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ABSTRAKT 

PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA: Vrobel Lukáš 

STUDIJNÍ OBOR: Tělesná výchova a sport / 

VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. JosefHorčic, Ph.D. 

Název: 

Využití průběžného měření vnějšího výkonu na silničním kole v řízení tréninku 

triatlonistů. 

Cíl práce: 

Cílem práce je porovnat míru splnění tréninkového zadání při řízení zatížení 

pomocí vnějšího výkonu a při řízení zatížení pomoci srdeční frekvence. 

Metoda: 

Práce se zaměřujeme na zhodnocení přínosu řízeni zatížení pomoci vnějšího 

výkonu ve srovnání s řízením zatížení pomoci srdeční frekvence. Pří výzkumu měříme a 

zaznamenáváme hodnoty vnějšího výkonu a srdeční frekvence během testovacích jízd, 

které jsou řízeny oběma způsoby. Na základě získaných dat vyhodnocujeme, u kterého 

způsobů řízeni zatíženi dochází k lepší míře splnění zadání testovacích jízd. Vlastní 

měřeni bylo provedeno zařízením POWER TAP PRO SL instalovaným u každé testované 

osoby na jeho vlastní kolo. Testy probíhali v terénních podmínkách v individuálně 

odlišném prostředí z důvodu zisku dat odpovídajícím reálnému tréninkovému procesu. 

Výsledky: 

Využiti průběžného měření vnějšího výkonu na silničním kole v řízení tréninku 

triatlonistů lze na základě výsledků práce vyhodnotit jako prospěšné. Dlouhodobé řízení 

zatížení pomocí vnějšího výkonu vede ke zlepšení ve schopnosti splnit tréninkové zadání. 

Klíčová slova: 

triatlon, měřič vnějšího výkonu, vnější výkon, srdeční frekvence, řízení zatížení, 



ABSTRACT 

SURNAME AND NAME OF 11IE AUTHOR: Vrobel Lukáš 

FIELD OF STUDY: Physical education and sport 

SUPERVISOR: PaedDr. JosefHorčic, Ph.D. 

Theme: 

Utilization ofthe continuous power measurement on the road bicycle for triathlets 

training management. 

Thesis' objective: 

Objective of the thesis is to compare an accomplishment rate of the training task 

measuring physicalload by power or heart rate. 

Method: 

Thesis is focussing on a contribution of the measuring of physical load by power 

in comparison to heart rate. Research is based on recording values of the power and heart 

rate during the test rides controlled by both methods. On the basis of obtained data we 

evaluate which method of the load management leads to better accomplishment of the test 

rides task. Measurement itself was made by POWER T AP PRO SL equipment installed 

on the bicycle of the tested person. Test were done in various terrain conditions to reach a 

data corresponding with real training process. 

Results: 

Utilization of the continuous power measurement on the road bicycle in triathlets 

training management, based on results of this thesis, can be evaluated as useful. Load 

management measured by continuous power leads to improvement in ability to 

accomplish a training task. 

Keywords: 

triathlon, power meter, power, heart rate, load management 
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1. ÚVOD 

Triatlon je poměrně mladé sportovní odvětví, které velmi brzy dosáhlo popularity i 

úspěchu v podobě zařazení do rodiny olympijských sportů. Je kombinací tří 

nejpřirozenějších pohybových činností člověka - plavání, cyklistiky, běhu, a to právě 

v tomto pořadí. Nejedná se o součet tří samostatných závodů, ale o kontinuální průběh od 

startu plavání do cíle běhu, včetně přechodů mezi jednotlivými disciplínami. Různorodost 

spočívá také v širokém spektru délek závodů od sprintu 0,75-20-5 km, přes krátký triatlon 

o distancích 1,5-40-10 km, na nichž se závodí i na olympijských hrách, až po závod 

označovaný jako "IRONMAN" neboli "Železný muž" obnášející 3,8-180-42,195 km. 

V roce 1996 jsem kouzlu tohoto vytrvalostního víceboje propadl i já. Od počátku 

kariéry, až dodnes jsem sám sobě trenérem. Od roku 1998 sbírám trenérské zkušenosti 

spoluprací s ostatními atlety. Trenérská praxe však přinášela a přináší spoustu otázek. Na 

řadu z nich jsem zprvu odpovědi nacházel díky samostudiu. Další a hlubší znalosti mi pak 

poskytovalo jak všeobecné studium na FTVS UK, tak informace na seminářích v rámci 

triatlonové trenérské specializace. Některé otázky však zodpovězeny nebyly. Nejzásadnější 

z nich se staly motivem pro výběr tématu mé diplomové práce. 

Řízení cyklistického tréninku pomocí srdeční frekvence je problematické. Při 

shodné srdeční frekvenci je někdy dosahováno vyšší nebo nižší intenzity zatížení než 

obvykle. Teoretické vysvětlení je jednoduché. Srdeční frekvence je ovlivněna řadou vlivu, 

které mohou výrazně zkreslit vazbu mezi intenzitou zatížení a srdeční frekvencí. Kde ale 

tedy hledat ten pravý způsob řízení tréninku? Rychlost pohybu, jako poměrně vypovídající 

ukazatel intenzity zatížení zase neakceptuje vnitřní stav organismu. Navíc odhadovat 

intenzitu na základě subjektivních pocitů nebo rychlosti je na kole výrazně složitější než 

například u běhu. Dosahujeme větší rychlosti, tudíž mnohem podstatnější roli hraje odpor 

vzduchu a vítr. V kopcích je zase díky konstrukci kola oproti běhu rychlost mnohem více 

ovlivněna gravitací. Za nejpřesnější hodnocení intenzity zatížení a způsobu řízení i přes 

známé nedostatky byla a mnohými stále je považována právě srdeční frekvence. 

Nástup nových technologií, které přinesly možnost měření aktuálního vnějšího 

výkonu na kole a informace o nich, spolu s nedostatky ostatních způsobů řízení 

cyklistického tréninku, byly vstupní bránou a jasnou volbou ohledně tématu mé diplomo,·é 

práce. Osobní zkušenosti stejně jako nejnovější informace ukazují na vysokou 

pravděpodobnost, že by řízení zatížení pomocí aktuálního vnějšího výkonu mohlo být 
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hudbou budoucnosti a posunem současných tréninkových teorií. Pro tento předpoklad 

hovoří i další nezodpovězená otázka. Proč jsou v posledních letech tolik úspěšní američtí 

cyklisté? Proti Evropě, zejména zemím jako Francie či Španělsko, nemá cyklistika v USA 

ani dostatečnou základnu, ani popularitu a tudíž i podporu a zázemí. Odpověď může ležet 

právě ve vědečtějším přístupu k tréninku než v Evropě, včetně yyužívání systému měření 

vnějšího výkonu. Proč fenomenální Američan Lance Armstrong najížděl velkou část 

tréninku přípravného období sám se systémem měření vnějšího výkonu SRM (Shoberer 

rad messtechnik system)? Jeho trenér Chris Carmical mu předepisoval tréninky ve velmi 

úzkých, individuálně nastavených a účelově specifických wattových zónách zatížení, ve 

kterých by při skupinové jízdě nebyl schopen setrvat. 

Mé osobní zkušenosti z dlouhého triatlonu na reprezentační úrovni hovoří pro 

oprávněnost tvrzení, že pokud někde za světem zaostáváme nejvíce, je to právě 

v cyklistice. To platí i pro triatlon na olympijských distancích, tím spíše u mládežnických 

kategorií. Ve všech podobách triatlonu tvoří cyklistika více než 50% celkového času 

závodu, což samo o sobě vypovídá o důležitosti cyklistiky. Řada triatlonistů "neprodá" 

v závodě své běžecké schopnosti právě díky únavě z cyklistické části, která byla 

zapříčiněna jejich slabou cyklistickou výkonností. To se projevuje zejména v závodech 

s náročnějším profilem nebo v soutěžích s cyklisticky kvalitnější konkurencí scházející se 

právě na mezinárodním poli. Využitím měření vnějšího výkonu v tréninku českých 

triatlonistú by mohlo být posunem vpřed. 

Vše výše zmíněné spolu s tím, jak silně motivující může být trénink s měřičem 

vnějšího výkonu, mě přesvědčuje o smysluplnosti mé diplomové práce. 

Práce přináší přehled o měřičích vnějšího výkonu v cyklistice spolu s výhodami 

této nové technologie včetně jejího praktického využití. K tomu předkládá jak teoretické 

podklady, tak praktickou část k potuzení či vyvrácení základních hypotéz. Přičemž jejich 

potvrzení hovoří pro jednoznačně pozitivní vliv využití měřiče vnějšího výkonu v řízení 

cyklistického tréninku v triatlonu. 

Cílem práce je zjištění vlivu použitého způsobu řízení zatížení v cyklistickém 

tréninku na schopnost sportovce naplnit zadání tréninkové jednotky, jako základního 

předpokladu systematického tréninku. Srovnávány jsou zde dva způsoby řízení zatížení v 

cyklistickém tréninku a to řízení zatížení pomocí vnějšího výkonu a řízení zatížení pomocí 

srdeční frekvence. 
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K pochopení důležitosti a aplikovatelnosti výsledků je třeba poznat celou 

problematiku sportovního tréninku, zejména pak samotné kondiční přípravy. Teoretická 

část proto nastiňuje celou tuto oblast, aby jednotlivosti byly chápany komplexně, v rámci 

celku. Není ovšem možné v rozsahu diplomové práce věnovat dostatek prostoru všem 

částem. Podrobnější informace tedy přináší jen tam, kde existuje přímá souvislost 

s tématem. 
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2. SPORTOVNÍ TRÉNINK V TRIATLONU 

Sportovní trénink v triatlonu stojí na stejných základech jako u každého jiného 

sportovního odvětví a tak se řídí obecně platnými zásadami. Odlišnosti triatlonového 

tréninku jsou pak dány rozdílností požadavků, které klade výkon v triatlonovém závodě na 

organismus člověka a to ve všech jeho aspektech. Jinak bude vypadat trénink sprintera na 

100 m a triatlonisty, přestože oba například dodrží obecné pravidlo hovořící o tom, že 

trénink by měl rozvíjet především v závodě převažující způsob krytí energetických nároků. 

Díky odlišným požadavkům těchto výkonů to bude u prvního z nich alaktátový 

neoxidativní (anaerobní) a u druhého oxidativní (aerobní) způsob hrazení energie. 

Pro všechna sportovní odvětví platí, že jde o systematickou činnost a lze tedy 

hovořit o systému. Definujeme jej jako účelné na základě určitých principů zdůvodněné 

uspořádání obsahu, prostředků a metod, jehož cílem je zajistit růst sportovní 

výkonnosti.(Dovalil, 2002) 

Pokud má být tréninkový proces opravdu systematický musí být znám cíl, na jehož 

základě se stanovují jednotlivé úkoly. Cíl musí být reálný a respektující všechny atributy 

ovlivňující jeho naplnění. Realizace konkrétních úkolů pak určuje obsah tréninku, který 

využívá co nejadekvátnějších tréninkových prostředků a metod. Je třeba si uvědomit, že 

sportovní trénink je jen jedním z faktorů ovlivňujících sportovní výkonnost v triatlonu. 

Schématický přehled toho nejpodstatnějšího podává obrázek 1. 
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Obrázek 1 

Vliv faktorů na sportovní výkonnost v triatlonu (Formánek, 2003) 

VLIV FAKTORŮ NA SPORTOVNÍ VÝKONNOST V TRIATLONU 

SOCIÁLNÍ FAKTORY 

-trenér 
- fyzioterapeut 
-sportovní lékařské 
konzultace/péče 

- rodina,studium, 
zaměstnání 

-partner (-ka) 
- mediální zázemí 

VNĚJŠÍ FAKTORY 

- klimatické 
podmínky 

- profil tratě 
-kvalita soupeřů 
- materiální 

vybavení 

TRÉNINK.ZATfžENf 0 
- objem, trvání 
-intenzita 
-četnost 

- intervaly 
odpočinku 

SPORTOVNÍ 
VÝKONNOST 

v 
TRIATLONU 

VÝŽIVA 

- Yitaminizace, 
- mineralizace 
- esenciální 
- výživové látky 
- pitný režim 
- doplnění 

energetických 
zásob 

~._l_z_D_RA_v_o_T_N_Í_S-TA_v _ _. 

- žádná infekce 
- žádná zranění 
- dostatečný 
-spánek 

PSYCHOLOGICKÉ 
FAKTORY 

FYZICKÉ FAKTORY GENETICKÉ FAKTORY 

- motiYace 
- sebevědomí 
- koncentrace 
- nervozita 

-kondiční 

předpoklady 

- koordinační 
předpoklady 

-ekonomika 
pohybu 

- vlohy, talent 
- konstituční 
předpoklady 

- poměr 

svalových vláken 
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2.1 Složky sportovního tréninku 

Složky sportovního tréninku jsou v podstatě rozdělením sportovní přípravy. 

Definují nám, co můžeme rozvíjet. Jedná se o přípravu kondiční, technickou, taktickou a 

psychologickou. V tréninkové praxi jsou však velmi provázené a nelze je zcela oddělit. 

Uvědomění si jejich existence však napomáhá komplexnímu přístupu. Realitou zůstává, že 

většina trenérů a atletů se věnuje téměř výhradně přípraYě kondiční. To však vystavuje 

limity dalšího rozvoje a zejména úspěšnosti v soutěžích. Mnoho sportovců je kondičně 

velmi dobře připraveno, přesto neuspějí a v cíli konstatují, že závod nezvládli psychicky. 

Stejně tak lze ztratit celý závod tím, že díky špatné technice sjezdu odpadne cyklista ze 

skupiny a tím pro něj skončí naděje na slušný výsledek, nebo ještě hůř, pádem ohrozí své 

zdraví či dokonce život. Nevhodně zyolená taktika postavení na startu může znamenat 

konec ambicí již po několika vteřinách závodu. 

2.2 Etapy sportovního tréninku 

Jsou období sportovní přípravy, která jsou časovým rozdělením procesu 

sportovního tréninku od počátku přípravy až po dosažení vrcholné výkonnosti. Toto 

rozdělení vychází z logických zákonitostí. Dlouhodobý vývoj sportovce, od začínajícího 

žáčka po ostříleného seniora, má své zákonitosti, vycházející ze vzájemného respektování 

biologického a psychologického vývoje jedince a požadavků daného sportovního odvětví. 

(Formánek, 2003). 

Jestliže rozdělení vychází mimo jiného také z požadavků daného sportu, pak je 

zřejmé že u triatlonu je dělení, respektive obsah jednotlivých etap sportovního tréninku 

komplikovanější. Složitost spočívá v kombinaci tří rozdílných sportů. Etapy sportovního 

tréninku plavání, jízdy na kole a vytn'alostního běhu se jak časově tak obsahově liší. 

(Formánek, 2003) 

Význam dělení sportovní přípravy na daná období spočívá v tom, že každá etapa je 

pro rozvoj některých konkrétních složek sportovního výkonu více senzitivní a vhodná než 

ostatní. Pokud obsah tréninku toto respektuje, stává se efektivnější pro rust sportovní 

výkonnosti. Každé období má navíc zásady, jimiž se má sportovní trénink ,, tuto dobu 

řídit. Jejich nerespektování může vést k řadě problémů, které v konečném důsledku 

znamenají vznik limitu růstu sportovní výkonnosti nebo dokonce narušení zdraví či 

osobnosti sportovce. V tréninkové praxi je nejčastěji k vidění příliš brzké zatěžování 

14 



organismu specializovaným tréninkem se všemi svými důsledky. Tento problém se nazývá 

"raná specializace". 

V triatlonu rozeznáváme čtyři etapy sportovního tréninku. Jejich obsah se liší u 

všech tří disciplín díky tomu, že nižší etapy triatlonového tréninku respektují zásady, obsah 

a úkoly rozdílně vyšších etap specializovaného tréninku plavání, cyklistiky a běhu. 

(Formánek, 2003) 

Etapa sportovní předpřípravy (věk 7- 12let). 

Etapa základního tréninku (věk 13 - 16let). 

Etapa specializovaného tréninku (věk 17-21 let). 

Etapa tréninku maximální sportovní výkonnosti. 

2.3 Zásady sportovního tréninku 

Pokud má být trénink efektivní musí se řídit některými obecně platnými zásadami a 

pravidly. Znalost a dodržování těchto zásad je předpokladem dosažení stanovených 

sportovních cílů. 

• Zásada jednoty všestrannosti a specializace říká, že specializovaný trénink lze 

stavět pouze na kvalitní všestranné přípravě. 

• Zásada postupného zvyšování zatížení upozorňuje na to, že adaptační procesy se 

uskutečňují tehdy, jsou li příslušné podněty dostatečně účinné. Požadované úrovně 

výkonnosti dosáhneme pomalým a neustálým zvyšováním velikosti zatížení. 

• Zásada střídaní zatížení a odpočinku vychází z nutnosti střídat kratší i delší časové 

úseky, kdy základním cyklem je střídaní zatížení a zotavení. V praxi to znamená, že 

po rozvojovém tréninku by měl následovat lehčí trénink, případně úplný odpočinek. 

• Zásada systematičnosti říká, že zatěžování by mělo být plynulé, nepřetržité a 

plánovité. 

(Formánek, 2003) 
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2.4 Zásady kondiční přípravy v triatlonu 

Kondiční příprava má za úkol zvyšovat všestrannost, rozvíjet odpovídajícím 

způsobem funkční systémy organismu a pohybové schopnosti se zaměřením na triatlon. 

(Formánek, 2003) To je možné pouze při systematickém a plánovitém přístupu. V praxi to 

znamená, že trénink je řízen na základě tréninkového plánu. Pro plánování tréninku 

musíme nejprve vědět jaký je náš cíl. Od cíle se odvíjí všechny ostatní komponenty stavby 

tréninku. Jinak bude vypadat trénink pro atleta snažícího se o zisk zlaté medaile na 

olympijských hrách a jiná u člověka se snahou dokončit svůj první dlouhý triatlon, a to 

nejen pro rozdílnou výkonnost, ale také pro zcela jiný charakter soutěže. Trénink vede 

ke splnění stanovených cílů pouze v případě, že je sestaven dle následujících podmínek: 

• Cíleně rozvijí právě ty kondiční předpoklady, které jsou zapojené do samotného 

soutěžního výkonu. To vyžaduje nejen znalost energetické náročnosti 

triatlonového závodu, ale také míru zapojení jednotlivých zpúsobů hrazení 

energetických potřeb. 

• Respektuje zákonitosti adaptace organismu na zátěž, jako základního projevu 

rozvoje kondice. Nejdůležitější adaptační princip hovoří o nutnosti střídaní 

zatížení a odpočinku, což se děje v jistých zákonitých cyklech. Stavba tréninku 

je proto postavena tak, že tréninky se uskutečňují rovněž v cyklických 

pravidelnostech. Tréninkové cykly dělíme podle délky a zaměření na víceletý 

tréninkový cyklus- kde se snažíme o splnění cíle v horizontu delším než jeden 

rok, roční tréninkový cyklus, tréninková období, mezocyklus, mikrocyklus a 

tréninková jednotka. 

Jednou z podmínek adaptace je tedy odpovídající zatížení. Aby bylo 

adekvátní, musí být známa jeho charakteristika. Velikost zatížení je dána 

objemem, intenzitou zatížení a jeho časoprostorovým rozložením. 

• Tréninkje řízen tak, aby byl co nejpřesněji naplněn jeho plánovaný obsah. To je 

možné pouze za podmínky, že je zvolen odpovídající způsob řízení tréninku. 

V cyklistice se nabízejí nejrúznější způsoby řízení, které korespondují 

s možnostmi sledování intenzity zatížení. Při špatně zvoleném systému řízení 

hrozí riziko, že nebude reálně vypovídat o intenzitě zatížení. Trénink 

absolvovaný v odlišné intenzitě vede k rozvoji jiných než požadovaných složek 

kondice. 
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• Použití vhodné tréninkové metody a prostředků. Každá tréninková metoda má 

svá specifika a odlišnosti v dopadu na průběh adaptace a tím i rozvoj kondice. 

• Znalost dopadu absolvovaného tréninkového zatížení. Jen v případě, že jsou 

známy změny ve výkonnosti a aspekty, jimiž byly dosaženy, je možno průběžně 

měnit stavbu tréninku tak, abychom dosáhly konečného cíle. K tomu nám slouží 

zpětná vazba a ta je podmíněna evidencí tréninkového zatížení. 

Z těchto podmínek má hned několik přímou souvislost s použitým způsobem řízení 

tréninku, a proto jsou podrobněji rozepsány v následujících samostatných kapitolách. 
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, .., , 
3. ENERGETICKE ZABEZPECENI 

Pohyb znamená výdej energte. Množství energie potřebné pro zvládnutí dané 

pohybové činnosti závisí na délce jejího trvání, rychlosti uvolňování energie na kilogram 

hmotnosti a váze závodníka. Tělo umí dodávat pracujícím svalům potřebnou energii třemi 

různými způsoby. Míra zapojení jednotlivých způsobů energetického krytí je závislá na 

rychlosti uvolňování energie, která přímo souvisí s intenzitou zatížení. Se stoupající 

intenzitou roste i rychlost uvolňování energie. Při konstantní intenzitě zatížení platí přímá 

úměrnost mezi nárůstem objemu a celkové energetické náročnosti. 

Všechny způsoby řízení zatížení během tréninku, včetně řízení zatížení pomocí 

měřiče vnějšího výkonu (MVV), pracují s objemem a intenzitou zatížení. Účelné využití 

všech způsobů řízení je proto podmíněno znalostmi o energetické náročnosti triatlonu a 

principech fungování jednotlivých energetických systémů. 

3.1 Energetická náročnost 

Doba na zdolání tratě se u jednotlivých typů triatlonu liší až osminásobně, avšak 

průměrná rychlost uvolňování energie se nemění ani dvojnásobně. Celková energetická 

náročnost se proto u jednotlivých typů triatlonu výrazně liší. Časový úsek, od startu do 

cíle, závisí na typu závodu, profilu tratě a výkonnosti závodníka. Nejlepší závodníci se na 

rychlé trati, dle typu závodu, pohybují v rozmezí od padesáti minut u sprint triatlonu, až po 

osm hodin u závodu v dlouhém triatlonu. U náročné trati a u závodníků s nižší výkonností 

pak můžeme očekávat až dvojnásobnou délku trvání. Rychlost uvolňování energie je pak 

zá,·islá na intenzitě zatížení. U individuálně maximálního výkonu na danou trať neplatí 

lineární závislost mezi délkou trvání a energetickou spotřebou. Při rychlosti pohybu 

odpovídající dané rychlosti uvolňování energie je možné setrvat jen po omezeně dlouhou 

dobu. To znamená, čím vyšší je naše rychlost, tím kratší dobu budeme schopni tuto 

rychlost udržet. A naopak, čím delší bude trať, tím musí být rychlost nižší. Z toho by 

mohlo zdánlivě vyplynout, že pomalejší závodník pracuje po delší dobu, ale s úměrně nižší 

rychlostí uvolňování energie na kilogram tělesné hmotnosti. Tím platí, že absolvování 

konkrétní tratě pro shodně těžkého jedince vyžaduje konkrétní energetický výdej. Avšak 

toto pravidlo nelze aplikovat díky individuálně odlišné biomechanické účinnosti pohybu. 

Tato veličina vyjadřuje efektivnost přeměňování vydané energie pro pohyb vpřed. 

Cyklistika má oproti ostatním disciplínám triatlonu v tomto ohledu výhodu menšího 
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rozptylu. Na šlapacím ergometru nacházíme u různě trénovaných skupin osob relativně 

menší variabilitu mecharůcké účinnosti šlapání (20 - 26 %). (Bunc, 1989) Díky výše 

uvedeným závislostem lze stanovit pouze orientační hodnoty energetické náročnosti 

jednotlivých druhů triatlonu. Energetický výdej je tedy odhadován následm·ně: 

• Dlouhý triatlon (3,8-180-40,195 km) je energeticky velmi náročný. Spotřeba 

energie během závodu činí 26100 - 36800 kj (6250 - 8800 kcal), z toho pro 

plavání 3150- 4600 kj (750- 1100 kcal), cyklistika 13800 - 19650 kj ( 3300 -

4700 kcal) a pro běh 9200- 12500 kj (2200 - 3000 kcal). 

• Střední triatlon (1,9-90-21,1 km) představuje energetickou zátěž cca 15000 kj. 

• Krátký triatlon (1,5-40-10km) Celkový energetický výdej je u krátkého triatlonu 

odhadován na 8000 - 10000 kj. Podrobnější popis energetické náročnosti 

jednotlivých disciplín v krátkém triatlonu přináší tabulka 1. (Bartůňková in Heller 

1996) 

Tabulka 1 

Průměrná rychlost, doba trvání a energetická náročnost v průběhu závodu v krátkém 

triatlonu (1,5 km plavání, 40 km cyklistika, 10 km běh) Muži: 1. - 6. místo- závod 

v Račicích 1992 (Horčic in Heller 1996) 

Plavání Cyklistika Běh Celkem 

v (km.h-1
) 4,76 41,74 16,98 

t (h) 0:17:36 0:57:31 0:35:21 1:51:38 

E (MJ) 1,51 4,74 3,43 9,68 

P (kJ.mín-1
) 86,0 82,5 97,0 

3.2 Způsoby energetického krytí 

Lidský organismus potřebuje ke svému fungování a pohybu energii. Jediným 

zdrojem energie je adenosintrifosfát (ATP). Rozpadem molekuly ATP na adenosindifosfát 

(ADP) se uvolňuje energie potřebná pro svalový stah. Zásoby ATP jsou na pokrytí 

energetických potřeb jakéhokoliv typu triatlonové soutěže nedostatečné, logicky je tedy 

zapotřebí ATP v průběhu výkonu obnovovat. Resyntéza ATP probíhá chemickou cestou 

přímo ve svalové buňce a to několika způsoby, které se shodují se zónami metabolického 

krytí. Při uvolňování energie pro svalovou činnost dochází k specifickému uplatňování 

jednotlivých zón metabolického krytí. (Havlíčková, 2006) Zpúsoby obnovy ATP jsou 
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znázorněny v tabulce 2. Z tabulky lze vyčíst, že oxidativní způsob krytí energetických 

potřeb organismu je 13 - 19 krát ekonomičtější než systém anaerobní laktátový, avšak 

pomalejší. 

Tabulka 2 

Způsoby tvorby energie (Bartůňková, 2006) 

Anaerobně 

01yokinázováreakce 2ADP =>ATP+ AMP 

Lohmanova reakce CP+ ADP => C +ATP 

anaerobní glykolýza glukóza (glykogen)+ 2P + 2ADP => 2mol kyseliny mléčné+ 2ATP 

Aerobně 

oxidace glukózy glukóza (glykQKen) + 38 P + 38 ADP + 6 Oz ::_6 COz+44 HzO + 38 ATP 

oxidace mastných kyselin (kyselina palmitov.í.) mast. kyseliny+ 130 P + 130 ADP + 23 Oz=> 16 COz+ 146 HzO + 130 ATP 

Žádný ze způsobů energetického krytí nikdy nepracuje izolovaně. Poměr jejich 

zapojení ukazuje na intenzitu zatížení. Čím více se zapojují systémy s vyšší rychlostí 

uvolňování energie, tím je intenzita zatížení větší a naopak. Závislost zapojení jednotlivých 

systému energetického krytí na rychlosti uvolňování energie podává obrázek 2. 

Obrázek2 

Celkový energetický výdej organismu v závislosti na době trvání svalové práce 

(Formánek, 2003) 
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3.2.1 Alaktátový neoxidativní (anaerobní) systém 

Alaktátový neoxidativní (anaerobní) systém (ATP-CP systém) kryje energetické 

nároky u svalové činnost maximální intenzity s trváním do 1 O - 20 sekund. Uvolňuje 

energii z pohotové zásoby makroergních fosfátů ve svalové tkáni ATP a creatinfosfát (CP). 

Zásoby ATP a CP jsou v těle v množství gramů až desítek gramů, což představuje zhruba 

jen 21-33 kj. (Havlíčková, 2006) To je přibližně 300- 400krát méně, než činí potřeba na 

pokrytí energetických nároků krátkého triatlonu. Není to tedy systém, na nějž by měl být 

náš trénink zaměřen. Přestože takto uvolněná energie stačí jen na několik sekund výkonu, 

neznamená to, že by tento způsob nebyl při triatlonu využíván vůbec. Zapojeny jsou vždy 

všechny systémy. V samotné tréninkové praxi má u triatlonu také své místo. Při pohybové 

činnosti v intenzitě zatížení s převažujícím ATP-CP systémem krytí energetických nároků 

organismu se zlepšuje nervosvalová koordinace. Ta je pak jedním z limitujících faktoru 

maximální síly, stejně jako technicky správného zvládnutí pohybu. Význam technicky 

správně zvládnutého pohybu pro úspěch v závodě je zřejmý. Navíc při rozvoji maximální 

síly se zvyšuje odolnost organismu (např. zpevňování vazů). Zejména dlouhý triatlon klade 

z tohoto pohledu na organismus značné nároky. 

3.2.2 Laktátový neoxidativní (anaerobní) systém 

Laktátový neoxidativní anaerobní systém se uplatňuje při pohybových činnostech 

maximální intenzity s trváním 45 - 90 sekund, eventuálně delších činnostech 

s nedostatečnou dodávkou kyslíku. Systém je charakteristický vzestupem koncentrace 

kyseliny mléčné a jejích solí (laktátu) v krvi. (Havlíčková, 2006) Co se týče uplatnění 

ATP, je systém anaerobní laktátový dvakrát pomalejší než systém anaerobní alaktátový. 

Při tomto způsobu energetického krytí dochází k obnově ATP prostřednictvím anaerobní 

glykolýzy. K obnově energie touto cestou je lidský organismus schopen využít jediný 

makroergní substrát ze tří dostupných a tím jsou glycidy- svalový glykogen. Na jednu 

molekulu glukózy dochází k obnově dvou molekul ATP. Tuto obnovu lze vyjádřit 

následujícím vzorcem: glukóza (glykogen) + 2P + 2ADP => 2mol kyseliny mléčné + 

2ATP. Kapacita systému je 120 - 420 kj. To je přibližně desetkrát více než u systému 

alaktátového, ale stále mnohonásobně méně než je potřeba na pokrytí energetických 

nároků i u nejkratšího typu triatlonu. Díky činnostem v intenzitě vyvolávající výrazné 

zapojení tohoto systému, budujeme laktátovou toleranci a schopnost krátkodobější 

produkce velkého množství energie. Laktátová tolerance umožňuje pracovat ve stavu 
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zakyselení, do kterého se během triatlonoYého závodu můžeme často dostat. V závodě je 

triatlonista také nucen ke krátkodobým (ale delším než pokryje rezerva ATP-CP systému) 

prudkým změnám tempa. To jsou momenty, kdy se projeví schopnost krátkodobé 

produkce velkého množstYí energie. 

