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Abstrakt

Název: Vliv současných trendů na determinanty sportovního výkonu v triatlonu

Cíle: Cílem práce bylo zjistit, jaké jsou vlivy současných trendů v triatlonu a jak mohou
ovlivnit determinanty sportovního výkonu a predikovat, jakým směrem se bude triatlon
v budoucnu ubírat.
Metody: Pro zjištění historického kontextu byla použita dle Hrocha (1985) metoda
historická. Výsledky byly náležitě interpretovány v souvislosti s vymezením problému,
sběru a analýzy dat na základě induktivně-deduktivní úvahy. Výzkum se zabývá
vyhledáváním, zpracováním a analýzou dat u různých druhů triatlonů v rámci
mezinárodní triatlonové unie (ITU). Analyzovány jsou také výsledky z několika
vybraných triatlonových závodů mistrovství světa od nejkratšího formátu (super sprint),
až po ten nejdelší, kterým je dlouhý triatlon. Součástí výzkumu byl i rozhovor
s pracovníkem komise Mezinárodní Triatlonové Unie (Triathlon Development
Committee).
Závěry: Triatlonové závody se podle analýzy historického vývoje zkracují a podíl
sprint triatlonů stoupá na úkor olympijských triatlonů. Mezi nejlepšími závodníky
super sprint triatlonu, sprint triatlonu a olympijského triatlonu není zásadní rozdíl
v hodnotách BMI. Zatím žádné národní triatlonové federace se nespecializují na
identifikaci sportovního talentu pro závody štafet a super sprint triatlony.

Klíčová slova: Super sprint triatlon, identifikace sportovních talentů, trendy v triatlonu,
somatotyp

Abstract

Name:

The influence of the current trends on the determinants of sports
performance in triathlon.

Aim:

Main aim of the diploma thesis was to find out the influences of current
trends in triathlon and how they can influence the determinants of a sports
performance and predict in which direction the triathlon will go in the
future.

Methods:

According the historical method by Hroch it was used to determine the
historical context. The results were properly interpreted in the context of
a problem definition, data collection and analysis based on inductivedeductive reasoning. The research deals with the search, processing, and
analysis of data for various types of triathlons within the International
Triathlon Union (ITU). The results from several selected triathlon races
of the world championship are also analyzed, from the shortest format
(super sprint) to the longest, which is a long triathlon (Ironman). The
research also included an interview with an employee of the Commission
of the International Triathlon Union (triathlon development committee)

Outcome:

According to the analysis of historical development, triathlon
competitions are shortening, and the share of triathlons is rising at the
expense of Olympic triathlons. There is no fundamental difference in BMI
values between the best super sprint triathlon, sprint triathlon and Olympic
triathlon competitors. So far, no national triathlon federations specialize
in identifying sporting talent for relay races and super sprint triathlons.

