
UNIVERZITA KARLOV A V PRAZE 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Vyhodnocení plavecké a běžecké výkonnosti 

členů SCM v triatlonu v období 2005-2007. 

Vedoucí diplomové práce: Zpracoval: 

PaedDr. JosefHorčic, Ph.D. Jan Rybín 

Praha, duben 2008 



Touto cestou bych chtěl poděkovat PaedDr. Josefu Horčicovi,PhD. za odborné 

vedení práce, za praktické rady a za možnost využítí jeho zkušeností v této problematice. 

Též mu děkuji za poskytnutí materiálního zázemí. 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a použil pouze uvedené 

literatury v bibliografii. 

/ 

Rybín 

3 



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

vedena přesná evidence vypůjčovatelů, kteří musí pramen převzaté literatury řádně citovat. 

Jméno a příjmení: Číslo obč. průkazu: Datum vypůjčení: Poznámka: 

4 



OBSAH 

1. ÚVOD .. ............................................. .... .. . .... . ........ 8 
, v , 

2. TEORETICKA CAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 

2.1. Definice triatlonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 9 

2.2. Historie a současnost triatlonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

2. 2.1. Vznik a současnost triatlonu . .. .. . .. . . . . .. . . .. .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. 12 

2.2.2. Triatlon na olympiádě ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. 13 

2.3 Vymezení pojmu Sportovní centrum mládeže................. 14 

2.3.1 Sportovní centrum mládeže....... . . ........... . .... .... .... . .. ...... ....... 14 

2.3.2 Posláním SCM ČSTT . .. ... . .. .. .. .. . . .. . .. ...... ...... .. .. .. .... .. ... .. . 14 

2.3.3Ekonomické zabezpečení činnosti CM ... ... .. . ... ... ... .. . .. . .. . .. . ... ... .... . 14 

2. 3.4 Výběr a zařazení sportovců do SCM ČSTT .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 14 

2. 3. 5 Lékařské a zdravotní zajištění SCM ČSTT . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . 14 

2.4. Plánování a evidence tréninku, kontrola výkonnosti a trénovanosti, 

vyhodnocování tréninku................................................. 15 

2.4.1 Plánování a evidence tréninku... .. ...... ................... .. ............. .. .... 15 

2. 4.2 Kontrola výkonnosti a trénovanosti (VaT)......... .. ................ .. 16 

2.4. 3 Vyhodnocování tréninku... .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . 18 

2.5 Diagnostika - Sledování trénovanosti a Yýkonnosti v triatlonu 19 

2. 5. 1 Kontrola výkonnosti....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

2.6 Obecné principy testování a dílčích postupů matematické statistiky 23 

2.6.1 Obecné principy a přístup k hodnocení motorické v}-konnosti 

3. HLA VNÍ ČÁST 

24 

27 

3.1. Cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 27 

3.2. Úkoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

3.3. Hypotézy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27 

3.4. Výzkumná část.......................... . . ............................. .. . . . . .... 28 

3.4.1. Charakteristika sledovaného souboru. .. ... .. .. .. ..... . ........ . ... .. .. .. 28 

3.4.2. Výzkumné metody... ....................... . .. .................... ........... 31 

3.4.3 Metody sběru dat.. ... ............. ... ..... . .......................... . ............. . 31 

3.4.5 Rozsah platnosti............................................................... .. ...... 31 

3.5 Výsledky a interpretace 00 00.00 00 00. oo oo. 00 .... 00 00 00 00 ... 00 00 .. 00 00.......... 31 

5 



3.5.1 Diskuze ..... . ... ... .... .. ... .. .. .. . .. . ..... . ... ... . .. .. .... . .. . . 55 

4. ZÁVĚR .......................................... .... .. . 56 

5. BIBLIOGRAFICKÉ CITACE .. .. ...... . ............. ············... 
59 6. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ............................ ·· 
60 

7. SEZNAMTABULEK ......... .......................... ............... 61 
8. SEZNAM GRAFŮ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 64 
9. SEZNAM PŘÍLOH...... .. ................ ... ................... . .. ... 64 

6 



SOUHRN 

NÁZEV PRÁCE: Vyhodnocení plavecké a běžecké výkonnosti členů SCM v triatlonu 

v letech 2005-2007 

JMÉNO: Jan Rybín 

STUDIJNÍ OBOR: Tělesná výchova a sport 

JMÉNO ŠKOLITELE: PaedDr. JosefHorčic, Ph.D. 

V diplomové práci je na základě zpracování výsledků testů v ročních treninkových 

cyklech 2005 - 2006 a 2006 - 2007 vyhodnocena a porovnána úroveň plavecké a běžecké 

výkonnosti triatlonistů sportovních center mládeže. Výkonnost je porovnávána dle 

věkových kategorií, dále s věkově stejnou skupinou elitních triatlonistů z Německa 

a s výkonností členů sportovních center mládeže z let 2003-2004. 
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KLÍČOVÁ SLOV A: triatlon - mládež, plavecká a běžecká výkonnost, motorické testy. 

SUMMARY 

TITTLE OF THE THESIS: The aim ofthe thesis is to asses and compare the 

efficiency swimming and running of triathletes enrolled in Y outh Sport Centers. The 

information gained is based on the two years observation ofthe training programm 2005-

2006 and 2006-2007 

AUTHOR: Jan Rybín 

BRANCH OF STUDY: Physical education and sport 

TUTOR: PeadDr. JosefHorčic, Ph.D. 

The aim of the thesis is to asses and compare the efficiency of triathletes enrolled in 

Y outh Sport Centers. The information gained is based on the two years observation of the 

training programm 2005-2006 and 2006-2007. The efficiency is compared in categories, 

furthermore with the same age group of elite German triathletes and with the efficiency of 

the Youth Sports Centers in years 2003-2004. 

KEY WORDS: triathlon- youth, common motor performance, motor tests. 

8 



1. ÚVOD 

Sport charakterizovala dobrovolná (převážně) pohybová aktivita, motivovaná snahou 

po dosažení maximální výkonnosti, rozvíjené v tréninku a demonstrované v soutěžích. 

Významný dokument posledního období, Evropská charta sportu (1992), k níž se Česká 

republika připojila, chápe sport jako ''všechny formy tělesné činnosti, které - ať již 

prostřednictvím organizované účasti, či nikoli- si kladou za cíl projevení, či zdokonalení 

tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků 

v soutěžích na všech úrovních". Ve vrcholové formě je prováděn i jako profese. Sport 

původně sloužil v historickém období lidstva u všech národů jako praktická příprava 

k boji, lovu zvěře atd. Teprve v 19. století se vyvinul sport novověký - závodní sport. Ten 

se vyznačoval snahou o co nejvyšší výkon. 

Triatlon je novým fenoménem vrcholového, výkonnostního i rekreačního sportu ve 

světě a úspěšně se prosazuje i v programu Olympijských her. Jako nové sportovní odvětví 

si v průběhu posledního desetiletí získal velké množství jak aktivních, tak pasivních 

příznivců. Vynikající úspěchy našich triatlonistů potvrdily přední umístění České republiky 

ve světovém žebříčku zemí. 

Počet lidí věnujících se tomuto sportu narůstá - v dnešní době již existují sportovní 

školy se zaměřením na triatlon, počet sportovců stoupá i pomocí triatlonových projektů. 

Například projekt, který by měl rozšířit řady mladých závodníků z řad žáků základních 

škol a víceletých gymnázií se jmenuje: Triatlonové naděje 2002 I 2003 a vznikl pod 

záštitou MŠMT, ČOV, ČSTT a bronzového triatlonisty z OH v Sydney 2000 Jana Řehuly. 

Triatlon se začal rozvíjet právě v období výrazných změn v oblasti vytváření podmínek 

zajištění tréninkového procesu. Miniaturizace měřících přístrojů, přenos a zpracování dat 

pomocí výpočetní a audiovizuální techniky včetně jejich cenové dostupnosti umožňují 

stále výrazněji využívat kontroly a sebekontroly při optimalizaci tréninku. V diplomové 

práci chceme nabídnout veřejnosti možnost srovnání výkonnosti a trénovanosti mladých 

triatlonistů ze Sportovních center mládeže v České republice. Doufáme, že výsledky 

diplomové práce pomohou prohloubit informace o úrovni výkonnosti této vybrané 

skupiny sportovců. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Definice triatlonu 1 

Triatlon je mladé sportovní odvětví, ve kterém se plave, jede na kole a běží 

v nepřetržitém sledu- v uvedeném pořadí, s průběžným měřením času od startu plavání do 

cíle běhu. Jiná modifikace nesmí být nazvána triatlonem. O triatlonu se také říká, že má 

ještě čtvrtou část a tou jsou přechody. 

Aby se mohlo plavat, jet na kole a běžet bez zastavení, musí být mezi jednotlivými 

disciplínami přechodové části- depa. Depo je místo ohraničené pořadateli, závodníci se 

zde vysvléknou z neoprénu, nazují si cyklistické tretry, vezmou helmu a kolo a vyjedou na 

trať závodu. Po jízdě na kole se opět do tohoto prostoru vrací, odloží věci, které již 

nepotřebuji a přichystají se na běh. Po dobu, kdy jsou závodníci v depu, se časomíra 

nezastavuje, a proto čas zde strávený ovlivňuje také pořadí závodníkU. 

Triatlon je vytrvalostní víceboj a patří mezi vyhledávané sporty k měření sil 

sportovců různého věku, pohlaví a výkonnosti na celém světě. Mezi nejpopulárnější 

a nejrozšířenější v České republice patří triatlon krátký a sprint triatlon. 

Vzdálenosti triatlonu vviádřené v kilometrech: 

plavání Cyklistika běh 

Sprint trialon 0,75 20 5 

Krátký triatlon 1,5 40 10 

Střední triatlon 2,5 80 20 

Dlouhý triatlon -Iron man 3,8 180 42,195 

Ultratriatlon 5- 15 250-720 50- 170 

Jelikož je triatlon sportem, který sdružuje tři samostatně fungující sportovní 

odvětvi, lze na něj aplikovat dostupné informace, získané z jiných vytrvalostních sportů. 

Objevují se však u něho i některé specifické odlišnosti spojené s charakteristikou tohoto 

sportu (změna teplotního prostředí). Tento faktor ovlivňuje a zdůvodňuje posloupnost 

1 Zpracováno na základě publikace: EHRLER, W., a kol. Triatlon. 
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jednotlivých části. U plavání a cyklistiky hrozí při vysokém stupni únavy větší riziko 

poškození než u běhu. Kdyby bylo plavání zařazeno jako závěrečná část, mohlo by se 

celkové podchlazení při vyčerpání energetických zásob špatně snášet a termoregulační 

mechanismy by byly méně účinné. 

Od triatlonu jsou odvozeny další dvě sportovní odvětví - duatlon a kvadriatlon. 

Duatlonisté nebývají dobří plavci, proto vyměnili plavání za běh. Závodní části mají toto 

pořadí: běh, kolo, běh. A pro kvadriatlonisty byl triatlon nedostačující, proto jsou jeho 

závodní části rozšířeny o jízdu na kajaku, v pořadí: plavecká, kajakářská, cyklistická 

a běžecká část. 

Všechny tyto tři sporty propozicemi a následnou organizací respektují pravidla 

Českého svazu triatlonu (ČSTT). 

Nyní několik slov k jednotlivým částem triatlonu: 

Plavání: 

Plavání vyžaduje především dynamickou sílu převážně vytrvalostniho charakteru. 

Zatíženy jsou svalové skupiny celého těla s převahou svalstva horních končetin včetně 

pletence ramenního a pánevního. Základní odlišnost od bazénového plavání je především 

v nižší teplotě vody a ztížené prostorové orientaci. Vedoucím ukazatelem je zde vysoká 

ekonomičnost dýchání, a to i při velkém zatížení. V současném draftinkovém pojetí 

triatlonu nabývá plavání na důležitosti. 

Cyklistika: 

Zatěžuje převážně svalstvo dolních končetin. Vyžaduje také rozvíjení silové 

vytrvalosti, ale jiného charakteru než plavání. Nacházíme zde vysoké hodnoty srdečm'ho 

objemu a vysokou ekonomičnost srdeční práce. Maximální srdeční frekvence obvykle 

nepřesahuje hodnotu 180 tepů za minutu a to i při vysoké intenzitě. 

Běh: 

Ve srovnání s jízdou na kole vyžaduje běh odlišnou sílu dolních končetin. 

Charakteristická je vysoká ekonomičnost srdeční práce s velmi nízkými klidovými 

hodnotami krevního tlaku a s vysokou transportní schopností kyslíku. 
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Triatlon: 

Jako soubor tří částí vytrvalostního charakteru předpokládá vysoký stupeň celkové 

adaptace, to znamená přizpůsobení oběhového a dýchacího systému k vytrvalostní zátěži. 

Tato adaptace vzniká při vytrvalostním zatížení různého druhu. Získanou adaptaci, tzv. 

trénovanost oběhového a dýchacího systému, je nutno tréninkem udržovat. Hypertrofie 

srdečm'ho svalu a síla dýchacího svalstva se při vysazení pravidelné zátěže zmenšují 

(jde o vlastnosti reverzibilní). 

I vysoká celková adaptace však umožňuje pouze určitý stupeň výkonnosti 

vytrvalostního charakteru. Ke špičkové výkonnosti je třeba získat specifickou adaptaci 

lokální, v periferních orgánech. Většinou jde o různé svalové skupiny, zapojené do práce 

v konkrétním sportu. Tato specifická adaptace vzniká pomaleji než adaptace celková. 

Prakticky jde o přizpůsobení na úrovni svalové buňky - o adaptaci biochemických 

pochodů probíhajících v buňce. Po získání specifické adaptace jsou svalové skupiny 

schopny pracovat za vyšší kyselosti vnitřního prostředí než svaly neadaptované, které již 

svoji výkonnost ztrácejí. 

2.2. Historie a současnost triatlonu 

2.2.1. Vznik a současnost triatlonu2 

Jak vznikl triatlon? Jen šťastnou náhodou: traduje se historka o sázce dvanácti 

nadšenců v lednu 1978 o to, která ze sportovních disciplín je nejnamáhavější. A tak 

všechny tři vytrvalostní disciplíny - plavání, cyklistiku a běh spojili v jednu. Za kolébku 

triatlonu jsou považovány Havajské ostrovy, neboť k tomuto ojedinělému měření sil došlo 

na ostrově Oahu. 

V roce 1978 se tohoto závodu zúčastnili jenom účastníci zmiňované sázky, ale od té 

doby se tu pravidelně pořádají závody pod názvem Iron man - Železný muž. Tento 

takzvaný dlouhý triatlon se skládá z délek tratí podle tamnějších zvyků a podmínek. 

Plavecká část je dlouhá 3,8 km a je to tradiční závod okolo pláže Waikiki, 180 km je 

dlouhá cyklistická část po okružní silnici kolem Oahua, 42,195 km je délka maratónu a ten 

2 Zpracováno na základě publikace: EHRLER, W., a kol. Triatlon. 
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je také každoročně pořádán v Honolulu, hlavním městě souostroví. Těžko říci, čím si 

triatlon získal tolik nadšenců. Mohl to zapříčinit i exotický původ tohoto sportu. Vždyť o 

Havaji slýcháme mluvit jako opozemském ráji, který je pro mnohé z nás nedostupný. Snad 

jsme si chtěli vyzkoušet něco, čím se zabývají lidé daleko od nás, třeba až u protinožců. 

Právě v Austrálii se totiž podobné závody konají již padesát až šedesát let. Jsou velice 

populární, i když jednotlivé disciplíny jsou odlišné. Soutěží se v plavání v moři, běhu 

v písku po pláži, surfingu a k tomu je ještě připojen závod na mořském kajaku. 

První triatlon u nás, tehdy ještě v Československu, se uskutečnil na Slapské 

přehradě 20. června 1980. Závodu se zúčastnila vybraná skupinka pod vedením Tomáše 

Karlíka. Byl to tenkrát první triatlon na evropském kontinentě a Československo se tak 

stalo druhou zemí na světě, kde se triatlon pořádal. Prvním triatlonistou, který zvládl délky 

"Železného muže" se stal Jindřich Čistota z Českých Budějovic. 

2.2.2. Triatlon na olympiádě 

Za dvacet let se sport velice mění a vyvíjí, získává na popularitě, či ustupuje 

v zapomnění. Pro triatlon však tato doba znamená celou jeho historii - od vzniku až po 

nynější masovou formu závodu. 

Jeho popularita je dnes již tak veliká, že se stal právoplatným členem rodiny 

olympijských sportů. Start v Sydney v roce 2000 se stal cílem mnoha triatlonistů celého 

světa. Olympiády se zúčastnilo padesát mužů a padesát žen. Klasifikační body na 

olympiádu se získávaly na závodech Světového poháru za roky 1997 - 2000. Závody za 

roky blíže k olympiádě měly vyšší hodnotu bodů. Součet bodů se provedl k 1. květnu 

2000. Sedm nejlepších zemí pak mohlo nominovat po třech reprezentantech, šest dalších 

po dvou a následující země už mohly mít pouze jediného zástupce. Česká republika patřila 

mezi sedmičku nejlepších států. Při slavnostním vyhlášení výsledků byla vztyčena i česká 

vlajka. Zásluhou Jana Řehuly, který obsadil krásné třetí místo a bronzovou medaili. 
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2.3 Vymezení pojmu Sportovní centrum mládeže3 

2.3.1 Sportovní centrum mládeže 

(dále SCM) je organizační a koordinační pracoviště, které český svaz triatlonu (dále 

ČSTT) zřizuje na základě usnesení vlády ČR k zásadám komplexního zabezpečení státní 

sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů ze dne 14.7.1999 č. 