3.2.3 Oxidativní (aerobní) systém 

Oxidativní systém energetického krytí se uplatňuje při činnostech střední či mírné 

intenzity trvajících déle než 90 sekund. Má rozhodující význam pro rychlé doplňování 

ATP-CP na maximální úroveň. (HavlíčkoYá, 2006) Kapacita systému je teoreticky 

neomezená. Oxidativní způsob energetického krytí je pro triatlon rozhodující. Při výrazně 

převažujícím oxidativním energetickém krytí potřeby energie nedochází ke zvýšení 

hladiny kyseliny mléčné v krvi. Obnova ATP je v tomto systému prostřednictvím energie 

uvolněné štěpením všech makroergních substrátů - cukrů, tuků, proteinů. Právě závislost 

na schopnosti organismu rychle dodávat tyto látky je limitující pro rychlost uvolňování 

energie. Ta je nejnižší ze všech systémů. Zásadní význam v obnově ATP mají pouze tuky a 

cukry. Jejich oxidace ovšem není stejně efektivní. Efektivitu vyjadřuje energetický 

ekvivalent 02, který je vyjádřením množství energie uvolněné při spotřebě llitru 0 2. U 

cukru činí 21 kj a u tuku 19,6 kj (BartůňkoYá, 2006). U oxidativního systému jsou 

makroergní substráty oxidovány až na H20 + C02. (Semiginovský, 1992) 
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4. PODMÍNKY ŘÍZENÍ TRÉNINKU CYKLISTIKY V TRIATLONU 

Jako všude, musí i v triatlonu existovat subjekt a objekt řízení. Jde o proces, kde 

vstupují různé metody, typy řízení, apod. V rámci této kapitoly je věnován prostor pouze 

podmínkám přímo souvisejícím se způsobem řízení. 

Trénink je řízen především na základě stanovení objemu a intenzity zatížení včetně 

jejího časového rozložení. 

Řízení tréninkové jednotky vyžaduje použití takového způsobu řízení, který nám 

v průběhu tréninkové jednotky umožňuje sledovat čas či vzdálenost jako hodnocení 

objemu a nějaký nepřímý ukazatel intenzity zatíženi. 

Na základě intenzity rozeznáváme několik tréninkovým pásem sestavených dle 

fyziologických zákonitostí. Existence tréninkových pásem je další podmínkou řízení 

tréninku cyklistiky v triatlonu. 

Samotná tvorba tréninkových pásem vyžaduje znalost intenzity zatížení na úrovní 

anaerobního (ANP) a aerobního (AP) prahu. Znalost hodnot AP a ANP je proto nezbytná 

pro řízení tréninku. 

Při řízení tréninku využíváme různých tréninkových metod. Většina způsobů řízení 

není schopna okamžitě reagovat na stanovené změny v intenzitě zatížení. Například 

zpožděná reakce tepové frekvence na změnu intenzity zatížení bude mít rozdílný vliv na 

úroveň splnění tréninkového zadání u metody souvislé - rovnoměrné než u metody 

přerušované - krátkých úseků. Použitá tréninková metoda v souvislosti se způsobem řízení 

má proto vliv na konečný efekt absolvovaného tréninkového zatížení. Znalost podmínek a 

dopadu použití jednotlivých tréninkových metod je proto velmi podstatná při plánovaní 

tréninků. 

4.1 Způsoby sledování intenzity zatížení 

Intenzita je jedním z pn·ků určujících velikost zatížení. Bez sledování intenzity 

zatížení není možné cyklistický trénink odpovědně řídit. 

Každou pohybovou aktivitu lze provádět v rozdílné intenzitě zatížení. 

Změny v intenzitě zatížení se v triatlonu projevují především změnou rychlostí pohybu, 

vnějšího výkonu (VV) nebo srdeční frekvence (SF). 

Nejlepším indikátorem intenzity zatížení je poměr zapojení jednotlivých systémů 

energetického krytí. Fyziologický základ intenzity primárně souvisí s energetickým 
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zabezpečením cYičení. Na buněčné úrovni se intenzita zatížení projevuje energetickým 

výdejem. Čím je intenzita vyšší, tím vyšší musí být intenzita energetického výdeje. 

Převažující aktivizace jednotlivých systémů zabezpečujících energetické krytí, tedy jejich 

účast na příslušné pohybové činnosti, určuje intenzitu metabolismu, která odpovídá 

intenzitě cvičení. (Dovalil, 2002) 

V tréninkovém procesu není možné přímo sledovat intenzitu metabolismu. Používá 

se tedy metod nepřímých, kdy hodnoty z nich získané pak více či méně úspěšně 

korelují právě s intenzitou metabolismu. Podle toho, zda sledujeme parametry vnitřního či 

vnějšího projevu pohybové aktivity, hovoříme o vnějších a vnitřních ukazatelích intenzity 

zatížení. Každý z nich má své přednosti i nevýhody. Pro cyklistický trénink přicházejí 

v úvahu: 

VNITŘNÍ, NEPŘÍMÉ UKAZATELE INTENZITY ZATÍŽENÍ: 

• Spotřeba kyslíku - je jednou z nejpřesnějších metod, ale je 

použitelná jen v laboratorních podmínkách a při každodenním 

tréninku nevyužitelná. 

• Srdeční frekvence - Je asi nejčastěji využívanou a jednou 

z nejpřesnějších metod sledování. Má však řadu nevýhod. 

Podrobněji je rozebrána v kapitole 4.2.3 

• Hodnocení vnímaného absolvovaného zatížení - je v podstatě 

subjektivní hodnocení intenzity na základě vnitřních pocitů. Je 

neobjektivní, přesto může být u dostatečně senzitivních a zkušených 

sportovců poměrně přesnou metodou. 

• Koncentrace laktátu v krvi - je poměrně přesný způsob sledování 

intenzity zatížení, ale v praxi je pravidelné a soustavné využití 

nemožné. Její aplikace má hned několik překážek. Například nutnost 

invazivního odběru krve, což vyžaduje přerušení činnosti, apod. 

VNĚJŠÍ, NEPŘÍMÉ UKAZATELE INTENZITY ZATÍŽENÍ: 

• Rychlost pohybu- je v řadě odvětví často a úspěšně používána. Pro 

využití v cyklistice má však řadu nevýhod. Měření podléhá ve 

zvýšené míře vnějším podmínkám, díky čemuž má rychlost pohybu 

nestabilní výpovědní hodnotu o intenzitě zatížení. 

• Vnější výkon - měření VV je již dlouhodobě využíváno 

v laboratorních podmínkách. V běžných tréninkových podmínkách 
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se jedná o nejnovější metodu sledování intenzity zatížení. Teprve 

vývoj nových technologií umožnil umístit měřící jednotku na 

klasické silniční kolo. Především díky nedostatku informací o 

měřičích VV a vysokým pořizovacím nákladům se jedná a o nepříliš 

rozšířený způsob sledování intenzity zatížení. Má řadu výhod, ale i 

své slabiny. Více v kapitole 4.2.4 

4.2 Způsoby řízení zatížení při cyklistickém tréninku v triatlonu 

Při cyklistickém tréninku lze zatížení řídit více způsoby, které mají vliv na míru 

splnění tréninkového zadání. Zadání obsahu tréninkové jednotky spočívá ve stanovení 

objemu a intenzity zatížení včetně jejího rozložení v čase. Objem a intenzita zatížení jsou 

parametry shodné s dalšími sporty vytrvalostního charakteru, jako je například běh. Na 

rozdíl od běhu zde však můžeme pracovat i s frekvencí šlapání, která ovlivňuje konečn)· 

dopad tréninku na organismus. Zadání tréninkové jednotky v cyklistice by tedy mělo 

obsahovat informace o objemu, frekvenci šlapání a intenzitě zatížení. Proto musí způsob 

řízení tréninku nabízet možnost průběžné kontroly všech parametru obsažených 

v tréninkovém zadání. 

Zpúsob řízení zatížení při cyklistickém tréninku je možno v užším slova smyslu 

chápat jako způsob, kterým lze pro potřeby realizace tréninkového zadání získávat 

potřebné informace k časově a obsahově správné korekci všech zadaných parametrů. To je 

možné pouze pomocí přístroje, který nabízí zejména možnost kontroly objemu 

(prostřednictvím délky trvání či ujeté vzdálenosti) a intenzity zatížení. Právě způsob 

sledování intenzity zatížení je odlišujícím faktorem jednotlivých způsobů řízení zatížení. 

Při cyklistickém tréninku v triatlonu je nejvíce využíváno řízení zatížení pomocí: 

• SRDEČNÍFREKVENCE 

• RYCHLOSTI POHYBU 

• SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ INTENZITY ZATÍŽENÍ 

• VNĚJŠÍHO VÝKONU 
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4.2.1 Řízení zatížení pomocí subjektivního hodnocení intenzity zatížení 

V minulosti byl trénink řízen pomocí subjektivních pocitů o intenzitě zatížení, 

protože neexistovaly cyklopočítače pro sledování rychlosti nebo přístroje pro monitoring 

SF. K realizaci tréninku je u této technologie řízení potřeba pouze stopek či měřiče ujeté 

vzdálenosti podle toho, zda objem sledujeme délkou trvání či ujetou vzdáleností. Výhodou 

jsou tedy jednoznačně nízké náklady. Řízení pomocí subjektivního hodnocení intenzity 

zatížení má již ve svém názvu svou největší nevýhodu- není objektivně měřitelná. Její 

efektivita je tedy závislá na schopnosti sportovce odhadovat intenzitu zatížení. Zkušený 

sportovec rozpozná podle pocitů přicházející únavu, nebo intenzitu zatížení, která je 

vhodné pro zvládnutí jízdy na danou trať v maximálním nasazení. U některých jedinců je 

dokonce tato schopnost rozvinutá na takové úrovni, že rozpoznají intenzitu na úrovní 

anaerobního prahu s přesností dvou tepů. U těchto sportovců může být tento způsob řízení 

velice efektivní. Pro potřeby přímého řízení zatížení a následné tréninkové evidence se 

subjektivní pocity kvantifikují. Obvykle se využívá metoda tvorby číselné škály zatížení, 

která třídí intenzitu zatížení od nejmenší po maximální (např. 1 -10) (Friel, 2001) Číselná 

škála usnadňuje tréninkovou evidenci, která je podmínkou efektivního řízení díky zpětné 

vazbě. Jak již bylo řečeno, tento způsob řízení může být poměrně efektivní, což však 

vyžaduje od sportovce, aby měl zkušenost s pozorováním jednotlivých funkcí svého těla. 

A však schopnost citu pro odhad intenzity ztížení se získává poměrně obtížně. Sportovci 

mají tendence přeceňovat své síly, jen aby vypadali "tvrdě'' a odvážně. Subjektivní 

hodnocení se vytváří převážně na základě stavu vnitřního prostředí organismu. Pokud je 

sportovec dostatečně senzitivní, má toto sledování intenzity zatížení výhodu, že jeho pocity 

jsou výsledkem hned několika změn vnitřního prostředí najednou. Jedná se především o 

změny SF, plícní ventilace a změny koncentrace laktátu. Všechny tyto změny však 

probíhají s různě dlouhým zpožděním a subjektivní pocity sportovce tak nemohou 

odpovídat aktuální intenzitě zatížení. Pokud například cyklista jede ve stoupání konstantní 

intenzitou zatížení převyšující ANP, hodnotí intenzitu jako mírně narůstající. Na vrcholu 

stoupaní sníží intenzitu zatížení, ale teprve v úvodním úseku klesání hodnotí intenzitu 

zatížení jako nejvyšší, přičemž reálně poklesla již na konci stoupání. Rozpor mezi 

skutečnou intenzitou zatížení a tím jak je subjektivně hodnocena je dáno zejména díky 

nepříjemným pocitům ze zvyšující se koncentrace laktátu. Grafické znázornění tohoto 

příkladu nabízí obrázek 3. (Friel, 2001) 
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Obrázek3 
Subjektivní hodnocení intenzity zatížení (HV AZ) 

během stoupání a klesání (Friel, 2001) 
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4.2.2 Řízení zatížení pomocí rychlosti pohybu 

Rychlost je veličina vyjadřující ujetou vzdálenost v čase. V cyklistice ji 

vyjadřujeme nejčastěji v kilometrech za hodinu (kmih). Tento způsob řízení vyžaduje 

pouze zařízení měřící rychlost, čas a vzdálenost. Tyto funkce nabízejí i ty nejobyčejnější 

cyklopočítače. Výhodou řízení cyklistického tréninku pomocí rychlosti pohybu jsou proto 

nízké pořizovací náklady. 

Rychlost je přesným indikátorem intenzity a tím i efektivním systémem řízení za 

předpokladu nezměněných vnějších podmínek. Pokud trénink není absolvován na 

trenažéru nebo v laboratorních podmínkách, nikdy nedosáhneme stabilních vnějších 

podmínek. 

V běžných podmínkách je rychlost ovlivňována zejména vnějšími faktory, jako je 

vítr, poseď jezdce nebo sklon svahu. Tyto proměnné vstupující do průběhu tréninkové či 

závodní jízdy se odrážejí na aktuální rychlosti, kterou se jezdec pohybuje. Rychlost se 

mění v průběhu jízdy až několikanásobně, přestože jí absolvujeme konstantní intenzitou 

zatížení. 

Jak již bylo řečeno, intenzita zatížení primárně souvisí s rychlostí uvolňování 

energie. Se změnou rychlosti pohybu (za nezměněných podmínek) se mění i vliv odporu 

vzduchu na spotřebu energie, proto neplatí přímo úměrná závislost mezi rychlostí a 

intenzitou zatížení. V rychlostech do 13kmlh má odpor vzduchu na spotřebu energie 

zanedbatelný význam. Při rychlosti 32 kmih jsou dvě třetiny energie vydány na překonání 

odporu vzduchu a u rychlosti 40kmlh je to již 90 %. (Kyle in Suchý, 2002) Vliv gravitace 

je taky při konstrukci kola naprosto zásadní. Zatímco v těžkém stoupání nebudeme schopni 

ani při maximálním úsilí dosáhnout rychlosti 20 kmih, při návratu zpět a bez šlapání do 
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pedálů pojedeme rychlostí několikanásobně vyšší. Z výše uvedeného jasně vyplývá, že 

rychlost sama o sobě nevypovídá nic bližšího, než jakou rychlostí se pohybujeme. Pokud je 

například trénink absolvován v nižších konstantních rychlostech (intervalový trénink 

s opakovanými výjezdy kopce o rovnoměrném stoupání) a je situován do závětří (v lese, 

kde je minimalizován vliv změn povětrnostních podmínek), pak je rychlost velmi přesným 

indikátorem intenzity zatížení. 

Míra splnění zadání tréninkové jednotky je u tohoto způsobu řízení zatížení značně 

závislá na zkušenostech sportovce. Jde o to, jak moc má vybudovánu schopnost určit 

intenzitu zatížení na základě vazby rychlosti pohybu a všech ostatních proměnných ji 

ovlivňujících. (Friel, 2001) Obrázek 4 znázorňuje situaci, kdy jezdec jede konstantní 

intenzitou do kopce i z kopce, rychlost se zvyšuje po dosažení vrcholu. Rychlost je 

v takovém případě neodpovídajícím ukazatelem intenzity zatížení. 

Obrázek4 

Rychlost pohybu během stoupání a klesání (Friel, 2001) 

.~ 
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4.2.3 Řízení zatížení pomocí srdeční frekvence 

Srdeční frekvence je odrazem zatížení srdečně-oběhového systému, který velmi 

citlivě a poměrně rychle reaguje na změny vnějšího zatížení. Činnost srdce je řízena 

vegetativním nerYovým systémem, který velmi citlivě reaguje na veškeré změny 

v organismu a to i ty vyvolané fyzickou aktivitou. Srdeční frekvence je spolehlivou 

veličinou pro posuzování intenzity zatížení. (Neumann, 2005) Vzhledem k tomu byla před 

nástupem MVV považována za jednoznačně nejprogresivnější a nejpřesnější metodu 

sledování intenzity zatíženi. S přesným měřením srdečního tepu je možné řídit trénink při 

různých úrovních intenzity. K tomu ovšem potřebujeme adekvátní měřič SF. Investice 

spojená s jeho pořízením se pohybuje s odhadem od jednoho do patnácti tisíc korun. Cena 
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se liší zejména podle funkcí, které nabízí. Dražší měřiče umožňují stažení záznamu a 

analýzu hodnot SF v počítači. Evidence a vyhodnocení absolvovaných tréninků pomocí 

softwaru, který je součástí kvalitnějších měřičů SF, v konečném důsledku pozitivně 

ovlivňuje pomocí efektivnější zpětné vazby plánování a efektivitu řízení z dlouhodobé 

perspektivy. 

Řízení pomocí SF je způsob, který má vzhledem k předešlým vyšší pořizovací 

náklady. Existuje možnost měřit srdeční frekvenci palpačně, pak již ale hovoříme o 

frekvenci tepové. Tento způsob měření neumožňuje snímání aktuálních hodnot, navíc 

vyžaduje přerušení činnosti, a proto je nevhodný k průběžné kontrole intenzity zatížení. 

Srdeční frekvence odráží, jak je organísmus zatěžován ve smyslu jeho Ynitřní 

odezvy a ta jak vyplývá zvýše uvedeného, ukazuje na intenzitu zatížení. Na základě 

průběhu SF při aerobních vytrvalostních výkonech nelze vždy posuzovat úroveň 

metabolismu. (Neuman, 2005) Z tohoto tvrzení lze usuzovat na proměnlivou výpovědní 

hodnotu SF jako měřítko intenzity zatížení. Řízení zatížení pomocí SF má své slabiny, 

které vycházejí především z vnějších faktorů ovlivňujících hodnoty SF. 

• Teplota a vlhkost. Nejvýraznější vliv na SF má zvýšená teplota tělesného 

jádra. Vysoká okolní teplota, vlhkost vzduchu, spolu s fyzickým zatížením, 

při současně nedostačující hydrataci organismu může způsobit nárůst 

teploty tělesného jádra až o 2- 3°C. To pak může způsobit nárůst SF o 10-

20 tepů. To je natolik zásadní odklon od standardních hodnot, že při 

dodržení tréninkových pásem dělených dle SF bychom trénovali zcela jiný 

typ zatížení, než bylo plánováno. 

• Nadmořská výška. Vnitřní prostředí reaguje citlivě na veškeré změny. 

Jednou z nich je i rozdílná koncentrace kyslíku v ovzduší způsobená 

přesunem do jiné nadmořské výšky. Na tuto změnu se však tělo po čase 

adaptuje a hodnoty SF se vrátí k normálu. V pr\'ních dnech však plná zátěž 

v tréninkových pásmech dle SF bez reflexe těchto změn může znamenat 

neadekvátní zátěž a přetížení organismu. 

• Oblečení. Oblečení při tělesné zátěži má vliv na výměnu tepla a tím i na 

teplotu tělesného jádra. O vlivu jeho změn na SF jsme se již zmínili Yýše. 

• Příjem potra\'y. Po příjmu potravy s vysokým obsahem cukru může nárůst 

SF dosáhnout, stejně jako při zvýšené tělesné teploty, 1 O - 20 tepů. Opačně 

pak působí vyčerpání glycidových zásob organismu. To je obzvláště 
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dúležité při delších a náročnějších trénincích, kdy dochází k postupnému 

snižování těchto zásob a tím i k souvisejícímu poklesu SF. 

• Psychické vlivy. Emotivní situace, přítomnost opačného pohlaví či 

atmosféra tréninku mají vliv na aktuální hodnoty SF. 

(Formánek, 2003) 

To všechno snižuje výpovědní hodnotu SF jako veličiny vyjadřující intenzitu 

zatížení a tím i efektivitu řízení zatížení její pomocí. Na druhou stranu, zkušený sportovec 

může změnu vyvolanou těmito vlivy vypozorovat a adekvátně tomu snížit či zvýšit 

hodnoty SF určující jednotlivá tréninková pásma, ale především může těmto změnám 

přizpůsobit zadání tréninkové jednotky čí ji zcela zrušit. Dehydratace, energetické 

vyčerpání či přehřívaní nevhodným oblečením jsou momenty, které vyžadují změnu 

tréninkového zadání, jelikož při dodržení původního zadání hrozí přetížení organismu. 

Další a jednou z nejpodstatnějších slabin řízení zatížení pomocí SF je tzv. 

"zpoždění". Srdeční frekvence reaguje s malým či větším zpožděním. Pro řízení kratších 

intervalu vysoké intenzity je tento způsob řízení zatížení méně vyhovující. Srdeční 

frekvence se okamžitě začíná zvyšovat na začátku zatížení. K tomu, aby se dostala na 

potřebnou úroveň, potřebuje určitý čas. Na základě zkušeností můžeme říci, že při 
&I.. 

stupňovaném zatížení po 30- 50 wattů (W) dosáhne SF zhruba po 4- 6 minutách (min) 

stavu, který se nazývá "steady state" (rovnovážný stav). Sportovci s lepší kondicí dosahují 

rovnovážného stavu rychleji. (Neumann, 2005) Subjektivní pocit nebo rychlost pohybu již 

registrují výši intenzity, avšak SF teprve dobíhá na úroveň, jež je odpovídající této 

intenzitě zatížení. Při intervalech trvajících méně než 2 minuty je díky tomuto zpoždění SF 

jako vhodný indikátor intenzity zatížení nevhodná, zvláště pro krátké opakování (v 

sekundách). Nicméně, pro trénink delších intervalů a trénink o nepřerušované rovnoměrné 

či stupňované intenzitě zatížení je SF velmi účinným způsobem měření intenzity zatížení. 

Zpožděná reakce na změnu intenzity zatížení, jak co se týče jejího zvýšení (po nájezdu do 

stoupání), tak poklesu (po dosažení vrcholu stoupání), je graficky znázorněna na 

obrázku 5. 
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Obrázek S 

SF během stupání a klesání (Friel, 2001) 
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Srdeční frekvence doznává neobvyklých zrněn, jejichž odhalení spolu se znalostí 

příčin, které je způsobují, mohou zefektivnit řízení tréninku. Jejich včasné odhalení a 

příslušná úprava obsahu tréninkového plánu může zabránit přetížení nebo nastupující 

nernoci. Přehled neobvyklých zrněn SF podává tabulka 3. 

Tabulka 3 

Neobvyklé změny SF a jejich příčiny (Formánek, 2003) 

Reakce a proje'y SF Možné příčiny T1éninkové změny, ťipravy režimu 
- klidová SF se výrazně zvýší -přetížení - snížení tréninku 

- přetrénování - bez tréninku (netrénovat !) 
- nemoc (infekce) 

-SF nedosahuje při rozvojo\ém -přetrénování -vynechat rozvojové tréninky v intenzitách II 
tréninku Y intenzitách II a III -vyčerpání glykogenových a III 
předpokládaných hodnot zásob -zařadit stabilizační a aktivizační podpraho\ ý 

trénink (intenzitu I) 
-při kontrolních testech nedosahuje - vyčerpání glykogenových - snížení objemového tréninku 
SF obvyklých maximálních hodnot zásob - zařadit kompenzační rychlostní cvičení 

(SFmax) - nervosvalová úna\·a (krátké sprinty, hry, atd.) 
- nedostatek motivace 

-SF zůstává při intervalovém tréninku - intenzita úseků je příliš - snížit intenzitu úseků 
,, době odpočinku nezvykle vysoko vysoká - zkrátit délku úseku 

-úseky jsou příliš dlouhé - prodloužit dobu odpočinku 
- ukončit trénink 

-SF je po tréninku stále zvýšená - celkové vyčerpáni -zvýšit příjem tekutin 
- nedostatek tekutin - zařadit regenerační mikrocyklus 

-SF při stejné intenzitě zatížení je - deficit tekutin - Z\ýšit příjem tekutin 
nezvykle vysoko - ne:moc - ukončit trénink 
-SF v průběhu 2 minut zotavení -přetížení - snížen{ náročnosti tréninku v následujících 
neklesá jako obvykle - přetrénování dnech 

-zařazení kompenzačních rychlostních 
cvičení 

- variabilita SF v klidu je několik dnů -přetížení - zařazení regeneračního mikrocyklu 
nízká -nemoc - zaměřit se na relaxaci, uvolnění 

-dlouhodobý psychický stres 

31 



Řízení zatížení pomocí SF má proti rychlosti nebo vnějšímu výkonu jednu velkou 

výhodu. Stanovené tréninkové zóny dle SF jsou poměrně stabilní v čase. Jinak řečeno, se 

změnou výkonnosti většinou nedochází k významné změně hodnot SF odpovídajících 

jednotlivým stupňům intenzity. To například znamená, že i přes změnu stavu trénovanosti 

projevující se snížením nebo zvýšením rychlosti pohybu na úrovni ANP je srdečně 

oběhový systém zatěžován velmi podobně a hodnota srdeční frekvence při intenzitě 

zatížení na úrovni anaerobního prahu (SF ANP) tak zůstává přibližně stejná. Řízení zatížení 

pomocí SF je proto z dlouhodobého hlediska adekvátní aktuálnímu stavu trénovanosti. 

4.2.4 Řízení zatížení pomocí vnějšího výkonu 

Výkon je veličina udávající množství práce vykonané za čas a vyjadřujme ji ve 

wattech. Výkon měřený ve wattech je výborným měřítkem intenzity zatížení. Měření VV 

je zcela objektivní na rozdíl od subjektivního hodnocení intenzity zatížení. Hodnoty VV 

nejsou zkreslovány povětrnostními podmínkami či změnami profilu jako u rychlosti. 

Výkon reaguje na změny v intenzitě zatížení mnohem rychleji než SF. (Friel, 2001) Výkon 

lze vyjádřit více způsoby, nejčastějšími jsou: 

Výkon = Práce I Čas 

Výkon = Síla x Rychlost 

K řízení cyklistického tréninku pomocí VV je zapotřebí dostatečně přesný 

měřič této veličiny použitelný v běžném tréninkovém prostředí. V současnosti jsou v tomto 

ohledu k dispozici tři výrobci, z nichž každý nabízí několik typů. I ten nejlevnější z nich 

představuje pořizovací náklady přesahující dvacet tisíc korun. Investice spojená s nákupem 

měřiče vnějšího výkonu (MVV) je největší nevýhodou pro širší využití tohoto způsobu 

řízeni zatížení. Měřič vnějšího výkonu je multifunkční přístroj a s jeho nákupem 

dostáváme zároveň měřič SF, cyklopočítač a hardware + software ke stažení dat a následné 

analýze všech měřených veličin v počítači. V ceně je také část kola, v níž jsou zabudovány 

senzory tohoto měřiče, a tak je pro vyjádření reálných nákladů na pořízení měřiče vnějšího 

výkonu potřeba jejich cenu odečíst. 

Výkon lze chápat v cyklistickém tréninku ve více rovinách. Měřitelné, a tím 

objektivní, jsou dva pohledy na výkon. 

• VNĚJŠÍ VÝKON je dán množstvím práce vykonané za čas. Jeho hodnota je 

výsledkem síly, kterou jezdec působí na pedál a rychlosti, kterou se pedál 
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pohybuje. Šlapání na kole je kruhový pohyb a pedál se proto pohybuje 

jistou obvodovou rychlostí, která je určena kadencí šlapání a délkou klik. 

• VNITŘNÍ VÝKON je množství energie uvolněné organismem za čas -

rychlost uvolňování energie, jež souvisí s mírou zapojení jednotliYých 

energetických systémů, která odpovídá intenzitě zatížení. 

Velikost vnitřního a vnějšího výkonu je na sobě přímo úměrně závislá a jejich 

poměr je dán biomechanickou účinností pohybu, která je u cyklistiky 20 - 26 % (přímo 

úměrná závislost vnějšího a vnitřního výkonu je podmíněna nezměněnou biomechanickou 

účinnosti pohybu). Biomechanická účinnost je dána především technickým zvládnutím 

pohybu, které je individuálně rozdílné. U cyklistiky jsou rozdíly v biomechanické 

účinnosti pohybu oproti jiným sportovním odvětvím malé. (Bunc, 1986 in Bunc, 1989) 

Z hlediska celkové energetické náročnosti cyklistického tréninku je biomechanická 

účinnost pohybu 20 - 26 % velmi zajímavým číslem. Poměr energetických jednotek 

kilojoulu (kj) a kilokalorií (kcal) vyjadřuje, že množství energie 1 kj je necelých 24 % 

energie 1 kcal (1 kcal = 4,18 kj). Měřiče vnějšího výkonu měří celkově vykonanou práci 

v newtonmetrech a zobrazuje ji v kilojoulech. Z tabulky 4 lze vyčíst, že zobrazovaná 

hodnota v kj vyjadřuje zhruba s přesností plus devět mínus šestnáct procent hodnotu 

celkového energetického výdeje. Tato čísla hovoří o rozdílu mezi jezdci s nejnižší a 

nejvyšší biomechanickou účinností pohybu. Lze však předpokládat, že změny 

v biomechanické účinnosti pohybu jednotlivce, zejména u sportovců s již 

zautomatizovanou technikou šlapání, budou výrazně menší. 

Tabulka4 

Energetický výdej nutný na vykonání celkové práce 100 kNm (kj) 

v závislosti na biomechanické účinnosti pohybu 

Biomechanická účinnost Celková práce Celkový energetický výdej 
nutný na vykonání práce 

100 kNm (kj) 
cca 24% (1 I 4,18 x 100) 100 kNm (kj) 100 kcal 

(poměr energie uvolněné při spálení I kj a 
!kcal) 

26 % (maximální) 100 kNm (kj) 109 kcal 

20 % (minimální) lOOkNm (kj) 84 kcal 
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Měřiče vnějšího výkonu zaznamenávají celkově vykonanou práci u každé 

tréninkové jednotky. Po stažení dat do počítače software dokážeme zjistit celkovou práci i 

pro jednotlivé úseky v rámci tréninku stejně jako v sumaci pro různě dlouhá tréninková 

období zahrnující více tréninkových jednotek. Z těchto údajů pak můžeme usuzovat na 

energetický výdej . spojený s absolvováním jakéhokoliv zaznamenaného úseku tréninku. 

(Allen, 2006) 

Měřiče vnějšího výkonu pracují, jak již jejich název vypovídá, s výkonem vnějším. 

Existuje těsná vazba mezi vnějším výkonem a intenzitou zatížení, proto lze aktuální VV 

považovat v cyklistice za dnes nejpřesnější ukazatel intenzity zatížení. Nejefektivnější, 

nejpřesnější a nejsmysluplnější cesta jak monitorovat intenzitu zatížení je měření výkonu. 

Výkon poráží všechny ostatní veličiny, jako je rychlost nebo SF, jejichž význam jako 

měřítko pro výkonnost slábne. (Friel, 2001) 

Výhodou řízení zatížení pomocí VV je možnost včasné korekce intenzity zatížení 

dle tréninkového zadání. Na zobrazovacích jednotkách MVV dochází k téměř okamžité 

aktualizaci hodnot při jakékoliv změně intenzity zatížení. Měřiče snímají informace o síle 

působící v místě instalace senzorů i více než stokrát za sekundu. To umožňuje aktualizovat 

informace o výkonu podle toho, jak často jsou tyto data o působící síle spolu s obvodovou 

rychlostí osy pedálu průměrovány, přepočítávány na výkon a ukládány. Nejlepší MVV 

aktualizují hodnoty s maximální rychlostí 1 sekundy nebo jedné otočky klikou, u toho 

nejhoršího je to potom 5 sekund. V tomto ohledu jsou tedy měřiče vnějšího silm·ého 

výkonu jednoznačně nejlepší ze všech technologií řízení tréninku. Rychlost snímání dat o 

působící síle umožňuje i analýzu jejího rozložení Y průběhu otáčení kliky a z toho následně 

vyvozovat závěry o technice pohybu. 

Teoreticky lze konstatovat, že se jedná o nejlepší způsob řízení tréninku s ohledem 

na následující fakta: 

• Má nejvyšší reakční rychlost v aktualizaci hodnot nepřímo indikujících 

změny v intenzitě zatížení ze všech způsobů řízení. S tím sou\'isí včasná 

korekce intenzity zatížení dle požadovaných hodnot. 

• Při změnách v intenzitě zatížení dochází i ke změnám VV a to ve vysoké 

korelaci, což vyplývá z následujících tvrzení: 

1. Mezi spotřebou kyslíku v rozsahu 20 - 90 % maximálních hodnot a 

vnějším výkonem na šlapacím ergometru je vysoký korelační 

koeficient. (Bunc, 1989) 
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2. Se zvyšující se intenzitou zatížení vzrůstá spotřeba energie a tím i 

spotřeba kyslíku. (Neumann, 2005) 

3. Fyziologický základ intenzity zatížení primárně souvisí 

s energetickým zabezpečením cvičení. (Dovalil, 2002) 

Jestli je nejlepší i prakticky je otázkou, která ještě nebyla zodpovězena díky jeho 

krátké historii. Přestože teoreticky tyto předpoklady má, nemusí tomu tak být díky 

následujícím nevýhodám. 

• Oproti srdeční frekvenci a subjektivním pocitům nezohledňuje stav 

vnitřního prostředí. Pokud bychom např. při vysokém stavu vyčerpání 

energetických zásob, přicházející nemoci nebo v únavě striktně dodrželi 

tréninkové zadání, hrozilo by přetížení nebo nemoc a z dlouhodobého 

hlediska pak přetrénování. 

• Paradoxně je to opět nejvyšší rychlost aktualizace hodnot na základě změn 

intenzity zatížení. Jezdec, který nemá dostatek zkušeností s řízením tréninku 

pomocí VV, má tendence na tyto změny reagovat neadekvátně velkou 

korekci úsilí. Nadměmá korekce úsilí vede k opětovně špatné intenzitě 

zatížení. Měřiče vnějšího výkonu však umožňují nastavení rychlosti 

aktualizace zobrazovaných hodnot, což minimalizuje tuto nevýhodu. 

4.2.5 Řízení zatížení pomocí kombinovaného systému 

Jak již vyplývá z názvu, jde o současné použití různých způsobů řízení zatížení. 

Nevýhodou je nutnost pořízení více přístrojů a tím i vyšších pořizovacích nákladů. 

Výjimkou jsou multifunkční měřiče SF a MVV. Měřiče vnějšího výkonu zobrazují data 

umožňující současné využití všech způsobů řízení. Měřič vnějšího výkonu je natolik 

nákladný, že je dražší než všechny ostatní měřiče dohromady. 

Výhodou je pak možnost při řízení využívat předností jednotlivých technologií. 

Kombinací jednotlivých systémů lze navíc využívat pro řízení informací o yzájemné vazbě 

hodnot SF, rychlosti, subjektiYních pocitů a vnějšího silového výkonu. 

Trénink je nejefektivnější tehdy, jestliže jsme schopni měřit současně více 

parametrů vztažených k intenzitě zatížení. Jedná se zejména o kombinaci vnějších a 

vnitřních nepřímých ukazatelů. Kombinace VV, SF a subjektiYních pocitů poskytuje 
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ucelený obraz o tom, jak je organismus zatěžován. Všechny parametry jsou důležité. 

Sledování pouze některých hodnot vede ke snížení efektivity tréninku. (Friel, 2001) 

V současnosti však neexistuje ucelená studie, pojednávající o řízení zatížení 

pomocí vzájemných vztahů VY, SF a subjekthních pocitů o intenzitě zatížení. 

4.3 Tréninková pásma 

Tréninky lze absolvovat v různé intenzitě zatížení. Proto se v tréninkové praxí k 

řízení a následné evidenci tréninku využívá její rozdělení do tréninkových pásem (TP). 

Toto dělení není náhodné a vychází z fyziologických zákonitostí. V triatlonu využíváme tří 

základních tréninkových pásem. Stěžejním bodem pro rozdělení intenzity zatížení na 

jednotlivá TP je intenzita zatížení na úrovni anaerobního prahu. Tréninková pásma jsou 

definována minimální a maximální hodnotou vnějšího výkonu, srdeční frekvencí nebo 

rychlosti pohybu podle toho, jaký způsob řízení zatížení je využíván. Charakteristiku 

základních tréninkových pásem podává tabulka 5, kde jsou tučně zvýrazněné hodnoty SF 

nebo rychlosti pohybu v závislosti na tom, jakým způsobem je u dané intenzity zatížení, 

zatížení řízeno. Hodnoty VY v tabulce 5 nejsou uvedeny. V odborné literatuře dosud 

nebylo zpracováno dělení TP dle VY pro potřeby triatlonu. N a podkladě dělení TP 

s hodnotami VY využívaného v cyklistice (tabulka 1 O, kapitola 5.1) a specifik 

triatlonového tréninku, která jsou zohledněna v tabulce 6, jsme vytvořili vlastní tréninková 

pásma (tabulka 14 A, kapitola 6.3) 

Tabulka 5 
Ch kt . tik 'kl d ' h t ' . k ' h ' ara ens a za a niC remn ovy_c pasem v 

Tréninkové pásmo Hladina SF 

Intenzita I 

Podprahové pásmo 75- 95 % SF ANP 

Intenzita II 

Prahové pásmo 95-102% SFANP 

In tenzi ta III 

Nadprahové pásmo 93-100% SFma>: 

t . tl na onu (F ormane k 2003) ' 

Hladina rychlosti 

75- 95 % \"ANP 

95- 102% v.\NP 

97-102% z rychlosti 
pohybu na danou trať 
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Dělení v intenzitě I a III je nedostatečné pro cílené zaměření tréninku. Proto je dále 

dělíme následovně: 

1. Podprahové pásmo - Intenzita I je zatížení, při kterém je zcela dominantně zapojen 

oxidativní způsob krytí energetických nároků. Srdeční frekvence se pohybuje na 

hladině 7 5 až 95 % SF ANP· V triatlonu je doba závodního zatížení od 50 až 60 minut do 

8 až 10 a více hodin. To jsou odlišné výkony, při nichž je resyntéza ATP zajišťována 

odlišným poměrem spalovaných makroergních substrátů. Čím vyšší je intenzita 

zatížení, tím více je ATP obnovováno spalováním cukrů, kterých má tělo omezenou 

zásobu cca 4,5 - 9 megajoulů (MJ).(Formánek, 2003). Energeticky náročnější výkon 

proto musí být kryt i tuky. Toto tréninkové pásmo je z pohledu míry zapojení tukového 

metabolismu při jednotlivých typech triatlonu příliš široké. Pro cílený rozvoj dělíme 

podprahové pásmo- Intenzitu I ještě na: 

• dlouhodobou vytrvalost III (DV III), což je intenzita pohybu, která má vliY 

především na zvyšování rychle uvolnitelných tukových energetických zásob. 

Jde o intenzitu zatížení využívanou zejména v přípravném období pro všechny 

typy triatlonu. Intenzita pohybu je v tréninku okolo 75 - 85 % SF ANP· 

• dlouhodobou vytrvalost II - (DV II), což je intenzita pohybu rozvíjející 

především výkonnost systémů zajišťujících vysoký energetický výkon ze zdroj u 
rychle uvolnitelných tuků. Jde o intenzitu zatížení na úrovni AP, která je 

důležitá především v přípravě na dlouhý triatlon. Intenzita pohybu je v tréninku 

okolo 80 - 90 % SF ANP· 

• dlouhodobou vytrvalost I- (DV I), což je intenzita pohybu rozvíjející kapacitu i 

výkonnost systémů a zajišťující velkou schopnost uvolňování energie ze směsi 

tuky- cukry. Je důležitá pro všechny disciplíny triatlonu. Intenzita pohybu je 

Y tréninku okolo 85 - 95 % SF ANP· 

2. Prahové pásmo - Intenzita II je zatížení, při kterém je zapojen oxidativní a anaerobní 

laktátový způsob krytí energetických nároků zatížení. Tyto systémy se na krytí nároků 

podílejí takovým poměrem, že maximální rychlost tvorby a odbourávání laktátu je 

přibližně v rovnováze. Při této intenzitě zatížení se hodnoty SF pohybují na hladině 95 

až 102% SFANP· 

3. Nadprahové pásmo - Intenzita III zahrnuje intenzity pohybu, které svými nároky na 

rychlost uvolňování energie převyšují intenzitu na úrovni ANP. Toto pásmo je velmi 

široké. Zahrnuje v sobě intenzity zatížení od úrovně vyžadující zapojení systému krytí 

energetických nároků od stále dominantně oxidativního, přes anaerobní laktátový, až 
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po anaerobně alaktátový. Tabulka 6 zobrazuje podrobnější dělení tréninkových pásem 

s ohledem na požadavky triatlonového tréninku. 

Tabulka 6 

Charakteristika tréninkových pásem - krátký triatlon (Formánek, 2003) 

Hladina 
Tréninkové pásmo Hladina SF Hladina rychlosti laktátu 

(mmol.t1
) 

Dlouhodobá 75-85% SFANP 
vytrval o st III (65- 75 o/o SFmax) 75-85 o/o VANP 1-2 
Dlouhodobá 85,1-90% SFANP 

_D'trvalost II (75,1- 80% SFma:J 85,1-90o/ovANP 1-2 
.tg Dlouhodobá 90,1 -95% SF ANP .N 
.@ vytrvalost I (80,1- 85 o/o SFmax) 90, 1 - 95 o/o YANP 1-3 
..5>-< 

.tg Prahová 95,1 -102% SFANP 95,1-102 o/o \"ANP 2-5 
.N vytrvalost (85,1- 93 o/o SFmax) 
.@ 
~~ 

....., 
Speciální závodní 93,1-97 o/o SFmax 97 102 % závodní rychlosti 5-12 ....., -....., 

"' vytrvalost v krátkém nebo sprint triatlonu 
·~ 
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4.4 Anaerobní práh - metody stanovení 

Dělení tréninkových pásem na základě intenzity zatížení vychází z hodnoty 

anaerobního prahu, proto je třeba ji znát. Anaerobní práh je hodnota zatížení, při níž 

k úhradě energie nestačí pouze aerobní procesy, výrazně se zapojují také procesy 

anaerobní, ale metabolický systém zůstává v rovnováze tvorby a využití laktátu. (Dovalil, 

2002) Hladina laktátů se při tomto zatížení pohybuje okolo 4 mmol/1 a SF na 90 % 

maxima. Individuálně se však liší a může být vyjádřena veličinami, jako jsou spotřeba 

kyslíku, SF/min, koncentrace laktátu v krvi, rychlost pohybu či vnější výkon. 

Jak bylo řečeno, hodnota ANP je individuálně odlišná, a proto musí být také 

individuálně zjištěna. To lze několika zpusoby s větší či menší mírou přesnosti, např.: 

• Stanovení hodnoty ANP na základě vyhodnocení laktátové křivky. Laktátový 

ANP stanovujeme pomocí vyhodnocení dynamiky laktátové křivky. Ta je sestavena 

na základě závislosti vzestupu intenzity zatížení a koncentrace laktátu v krvi, což je 

přehledně zobrazeno v grafu č. 1. Stanovení ANP z dynamiky laktátové křivky je 

jednou z nejpřesnějších metod, která navíc umožňuje zjištění AP. Test lze 

absolvovat v terénních a laboratorních podmínkách Výhodou terénních je jejich 
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realizace v podmínkách odpovídajících tréninkovému procesu. Laboratorní jsou 

zase výhodnější z hlediska eliminace vnějších vlivů, a tak mezi sebou porovnatelné. 

Tato metoda je velmi náročná na vyhodnocení a měla by být realizovaná specialisty 

což je nevýhodou. Výhodou této metody je, že zjišťujeme ANP právě pomocí 

dynamiky koncentrace laktátu, který je přímým indikátorem ANP (viz definice 

anaerobního prahu). (Formánek, 2003) 

Grafč.l 

Laktátová křivka (http://www.kcbrno.org/reportaze.php?id=lS) 

--~..-. ,__._,)lj ·-,-~:.--.. --..41l-. --;,;,) IWI 

• Stanovení hodnoty ANP pomocí souvislého zatížení. Tato metoda stanovuje 

ANP na základě maximálního zatížení s dobou trvání 8 - 12 minut. Intenzita 

zatížení na úrovni anaerobního prahu pak odpovídá 90 % průměrné intenzity 

zatížení - rychlosti pohybu v tomto testu. Srdeční frekvence na úrovni ANP se pak 

určí ze záznamu hodnot SF dosahovaných při konstantním zatížení zjištěnou 90 % 

rychlostí. Hodnota SF ANP odpovídá hodnotě, na které se SF stabilizuje. Pro 

cyklistiku je tato metoda v terénních podmínkách špatně realizovatelná, jelikož 

rychlost pohybu značně kolísá díky vnějším vlivům. Navíc u cyklistiky rychlost 

neroste lineárně s intenzitou zatížení, jelikož proudění vzduchu se v určité rychlosti 

mění z lineárního na turbulentní a odpor vzduchu tak roste kvadraticky. (Formánek, 

2003) 

• Stanovení hodnoty ANP pomocí Conconiho testu. Conconiho test je jednou 

z metod, jak určit ANP na základě odklonu linearity vzestupu SF a intenzity 

zatížení. Do úrovně ANP obojí roste v lineární závislosti. S nalezením bodu 
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odklonu rychlosti vzestupu tedy nalezneme i ANP. Grafické znázornění odklonu 

SF při Conconiho testu zobrazuje graf č. 2. Tento test lze absolvovat v terénních i 

laboratorních podmínkách. Výhodou je jeho nenáročnost na podmínky a finance. 

Nevýhodou této metody je potom přesnost stanovení ANP. 

Grafč. 2 

Conconiho test (Formánek, 2003) 
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Stanovení hodnoty ANP pomocí Conconiho testu je na první pohled velmi 

jednoduchá, ale je spojena s řadou obtíží spojených převážně s odpovídajícím stupňováním 

rychlosti pohybu, který významně ovlivňuje průběh SF. Problémy jsou hlaYně \'e 

správném stanovení "bodu zlomu" (tzv. kritické SF a kritické rychlosti), kde dochází k 

porušení lineárního průběhu SF. I v případě dobře vyhodnoceného protokolu často nelze 

jednoznačně nalézt a definovat bod porušení linearity průběhu SF. Špatná využitelnost u 

cyklistiky v terénních podmínkách platí ze stejných důvodů jako u metody pomocí 

souvislého zatížení. (Formánek, 2003) 

• Stanovení hodnoty ANP pomocí teoretického výpočtu. Jedná se o nejjednodušší 

metodu. Provedení a vyhodnocení nevyžaduje značné zkušenosti pro dosažení co 

nejpřesnějšího výsledku. Na základě velkého počtu měření se ukazuje, že SF na 

úrovni anaerobního prahu u vytrvalostně trénovaných jedinců leží v pásmu 88 -

93 % maximální SF (Bunc, 1989). Problémem je stanovení hodnoty maximální SF. 

K jejímu určení se používá přiměřeně dlouhé zatížení s maximální intenzitou 

pohybu s dobou trvání 4 - 1 O minut. Pro určení maximální hodnoty srdeční 

frekvence (SFmax) můžeme použít i teoretického výpočtu SFmax = 220 - věk. Tento 

výpočet, ale není vhodný díky velkým individuálním rozdílům v hodnotě 
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maximální SF. (Formánek, 2003) Rozdíly se pohybují v rozmezí patnácti tepů nad i 

pod takto stanovenou hranicí. (Neumann, 2005) 

• Stanovení hodnoty ANP na základě nelineámího zvýšení ventilace. Tato 

metoda vychází ze zjištění, že dosažení intenzity zatížení na úrovni anaerobního 

prahu se při stupňované zátěži projevuje nelineárním vzestupem ventilace a 

intenzity zatížení. Při zatížení na úrovni ANP přichází zlom v lineárním vzestupu 

ventilace, který je patrný z grafu č. 3. Nevýhodou stanovení ANP pomocí této 

metody je, že ji lze uskutečnit pouze v laboratorních podmínkách. (Formánek, 

2003) 

Grafč. 3 

Stanovení ANP na základě nelineámího zvýšení ventilace (Formánek, 2003) 
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• Stanovení hodnoty ANP pomocí statistické analýzy. Tuto metodu lze použít ke 

stanovení hodnoty vnějšího silového výkonu pro zatížení na úrovni ANP. Software 

dodávaný s měřiči VV zpracovává uložená data a graficky znázorňuje distribuci 

intenzity za libovolné období. Z grafu lze potom vyčíst hodnotu ANP, která se 

nachází v bodě nejvýraznějšího propadu času stráveného v příslušné intenzitě, viz. 

graf č. 4. Vzhledem k hromadění laktátu při intenzitě zatížení nad ANP je tělo po 

určité době nuceno snížit intenzitu. V intenzitě zatížení vyšší, než je ta na úrovni 

ANP, lze setrvat pouze omezeně dlouho a to se projeví právě v grafu distribuce 

VV. Podmínkou co největší přesnosti stanoveni ANP touto metodou je výběr 

analyzovaných dat. Nejvhodnější jsou jízdy maximální intenzitou a závody. (Allen, 

2006) Výhodou této metody jsou nulové náklady spojené se samotným testováním 

a fakt, že analyzovaná data jsou získávána během jízd v podmínkách shodných 

s těmi, v nichž je trénink realizován. 
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Grafč. 4 

Distribuce vnějšího výkonu (Allen, 2006) 
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Při všech metodách stanovení ANP je potřeba správnost výsledku ověřit. Teprve 

pak je lze aplikovat v tréninku. 

Nejvhodnějším testem pro kontrolu správnosti stanovení intenzity zatížení na úrovni 

anaerobního prahu se ukazuje přibližně dvacetiminutové zatížení, absolvované konstantní 

intenzitou na úrovni stanoveného ANP. Pokud SF bude po zapracování (přibližně po 

úvodních 6 až 7 minutách) na stanovené hladině a nadále se stabilizuje, je určení ANP 

správné. V praxi je pro správné stanovení i ověření ANP nutné dodržet odpovídající 

podmínky. Chlad, vítr, množství oblečení, zdravotní stav mohou výslednou hodnotu ANP 

výrazně zkreslit. Při praktickém používání hodnot ANP v tréninku v následujícím období 

postačí, bude-li se SF pohybovat v pásmu+/- 3 až 5 tepů okolo SF na úrovni anaerobního 

prahu. (Formánek, 2003) 
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4. 5 Tréninkové metody používané při rozvoji vytrvalosti v triatlonu 

Pro řízení tréninku je třeba znát a umět vybrat takovou cestu a takové postupy, 

které nám pomohou co nejlépe splnit cíl, k němuž je celá příprava směřována. Abychom se 

však k němu dopracovali, je třeba umět určit postupné kroky, které vedou k jeho naplnění. 

Triatlon je vytrvalostní disciplínou, a tudíž je třeba rozvíjet zejména vytrvalostní 

schopností. Za základní cíle pro jejich zlepšení lze považovat: 

• zvýšení (zvládnutí) rychlosti pohybu - zvýšení potenciálu (výkonu) příslušných 

funkčních systémů. 

• prodloužení doby udržení rychlosti pohybu - zvýšení kapacity funkčních 

systémů. 

• zlepšení efektivnosti a ekonomiky pohybu - zlepšení integrace (souhry) 

funkčních systémů. 

Při naplňování těchto cílů máme na výběr z několika tréninkových metod, které se 

využívají v tréninku vytrvalosti. V triatlonu jsou převážně využívány čtyři následující 

metody (postupy) : 

• souvislá metoda s rovnoměrnou nebo stupňovanou intenzitou zátěže 

Podle doby trvání, zatížení (délky úseků) definujeme jako souvislé zatížení 

takové úseky, které trvají déle než 1 O - 15 minut ve všech třech pásmech 

intenzity. 

• souvislá metoda se střídavou intenzitou zátěže řízenou nebo neřízenou (fartlek) 

Délka trvání je definována stejně jako u předchozí metody. Dochází zde Yšak 

ke změnám v intenzitě zatížení. 

• přerušovaná metoda s dlouhými úseky (Dlouhý Intervalový Trénink - DIT) 

Pro přerušovanou metodu s dlouhými úseky je charakteristická doba trvání 

úseků v Intenzitě I do 10 - 15 minut, v Intenzitě II od 4 do 10 minut. V 

Intenzitě III je doba trvání dlouhých úseků v rozsahu od 45 sekund do 5 minut. 

Při zaměření tréninku na rozvoj závodní vytrvalosti v krátkém triatlonu pak 

upřesňujeme trvání úseků na 2 - 5 minut, při zaměření tréninku na rozvoj 

závodní vytrvalosti ve sprint triatlonu upřesňujeme trvání úseků na 90 

sekund až 2:30 min. Pro nadzávodní rychlosti je pak doba trvání úseků nejkratší 

( 45 až 90 sekund). 
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• přerušovaná metoda s krátkými úseky (Krátký Intervalový Trénink - KIT) 

Pro přerušovanou metodu s krátkými úseky je charakteristická doba trvání 

úseků v Intenzitě I od 60 sekund do 6 minut, v Intenzitě II od 30 sekund do 4 

minut. V Intenzitě III je doba trvání krátkých úseků v rozsahu od 15 sekund do 

2 minut. Při zaměření tréninku na rozvoj závodrú vytrvalosti v krátkém triatlonu 

pak upřesňujeme trvání úseků na 15 sekund až 2 minuty, při zaměření tréninku 

na rozvoj závodní vytrvalosti ve sprint triatlonu upřesňujeme trvání krátkých 

úseků na 15 až 90 sekund. Pro nadzávodní rychlost je pak doba trvání krátkých 

úseků opět nejkratší (15 až 40 sekund). 

Každá z těchto metod je charakterizována určitým převažujícím vlivem na 

přizpůsobování organizmu vytrvalostní zátěži. Převažující vliv se mění při změně 

charakteru zatížení (objemu, intenzitě zatížení, atd.), a proto i v jednotlivých pásmech 

intenzity zatížerú je Yliv dané metody odlišný. Ať použijeme jakoukoliv metodu pro 

jakoukoliv intenzitu zatížení, je třeba si uvědomit, že bude mít vliv na širší spektrum 

komponent vytrvalosti. Jedna z nich je však vždy převažující, a proto je daná metoda 

nejvhodnější právě pro její rozvoj. (Formánek, 2003) Tabulka 7 na následující straně 

podává přehled o jednotlivých metodách pro příslušná tréninková pásma a cíle, pro jejichž 

splněrú jsou určena. 

Využití jednotlivých tréninkových metod: 

Přerušovaná metoda s dlouhými úseky -DIT se využívá: 
• předeYším na zvýšení (zvládnutí) rychlosti pohybu v pásmu I a II 
• především pro postupné prodlužování doby udržení rychlosti v pásmu III 

pohybu na úrovni závodrúho času (Yýkonu): 
- v krátkém triatlonu- DIT 1 
- ve sprint triatlonu- DIT 2 
- v nadzávodní rychlosti- DIT 3 

Přerušovaná metoda s krátkými úseky -KIT se využívá: 
• na zlepšerú efektivnosti a ekonomiky pohybu v pásmu I a II 
• pro zvýšení (zvládnutí) rychlosti pohybu v pásmu III a to především na 

úrovni rychlosti předpokládaného závodního času (výkonu): 
- v krátkém triatlonu - KIT 1 
- Ye sprint triatlonu - KIT 2 
- v nadzávodní rychlosti - KIT 3 
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Tabulka 7 

Charakteristika tréninkových metod rozvoje vytrvalosti v triatlonu (Formánek, 2003) 

Tréninková Intenzita Převažující vliv na rozvoj 
metoda 

I - z\jšení kapacity funkčních systémů v podmínkách převažujícího (čistého) 
'1:11 '1:11 aerobního krytí energie 
1:: ;: Hlavní cíl: prodloužení doby udržení rychlosti pohybu na úrovni aerobního prahu ~ ~ 

~ ·~ 
1:: §- II - zvýšeni kapacity funkčních systémů v podmínkách krytí energie na úrovni ........ 
e "' anaerobního prahu 
I I 

:s :s Hla\ nÍ cíl: prodloužení doby udržení rychlosti pohybu na úrovni anaerobního 
-~ ·!3 prahu ... ... 
::t ::t III Souvislá metoda se ve III. pásmu prakticky v tréninku nevyužívá, snad pouze 
~~ v rámci kontrolních tréninků (závodů) Y závodní vytrvalosti I (např. kontrolní test 

na 8- !O km v běhu, časovka na kole 30-40 km, atd.) 
I-II - zvýšení rychlosti přizpúsobení (pružnosti) funkčních systému na měnící se 

1,1:11 '1:11~ 
intenzitu Y průběhu souvislého zatížení 

:S;o.'l:ll;:.!t - Z\ ýšení schopnosti obnovy pohotovostních zásob energie v podmínkách 
-~~ ~-~~ střídání intenzity v souvislém zatížení ~~s~·~~ 
~ "' ;: 

Hlamí cíl: zvýšeni efektivnosti pohybu při změnách rychlosti v souvislém zatlžení 
Poznámka : střídání intenzit lze použít v rámci jednoho pásma nebo v rámci dvou 
někdy i tří pásem 

~ 
I - Z\jšení potenciálu funkčních systémů v podmínkách převažujícího (čistého) 

.s aerobního krytí energie 
-~ Hlamí cíl: zvládnutí rychlosti pohybu na úrovni plánovaného aerobního prahu 

I ~ 
·~::~~·;:... 
;: 'll ... 

zvýšení potenciálu funkčních systémů v podmínkách krytí energie na úrovni ~ -~ .:: i-; II -
>2 ''ll ~ ~ anaerobního prahu 
=="§~ Hlavní cíl: zvl4dnutl rychlosti pohybu na úrovni plánovaného anaerobnlho prahu ~ ~-5 
~ ~-;:.. III - zvýšení kapacity funkčních systémů v podmínkách předpokládaného 

-1:: 
energetického krytí plánovaného nebo aktuálního výkonu ::t 

.s Hlavní cíl: prodloužení doby udržení rychlosti pohybu na úroveň plánovaného ~ 
závodního výkonu 

I - Z\jšení integrace (souhry) funkčních systému pro zvládnutí koordinačních, 
silových a rychlostních komponent plánovaného výkonu na úromi aerobního 
prahu 

~ Hlavní cíl: zvýšení efektivnosti pohybu na úrovni plánovaného aerobního prahu .s 
-~ 

I ~ II - zvýšení integrace (souhry) funkčních systémů pro zvládnutí koordinačních, 
'1:11~-~ 
;: 'll silových a rychlostních komponent plánovaného výkonu na úrovni 
~ -~ .:: i-; anaerobního prahu 
·~ ~ ~ ~ 
.... "~ ~ Hla\ ní cíl: zlepšení efektivnosti pohybu na úrovni plánovaného anaerobního 
·~i.! .s prahu 
~ -~ III - zv)ršení potenciálu a integrace funkčních systémů v podmínkách ~ 

'!:1 předpokládaného energetického krytí plánovaného záYodního \ ýkonu r! Hlavní cíl : - zvládnutí rychlosti pohybu na úrovni plánovaného závodního 
výkonu 

- zlepšení efektivnosti pohybu na úrovni plánovaného závodního 
výkonu 
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Využití tréninkových metod pro trénink cyklistiky v triatlonu má však jisté 

odlišnosti oproti plavání nebo běhu. Přehled používaných metod pro trénink cyklistiky 

v triatlonu podává tabulka 8. 

Tabulka 8 

Přehled používaných metod pro trénink cyklistiky v triatlon v jednotlivých 

tréninkových pásmech (Formánek, 2003) 

Tréninková metoda Intenzita I Intenzita II Intenzita III 

Souvislá 
ANO ANO NE pouze závod či kontrolní testy 

Souvislá stlúlavá ANO ANO NE 

ANO 
ANO DIT 1 2-8 km 

Přerušovaná- dlouhé NE 5-8km DIT2 1-2 km 
úseky-DIT (6 -12 min.) DIT3 0,5- 1 km 

ANO 
ANO KIT 1 200-2 km 

Přerušovaná- NE 0,5-3 km KIT2 200-1 km 
krátké úseky- KIT (30 s- 4 min.) KIT3 200-500 m 
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5. SPECIFIKA TRENINKU S MERICEM VNEJSIHO VYKONU 

Trénink s měřičem vnějšího výkonu (MVV) se řídí dle zásad a principů obecně 

platných pro sportovní trénink. Využívá stejných metod a prostředků jako ostatní způsoby 

řízení cyklistického tréninku. Trénink s MVV má svá specifika a možnosti odlišující 

trénink s jeho pomocí od ostatních systémů. 