718. 

2.3.2 Posláním SCM ČSTT 

je plnění úkolů souvisejících s podporou přípravy mladých 

talentovaných sportovců pro státní reprezentaci, zejména ve sportech zařazených do 

olympijského programu. Činnost SCM ČSTT zabezpečuje přímo Český svaz triatlonu. 

SCM ČSTT spolupracují se sportovními oddíly, nebo sportovními kluby, které jsou členy 

ČSTT. Jednotlivé organizační jednotky SCM vznikají a zanikají na základě potřeb ČSTT 

a počtu zařazených sportovců. SCM se řídí schválenými prováděcími pokyny pro daný 

kalendářní rok, tréninkovým a finančním plánem. 

2.3.3Ekonomické zabezpečení činnosti SCM 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zabezpečuje ze státm'ho 

rozpočtu na kalendářní rok finanční prostředky, které formou účelové dotace poskytuje 

ČSTT pro zabezpečení činnosti SCM. Vedení účetnictví SCM ČSTT zajišťuje odpovědný 

člen realizačm'ho týmu SCM ČSTT ve spolupráci s vedoucími trenéry SCM, sekretariátem 

ČSTT a členem VV ČSTT odpovědným za ekonomiku. Účetní dokumentace je vedena na 

ČSTT. Finanční podporu sportovcům zařazeným do SCM ČSTT je nutné diferencovat 

s přihlédnutím k dosaženým sportovním výsledkům , míře talentu a tréninkové morálce. 

Finanční prostředky lze využít na sportovní přípravu sportovců zařazených do SCM ČSTT 

dle příslušného metodického pokynu MŠMT ČR 

2.3.4 Výběr a zařazení sportovců do SCM ČSTT 

Do SCM ČSTT jsou zařazení na roční tréninkový cyklus (dále RTC) od l.října do 30.září 

3 
Zpracováno na základě. ČSTT: Projekt činnosti SCM, 2007, ČSTT: Stanovy českého svazu triatlonu, 

2006, htq>://triatlon.cz 
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sportovci, kteří se pod kvalifikovaným trenérským vedením systematicky připravují ve 

sportovním odvětví triatlon. 

Do SCM ČSTT mohou být zařazeni sportovci, kteří jsou držiteli závodních licencí ČSTT, 

kteří splňují kritéria ČSTT v těchto věkových kategoriích: 

starší žáci a žačky 15 let dorostenci i a dorostenky 16 - 1 7 let 

junioři a juniorky 18 - 19 let kategorie K 23 20 - 23 let 

Zařazení sportovce do SCMje podmíněno písemným souhlasem smlouva sportovce, u 

sportovců mladších 18letje pro zařazení do SCM nezbytný souhlas rodičů 

nebo zákonných zástupců sportovce. 

2.3.5 Lékařské a zdravotní zajištění SCM ČSIT 

Preventivní lékařské vyšetření jsou povinné pro všechny sportovce zařazené do SCM 

ČSTT. Základní zdravotní péči zajišt'ují spádoví lékaři v místě bydliště členů 

SCM z důvodu rychlé a snadné dostupnosti zdravotního zajištění. 

2.4 Plánování a evidence tréninku, kontrola výkonnosti a trénovanosti, 

vyhodnocování tréninku.4 

K vědomému řízení tréninku je nezbytné ovládnout a uspořádat množství poznatk:ů. 

Prakticky se pak na tomto základě uskutečňuje řízení prostřednictvím plánování a evidence 

tréninku, kontrolou výkonnosti a trénovanosti a vyhodnocováním tréninku. 

2.4.1 Plánování a evidence tréninku 

Plánem (nejlépe v písemné podobě) se rozumí určitá zdůvodněná představa o tréninkové 

činnosti ve vymezeném časovém období. S ohledem na stav sportovce je potom 

upřesňován v konkrétní program tréninku, jehož podmínky, obsah a organizace navozují 

konkrétní tréninkovou či soutěžní činnost. Trenér činnost sportovce průběžně sleduje, měl 

by ji spolu se sportovcem rovněž zaznamenávat. Funkci zpětné vazby v procesu řízení plní 

kontrola trénovanosti, poskytující informace o působení absolvovaného tréninku. 

Konfrontace trénink- změny trénovanosti je pak základem vyhodnocování tréninku, podle 

4 Zpracováno na základě publikace: HORČIC, J. Řízeni a objektivizace tréninkového procesu ve 
vytrvalostních vícebojlch. 
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něhož se případně usměrňuje (koriguje) následný trénink i jeho plán. Celý postup se 

permanentně opakuje v různých časových intervalech (cyklech ) tréninku. Pro efektivní 

řízení mají všechny kroky-plánování, evidence, kontrola a vyhodnocování-smysl jako 

celek, neboť se vzájemně podmiňují. Absence jednoho článku činí ostatní články 

samoúčelnými a řízení se znehodnocuje. 

2.4.2 Kontrola výkonnosti a trénovanosti (VaT) 

Kontrola VaT má poskytnout informace změnách, nimž v důsledku tréninkového procesu 

dochází (nebo také ne'). Plní tak nezastupitelnou úlohu zpětné vazby. Tyto informace 

o změnách v uplynulém časovém období se stávají oprou k úvahám o dalším postupu - zda 

pokračovat v plánovaném tréninku nebo naopak přistoupit k určitým korekcím. 

V tréninku jde o ovlivňování stavu VaT sportovce. K účinnému řízení je nezbytné 

definovat stav výchozí, průběžný i cílový. Nestačí jen povšechný popis, není rovněž nutné 

mít co největší počet charakteristik (teoreticky je tento počet nekonečný), důležité je vědět, 

na které ukazatele VaT se při kontrole zaměřit. Východiskem by měla být znalost 

o determinantách sportovního výkonu, která by objektivizovala komplex podstatných 

proměnných, které vytvářejí a podmiňují výkon. VaT lze tedy vyjádřit stavem jednotlivých 

determinant sportovního výkonu, tj. úrovní těch schopností, dovedností, vědomostí, 

somatických předpokladů, psychiky atd., které se na výkonu podílejí. 

Důsledná kontrola VaT by v ideálním případě měla zahrnovat průběžné informace o všech 

podstatných determinantech. JVedle požadavku komplexnosti a specializace bychom měli 

usilovat o systematičnost a pravidelnost kontroly podle stanoveného harmonogramu nebo 

podle momentálních potřeb. Důležitým hlediskem kontroly je také objektivita, tzn. 

Kontrolovat ty součásti VaT, na nichž výkon prokazatelně závisí a provádět kontrolu za 

pomoci objektivních metod a za standardních podmínek. S tím je spojena snaha o měření 

VaT, tj. její hodnocení kvantitativně čili numericky. 

Při zjišťování stavu VaT využívá trenér všech dostupných možností, např. testování 

schopností nebo dovedností, posuzování, metod fyziologie a biochemie (např. funkčních 

zkoušek, změn vnitřního prostředí), metod psychologie (specifických i nespecifických 

psychologických vyšetření), antropometrie (tělesné rozměry), biomechaniky (posouzení 

pohybu) a některých dalších diagnostických metod. Při jejich volbě se vychází hlavně 

z příslušné sportovní specializace, ke kontrole VaT lze použít i některých univerzálních 

postupů (testy všeobecné kondice, funkční ukazatele). Kontrolu VaT kompletuje 

informace o dosahovaných sportovních (závodních) výkonech. Ty svědčí na jedné straně 
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o celkové integraci všech determinant, jež tvoří výkon, na druhé straně v něm však někdy 

zaniká potřebná analytická informace o stavu dílčích součástí, která je pro trénink rovněž 

nezbytná. Není proto správný názor, že nejlepším ukazatelem VaT je vlastní sportovní 

(závodní) výkon. Je důležitou, avšak nikoliv dostatečnou součástí celostního pohledu. Pro 

potřeby operativního řízení tréninku v přípravných obdobích se nepoužívá. 

Uváděné požadavky kontroly VaT, vzhledem k obecnosti teoretického pohledu, nejsou 

vždy ve všech oblastech splnitelné. Někde jsou možnosti kvantitativm'ho vyjádření 

vyhovující (např. v kondiční připravenosti, ve funkčních vyšetřeních), jinde nejsou v širším 

měřítku použitelné a můžeme o nich uvažovat jen v rámci výzkumu (např. kinematická 

a dynamická analýza pro potřeby hodnocení techniky). Rozdílné možnosti v postižení 

komponent trénovanosti však neznamenají, že by se jejich kontrola neměla vůbec 

provádět. Existující postupy se mají použít tam, kde možnosti měření existují, a tam, kde 

dispozice nejsou, orientovat se aspoň přibližně podle současných znalostí a provádět 

systematicky kvalitativní kontrolu (např. kvalifikované posouzení videozáznamu). 

Při praktické kontrole VaT vyvstává otázka, kdy a jak často kontrolu provádět. Obecně 

řečeno v takových intervalech, aby se změny VaT mohly projevit a současně abychom 

mohli zjištěných skutečností operativně využít pro případné korekce tréninku. Nemusí se 

přitom jednat o komplexní postižení VaT, dílčí změny determinant VaT mohou být podle 

potřeby sledovány průběžně v rámci monitorování rozvojových tréninkových programů 

nebo naopak v dalších etapách. 

Sportovní výkonnost 

• charakterizujeme jako schopnost sportovce podávat daný sportovní výkon opakovaně 

v delším časovém úseku na poměrně stabilní úrovni. 

Trénovanost 

• je celkový stav připravenosti sportovce, charakterizující aktuální míru přizpůsobení 

sportovce k požadavkům příslušné sportovní činnosti. Je dána úrovní všech funkčních 

systémů podílejících se na výkonnosti v příslušném sportovním odvětví, navenek se 

projevuje stavem pohybových schopností, sportovních dovedností, taktických 

vědomostí a dovedností, psychických vlastností a schopností. 
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2.4.3 Vyhodnocování tréninku 

Vyhodnocovat tréninkový proces znamená dávat do vztahu tréninkovou činnost 

(její obsah, strukturu, objem a intenzitu, charakterizované sumárními ukazateli za určité 

časové celky v rámci evidence tréninkového a soutěžního zatížení), změny trénovanosti (tj. 

stav jednotlivých faktorů výkonu zjištěný při kontrolách trénovanosti) a změny sportovní 

výkonnosti. Kontrola trénovanosti a výkonnosti je jeden ze základních článků řízení 

sportovního tréninku, důležitou složku v ní má zpětná vazba (sleduje změny organismu, ke 

kterým došlo v důsledku plnění tréninkového procesu). Na základě zjištěných faktů lze 

v porovnání s absolvovaným tréninkem přistoupit ke změně tréninkového plánu nebo ho 

ponechat v původním znění. 

Trénovanost se vztahuje na stav organismu sportovce v nejširším smyslu (z 

hlediska sportu především tělesný, funkční a psychický stav člověka). Tento stav se mění v 

čase a lze ho v různých směrech ovlivňovat. Řídit tento proces - a to je v zájmu 

efektivnosti tréninku - znamená permanentně převádět organismus z výchozího stavu do 

nového plánovaného stavu, který umožní dosažení vyššího výkonu. Principiálním 

požadavkem je proto stanovení popisu (modelu) sportovce v jeho faktickém aktuálním 

stavu a stanovení (pomocí stejných ukazatelů) plánovaného cílového stavu trénovanosti. 

Přesné informace tohoto druhu jsou pro zodpovědné řízení sportovního tréninku nezbytné. 

Nestačíjen povšechné znalosti, není rovněž cílem mít co největší počet charakteristik stavu 

(teoreticky je tento počet nekonečný), důležité je především vědět, na které ukazatele 

trénovanosti a výkonnosti se při kontrole zaměřovat. Jde tedy o to, vybrat co nejmenší 

počet podstatných ukazatelů, jež stav trénovanosti a výkonnosti dostatečně zobrazují 

a zabezpečují potřebnou přesnost jeho řízení. Tento úkol si kladou přístupy studující 

problematiku struktury sportovního výkonu; jejich cílem je objektivizovat komplex 

podstatných proměnných, které výkon vytvářejí a podmiňují (antropometrická, motorická, 

fyziologická a psychologická proměnná). Znalost struktury sportovního výkonu je 

předpokladem objektivního přístupu k hodnocení trénovanosti a výkonnosti při její 

kontrole. Stav trénovanosti (aktuální i plánovaný) lze vyjádřit stavem jednotlivých faktorů 

struktury sportovního výkonu, tj. stavem těch schopností, dovedností, tělesných 

předpokladů, psychických vlastností a stavů atd., které se na výkonu podílejí. 
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Důsledná kontrola trénovanosti a výkonnosti by v ideálním případě měla zahrnovat 

průběžné informace o všech podstatných faktorech. Vedle požadavku komplexnosti 

a specializace je při kontrole dále třeba dodržovat požadavek systematičnosti kontroly 

podle harmonogramu nebo podle momentálních potřeb a objektivity. Objektivitou se 

rozumí jednak kontrola těch komponent trénovanosti, které k výkonu přispívají a na nichž 

výkon prokazatelně závisí, jednak kontrola prováděná pomocí objektivních metod a za 

standardních podmínek. S tím je spojen požadavek měřit, hodnotit pokud možno 

kvantitativně, numericky. Při zjišťování stavu trénovanosti (diagnostika) je třeba využít 

všech dosavadních dostupných trenérských možností (testování pohybových schopností 

pomocí kontrolních cvičení), dále metod fyziologie (např. funkční zkoušky) a dalších 

lékařských metod (vyšetření zdravotního stavu), psychologie (specifické i nespecifické 

psychologické vyšetření), antropometrie a typologie (zjišťování tělesných rozměrů, 

stanovení somatotypů), biochemie (změny vnitřního prostředí), biomechaniky 

(časoprostorové a dynamicko-časové členění pohybu) a některých dalších diagnostických 

metod. 

2.5 Diagnostika - Sledování trénovanosti a výkonnosti v triatlonu5 

Diagnostika je obecně chápána jako zjišťování, vyšetřování určitého stavu 

zkoumaného jevu či objektu, jejich příznaků či vlastností. Ve sportu se diagnostikou 

rozumí poznávací činnost, začínající pozorováním či jiným druhem smyslového vnímání, 

záznamem, měřením nějakých projevů (znaků, výsledků) daného jevu a končící jejich 

výkladem. Cílem diagnostiky ve sportovním tréninku je získávání informací nejrůznějšího 

druhu. Informace o sportovci ve formě dat různého druhu (údaje slovní, numerické, 

grafické) může trenér získávat v podstatě trojím způsobem: 

• pozorováním 

činnost, bez které se trenér neobejde. Složitá variabilita pohybových projevů sportovce 

klade často velké nároky na schopnost trenéra postřehnout nedostatky v pohybu i v 

chování sportovce a nalézt jejich příčiny. Pozorování je z diagnostických metod 

relativně nejméně spolehlivé, neboť je zatíženo subjektivností pozorovatele. 

5 Zpracováno na základě publikace: CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink. 
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• dotazováním 

pomáhá zejména ke zjištění skrytých důvodů, které vedou sportovce k pozorovaným 

projevům. Využívá se hlavně rozhovoru, což je technika nejjednodušší, i když nikoliv 

nejsnažší. 

• testováním 

je relativně nejspolehlivější a nejvalidnější metoda, zvlášť když zjišťované údaje lze 

zachytit a vyjádřit ve fyzikálních veličinách (cm, s, apod.). 

Potřeba vzájemného doplňování všech tří metod je evidentní. 

Test je standardizovaná zkouška, která je určena ke zjišťování (měření) určitých znaků (v 

nejširším smyslu- mohou to být pohybové schopnosti, dovednosti, vědomosti atd.), a to v 

kvantitativní podobě (přiřazováním čísel hodnocenému znaku). Od jiných zjišťovacích 

postupů se test odlišuje standardizací, tj. přesným vymezením úkolu, stanovením 

podmínek postupu co do obsahu, záznamu i zpracování, patří sem i informace o 

spolehlivosti a validitě testu popř. normy. Výsledek testu bývá zpravidla vyjádřen číslem 

(skóre testu). Může jít o údaje ve fyzikálních jednotkách (metry,.sekundy, kilogramy), 

údaje získané sčítáním (počet opakování, počet chyb), údaje vyjadřující pořadí, zařazení do 

určité třídy objektů atd. 

Hlavní smysl testů ve sportovním tréninku je jejich využití jako diagnostických 

prostředků pro kontrolu trénovanosti nebo pro potřeby výběru osob k různým účelům. V 

úvahu přicházejí testy motorického charakteru, psychologické testy (např. testy pozornosti, 

sociálních vztahů, vůle apod.), fyziologické testy (např. stav a výkonnost srdečně 

oběhového ústrojí) a některé další. Testy se používají jak jednotlivě, tak jako testové 

soubory (baterie). 