Trénink řízený s pomocí MVV vyžaduje k účinnému fungování následující: 

• definovánícílů 

• zjištění hodnoty VV při intenzitě zatížení na úrovni ANP 

• sestavení tréninkových pásem definovaných hodnotami VV 

• definování slabých a silných stránek sportovce, pro sestavení výkonnostního 

profilu, kterým zjistíme na co se v tréninku zaměřit 

• ovládání procesu získání veškerých výstupů měření a práce s nimi 

• důkladná evidence 

(Allen, 2006) 

Měřič vnějšího výkonu umožňuje hned několik věcí, které mohou napomoci \ 
-)j 

k zlepšení výkonnosti. Pomáhá také lépe pochopit řadu věcí o absolvovaných trénincích, 1 

závodech, požadavcích soutěžního výkonu či o sportovci samotném. 

Výhody a nevýhody řízení zatížení pomocí VV jsou nejčastěji spjaty s optimalizací 

tréninkového plánu. 

VÝHODY ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ POMOCÍ MVV: 

• Velký rozsah hodnot VV nad úrovní anaerobního prahu dovoluje 

podrobnější dělení tréninkového pásma nadprahoYé intenzity. Následně lze 

výrazně cíleněji zaměřit a kontrolovat trénink v tomto tréninkoYém pásmu. 

• Nahrávání dat z MVV a jejich analýza prozradí, jakého nejvyšší hodnoty 

průměrného výkonu pro danou délku trvání jsme během analyzovaného 

období dosáhli. Na základě toho jsme schopni pochopit, jaký jsme typ 

jezdce aj aký typ tréninku je pro nás optimální. 

• Měřič vnějšího výkonu dovoluje současné sledování SF a VV. Ze 

vzájemného vztahu těchto dvou veličin je možno usuzovat, jaký je náš 
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aktuální stav výkonnosti. Podle toho opět aktualizujeme a optimalizujeme 

tréninkový plán. 

• Rozbor a analýza záznamu závodní jízdy pomáhá nalézt příčiny úspěchu či 

neúspěchu. Na základě těchto informací múžeme cíleně zaměřit náš 

trénink. 

• Záznam tréninkové jednotky je natolik podrobný a reálně vypovídající o 

jejím průběhu, že trenér je bez osobní účasti na tréninku schopen přesně 

určit, co svěřenec provedl správně nebo špatně ve smyslu intenzity zatížení. 

Podrobnost a kvalita zaznamenaných dat umožňuje kvalitní fungování 

trénování na dálku bez osobní účasti trenéra, aniž by tím byla výrazněji 

ohrožena kvalita tréninku. 

• Tabulkovým srovnáním našich výkonových maxim jsme schopni určit, jak 

na tom jsme ve srovnání s ostatními a jaká je naše výkonnostní úroveň. 

• Záznam z MVV umožňuje přesnou analýzu specifických požadavků 

konkrétní tratě. Jezdec se tak může plánovaně připravovat na vrcholnou 

soutěž i s ohledem na nároky profilu tratě. 

• Aktuální hodnoty VV dovolují optimalizaci frekvence šlapání a 

aerodynamiky po sedu. 

• Měřič Ynějšího výkonu umožňuje pravidelné testování (samozřejmě 

s limity v přesnosti měření) bez návštěvy specializovaného pracoviště. 

• Trénink s MVV je díky každodenní příležitosti posouvání některých 

osobních rekordů vysoce motivující. Tato vlastnost se však může snadno 

stát největší nevýhodou, pokud se sportovec není schopen kontrolovat a pro 

posun tréninkového výkonu nedodržuje tréninkový plán. 

• Poskytuje relativně přesné informace o celkové energetické náročnosti 

jedné nebo více tréninkových jednotek, viz kapitola 4.2.4. Díky tomu lze 

optimalizoyat trénink a výživu ve smyslu vyrovnané energetické bilance. 

• Tréninková evidence pomocí dat z MVV a jejich analýza příslušným 

softwarem poskytuje nejkvalitnější zpětnou vazbu a tím i optimálnější 

plánování cyklistického tréninku. Pro triatlon však toto mírně ztrácí na 

důležitosti, jelikož zbylé sporty takto přesně evidovat nelze a vytržení 

cyklistiky z komplexu celého tréninku je chybné. 
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• Odlišný přístup ke stanovení momentu vhodného k ukončení intervalového 

tréninku. 

NEVÝHODY ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ POMOCÍ MVV: 

• Hodnoty VV pro příslušnou intenzitu zatížení doznává relativně rychlých 

změn zejména na začátku období určeného pro rozvoj rychlosti pohybu při 

této intenzitě zatížení. To je jednou z největších nevýhod trénování s MVV, 

kterou jsme schopni eliminovat pravidelným testováním sportovce. 

Laboratorní testování je však spjato s vysokými náklady. Na druhou stranu 

sám MVV nabízí relativně snadnou a častou kontrolu změn v hodnotách 

VV pro libovolnou intenzitu zatížení. 

• Neustálá kontrola aktuálního VV náročná na koncentraci pozornosti. 

Trénink se tak stává psychicky více zatěžujícím. Nutnost častého sledování 

displeje zobrazujícího aktuální hodnoty VV zhoršuje bezpečnost při 

tréninku díky snížené koncentraci na vše ostatní. 

(Allen,2006) 

Smyslem sportovního tréninku je zlepšování výkonnosti. V průběhu přípravy 

sportovce přesto může docházet také k negativním změnám v jeho kondici. Ať dojde 

k jakékoliv změně, je při řízení tréninku potřeba vycházet z aktuálního stavu organismu a 

trénovanosti. 

Hodnoty VV pro danou intenzitu zatížení se mění spolu se změnou trénovanosti. 

Pokud bychom trénovali dle tréninkových pásem definovaných pomocí hodnot VV a naše 

trénovanost by se již nacházela v jiném stavu, než byl ten, podle nějž byla pásma 

stanovena, trénink by zcela logicky představoval jiné než plánované zatížení. 

Změny hodnot VV pro danou intenzitu zatížení z důvodu změněné výkonnosti jsou 

podstatně častější a výraznější než změny hodnot SF. Změny sta\u trénovanosti jsou 

důvodem, proč se ve všech sportech dělají kontrolní diagnostické testy, podle jejichž 

výsledků je upravován tréninkový plán. Pokud je trénink řízen pomocí VV, většinou není 

testování tak časté, aby limitní hodnoty VV pro jednotlivá tréninková pásma odpovídaly 

aktuálnímu stavu výkonnosti. 

Na rozdíl od VV se hodnota SF pro danou intenzitu zatížení v průběhu času 

většinou příliš nemění. Tento fakt spolu s tím, že MVV umožňuje pravidelně sledovat 

změnu hodnoty VV pro danou hladinu SF, dovoluje aktualizovat tréninkoYá pásma dělená 

49 



dle hodnot VV. Proč tedy neřídit trénink pomocí SF? Jak je uYedeno v kapitolách 4.2.4 a 5 

řízení zatížení pomocí VV má řadu výhod, pro které ho lze upřednostnit. Hlavní důvody 

proč řídit trénink pomocí MVV jsou dYa. 

1. Měřič vnějšího výkonu zobrazuje jak hodnoty VV tak SF. Hodnoty VV pro 

danou intenzitu zatížení se nemění ze dne na den, ale v dlouhodobější perspektivě se 

změnou výkonnosti. Hodnoty SF jsou poměrně stabilní v tomto dlouhodobějším pohledu, 

ale zase díky řadě vlivů zmíněných v kapitole 4.2.3 podléhají změnám krátkodobým a to 

dost výrazným. Pokud je trénink řízen pomocí VV a zároveň dochází k optimální 

aktualizací tréninkových pásem, lze minimalizovat nedostatky obou způsobů řízení. 

2. Zobrazované hodnoty VV reagují na změnu v intenzitě zatížení podle typu 

měřiče se zpožděním od jedné otočky klikou (dle kadence cca 0,5 - 1 sekunda) do pěti 

sekund, lze je tedy považovat za aktuální. U SF dochází k zobrazování hodnot 

odpovídajících intenzitě zatížení se značným zpožděním (až několik minut), viz. kapitola 

4.2.3. (Allen, 2006) 

Stažení dat z jakéhokoliv MVV do počítače nabízí možnost analýzy tréninkové 

jednotky, jejích částí i více tréninkových jednotek za libovolné časové období. Výsledky 

jsou prezentovány pomocí přehledných grafu a statistických výkazů, které následně 

pomáhají zvyšovat efektivitu řízení tréninku v následujících oblastech: 

• Rozborem záznamu závodní jízdy lze získat informace o momentech, kdy jsme 

ztratili či naopak získaly náskok od soupeřů. Pokud například zjistíme, že jsme byli 

nuceni po třech minutách jízdy pří výkonu na 400 W snížit výkon, a proto jsme 

ztratili kontakt se soupeři, pak se musíme v tréninku zaměřit na prodloužení doby, 

po kterou jsme schopni výkon 400 W udržet. V závodě dlouhého triatlonu je jízda 

ve skupině zakázána, přesto i zde má analýza závodní jízdy velký Yýznam. 

Informace o průměrném výkonu z předešlých závodů lze využít k optimálnímu 

rozložení tempa v příštích závodech. Až 90 % závodníků začíná cyklistickou část 

závodu rychleji, než jsou schopni dlouhodobě udržet. (Formánek, 2003) Průměrný 

výkon v závodech je navíc velice důležitou informací pro tvorbu tréninkového 

plánu. Závodník by se měl v dlouhém triatlonu snažit o rovnoměrné tempo. 

Zejména by se neměl dostat do stavu výraznějšího zakyselení, které blokuje tukový 

metabolismus. Hodnoty VV jsou u MVV velice rychle aktualizovány, proto jsou 

nejvhodnějším ukazatelem pro korekci úsilí. Nejlepšího času v závodě 
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nedosáhneme stabilním výkonem po celou dobu závodu. Pokud známe průměrný 

výkon, jež jsme dosáhli v minulých závodech, je tento údaj vodítkem, jak si 

rozložit síly. Neplatí však, že je optimální držet po celou dobu závodu konstantní 

výkon. Díky zákonům aerodynamiky je totiž efektivnější vyšší výkon v nižších 

rychlostech a naopak. To lze vyčíst z údajů na obrázku 6: pokud 80 kg vážící 

cyklista na trati dlouhé 40 km o zobrazeném profilu drží konstantní výkon 332 W, 

dosáhne času 1 :Ol :48. Pří konstantní rychlosti 40 kmih pojede tentýž cyklista na 

shodné trati také průměrným výkonem 332 W, ale jeho čas bude lepší o 1:48 minut. 

Obrázek 6 

Strategie rozložení úsilí v průběhu časovky na 40 km a její vliv na výsledný čas 

(http:/ /www .saris.com/tpowerBasics.aspx) 

Efektivnější pro dosažení lepšího času v cíli je vyšší výkon při nižších 

rychlostech (jízda do kopce) a naopak. V praxi však neplatí čistá matematika 

z obrázku 6, ze kterého vyplývá, že optimální je držet stálou rychlost pohybu. Při 

velkých změnách intenzity zatížení v průběhu závodu nedosáhneme v cíli tak 

vysokého průměrného výkonu, jako při jízdě o konstantním vnějším výkonu. 

Rozdíly v nasazení proto musí být v rozumných mezích, aby nedocházelo 

k výraznému zakyselení. Aby závodník dosáhl co nejlepšího výkonu v samotné 
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soutěži, musí individuálně optimální změny v intenzitě zatížení nacházet již v 

prúběhu tréninkového procesu. Proto i tréninkový plán musí být sestaven tak, aby 

toto reflektoval. (Allen, 2006 a www.saris.com) 

• Každá trať, díky svému specifickému výškovému profitu, změnám směru jízdy, 

apod., vyvolává typické střídání intenzit zatížení. Lze předpokládat, že pokud 

budeme pravidelně trénovat v tomto rytmu střídaní intenzit, zvýší se 

pravděpodobnost lepšího výsledku v závodě na dané trati. Pokud máme záznam ze 

závodu na trati, kde se bude konat plánovaně nejdůležitější závod, jako jsou např. 

olympijské hry, můžeme trénink mnohem lépe zacílit s ohledem na úspěch 

v závodě nejvyšší důležitosti. (Allen, 2006) 

• Trenér je schopen z grafického záznamu o průběhu tréninkové jednotky vteřinu po 

vteřině vyčíst v jaké intenzitě svěřenec pracoval. Díky tomu je možné kontrolovat a 

vyhodnocovat trénink, co se týče intenzity, i bez přímé účasti trenéra a to dokonce 

mnohem přesněji než s ní. Bez informací o pocitech nebo důvodech nepatřičných 

změn v intenzitě nebude obrázek o skutečném průběhu tréninkové jednotky 

kompletní a přesný. Tyto chybějící informace může následně dodat sportovec. 

Trenér je potom odkázán na schopnost sportovce pravdivě a odpovídajícím 

zpusobem tyto věci reprodukovat. Proto bude přítomnost trenéra na tréninku vždy 

přínosem. Využití MVV však výrazně zlepšuje informovanost trenéra o průběhu 

tréninkové jednotky v případě, že jeho účast není možná. (Allen, 2006) 

• Motivace sportovce je velmi důležitým aspektem přípravy ovlivňující průběh 

tréninkového procesu. Motivace může být nadměrná, optimální nebo nedostačující. 

Jezdec používající MVV má větší motivaci trénovat tYrději. V průběhu tréninku 

vidí sportovec hodnoty maximálního a průměrného výkonu celého tréninku i 

jednotlivých intervalových úseků. Jednotlivá čísla pusobí silně motivačně na jejich 

překonávání. Navíc po stažení zaznamenaných dat do počítače software 

automaticky vyhodnocuje tzv. kritické výkony (maximální hodnoty průměrného 

výkonu pro různě dlouhé úseky). Tím jezdec dostává řadu osobních rekordů, které 

má možnost v každé další jízdě překonávat, což působí silně motivačně. Stejně jako 

projetí oblíbené tratě či kopce s rekordním výkonem. Zvýšená motivace je 

prospěšná při cíleném posouvání těchto maxim, nebo pokud jezdec nedosahuje 

v tréninku intenzity požadované zadáním z důvodu nedostatečného zaujetí. 

Kontraproduktivní to je naopak u sportovců v tréninku nadměrně motivovaných. 

Vše je ale otázkou tréninkové morálky sportovce a k ní vztažené schopnosti dodržet 
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tréninkové zadání. Ale i v případě nedodržení zadání, má trenér díky přesnému 

záznamu průběhu této tréninkové jednotky možnost následně upravit tréninkový 

plán. (Allen, 2006) 

• Měřič vnějšího výkonu lze využít k optimalizaci posedu a kadence šlapání. Pokud 

jedeme za nezměněných vnějších podmínek konstantní rychlostí a změníme posed, 

je následné snížení aktuálních hodnot VV výsledkem sníženého odporu vzduchu 

čili zlepšené aerodynamiky. Na základě těchto informací lze tedy najít přibližně 

optimální posed z hlediska aerodynamiky. Je třeba si ale uvědomit, že v odlišném 

posedu vzniká jiná kineziologie pohybu. Aerodynamicky výhodný posed, díky 

ostrému úhlu mezi stehny a hrudníkem, limituje výkon. Jezdci se hůře dýchá a 

namáhána je také oblast bederní páteře. Problémy s bolestí zad již nejednou byly 

příčinou nedokončeného závodu či horšího výsledku v něm. Jde tedy o hledání 

optimálm'ho posedu, kdy zisk z menšího odporu vzduchu je větší než ztráta 

z nevýhodné kineziologie pohybu a zároveň je zachován dostatečný komfort 

posedu. (Allen, 2006) 

• Z již zmíněných kritických výkonů lze zjistit výkonnostní profil jezdce. Software 

ukládá informace o těchto hodnotách, sleduje jejich vývoj v čase a registruje 

nejvyšší hodnoty i z dlouhodobého hlediska. V tabulce 9 jsou rozděleny hodnoty 

kritických výkonů pro úseky pěti sekund, jedné, pěti a dvaceti minut do 

výkonnostních tříd. Zařazením kritických výkonů určitého jezdce do tabulky 

zjistíme jeho výkonnostní hodnocení pro jednotlivé úseky. Z tohoto hodnocení lze 

usuzovat na přednosti a slabiny daného sportovce a dle nich následně cíleně 

upravovat tréninkový plán. 
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Tabulka 9 

Výkonnostní členění kritických výkonů (Allen, 2006) 

Nejlepší světoví profeslonálové 

Profesionální jezdci 

Jezdci výborné výkonnosti 

Jezdci dobré výkonnosti 

Jezdci střednf výkonnosti 

Netrénovaní jedinci 

Pozn.: Uváděné hodnoty jsou hodnotami vnějšího výkonu na kg tělesné hmotnosti. 
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Přestože je tabulka 9 sestavena pro cyklistiku má svou výpovědní hodnotu i pro 

triatlon. Propojením jednotlivých kritických výkonů daného jezdce dostaneme 

specifickou křivku. Její tvar ve směru z Ieva doprava charakterizuje typ jezdce. U 

sprintera či závodníka, jehož nejsilnější stránkou jsou krátké úseky, bude mít křivka 

klesající tendenci, zejména pak v úvodní části. Universální jezdec ji má přibližně 

vodorovnou a časovkář zase stoupající a to strměji v úvodní části. Pro jezdce, jehož 

předností je jízda při výkonu o intenzitě zatížení na úrovni maximální spotřeby kyslíku 

(V02max) má křivka tvar obraceného písmene V. (Allen, 2006) 

• Většina měřičů pracuje s přesností do 2 %, což je dostačující pro možnost testování. Za 

předpokladu, že jezdec či trenér zná protokol daného testu a následného vyhodnocení, 

jsme schopni test vykonat bez nutnosti návštěvy specializovaného pracoviště. (Allen, 

2006) Výhodou takového testování je možnost realizace v domácích či terénních 

podmínkách, a s tím spojené nízké náklady. Nevýhodou je samozřejmě nižší přesnost, 

která je značně závislá jednak na podmínkách, při nichž je test absolvován, ale také na 

zkušenostech osoby vyhodnocují testy. 

5.1 Tréninková pásma dělená dle hodnot vnějšího výkonu 

Pro řízení a plánování tréninku pomocí VV musíme znát tréninková pásma dělená 

dle hodnot VV. Rozsah hodnot VV odpovídajících intenzitě zatížení nad úrovní ANP je až 

několika násobný oproti rozsahu hodnot odpovídajících intenzitě zatížení pod úrovni ANP. 

Trénink s MVV dovoluje podrobnější dělení nadprahové intenzity zatížení do třech 

podskupin, které vychází z fyziologických zákonitostí. Toto dělení umožňuje plánování a 

řízení tréninku o intenzitě zatížení na úrovni: 

• maximální spotřeby kyslíku (V02max) 

• maximálního zapojení anaerobního laktátového systému 

• maximálního zapojení anaerobního alaktátového systému 

(Allen, 2006) 

Členění tréninkových pásem dle hodnot VV nabízí tabulka 1 O na následující straně. 

V ní zobrazené dělení tréninkových pásem vhodných pro silniční cyklistiku, která má jisté 

odlišnosti od požadavků kladených na organismus při cyklistické části triatlonu chápanou 

v komplexu celého soutěžního výkonu. 
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TabulkalO 

Tréninková pásma pro trénink řízený pomocí VV (Allen, 2006) 

Wattové a tepové zóny pro trénink s měřičem VV 
Stupeň Název Hodnota výkonu Hladina SF - SF ANP Odhadované úsili 

WANP( %) (%) 
1 Aktivní odpočinek <55% <68% <2 

Popis: "Lehké šlapání" nejnižší stupeň zátěže v tréninku vyvolávající příslušnou fyziologickou adaptaci. l\.linimálnf 
námaha/únaYa nohou. Doporučené je se nezaměřovat na udržení rychlosti a při tomto tréninku je možnost 

konverzace. Typicky využitelné pro aktivní odpočinek po náročném tréninkovém dnu (nebo zá\odě), mezi intervaly. 

2 Vytrvalost 56-75% 69-83% 2-3 

Popis: "Celodenní" tempo nebo klasická dlouhá pomalá vyjížd'ka. Únaya nohou je zpravidla malá ale v pruběhu 
tréninku se muže zvyšovat. Zaměření je zpravidla na udržovaní stejné intenzity až do závěrečného dojezdu a nebo 
při dlouhé tréninkové periodě. Dýchání je intenzivnější než u stupně 1, ale případná konverzace při tréninku je stále 
možná. Frehence trénování vytrvalosti je denní a pohybuje se okolo 2 hodiny. Pti tomto stupni zatížení je možné 

během tréninku doplňovat cukry. Regenerace po náročném tréninku muže trvat více něž 24 hodin. 

3 Tempo 76-90% 84-94% 3-4 

Popis: Typická intenzita pro fartlek, hromadný trénink nebo "svižné tempo". Větší námaha nohou než pti tréninku 2. 
stupně. Doporučná je koncentrace na udržení 'ýkonu především v závěrečných dojezdech tréninku, tak aby se 

nedošlo k ná\Tatu do úromě 2. Případná konverzace bude těžší než u stupně 2, ale ne tak obtížná jako u stupně 4. 
Odpočinek po trénincích 3 stupně je delší než u tréninku 2 stupně, ale následující dny je možné se věnovat tréninku 3, 

pokud jejich délka nebude nadměrná a během tréninku je možné doplňovat cukry. 

4 Anaerobní práh 91-105% 95-105% 4-5 

Popis: Tento trénink je zaměřen na oblast okolo ANP, bere se v potaz délka, současná v1·konnost, podmínky 
okolního prostředí. Stále pokračuje nárust námahy nohou oproti stupni 3. Dech se prohlubuje a zvyšuje se jeho 

frehence. Úsilí je vyšší než u posilovacích tréninků. Tento stupeň tréninku je mentálně velmi obtížný a typické je 
trénování' mnohonásobném "opakování," "modulech," nebo "blocích", kde je délka 10-30 minut. Trénink ve stupni 

4 je možné v nejbližších dnech zopakovat, ale typicky jsou prováděny, když je cyklista dostatečně 
odpočinut/zregenerován aby byl schopen udržet požadovanou intenzitu stupně 4. 

5 V02max 106-120% >106% 6-7 

Popis: Typická je intenzita zaměřená na zvýšení \'02max, při délce intervalu (3-8 minut). Zátěž je vysoká a trénink 
by měl trvat v rozmezí 30-40 minut celkového tréninku ,. intenzitě stupně 5 únava nohou nedovolí v této intenzitě 

setrvat déle. Konverzace pti tréninku v stupni 5 není možná. Tento typ tréninku by měl být vykonán po 
předcházejícím dostačujícím odpočinku. Opakování tréninku tohoto typu zátěže v následujících dnech není žádoucí, 

ale je možná. 

6 Anaerobní kapacita 121-150% ne•.]llŽÍváme 

Popis: Tento trénink je zaměřen na intervaly od 30 s do 3 minut s vysokou intenzitou zaměřenou na zvýšení 
anaerobní kapacity. Monitorování SF není užitečné pro sledováni intenzity zařízení na této úrovni. Konverzace 

v průběhu tohoto typu tréninku je zcela nemožná. Opakování tréninku tohoto typu zátěže v následujících dnech není 
obvykle možná. 

7 N ervosvalová Nevyužfváme nevyužíváme 

koordinace a síla 

Popis: Velmi krátký trénink s maximálním nasazením (prudké změny tempa, pevný start, krátké sprinty). Zpravidla 
se jedná o rozvoj kosterního svalstva více než samotný rozvoj metabolického systému. Výkonnost je užita jako 
vodítko, ale jen při srovnávání stejného zatížení. Cílem není řídit trénink na základě výkonu, ale pouze sledm at 

výkon dosažený v tomto typu tréninku. 
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Tabulka 10 obsahuje členění tréninkových pásem definovaných pomocí VV a SF, 

spolu s popisem charakteru tréninku pro jednotlivá pásma. Dělení však není dostatečné pro 

potřeby tréninku v triatlonu. Chybí zde tréninkové pásmo, které by odpovídalo intenzitě 

zatížení nejvhodnější pro rozvoj výkonnosti na úrovni AP. Ztížení na úrovni AP se využívá 

pro optimální rozvoj dlouhodobé vytrvalosti s dobou trvání 2 hodiny a více. Jde o intenzitu 

vhodnou pro trénink triatlonistů připravujících se na dlouhý triatlon. (Formánek, 2003) 

Vzhledem k tomu, že jsme nenašli v žádné literatuře dělení tréninkových pásem 

...-hodné pro triatlon a zároveň definovaných hodnotami VV, vytvořili jsme vlastní, viz. 

tabulka 14 A v kapitole 6.3 

Tréninky v jednotlivých tréninkových pásmech vyvolávají v organismu 

specifické adaptační změny. Ovlivňování trénovanosti a v jejím důsledku zvýšení 

sportovní výkonnosti předpokládá dosažení nespecifických a především specifických 

(podle požadavků sportovní specializace) změn na úrovni buněčné i systémové. (Dovalil, 

2002) Přehled a míru aktivace jednotlivých adaptačních procesů v závislosti na intenzitě 

zatížení (dělené do tréninkových pásem dle tabulky 10) zobrazuje tabulka l ina následující 

straně. 

57 



Tabulka ll 
Očekávané fyziologické a výkonnostní adaptace vyvolané tréninkem 

v tréninkových pásmech 1 - 7 (Allen, 2006) 

Očekávané fyziologické a výkonnostní adaptace vyvolané tréninkem 
v tréninkových pásmech 1-7 

1 2 3 4 5 6 
Aktivní Vytrvalost Tempo Anaerobní V02max Anaerobní 

odpočinek práh kapacita 

Hodnota výkonu 
<55% 56-75% 76-90% 91-105% 106-120% 121-150% 

W ANP(%) 
Faktor intenzity <0.75 0.75-0.85 0.85.{).95 0.95-1.05 1.05-1.15 >1.15 

Kontinuita jízdy 30-90 min 60-3000 min 60-180 min nevyužíváme nevyužíváme nevyužíváme 

Délka intervalu nevyužíváme nevyužíváme nevyužíváme 8-30 min 3-8 min 30 s-3 min 
Nárust objemu kremí 

+ ++ +++ ++++ + 
plazmy 

Zvýšená akthace 
mitochondriálních ++ +++ ++++ ++ + 
etgytnů ve svalu 

Zvýšení výkonu na 
úrovní anaerobního ++ +++ ++++ ++ + 

prahu 
Zvýšení zásoby 

++ ++++ +++ ++ + 
svalového glykogenu 

Hypertrofie 
pomalých svalových + ++ ++ +++ + 

vláken 
Zmnoženi kapilár + ++ ++ +++ + 

Zvýšení počtu 
tychl)·ch vláken 

++ +++ +++ ++ + 
transformací 

(FG=>FOG) 
Zvýšení tepového 

+ ++ +++ ++++ + 
objemu srdečního 
Zvýšení VOztnaX + ++ +++ ++++ + 

Zvýšení zásoby (ATP 
+ 

a CP) 
ZYýšení anae.robní 

kapacity 
+ +++ 

(.,laktátová 
tolerance") 

Hypert.rofie rychlých 
+ 

s\·alov}ch vláken 
Zlepšení 

nervosvalové 
+ 

koordinace a zvýšení 
sily 

' Poznamka: Plus vyjadřuje míru adaptace. Cím víc"+" tím je Yětší adaptace. 

7 
Nervosvalo 

vá 
koordinace 

a síla 

nevyužíváme 

nevyužíváme 

nevyužh·áme 

<30 s 

++ 

+ 

++ 

+++ 
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5.2 Ukončení intervalového tréninku 

Rozpoznat, kdy je nejvhodnější okamžik k ukončení tréninkové jednotky, je jednou 

z nejkomplikovanějších otázek řízení tréninku. V případě maximálně rozvojových tréninků 

je organismus zatěžován tak, aby nedošlo k přetěžování a zároveň byl trénink natolik 

náročný, že povede k vyvolání požadovaných adaptačních procesů na maximální možné 

úrovni. Existuje spousta faktorů ovlivňujících, kdy nastane moment vhodný k ukončení 

tréninku (aktuální stav energetických zásob organismu, kumulovaná únava, aktuální 

zdravotní stav, fyzická kondice, atd.) Technologie MVV umožňuje zcela nový přístup 

k nalezení momentu vhodného k ukončení intervalového tréninku. 

Díky měření aktuálního VV jsme schopni sledovat změny v práceschopnosti našeho 

organismu. Prakticky to znamená, že trénink způsobuje postupně narůstající únavu, která 

se projevuje snížením hodnot průměrného výkonu v následujících intervalech. Na základě 

velikosti tohoto poklesu lze určit, který interval by měl být tím posledním, aby nedošlo 

k přetížení organismu. Na začátku tréninku jsme odpočinutí a tělo se v prvních dvou 

intervalech postupně zapracovává. Výchozí hodnotou pro určování poklesu průměrného 

výkonu v jednotlivých intervalech je proto průměrný výkon ze třetího intervalu. 

V závislosti na délce intervalu se mění i velikost poklesu indikující moment vhodný k 

ukončení tréninku, což lze vyčíst z tabulky 12. Pro tréninky o méně než čtyřech intervalech 

je tento způsob určování momentu Yhodného k ukončení intervalového tréninku 

nepoužitelný. (Allen, 2006) 

Kumulovaná únava z předchozích dnů může vyústit až ke zrušení celého tréninku, 

pokud nejsme schopni dosáhnout již v prvním intervalu požadovaného výkonu. 

Tabulka 12 

Ukončení intervalového tréninku na podkladu poklesu průměrného výkonu 

(Allen, 2006) 

Ukončení intervalového tréninku na podkladu poklesu průměrného výkonu 

Délka intervalu Pokles průměrného VV 
20min 3-5% 
10min 4-6% 
5 min 5-7% 
3min 8-9% 
2min 10-12% 
1 min 10-12% 
30 s 12-15% 
15 s Když \ýkonové maximum poklesne o 15-20 %nebo 

průměrný výkon v intervalu poklesne o 10-15 % 
Poznámka: Procentuální pokles průměrného \ýkonu \ychází ze srovnání 

s průměrným \ýkonem dosaženým ve třetím intervalu. 
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, v , 

6. HLA VNI CAST 

6.1 Cíle, úkoly a hypotézy 

Cíl práce: 

Cílem práce je porovnat míru splnění tréninkového zadání při řízení zatížení 

pomocí VV a při řízení zatížení pomocí SF. 

Úkoly práce: 

Hypotézy: 

1. Shromáždit teoretické podklady pro řízení zatížení v cyklistickém tréninku 

pomocí vnějšího výkonu. 

2. Vytvořit přehled měřičů vnějšího výkonu včetně jejich porovnání. 

3. Vytvořit metodu posuzování míry splnění zadání testovacích jízd. 

4. Ověřit zda řízení zatížení pomocí vnějšího výkonu vede k lepšímu splnění 

tréninkového zadání než řízení zatížení pomocí srdeční frekvencí. 

5. Ověřit zda dlouhodobější řízení zatížení pomocí vnějšího výkonu ovlivňuje 

míru splnění tréninkového zadání. 

6. Sestavit modelové tréninky a jejich realizaci ověřit, zda použitá tréninková 

metoda má vliv na velikost rozdílů v míře splnění tréninkového zadání 

způsobených odlišným způsobem řízení tréninku (pro řízení zatížení pomocí 

vnějšího výkonu a pomocí srdeční frekvence). 

1. Hl - Jednorázové využití řízení zatížení pomocí vnějšího výkonu vede 

k lepšímu splnění tréninkového zadání než řízení zatížení pomocí srdeční 

frekvence. 

2. H2 - Dlouhodobé užívání MVV zlepšuje úroveň splnění tréninkového 

zadání. 

Metodika práce: 

Práce má dvě části s odlišnou metodikou výzkumu, proto se metodiky k oběma 

částem nacházejí v příslušných podkapitolách. 

1. Pilotní studie srovnávající řízení zatížení pomocí SF a řízení zatížení 

pomocí VV při šesti modelových trénincích. (kapitola 6.3 na straně 90.) 

2. Výzkum srovnávající míru splnění tréninkového zadání u řízení zatížení 

pomocí VV a řízení zatížení pomocí SF. (kapitola 6.4. na straně 101) 
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6.2 Měřiče vnějšího výkonu (MVJ1 a jejich hodnocení 

K měření VV při cyklistickém tréninku musíme mít přístroj, který nám to umožní. 

Na trhu jsou v současné době čtyři. Každý z nich má ve srovnání s ostatními 

konkurenčními systémy řadu předností, ale v některých ohledech zase zaostává. Data 

získaná měřením zpracovává příslušný software daného přístroje. Každý měřič má svůj 

software, ale data je také možné přenést a zpracovávat v programu WKO+ od firmy 

Cyclingpeakssoftware. 

Pro potřeby profesionálního cyklisty, vědecké laboratoře či rekreačního jezdce je 

vhodný vždy jiný typ MVV. Ať už jej pořizujeme za jakýmkoliv účelem, je pro správné 

rozhodnutí nutné mít dostatek informací. Kapitola 6.2 přináší informace o jednotlivých 

MVV, přičemž hlavní pozornost je věnována jejich přednostem a slabinám. Kapitola 6.2 je 

podkladovým materiálem pro výběr MVV, který svými parametry nejlépe vyhovuje 

účelům diplomové práce. Zároveň může posloužit při rozhodování o tom, který měřič si 

pořídit v případě zájmu o jeho užívání. 

Jednotlivé MVV se velmi liší, což je dáno tím, že všechny čtyři firmy, jež je 

v současné době vyrábějí, mají velice odlišnou technologii měření. Základní rozdíl 

mužeme spatřit již v místě, kde jsou senzory měřiče instalovány. Jde o prostor klik, 

zadního náboje, středové osy a zadní stavby rámu. 
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6.2.1 Shoberer rad messtechnik system ( SRM) 

SRM je přístroj stejnojmenné německé firmy určený k měření VV na kole. Vyrábí 

se v několika provedeních odlišujících se především technickými parametry a cenou, viz. 

tabulka 13 na straně 87. 

V současnosti jsou na trhu typy: 

• AMATEUR (pro silniční kola s přesností měření 5%) 

• PROFESSIONAL (pro silniční, horská, dráhová kola s přesností měření 

2%) 

• SCIENCE (pro silniční a dráhová kola s přesností měření 0,5%) 

TECHNICKÁ DATA 

• Hmotnost klik: 560 - 843 g 

• Délka klik: 170, 172 a 175 mm 

• Hmotnost cyklopočítače: 120 g 

• Přesnost měření: 0,5-5% 

• Interval záznamu dat: 0,1 - 30 sekund 

• Kapacita paměti: 0:45-225 hodin 

• Životnost baterie v klikách: není specifikována 

• Životnost dobíjecí baterie v cyklopočítači na jedno dobití: 31 hodin 

MĚŘENÉ ÚDAJE 

• Vnější výkon (aktuální, průměrný, maximální) 

• Srdeční frekvence (aktuální, průměrná, maximální) 

• Kadence šlapání (aktuální, průměrná, maximální) 

• Rychlost (aktuální, průměrná, maximální) 

• Práce (celková práce v Mj) 

• Délka jízdy (v km a hodinách) 

• Hodiny 

• Datum 

• Teplota 

• Zbývající kapacita paměti 

• Zbývající životnost dobíjecí baterie 

• Intervalový režim 
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Přístroj SRM je prvním komerčně dostupným MVV a je zároveň značkou, která 

započala technickou revoluci v této oblasti. Byl vyroben firmou SRM v Německu. 

Zdravotní inženýr Ulrich Schoberer přinesl světu metodu měření VV, která může být 

použita masově. První prototyp měřiče vznikl v osmdesátých letech dvacátého století. 

Ulrich Schoberer jej vyvinul tak, že nahradil střední část starých klik měřící jednotkou o 

velikosti malého talíře, který se skládal z několika senzorů měření napětí. Poté připevnil 

převodníky na měřící jednotku, což mu umožnilo měřit sílu v momentě, kdy jezdec šlapal 

do pedálů. V průběhu šlapání dochází ke kroutícímu momentu uvnitř měřící jednotky a 

senzory napětí měří rozdíl. Informace o rozdílu napětí je přenášena do cyklopočítače spolu 

s obvodovou rychlostí osy pedálu. Tyto informace jsou převedeny na hodnoty VV. 

V následujících letech vynálezce pracoval na nových myšlenkách a neustále vyvíjel a 

zdokonaloval SRM měřič vnějšího silového výkonu. První modely uvedené na trh byly 

neuvěřitelně drahé, s cenou přes deset tisíc USD za kus. Dnes se dá jeho nejlevnější typ 

pořídit v ceně přibližně 1700 USD. Jeho dnešní podobu včetně všech součástí přináší 

obrázek 7. 

Obrázek 7 

Měřič vnějšího výkonu SRl\'1 (www.srm.de) 

SRM se stalo standardem, s nímž jsou srovnávány ostatní MVV. Je na trhu ze všech 

nejdéle, byl upravoYán a zlepšován nejvíce ze všech systémů a je považován za jeden 

z nejspolehlivějších MVV. Měření výkonu se senzory v klikách má hned dvě výhody. Za 

63 



prvé je pohodlné, senzor je vestavěný do klik a tudíž je součástí kola. Celý systém je díky 

tomu vodotěsný. Za druhé měří sílu obou dolních končetin, a to v místě, které je velmi 

blízko přenosu síly cyklisty na kolo. 

Firma SRM vyrábí modely pro silniční, dráhovou, horskou cyklistiku a také nabízí 

vědecký model pro laboratoře. Systém SRM je jeden z nejlépe konstruovaných měřičů. 

Z největší části proto, že byl vyvíjen po dobu dvaceti let. 

Cyklopočítač měřičů SRM nese název POWER CONTROL a je upevněn na 

řídítkách kola, viz. obrázek 8. Nikterak neomezuje v jízdě a jeho displej je snadno čitelný. 

V průběhu tréninku lze prohlížet všechna podstatná data: watty, SF, kadenci, čas jízdy, 

hodiny, a to vše najednou. Cyklista tím má během jízdy absolutní kontrolu nad svým 

výkonem. 

Obrázek S 

Cyklopočítač POWER CONTROL 

Cyklopočítač systému SRM miiže být do jisté míry upraven dle 

individuálních požadavků, např. nastavením frekvence ukládání dat, a to velmi jednoduše i 

během jízdy. 

Při použití SRM je třeba před každou jízdou provést kalibraci přístroje (cca 5 

sekund), což lze učinit i během jízdy. Rychlou kalibraci během jízdy oceníme zejména při 

náhlých změnách teploty. Při nich se díky teplotní roztažnosti kovového materiálu mění 

v měřící jednotce rozměry částí, na nichž jsou umístěny senzory napětí, které následně 

přenášejí špatná data pro výpočet VV. Například, když vyjedeme s kolem z pokojové 
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teploty do chladného venkovního prostředí. V takovém případě je vhodné nechat kolo 

v tréninkové teplotě chvíli stát, aby se zobrazované hodnoty v průběhu jízdy neměnily. 

Po ukončení tréninku si data můžeme pomocí softwaru nahrát do počítače. 

Obrovskou předností tohoto systému je možnost analýzy síly působící na pedál v průběhu 

jedné otočky, která je podkladem pro vyhodnocení techniky šlapání. Podmínkou je však 

dokoupení potřebných doplňků. 

Jednou z výhod tohoto systému je vysoká životnost. SRM má měřící jednotku 

umístěnou v prostoru klik, které téměř nepodléhají opotřebení. 

Měřič vnějšího výkonu SRM má ale i své nevýhody. Jednou z nich je jeho cena, je 

nejdražším MVV na trhu. Další nevýhodu ukazuje fakt, že baterie nacházející se uvnitř 

klik musí být měněna v servisních střediscích SRM. Což samozřejmě omezuje použití 

tohoto MVV. Dalším problémem je, že používáním přístroje se po určité době mohou 

naměřené hodnoty VV lišit od těch skutečných. Přístroj je proto třeba nechat jednou za rok 

odborně překalibrovat. Poslední nevýhodou zústává, že cyklopočítač neukládá data o 

kroutícím momentu, což je obzvláště škoda, protože kroutící moment je nejpřesněji měřen 

právě u systému SRM. 

Software systému SRM- SRM WIN 

SRM WIN je software dodávaný s každým SRM měřičem VV a lze jej také volně 

stáhnout z internetu. Program je dobře designován a umožňuje uživateli snadno prohlížet 

stažená data. SRM WIN dovoluje analyzovat vybrané úseky každé jízdy a sledovat změny 

ve výkonnosti v pruběhu času. Jedna z unikátních vlastností tohoto programu je, že každý 

uživatel je schopen naprogramovat SRM cyklopočítač a vymazat z něj stará data. Přestože 

může být z velké části naprogramován přímo, několik funkcí je třeba nastavit připojením 

na osobní počítač. (Allen, 2006 a Wooles 2006) 

Jeden z gram, který nezasvěceným nedává smysl, je zobrazen po stisknutí tlačítka 

"analýza". Jedná se o kompletní graf, který ukazuje změny v závislosti mezi SF a výkonem 

v kterémkoliv okamžiku činnosti. Jakmile se jej naučí uživatel používat, může se stát velmi 

užitečným. Výhodou je zpětné ,·yhodnocení intervalového tréninku v počítači. Detailně 

jsou nabízeny informace o intervalech. Další užitečnou funkcí je tzv. "periodické 

zobrazení informací", které uživateli umožňuje sledovat změny výkonnosti v čase. 

SRM WIN neumožňuje tvorbu vlastních zobrazení, což se ukazuje jako jeho hlavní 

nevýhodou. Data jsou vždy prezentována dle parametrů nastavených výrobcem. Například, 

záznam z tréninkové jednotky bude vypadat vždy jako ten na grafu č. 5. 
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Grafč. 5 

Záznam průběhu tréninkové jednotky v programu SRM WIN 
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SRM WIN má také neuspokojivý prostor pro vkládání doplňujících informací 

k tréninkové jednotce či intervalu. 

Celkově však lze konstatovat, že program nabízí všechny důležité funkce 

v dostačující kvalitě. (Allen, 2006 a Wooles, 2006) 
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6.2.2 Power Tap (PT) 

Power tap je přístroj americké firmy SARIS určený k měření VV na kole. Vyrábí se 

v několika provedeních odlišujících se cenou, využitím a technickými parametry, vtz. 

tabulka 13 na straně 87. 

V současnosti jsou na trhu typy: 

• PRO (drátová verze pro silniční cyklistiku) 

• SL (bezdrátová verze pro silniční cyklistiku) 

• SL - MTB (bezdrátová verze pro horská kola- kotoučovou brzdu) 

• SL - DISKOVÉ KOLO (bezdrátová verze, která je součástí diskového kola 

ZIPP) 

TECHNICKÁ DATA (typ SL) 

• Hmotnost náboje: 416 g 

• Počet děr pro uchycení výpletu v náboji: 24, 28, 32 

• Hmotnost cyklopočítače: 72 g 

• Přesnost měření: 1,5% 

• Interval záznamu dat: 1,26; 2,52; 5,04; 10,08 a 30,24 sekundy 

• Kapacita paměti: 7,5- 180 hodin 

• Životnost baterie v náboji: 250-300 hodin 

• Životnost baterie v cyklopočítači: 350 - 400 hodin 

MĚŘENÉ ÚDAJE 

• Vnější výkon (aktuální, průměrný, maximální) 

• Srdeční frekvence (aktuální, průměrná) 

• Kadence šlapání (aktuální, průměrná) 

• Rychlost (aktuální, průměrná, maximální) 

• Práce (celková práce v kj) 

• Délka jízdy (v km a hodinách) 

• Hodiny 

• Kroutící moment (aktuální) 

• Intervalový režim 
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Power tap je MVV, jehož jádro tvoří zadní náboj, který obsahuje měřící jednotky 

podobné těm u SRM, viz. obrázek 9. Senzory snímají napětí uvnitř zadního náboje v době, 

kdy cyklista působí na pedál silou, která je prostřednictvím převodového systému kola 

(pedál => klika => převodník => řetěz => pastorek => zadní náboj) přenášena až do 

prostoru zadního náboje. Síla, kterou jezdec působí na pedál, tak vytváří napětí v zadním 

náboji, jež je měřeno kroutícím momentem. Ten je následně v cyklopočítači převeden na 

hodnoty VY. 

Obrázek9 

Řez zadním nábojem POWER TAP (www.cycleops.com) 
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Hodnoty VV zobrazovaného pomocí PT jsou reálným odrazem síly, kterou zadní 

kolo působí na silp.ici. Síla, kterou jezdec působí na pedál, musí projít celým pohonným 

systémem kola, což způsobuje, že naměřené hodnoty jsou zhruba o 5- 10 W nižší než u 

systému SRM. Power tap snímá údaje šedesátkrát za sekundu, ty následně zaznamenává a 

zprůměrovává jednou za sekundu a dále je ukládá v intervalech 1 ,26 sekund. 

Power tap byl vyvinut v roce 1997. O čtyři roky později, po investicích do vývoje, 

došlo k výraznému zlepšení tohoto systému. Cyklopočítač byl přetvořen, má větší paměť, 

více funkcí, vylepšené řízení hardwaru a byl dovybaven reálným měřičem kadence. Tato 

zobrazovací jednotka je nejmenší ze všech systémů. Celý systém je odolný vůči vnějším 

vlivům počasí. 

Power tap má také své nevýhody. Jednou z nich je využití tohoto měřiče vázáné na 

zadní náboj systému power tap. Pokud chce cyklista využívat PT v závodě i v tréninku, 

musí si pořídit dva náboje s měřící jednotkou. Jeden pro tréninkové kolo a druhý pro 

závodní. Profesionální triatlonista navíc potřebuje většinou více závodních typů kol, což 

značně prodražuje využití tohoto systému. 
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Největší nevýhodou power tapu, ve vztahu k řízení zatížení pomocí VV, je systém 

nahrávání dat. V průběhu jedné otočky klikou se velmi výrazně mění síla, kterou jezdec 

působí na pedál, zatím co rychlost, ze které je vypočítáván výkon, nikoliv. Průběh 

kroutivého momentu (ten je výsledkem síly, jíž působí jezdec na pedál) při otáčení kliky o 

360° zobrazuje graf č. 6. 

Grafč. 6 

Průběh kroutivého momentu při otočení kliky o 360° 

změřeného pomocí systému SRM (www.srm.de) 
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Uvědomíme-li si, že výkon je dán součinem síly a rychlosti, pak se zcela logicky 

v prúběhu jedné otočky klikou úměrně ke změnám v působící síle mění i hodnoty výkonu. 

Proto, aby aktuální hodnoty VV odpovídali intenzitě zatížení, je tedy nutné zobrazovaný 

výkon vypočítávat z průměrné rychlosti a síly za časový úsek odpovídající vždy jedné 

nebo více celých otoček klikou. Power tap toto neumí, jeho cyklopočítač nahrává data 

rychlostí 1 x za 1,26 sekundy. Čas 1,26 sekundy je nutný k otočení kliky o 720° při kadenci 

šlapání zhruba 95 ot/min. Jakákoliv jiná kadence šlapání v rozsahu 50 - 130 ot/min 

způsobuje kolísání hodnot VV, které není výsledkem změn v intenzitě zatížení. 

Zobrazovaný VV tak v průběhu jízdy o konstantní intenzitě zatížení kolísá v rozmezí i více 

než 40 wattú. Velikost kolísání je závislá na nastavení intervalu nahrávání dat, kadenci 

šlapání a na velikostí síly, ze které je výkon vypočítáván. Při nahrávání dat jednou za 30 

sekund je tak kolísání sníženo na méně než 2 watty. Po stažení nahraných dat do počítače 

se výsledné kolísání odráží ve velmi nepravidelné grafové lince, kterou však lze speciální 

funkcí vyhladit. 
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Již samotné udržování stabilního výkonu není jednoduché a to obzvláště 

v počátcích tréninků řízených pomocí VV. Kolísání hodnot způsobené systémem ukládání 

dat u PT, je jedním z důvodu proč je po stažení dat do počítače křivka znázorňující 

průběhu VV během tréninkové jednotky značně nepřehledná, jak ukazuje graf č. 7. 

Záznam 
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U sportovců s nižší hmotností a výkonností může být 40 wattů (rozsah kolísání 

hodnot VV způsobené systémem nahrávání dat u PT při nejvyšší rychlosti ukládání dat) 

rozmezím celého tréninkového pásma, v němž má být trénink absolvován. Následně pak 

jakákoliv změna v intenzitě zatížení může vést k tomu, že se cyklista ocitne mimo 

požadované hodnoty VV. Řízení tréninku se tak stává značně komplikované. Při zvolení 

nižší rychlosti ukládání dat jsou komplikace výrazně menší. Pří výběru rychlosti ukládání 

dat je však třeba brát v úvahu charakter tréninku. Čím častěji dochází ke změnám 

v intenzitě zatížení, tím vyšší by měla být rychlost ukládání dat. Používání tohoto typu 

měřiče vnějšího silového výkonu tudíž vyžaduje jisté zkušenosti. 

Velikost zadního náboje PT je další nevýhodu systému. Aby mohla být v náboji 

uložena měřící jednotka systému PT, je jeho rozměr nadstandardní. Následně pak díky 

větší páce je na dráty výpletu zadního kola působeno větší sílou a dochází tak k jejich 

výrazně častějšímu porušení (i když se preventivně používají pevnější). 
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Další nezanedbatelnou nevýhodou je omezená životnost. Měřící jednotka je 

umístěna v zadním náboji obsahujícím ložiska, která podléhají opotřebení. Životnost 

ložisek se tak stává limitujícím faktorem životnosti tohoto systému. 

Všechny MVV jsou drahé a pro mnoho uživatelů proto nedostupné. Pořízení MVV 

pro skupinu osob (triatlonový oddíl, tréninkové středisko mládeže apod.) je řešením jak 

umožnit trénink s MVV i osobám, které si to jinak dovolit nemohou. To však vyžaduje 

takový MVV, který lze snadno a rychle přeinstalovat z kola na kolo. Power tap je jediný 

MVV, který odpovídá těmto požadavkům. 

Další výhodu má PT vůči ostatním systémům v tom, že je jediným, který nabízí i 

bezdrátový typ měřiče. Díky tomu je mnohem méně náchylný na poškození. Jeho 

přeinstalování na jiné kolo trvá jen několik sekund, což ještě více usnadňuje možnost jeho 

použití pro skupinu osob. V tomto ohledu také usnadňuje využití PT při terénním a 

laboratorním testování, kdy testované osoby mají možnost provádět test na vlastním kole. 

Power tap je ze všech systémů nejméně náchylný na klimatické podmínky a to 

hned ve dvou ohledech. Za prvé je u něj nejmenší riziko poškození způsobené proniknutím 

vlhkosti. Za druhé u PT dochází k nejmenšímu zkreslování hodnot VV na základě teplotní 

roztažnosti materi~u měřící jednotky. Power tap proto nemusí být při náhlých změnách 

teplot v průběhu jízdy překalibrováván. 

Uživatel zvládne vyměnit baterii jak v měřící jednotce tak v cyklopočítači bez 

nutnosti navštívit autorizovaný servis, což je výhoda oproti konkurenčním systémům. 

Cyklopočítač systému PT zobrazený na obrázku 1 O, je unikátní svou velikostí a 

hmotností. Jeho velikost je jen o málo větší než u běžných cyklopočítačů nezobrazujících 

hodnoty VV. (Allen, 2006 a www.cycleops.cz) 

Obrázek 10 

Cyklopočítač systému POWER TAP 
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Software systému PT - Power Agent 7 .O (PA) 

Power Agent 7.0 je obnovenou verzí Power-Link software. V původní verzi tohoto 

programu chybělo mnoho funkcí, které programy ostatních MVV měly. Z těch 

nejpodstatnějších chyběla schopnost prohlížet změny výkonnosti v průběhu času. Power 

agent 7.0 byl vytvořen, aby odstranil tyto nedostatky. Je daleko lepší a pomáhá uživateli 

porozumět tréninku a sledování změn ve výkonnosti. Také nabízí lepší možnost vkládat a 

sledovat osobní data, jako je váha a subjektivní popis tréninkové jednotky. 

Program POWER AGENT 7.0 používá programovací jazyk JAVA, který dělá 

program pomalejší než software dodávaný s konkurenčními MVV. 

Slabinou tohoto programu zůstává nepřehlednost zobrazené křivky o průběhu VV, 

viz. žlutá křivka v grafu č. 7 na straně 70. V nejnovější verzi programu je tento problém 

částečně vyřešen vyhlazením dat. 

Celkově lze hodnotit program jako zdařilý. Nabízené funkce jsou dostačující, ale 

pro profesionální trénink a detailní sledování bude nutno program dopracovat. Nejnovější 

verze je vylepšena a nabízí možnost vyhlazení dat, což je základním kritériem pro 

profesionální vyhodnocení tréninku, potažmo závodu. (Allen, 2006 a www.cycleops.cz) 
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6.2.3 Ergomo (EG) 

Ergomo je přístroj stejnojmenné německé firmy určený k měření VV na kole. 

Vyrábí se ve dvou provedeních odlišujících se technickými parametry a cenou, viz. tabulka 

13 na straně 87. 

V současnosti jsou na trhu dva typy PRO a SPIN. 

TECHNICKÁ DATA (PRO I SPIN) 

• Hmotnost středové osy: 290 g I 540 g 

• Systém uchycení klik ke středové ose: (ISO, ISIS, Octalink) 

• Hmotnost cyklopočítače: 80 g I 65 g 

• Přesnost měření: 1,5% 

• Interval záznamu dat: 1, 5, 10, 30 sekund 

• Kapacita paměti: 8 - 240 hodin 

• Životnost dobíjecí baterie v cyklopočítači na jedno dobití: 40 hodin 

MĚŘENÉ ÚDAJE 

• Vnější výkon (aktuální, průměrný, maximální) 

• Srdeční frekvence (aktuální, průměrná, maximální) 

• Kadence šlapání (aktuální, pniměrná, maximální) 

• Rychlost (aktuální, průměrná, maximální) 

• Práce (celková práce v kj) 

• Energetický výdej v kcal 

• Délka jízdy (v km a hodinách) 

• Hodiny 

• Datum 

• Teplota 

• Intervalový režim 

• "faktor intenzity'' 

• "normalizoyaný \rýkon" 

• "velikost tréninkového zatížení" 

(vysvětlení pojmů v uvozovkách je na dalších stránkách této kapitoly) 
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Ergomo má nejkratší historii ze všech MVV. Ergomo bylo vynalezeno Siegfriedem 

Gerlitzkim, který si uvědomil, že VV může být lehce měřitelný senzorem umístěným ve 

středové ose, viz. obrázek ll. 

Obrázek ll 

Řez středovou osou ergomo s optickými senzory (www.ergomo.cz) 

Ergomo se vyrábí od roku 2001. Až nedávno se však dostalo na širší trh. Výrobce 

Je teprve v posledních třech letech schopen nabídnout velké množství MVV vysoké 

kvality. S inovací cyklopočítače v roce 2005, který je nyní menší a odolnější se EG stalo 

naprosto plnohodnotnou konkurencí ostatním MVV. Dá se říci, že EG je konstrukčně 

nejjednodušší MVV. 

Při každém sešlápnutí pedálů dochází k malému zkroucení osy (podobné 

vykroucení ručníku). Ergomo má optický senzor, který měří velikost zkroucení středové 

osy. Signálem ze středové osy je pomocí kabelu do cyklopočítače přenášena informace o 

velikosti jejího zkroucení. Cyklopočítač je umístěn na řidítkách, kde jsou údaje 

přepočítávány a ukládány tak, aby zobrazoval informace o aktuálních i průměrných 

hodnotách VV. 

Ergomo je vyráběno pro více typů klik (se čtvercovým, novým octalinkovým nebo 

ISIS uchycením). Ergomo však nejde použít s novým typem klik firmy shimano a u klik, 

které jsou ke středové ose uchytávány pomocí staršího octalinkového systému. Pokud se 

tedy majitel těchto klik rozhodne pro měření výkonu pomocí systému ergomo, musí počítat 

s nákupem nových klik. Ergomo se prodává i v balení, jehož součástí jsou karbonové 

kliky. 

Měřící jednotka je u ergoma umístěna uvnitř rámu, kde je velice dobře chráněna 

před vnějšími vlivy. Ergomo je proto možné používat i na horských kolech. Možnost 

instalace EG u mnoha spiningových kol dovoluje přinést trénink s pomocí VV také široké 

veřejnosti v každém fitness centru. 
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V zimě 2005 firma Ergomo uvedla na trh verzi cyklopočítače systému ergomo 

s názvem ERGOMO PRO COMPUTER, který je zásadním přepracováním jejich 

původního modelu. Ten byl poměrně velký, což bylo neestetické a způsobovalo to značné 

problémy s jeho upevněním na řidítka. 

Nový cyklopočítač je proti ostatním spojen s řadou předností tohoto systému 

měření VV. Mezi jednu z největších výhod patří možnost sledovat v jediném okamžiku až 

sedm různých údajů a to i za tmy. 

Dalšími výhodami cyklopočítače systému ergomo, zobrazeného na obrázku 12, 

jsou jeho nadstandardní funkce. Ergomo zobrazuje kromě všech standardních veličin i 

údaje o nadmořské výšce, vnějším výkonu na kilogram hmotnosti (nutnost vložit do 

cyklopočítače informaci o hmotnosti sportovce). Také umožňuje prohlížet tzv. ,,jednotku 

velikosti tréninkového zatížení" a. "faktor intenzity", což jsou statisticky podložené 

veličiny vyjadřující celkovou míru zatížení pro organismu, respektive faktor hodnotící 

průměrnou intenzitu absolvovaného zatížení. K jejich zobrazování musí být do 

cyklopočítače vložena informace o hodnotě VV při zatížení na úrovni ANP. 

Obrázek 12 

Cyklopočítaě ERGOMO PRO COMPUTER 

Ergomo umožňuje během tréninku přepnout do tzv. "intervalového módu". V něm 

lze sledovat najednou šest údajů obdobných jako v běžném režimu. Jen Y intervalovém 

módu však máme možnost v jediném okamžiku porovnávat jak aktuální tak průměrné 

hodnoty VV vztahující se k právě probíhajícímu intervalu zatížení. Tato funkce zkvalitňuje 

průběh intervalového tréninku. 

Ergomo má však také své nevýhody. Nejzřejmější nevýhodou tohoto systému je 

měření VV pouze levé nohy. Výpočty vycházejí z velikosti zkroucení středové osy, které 

se děje v daný okamžik pouze na jedné straně. Pravá strana je uchycena k prayé klice, a 
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tím k převodovému systému, tudíž bez měřitelného zkrutu. Ergomo proto registruje pouze 

výkon levé nohy, který se násobí dvěma a výsledná hodnota je zobrazována na 

cyklopočítači jako hodnota aktuálního VV. Nebylo však prokázáno, že by tato skutečnost 

měla u většiny uživatelů jakkoliv zásadní vliv. Pouze jezdci v rozdílu výkonu mezi pravou 

a levou dolní končetinou obdrží nepřesné informace. Každý jezdec má nepatrný rozdíl 

v síle pravé a l.evé dolní končetiny, avšak pro většinu lidí to představuje méně než 5 %, což 

představuje rozdíl zhruba 10 wattů ve srovnání se systémem SRM nebo PT. Jestliže má 

jezdec velký rozdíl v síle končetin, například po zranění, může být ergomo nastaveno tak, 

aby podávalo poměrně přesné informace. Pro potřeby řízení tréninku je třeba co nejvyšší 

přesnosti měření a odchylka pěti procent způsobená rozdílem v práci levé a pravé dolní 

končetiny je problémem. Ten lze však snadno eliminovat a to dvěmi způsoby. Prvním je 

získat hodnoty VV definujících jednotlivá tréninková pásma pomocí testů absolvovaných 

na EG. V tomto případě budou ergomem zobrazované hodnoty VV stále nepřesné o rozdíl 

v práci levé a pravé dolní končetiny, ale hodnoty VV, kterými jsou definována jednotlivá 

tréninková pásma to zohledňují. Druhým je zjistit si například pomocí laboratorních testů 

rozdíl v práci levé a pravé nohy a následně upravit ergomo tak, aby zobrazovalo správné 

údaje. Problém v přesnosti měření, který neodstraníme, nastává v momentě, kdy se změnou 

v intenzitě zatížení nastává změna v poměru práce levé a pravé dolní končetiny. 