Testování je součástí řízení tréninkového procesu. Má se provádět plánovitě, tj. 

v určitých časových termínech pevně stanovených v tréninkových plánech. Výsledky 

testování se mají vždy konfrontovat s výsledky průběžného pozorování trenérů, popř. 

s výsledky subjektivního pozorování sportovců a vždy se musí analyzovat ve vztahu 

k výkonnosti. 

Testování trénovanosti má v jednotlivých obdobích, např. ročního tréninkového 

cyklu, různý význam. Zatím co v přípravném období se mají výsledky testování srovnávat 

s výsledky předchozího období (minulého ročního cyklu), aby se zjistil objektivní přírůstek 

trénovanosti, je v hlavním období nutné srovnávat informace z jednotlivých oblastí 

trénovanosti s výsledky, jichž dociluje sportovec v soutěžích. Výsledky testování jsou 

brány v úvahu při řízení tréninkového procesu. 
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• Růst trénovanosti neprobíhá plynule, ale má fázický charakter: 

• v první fázi jde vždy o rozvoj a zdokonalování jednotlivých faktorů výkonu, o 

jejich progresivní posun. V této fázi převládá spíše analytický charakter tréninku 

a vzájemný vztah mezi jednotlivými faktory výkonu není významný. 

• Ve druhé fázi je pozornost soustředěna na vyladění komplexu faktorů daného 

výkonu, k posilování jejich vzájemných vztahů, což se dociluje tréninkovým 

zatěžováním přibližujícím se svým charakterem zatížení soutěžnímu. 

Kontrola trénovanosti sportovců se má provádět několikrát za rok ve stejných termínech 

(z důvodů srovnatelnosti) a za stejných podmínek. Dosavadní diagnostické metody jsou 

vázány zpravidla na výzkumnou činnost v různých oborech. 

Zjišťuje se: 

funkční kapacita, 

motorická kapacita, 

psychická kapacita sportovce. 

Výsledky diagnostických šetření obsahují všechny specifické zvláštnosti daného 

sportovního odvětví. 

Diagnostika stavu trénovanosti se zpravidla soustřeďuje na tyto okruhy: 

• Lékařské funkční zkoušky 

Zjišťují pomocí standardizovaných postupů reakce funkčních systémů na přesně 

kvantifikované (normované) zatížení různého typu. Tím určují jednak funkční potenciál při 

maximálním výkonu, jednak funkční kapacitu při opakování maximálních výkonů 

(registrujících i průběh zotavných procesů). 

Na úrovni obecného funkčního základu se dá tímto způsobem hodnotit celkový stav 

zdatnosti a výkonnosti sportovce. U dospělého člověka ve výkonnostním sportu jsou 

ukazatelem aktuálního funkčního stavu. Funkční zkoušky ve vytrvalostních sportovních 

odvětvích jsou specifickým diagnostickým prostředkem a výsledky mají značnou 

informativní hodnotu ve vztahu ke speciální sportovní výkonnosti. 
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• Sportovně motorické testování 

Je nejrozsáhlejší oblastí diagnostiky stavu trénovanosti. Pomocí vybraných 

motorických testů, kontrolních cvičení a standardizovaných tréninkových programů lze 

získávat informace více či méně validní a objektivní. Při diagnostice obecného 

motorického základu se používá testových baterií umožňujících hodnotit obecnou tělesnou 

a pohybovou připravenost. 

Pro diagnostiku speciální trénovanosti se konstruují pro každé sportovní odvětví 

zvláštní soubory testů. Ty se dělí na kondiční, technické, taktické a psychické 

připravenosti. V těchto souborech se zpravidla simulují podmínky soutěží, aby se zjistila 

co nejvyšší validita při pokud možno standardních podmínkách. 

K hodnocení úrovně trénovanosti se kromě testů používá kontrolních cvičení, 

eventuelně standardních tréninkových programů. Jsou to v podstatě tréninkové prostředky 

simulující speciální zatížení a díky standardizaci mají dosti vysokou informativní hodnotu. 

• Testování psychických aspektů trénovanosti 

Rozhodujícím faktorem výkonnosti je psychická stabilita sportovce. Je projevem 

jeho odolnosti vůči vnějším vlivům (soupeřům, rozhodčím, divákům, klimatickým 

podmínkám aj.) Vyžaduje od sportovce schopnost autoregulace stavů v podmínkách 

soutěže, schopnost optimálně se připravit k soutěžím. 

Tyto projevy je obtížné objektivně postihnout, neboť mají výrazně individuální 

povahu a jsou značně dynamické. Aktuální stav sportovců se proto hodnotí pomocí testů, 

používajících škál subjektivního hodnocení, dále se přihlíží k hodnocení trenéra, popř. 

kvalifikovaného psychologa. Výsledky hodnocení mají zpravidla popisný, slovní 

charakter. 

2.5.1 Kontrolou výkonnosti 

se zjišťuje dynamika vývoje specializované sportovní výkonnosti. Kontroluje se sportovní 

výkon nebo dílčí výkony (blízké sportovnímu výkonu). Opakované kontroly sportovní 

výkonnosti, konané v předem stanovených termínech a pokud možno za stejných 

podmínek, ukazují na změny výkonnosti např. v ročním tréninkovém cyklu, což jsou 
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důležité informace pro plánování sportovní formy. 

Někdy (ne vždy) je možné kontrolu tréninku doplnit informací o samotném 

specializovaném (závodním) výkonu; dosažený výkon svědčí na jedné straně o celkové 

kompletaci všech faktorů, jež ho vytvářejí, na druhé straně v něm však zaniká analytická 

informace o stavu dílčích komponent, která je pro upřesnění tréninku rovněž nutná. Výkon 

je nanejvýš součástí komplexm'ho pohledu na trénovanost sportovce. Navíc např. v etapě 

základního tréninku není specializovaný výkon vhodným kritériem správnosti tréninku. 

2.6 Obecné principy testování a dílčích postupů matematické statistiky6 

Jednotlivé postupy matematické statistiky neslouží pouze pro charakterizování výběrových 

souborů, nebo odhalování zákonitostí sledovaného jevu, ale také pro ověřování určitých 

předpokladů, hypotéz, pro srovnávání charakteristik mezi několika výběry apod. K tomu 

používáme tzv. testy významnosti, obvykle označené podle testovacího kritéria a vybrané 

podle charakteru úlohy, kterou chceme řešit. Jednotlivé etapy testování můžeme obecně 

charakterizovat takto: 

• přesná formulace tzv. nulové hypotézy, 

• volba testovacího kritéria a odpovídajícího testu, 

• volba pravděpodobnosti (hladiny významnosti), se kterou chceme pracovat, 

• formální provedení numerických operací daných charakterem testu, 

• nalezení příslušné tabulkové kritické hodnoty testovacího kritéria v tabulkách pro 

zvolenou hladinu významnosti, 

• srovnání vypočteného testovacího kritéria s jeho tabulkovou kritickou hodnotou, 

• posouzení statistické významnosti (nevýznamnosti), 

• srovnání statistické a věčné významnosti a interpretace výsledků. 

• Základním typem úvahy při statistickém testování je tzv. nulová hypotéza (H0). Tu 

ověřujeme pomocí zvoleného testovacího kritéria. Podstatou nulové hypotézy Ho je 

předpoklad, že mezi dvěma jevy není statistického rozdílu (čili, že rozdíl je 

nulový). Můžeme např. testovat rozdíl mezi dvěma výběrovými průměry x1 a x2 

a položíme si nulovou hypotézu, která říká, že mezi těmito průměry není statisticky 

6 Zpracováno na základě publikace: KOVÁŘ, R., BLAHUŠ, P. Aplikace vybraných statistických metod. 
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významný rozdíl ( což ovšem tvrdíme s určitou zvolenou pravděpodobností). Tento 

vztah můžeme psát následovně: 

• Ho= XI= x2. 

• Proti této nulové hypotéze stojí tzv. alternativní hypotéza (HA), která říká, že mezi 

uvedenými průměry existuje významný rozdíl: 

HA = XI * X2. 

Rozhodnutí o tom, ke které z hypotéz se máme přiklonit, dává výsledek testu. 

Nulovou hypotézu, ke které obyčejně výsledek vztahujeme, ověřujeme pomocí zvoleného 

testovacího kritéria, které je základem určitého teoretického rozložení četností. Nejčastěji 

jsou to hodnoty kritérií. Kritické hodnoty těchto testovacích kritérií jsou tabelovány a nás 

zajímá, jaký je rozdíl mezi touto tabulkovou hodnotou a hodnotou vypočtenou. Prakticky 

mohou nastat tyto případy: 

• tabulková kritická hodnota je menší, nežli vypočtená hodnota testovacího kritéria -

v tomto případě zamítáme nulovou hypotézu Ho na dané hladině významnosti a 

tvrdíme, že sledovaný rozdíl je statisticky významný (signifikantní) 

• tabulková kritická hodnota je větší, nežli vypočtená hodnota testovacího kritéria -

v tomto případě nulovou hypotézu Ho nemůžeme zamítnout a tvrdíme, že 

sledovaný rozdíl není statisticky významný. 

2. 6.1 Obecné principy a přístup k hodnocení motorické výkonnosti7 

Při hodnocení motorické výkonnosti nám jde v podstatě o tyto základní otázky: 

• zjištění úrovně a velikosti individuálních rozdílů ve výkonnosti, 

• ověření změn ve výkonnosti, 

7 Zpracováno na základě publikace: KOVÁŘ., R., BLAHUŠ, P. Aplikace vybraných statistických metod. 
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• srovnání různých úrovní výkonnosti, 

• srovnání různých populací vzhledem k výkonnosti, 

• identifikace faktorů výkonnosti a jejich struktury, 

• ověření závislosti mezi výkonností a ovlivňujícími faktory. 

Výchozím bodem pro analýzu těchto jevů bývá obvykle měření nebo odborné 

posouzení, jehož výsledkem jsou kvantitativní, semikvantitativní nebo kvalitativní údaje. 

Často již pouhé vizuální posouzení a především logická analýza výsledků nám může 

poskytnout řadu cenných informací pro jejich interpretaci, především by však měla být 

podkladem pro stanovení a rozbor tzv. věcné významnosti. Tato věcná analýza by měla být 

prvním krokem při hodnocení výsledků. Již na jejím základě může často zkušený 

pracovník v oblasti aplidace matematicko-statistických metod říci, má-li vůbec cenu určitá 

formální statictická analýza. 

Posouzeni věcné významnosti Je prvním i konečným krokem při hodnocení 

výsledků a formulaci závěrů. Obvykle však bývá velmi obtížné, neboť jak již bylo řečeno, 

kritéria pro její objektivní vymezení nebývají často stanovena a také se mění vzhledem 

k řadě ovlivňujících faktorů. Nelze např. stejně posuzovat rozdíl 5 cm ve skoku dalekém a 

skoku vysokém, zrovna takjako 0,1 s v běhu na 100m a na 10 OOOm. Také úroveň výkonu 

značně ovlivňuje významnost rozdílu, neboť např. zlepšeni ve výkonu pohybujícím se na 

úrovni maximální výkonnosti je jinak srovnatelný než výkon průměrný. Z těchto a i jiných 

důvodů je proto zapotřebí, abychom si tyto věci ujasnili a upřesnili již pro formulaci 

pracovní hypotézy, neboť jsou podkladem pro věcnou analýzu výsledků a pro rozhodnutí o 

věcné významnosti zjištěného rozdílu. 

Rozhodnutí o statistické významnosti Je také ovlivněno zvolenou 

pravděpodobností. I když v tělesné výchově obvykle nejde o případy, kde bychom se tímto 

mohli dopustit chyb. V každém případě bychom však měli naše výsledky konstatovat co 

nejpravděpodobněji. 
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Dalším důležitým ovlivňujícím faktorem, který limituje mnohdy celkový přístup 

k řešení daného úkolu, je záměr, který sledujeme. Je rozdíl, jestli se např. jedná o určité 

předběžné orientační šetření, které nám má poskytnout základní informace o daném jevu, 

nebo o určité rozsáhlé a významné šetření, jehož výsledky mají mít dalekosáhlý a 

významný dosah. To pak nakonec z velké části ovlivňuje všechny uvedené přístupy, mimo 

jiné i způsob výběru, volbu metod, zpracování výsledků, přesnost početních postupů apod. 
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HLAVNÍČÁST 

3.1. Cíle 

Cílem diplomové práce je porovnat a vyhodnotit plaveckou a běžeckou výkonnost 

triatlonistů SCM v jednotlivých kategoriích v RTC 2005/2006 a RTC 2006/2007 

3.2. Úkoly 

• Prostudovat současné dostupné materiály obecné a speciální motorické výkonnosti 

mládeže triatlonistů 

• Zpracovat a porovnat výsledky motorických testů plavání a běhu v dvouletém 

cyklu dle věkových kategorií. 

• Na základě výsledků testů vyhodnotit, statisticky zpracovat a porovnat výkonnost v 

jednotlivých kategoriích 

• Graficky zpracovat dynamiku parametrů u jednotlivců a skupin a posoudit 

vzájemné vztahy. 

• Porovnat výsledky s věkově shodnou elitní skupinou německých triatlonistů. 

3.3 Hypotézy 

• Předpokládáme, že 80 % závodníků zařazených do sledování prokáže v RTC 

2005/2006 a RTC 2006/2007 posun výkonnosti v testech 400 m kraul a 3 km běh. 

• Předpokládáme, že závodníci s nejlepší výkonností v triatlonu budou mít plaveckou 

a běžeckou výkonnost v testech 400 m kraul a 3 km běh nadprůměrnou. 

• Předpokládáme, že v kategorii K23 bude výkonnost v testech 400 m kraul a 3 km 

běh o 2 % vyšší než v kategorii juniorské a výkonost v kategorii juniorské o 3 % 

vyšší než v dorostenecké .. 

• Předpokládáme, že výkonnost reprezentačních výběrů německých triatlonistů bude 

ve shodných věkových kategoriích v testech 400 m kraul a 3 km běh v porovnání 

s našimi sledovanými soubory na vyšší úrovni. 

27 



• Předpokládáme, že výkonnost členů SCM v letech 2003, 2004 bude ve shodných 

věkových kategoriích v testech 400 m kraul a 3 km běh v porovnání s našimi 

sledovanými soubory na nižšší úrovni. 

3.4. Výzkumná část 

3.4.1. Charakteristika sledovaného souboru 

Pro výzkum v diplomové práci jsme vybrali skupinu triatlonistů a triatlonistek ze 

sportovních center mládeže. Jedná se o závodníky, kteří již musejí dosahovat určité 

výkonnosti, aby byli zařazeni do triatlonových center mládeže. Spolupracovali jsme 

s koordinatorem SCM panem Milanem Kulmanem, který nám poskytl výsledky testů 

jednotlivých SCM. Triatlonisté jsou zařazováni do SCM na základě výkonnostních kritérií, 

jsou elitním výběrem ve věkových kategoriích. 

Sportovci SCM získávají ve svých věkových kategoriích tituly na MČR, vítězí v ČP. 

Umísťují se na předních místech na zahraničních závodech, v kategorii juniorů, K23 i elite. 

Např. 2. místo Františka Kubínka na juniorském EP ve Vídni, 3. místo Přemysla Švarce na 

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

Trnkové na EP v Portorozi ve sledovaném roce 2006 a 2007. 

Příprava triatlonistů je centrálně řízená a metodicky zajišťovaná ČSTT. Pravidelné 

sledování motorické výkonnosti v plavání a běhu a následné vyhodnocení by mělo zpřesnit 

informace o dynamice výkonnosti talentovaných mladých triatlonistů v ČR. 

Sledované soubory byly rozděleny do skupin podle věkových kategorií (dorost 16 -17 let), 

junioři (18- 19 let), K23 (20 - 23 let) a dle pohlaví. Triatlonisté jsou testováni na jaře a na 

podzim: 

• 400 m plavání 

• 3 km běhu. 

Základní charakteristiky souboru triatlonistů SCM testovaných v období 2005-2007 jsou 

uvedeny v tabulkách 1-4. 