Starší typ cyklopočítače zaznamenává od 72 do 144 záznamu za sekundu a poté, 

než je dočasně uloží, je zprůměrňuje. Ergomo opakuje tento proces každou sekundu, 

následně vypočítává z posledních pěti dočasně uložených hodnot průměr a jeho hodnotu 

zobrazuje na displeji a ukládá pro stažení do počítače. Ukládání a zobrazování hodnot 

"aktuálního VV", které jsou průměrnou hodnotou za posledních 5 sekund, může být 

považováno za výhodu, ale i nevýhodu. Z počátku se to jeví jako nevýhodné. Hodnoty 

výkonu z krátkých a vysoce intenzivních úseků do 5 sekund jsou podhodnocovány (čím 

kratší úsek, tím více). Druhý pohled na věc považuje výše zmíněné za jeden z lepších 

způsobů měření VV. Tímto způsobem získána data eliminují velké množství 

nepodstatných krátkodobých výkyvů v intenzitě zatížení. Novější MVV firmy Ergomo 

dává jezdci možnost změnit interval nahrávání dat, což je významné zlepšení oproti 

starším typům. Ergomo dnes dovoluje nahrávat a ukládat data v intervalech 1, 2, 5, 10, 15 

a 30 sekund. Hodnoty VV zobrazované na displeji cyklopočítače jako aktuální, jsou 

hodnotou průměrného VV z posední či z posledních osmi otáček klikou, podle toho ,co si 

nasta' íme v cyklopočítači. 
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Jednou z nevýhod EG je omezená životnost. Měřící jednotka je umístěna ve 

středové ose s ložisky. Stejně jako u PT je tedy životnost systému omezena životností 

ložisek. Ergomo dává záruku na své MVV do 16000 km a v dodané literatuře uvádí, že 

ložiska mohou vydržet více než 22000 km. Zdali je tato informace pravdivá, ukáže 

vzhledem ke krátké historii tohoto MVV až čas. Vyvstává otázka, jak snadno mohou být 

ložiska vyměněna a cena jejich náhrady. 

Další zjevnou nevýhodou EG je nutnost použít k vymazání dat z paměti 

cyklopočítače osobní počítač a příslušný software. Uživatel je omezován zejména 

v případě dlouhodobějšího soustředění, kde nemá svůj osobní počítač. Ve skutečnosti se 

ale nejedná o tak závažný problém. Ergomo totiž disponuje vysokou kapacitou paměti (8-

240 hodin, v závislosti na intervalu ukládání dat), což umožňuje trénovat i více než měsíc 

bez rizika ztráty dat. 

Pokud si bude EG pořizovat zákazník, který nevlastní žádný hrudní pás pro snímání 

SF nemůže využívat funkci monitoringu SF. Uživatel je nucen k další investici přibližně 

jednoho tisíce korun. 

Na další přednost EG ukazuje fakt, že uživatel nemusí při instalaci zasahovat do 

důležitých komponentů kola, jako jsou kola nebo pastorky. Závodník využívající EG tak 

není při žádném závodě omezován ve výběru kol či převodů, jako je tomu u konkurenčních 

systémů. 

V současnosti lze MVV ergomo hodnotit jako plnohodnotnou konkurenci ostatních 

MVV, který má své nesporné přednosti ale také nevýhody. (Allen, 2006 a 

www.ergomo.cz) 

Software systému EG - ERGORACER a nezávislý software WKO+ 

Teprve velmi nedávno firma ergomo vyvinula vlastní software ERGORACER, k 

němuž zatím nejsou zpracovány žádné bližší informace. Ukázku záznamu o průběhu 

tréninkové jednotky v tomto programu přináší graf č. 8. 
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Grafč. 8 

Záznam průběhu tréninkové jednotky v programu ERGORACER 

Do té doby byl k EG standardně dodáván software WKO+ od firmy 

Cyclikngpeakssoftware. Je jediným samostatně prodejným softwarem, který umí 

zpracovávat a stahovat data z MVV všech čtyř výrobců. Autoři vyvíjeli software v letech 

2002 a 2003 (v současnosti je neustále inovován a zdokonalován). Výsledkem jejich práce 

byl velmi detailně propracovaný program. Programy SRM WIN a POWER AGENT v té 

době postrádali některé užitné funkce a měli řadu slabin. Program WKO+ byl vyvinut tak, 

aby obsahoval přednosti těchto programů, vyřešil jejich nedostatky a zároveň přinesl nové 

funkce. Například v tomto programu máme, na rozdíl od SRM WIN, dostatek prostoru pro 

vkládání doplňujících informací. Ve srovnání s programem POWER AGENT je schopen 

rychleji stahovat data a výsledné grafy jsou přehlednější (představu o rozdílech v 

přehlednosti grafického záznamu o průběhu VV z téže tréninkové jednotky zpracované 

programem POWER AGENT a WKO+ získáte srovnáním grafu č. 7 ze strany 70 a grafu 

č. 9 ze strany 79). 

Od uvedení WKO+ na trh v roce 2003 se stal populárním mezi uživateli MVV, a to 

zejména pro jeho statistické funkce a podrobné analýzy, jejichž popis a rozbor by vydal na 

samostatnou práci. Mezi nejvyužívanější patří možnost sledovat vývoj kritických výkonů 

(maximální výkon, jehož je sportovec schopen po danou dobu) v čase a z toho usuzovat na 

změny výkonnosti. Dalšími funkcemi jsou např. grafické zpracování distribuce SF, 

rychlosti, VV, atd. za libovolně dlouhé období. Tento software ale pracuje s řadou zcela 

nových veličin založených na statistice. Jejich opodstatnění však není vědecky dostatečně 

podloženo. 
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V následujících řádcích jsou proto jen popisy jednotlivých pojmů, jak je vidí 

autoři těchto veličin: 

• "normalizovaný výkon" - Dvě jízdy o stejné délce trvání i průměrné 

hodnotě VV nejsou pro téhož jezdce stejně velkým zatížením, díky 

rozdílnému střídání intenzity zatížení v průběhu těchto jízd. Normalizovaný 

výkon zjištěný pro danou jízdu vyjadřuje hodnotu průměrného výkonu, 

kterého by cyklista musel v téže jízdě, ale o konstantní intenzitě zatížení 

dosáhnou, aby to pro organismus znamenalo stejnou velikost zatížení. Čím 

většího a častějšího střídání intenzit je během jízdy dosahováno, tím větší 

bude rozdíl mezi průměrným a "normalizovaným" výkonem. 

• "faktor intenzity" - je veličina definující průměrnou intenzitu zatížení, 

kterou jezdec absolvoval hodnocenou jízdu či interval. Jeho hodnota 

číselně vyjadřuje poměr mezi hodnotou "normalizovaného výkonu" a 

hodnotou výkonu o intenzitě zatížení na úrovni anaerobního prahu. 

• "velikost tréninkového zatížení" - je ve sportovním tréninku užívaným 

pojmem, kterým tvůrci programu WKO+ kvantifikují pomocí následujícího 

výpočtu: TSS = (s x NP x IF) I (FTP x 3,6), kde s je délka trvání 

tréninkové jednotky v sekundách, NP je hodnota "normalizovaného 
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výkonu", IF je hodnota "faktoru intenzity", FTP je hodnota VV při 

zatížení na úrovni ANP, 3,6 je konstanta. 

Program WKO+ je mimořádný také v rozsahu, jakým může uživatel ovlivnit formát 

zobrazovaných dat a jeho podobu. Lze si v něm nastavit podobu úvodní stránky tak, že 

aktivujeme pouze požadované tabulky a grafy. Následně si u každé z nich mtižeme vybrat 

ze tří velikostí, ve kterých mohou být zobrazeny. Samotný obsah tabulky určujeme volbou 

rozsahu dat, podrobností dělení jednotlivých ukazatelů, ale i řadou dalších věcí. Ukázku 

individuálně nastavené osobní stránky zobrazuje obrázek 13. 
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Tabulkami a grafy, které lze zobrazit na osobní stránce uživatele programu WKO+, 

JSOU: 

• Tabulka osobních údajů, zde se průběžně přepisuje především hmotnost, aby 

následné přepočty vnějších výkonů na kg tělesné hmotnosti byly přesné. 

• Tabulka s přehledem tréninkových zón včetně jejich definování hodnotami VV, zde 

máme na výběr z celé řady dělení tréninkových pásem včetně tvorby vlastních. 

Hodnoty VV, jimiž definujeme jednotlivá pásma, lze aktualizovat dle potřeby, 

přičemž program si pamatuje celou historii jejich vývoje. Což je podstatné při 
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sumarizaci dat, program vždy dělí hodnoty u každé tréninkové jednotky dle pásem 

platných v den jejího absolvování. 

• Graf distribuce hodnot VV. 

• Graf distribuce hodnot SF. 

• Graf s křivkou kritických výkonů. Je graf, který poskytuje přehled osobních 

rekordů maximálního výkonu pro všechny délky tratí pro zvolené období. 

• Graf vývoje kritických výkonů. Podává přehled o maximálních hodnotách výkonu 

na 1 sekundu, 5 sekund, 5 minut a 20 minut dosažených v jednotlivých trénincích 

během zvoleného období. 

• Graf sledující vývoj poměru VV a VV na kilogram tělesné hmotnosti během 

zvoleného období. 

• Graf vývoje délky tréninkových jednotek (v kilometrech i hodinách) za zvolené 

období. 

• Graf vývoje "faktoru intenzity" a "velikosti tréninkového zatížení". Slouží 

k přehledu uživatele o intenzitě zatížení, ve které byly absolvovány jednotlivé 

tréninky, včetně jejich celkové náročnosti. Tento graf je jeho autory považován za 

nejdůležitější ve vztahu k řízení tréninku. (Allen, 2006) 

• Diagram řízené výkonnosti, je graf, jehož křivka predikuje stav výkonnosti na 

základě kumulované velikosti zatížení a dalších statistických údajú. 

Program WKO+ je neutrální software což znamená, že dovede pracovat s daty 

staženými z jakéhokoliv MVV či příslušného softwaru. Díky tomu je možné rychle převést 

stará data do tohoto programu. Program WKO+ má možnost interaktivního spojení 

s internetem. 

Přestože je WKO+ jednoznačně nejlepší software na trhu, má i své nevýhody. 

Jednou z nich je, že do něj nelze vložit doplňkové informace pro daný den, jako jsou 

informace o počasí, délka spánku, ostatní stres apod. Je to také jediný software, který není 

volně ke stažení na internetu. Jeho pořízení je spojeno s náklady 100 USD, verze pro více 

uživatelů pak stojí 200 USD. Obě varianty jsou pak spojeny s další nevýhodou. Software je 

natolik zabezpečen, že jeho instalace je možná jen přes internet a je vázána na jediný 

počítač. Což v případě jeho poškození znamená ztrátu uložených dat i celého programu. 
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6.2.4 Polar POWER OUTPUT SENSOR (P-POS) 

Polar POWER OUTPUT SENSOR je měřič SF POLAR S710i, S626, S725 nebo 

CS600 s doplňkovým vybavením umožňujícím měření VV. Jedná se o výrobek finské 

firmy polar. Na rozdíl od ostatních MVV je P-POS vyráběn v jediném typoYém provedení 

(pokud nepočítáme variabilitu ve výběru monitoru SF). 

TECHNICKÁ DATA 

• Hmotnost senzorů a příslušné kabeláže: 199 g 

• Systém uchycení klik ke středové ose: (ISO, ISIS, Octalink) 

• Hmotnost cyklopočítače (monitoru SF): 71 g 

• Přesnost měření: 10 % aktuální hodnoty a 5 %průměrné hodoty (přesnost 

měření podléhá dalším vlivům, které ji mohou zhoršit) 

• Interval záznamu dat: 5, 15, 60 sekund 

• Kapacita paměti: 4:57 - 76:37 hodin 

MĚŘENÉ ÚDAJE 

• Vnější výkon (aktuální, průměrný, maximální) 

• Srdeční frekvence (aktuální, průměrná, maximální) 

• Kadence šlapání (aktuální, průměrná, maximální) 

• Rychlost (aktuální, průměrná, maximální) 

• Poměr výkonu levé a pravé dolní končetiny 

• Pedálový index vyjadřující rozsah aktivního působení síly na pedál 

• Energetický výdej v kcal 

• Délka jízdy (v km a hodinách) 

• Hodiny 

• Datum 

• OWN INDEX, což je index hodnotící úroveň kondice 

• Intervalový režim 

Polar má řadu doplňkových funkcí jako budík, alarm překročení stanovených 

hodnot SF, zjištění maximální SF apod. Většina z nich je spojena s monitoringem SF. 

Polar je nejlehčí a nejlevnější MVV na trhu. Má velice unikátní měřící systém. 

Technologie byla vyvinuta Y Nové Anglii a autoři tento patent prodali firmě Polar. Polar 
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měří napětí v řetězu senzorem (POWER OUTPUT) umístěným na spodní zadní stavbě 

rámu pod řetězem a zaznamenává jeho frekvenční vibrace. Řetěz vibruje tím rychleji, čím 

větší je napětí. Frekvenční vibrace převede do jednotky síly, která je poté násobená 

rychlostí řetězu, jež je získána magnetickým senzorem umístěným na řetězu. Měřící 

jednotka snímající vibrace řetězu je umístěna na zadní stavbě rámu. Jednotlivé součásti 

měřícího systému P-POS ukazuje obrázek 14. 

Obrázek 14 

Senzor na měření vibrace řetězu (POWER OUTPUT), senzor na měření rychlosti 

řetězu (SPEED w.i.n.d.) a monitor SF POLAR S725 

Princip výpočtu hodnot VV u systému P-POS: 

Vnější výkon ve wattech je dán součinem napětí řetězu převedeného na sílu v 

Newtonech a rychlosti řetězu v (mls) => P (W) = F (N) x v (mls) 

Měřič vnějšího výkonu P-POS měří sílu čtyřicetkrát za sekundu, rychlost řetězu o 

něco pomaleji a výsledné hodnoty VV propočítává z průměrných hodnot obou těchto 

veličin na jednu otáčku klikou. Zobrazování výsledných hodnot na displeji se aktualizuje 

každé 2 sekundy. Do paměti je ukládá v intervalu pěti sekund, což způsobuje problémy. 

Zobrazované hodnoty VV jsou neaktuální, vzhledem k možnosti okamžitých změn 

v intenzitě zatížení. 

Přesnost měření VV pomocí P-POS je sporná. Při použití na silnici má systém 

většinou dobrou přesnost měření, přesto stále nejmenší ze všech systémů. Při použití na 

trenažéru jsou hodnoty VV ještě více nepřesné. Většina nepřesností souvisí s nesprávnou 

instalací systému. Někteří uživatelé považují správnou instalaci P-POS za velmi 

komplikovanou až neproveditelnou. Přesnost měření se mění i v průběhu jízdy, což 

nesouvisí s povrchem silnice, ale s rušením signálu, který vzniká při určité kombinaci, 

použitých převodů, síly a kadence. Měřič vnějšího výkonu P-POS má velké množství 
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přenosových kabelů, které mohou být snadno porušeny či namotány do převodového 

systému kola, zvláště protože jeden ze senzorů je umístěn na přehazovačce. Také výsledky 

diplomové práce Jaroslava Bryndy z roku 2004 na FTVS UK ukazují na nepřesnost měření 

a nespolehlivost výsledků hodnot VV, získaných pomocí P-POS. I kdyby nepřesnosti 

v měření u P-POS byly způsobeny chybnou instalací systému nebo jinými chybami 

uživatele, znamená to, že tento systém je pro uživatele velmi složitý a nedostatečně 

spolehlivý. (Brynda, 2004) 

Na druhou stranu má P-POS spoustu výhod. Cyklopočítač má podobu 

náramkových hodinek Gedná se o běžné typy monitoru SF firmy Polar - 710 a 720i). 

"Cyklopočítač" lze tedy používat na zápěstí při mnoha činnostech jako běh, veslování 

apod. Firma Polar je navíc známa jako světová jednička mezi výrobci monitorů SF. Jejich 

špičkové monitory SF mají mnoho funkcí, což je hlavní důvod proč si většina uživatelů 

pořizuje P-POS. Přičemž příslušenství k měření VV dokupuje dodatečně jako 

nadstandardní doplňky jejich monitoru SF. POLAR POWER OUTPUT SENSOR je 

nejlevnějším měřičem VV na trhu a zároveň je nejvíce atraktivní pro triatlonový trh. 

Triatlonisti mohou využívat "cyklopočítač" kromě cyklistiky i při běhu a plavání. To 

umožňuje kontrolovat a analyzovat hodnoty SF z celého závodu nebo všech tréninků. 

Jednotka P-POS měřící vnější výkon má problémy s poškozováním vlivem vlhkosti. 

Další výhodou P-POS je schopnost měřit nadmořskou výšku. Měřič vnějšího 

Yýkonu P-POS je jedním ze dvou MVV na trhu se schopností měřit výškové rozdíly a 

zaznamenávat výškový profil tratě spolu s hodnotami VV. POLAR POWER OUTPUT 

SENSOR tak pomáhá získat informace o závislosti změn VV ve vazbě na převýšení. 

Velkými přednostmi P-POS je měření poměru výkonu levé a pravé dolní 

končetiny, viz. graf č. 1 O a pedálového indexu vyjadřujícího rozsah aktivního působení síly 

na pedál. N a základě těchto měření lze vyhodnocoYat techniku šlapání. 

Grafč.lO 

Poměr práce levé a pravé dolní končetiny 

84 



Software systému POLAR POWER OUTPUT SENSOR - POLAR PRECISION 

PERFORMANCE (PPP) 

Polar má dlouhou historii vývoje softwaru a navíc je to firma, která zaměstnává své 

vlastní programátory. Výsledkem jejich dlouhodobé práce je velmi kvalitní program, který 

je neustále vylepšován. 

Firma polar je však zaměřena na monitory SF, a tak i vývoj softwaru je zaměřen 

tímto směrem. Výsledný produkt je proto, skvělý pro analýzu a práci s hodnotami SF. 

Svým uživatelům však nabízí jen minimum funkcí spojených s hodnotami VV. V podstatě 

nabízí pouze distribuci hodnot VV a záznam o průběhu VV během tréninkové jednotky. 

Rozložení hodnot VV graficky zpracovává pro jednotlivé tréninky, ale i pro různě dlouhá 

období. 

Nejsilnější oblastí PPP softwaru jsou funkce detailního kalendáře a rozšířené 

množství doplňkových informací, které lze vložit ke každému dni. Po otevření daného dne 

v kalendáři se automaticky objeví kolonky, do nichž vpisujeme požadované informace jako 

např.: klidová SF, hmotnost, délka spánku, kvalita spánku, počasí, teplota, doplňkové 

informace v neomezeném rozsah, hodnoty zjištěné fit testem (měřiče POLAR je stanovují 

na základě přibližně pěti minutového měření změn SF v leže)- index kondice, maximální 

SF, ortostatická SF. Tyto informace mohou vypadat nepodstatně, ale při vyhledávání příčin 

únavy, nemoci nebo neúspěchu v soutěži mohou být velmi důležité. Například, pokud 

opakovaně došlo k únavě, můžeme zjistit na základě informace o délce a kvalitě spánku, že 

k únavě pravidelně dochází poté, co byl spánek o hodinu kratší nebo méně kvalitní. 

6.2.5 Srovnání měřičů vnějšího výkonu 

Každý z MVV má své přednosti, nevýhody, technické parametry, které jsou 

uceleně shrnuty v tabulce 13 na straně 87. Právě výhody, nevýhody a technické parametry 

spolu s cenou (také je obsažena v tabulce 13) jednotlivých MVV jsou nejpodstatnější při 

porovnávání jednotlivých MVV. Pro rozhodování, který z MVV je nejlepší, je třeba vědět, 

jaké jsou naše požadavky. Ty se mohou značně lišit, a tak učinit obecně platný závěr, který 

z MVV je nejlepší, není možné. 

Měřiče vnějšího výkonu slouží, jak jejich název vypovídá, k měření VV, proto 

přesnost měření je tím nejdůležitějším hodnotícím kritériem. I když budeme provádět 

měření s nejnižšími nároky na přesnost měření (pro účely řízení tréninku), maximální 

odchylkou, kterou lze v tomto ohledu tolerovat, je 5 %. Tři ze čtyř výrobců u všech typů 
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MVV mají nepřesnosti v měření menší než 5 %. Pouze POLAR POWER OUTPUT 

SENSOR je v tomto ohledu horší, proto jej hodnotíme jako nejhorší MVV. Pro laboratorní 

měření a testování lze doporučit pouze MVV SRM SCIENCE. Ten má jako jediný 

přesnost měření vyšší než 1 % a nepodléhá nepřesnostem způsobeným nevhodným 

systémem ukládání dat, jaký má POWER T AP nebo vzniklých díky měření VV pouze 

jedné dolní končetiny, jako je tomu u systému EG. 
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Tabulka 13 - Srovnání MVV (Allen, 2006) 

ergomo Sport ergomoPro Polar S-720i/7101 PowerTap Standard PowerTap Pro PowerTap Pro SL SRM 
Professional/ Amateur 

Umístění měřící středová osa středová osa zadní stavba rámu u 24, 28, 32 zadní 24, 28, 32 zadní 24, 28, 32 zadní Kliky (Sukmano 
jednotky (Campagnolo nebo (Campagnolo nebo zadního měniče drátový náboj 130 drátový náboj 130 drátový náboj 130 OctaLink nebo 

Sukmano OctaLink Sukmano OctaLink převodů nebo 135 mm nebo 135 mm nebo 135 mm Campagno1o; 167 - 182 I 

mm délky v 2.5 
přírůstku i 

Metody snímání pomoci snímání pomocí rychlost řetězu a jeho 4 snímače napětí 4 snímače napětí 4 snímače napětí 4 snímače napětí pro I 

optického senzoru optického senzoru frekvence chYění v zadním náboji v zadním náboji v zadním náboji Pro, 2 snímače napětí 

I 

pro Amatueur a 8 pro 
Dura-Ace 

Přesnost měfení ±2% ± 1.5% ± 10% u každého ± 1.5% ± 1.5% ± 1.5% ± 2.5 %pro Pro, ± 5 % 
okamžiku, ale 2-5 % pro Amateur 
nebo míně než _l)_rtlměr ' 

Interval záznamu Průměrné hodnoty se Aktuální hodnoty se Aktuální hodnoty se Aktuální hodnoty se Aktuální hodnoty se Aktuální hodnoty se Průměrné hodnoty se 
zaznamenávají zaznamenávají zaznamenávají zaznamenávají zaznamenávají zaznamenávají zaznamenávají 
každých 5 sec každých 1, 5, lOnebo každých 5, 15 nebo každých 1.26 nebo každých 1.26, 2.52, každých 1.26, 2.52, v intervalu O, 1-30 sec. 

30 sec. 60 sec. 2.52 sec. 5.04, 10.08 nebo 5.04, 10.08 nebo 
30.24 sec. 30.24 sec. 

Kapacita paměti ll h 12-342 h 4:57-76:37 h 4 nebo 8 h v závislosti 7.5 nebo 180 h 7.5 nebo 180 h 0:45 - 225 h v závislosti 
1 záznam tréninku neomezené množství více než 99 na intervalu ukládání v záYislosti na v závislosti na na intervalu ukládáni 

záznamu tréninkových dat intervalu ukládání dat intervalu ukládání dat dat 
záznamů 1 záznam tréninku I záznam tréninku 1 záznam tréninku Neomezený počet 

záznamů tréninků 

Kalibrace Nutnost u výrobce. Nutnost u výrobce. Ne, ale přesnost může Ne, ale přesnost může Ne, ale přesnost muže Ne, ale přesnost může Nastavení sklonu 
být zkontrolm·án být zkontrolován být zkontrolován být zkontrolován uživatelem, nyní je 
kontrolním testem. kontrolním testem. kontrolním testem. kontrolním testem. možnost nastavení u 

výrobce v U.S. 
Hmotnost (gramy) Středová osa a Středová osa a Senzory= 118g Střed= 579g Střed= 579g Střed= 416g Pro= 560g 

upevnění = 344g upevnění = 304g Počítač = 53g Počítač= 39.5g Počítač= 39.5g Počítač= 39.5g Amateur = 640g 
Počítač a držák 168g Počítač a držák 1 OOg Držák/drát= 7lg Držák/drát= 36g Držák/drát= 36g Držák/drát= 36g Počítač = 120g 

+ senzor kadence + senzor kadence Držák/drát= 30 L..___ ____ ------ - -- - - - - - - - - -- - ==---- il)g_ -
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Tabulka 13 - Srovnání MVV (Allen, 2006) 

ergomo Sport ergomo Pro Polar S-720117101 PowerTap Standard PowerTap Pro PowerTap Pro SL SRM 
Professional! Amateur 

Výhody 1. vynikající soft"' are 1. stejné výhody jak u 1. nejlevnější 1. jednoduchá Stejné jak u Std., plus: Stejné jak Pro, plus: 1. excelentní software 
(CyclingPeaks) se Sport 2. Fearture-rich přenositelnost 1. rozšíření pamětí 1. zlepšení středov}-ch 2. časem ověřený, 
spousty analytickými 2. design čtnté software a extra 2. dostupnost a nad 180 h, možnost intervalů (4 sety důvěryhodný design 
nástroji generace (nadmořská hardware (nadmořská přesnost jedné tréninkové uzavřených 3.možnostzobrazení 
2. design třetí výška, tepová výška) 3. kompaktnost, složky, ale ložiskových náboju) průměru pří současné 

generace frekvence) 3. použití u všech kol čitelnost, jednoduchý s neomezeným bez možností samo výkonnosti 
3. pevné drátoYé 3. stejné jak u Sport, a klik display počtem záznamů servisu 4. velká kapacita paměti 
spojení není možnost použití na 4. ,·elká paměťová 4. středové intervaly 2. display ukazuje 2. střed je lehčí o a možnosti uložení více 
ovlivňováno jak každém kole, víc jak kapacita s možností S. jednoduchá hodiny, prilměr, 162g než Std nebo složek tréninků 
elektronickou, tak 30 intervalů muže být uložení více tréninků instalace a výkonnost, rychlost, Pro. S. bez limito\aný výběr 
radiovou interferencí zaznamenáno S. nejmenší hmotnost jednoduché výměna kadence 3. dostupnost při kol 
4. jednoduchá 4. stejné jak u Sport, 6. je neovlivněn pro závod- 3. výkonnost šlapání fixaci převodů a 
instalace pod svícení displeje teplotou jednoduchá výměna. 4. využití při fixaci Campagnolo freehub 
S. nabíjecí baterie IR stahoYáni a kabel 7. nemusí se převodu verse 
s dobou užívání 5.000 S. nabíjecí baterie kalibrovat S. měření aktuální 4. zlepšení softwaru 
h, je dobré pro 30 h, s dobou užívání kadence (přesnější (Java, Mac) 
doba nabíjení 2-3 h. 21.000 h s délkou 27h něž Standard model) 
6. bez limitní výběr -'nabití 6. jednoduché 
komponentú 6. stejné jako u Sport; manipulování 

jednotku je možno na s intervaly 
programovat a využít 7. vzdálenost je 
u více typu kol programovatelná 
7. nastavení jednotky 8. rychlé stahování 
může být provedeno dat s Link Software 
pomocí softwaru přes , . 1.04 
stolní PC 
8. obsahuje 
TSSiiFINP pří 
Y cyklo-počítači, 

nadmořská v)·ška a 
měření tepové 
frekvence 
9. využití pro horská 
kole 

-- - L_ - --
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Tabulka 13 - Srovnání MVV (Allen, 2006) 

ergomo Sport ergomo Pro Polar S-720i/7101 PowerTap Standard PowerTap Pro PowerTap Pro SL SRM 
ProfessionaVAmateur 

Ne,·ýhody 1. velký.'těžk!· cyklo Stejné body 1-4 jak u 1. nejobtížnější 1. Mediocre software Stejné body 1-4 jako Stejné body 1-5 jak u 1. drahé 
počítač Sport plus: nastavitelné vlastnosti interface (taktéž u Std. Plus: Std. 2. komplikovaná 
2. senis ložisek u 1. využití pouze se 2. nemožnost nepoužitelnost Mac- 1. zadní náboj musí přeinstalace mezi koly 
\ýrobce ($ 300) čtyř hranou středovou přenesení kompatibilita) být modifikován při 3. spatná čitelnost 
každých 24- 32.000 osou 3. malý display 2. limitace 'ýběru kol použití fixních displeje 
km 2. měří výkon jen u 4. nejméně snadná 3. zvýšené riziko převodů 4. každodenní kalibrace 
3. velmi náročná levé nohy optickým instalace poškození při kolizi (zabere cca 30 sek.) 
výměna systému na senzorem ve středové (multiplikované 4. neoptimální uložení doporučeno 

jiné kolo ose senzory a kabely) ložisek v náboji 5. svémocný servis, ale 
4. nekompatibilita s 5. není možnost 5. nepoužitelnost pro doporučuje se sen·is 
Dura-Ace klikami zobrazeníprúměrných fixovaný převod \-ýrobcem každých 
5. průměrná data jsou dat v průběhu 6. "Virtuální" 1500 h, a náhrada klik 
zpřístupněna až po intermlu nebo kol kadence (limitována (neobsahují měřící 
stažení do PC (data se (jen na konci 40-140 prm) jednotku) jednou ročně. 
nedají prohlížet tréninku) 7. problémy 6. kliky jsou více 
v průběhu intervalu) 6. nepřesnost měření používání za mokra u flexibilnější než u 

u stacionárních kol originální ostatních modelů; Dura-
7. nepraktické pro verze;Graber Yerse Ace je dostupná za 
horská kola a nedá se má lepší tesnění příplatek 
použit s fixací 8. limitovaná pamět 7. přesnost Amateur se 
převodu (7.5 h.) zhorší při rámci 1 OOW a 

může změnit celkový 
běh sezóny 

Maloobchodní cena $ 1.200 $ 1.600 720i, $575; doplněk $700 $900 $840 náboj Pro, $ 2.650; 
$315 $ 1000 s ráfekem a $ 1.200 Amateur, $ 1. 770 

výpletem $ 1.300 s ráfek a 
výpletem 

Ostatní Metody měření Hlavním zlepšením Display a software Nenabízí funkci Veškeré elektronické Průměrný výkon 
umožňují jen měření zobrazování intervalů zobrazuje jen průměrného výkonu součásti jsou přímo zobrazuje jen získané 
Yýkonnosti levé nohy. včetně hodnot průměrný výkon bez započítávání v náboji jen baterie hodnoty z času šlapání, 

průměrného i v průběhu jízdy. nulových hodnot. jsou mimo toto ale bez nulových 
aktuálního VV. zapouzdření. hodnot zahrnut v SRM 

softwaru. 
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6.3 Modelové tréninky 

Než jsme přistoupili k samotnému výzkumu, absolvovali jsme několik 

modelových tréninků u nichž bylo zatížení řízeno odlišnými způsoby (pomoci SF a 

pomoci VV). Hodnoty získané absolvováním modelových tréninků a jejich analýzy nám 

pomohou podpořit samotný výzkum v naplňování jednotlivých úkolů práce. Také budou 

sloužit jako podkladový materiál pro rozhodování o platnosti stanovených hypotéz. 