(počet mužů a žen ve věkových kategoriích, průměrný věk -R, SD) 

28 



Tabulka 1 

Základní charakteristiky souboru - triatlonistů SCM testovaných 1.11.2005 

(počet mužů a žen ve věkových kategoriích, průměrný věk -R, SD) 

Kategorie Věk Kategorie 

MUZI Dorostenci R 16 ZENY Dorostenky R 
n-12 SD 0,6 n-4 SD 

n-41 Junioři R 17,9 n-22 Juniorky R 
n-13 SD 0,6 n-9 SD 
K-23 R 20,4 K-23 R 
n-16 SD 1,2 n-9 SD 

Tabulka2 

Základní charakteristiky souboru- triatlonistů SCM testovaných 5.1.2006 

(počet mužů a žen ve věkových kategoriích, průměrný věk -R, SD) 

Kategorie Věk Kategorie 
(roky) 

MUZI Dorostenci R 16,5 lžENY Dorostenky R 
n-12 SD 0,6 n-4 SD 
Junioři R 18,4 n-18 Juniorky R 
n-16 SD 0,6 n-5 SD 
K-23 R 20,9 K-23 R 
n-13 SD 1,2 n-9 SD 

Věk 

15,5 
0,6 
16 
0,4 
20,5 
0,9 

Věk 
(roky) 
16 
0,6 
16,5 
0,4 
21 
0,6 
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Tabulka3 

Základní charakteristiky souboru - triatlonistů SCM testovaných 21.10.2006 

(počet mužů a žen ve věkových kategoriích, průměrný věk -R, SD) 

Kategorie Věk Kategorie Věk 

(roky) (roky) 
MUŽI Dorostenci R 16,8 ZENY Dorostenky R 16,3 

n-13 SD 0,5 n-5 SD 0,7 
n-44 Junioři R 18,7 n-13 Juniorky R 18,3 

n-15 SD 0,3 n-5 SD 2,4 
K-23 R 21,2 K-23 R 21,5 
n-16 SD 0,9 n-8 SD 0,7 

Tabulka4 

ZáJdadní charakteristiky souboru- triatlonistů SCM testovaných 21.4.2007 

(počet mužů a žen ve věkových kategoriích, průměrný věk -R, SD) 

Kategorie Věk Kategorie Věk 

(roky) (roky) 
MUZI Dorostenci R 16,2 ZENY Dorostenky R 15,7 

n-13 SD 1,2 n-6 SD 0,5 
Junioři R 18,3 Juniorky R 18,2 
n-15 SD 0,7 n-7 SD 15,3 
K-23 R 21 K-23 R 21,1 
n-16 SD 1,2 n-6 SD 0,9 
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3.4.2. Výzkumné metody 

V rámci předkládané práce jsme analyzovali problematiku řízení sportovního tréninku 

v triatlonu. 

Analýzu souboru získaných dat jsme provedli s využitím programů Excel . 

Následně byla provedena komparace hodnot . 

Výsledky jsou interpretovány prostřednictvím tabulek a grafů s využitím deskriptivních 

statistických metod a expertně posouzeny. 

3.4.3 Metody sběru dat 

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

jednotlivých testu za RTC 2005/06 a RTC 2006/2007 jsme požádali koordinátora SCM, 

který v souladu se Stanovami ČSTT shromažďuje evidenci a garantuje platnost 

evidovaných dat. 

Evidence za RTC 2005/06 a RTC 2006/2007 nám byla předána a další potřebná data jsme 

vyhledaly ne webových stránkách ČSTT. 

3.4.5 Rozsah platnosti 

Výsledky studie jsou platné pro RTC 2005/06 a RTC 2006/2007 daného souboru sportovců 

zařazených do SCM ČSTT. 
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3.5 Výsledky a interpretace 

Porovnání výkonnosti mužů na 400m plavání a 3km běhu mezi kategoriemi K23-

junioři a junioři-dorostenci v RTC 2005/2006 je uvedeno Y Tabulce 5 

Tabulka 5 

Porovnání výkonnosti mužů na 400m plavání a 3km běhu mezi kategoriemi 

K23-junioři a junioři-dorostenci v RTC 2005/2006 (průměr, směrodatná odchylka, 

%). 

věk podzim 2005 Věk jaro 2006 

krau/-400 m běh-3 km krau/-400 m běh-3 km 

(min) (min) (min) (min) 

K 23-MUZI Průměr 20,4 04:52,9 10:10,3 20,9 04:52 09:59 

Směrodatná odchylka 1,2 17,9 42,7 0,9 18,5 17,9 

Počet-n 16 16 16 9 12 13 

Rozdll Muži K-23-Juniori 3,80% 1,14% 3,42% 1,40% 

Rozdíl Muži K-23-Junioři 00:11,1 00:06,5 00:10 00:07,9 

JUNIORI Průměr 17,9 05:04,0 10:16,8 18,5 05:02 10:06,9 

Směrodatná odchylka 0,6 18,5 23,5 0,4 16,3 24 

Počet-n 16 6 13 9 16 17 

Rozdll Junioři-Dorostenci - 2% 0,32% - 2,37% 2,08% 

Rozdll Junioři-Dorostenci ·- 00:06 00:01,9 - 00:07 00:17,3 

Dorostenci Průměr 16 04:58 10:18,7 16,6 04:55 10:24,2 

Směrodatná odchylka 0,6 0,6 28,1 1,6 12,7 30,1 

Počet-n 12 13 11 8 12 13 

Poznámka: Kurzívou a zvýrazněným pozadím jsou označeny výsledky, které neodpovídají 
předpokládanému vývoji. 

Z tabulky 5 vyplývá, že na podzim 2005 dosáhli dorostenci v plavání o 6 sekund 2%) lepší 

čas než junioři a obdobně na jaře 2006 a to o 7 sekund 2,37%., z čehož můžeme usuzovat, 

že výkonnost dorostenců je na vyšší úrovni. 
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Porovnání výkonnosti mužů na 400m plavání a 3km běhu mezi kategoriemi 

K23-junioři a junioři-dorostenci v RTC-2006/2007 je uvedeno v Tabulce 6 

Tabulka 6 

Porovnání výkonnosti mužů na 400m plavání a 3k.m běhu mezi kategoriemi 

K23-junioři a junioři-dorostenci RTC 2006/2007 (průměr, směrodatná odchylka,%). 

Věk podzim2006 věk jaro 2007 

kraul-400m běh-3km kraul-400m běh-3km 

(min) (min) (min) (min) 

K23-MUZI Prllměr 21 04:59,1 10:19,8 21,2 04:49 09:51 

Směrodatná odchylka 1,2 10,8 26,5 0,9 12,6 56,3 

Počet-n 16 20 10 9 20 16 

Rozdll Mutl K-23-Junioi'l 3,40% -1 .. 30% 1,40% 0,68% 

Rozdll Mutl K-23-Junioi'i 00:09,9 ·- 00:07,8 00:04 00:05,2 

JUNIORI Prllměr 18,3 05:09 10:12,0 18,7 04:53,0 09:56,2 

Směrodatná odchylka 0.7 16 14 0,3 14,2 28,6 

Počet-n 15 15 15 15 15 15 

Rozdíl Junioři-Dorostenci -3% 0,32% -1% 3% 

Rozdll Junioři-Dorostenci ... OO:rJ9 00:02 -00:03 00:16,8 

Dorostenci Prllměr 16,2 05:00 10:14,0 16,8 04:50 10:13 

Směrodatná odchylka 1,2 34,2 47,4 0,5 47,3 32,4 

Počet-n 13 13 13 13 13 13 

Poznámka:Kurzívou a zvýrazněným pozadím jsou označeny výsledky, které neodpovídají 
předpokládanému vývoji. 

Z tabulky vyplývá, že na podzim 2006 dosáhli v plavání junioři o 9 sekund (3%) horší čas, 

než dorostenci a v testu běhu muži K 23 o 7,8 sekund 1,3 %horší, než junioři. Na jaře 

2007 dosáhli v testu plavání junioři o 3 sekundy (1 %) horší čas, než dorostenci. 
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Graf 1 mázorňuje průměrnou výkonnost v testu 400 m plavání jednotlivých mužských 

kategorií v letech 2005-2007. 

Grafl 

Průměrná výkonnost v testu 400 m plavání (minuty) jednotlivých kategorií mužů v 

RTC 2005/2006 a RTC 2006/2007 (podzim, jaro). 

Plavání Muži 

K23-MUŽI JUNIO~I Dorostenci 

1!1 Podzim 2005 DJaro2006 ill Podzim 2006 OO Jaro 2007 

Z grafu 1 vyplývá, že lepších výsledků dosáhli dorostenci, než u junioři. Dále z grafu 

vyplývá, že lepších výsledku bylo dosáhnuto v jarních testech, z čehož můžeme usuzovat, 

že triatlonisté jsou odborně vedeni. 
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Graf 2 znázorňuje průměrnou výkonnost v testu 3 km běhu jednotlivých mužských 

kategorií v letech 2005-2007. 

Graf2 

Průměrná výkonnost v testu 3 km běh (minuty) jednotlivých kategorií mužů v RTC 

2005/2006 a RTC 2006/2007 (podzim, jaro). 

Běh Muži 

K23-MU2:1 JUNIOŘI Dorostenci 

ll Podzim 2005 DJaro 2006 ll! Podzim 2006 !11Jaro2007 

Z grafu vyplývá, že průměrná výkonnost v jarních testech je u mužů K23 a juniorů lepší, 

než podzimní, v jarním testu roku 2007 je výkonnost ve všech kategoriích nejvyšší, což 

považujeme za přirozený vývoj. 
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Porovnání výkonnosti na 400m plavání a 3km běhu mezi kategoriemi K23-

juniorky a juniorky-dorostenky v RTC-2005/2006 je uvedeno v Tabulce 7. 

Tabulka 7 

Porovnání výkonnosti žen na 400m plavání a 3km běhu mezi kategoriemi 

K23-juniorky a juniorky-dorostencnky v RTC-2005/2006 (průměr, směrodatná 

odchylka, % ). 

podzim 2005 jaro 2006 

kraul-400m běh-3km kraul-400m běh-3km 

věk (min) (min) věk (min) (min) 

K23-ZENY Průměr 20,5 05:14 11:56,1 21,1 05:20,3 11:43,7 

Směrodatná odchylka 0,9 12 42,7 0,9 17,6 01:24,4 

Počet-n 9 5 6 9 7 5 

Rozdíl K-23-Juniorky -3,40% 3,20% -4,30% 2% 

Rozdíl K-23-Juniorky -00.10 00:22,5 -00;14 00:14,1 

JUNIORKY Průměr 17,6 05:04 12:18,6 18,2 05:06,1 11:57,8 

Směrodatná odchylka 0,4 5,4 46,6 15,3 7,7 33,2 

Počet-n 9 6 5 4 5 3 

Rozdrl Dorostenky-

Juniorky 10,20% -2,80% 8,50% 6,30% 

Rozdrl Dorostenky-

Juniorky 00:31,0 -oo:21,o 00:26,8 00:44,6 

DOROSTENKY Průměr 15,5 05:35 11:58 16,1 05:32,9 12:42,4 

Směrodatná odchylka 0,6 0,6 01:05,5 0,6 9,2 40,3 

Počet-n 4 4 4 4 4 3 

Poznámka:Kurzívou a zvýrazněným pozadím jsou označeny výsledky, které neodpovídají 
předpokládanému vývoji. 

Z tabulky 7 vyplývá, že juniorky dosáhly na podzim roku 2005 v testu běhu o 21 sekund 

(2,8%) horší čas, než dorostenky, a zároveň lepšího času v plaváni, než ženy K-23 o 10 

sekund (3,4%). Na jaře roku 2006 dosáhly ženy K 23 o 14 sekund (4,3%) horší čas, než 

juniorky. 

36 



Porovnání výkonnosti na 400m plavání a 3km běhu mezi kategoriemi K23-

juniorky a juniorky-dorostenky v RTC 2006/2007 je uvedeno v Tabulce 8. 

Tabulka 8 

Porovnání výkonnosti žen na 400m plavání a 3km běhu mezi kategoriemi 

K23-juniorky a juniorky-dorostencnky v RTC 2006/2007 (průměr, směrodatná 

odchylka, % ). 

věk Podzim 2006 věk Jaro RTC 2007 

kraul-400m běh-3km kraul-400m běh-3km 

(min) min) (min) (min) 

K 23.ZENY Průměr 20,8 05:31 12:20 21,5 05:17 12:05 

Směrodatná odchylka 0,8 15,3 1:00 0,7 13,1 01:01,1 

Počet-n 5 4 5 6,0 6 5 

Rozdíl K-23-Juniorky 3% ~.1,40% _2,80% -4,10% 

Rozdíl K-23-Juniorky 00:09,9 -00:10 -00:09 - 00;30 

JUNIORKY Průměr 17,9 05:40,9 12:10 18,3 05:08 11:35 

Směrodatná odchylka 0.8 16 48,8 2,4 9,3 28,6 

Počet-n 8 8 8 7,0 7 7 

Rozdíl Dorostenky-Juniorky 1,20% 4% 8,80% 7,50% 

Rozdll Dorostenky-Juniorky 00:04,3 00:29,9 00:27 00:52 

DOROSTENKY Průměr 15,7 05:45,2 12:39,9 16,3 05:35 12:27 

Směrodatná odchylka 0,5 13,2 58,1 0,7 11 47,4 

Počet-n 5 5 5 6,0 5 6 

Poznámka:Kurzívou a zvýrazněným pozadím jsou označeny výsledky, které neodpovídají 
předpokládanému vývoji. 

Z tabulky 8 vyplývá, že na podzim 2006 ženy K23 dosáhly v testu běhu o 1 O sekund 

(1,4%) horší čas, než juniorky. Na jaře 2007 dosáhly ženy K 23 horších výsledků v běhu 

i v plavání a to v běhu o 9 sekund (2,8 %) a v plavání o 30 sekund 4,1 %, připočteme-li 

výsledky z předešlých let, je zřejmé, že výkonnost u žen s přechodem do kategorie K-23 

klesá. 
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Graf 3 znázorňuje průměrnou výkonnost v testu 400 m plavání v jednotlivých ženských 

kategoriích v letech 2005-2007. 

Graf3 

Průměrná výkonnost v testu 400 m plavání (minuty) jednotlivých kategoriích žen v 

RTC-2005/2006 a RTC 2006/2007 (podzim, jaro). 

Plavání ženy 

05:54,2.--------- ------ - ----

05:45,6 +----------------------------.."""'"..---- ---1 

05:37,0 +---------- -----

05:28,3 +------f 

05:11,0 

05:02,4 

04:53,8 

04:45,1 

04:36,5 

K23-ŽENY JUNIORKY DOROSlENKY 

1!1Podzim2005 DJaro 2006 ll Podzim 2006 if.I Jaro 2007 

Z grafu vyplývá, že nejvyšší průměrné výkonnosti v plavání dosáhly juniory 

(s vyjímkou podzimního testu roku 2006) 

Graf 4 znázorňuje průměrnou výkonnost v testu běhu jednotlivých ženských kategorií 

v letech 2005-2007. 
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Graf4 

Průměrná výkonnost v testu 3 km běh (minuty) jednotlivých kategorií žen v RTC-

2005/2006 a RTC 2006/2007 (podzim, jaro). 

Běh ž:eny 

K23-ŽENY JUNIORKY DOROSTENKY 

1!1 Podzim 2005 0Jaro2006 ll Podzim 2006 tiiJaro 2007 

Z grafu 4 vyplývá, že průměrná výkonnost v běhu v jednotlivých věkových 

kategoriích žen neodpovídá předpokládanému progresu výkonnosti - hlavně u K23. Dále 

lze poukázat na rozdíly výkonnosti v podzimních a jarních testech u všech kategorií. 

Hlavní příčinu nižší výkonnosti v podzimních testech lze hledat v zaměřenosti přípravy 

v začátku přípravného období. 
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Změny výkonnosti mužů a žen v testech 400 m plavání a 3 km běh v porovnání 

RTC-2005/2006 a RTC 2006/2007 (zhoršení, zlepšení, %) znázorňují Tabulky 9,10 

a koláčové garfy 5,6. 

Tabulka 9 

Změny výkonnosti mužů v testech 400 m plavání a 3 km běh v porovnání 

RTC 2005/2006 a RTC 2006/2007 (zhoršení, zlepšení,%) 

MUZI 400m kraul 3kmběh 

n-triatlonistů % n-triatlonistů % 

n-celkově 31 100% 31 100% 

n-zlepiení 18 58% 16 52% 

n-zhorěenf 13 42% 15 48% 

Graf5 

Grafické znázornění změny výkonnosti mužů v testech 400 m plavání a 3 km běh 

v porovnání RTC 2005/2006 a RTC 2006/2007 (zhoršení, zlepšení, %) 

MUŽ!3km běh 

48% 

52 o/a 

Cl n-z!epšení 
l!l n-zhoršaní 
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MUŽI400 m K 

58'Yo 

Tabulka 10 

Změny výkonnosti žen v testech 400 m plavání a 3 km běh v porovnání 

RTC 2005/2006 a RTC 2006/2007 (zhoršení, zlepšení,%) 

ZENY 400m kraul 3kmběh 

n-triatlonistu o/o n-triatlonistu o/o 

n-celkově 14 100% 14 100% 

n-zleplenl 8 57% 9 64% 

n-zhorlenl 6 43% 5 36% 

Graf6 

! il n-zlep!ienr 
• n-zhor!iení 

Grafické znázornění změny výkonnosti žen v testech 400 m plavání a 3 km běh 

v porovnání RTC 2005/2006 a RTC 2006/2007 (zhoršení, zlepšení,%) 

ŽENY400 m K 

57'Yo 
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ŽENY3 km běh 

Z tabulky 9 a 1 O vyplývá, že ze 45 testovaných triatlonistů na 400 m kraul 

zaznamenalo 26 posun výkonnosti a 19 pokles, v testu na 3 km běh ze 45 triatlonistů 25 

zaznamenalo pusun výkonnosti a 20 pokles v RTC 2006/2007 oproti RTC 2005/2006, dále 

vyplývá, že z 31 testovaných triatlonistů mužů na 400 m kraul zaznamenalo 18 posun 

výkonnosti a 13 pokles, v testu na 3 km běh ze 31 triatlonistů 16 zaznamenalo pusun 

výkonnosti a 15 pokles v RTC 2006/2007 oproti RTC 2005/2006. Z tabulky 10 vyplývá, že 

z 14 testovaných triatlonistek na 400 m kraul zaznamenalo 8 posun výkonnosti a 6 pokles, 

v testu na 3 km běh ze 14 triatlonistů 9 zaznamenalo pusun výkonnosti a 5 pokles v RTC 

2006/2007 oproti RTC 2005/2006. 

Shrneme-li tyto výsledky, dostaneme se k závěru, že ze 45 (100%) porovnávaných 

triatlonistů 26 (58%) zaznamenalo posun a zbývajících 19 (42)% pokles, což vyvrací naší 

hypotézu, že ke zlepšení dojde u 80% závodníků. Za uvážení by stálo, zda by nebylo lepší 

vytvořit užší základnu podporovaných triatlonistů, nebo stanovit časové limity pro přijetí 

doSCM. 
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Tabulky ll až 22 znázorňují výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 

6 nejlepších závodníků v jednotlivých kategoriích v ČP v r. 2006 a 2007 a porovnává 

jejich výkonnost s průměrnými hodnotami dosaženými v RTC 2005/2006 a RTC 

2006/2007. 

Tabulka ll 

Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodníků 

v dorostenecké kategorii mužů v ČP v r. 2006 porovnání jejich výkonnosti 

s průměrnými hodnotami dosaženými v RTC 2005/2006. 

Pořadí v CP. 2006 /craul-400 m běh-3km 

Dorostenci Ročník (min) I2J 0:04:55 (min) I2J 0:10:19 

1. R.R. 89 05:11,5 - 10:44,8 -
2. o.v. 90 05:49,7 - 11:30,3 -
3. M.J. 89 04:59,8 - 09:51,8 + 

4. P.K. 90 05:00,1 - 10:02,0 + 

5. V.D. 90 04:50,1 + 09:33,3 + 

6. M.N. 89 04:54,0 + 09:56,3 + 

n-zlepšení 2+ 4+ 

Tabulka 12 

Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodnic 

v dorostenecké kategorii žen v ČP v r. 2006 porovnání jejich výkonnosti 

s průměrnými hodnotami dosaženými v RTC 2005/2006. 

Pofadl v CP. 2006 kraul-400m běh-3km 

Dorostenky Ročnlk (min) I2J 0:05:33 (min) I2J 0:11:58 

1. L.J. 89 05:31,5 + 10:15,7 + 

2. V.K 90 05:35,3 - 11:46,9 + 

3. D.P. 90 0:05:15 + 12:24,5 -
4. L.V. 90 05:35,2 - 12:41,4 -
5. E.C. 89 05:12,0 + 12:26,1 -
6. s. o. 90 05:48,0 - 12:48,8 -

n-zlepšení 3"+ 2+ 
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Tabulka 13 

Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodníků 

v dorostenecké kategorii mužů v ČP v r. 2007 a porovnání jejich výkonnosti 

s průměrnými hodnotami dosaženými v RTC 2006/2007 . 

Pofadf v CP. 2007 kraul-400m běh-3km 

Dorostenci Ročník (min) f2J 0:04:50 (min) f2J 0:10:131 

1. V.D. 90 05:04,2 - 09:58,9 + 

2. T.R. 90 05:09,2 - 10:02,8 + 

3. P.S. 90 0:04:47 + 10:10:50 + 

4. M.P. 90 05:08,1 - 10:23,7 -
5. J.K. 91 

6. o.v. 90 0:04:56 - 0:09:55 + 

n-zlepšení 1+ 4+ 

Tabulka 14 

Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodnic 

v dorostenecké kategorii žen v ČP v r. 2007 a porovnání jejich výkonnosti 

s průměrnými hodnotami dosaženými v RTC 2006/2007 

Pořadí v CP. 2007 kraul-400m běh-3km 

Dorostenky Ročník (min) f2J 0:05:35 (min) f2J 00:12:27 

1. L.V. 90 05:26,4 + 11:46,6 + 

2. P.K. 91 10:34,3 + 

3. z. v. 91 05:40,1 - 11:30,8 + 

4. D.P. 90 0:05:15 + 12:24,5 + 

5. s.o. 90 05:48,0 - 12:48,8 -
6. B.S. 90 

n-zlepšení 2+ 4+ 
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Tabulka 15 

Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodníků 

v juniorské kategorii mužů v ČP v r. 2006 porovnání jejich výkonnosti s průměrnými 

hodnotami dosaženými v RTC 2005/2006 

Pořadí v CP. 2006 kraul-400m běh-3km 

Junioři Ročník (min) f2J 0:05:02 (min) f2J 0:10:07 

1. F.K. 88 0:04:37 + 0:09:31 + 

2. P.S. 87 0:04:57 + 0:09:45 + 

3. L.T. 88 

4. L.H. 88 0:04:58 + 0:09:40 + 

5. L.P. 88 0:04:50 + 0:09:50 + 

6. T.K. 87 0:05:01 + 0:09:45 + 

n-zlepšení 5+ 5+ 

Tabulka 16 

Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodm'ků 

v juniorské kategorii žen v ČP v r. 2006 porovnání jejich výkonnosti s průměrnými 

hodnotami dosaženými v RTC-2005/2006 

Pořadí v CP. 2006 kraul-400m běh-3km 

Juniorky Ročník (min) f2J 0:05:04 (min) f2J 0:11:58 

1. K.L. 89 05:17,6 - 13:06,8 -
2. H.K. 88 05:00,9 + 12:30,1 -
3. T.V. 88 05:02,3 + 11:12,1 + 

4. K.D. 88 05:08,3 - 11:27,4 + 

5. H.K. 88 04:52,0 + 12:11,3 -
6. A. U. 87 05:36,5 - 11:06,9 + 

n-zlepšení 3+ 3+ 
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Tabulka 17 

Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodníků v 

juniorské kategorii mužů v ČP v r. 2007 a porovnání jejich výkonnosti s průměrnými 

hodnotami dosaženými v RTC 2006/2007 

Pořad! v CP. 2007 kraul-400m běh-3/cm 

Junloff Ročník (min) "0:04:53 (min) "0:09:56 

1. R.R. 89 04:45,5 + 09:34,3 + 

2. L.T. 88 04:39,8 + 09:27,5 + 

3. M.J. 89 04:42,0 + 09:36,1 + 

4. L.H. 88 04:47,2 + 10:05,0 -
5. L.P. 88 04:46,2 + 09:40,1 + 

6. M.N 89 

n-zleplenf 5+ 4+ 

Tabulka 18 

Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodnic v 

juniorské kategorii žen v ČP v r. 2007 a porovnání jejich výkonnosti s průměrnými 

hodnotami dosaženými v RTC 2006/2007 

Pořadí v CP. 2007 Krau/-400 m béh-3km 

Juniorky Roěnfk (min) "0:05:08 (min) "0:11:35 

1. H.K. 88 04:59,5 + 11:39,3 -
2. K.L. 89 05:13,1 - 11:08,6 + 

3. L.J. 89 05:23,8 - 10:39,1 + 

4. V.H. 88 05:04,9 + 11:55,3 -
5. H.K. 88 04:53,4 + 11:41,6 -
6. K.H. 88 

n-zleplenf 3+ 2+ 
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Tabulka 19 

Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodníků v 

kategorii mužů K 23 v ČP v r. 2006 porovnání jejich výkonnosti s průměrnými 

hodnotami dosaženými v RTC-2005/2006 

Pořadí v CP. 2006 Kraul-400m běh-3 km 

Muži K23 Ročník (min) (lJ 0:04:52 (min) (lJ 0:09:59 

1. J.J. 83 

2. V.P. 85 

3. P.M. 84 04:18,0 + 10:09,3 -
4. F.J. 84 

5. J.H. 86 

6. J.P. 84 04:52,2 - 09:31,0 + 

n-zlepšení 1+ +1 

Tabulka 20 

Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodnic v 

kategorii žen K 23 v ČP v r. 2006 porovnání jejich výkonnosti s průměrnými 

hodnotami dosaženými v RTC-2005/2006 

Poi'adl v CP. 2006 Kraul-400m běh-3km 

ZenyK23 Ročnik (min) (lJ 0:05:14 (min) (lJ 0:11:44 

1 V.R 84 

2. E.K. 84 04:50,3 + 11:36,2 + 

3. S.K. 85 05:11,9 + 11:42,2 + 

4. J.S. 86 05:10,3 + 

5. Z.D. 84 

6. P.Z. 85 05:32,7 - 10:50,9 + 

n-zlepšení 3+ 3+ 
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Tabulka 21 

Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodnic v 

kategorii žen K 23 v ČP v r. 2007 porovnání jejich výkonnosti s průměrnými 

hodnotami dosaženými v RTC 2006/2007 

Pořadí v CP. 2007 kraul-400m běh-3km 

ZenyK23 Ročník (min) rlJ 0:05:17 (min) rlJ 0:12:05 

1. R.V. 

2. E.K. 84 05:00,7 + 12:28,9 -
3. J.L. 

4. J.S. 86 05:07,1 + 11:55,5 + 

5. A. U. 87 05:36,5 - 11:06,9 + 

6. P.Z. 85 05:31,0 - 11:04,8 + 

n-zlepieni 2+ 3+ 

Tabulka 22 

Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodníků v 

kategorii mužů K 23 v ČP v r. 2007 porovnání jejich výkonnosti s průměrnými 

hodnotami dosaženými v RTC 2006/2007 

Pořadí v CP. 2007 Kraul-400m běh-3km 

Muži K23 Ročník (min) rlJ 0:04:49 (min) rlJ 0:09:51 

1. J.F. 

2. J.P. 84 04:39,8 + 09:48,7 + 

3. Z.P. 86 04:53,7 - 09:54,1 -
4. T.Z 85 04:53,2 - 09:56,5 -
5. M.F 

6. T.K 87 

n-zlepšení +1 +1 

Z tabulek ll až 22 vyplývá, že naše hypotéza "Předpokládáme, že závodníci s nejlepší 

výkonností v triatlonu budou mít plaveckou a běžeckou výkonnost v testech 400 m 

kraul a 3 km běh nadprůměrnou", se nepotvrdila v plném rozsahu . Z plavecké skupiny 

zařazené do tohoto sledování , z 55 triatlonistů potvrdilo tuto hypotézu 31 a nepotvrdilo 

24. V běhu 36 potvdilo a 19 nepotvrdilo, můžeme usuzovat, že na předních pozicích 

se umístují buď závodníci s lehce podprůmemou výkonností, ale vyrovnanou (plavání, 

kolo, běh), nebo závodnici s nadprůměrnou jednou disciplínou. 
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Tabulky 23 až 26 porovnájí výkonnosti dorostenců a juniorů na 400m plavání 

a 3km běhu mezi elitní skupinou německých triatlonistů a českým výběrem SCM, kde u 

německých triatlonistů jsou převedeny časy testu plavání z 800m na 400m a u běhu časy 

testu 5 km na 3 km v RTC 2006/2007 (průměr, směrodatná odchylka, %, rozdíl) 

Tabulka 23 

Porovnání výkonnosti dorostenců mužů na 400m plavání a 3km běhu mezi 

elitní skupinou německých triatlonistů a českým výběrem SCM, kde u německých 

triatlonistů jsou převedeny časy z testů plavání 800m na časy 400m a u běhu 

časy testu 5 km na 3 km v RTC 2006/2007 (průměr, směrodatná odchylka,%, rozdíl) 

Jaro 2007 kraul-400m běh-3km krau/-400m běh-3km 

(min) (min) (min) (min) 

Pruměr 04:50 10:13 

Dorostenci-CR Směrodatná odchylka 47,3 32,4 Nejrychlejší 04:30 09:29,8 

Počet-n 13 13 Nejpomalejlií 04:58 12:39,1 

Pruměr 04:59 09:59 

Dorostenci-DE Směrodatná odchylka 32,6 47,4 Nejrychlejší 04:45,5 09:27 

Počet-n 5 5 Nejpomalejší 05:10 10:31,8 

Rozdíl-čas -0.09 0:14 

Rozdíl-% -3,10% 2,30% 

Poznámka:Kurzívou a zvýrazněným pozadím jsou označeny výsledky, které neodpovídají 
předpokládanému vývoji. 
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Tabulka24 

Porovnání výkonnosti dorostenek 400m plavání a 3km běhu mezi elitní 

skupinou německých triatlonistů a českým výběrem SCM, kde u německých 

triatlonistů jsou převedeny časy testu plavání z 800m na 400m a u běhu časy testu 

5 km na 3 km v RTC 2006/2007 (průměr, směrodatná odchylka, %, rozdíl) 

Krau/-400 

Jaro 2007 Kraul-400m běh-3 km m Běh-3km 

(min) (min) (min) (min) 

PrOměr 05:35 12:27 

Dorostenky-CR Směrodatná odchylka 11 47,4 Nejrychlejší 05:26,4 10:34,3 

Počet-n 5 6 Nejpomalejší 05:48 13:44,2 

PrO měr 05:28 11:54 

Dorostenky-DE Směrodatná odchylka 12 40,2 Nejrychlejší 05:09 11:19,2 

Počet-n 4 4 Nejpomalejši 05:42 12:37,8 

Rozdíl-čas 00:02 0:33 

Rozdíl-o/o 1,50% 4,62% 

Poznámka:Kurzívou a zvyrazněným pozadím jsou označeny výsledky, které neodpovídají 
předpokládanému vývoji. 

Tabulka 25 

Porovnání výkonnosti juniorů 400m plavání a 3km běhu mezi elitní skupinou 

německých triatlonistů a českým výběrem SCM, kde u německých triatlonistů jsou 

převedeny časy testu plavání z 800m na 400m a u běhu z 5 km na 3 km v RTC 

2006/2007 (průměr, směrodatná odchylka, %, rozdíl) 

Krau/-400 

Jaro 2007 Kraul-400m běh-3km m běh-3km 

(min) (min) (min) (min) 

Junioři-CR PrO měr 04:55 09:32 

Směrodatná odchylka 24,5 14,7 Nejrychlejši 04:40 09:04 

Počet-n 13 13 Nejpomalejši 05:13 09:51 

Junioři-DE PrO měr 04:53 09:56,2 

Směrodatná odchylka 14,2 28,6 Nejrychlejší 04:31,1 09:18,9 

Počet-n 15 15 Nejpomalejší 05:21 10:33,7 

Rozdíl-čas 00:02 -24,2 

Rozdíl-o/o 0,68% -4,2"A; 

Poznámka:Kurzívou a zvyrazněným pozadím jsou označeny výsledky, které neodpovídají 
předpokládanému vývoji. 
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Tabulka26 

Porovnání výkonnosti juniorek 400m plavání a 3km běhu mezi elitní skupinou 

německých triatlonistek a českým výběrem SCM, kde u německých triatlonistů jsou 

převedeny výkony plavání z 800m na výkony 400m a u běhu z 5 km na 3 km v RTC 

2006/2007 (průměr, směrodatná odchylka,%, rozdíl) 

Jaro 2007 kraul-400m běh-3km kraul-400m běh-3km 

(min) (min) (min) (min) 

Juniorky-CR Průměr 05:08 11:35 

Směrodatná odchylka 9,3 28,6 Nejrychlejši 04:53,4 10:56,6 

Počet-n 7 7 Nejpomalejši 05:23,8 12:26,1 

Juniorky-DE Průměr 05:21 11:00 

Směrodatná odchylka 25,1 48,6 Nejrychlejši 05:05,5 10:44,4 

Počet-n 4 4 Nejpomalejši 05:36 11:34,8 

Rozdil-čas ~ 0:13 0:35 

Rozdil-% ·~4,20% 5,30% 

Poznámka:Kurzívou a zvyrazněným pozadím jsou označeny výsledky, které neodpovídají 
předpokládanému vývoji. 