V této kapitole jsou prezentovány grafické záznamy o průběhu pěti modelových 

tréninků, přičemž každého z nich bylo zatížení řízeno nejprve pouze dle SF a následně dle 

VV. Jednotlivé modelové tréninky jsou sestaveny tak, aby každý z nich byl jinou 

kombinací tréninkové metody a intenzity zatížení. Snahou je totiž přinést v této práci co 

nejkomplexnější obrázek o rozdílech, které vznikají použitím odlišného způsobu řízení 

zatížení. Nebyla zde využita pouze tréninková metoda souvislého rovnoměrného zatížení 

v intenzitě zatížení na úrovni AP a ANP. Což není problémem, protože v kapitole 6.4.2 

jsou zobrazeny grafické záznamy 30min. testovacích jízd, které byly absolvovány právě 

jízdou o souvislém rovnoměrném zatížení v intenzitě zatížení na úrovni AP. 

Metodika: 

Pět modelových tréninků (zadání viz kapitoly 6.3.1 - 6.3.5) absolvuje jediný 

proband (M. B.), který nejprve absolvuje zátěžový test (5 x 4min se stupňovanou zátěží) 

pro zjištění ekvivalentních hodnot SF a VV odpovídajících požadovaným intenzitám 

zatížení. Každý modelový trénink je absolvován 2x, nejprve s využitím řízení zatížení 

pomoci VV a následně s využitím řízení zatížení pomoci SF. Mezi jednotlivými jízdami 

je vždy jeden den odpočinku. Absolvování všech deseti jízd (5 x 2) je rozloženo do 

období devatenácti dní. 

Na základě srovnání grafického záznamů o průběhu VV získaných opakovaným 

absolvováním modelového tréninku o shodném zadání, ale řízených odlišným způsobem 

(pomocí SF a VV) vyhodnocujeme, který ze způsobů řízení byl lepší, co se týče míry 

splnění zadání daného modelového tréninku. K hodnocení, jak byla dodržena předepsaná 

intenzita zatížení, využíváme grafického záznamu VV. 

U každého modelového tréninku (včetně testovací jízdy z kapitoly 6.4) zjistíme 

specifické rozdíly v míře splnění tréninkového zadání vzniklé použitím odlišných způsobů 

řízení. Na základě porovnání těchto rozdílů pak hodnotíme, u kterých metod má řízení 

pomoci VV v tomto ohledu pozitivní vliv. 
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Všechna měření jsou prováděna měřičem VV POWER TAP PRO, který je 

zároveň přístrojem využívaným k řízení modelových tréninků. Dokáže zobrazovat jak 

hodnoty aktuální SF tak hodnoty VV a to v dostatečné přesnosti. 

Po stažení dat do osobního počítače jsou následně vytvořeny v programu WKO+ 

grafické záznamy o průběhu VV z modelových tréninků. Záznamy pak slouží jako 

podklad k výše zmíněným srovnáním a hodnocením. 

Při tvorbě zadání je pro definování intenzity zatížení u modelových tréninků 

využito tréninkových pásem z tabulky 14 A. 

zkratka 

REG 

OV 

AP 

AA 

ANP 

V02max 

AK 

NK 

Tabulka 14 A 

Charakteristika tréninkových pásem 

HodnotyW 

Tréninkové pásmo Spodní limit I Homi limit 

REGENERACNI o ESF 

PODPRAHOVA 1 

OBECNÁ VYTRVALOST ESF ESF 

PODPRAHOVA 2-

AEROBNÍPRÁH ESF ESF 

PODPRAHOVA 3- AP/až 

ANP ESF ESF 

PRAHOVA-ANAEROBNI 

PRÁH ESF 105% WANP 

MAXIMÁLNÍ- V02max 105,1% WANP 120% WANP 

MAXIMALNI - ANAEROBNI 

KAPACITA 120,1% WANP 149,9% WANP 

MAXIMALNI-

NERVOSVALOVÁ 

KOORDINACE +SILA 150,1% WANP WMAX 

Hladina SF 

Spodní limit I Horní limit 

o 74,9% SFANP 

75%SF 

ANP 84,9% SFANP 

85%SF 

ANP 145 90% SFANP 

90%SF 

ANP 94,9% SFANP 

95%SF 

ANP 102% SFANP 

102,1% SFANP 

až 

SF MAX-

Pozn.: ESF (ekvivalent SF) je hodnota VV odpovídající intenzitě zatížení na úrovni 

odpovídající dané hodnotě SF. Zde uvedené dělení tréninkových pásem vychází u pásem 

pro intenzitu zatížení do úrovně ANP z tabulky 6 ze strany 38 a u pásem pro intenzity 

zatížení přesahujících ANP z tabulky 1 O ze strany 56. 
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Průběh realizace modelových tréninků. 

Modelové tréninky byly absolvovány probandem M. B. v období 1. - 19. 7. 2007. 

Modelových tréninků je celkem 5, přičemž u každého z nich bylo zatížení řízeno nejprve 

pomocí VV a následně pomocí SF. Celkem tedy M. B. absolvoval deset jízd. Aby nedošlo 

ke zhoršení schopnosti splnit zadání modelových tréninků vlivem únavy, po absolvování 

každého modelového tréninku následoval den, kdy proband absolvoval pouze 

kompenzační trénink. 

Před tím, než jsme přistoupili k realizaci modelových tréninků, absolvoval proband 

M. B. zátěžový test 5 x 4 min. se stupňovanou zátěží ke stanovení SF ANP a W ANP a 

k následnému určení limitních hodnot SF a VV pro jednotlivá tréninková pásma. Jejich 

přehled včetně hodnot SF a VV podává tabulka 14 B. 

CHARAKTERISTIKA PROBANDA M. B. 

Věk: 25 let 
Výška: 176 cm 
Váha: 69 kg 

SFANP: 170min-1 

WANP: 324 w 

Tabulka 14 B 

Charakteristika tréninkových pásem probanda M. B. 

HodnotyVV Hladina SF 

zkratka Tréninkové pásmo Spodní limit I Horní limit Spodní limit I Horní limit 

REG REGENERAČNÍ o 179 o 116 

PODPRAHOVA 1 

OV OBECNÁ VYTRVALOST 180 222 117 144 

PODPRAHOVA 2-

AP AEROBNÍ PRÁH 223 252 145 153 

PODPRAHOVA 3- AP/až 

AA ANP 253 292 154 161 

PRAHOVA-ANAEROBNI 

ANP PRÁH 293 341 162 173 

V02max MAXIMÁLNÍ- V02max 342 390 174 

MAXIMALNI - ANAEROBNI 

AK KAPACITA 391 488 až 

MAXIMALNI-

NERVOSVALOVÁ 

NK KOORDINACE +SÍLA 489 WMAX SF MAX 
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6.3.1 Dlouhý intervalový trénink - zaměření: 

zvýšení rychlosti pohybu při intenzitě zatížení na úrovni anaerobního prahu 

U dlouhého intervalového tréninku určeného ke zvýšení rychlosti pohybu při 

intenzitě zatížení na úrovni ANP jsme za modelový trénink vybrali trénink o následujícím 

zadání: 

6 x (5 min jízdy při intenzitě zatížení odpovídající 100- 105 % intenzity zatížení 

na úrovni ANP + 5 min jízdy při intenzitě zatížení tréninkového pásma REG) 

Zadání modelového tréninku má dvě podoby: 

lA - 6 x (5 min 100-105% SF ANP + 5 min REG-SF) 

lB- 6 x (5 min 100 - 105% W ANP + 5 min REG-W) 

Grafč.ll 

Záznam průběhu VV během modelového tréninku se zadáním lB 

- zatížení řízeno pomocí VV 

Grafč.12 

Záznam průběhu VV během modelového tréninku se zadáním lA 

- zatížení řízeno pomocí SF 

Srovnáním křivek znázorňujících pruběh VV z grafů č. ll a č. 12 můžeme 

jednoznačně určit (podle toho jak velká část křivky VV se pohybuje v požadovaném 

pásmu - vodorovné žluté linky), že u tohoto modelového tréninku řízení zatížení pomocí 

VV vedlo k větší míře splnění jeho zadání, než tomu bylo při řízení pomocí SF. Zejména 

2., 5., a 6. interval zatížení při jízdě řízené pomoci SF byl absolvován v neodpovídající 

intenzitě zatížení. 
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6.3.2 Dlouhý intervalový trénink- zaměření: 

prodloužení doby udržení rychlosti pohybu při intenzitě zatížení na úrovni V02max 

U dlouhého intervalového tréninku určeného k prodlužování doby udržení rychlosti 

pohybu pří níž je dosahováno V02max jsme za modelový trénink vybrali trénink o 

následujícím zadání: 

3 x (3 min jízdy při intenzitě zatížení tréninkového pásma V02max + 5 min jízdy 

při intenzitě zatížení tréninkového pásma REG) + 1 O min jízdy při intenzitě 

tréninkového pásma OV + 3 x (2 min jízdy při intenzitě zatížení tréninkového 

pásma V02max + 3 min jízdy při intenzitě zatížení tréninkového pásma REG). 

Zadání modelového tréninku má dvě verze: 

2A -3 x (3 min V02max-SF + 5 min REG-SF) + 10 min OV-SF + 

3 x (2 min V02max-SF + 3 min REG-SF) 

2B -3 x (3 min V02max-W + 5 min REG-W) + 10 min OV-W + 

3 x (2 min V02max-W + 3 min REG-W) 

Graf č.13 

Záznam průběhu VV a SF během modelového tréninku se zadáním 2B 

- zatížení řízeno pomocí VV 

U tohoto modelového tréninku, jsme jeho grafické záznamy (graf č. 13 a 14) 

zobrazili včetně průběhu SF(červená křivka, limitní hodnoty SF dané zadáním testovací 

jízdy jsou vyznačeny červenými vodorovnými linkami). Z grafu č. 13 a 14 je patrné, že 

řízení zatížení pomocí SF je pro tento typ tréninku zcela nevhodné. Srdeční frekvence 

dosahuje hodnot odpovídajících intenzitě zatížení s jistým zpožděním, pokud intervaly 

nejsou dostatečné dlouhé nedosáhne SF odpovídajících hodnot vůbec. To je patrné z grafu 

č. 13 a 14. Graf č. 13 ukazuje, že pokud bylo zatížení řízeno pomocí VV a proband 
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pracoval v požadované intenzitě zatížení hodnoty SF nedosáhly hodnot odpovídajích 

absolvované intenzitě zatížení. Graf č. 14 ukazuje, že k dosažení požadovaných hodnot SF 

(a to až na konci úseků), musel proband pracovat ve vyšší než požadované intenzitě 

zatížení. 

Grafč.14 

Záznam průběhu VV během modelového tréninku se zadáním 2A 

- zatížení řízeno pomocí SF 

Srovnáním křivek znázorňujících průběhu VV z grafu č. 13 a č. 14 můžeme 

jednoznačně určit (podle toho jak velká část křivky VV se pohybuje v požadovaném 

pásmu - vodorovné žluté linky), že řízení zatížení pomocí VV u tohoto modelového 

tréninku vedlo k větší míře splnění zadání tohoto modelového tréninku, než tomu bylo při 

řízení pomocí SF. Největšího rozdílu bylo dosaženo v druhé a třetí třetině testovacích jízd, 

kde v jízdě řízené pomocí SF cyklista dosahoval téměř po celou dobu vyšší než 

požadované intenzity zatížení. 
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6.3.3 Krátký intervalový trénink - zaměření: 

zlepšení efektivnosti a ekonomiky pohybu při intenzitě zatížení na úrovni AP 

U krátkého intervalového tréninku s úseky ke zlepšení efektivnosti a ekonomiky 

pohybu při intenzitě zatížení na úrovni ANP jsme jako modelový trénink vybrali trénink o 

následujícím zadání: 

2 x 4 x (2 min jízdy při intenzitě zatížení odpovídající 100 - 105 % intenzity 

zatížení na úrovni ANP + 5 min jízdy při intenzitě zatížení tréninkového pásma 

REG) mezi sériemi 1 O min jízdy při intenzitě tréninkového pásma OV 

Zadání modelového tréninku má dvě verze: 

3A - 2 x 4 x (2 min 100 - 105 % SF ANP + 5 min REG-SF) mezi sériemi 1 O min OV -SF 

3B - 2 x 4 x (2 min 100 - 105% W ANP + 5 min REG-W) mezi sériemi 10 min OV-W 

Grafč.15 

Záznam průběhu VV během modelového tréninku se zadáním 3B 

- zatížení řízeno pomocí VV 

Grafč.16 

Záznam průběhu VV během modelového tréninku se zadáním 3A 

Srovnáním křivek znázorňujících průběhu VV z grafů č. 15 a č. 16 můžeme 

jednoznačně určit (podle toho jak velká část křivky VV se pohybuje v požadovaném 

pásmu - vodorovné žluté linky), že řízení zatížení pomocí VV u modelového tréninku 

vedlo k větší míře splnění jeho zadání, než tomu bylo při řízení pomocí SF. Zatímco u 

řízení zatížení pomocí VV jen první interval z první série nebyl absolvován po většinu času 

v optimální intenzitě zatížení, pak pří řízení pomocí SF pouze třetí interval druhé série 

vyhovuje zadání. 
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6.3.4 Krátký intervalový trénink - zaměření: 

zlepšení nervosvalové koordinace a síly 

U krátkého intervalového tréninku ke zlepšení nervosvalové koordinace a síly 

jsme jako modelový trénink vybrali trénink o následujícím zadání: 

2 x 5 x (1 O s maximální intenzita + int. 20 s nic + 3 min v intenzitě tréninkového 

pásma OV) mezi sériemi 1 O min jízdy při intenzitě tréninkového pásma OV 

Zadání modelového tréninku má dvě verze: 

4A -2 x 5 x (10 s maximálním úsilim + int. 20 s+ 3 min OV-SF) 

mezi sériemi 1 O min OV -SF 

4B -2 x 5 x (10 s maximálním úsilím + int 20 s+ 3 min OV-W) 

mezi sériemi 1 O min OV-W 

K tomuto typu tréninku je třeba poznamenat, že pro krátké úseky absolvované 

maximální intenzitou zatíženi nevyužíváme ani jeden způsob řízení zatížení. U řízení 

zatížení pomocí VV však máme možnost po absolvování každého intervalu zkontrolovat 

hodnotu maximálního dosaženého výkonu. Tato informace následně slouží ke korekci 

úsilí, a tak ovlivňuje míru splnění zadání modelového tréninku. 

V tomto typu tréninku jde o dosažení co nejvyšší intenzity zatížení. Na základě 

informace o nedosažení požadované hodnoty VV (silný motivační impuls) se pokoušíme 

v příštím úseku zvýšit úsilí, pokud ani pak nedosahujeme požadovaných hodnot, je trénink 

tohoto typu zbytečný. 

Grafč.17 

Záznam průběhu VV během modelového tréninku se zadáním 4B 

- zatížení řízeno pomocí VV 
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Grafč.18 

Záznam průběhu VV během modelového tréninku se zadáním 4A 

Srovnáním křivek znázorňujících prúběh VV z grafů č. 17 a č. 18 lze učinit závěr 

(podle toho v kolika intervalech bylo dosaženo minimální požadované intenzity zatížení -

druhá vodorovná žlutá linka shora a v kolika intervalech dosáhl ideální hodnoty pro tento 

trénink - žlutá vodorovná linka úplně nahoře), že řízení zatížení pomocí VV u tohoto 

modelového tréninku vedlo k jen mírně lepšímu splnění jeho zadání než při řízení pomocí 

SF. V první sérii bylo při řízení zatížení pomocí VV dosaženo u čtyř intervalů minimální 

požadované intenzity zatížení, u řízení zatížení pomocí SF to bylo o jeden méně. V druhé 

sérii byl poměr intervalu odpovídajících zadání 5 : 4 ve prospěch řízení zatížení pomocí 

VV, navíc při tomto způsobu řízení bylo dosaženo vyšších maximálních hodnot VV, což je 

vzhledem k zaměření tohoto tréninku žádoucí. 
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6.3. 5 Trénink o souvislém střídavém zatížení- zaměření: 

zlepšení efektivnosti pohybu při změnách rychlosti 

U tréninku o souvislém střídavém zatížení ke zlepšení efektivnosti pohybu při 

změnách rychlostí jsme jako modelový trénink vybrali trénink o následujícím zadání: 

6 x (1 O min jízdy při intenzitě zatížení tréninkového pásma AP + 3 min jízdy při 

intenzitě zatížení tréninkového pásma ANP) 

Zadání modelového tréninku má dvě verze: 

5A - 6 x (10 min AP-SF + 3 min AP-SF) 

5B - 6 x (10 min AP-W+ 3 min AP-W) 

Graf č.19 

Záznam průběhu VV během modelového tréninku se zadáním SB 

- zatížení řízeno pomocí VV 
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Grafč. 20 
Záznam průběhu VV během modelového tréninku se zadáním SA 

- zatížení řízeno pomocí SF 

Srovnáním křivek znázorňujících průběh VV z grafů č. 19 a č. 20 můžeme 

jednoznačně určit (podle toho jak velká část křivky VV se pohybuje v požadovaných 

pásmech - vodorovné žluté linky), že řízení zatížení pomocí VV u tohoto modleoYého 

tréninku vedlo k větší míře splnění jeho zadání, než tomu bylo při řízení pomocí SF. 

Rozdílu bylo dosaženo v obou intenzitách zatížení určených pro tento trénink. Rozptyl a 

odklon vnějšího silového výkonu od požadovaných hodnot je větší u jízdy řízené pomocí 

SF, zejména v její první polovině. Je zde vidět časté propady i překročení požadované 

intenzity zatížení. 
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6.3. 6 Hodnocení a závěry 

Absolvování modelových tréninků vedlo k rozdílné míře splnění jejich zadání, což 

vyplývá z hodnocení jednotlivých modelových tréninků v příslušných kapitolách. Zde 

přinášíme shrnutí těchto hodnocení a vyslovujeme závěry z nich vyplývající. 

Pro zjednodušení komentářů k míře splnění zadání jednotlivých modelových 

tréninků z předchozích kapitol zde používáme osmibodovou hodnotící škálu: 

1. Ideální 5. Ucházející 

2. Výborné 6. Špatné 

3. Velmi dobré 7. Velmi špatné 

4. Dobré 8. Zcela nevyhovující 

Tabulka 15 

Hodnocení míry splnění zadání modelových tréninků a její závislost 

na použitém způsobu řízení 

ZPŮSOB 
Větší míry splnění 

MODELOVÝ TRÉNINK 
Mfra splnění zadání bylo 

ŘÍZENÍ zadání dosaženo při řízení 
zatížení 

Dlouhý intervalový trénink- zaměření: zvýšení rychlosti pohybu při _Q_omocí SF ucházející 
pomocíVV 

intenzitě zatržení na úrovni ANP pomocíVV výborná 

Dlouhý intervalový trénink- zaměření : prodlužování doby udržení pomocí SF špatná pomocíVV 
rychlosti pohybu při níž je dosahováno maximální spotřeby kyslíku pomocíW výborná 

Krátký intervalový trénink- zaměření: zlepšení efektivnost[ a pomocí SF špatná pomocíW 
ekonomiky pohybu při intenzitě zatržení na úrovni ANP pomocíVV výborná 

Krátký intervalový trénink- zaměření: zlepšení nervosvalové pomocí SF velmi dobrá pomociVV 
koordinace a síly pomocíVV výborná 

Trénink o souvislém střídavém zatržení- zaměření: zlepšení pomocí SF dobrá pomocíVV 
efektivnosti pohybu při změnách rychlosti pomocíVV výborná 

Trénink o souvislém rovnoměrném zatížení v intenzitě zatížení na 
pomocí SF dobrá 

pomocíVV 
úrovni AP (grafy 20 a 21 v kapitole 6.4) pomocíVV ideální 

U všech modelových tréninků bylo dosaženo větší míry splnění jejich zadání při 

řízení pomocí VV. Na základě tohoto zjištění můžeme konstatovat, že u probanda M. B. je 

řízení zatížení pomocí VV efektivnějším zpúsobem řízení zatížení, něž řízení zatížení 

pomocí SF. Z výsledků nelze určit, zda je přínos využití řízení pomocí VV oproti řízení 

pomocí SF u některé z tréninkových metod větší. 
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6.4 Srovnání míry splnění tréninkového zadaní u řízení zatížení pomocí 

vnějšího výkonu a řízení zatížení pomocí srdeční frekvence 

6.4.1 Metodika výzkumu 

Než přistoupíme, k samotné realizaci výzkumu je třeba splnit několik podmínek pro 

objektivní a úspěšné realizování výzkumu: 

• Výběr nejvhodnější výzkumné metody, na jejímž základě budou vyhodnocoYány 

zkoumané jevy. Výzkumná metoda musí být vybrána na základě stanovených cílů a 

s ohledem na charakter výzkumného souboru. 

• Zajištění výzkumného souboru odpovídajícího charakteru a požadavkům výzkumu. 

• Výběr hodnotícího kritéria, které bude zajišťovat co nejvyšší validitu výsledků 

získaných výzkumem. 

• Vybrat nejoptimálnější způsob sběru dat a jejich analýzy. Způsob sběru dat a jejich 

následná analýza je součástí výzkumu. Mohou značně ovlivnit konečné výsledky. 

Po splnění těchto podmínek přistupujeme k samotné realizaci výzkumu, která má dvě 

části. 

• Sběr dat probíhající podle předem daného schématu, které by mělo být dostatečně 

podrobné a srozumitelné, aby umožnilo opakovatelnost výzkumu a vytvořilo 

podmínky pro dosažení co nejvyšší reliability výzkumu. 

• Analýza získaných dat probíhající dle předem daného postupu a pravidel. 

6.4.1.1 Výzkumná metoda 

V práci zkoumáme vliv použití řízení zatížení pomocí VV na míru splnění 

tréninkového zadání. Odlišný vliv v tomto ohledu může mít jak jednorázové využití řízení 

zatížení pomocí VV tak jeho dlouhodobé užívání. 

• Pro zjištění vlivu jednorázového použití řízení pomocí VV využíváme jako 

výzkumnou metodu experiment. 

Experiment je studie, v níž výzkumník pomocí záměrných změn podmínek 

zkoumá, jaké změny nastanou u jedné nebo více skupin jedinců nebo jiných 

pokusných jednotek. (Rendl, 2004). 
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• Změna podmínek spočívá ve změně způsobu řízení tréninku a výsledná změna 

v míře splnění tréninkového zadání, pak je výsledkem použití řízení zatížení 

pomocí VV. 

• Pro zjištění vlivu dlouhodobého používáni řízení pomocí VV využíváme jako 

výzkumnou metodu komparativní experiment. 

V komparativním experimentu pracuje výzkumník minimálně se dvěma 

skupinami. Kontrolní skupina obvykle sestává zjednotek, které nejsou vystaveny 

intervenci, jejíž účinky se zkoumají. (Rendl, 2004) 

Probandi jsou rozděleni do dvou skupin. První skupinou jsou osoby, které 

nikdy neřídily zatížení pomocí VV, v druhé pak jsou ti, kteří již minimálně 6 

měsícu zatížení tímto způsobem řídí. Rozdíl v splnění tréninkového zadání u těchto 

skupin je pak výsledkem dlouhodobého používání řízení zatížení pomocí VV. 

6.4.1.2 Hodnotící kritérium 

Při výzkumu sledujeme míru splnění tréninkového zadání, které je určeno 

objemem, intenzitou zatížení včetně jejich časového rozvržení. V zadání testovacích jízd 

nejsou předepsány žádné změny v intenzitě zatížení, její časové rozvržení tedy nemusíme 

sledovat. Za stoprocentní splnění tréninkového zadání proto považujeme provedení, při 

němž bylo 100 % z celkového času jízdy stráveno v požadované intenzitě zatížení. 

Pro výzkum bylo jako hodnotící kritérium pro určení míry splnění tréninkového zadání 

vybráno procentuální vyjádření množství času stráveného v požadované intenzitě zatížení, 

přičemž intenzita zatížení bude sledována hned dvěma parametry- hodnotami SF a VV. 

Intenzitu zatížení lze sledovat jen nepřímo a to více způsoby. Každý z nich má své 

slabiny ve výpovědní hodnotě o intenzitě zatížení. Srdeční frekvence a vnější výkon jsou 

těmi nejpřesnějšími. Srdeční frekvence je vnitřním a VV vnějším ukazatelem intenzity 

zatížení. Při srovnávání míry splnění zadání testovacích jízd sledujeme jak SF tak W . 

Díky tomu získáváme ucelenější hodnocení intenzity zatížení. 

6.4.1.3 Výzkumný soubor 

Testování se účastnilo 8 osob (4 cyklisté, 2 specialisté na dlouhý triatlon, 2 

specialisté na krátký triatlon). Jednalo se o sportovce na reprezentační nebo vrcholoYé 

výkonnosti. Výzkumný soubor byl rozdělen do dvou skupin, jelikož jako výzkumnou 

metodu využíváme experiment a komparativní experiment. Charakteristiku výzkumného 

souboru nám nabízí tabulka 16. 
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Tabulka 16 

Charakteristika výzkumného souboru 

SKUPINA počet Výška (cm) váha (kg) o Věk (let) o 
osob 

A 4 177,00 2,86 69,50 2,95 31,75 2,55 

B 4 179,75 4,74 72,25 7,40 30,00 4,60 

celý soubor 8 178,38 4,15 70,88 5,80 30,88 3,82 
Pozn.: o- směrodatná odchylka 

A - skupina probandů s více než šesti měsíční zkušeností s řízením zatížení pomocí VV 

B - skupina probandú bez zkušenosti s řízením zatížení pomocí VV 

6.4.1.4 Sběr a analýza dat 

Práce je pilotní studií, jejíž výsledky bude třeba v budoucnu ještě ověřit. Proto zde 

uvádíme podrobný popis postupu při realizaci výzkumu. Dodržení postupu realizace při 

opakování výzkumu je podmínkou reliability takto získaných výsledků. Nejprve jsme 

museli vybrat měřící zařízení, které bude odpovídat požadavkům výzkumu (přesnost 

měření vyšší než 5 %, snadná výměna z kola na kolo, rychlost ukládání dat 1s) a zároveň 

bude využíván k řízení zatížení při jednotlivých testovacích jízdách. Vybrali jsme MVV 

POWER TAP SL. 

Postup při sběru dat: 

1. Probandu nejméně týden před uskutečnění výzkumu sdělíme zadání testovacích 

jízd a bezprostředně poté jej pověříme výběrem vhodného místa kjeho realizaci. 

Seznámíme ho také s tím, že by měl vybrat takové místo, aby bylo dosaženo co 

nejvyšší míry splnění zadání, přičemž jízdy 1 a 2 nemusí být absolvovány na 

stejném místě jako jízdy 3 a 4. 

Zadání testovacích jízd, kde: 

1. 30 min jízdy při SF: 0,85 - 0,92 SF ANP 

2. 30 min jízdy při VV: 0,92 - 1 ,08 hodnoty průměrného VV z jízdy 1 

3. 10 min jízdy při SF: 0,95-1,02 SFANP 

4. 10 minjízdypři VV: 0,92-1,08 hodnoty průměrného VV z jízdy 3. 

2. Vše potřebné pro realizaci testu dopravíme na místo probandem vybrané pro jízdu 

1 a2. 

3. Na probandovo kolo instalujeme měřící zařízení POWER TAP SL. 
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4. Proband absolvuje pětiminutovou jízdu v intenzitě zatížení nižší, než je intenzita 

zatížení na úrovni AP, pro zapracování organismu 

5. Před jízdami 3 a 5 provedeme kalibraci přístroje a na jeho zobrazovací jednotku 

umístíme informace o hodnotách SF, které jsou zadáním požadované intenzity 

zatížení v průběhu testovací jízdy. Dále nastavíme rychlost ukládání dat 1 s. 

Zobrazovací jednotka je nastavena tak, aby zobrazovanými parametry byly na 

horním řádku displeje zobrazovány aktuální hodnoty VV, na středním řádku 

aktuální rychlost a na spodním aktuální hodnoty SF. Na zobrazovací jednotce 

( cyklopočitač) nastavíme způsob výpočtu průměrného výkonu, který do výpočtu 

nezahrnuje nulové hodnoty. 

6. U jízd 3 a 5 upravíme zobrazovací jednotku měřícího přístroje tak, aby probandu 

bylo znemožněno sledování horního řádku s aktuálními hodnotami VV a zároveň 

na ní byli umístěny limitní hodnoty SF. 

7. Proband absolvuje testovací jízdu 1, u níž je zatížení řízeno pomocí SF. 

8. Po skončení jízdy odebereme zobrazovací jednotku a stáhneme data o průběhu 

testovací jízdy do počítače. 

9. Zjistíme průměrnou hodnotu VV z absolvované jízdy 1. 

10. Zobrazovací jednotku měřícího přístroje upravíme tak, aby probandu bylo 

znemožněno sledování pouze dolního řádku s hodnotami SF a zároveň na ní byli 

umístěny limitní hodnoty VV definované zadáním. 

ll. Proband absolvuje testovací jízdu 2. 