Z tabulek 23- 26 vyplývá, že naše hypotéza"Předpokládáme, že výkonnost 

reprezentačních výběrů německých triatlonistů bude ve shodných věkových 

kategoriích v testech 400 m kraul a 3 km běh v porovnání s našimi sledovanými 

soubory na vyšší urovni", se potvrdila, ač tuto hypotézu nemůžeme brat zcela za 

platnou, neb výsledky německých reprezentantu byly přepočítávany a to u plavání 

z 800 mna 400m a u běhu z 5 km na 3 km, ala i tak dosáhli němečtí reprezentanti často 

lepších výsledků. V kategorii dorostenců u běhu o 14 sekund (2,3%) lépe než 

dorostenci ČR. V kategorii dorostenek v plavání o 7 sekund(l,5%) a v běhu 14 sekund 

(2,3%) lepe, než reprezentanti ČR. V kategorii juniorů v běhu o 24,2 sekund (4,2%) 

lépe, než ČR. V kategorii juniorek v běhu o 35 sekund 5,35% lépe, než reprezentanti 

ČR. Dále je z tabulek na základě směrodatných odchylek a porovnání nejlepšího času s 

nejhoršim možné pozorovat, že v německých kategoriích jsou skupiny homogenější, 

než u českých SCM. Tabulky 27 až 30 porovnávají výkonnosti dorostenců a juniorů na 

400m plavání a 3km běhu mezi RTC 2006/2007 a RTC 2003/2004 , kde v RTC 

2003/2004 jsou převedeny výkony plavání z 1500 mna výkony 400 ma u běhu z 5 

km na 3 km (průměr, směrodatná odchylka, %, rozdíl) 
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V tabulkách 27 až 30 je uvedeno porovnáni výkonnosti jednotlivých kategorií na 

400m plavání a 3km běhu mezi RTC 2005/2007 a RTC 2003/2004, kde v RTC 

2003/2004 jsou převedeny časy testu plavání z 800 mna 400 m (průměr, směrodatná 

odchylka, %, rozdíl) 

Tabulka27 

Porovnání výkonnosti dorostenců na 400m plavání a 3km běhu mezi RTC 

2005/2007 a RTC 2003/2004 , kde v RTC 2003/2004 jsou převedeny časy testu 

plavání z 800 mna 400 m (průměr, směrodatná odchylka, %, rozdíl) 

Dorostenci kraul-400m běh-3km 

(min) (min) 

RTC 2003-2004 Průměr 05:26,3 10:07 

Směrodatná odchylka 42,3 36,2 

Počet-n 25 25 

RTC 2005-2007 Průměr 04:56 10:17 

Směrodatná odchylka 12,7 30,1 

Počet-n 12 13 

Rozdíl-čas 00:30,3 -oo.~10 

Rozdíl-% 10,20% ..",65% 

Poznámka:Kurzívou a zvýrazněným pozadím jsou označeny výsledky, které neodpovídají 
předpokládanému vývoji. 
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Tabulka 28 

Porovnání výkonnosti dorostenek na 400m plavání a 3km běhu mezi RTC 

2005/2007 a RTC 2003/2004 , kde v RTC 2003/2004 jsou převedeny časy testu 

plavání z 800 m na 400 m (průměr, směrodatná odchylka, %, rozdíl) 

Dorostenky Kraul-400 m běh-3km 

(min) (min) 

Průměr 05:31 12:48 

RTC 2003-2004 Směrodatná odchylka 35 31 

Počet-n 10 10 

Průměr 05:37 12:27 

RTC 2005-2007 Směrodatná odchylka 9,2 40,3 

Počet-n 4 3 

Rozdíl-čas ·- 00:17,1 00:40 

Rozdíl-% - 5,66% 6,60% 

Poznámka:Kurzívou a zvýrazněným pozadím jsou označeny výsledky, které neodpovídají 
předpokládanému vývoji. 

Tabulka 29 

Porovnání výkonnosti juniorů na 400m plavání a 3km běhu mezi RTC 

2005/2007 a RTC 2003/2004 , kde v RTC 2003/2004 jsou převedeny časy testu 

plavání z 1500 mna 400 ma u běhu z S km na 3 km (průměr, směrodatná odchylka, 

%, rozdíl) 

kraul-400 m běh-3km 

Junlofl (min) (min) 

Průměr 05:19,1 10:48 

RTC 2003-2004 Směrodatná odchylka 31 56 

Počet-n 13 13 

Průměr 05:02 10:08 

RTC 2005-2007 Směrodatná odchylka 16,3 24 

Počet-n 16 17 

Rozdll-čas 00:17,1 00:40 

Rozdll-% 5,66% 6,60% 
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Tabulka 30 

Porovnání výkonnosti juniorek na 400m plavání a 3km běhu mezi RTC 

2005/2007 a RTC 2003/2004 , kde v RTC 2003/2004 jsou převedeny časy testu 

plavání z 1500 mna výkony 400 ma u běhu z 5 km na 3 km (průměr, směrodatná 

odchylka,~o,rozdil) 

Juniorky kraul-400 m běh-3 km 

(min) (min) 

RTC 2003-2004 PrOměr 05:39,2 12:39,6 

Směrodatná odchylka 50,2 57 

Poěet-n 11 11 

RTC 2005-2007 Průměr 05:15 12:00 

Směrodatná odchylka 7,7 33,2 

Počet-n 5 3 

Rozdll-čas 00:44,2 00:39,6 

Rozdll-% 14,00% 5,10% 

Z tabulek 27-30 vyplývá že naše hypotéza "Předpokládáme, že výkonnost členů SCM 

v letech 2003, 2004 bude ve shodných věkových kategoriích v testech 400 m kraul a 3 

km běh v porovnání s našimi sledovanými soubory na nižšší urovni" se nepotvrdila 

v plném rozsahu, ač tuto hypotézu nemůžeme brat zcela za platnou, neb výsledky 

z RTC 2003-2004 byly přepočitávany a to u juniorských kategorii z 800 m plavání na 

400m a u běhu z 5 km na 3 km a u dorosteneckých kategorií pouze u plavání a to z 800 

m na 400 m, ala i tak bylo dosáhnuto u dorostenek v RTC 2003-2004 v plavání o 17,1 

sekund (5,66%) lepšího času, než u dorostenek v RTC 2005-2006, kategorie 

dorostenců se zhoršila v běhu a to o 10 sekund (1,65%). 
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V tabulkách 31-32 jsou uvedeny průměrné výkony jednotlivých kategorií v 

RTC 2005/2006 a RTC 2006/2007 mužů a žen. 

Tabulka31 

V tabulce 31 jsou uvedeny průměrné výkony jednotlivých mužských kategorií 

v RTC 2005/2006 a RTC 2006/2007. 

I 

' ·'1' '' i ~'i7. 

Tabulka32 

V tabulce 32 jsou uvedeny průměrné výkony jednotlivých ženských kategorií v 

RTC 2005/2006 a RTC 2006/2007. 

r·_::__:-__j~ 
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3.5.1 Diskuze 

Při zpracovávání diplomové práce by pro větší spolehlivost bylo nutné zajistit větší 

validitu vstupních dat, závodníci jsou testováni dvakrát ročně a to na podzim, kde jsou 

výsledky zasílány jednotlivými trenéry SCM na ČSST a dále na jaře, kde testování 

probíhá centrálně, což zajišťuje podstatně větší validitu testování na jaře. Dále se 

testování nezúčastní vždy všichni závodníci zařazeni do SCM. 

Pro porovnávání výkonnosti s ostatními soubory (2003-2004 nebo němečtí triatlonisti) 

převod časů například z testů 800 m nebo 1500 m plavání na průměrn)· čas na 400 m je 

znevýhodňující pro uvedené soubory. Závěry je třeba tak brát z tohoto pohledu. Horší 

či také shodnou úroveň v)·konnosti především v plavání u někter)·ch kategorií lze tak 

hodnotit jako klesající trend výkonnosti. 

4. ZÁVĚR 

V práci jsme se zaměřili na vyhodnocení plavecké a běžecké výkonnosti členů SCM 

triatlonu v období 2005-2007. Získaná data souhrnné evidence výsledků testů na 400 m 

plavání a 3 km běh u triatlonistů členů SCM ČSTT jsme převedli na matematickou formu 

a statisticky zpracovali dle pohlaví a jednotlivých věkových kategorií. Výsledky jsme 

uspořádali do tabulek a grafů. S využitím popisn)·ch statistických metod a pomocí 

expertního posouzení jsme stanovili závislosti a konstatovali vyskytované jevy. 

• Hypotéza 1. "Předpokládáme, že 80 % závodníků zařazených do sledování 

prokáže v letech 2005-2007 posun v)·konnosti v testech 400 m kraul a 3 km běh", 

se nepotvrdila. Z celkového počtu 45 (100%) triatlonistů 26 (58%) zaznamenalo 

posun a zbývajících 19 ( 42)% pokles. 

• Hypotéza 2. "Předpokládáme, že závodníci s nejlepší výkonností v triatlonu budou 

mít plaveckou a běžeckou výkonnost v testech 400 m kraul a 3 km běh 

nadprůměrnou", se nepotvrdila. Pouze v juniorské kategorii mužů dosáhlo 

nadprůměrných v)·konů 5 z 6 nejlepších v ČP.V ostatních kategorích dosahovalo 

v)·konnosti nad průměrem méně jak polovina (od 1 do 3 sportovců) 
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• Hypotéza 3. " Předpokládáme, že v kategorii K23 bude výkonnost v testech 400 m 

kraul a 3 km běh o 2 % v-yšší než v kategorii juniorské a výkonost v kategorii 

juniorské o 3 %vyšší než v dorostenecké", se nepotvrdila. Na podzim roku 2005 

dosáhli dorostenci v plavání o 6 sekund (2%) lepší čas než junioři a obdobně na 

jaře 2006 a to o 7 sekund 2,3 7%, na podzim roku 2006 dosáhli v plavání junioři o 9 

sekund (3%) horší čas, než dorostenci a v testu běhu muži K 23 o 7,8 sekund 1,3 % 

horší, než junioři. Na jaře 2007 dosáhli v testu plaváni junioři o 3 sekund (1 %) 

horší čas, než dorostenci. Na podzim roku 2005 dosáhly juniorky v testu běhu o 21 

sekund (2,8%) horší čas, než dorostenky. Na jaře roku 2006 dosáhly ženy K 23 o 

14 sekund (4,3%) horší čas, než juniorky. Na podzim roku 2006 ženy K23 dosáhly 

v testu běhu o 10 sekund (1,4%) horší čas, než juniorky. Najaře roku 2007 dosáhly 

ženy K 23 horších výsledků v běhu i v plavání a to v běhu o 9 sekund (2,8 %) a 

v plavání o 30 sekund 4,1 %. 

• Hypotéza 4. "Předpokládáme, že výkonnost reprezentačních výběrů německých 

triatlonistů bude ve shodných věkových kategoriích v testech 400 m kraul a 3 km 

běh v porovnání s našimi sledovanými soubory na vyšší urovni", se potyrdila. 

Němečtí reprezentanti dosáhli lepších v)rsledků.,v kategorii dorostenců u běhu o 14 

sekund (2,3%) lépe než dorostenci ČR. V kategorii dorostenek v plavání o 7 sekund 

(1,5%) a v běhu 14 sekund (2,3%) lepe, než reprezentanti ČR. V kategorii juniorů 

v běhu o 24,2 sekund ( 4,2%) lépe, než ČR. V kategorii juniorek v běhu o 3 5 sekund 

5,35% lépe, než reprezentanti ČR. 

• Hypotéza 5. "Předpokládáme, že v}-konnost členů SCM v letech 2003, 2004 bude 

ve shodných věkových kategoriích v testech 400 m kraul a 3 km běh v porovnání 

s našimi sledovanými soubory na nižšší urovni" se nepotvrdila. Dorostenky 

dosáhly v RTC 2003-2004 v plavání o 17,1 sekund (5,66%) lepšího času, než 

dorostenky v RTC 2005-2006, kategorie dorostenců se pohoršila v běhu a to o 10 

sekund (1,65%). 
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V závěru lze konstatovat, že výsledky DP byly splněny. Z hlediska dalšího využití 

lze výsledky DP poskytnout pro potřeby hodnocení řídícím orgánům ČSTT a reálné 

přiblížení problematiky výkonnosti v plavání a běhu talentoYaných mladých 

triatlonistů doporučujeme ke studiu i pro širší spektrum trenérů i sportovců. 
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6. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČP- Český pohár 

ČSTT- Český svaz triatlonu 

D Dorost 

FTVS -Fakulta tělesné výchovy a sportu 

J Junioři 

K23 -Věková kategorie 20 - 23 let 

Km- kilometr 

MŠMT- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Min- minuty 

%-procenta 

n -Počet 

PC- Osobní počítač 

(persona! computer) 

R- Průměr 

RTC- Roční tréninkový cyklus 

CM- Sportovní centrum mládeže 

SD- Směrodatná odchylka 

UK- Universita Karlova 
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7. SEZNAM TABULEK 

I .Základní charakteristiky souboru - triatlonistů SCM testovaných 1.11.2005 

(počet mužů a žen ve věkových kategoriích, průměrný věk -R, SD) 

2. Základní charakteristiky souboru- triatlonistů SCM testovaných 5.1.2006 

(počet mužů a žen ve věkových kategoriích, průměrný věk -R, SD) 

3. Základní charakteristiky souboru- triatlonistů SCM testovaných 21.10.2006 

(počet mužů a žen ve věkových kategoriích, průměrný věk -R, SD) 

4. Základní charakteristiky souboru- triatlonistů SCM testovaných 21.4.2007 

(počet mužů a žen ve věkových kategoriích, průměrný věk -R, SD) 

5. Porovnání výkonnosti mužů na 400m plavání a 3km běhu mezi kategoriemi K23-

junioři a junioři-dorostenci v RTC 2005/2006 (průměr, směrodatná odchylka, 

6.Porovnání výkonnosti mužů na 400m plavání a 3km běhu mezi kategoriemi K23-junioři 

a junioři -dorostenci RTC 2006/2007 (průměr, směrodatná odchylka,%). 

%). 

7.Porovnání výkonnosti žen na 400m plavání a 3km běhu mezi kategoriemi K23-juniorky 

ajuniorky-dorostencnky v RTC-2005/2006 (průměr, směrodatná odchylka,%). 

8.Porovnání výkonnosti žen na 400m plavání a 3km běhu mezi kategoriemi K23-juniorky 

ajuniorky-dorostencnky v RTC 2006/2007 (průměr, směrodatná 

9.Změny výkonnosti mužů v testech 400 m plavání a 3 km běh v porovnání 

RTC 2005/2006 a RTC 2006/2007 (zhoršení, zlepšení,%) 

lO.Změny výkonnosti žen v testech 400 m plavání a 3 km běh v porovnání 

RTC 2005/2006 a RTC 2006/2007 (zhoršení, zlepšení,%) 

ll.Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodníků v dorostenecké 

kategorii mužů v ČP v r. 2006 porovnání jejich výkonnosti s průměrnými hodnotami 

dosaženými v RTC 2005/2006. 

12.Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodnic v dorostenecké 

kategorii žen v ČP v r. 2006 porovnání jejich výkonnosti s průměrnými hodnotami 

dosaženými v RTC 2005/2006. 

13.Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodníků v dorostenecké 

kategorii mužů v ČP v r. 2007 a porovnání jejich výkonnosti s průměrnými hodnotami 

dosaženými v RTC 2006/2007 . 
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14.Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodnic v dorostenecké 

kategorii žen v ČP v r. 2007 a porovnání jejich výkonnosti s průměrnými hodnotami 

dosaženými v RTC 2006/2007 

15.Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodníků v juniorské 

kategorii mužů v ČP v r. 2006 porovnání jejich výkonnosti s průměrnými hodnotami 

dosaženými v RTC 2005/2006 

16.Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodníků v juniorské 

kategorii žen v ČP v r. 2006 porovnání jejich výkonnosti s průměrnými hodnotami 

dosaženými v RTC-2005/2006 

17.Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodníků v juniorské 

kategorii mužů v ČP v r. 2007 a porovnání jejich výkonnosti s průměrnými hodnotami 

dosaženými v RTC 2006/2007 

18. Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodnic v juniorské 

kategorii žen v ČP v r. 2007 a porovnání jejich výkonnosti s průměrnými hodnotami 

dosaženými v RTC 2006/2007 

19. Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodníků v kategorii 

mužů K 23 v ČP v r. 2006 porovnání jejich výkonnosti s průměrnými hodnotami 

dosaženými v RTC-2005/2006 

20. Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodnic v kategorii žen 

K 23 v ČP v r. 2006 porovnání jejich výkonnosti s průměrnými hodnotami dosaženými 

v RTC-2005/2006 

21. Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodnic v kategorii žen 

K 23 v ČP v r. 2007 porovnání jejich výkonnosti s průměrnými hodnotami dosaženými v 

RTC 2006/2007 

22. Výkonnost v testech 400 m plavání a 3 km běh 6 nejlepších závodníků v kategorii 

mužů K 23 v ČP v r. 2007 porovnání jejich výkonnosti s průměrnými hodnotami 

dosaženými v RTC 2006/2007 

23. Porovnání výkonnosti dorostenců mužů na 400m plavání a 3km běhu mezi elitní 

skupinou německých triatlonistů a českým výběrem SCM, kde u německých triatlonistů 

jsou převedeny časy z testů plavání 800m na časy 400m a u běhu časy testu 5 km na 3 km 

v RTC 2006/2007 (průměr, směrodatná odchylka, %, rozdíl) 

24. Porovnání výkonnosti dorostenek 400m plavání a 3km běhu mezi elitní skupinou 

německých triatlonistů a českým výběrem SCM, kde u německých triatlonistů jsou 
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převedeny časy testu plavání z 800m na 400m a u běhu časy testu 5 km na 3 km v RTC 

2006/2007 (průměr, směrodatná odchylka, %, rozdíl) 

52. Porovnání výkonnosti juniorů 400m plavání a 3km běhu mezi elitní skupinou 

německých triatlonistů a českým výběrem SCM, kde u německých triatlonistů jsou 

převedeny časy testu plavání z 800m na 400m a u běhu z 5 km na 3 km v RTC 

2006/2007 (průměr, směrodatná odchylka,%, rozdíl) 

26. Porovnání výkonnosti juniorek 400m plavání a 3km běhu mezi elitní skupinou 

německých triatlonistek a českým výběrem SCM, kde u německých triatlonistů jsou 

převedeny výkony plavání z 800m na výkony 400m a u běhu z 5 km na 3 km v RTC 

2006/2007 (průměr, směrodatná odchylka, %, rozdíl) 

27. Porovnání výkonnosti dorostenců na 400m plavání a 3km běhu mezi RTC 2005/2007 

a RTC 2003/2004, kde v RTC 2003/2004 jsou převedeny časy testu plavání z 800 mna 

400 m (průměr, směrodatná odchylka, %, rozdíl) 

28. Porovnání výkonnosti dorostenek na 400m plavání a 3km běhu mezi RTC 2005/2007 

a RTC 2003/2004, kde v RTC 2003/2004 jsou převedeny časy testu plavání z 800 mna 

400 m (průměr, směrodatná odchylka,%, rozdíl) 

29. Porovnání výkonnosti juniorů na 400m plavání a 3km běhu mezi RTC 2005/2007 a 

RTC 2003/2004, kde v RTC 2003/2004 jsou převedeny časy testu plavání z 1500 mna 

400 m a u běhu z 5 km na 3 km (průměr, směrodatná odchylka, %, rozdíl) 

30. Porovnání výkonnosti juniorek na 400m plavání a 3km běhu mezi RTC 2005/2007 a 

RTC 2003/2004, kde v RTC 2003/2004 jsou převedeny časy testu plavání z 1500 mna 

výkony 400 m a u běhu z 5 km na 3 km (průměr, směrodatná odchylka, %, rozdíl) 

31. Průměrné výkony jednotlivých mužských kategorií v RTC 2005/2006 a RTC 

2006/2007. 

32. Průměrné výkony jednotlivých ženských kategorií v RTC 2005/2006 a RTC 

2006/2007. 
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8. SEZNAM GRAFŮ 

!.Průměrná výkonnost v testu 400 m plavání (minuty) jednotlivých kategorií mužů v RTC 

2005/2006 a RTC 2006/2007 (podzim, jaro). 

2. Průměrná výkonnost v testu 3 km běh (minuty) jednotlivých kategorií mužů v RTC 

2005/2006 a RTC 2006/2007 (podzim, jaro). 

3.Průměrná výkonnost v testu 400 m plavání (minuty) jednotlivých kategoriích žen v 

RTC-2005/2006 a RTC 2006/2007 (podzim, jaro). 

4. Průměrná výkonnost v testu 3 km běh (minuty) jednotlivých kategorií žen v RTC-

2005/2006 a RTC 2006/2007 (podzim, jaro). 

5. Grafické znázornění změny výkonnosti mužů v testech 400 m plavání a 3 km běh 

v porovnání RTC 2005/2006 a RTC 2006/2007 (zhoršení, zlepšení,%) 

6. Grafické znázornění změny výkonnosti žen v testech 400 m plavání a 3 km běh 

v porovnání RTC 2005/2006 a RTC 2006/2007 (zhoršení, zlepšení,%) 

9. SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 Tabulka 33-Porovnání výkonnosti členů SCM - r.2003 a 2004 Ženy- Muži 

Příloha 2 Tabulka 34-Vyhodnocení výkonnosti za RTC 2005/2006 a RTC 2006/2007 

Příloha 3 Tabulka 35-Výsledky testů německých reprezentantů na 800m plavání a 5km 

běhu a .... převedené průměrné časy na 400 m plavání a 3 km běh. 

Příloha 4 Tabulka 36-Výsledk:y výkonnostních testů SCM ČSTT RTC 2005-2006 

Příloha 5Tabulka 37-Výsledk:y výkonnostních testů SCM ČSTT RTC 2006-2007 
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2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

Příloha 1 

Tabulka33 

Porovnání výkonnosti členů SCM- r.2003 a 2004 

Ženy-Muži 

ktilllll-
l~ %3-moh n v&k VahR v\'!ka 1500m běh-Skm 

Pniměr 13 21,2 74,0 184,7 19:05,3 17:18,7 
Směrodatná 
odchylka 07 6 1 5,3 01:20,8 00:40,0 

Průměr 5 21 6 756 185,7 18:54,0 17:28 
Směrodatná 
odchylka 0,2 2,3 5,9 00:41,4 0:30 

~ j~nlol119 kraul-BOOm běb-Skm 

Průměr 16 19,3 73 1 184,3 10:38,3 17:58,7 
Směrodatná 
odchylka 0,3 47 6,1 00:44,8 00:58,5 

Průměr 11 19,2 671 176,6 10:13 7 18:00 
Směrodatná 
odchylka 0,3 5,5 6,1 00:20,9 0:54 

K juniorky 19 

Průměr 4 19,1 601 1656 11:24,4 21:10,5 
Směrodatná 
odchylka 0,1 1,5 4,7 00:47,6 00:19,4 

Průměr 7 19,2 11:14,5 21:01,4 
Směrodatná 
odchylka 0,3 00:52,0 01 :34,2 

kuuJ-1100 
K junioh 17718 ~ m -·- --~b:.~ 
Průměr 25 18 o 68 2 180 1 10:38,4 10:03 
Směrodatná 
odchylka 0,6 4,7 6,3 00:43,0 0:36 

Průměr 17 17 9 698 182,2 10:44,8 10:10,7 
Směrodatná 
odchylka 0,5 6,3 6,3 00:41,6 00:35,9 

.K 1_u t~ iar-k:t17·18 _ 

Pni měr 10 18,0 60,7 168,3 11:03,4 12:47 
Směrodatná 
odchylka 0,5 6.4 5,8 00:33,4 0:57 

Průměr 3 17,7 63,5 171 11:00,5 12:49,0 
Směrodatná 
odchylka 0,7 3,6 6 00:28,3 00:13,0 

l..raul-1100 
K ch!~1~!:~11~ - m ~h-3km 

Průměr 8 16 5 66 3 1804 10:48 o 10:06,7 
Směrodatná 
odchylka 0,2 3,2 4,4 00:31,9 00:13,2 

Průměr 13 16,2 70,3 183,6 10:39,5 10:16,4 
Směrodatná 
odchylka 0,3 8,0 7,6 00:33,2 00:13,8 

Kdivkv 

Průměr 5 16 1 580 169 3 10:52 2 12:16,2 
Směrodatná 
odchylka 0,3 1,3 52 00:19,0 00:261 

Průměr 6 16,1 57,4 168,2 10:49,8 11:42,7 
Směrodatná 
odchylka 0,3 2,7 4,2 00:25,9 00:30,5 
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Přiloha 2 

Tabulka 34 

Vyhodnocení výkonnosti za RTC 2005/2006 a RTC 2006/2007 

věk podzim věk jaro 

K23-MUŽI Kraul-400m blh-3 km krau/-400 m Běh-3km 

2005-2006 Průměr 20,4 04:52,9 10:10,3 20,9 04:52,0 09:59,0 

Směrodatná odchylka 1,2 17 9 42,7 0,9 18,5 17,9 

Počet-n 16,0 16 16 13,0 12 13 
Nejrychlejll plavec, 
běžec 04:27,1 9:18 04:18 o 09:17 8 
Nejpomalejll plavec, 
běžec 05:45 8 10:51 05:18,1 10:42,1 

2006-2007 Průměr 21,0 04:591 10:19,8 21,2 04:49,0 09:51,0 

Směrodatná odchylka 1,2 10,8 265 0,9 12 6 56,3 

Počet-n 16 o 16 10 16,0 16 16 
Nejrychlejll plavec, 
běžec 04:404 09:13,0 04:26,1 08:56,0 
Nejpomalajšf plavec, 
běžec 05:27,4 11:06,0 05:06 1 10:12 3 

JUNIO~I 

2005-2006 Průměr 17,9 05:04,0 10:16,8 18,5 05:02,0 10:06,9 

Směrodatná odchylka 0,6 18 5 23,5 0,4 16,3 24 

Počet-n 13,0 6 13 17,0 16 17 
Nejrychlajll plavec, 
běžec 04:56 5 09:36,9 04:28,1 09:31,0 
Nejpomalejšl plavec, 
běžec 05:31,4 10:52,7 05:31 5 11:30,1 

2006-2007 Průměr 18,3 05:09 o 10:12 o 18,7 04:53,0 09:56,2 

Směrodatná odchylka 0.7 16 14 0,3 14 2 28,6 

Počet-n 15,0 15 15 15,0 15 15 
Nejrychlejšl plavec, 
běžec 04:53,1 09:32,0 04:31 1 09:18,9 
Nejpomalajšf plavec, 
běžec 05:48,5 10:34,0 05:21 o 10:33 7 

Dorostenci 

2005-2006 Průměr 16,0 04:58 o 10:18,7 16,6 04:55,0 10:24,2 

Směrodatná odchylka 0,6 0,6 28,1 1,6 12 7 30,1 

Počet-n 12,0 12 11 13,0 12 13 
Nejrychlejll plavec, 
běžec 04:28,1 09:38,0 04:38,2 09:45,4 
Nejpomalejšf plavec, 
běžec 05:33 8 11:01,9 05:244 11:05,0 

2006-2007 Průměr 16,2 05:00 o 10:14 o 16,8 04:50,0 10:13,0 

Směrodatná odchylka 1,2 342 47,4 0,5 47 3 324 

Počet-n 13,0 13 13 13,0 13 13 
Nejrychlejšf plavec, 
běžec 04:3~1 09:37 3 04:30,0 09:29,8 
Nejpomalejšl plavec, 
běžec 05:14,2 11:13,0 04:58 o 12:39,1 
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Věk podzim jaro 

K23.ŽENY lcrau/-400 m běh-3km kraul-400m běh-3km 

2005-2006 Průměr 20,5 05:14,0 11:56,1 21,1 05:20 3 11:43,7 

Směrodatné odchylka 0,9 12 42,7 0,9 17,6 01:24,4 

Počet-n 9,0 5 6 9,0 7 5 
Nejrychlejif plavec, 
bě!ec 04:56,0 10:37,0 04:50 3 10:09,6 
Nejpomalejii plavec, 
bě!ec 05:32,7 12:51,1 05:33,3 14:19,1 

2006-2007 Prťlměr 20,8 05:31 o 12:20,0 21,5 05:17,0 12:05,0 

Směrodatná odchylka 0,8 15,3 1:00 0,7 13 1 01:01,1 

Počet-n 5,0 4 5 6,0 6 5 
Nejrychlejif plavec, 
btiec 05:16 7 11:20 o 05:00,7 11:06,6 
Nejpomalejif plavec, 
btiec 05:53,4 14:03,8 05:53,4 13:49,8 

JUNIORKY 

2005-2006 Prťlměr 17,6 05:04,0 12:18,6 18,2 05:06,1 11:57,8 

Směrodatná odchylka 0,4 54 46,6 15 3 77 33,2 

Počet-n 9,0 6 5 5,0 5 3 
Nejrychlejif plavec, 
bě!ec 04:47 3 11:27 4 04:52,0 10:51,8 
Nejpomalejil plavec, 
bě!ec 05:10,3 13:44,5 05:15,7 12:30,1 

2006-2007 Prťlměr 17,9 05:40,9 12:10,0 18,3 05:08,0 11:35,0 

Směrodatné odchylka 0.8 16 488 2,4 93 28,6 

Počet-n 8,0 8 8 7,0 7 7 
Nejrychlejil plavec, 
btiec 04:59 6 10:39,0 04:53,4 10:56,6 
Nejpomalejil plavec, 
btiec 06:20,7 13:13,6 05:23 8 12:26,1 

DOROSTENKY 

2005-2006 Průměr 15,5 05:35,0 11:58,0 16,1 05:32 9 12:42,4 

Směrodatné odchylka 0,6 06 01:05,5 0,6 9,2 40,3 

Počet-n 4,0 4 4 4,0 4 3 
Nejrychlejif plavec, 
bě!ec 05:31,5 10:15,7 05:17,6 11:04,0 
Nejpomalejil plavec, 
bě!ec 05:35,3 13:06,8 05:41,3 12:42,4 

2006-2007 Prťlměr 15,7 05:45,2 12:39 9 16,3 05:35 o 12:27,0 

Směrodatné odchylka 05 13,2 58,1 0,7 11 47,4 

Počet-n 5,0 5 5 6,0 5 6 
Nejrychlejil plavec, 
btiec 05:31,7 11:30,3 05:264 10:34,3 
Nejpomalejii plavec, 
btiec 06:08,0 14:18,0 05:48,0 13:44,2 
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Tabulka35 

Výsledky testů německých reprezentantů na 800m plavání a 5km běhu a převedené 

průměrný čas na 400 m plavání a 3 km běh. 

rok 
Ženy narození BOOm 5km 400m 3km 

Anja Knapp 1988 BWT 10:11,0 17:54,0 05:05,5 10:44,4 

Sarah Fladuna 1988 TVN 10:27,0 17:58,0 05:13,5 10:46,8 

Daniela Sěmler 1988 HTV 11:13,0 19:18,0 05:36,5 11:34,8 

Sarah Zaborowski 1989 BTB 11:00,0 18:11 ,O 05:30,0 10:54,6 

Wencke Stoltz 1990 TVMV 10:18,0 18:52,0 05:09,0 11:19,2 

Carina Brechters 1990 RTV 11:04,0 19:48,0 05:32,0 11:52,8 

Sophia Schrafen 1991 NRWTV 11:24,0 19:37,0 05:42 o 11:46,2 

Maria Lehmann 1991 TVSA 10:58,0 21:03,0 05:29,0 12:37,8 

Muži 
Tim Lange 1988 TVMV 09:20,0 15:44,0 04:40,0 09:26,4 
Alexander 
Schilling 1988 STV 09:50,0 15:21 ,O 04:55,0 09:12,6 

Thomas John 1988 HTV 10:05 o 15:18,0 05:02,5 09:10,8 

Biom Bromberaer 1988 TVMV 09:20,0 16:05,0 04:40,0 09:39,0 

Norman Repkov 1988 BTU 09:40,0 16:04,0 04:50,0 09:38,4 

Maik Friedrich 1988 TVSA 09:56,0 16:04,0 04:58,0 09:38,4 

Paul Schuster 1988 HTV 10:01,0 16:24,0 05:00,5 09:50,4 

Aljoscha Willgosch 1988 TTV 10:17,0 - 05:08 5 

Franz Loschke 1989 BTB 09:40,0 15:08,0 04:50,0 09:04,8 

MariusWillv 1989 BWTV 09:39,0 15:56 o 04:49,5 09:33,6 

Peter Melcher 1989 TVMV 09:30,0 16:11 ,O 04:45,0 09:42,6 

Jan-Eike Kistner 1989 HTV 09:54,0 16:25,0 04:57,0 09:51,0 

Jens BOdecker 1989 NRWTV 10:26,0 16:07,0 05:13,0 09:40,2 

Stefan Sachaus 1990 BTB 09:31,0 16:08,0 04:45,5 09:40 8 

Jonathan Marx 1990 STU 10:02,0 16:59,0 05:01,0 10:11,4 

Steve lckert 1990 TTV 10:05,0 17:33,0 05:02,5 10:31,8 

Christopher Jetřich 1990 BWTV 10:20,0 15:45,0 05:10,0 09:27,0 

Michael Wocker 1991 STU 09:52,0 16:50,0 04:56,0 10:06,0 
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Tabulka36 

Výsledky výkonnostních testů SCM ČSTT RTC 2005 - 2006 

* - sportovci zařazeni od 1.10.2004 

** - sportovci zařazeni od 1. 1 0.2005 

KROUPA Tomáš 

KUB[NEK František* 

SERVIT Tomáš 

~U~LÁK OndřeJ* 

ZDRAžiL Tomáš 

HIRT Lukái* 
KALABUSOVA 
Hana* 

SLATINSKÝ Miroslav 

PURKAR Lukáš 

POSPÍCHAL Zbyněk 

OKLE~TEK Marek** 
iZATOPKOVA 
Andrea** 

JOHN Martin** 

ROUPEC Radek** 

VAVEROVÁ Lucie** 

VOLAVÝ Dominik** 

* - sportovci zařazeni od 1.10.2004 

** - sportovci zařazeni od 1.10.2005 

jméno 

DUDKOVÁ Kateřina 

REZEK Lukáš* 

RYBÁtEK Miroslav 

SOUKUP Petr* 

TOMMEK Lukáš 

JEN[tEK Ondřej 
JOHANIDESOVA 
Lea** 
KARLOVA 
Veronika** 

SCHMIER Petr** 

SCM tSTT • Brno 

400mK 

87 mimo CR 
88 04:40,0 

86 05:45,8 

86 05:05,3 

85 04:46,3 

88 04:58,4 

88 05:05,2 

87 05:16,3 

88 04:49,8 

86 04:56,9 

88 05:01,1 

87 05:02,3 

89 04:46,5 

89 04:58,5 

90 05:35,2 

88 04:49,2 

SCM tSTT Pardubice 

400mK 

88 05:10,3 

86 04:55,9 

87 04:47,3 

87 04:56,5 

88 04:52 3 

88 05:25,3 

05:31,5 
89 

05:35,3 
90 

90 04:59,3 

Výsledky zpracoval: Milan Kulman 

3km 

mimo CR 
09:37,5 

09:29,6 

10:42,6 

10:17,2 

10:10,1 

13:44,5 

10:26,7 

10:07,5 

10:31,9 

10:52,7 

12:09,9 

10:03,8 

09:58,8 

12:41,4 

10:44,8 

3km 

11:27,4 

zraněni 

10:15,6 

zranění 

zranění 

09:36,9 

10:15,7 

11:50,0 

09:55,0 

2.test plavánl 
květen 06 

400m K 

05:00,7 

04:36,8 

05:39,1 

2. test běh 
květen 06 

3km 

09:44,9 

09:31,0 

09:17,8 

od 1.6. 06 není členem SCM 

04:49,1 

04:58 8 

04:52,0 

Omluven 

04:591 

05:00,7 

04:58 6 

omluvena 

04:47 2 

04:57,2 

05:38 5 

04:42,0 

2.test plavánl 
duben 06 

400m K 

05:08,3 

10:17,3 

09:40,3 

12:11,3 

omluven 

09:49 9 

10:02,9 

10:39,8 

omluvena 

10:01,2 

09:45,4 

12:42,4 

10:17 8 

2. test běh 
duben 06 

3km 

zranění 

Přijímačky VŠ 

04:44,8 10:42,5 

05:05,6 09:44,7 

04:51,0 09:43 9 

05:211 10:10,2 

05:342 11:04,0 

05:41,3 11:46,9 

přiifmačky SG 
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* - sportovci zařazeni od 1.1 0.2004 