12. Po skončení jízdy odebereme zobrazovací jednotku a stáhneme data o průběhu 

testovací jízdy do počítače. 

13. Přemístíme se na místo vybrané probandem pro absolvování jízd 3 a 4. 

14. Pro testovací jízdy 3 a 4 se opakuje postup jako u jízd 1 a 2 (body 4 - 12). 
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Analýza dat: 

Data jsou po absolvování každé testovací jízdy stažena z MVV do programu 

WKO+, který nám po vložení dat zpracuje grafický záznam o průběhu vnějšího silového 

výkonu a SF u každé z jízd. Tyto grafické záznamy upravíme vyhlazením dat 

průměrováním desetisekundových intervalů a vložením linek znázorňujících limitní 

hodnoty SF nebo VV. 

Následně přeneseme data z programu WKO+ do tabulkového procesoru Microsoft 

Excel. Zde provedeme přepočty hodnot SF a VV zprůměrováním desetisekundových 

intervalů po jedné sekundě (tímto eliminujeme nepřesnosti způsobené systémem ukládání 

dat používaného u měřícího zařízení POWER TAP SL). 

Při vyhodnocování jízdy 1 a 2 použijeme upravené hodnoty SF a VV z 241. - 1800. 

sekundy (1. - 240. sekunda je úsek kdy hodnoty SF ještě nemusí odpovídat intenzitě 

zatížení, díky její zpožděné reakci viz kapitola 4.2.3). Při vyhodnocování jízdy 3 a 4 

použijeme upravené hodnoty z 241.-600. sekundy. 

U všech testovacích jízd zjistíme četnost hodnot SF a VV odpovídajících zadání 

testovací jízdy. Jejich procentuální podíl na celkové četnosti v)jadřuje procentuální 

vyjádření množství času stráveného v požadované intenzitě zatížení. 
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6.4.2 Výsledky 

Po skončení každé testovací jízdy jsme z MVV POWER TAP SL přenesli uložená 

data do počítače. Zde byly v programu WKO+ zpracovány do přehledných gram 

znázorňujících průběh SF a VV. Porovnáním grafů č. 20 ač. 21 lze jednoznačně určit, že 

při testovací jízdě řízené pomocí VV, bylo u T. P. dosaženo větší míry splnění zadání 

testovací jízdy než při jízdě řízené pomocí SF. Z grafu č. 20 je zřejmé, že T. P. po celou 

dobu jízdy řízené pomocí VV dosahoval požadovaných hodnot SF i VV (požadované 

hodnoty SF jsou vymezeny červenými vodorovnými linkami, požadované hodnoty VV 

jsou vymezeny linkami žlutými). 

Grafč. 20 

Průběh SF (n. nůn-1) a VV (W) u probanda T. P. během testovací jízdy 2 

- zatížení řízeno pomocí VV 

Pozn.: Vyhodnocovaný úsek testovacích jízd je označen modře. 

Grafické záznamy testovacích jízd mají velkou výpovědní hodnotu, nenabízejí však 

kvantifikaci míry splnění zadání, která je nutná k objektivnímu srovnání jednotlivých jízd. 

V programu WKO+ lze zobrazit číselné záznamy hodnot SF a VV v intervalu 1 s 

(interval ukládání dat, který jsme si navolili v cyklopočítači). Jejich analýzou jsme zjistili 

procentuální míru splnění zadání testovacích jízd (procentuální podíl hodnot SF nebo VV 

odpovídajících zadání testovacích jízd). 
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Graf č. 21 

Průběh SF (n. min"1
) a VV (W) u probanda T. P. během testovací jízdy 2 

- zatížení řízeno pomocí SF 

Tabulka 17 

Míra splnění zadání testovacích jízd 1 a 2 (%) 

četnost hodnot SF četnost hodnot VV 
od :>ovídajfcích zadání %) odpovídajících zadání %) 

~·~ en 
POMOCÍ ťJ r.•t.:.•'. POMOCÍ OMOC em 

SF V'J ROZDÍL ROZDÍL 
SF w ROZDÍL ROZDÍL 

d (VV -SF) (%) (W-SF) (%) 

L. v. 96,23 95,92 -0,31 -0,33 57,93 89,56 31,63 54,61 
M.B. 97,41 99,76 2,35 2,42 63,66 98,19 34,54 54,25 
T. P. 98,98 100,00 1,02 1,03 70,64 98,04 27,39 38,78 

F.O. /0,33 /1,1 1 0,24 0,33 44,27 bO,i5 16,43 3?,23 
O.B. 99,61 99,84 0,24 0,24 50,00 62,87 12,87 25,75 
S. A. 99,37 85,56 -13,81 13,90 51,49 58,87 7,38 14,33 
J. S. 86,58 72,29 -14,29 -16,50 39,25 58,95 '19,70 50,20 

D. P. 53,85 9,03 -44,82 -83,24 53,30 63,42 10,13 19,00 

skupina A 97,54 98,56 1,02 1,05 64,08 95,26 31,19 48,67 
směrodatná 1 '13 1,87 1,09 1 '12 5,20 4,03 2,93 7,38 

odchylka 

skupina B 84,85 66,!'\8 -1817 -21,42 48,51 61,03 12,52 25,81 
~m~rodatná 18,66 34,68 16,45 32,32 5,47 2,13 4,58 13,82 

odch.,lka 

celkem 87,86 79,19 -8 67 -9,87 53,82 73,83 20 02 37,19 
směrodatná 15,22 27,83 14,50 26,00 9,51 17,26 9,62 14,44 

odchylka 

Pozn.: Rozdíl- VYJadřuJe rozdíl v míře splnění zadání testovací JÍzdy. 
Rozdíl(%)- vyjadřuje procentuální rozdíl v míře splnění zadání testovací jízd 
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Tabulka 17 poskytuje přehled o míře splnění zadání testovacích jízd jak u 

jednotlivých probandů tak i u jednotlivých skupin a celého výzkumného souboru. 

Z tabulky 17 lze vyčíst, že u jízd 1 a 2 došlo k velkým individuálním rozdílum 

v míře splnění zadání testovacích jízd, jak co se týče požadované hladiny SF (40 - 100 %) 

tak VV (32- 94 %). Podstatnější jsou ale rozdíly mezi jednotlivými skupinami. 

Ať bylo zatížení řízeno pomocí VV nebo SF, dosáhla skupina probandů, kteří v 

tréninku dlouhodobě využívají řízení zatížení pomocí VV, lepších výsledků a to jak co se 

týče požadované hladiny SF tak VV. Pro jízdu 1 a 2 lze na základě porovnání výsledků 

obou skupin konstatovat, že potvrzují hypotézu: dlouhodobé řízení zatížení pomocí VV 

zlepšuje schopnost splnit tréninkové zadání. Během výzkumu došlo k chybě. Proband F. O. 

reprezentant, který pro zkvalitnění přípravy na olympijské hry dostal od olympijského 

výboru MVV, byl zařazen do skupin A. Nepředpokládali jsme, že závodník těchto kvalit 

vlastnící MVV jej nebude využívat k řízení zatížení, ale pouze jako doplňkovou informaci. 

Proto byl dodatečně vyřazen ze skupiny A, ale nebyl zařazen ani do skupiny B, jelikož již 

měl zkušenosti se sledováním aktuálních hodnot VV během zatížení. Jeho výsledky však 

nakonec přinesli velmi cenné informace. Výsledky probanda F. 0., jsou podobné 

výsledkům probandů skupiny B čímž potvrzují že, aby došlo ke zlepšení ve schopnosti 

splnit tréninkové zadání nestačí hodnoty VV pouze sledovat, ale zatížení systematicky řídit 

pomocíVV. 

Při sledování splnění zadání testovacích jízd na základě hodnot VV u všech 

probandu došlo k větší míře splnění, pokud bylo zatížení řízeno pomocí VV. Při sledování 

splnění zadání testovacích jízd na základě hodnot SF došlo k větší míře splnění pokud bylo 

zatížení řízeno pomocí VV u pěti z osmi probandů. Na základě těchto zjištění nelze u jízdy 

1 a 2 jednoznačně určit zda jednorázovým využitím řízení zatížení pomocí VV místo řízení 

zatížení pomocí SF bylo dosaženo lepšího splnění zadání testovacích jízd. Z výsledků 

však lze vy číst, že všichni probandi skupiny A dosáhli lepšího splnění zadání pokud 

zatížení bylo řízeno pomocí VV, ať jsme vyhodnocovali splnění zadání pomocí hodnot SF 

nebo VV. Jednorázové využití řízení zatížení pomocí VV u jízd 1 a 2 vedlo u skupiny A ke 

zlepšenému splnění zadání testovacích jízd. U skupiny B toto platí pouze pro hodnocení na 

základě VV. Jednorázové využití řízení zatížení pomocí VV u jízd 1 a 2 vedlo u skupiny B 

k nejednoznačným výsledkům. 

Celkově lze konstatovat, že u jízdy 1 a 2 došlo při využití řízení zatížení pomocí 

VV k lepšímu splnění jejich zadání než v případě, kdy bylo zatížení řízeno pomocí SF. 
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Přičemž při jednorázovém využití řízení zatížení pomocí VV bylo dosaženo jak horšího tak 

lepšího splnění zadaní testovacích jízd než pří řízení zatížení pomocí SF. 

Výsledky získané testovacími jízdami 1 a 2 ukazují, že řízení zatížení pomocí VV vede 

k lepšímu splnění tréninkového zadání, pokud tento způsob řízení využíváme po delší 

dobu. 

Tabulka 18 

Míra splnění zadání testovacích jízd 3 a 4 (%) 

četnost hodnot SF četnost hodnot VV 
od )Ovídajících zadání %) od ;:JOvídajících zadání o/o}_ 

~ob en 
POMOCÍ ()r,1c-c POMOCÍ OMOC 

em 
SF '• I SF w 

ROZDÍL ROZDÍL ROZDÍL ROZDÍL 
d (W- SF) (%) (W- SF) (%) 

L. V. 100 00 100,00 0,00 0,00 61,42 87,96 26,54 43,22 
M.B. 95,99 100,00 4,01 418 67,28 94,14 26,85 39,91 

T. P. 94,75 100,00 5,25 5,54 74,38 91,67 17,28 23,24 

F. O. 51 2 t14 / l7 33,32· Gb ,06 3í,78 o<1 51 ,..,.) -, .. 
.J ..... , I t:.. 'í!I:<!,0 1 

O. B. 100,00 99,07 ·0,93 -0.~3 53,70 61,5A 9,3A 18,3!:1 

S. B. 100,00 99,3P -0,62 -0,(>2 58,6-1 81,48 22,84 38,9S 

J. s. 45,ti8 734G 27,7fJ 60,81 51 85 52,65 10,GO 20,83 

D. P. 98,46 39,51 -58,95 -59,87 70,32 95,62 16,36 20,62 

skupina A 96 91 100,00 3 09 3,18 67,70 9126 23,56 34,80 
směrodatná 2,24 0,00 2,24 2,36 5,30 2,54 4,44 8,74 

odchylka 

skupina 8 86,03 77,85 -8,18 -9,51 60,88 75,85 14,97 24,50 
směrodatná 23,31 24,51 31,55 42,67 10,9 13,7 5,18 8,282 

odchylka 

celkem 85 76 87,00 1 23 1,44 59,80 80 21 20,41 34,13 

směrodatná 20,72 19,44 24,48 34,82 13,3 13,2 7,26 24,62 
odchylka 

Pozn.: Rozdíl- vyjadřuje rozdíl v míře splnění zadání testovací jízdy. 
Rozdíl(%)- vyjadřuje procentuální rozdíl v míře splnění zadání testovací jízd 

Porovnáním tabulky 17 a 18 zjistíme, že u testovacích jízd 3 a 4 bylo dosaženo 

velmi podobných výsledků jako u testovacích jízd 1 a 2. Výsledky jsou si natolik podobné, 

že vyhodnocení výsledků testovacích jízd 3 a 4 je naprosto shodné s tím, které uvádíme u 

testovacích jízd 1 a 2. Ze shodnosti hodnocení můžeme usuzovat, že to, zda dosáhneme 

lepšího splnění zadání při řízení zatížení pomocí SF nebo pomocí VV, není ovlivněno 

intenzitou zatížení ( testovací jízdy 1 a 2 byly absolvovány intenzitou zatížení na úrm·ni 

AP, testovací jízdy 3 a 4 byly absolvovány intenzitou zatížení na úrovní ANP). 
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Tabulka 19 

Míra splnění zadání testovacích jízd (%) - srovnání řízení zatížení pomocí VY a pomocí SF 

(vliv jednorázového využití řízení zatížení pomocí VV) 

% hodnot VV odpovídajících 
% hodnot SF odpovídajících zadám zadání 

~ CELKEM CELKEM 
1 a 2 3a4 průměr 1 a 2 3a4 průměr Zl 

ř1zem zat1zem 

111 . ..... J l..:...l 

\. , :F riO EJ..l.tll I rl ti.:i !:HL.:' r: l~::' 

zatížení rízeno 
pomocí SF 87,86 85,76 86 81 53,82 59,80 56,81 

ROZDrL -8,67 1,23 -3,72 20,02 20,41 20,21 

ROZDÍL_(%) -9,87 1,44 -4,28 37,19 34,13 35,58 
Pozn.: Rozdíl- vyjadřuje rozdíl v míře splnění zadání testovací jízdy. 

Rozdíl(%)- vyjadřuje procentuální rozdíl v míře splnění zadání testovací jízd 

Z tabulky 19 vyplývá, že pokud jsme míru splnění zadání testovacích jízd hodnotili 

pomocí SF probandi dosáhli průměrně o 4,28 % horšího splnění zadání při řízení zatížení 

pomocí VV než pří řízení zatížení pomocí SF. 

Naopak pokud jsme splnění zadání testovacích jízd hodnotili pomocí VV probandi 

dosáhli průměrně o 35,58% lepšího splnění zadání při řízení zatížení pomocí VV než pří 

řízení zatížení pomocí SF. 

Na základě výsledků z tabulky 19 nelze určit, kterým ze způsobů řízení zatížení 

bylo dosaženo lepšího splnění zadání testovacích jízd. Jednorázové využití řízení zatížení 

pomocí VV oproti řízení zatížení pomocí SF nepřinese lepší míru splnění tréninkového 

zadání. Při prostudování tabulky 17 a 18 však zjistíme, že toto tvrzení je pravdivé pouze, 

pokud nemáme zkušenosti s řízením tréninku pomocí VV. Pokud v tréninku dlouhodobě 

řídíme zatížení pomocí VV, dosáhneme lepšího naplnění tréninkového zadání i při 

jednorázovém využití tohoto způsobu řízení zatížení na úkor řízení zatížení pomocí SF. 
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Tabulka20 

Celkové naplnění zadání testovacích jízd - srovnání skupin A a B 

(vliv dlouhodobého využívání řízení zatížení pomocí VV) 

% hodnot SF odpovídajících % hodnot VV odpovídajících 
zadání zadání 

~I 
pomocí pomocí pomocí pomocí 

í SF w CELKEM SF w CELKEM 
průměr průměr 

A 

A 97,23 99,28 98,25 65,90 93,26 79,58 

8 85,44 72,27 78,85 54,70 68,44 61,57 

ROZDÍL 11,79 27,01 19,40 11,20 24,82 18,01 

ROZDÍL(%) 13,79 37,38 24,60 20,47 36,27 28,37 
Pozn.: Rozdíl- VY.JadřuJe rozdíl v míře splnění zadání testovací JÍzdy. 

Rozdíl(%)- vyjadřuje procentuální rozdíl v míře splnění zadání testovací jízd 

V tabulce 20 jsou výsledky zjištěné srm.náním dvou skupin probandů odlišujících 

se tím, zda k řízení zatížení při tréninku využívají VV nebo ne. Skupina A (dlouhodobě 

využívajících řízení zatížení pomocí VV) dosáhla výrazně vyšší míry splnění zadání 

testovacích jízd než skupina B (bez zkušenosti s řízením tréninku pomocí VV). Skupina 

dosáhla lepších výsledků jak dle hodnot SF (o 13,79% při řízení zatížení pomocí SF a o 

37,38 %při řízení zatížení pomocí VV) tak dle hodnot VV( o 20,47 %při řízení zatížení 

pomocí SF a o 36,27 % při řízení zatížení pomocí VV). Z toho můžeme usuzovat, že 

dlouhodobé využívání řízení tréninku pomocí VV vede k lepšímu splnění tréninkového 

zadání a to ať jsme zatížení řídili pomocí SF nebo pomocí VV. Toto zjištění je velmi 

důležité. Pokud se sportovec rozhodne si pořídit MVV, tak to činí právě za účelem 

systematického dlouhodobého a plánovitého řízení zatížení v průběhu své sportovní 

přípravy. 

6.4.3 Diskuse 

Srovnávání splnění tréninkového zadání u různých způsobů řízení zatížení je velmi 

problematické. Míru splnění tréninkového zadání ovlivňuje řada faktorů, které podléhají 

změnám. Vůbec největším problémem při srovnávání míry naplnění tréninkového zadání 

je samotné zadání. 

Zadání tréninkové jednotky obvykle obsahuje informace o objemu, intenzitě 

zatížení a jejím časovém rozložení. Intenzita zatížení je u každého způsobu řízení zatížení 

definována pomocí jiné veličiny. Výsledkem je, že sro\náváme jízdy o podobném nikoliv 
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však totožném zadání. Zvláště pokud víme, že hodnoty VV a SF zjištěné v laboratorním 

testu pro danou intenzitu zatížení se následně v terénu rozcházejí a to někdy velmi zásadně. 

Abychom minimalizovali rozdílnost zadání srovnávaných jízd, zadání první a třetí jízdy 

bylo definováno hodnotami SF. Hodnoty VV jsme pro zadání druhé a čtvrté 

jízdy stanovovali na základě hodnot vnějšího výkonu z první respektive třetí jízdy. 

Srovnávané jízdy následovali bezprostředně po sobě ve stejném prostředí. Riziko, že 

hodnoty SF a VV nebudou ekvivalentní jsme tak minimalizovali. Na druhou stranu jsme 

tímto postupem mohli stanovit pro druhou jízdu zadání zcela neodpovídající zadání pro 

první jízdu a to. v případě, že by provedení první jízdy neodpovídalo zadání. To se 

samozřejmě také stalo. Podle toho jak moc se skutečné hodnoty SF z první jízdy lišili od 

těch v zadání jsme zohlednili při stanovení zadání druhé. Výsledkem jsou dvě podobná 

zadání s nezjistitelnou mírou korelace a pravděpodobná shoda zadání stojí pouze na 

teoretických předpodkladech. 

Schopnost splnit tréninkové zadání je značně ovlivněna individuálními rozdíly. 

Proto, aby výsledky měli co největší výpovědní hodnotu, je třeba zajistit co největší počet 

probandů. Zejména u srovnávání skupin může být rozdíl v míře naplnění dán rozdílností v 

jejich složení. Proto byl Yýběr probandů realizován tak, aby skupina všech probandů byla 

co nejvíce homogenní. Zejména jsme se soustředili na délku tréninkové praxe (u všech 

probandů nejméně 10 let),věk (24 - 36let) a výkonnost (reprezentační nebo vrcholná 

úroveň). 

Schopnost splnit tréninkové zadání je značně ovlivněna také vnějšími podmínkami. 

Ideální je provádět testy v laboratořích. Takto získané výsledky jsou méně ovlivněny 

vnějšími podmínkami, nemají však velkou výpovědní hodnotu pro tréninkovou praxi. Náš 

výzkum se proto odehrával ve standardním individuálně specifickém tréninkovém 

prostředí každého probanda. Každý z nich si navíc vybíral i konkrétní místo realizace 

testovacích jízd, aby výsledky zohledňovali i jeho schopnost vybrat optimální podmínky 

pro realizaci tréninkové jednotky. 

Výsledky mohou být ovlivněny také na základě zkreslení hodnot SF vzniklé 

únavou, dehydratací čí přehřátím organismu během testovacích jízd. Riziko nežádoucích 

změn v hodnotách SF je největší u poslední jízdy. Pro minimalizaci tohoto rizika byly 

testovací jízdy sestaveny tak, že celková velikost zatížení ze všech jízd nedosahuje takové 

míry, že by se daly předpokládat výše zmíněné změny v hodnotách SF. Navíc mezi dvěmi 

dvojicemi jízd (první dvojice: 1. a 2. jízda - intenzita zatížení na úrovni AP, druhá dvojice: 

3. a 4. jízda - intenzita zatížení na úrovni ANP) byla vždy pauza vzniklá přemístěním na 
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nové místo realizace testovacích jízd. Jisté zkreslení hodnot SF však nelze vyloučit. I když 

jsme se snažili minimalizovat negativní vlivy snižující výpovědní hodnotu výsledků, 

uvědomujeme si, že výsledné hodnoty jsou spíše jen orientační. 

Výsledky je třeba brát jen informativně a hledat v nich spíše trendy, než přesné 

informace o kolik je jeden zpusob řízení zatížení lepší než ten druhý. Proto i naše hypotézy 

byly stanoveny spíše v obecné rovině. 

Výsledky skupiny probandů, kteří mají zkušenosti s řízením zatížení pomocí VV 

oproti těm, kteří tuto zkušenost nemají, jsou však o tolik lepší, že považujeme dlouhodobé 

využívání řízení zatížení pomocí VV za jednoznačně přínosné. 

Přínos jednorázového využití řízení zatížení pomocí VV oproti řízení zatížení 

pomocí SF vychází z našich výsledků jako značně sporný. Při důkladném prostudování 

výsledků však zjistíme, že řízení pomocí VV vyšlo ve srovnání s řízením zatížení pomocí 

SF jako horší pouze u skupiny bez zkušenosti s řízením zatížení pomocí VV a to jen při 

vyhodnocení dle SF. Tento jev si vysvětlujeme tím, že probandi, kteří nemají zkušenosti s 

řízením zatížení pomocí VV, reagovali na nečekaně velké a rychlé změny aktuálních 

hodnot VV neadekvátní korekcí úsilí. Jízda tak byla plná nežádoucích a neadekvátních 

změn v intenzitě zatížení, což vedlo k horší míře splnění zadání testovacích jízd. Vliv 

jednorázového využití řízení zatížení pomocí VV, však není pro tréninkovou praxi příliš 

podstatný. Pokud se sportovec rozhodne si pořídit MVV, dá se předpokládat, že to nebude 

za účelem jednorázového či občasného využití, ale pro systematické, plánovité a 

dlouhodobé řízení zatížení pomocí VV. Nejpodstatnější pro rozhodnutí, zda je využití 

řízení zatížení pomocí VV prospěšné v řízení cyklistického tréninku triatlonistů, jsou 

změny v efektivitě řízení tréninku z dlouhodobého hlediska. Proto na základě výsledku 

skupiny dlouhodobě využívajících k řízení zatížení VV považujeme řízení tréninku pomocí 

VV ve srovnání s řízením pomocí SF za jednoznačně prospěšné. 

Neznamená to však, že by se ztrácela důležitost monitorovat SF v průběhu 

tréninku. Naopak MVV umožňují sledovat hodnoty jak VV tak SF, což je obrovským 

přínosem. Můžeme tak najednou řídit a kontrolovat intenzitu zatížení pomocí vnějšího a 

zároveň pozorovat vnitřní odezvu organismu na absolvované zatížení pomocí SF. Podle 

odezvy SF na zatížení můžeme následně upravovat obsah absolvované tréninkové jednotky 

či budoucího tréninkového plánu. Právě výzkum v oblasti vazby VV, SF a subjektivních 

pocitů pro řízení tréninku považujeme za velmi potřebný k tomu, abychom maximalizovali 

prospěch, který se nám nabídl s nástupem nových technologií umožňujících řízení zatížení 

pomocí vnějšího výkonu. 
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7. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo porovnat míru splnění tréninkového zadání při řízení zatížení 

pomocí vnějšího výkonu a při řízení zatížení pomocí srdeční frekvence. Cíl práce byl 

splněn a výsledkem je zjištění, že dlouhodobé řízení zatížení pomocí vnějšího výkonu vede 

ke zlepšenému splnění tréninkových zadání. 

Byly splněny také jednotlivé úkoly. Shromáždili jsme teoretické podklady pro 

řízení zatížení pomocí vnějšího výkonu. Součástí práce je přehled měřičů vnějšího výkonu 

včetně jejich porovnání. Také jsme sestavili a realizovali modelové tréninky. Na základě 

jejich výsledků jsme zjistili, že použitá tréninková metoda nemá vliv na velikost rozdílů v 

míře splnění tréninkového zadání způsobených odlišným způsobem řízení tréninku (pro 

řízení zatížení pomocí vnějšího výkonu a pomocí srdeční frekvence).Vytvořili jsme 

metodu posuzování míry splnění tréninkového zadání a ověřili jsme jednotlivé hypotézy. 

Hypotéza Hl se nepotvrdila. Nelze konstatovat, že jednorázové využití řízení 

zatížení pomocí vnějšího výkonu vede k lepšímu splnění tréninkového zadání než řízení 

zatížení pomocí srdeční frekvencí. Tato hypotéza se potvrdila pouze u skupiny probandů 

dlouhodobě řídicích zatížení pomocí vnějšího výkonu. 

Hypotéza H2 je platná. Potvrdilo se, že dlouhodobé užívání řízení zatížení pomocí 

vnějšího výkonu zlepšuje úroveň splnění tréninkového zadání. 

Na základě výsledku práce lze konstatovat, že využití průběžného měření vnějšího 

výkonu na silničním kole v řízení tréninku triatlonistů je přínosem. Je však třeba zdůraznit, 

že přínos řízení zatížení pomocí vnějšího výkonu je podmíněn jeho dlouhodobým 

využíváním. 

Došli jsme k závěru, že řízení zatížení pomocí vnějšího výkonu pří cyklistických 

trénincích vede k lepší míře splnění tréninkového zadání, než řízení zatížení pomocí 

srdeční frekvence za podmínky, že je využíváno dlouhodobě. Díky tomu dochází ke 

zkvalitnění a zefektivnění tréninkového procesu. 
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8. SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK 

AA - tréninkové pásmo pro intenzitu zatížení vyšší než je intenzita zatížení na úrovni 

aerobního prahu, ale nižší než je intenzita na úrovni anaerobního prahu 

ADP - adenosindifosfát 

AK - tréninkové pásmo určené pro rozvoj anaerobní kapacity 

ANP - anaerobní práh 

AP - aerobní práh 

AP - SF - hodnota SF při intenzitě zatížení odpovídající zatížení na úrovni 

aerobního prahu 

AP-W- hodnota VV při intenzitě zatížení odpovídající zatížení na úrovni aerobního prahu 

ATP -adenosintrifosfát 

ATP-CP systém- alaktátový neoxidativní anaerobní systém kryjící energetické nároky u 

svalové činnosti maximální intenzity s trváním do 1 O- 20 sekund, uvolňuje energii 

z pohotové zásoby makroergních fosfátů ve svalové tkáni ATP a creatinfosfát 

CP - creatinfosfát 

DIT - přerušovaná tréninková metoda s dlouhými úseky 

DV - dlouhodobá vytrvalost 

EG - systém měření VV firmy Ergomo 

ESF - ekvivalent SF, je hodnota VV odpovídající intenzitě zatížení na úrovni 

odpovídající dané hodnotě SF 

FG - rychlá glykolytická svalová vlákna 

FOG - rychlá oxidativně-glykolytická svalová vlákna 

FTP - hodnota VV při intenzitě zatížení odpovídající zatížení na úrovni 

anaerobního prahu (functional threshold power) 

IF -"faktor intenzity''- je veličina definující průměrnou intenzitu zatížení, kterou 

jezdec absolvoval hodnocenou jízdu či interval. Jeho hodnota číselně vyjadřuje 

poměr mezi hodnotou "normalizovaného výkonu" a hodnotou výkonu o intenzitě 

zatížení na úrovni anaerobního prahu 

kcal - kilokalorie 

KIT - přerušovaná tréninková metoda s krátkými úseky 

kj - kilojoule 

l\IJ - megajoule 
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1\'IVV - měřič vnějšího silového výkonu 

NK - tréninkové pásmo pro rozvoj nervosvalové koordinace a síly 

NP - "normalizovaný výkon", normalizovaný výkon zjištěný pro danou jízdu vyjadřuje 

hodnotu průměrného výkonu, kterého by cyklista musel v téže jízdě ale o 

konstantní intenzitě zatížení dosáhnout, aby to pro organismus znamenalo stejnou 

velikost zatížení 

OV - tréninkové pásmo obecné vytrvalosti 

OV -SF - hodnoty SF odpovídající intenzitě zatížení tréninkového pásma obecné 

vytrvalosti 

OV-W- hodnoty VV odpovídající intenzitě zatížení tréninkového pásma obecné 

vytrvalosti 

PA - Power Agent, software systému Power tap 

P-POS - Polar power output sensor je měřič SF POLAR S71 Oi, S626, S720i 

nebo CS600 s doplňkovým vybavením umožňujícím měření VV. 

Jedná se o výrobek finské firmy Polar 

PPP - Polar precision performance - software systému Polar power output sensor 

PT - Power tap, systém měření VV firmy Saris 

REG - regenerační tréninkové pásmo 

REG-SF - hodnoty SF odpovídající intenzitě zatížení regeneračního tréninkového pásma 

REG-\V - hodnoty VV odpovídající intenzitě zatížení regeneračního tréninkového pásma 

SF - srdeční frekvence 

SF ANP - SF na úrovni anaerobního prahu 

SFmax- maximální SF 

SRM - Shoberer rad messtechnik system, systém měření VV stejnojmenné německé firmy 

SRM 

SRl\1 WIN - software systému SRM 

TP - tréninková pásma 

TSS - "training stress score", veličina kvantifikující "velikost tréninkového zatížení" 

V ANP - rychlost pohybu při intenzitě zatížení na úrovni ANP 

V02max - maximání spotřeba kyslíku 

VV - \ nější výkon 

W -Watt- jednotka výkonu 

W ANP - hodnota VV na úrovni anaerobního prahu 

WKO+ - software firmy Cyclingpeaks 
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POUŽITÉ INTERNETOVÉ ODKAZY: 

http:/ /www.cycleops.cz 

http:/ /www.ergomo.cz 

http:/ /www.kcbrno.org 

http:/ /www .saris.com 

http:/ /www.srm.de 
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