•• - sportovci zařazeni od 1.10.2005 

Příjmení 

KOLÁA.OV A Hana* 

KYPTATomái 

LUKEAOVÁ Michala 

MAŠEK Petr 

ZEMANOV Á Hana 

ŽUFANOVÁ Petra 

MASTNÁ Tereza 

BÁČAJan* 

PICKA Matěj ** 
ŠLAJS Petr** 

TRAPP Lukáš 

JANOUŠEK Jan ** 

ŠVARC Přemysl ** 
PESAR Jaroslav** 

• - sportovci zařazeni od 1.10.2004 

- - sportovci zarazeni od 1.10.2005 

FISCHEROVA 
Antonie 

HAMPEJS Jiří 

MERTEN Jakub 

VAŠINOVÁ Tereza 

BERANJan* 

TRNKOVÁ Vendula 

ANDRŠ Martin* 

JAROŠ Jakub* 

FRANCKEJan 

FRANCKE Michal 

KADLEC Jakub 

LHOTOVÁ Kateřina 

VYKOUKAL Jan ** 

KRUžfK Petr** 

TÁBORSKÝ Michal** 

MUŽiČEK Pavel** 

ŠIMÁKOVÁ Jitka** 

ŠPAČEK Jakub** 

SCM ČSTT • Plzeň 

88 05:00,9 

85 05:18 4 

85 mimo CR 
83 04:42 3 

87 Nemoc 

85 05:32 7 

85 05:16 9 

88 05:32,2 

89 04:28,1 

90 04:47 o 
89 05:14,9 

88 05:31 4 

85 04:51,2 

84 04:52,2 

SCM ČSTT • Praha 

86 05:23 3 

86 04:44,4 

86 04:51 8 

88 05:02 3 

88 05:04,4 

83 04:57,0 

88 05:01,0 

88 05:20 6 

84 mimo CR 
86 04:31 3 

87 04:50 1 

89 05:33,9 

89 05:32 8 

90 04:58,7 

87 05:09 o 
84 04:27,1 

86 05:10,3 

83 04:44,4 

zraněni 

09:54 9 

mimo CR 
10:20 4 

nemoc 

11:58,6 

12:35,1 

10:33,7 

10:39,2 

10:49,9 

11:01,5 

10:11,0 

09:18 4 

10:29,3 

1.test běh 
listopad OS 

zraněni 

zraněni 

10:51,7 

11:55,0 

10:04,6 

10:37 5 

zraněni 

10:50,7 

mimo CR 
zraněni 

zraněni 

13:06,8 

10:17,1 

10:05,4 

10:06,8 

10:19,1 

zranění 

zraněni 

2.test plavání 
duben 06 

05:15,7 

05:04,9 

mimo CR 
04:44,0 

2. test běh 
duben 06 

12:30,1 

09:36 8 

Mimo CR 
10:19 9 

od 1.6. 06 není členem CM 

05:33,3 

05:32,3 

05:24,0 

04:38 2 

04:47,4 

05:02,0 

05:41,4 

04:54,1 

04:45,0 

2.test plavánl 
duben 06 

05:40,6 

04:42,4 

04:59,0 

05:06,9 

04:52,0 

05:01,1 

04:59,3 

05:18,1 

mimo CR 
zraněni 

04:59,1 

05:17,6 

05:11,9 

04:54 7 

05:01,0 

04:18 o 
mimo CR 
04:44,1 

10:50 9 

Omluvena 

10:20,0 

10:30 2 

10:52,7 

11:05,0 

10:51,8 

09:32 4 

10:05,0 

2. test běh 
květen 06 

14:19 1 

10:01,3 

10:42 1 

11:121 

09:49,1 

10:09 6 

10:27,9 

10:25 8 

Mimo CR 
09:44 5 

10:07,3 

Omluvena 

09:53,0 

10:06,8 

09:51,0 

10:09,3 

Mimo CR 

09:50,0 
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~ - sportovci zařazeni ocl1.1 0.2004 

•• - sportovci zařazeni od 1.10.2005 

HO~EJŠ( Věra* 

KOLIBÍKOV Á Eliška 

KOLIBIKOVÁ Šárka 
KOLOMAZNIKOVA 
Eva 

JANIKOVÁ Kateřina 

MAŠEK Štěpán 

KREJČI VoJtěch ** 
KOLIHA Michael** 

CHOVANEC Jan** 

VOSÁTKA Ondřej** 

LEMBERKA Jakub ** 
HRADECKÝ Jan ** 

NOV ÁK Martin ** 
CEPÁKOVÁ Hana** 

SCM ČSTT - Tábor 

88 Nemoc 

85 05:24,5 

85 05:11 9 
04:56,8 

84 

87 Nemoc 

86 04:47,8 

89 05:23,8 

89 04:52,0 

89 Nemoc 

90 04:49,2 

90 04:42,0 

85 04:451 

89 05:07,2 

87 05:16 1 

nemoc 

12:51 ,2 

11:42 2 
11:52,0 

nemoc 

10:04,0 
09:38,0 

zraněni 

nemoc 
09:55,0 

11:01,9 

10:13 4 

zraněni 

12:16,1 

2.test plavání 
květen 06 

mimo CR 
05:31 ,2 

05:13,2 

04:50,3 

2. test běh 
květen 06 

Mimo CR 
omluvena 

11:42,8 

11:36,2 

od 1.6. 06 není členem CM 
04:38,9 10:05,5 

05:24,4 09:47,2 

05:00,6 11:03,2 

04:41 '1 10:51,1 

04:48,9 10:17,8 

mimo CR mimo CR 
omluven omluven 

04:46,4 09:56,9 

05:07,4 zraněni 
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Tabulka37 

Výsledky výkonnostních testů SCM ČSTT RTC 2006- 2007 

*- sportovci zafazeni od 1.10.2006 Výsledky zpracoval: Milan Kul man 

""- výsledek z oficiálního plaveckého, nebo atletického závodu 

Výsledky podzimních 
testÍI SCM !!STI -21.10. Výsledky jarnfch testÍI SCM 

Příjmení jméno Ročník osobnf trenér 2006 !!STI - 21.4. 2007 

SCM !!STI - Brno 400mK I 3km 400mK 3km 

KROUPA ToméA 87 T.Kiima mimo CR I omluven Omluven 

POSPÍCHAL Zbyněk 86 Z. Tobiáš 05:11 5 I 10:44,8 04:53,7 09:54,1 

ZDRAŽIL Tomáš 85 T. Kiima 04:53,2 I 10:15,4 04:55,5 09:56,5 

KUBÍNEK František 88 T.Kifma nemoc I omluven 04:34,1 09:18,9 

VOLAVÝ Dominik 88 Z. Tobiáš nemoc I omluven nemoc I omluven 

SCM !!STI - Praha 400mK 3km 400mK 3km 

HAMPEJS Jiřl 86 J. Trnka mimo CR I omluven mimo CR 
TÁBORSKÝ Michal 87 J. Trnka zraněni 10:21,3 05:06,1 09:571 

HAMPEJSOVÁ Lenka* 84 J. Trnka zraněni 14:03,8 05:08,1 13:49,8 

VYKOUKAL Jan 89 J. Trnka 05:27,2 10:20 9 05:09,3 09:591 

VAŠINOVÁ Tereza 88 J . Trnka 05:18,0 12:11,6 05:10,6 11:57,1 

BERAN Jan 88 J. Trnka 04:55,4 10:09,0 04:47,8 09:47,7 

KRUŽIKPetr 90 J. Trnka 05:00,1 10:02,0 04:53,3 09:49,8 

HYNEKVit* 90 J. Trnka 04:44,6 11:13,0 04:53,2 12:39,1 

SCM ČSTI Pardubice 400m K 3km 400mK 3km 

SOUKUP Petr 87 J. Seidl 05:27,4 10:02,7 05:06,0 10:04,6 

TOMÁŠEK LukáA 88 J. Seidl 05:03 2 09:34,8 04:39,8 09:27,5 

KARLOVÁ Veronika 90 J. Seidl 05:43,5 12:00 8 05:39,9 12:24 o 
SCHMIER Petr 90 J. Seidl 05:04,1 09:37,3 04:56,3 09:55,9 

KANIAČEV Roman * 91 J. Seidl 04:321 10:35 o 04:30,2 10:16,4 

RYBÁČEK Miroslav 87 J. Seidl 05:10,5 10:37,4 05:19,8 09:51,2 
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osobnf trenér 

SCM ČSTT • Plzeň 

KYPTATomáš 85 Z. Zeman 
Z. Zeman I L. 

ŽUFANOVÁ Petra 85 Zelenková 

~VARC Přemysl 85 Z. Zeman 

KO~OVÁHana 88 Z. Zeman 

ULRYCHOVÁ Anna* 87 Z. Zeman 

LUKE~OVÁJana * 89 Z. Zeman 

PLZÁK Matěj * 90 Z. Zeman 

JANOUŠEK Jakub * 91 Z. Zeman 

ŠLAJS Petr 90 Z. Zeman 

SCM ČSTT • Tábor 

KOLIBfKOVÁ ~rka 85 M. Hotow 

KOLOMAZNÍKOVÁ Eva 84 M. Hotoyý 

HOŘEJšf Věra 88 M. Novotný 

KOLIHA Michael 89 M. Hotový 

CHOVANEC Jan 89 M. Hotový 

VOSÁTKA Ondřej 90 M. Hotový 

LEMBERKA Jakub 90 M. Hotoyý 

ODLEROV Á Silvie * 90 M. Novotný 

NOVOTNÝ Marek* 91 M. Novotný 

SCM ČSTT • Karlovy Vary 

PEJSAR Jaroslav 84 J. Horčlc 

BÁČAJan 
T.J. Kovalovský I 

88 T.Báča 

T.J. Kovalovský I 
TRAPP Lukáš 89 T.Báča 

D~DEK Vojtěch * 
T.J. Kovalovský I 

90 T.Báča 

KLINGOROVÁ Irena* 
T.J. Kovalovský I 

90 T.Báča 

SCM ČSTT - Horni Počernice 

ANDRŠ Martin 88 V. Andrš I J.Nagy 

NAGY Jiří* 90 V. Andrš I J.Nagy 

PLATILOVÁ Denisa* 90 V. Andrš I J.Nagy 

VOJT~CH Jonáš * 89 V. Andrš I J.Nagy 

test plavánf 
21.10.06 

400mK 3km 

zraněni I omluven 

05:53 4 11 :39,8 

04:40,4 09:13,0 

05:11 9 12:45,0 

05:37,7 11 :20,2 

06:20 7 12:06,6 

05:08,1 10:23,7 

05:14,2 10:06,5 

04:46 8 10:11 o 

400m K 3km 

zraněni I omluvena 

zraněni I omluvena 

05:19,3 12:43,9 

05:092 10:19 8 

04:56,3 10:23,2 

05:13,1 09:59,3 

04:48,0 10:28,9 

06:08,0 14:18 o 
05:02,8 09:58,7 

400mK 3km 

04:54,0 10:35,0 

05:19,5 10:21 7 

05:10,5 10:18,3 

05:04 2 09:58 9 

zraněni/omluvena 

400m K 3km 

05:05,6 10:15,0 

05:09,7 10:24 3 

05:31,7 12:24 5 

05:48 5 10:34,0 

test plavánf 
21.4.07 

400mK 

05:03,1 

05:31,0 

04:47,2 

04:59,5 

05:36,5 

test běh 
21.4.07 

3km 

09:19,2 

11 :04 8 

08:56,3 "* 

11:39,3 

11:06,9 

nemoc I omluvena 

04:58,4 10:00,8 

04:57,8 10:03,3 

04:41,3 10:09,4 

400mK 3km 

05:09,1 11:28 6 

05:00,7 12:28,9 

05:04,9 11:55,3 

04:48,0 10:28 5 

04:45,3 10:16,4 

04:43,5 09:482 

04:42,9 10:34,2 

05:48,0 12:48 8 

04:52,9 ** 10:03,9 •• 

400mK 3km 

04:39,8 09:48,7 

05:20,2 10:22,5 

04:56,2 10:33 7 

04:50,1 09:33 3 

05:41,3 13:44,2 

400mK 3km 

0:04:44 0:09:48 

0:04:54 0:10:19 

0:05:15 0:12:27 

0:05:18 0:10:10 
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osobní trenér 

SCM ČSTT - Jindřichův Hradec 

CEPÁKOVÁ Hana 87 J. Vaněk 

VORHEMUS František* 87 J. Vaněk 

NOVÁK Martin 89 J. Vaněk 

SCM čsn - Přerov 

KALABUSOV Á Hana 88 J. HýZI 

ŽEMLA Pavel * 89 J. HýZI 

JOHN Martin 89 J. HýZI 

Sportovci SCM ve společné piipravě - Jablonec n. Nisou 

MUŽÍČEK Pavel 84 J. Mužíček 

KUŘIKOVÁ Petra* 91 J. Mužíček 

ŠIMÁKOVÁ Jitka 86 J. Mužíček 

Sportovci SCM ve společné přípravě - M. Budějovice 

HIRT Lukáš I 88 I S. Doležal 

ROUPEC Radek I 89 I S. Doležal 

Sportovci SCM v individuální přípravě 
J.Fonnánek I 

ŘENČTomáš* 90 Z.Součková 

KADLEC Jakub 87 J.Fonnánek 

LHOTOVÁ Kateřina 89 J.Brynda 

FRANCKEJan 84 D. Janata 

FRANCKE Michal 86 D. Janata 

ČERriiANSKÁ Eliška * 89 T. Langhammer 

VLČKOVÁ Zuzana * 91 Z.Kabrhell M.Cerv 

DUDKOVÁ Kateřina 88 M. Dudek 

JENÍČEK Ondřej 88 J.Vencl 

JOHANIDESOVÁ Lea 89 P. Johanides 

PURKAR Lukáš 88 M. Malík 

ZÁTOPKOVÁ Andrea 87 K. Janák 

VAVEROVÁ Lucie 90 J. Března 

MATERA Tomáš * 89 H.Materová 

test plavání 
21.10.06 

400mK 

05:17,2 

04:49,3 

04:54,0 

400mK 

04:59,6 

05:09,3 

04:59,8 

400m K 

3km 

12:28,6 

11:06,0 

09:56,3 

3 km 

13:13,6 

10:18,5 

09:51,8 

I 3 km 

nemoc I omluven 

Neomluvena 

05:16,7 I 12:09,4 

400mK 3 km 

04:54,4 10:18,3 

04:53,1 09:38,8 

400mK 3 km 

05:09,2 10:02,8 

05:08,4 10:39,6 

05:17,3 11:52,6 

Neomluven 

Neomluven 

05:27,3 13:08,4 

05:49,7 11:30,3 

05:11,1 11:28,1 

05:20,6 09:32,0 

05:25,1 10:39,1 

04:57,4 09:59,0 

nemoc I omluvena 

05:33,3 13:05,8 

05:32,7 10:17,2 

test plavánf 
21.4.07 

400mK 

05:21,0 

04:42,2 

04:55,0 

400mK 

04:53,4 

04:58,4 

04:42,0 

400mK 

04:26,1 
mimo CR-VT-
Itálie 

05:07,1 

400mK 

04:47,2 

04:45,5 

400mK 

04:56,5 

04:54,6 

05:13,1 

test běh 
21.4.07 

3km 

Zranění 

10:06,3 

09:31,0 

3km 

11:41,6 

09:56,0 

09:36,1 

3km 

Zranění 

10:34,3 ** 

11:55,5 

3km 

10:05,0 

09:34,3 

3km 

09:29,8 

10:12,3 

11:08,6 

mimo CR - VT Španělsko 

04:42,3 09:32,9 

05:12,0 12:26,1 

05:40,1 11:30,8 

05:03,4 11:15,1 

05:21,1 09:36,5 

05:23,8 10:56,4 

04:46,2 09:40,1 

Omluvena 

05:26,4 11:46,6 

05:21,5 09:53,1 
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