Keywords: Super sprint triathlon, identification of sports talents, trends in triathlon,
somatotype
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1 Úvod
Triatlon je relativně mladý sport, který se stále jistým způsobem utváří a mění. Proto je
potřeba na změny reagovat a přizpůsobovat se trendům. Je samozřejmostí, že triatlon se bude
vždy skládat ze tří disciplín (plavání, cyklistiky a běhu), ale vzdálenosti či pořadí těchto
disciplín se mohou lišit. Od vzniku triatlonu jsme mohli pozorovat mnoho proměn. Milníkem
byly olympijské hry v Sydney v roce 2000, které sportu přinesly velkou pozornost a také
upevnily formát závodu na letních olympijských hrách (LOH). Nyní v roce 2021 se ale do
programu LOH nově zařazuje smíšená štafeta. Odehrála se tak změna, o které je třeba
přemýšlet.
V triatlonu jde o kombinaci tří sportů: plavání, cyklistiky a běhu; tento sport je prováděn
nepřetržitě od začátku až do konce. Mezi jednotlivými disciplínami je prostor, který se nazývá
depo, v tomto momentu má sportovec možnost vyměnit si vybavení pro další část závodu,
to všechno musí být provedeno bezchybně a co možná nejrychleji, protože i zde se závodí
a častokrát rozhoduje o konečném výsledku.
Existují různé varianty triatlonu, klasický silniční (hákový, bezhákový) nebo třeba terénní.
Rozlišovat triatlon lze ale i ve vzdálenostech, dlouhý triatlon (plavání 3,9km, cyklistika
180 km, běh 42 km), který dominoval v počátcích, přes střední (polovina dlouhého triatlonu)
a standardní olympijský (1500 m, 40 km, 10 km) až po krátký (sprint) triatlon (750 m, 20 km,
5 km) a super sprint triatlon (150-400 m plavání, 3-10 km cyklistika, 900-3 km běh), který je
oblíbený kvůli jeho atraktivitě, dynamičnosti a tomu, že se výsledek nedá tak lehce predikovat.
Atraktivní je tato forma například i kvůli kvalifikačním postupovým závodům, kde může divák
vidět svého favorita při triatlonu hned několikrát. U super sprint triatlonu, se dokonce čím dál
častěji objevují alternativy, kde se střídá pořadí disciplín.
Tak jako u ostatních vytrvalostních sportů, kterými jsou např. dlouhé běhy nebo cyklistka,
je výkon tvořen fyziologickými a psychologickými aspekty zejména pak vysokou hladinou
maximálních hodnot absorpce kyslíku (VO2max) nebo maximálního výkonu v cyklistice
(Wpeak). Triatlonový výkon definuje ale také mnoho ostatních atributů, kterými jsou třeba
talent nebo prostředí, ve kterém sportovec žije a jaké má podmínky.
Vzhledem k tendenci zkracování a zrychlování celého sportu, kterou můžeme pozorovat
u četnosti super sprint triatlonu v podniku World Triatlon, nebo zařazením štafetového závodu
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na LOH, jsem se rozhodl tomuto tématu věnovat a objasnit, jaké změny v triatlonu by mohli
nastat v případě pokračování tohoto trendu. V této práci se budu věnovat rozdílům mezi
jednotlivými variantami triatlonu a jaké budou mít rozdíly vliv na identifikaci sportovních
talentů v triatlonu. Určit, kdo je vhodný pro kratší, nebo delší vzdálenosti s ohledem na tělesnou
stavbu a somatotyp, protože je zde velký rozptyl v čase, od super sprintu (12 min-35 min)
po olympijský triatlon, který trvá kolem 120 min. Jen z tohoto pohledu již můžeme
předpokládat, že se bude lišit to, jak budou vypadat triatlonisté zaměřeni na různé varianty.
Kdybychom takto uměli vhodně predikovat správný somatotyp, mohli bychom se
s některými sportovci zaměřit pouze na standardní triatlon a s jinými zase na štafetový závod
nebo krátký triatlon. Triatlon by pak také mohl více připomínat cyklistiku, kde se v jednotlivých
týmech dělí na sprintery, vrchaře, nebo jezdce na celkové pořadí.
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2 Současný stav bádání
Kapitola současný stav bádání je dělena na dvě podkapitoly, první se zabývá rozdílnostmi mezi
různými vzdálenostmi a také změnami v triatlonu, které měly vliv na jeho vývoj, například,
jak působily na somatické změny triatlonistů. Dále se v této kapitole zaobírám historickým
kontextem, dále jak funguje energetické krytí od nejkratších vzdáleností v triatlonu až po ty
nejdelší a ostatními informacemi, které máme o tom, jak vypadají parametry závodních
triatlonistů a sportovců ve vybraných sportech vzhledem ke vzdálenosti závodu, protože i toto
nás bude zajímat, abychom lépe pochopili rozdílnosti při porovnání jednotlivých disciplín
a distancí v triatlonu.
Druhá kapitola je zaměřena na atraktivitu a trendy v triatlonu, které mohou napovědět,
kam bude triatlon směřovat v budoucnosti. Věnuje se technickým změnám, ke kterým došlo
v poslední době, jako je například zařazení smíšené triatlonové štafety do programu LOH. Dále
zde se také zmíním o vývoji moderního pětiboje, který lze vnímat jako příbuzný sport
s triatlonem, a tak by se dalo předpokládat, že se některé vzorce mohou opakovat i v triatlonu.
Níže je přiblíženo i to, jaká data v oblasti atraktivity a sledovanosti má Národní sportovní
agentura o ostatních sportech.

2.1 Změny v triatlonu a jejich vliv na vývoj
Triatlon je multisportovní událost složená z plaveckých, cyklistických a běžeckých
disciplín prováděných po sobě, absolvovaných v různých vzdálenostech. Každá disciplína je
spojena krátkou přechodnou fází, během které má sportovec možnost změnit vybavení, může
tak učinit mezi všemi disciplínami (z plavání na cyklistiku a z cyklistiky na běh) v určité zóně,
před tím, než bude pokračovat dál v závodě. Jako první moderní triatlon považujeme událost,
která se konala v San Diegu v USA v polovině 70. let a od té doby si triatlon získával
na popularitě (Markus G., et al. 2020) Tento sport debutoval na olympijských hrách v roce
2000 a rozšířil se na řadu různých akcí. Standardní triatlonové vzdálenosti řízené Mezinárodní
triatlonovou unií (ITU) a pravidelně uskutečňované během mezinárodních soutěží jsou uvedeny
v Tabulce 1. Z těchto šesti forem jsou první tři „draft legal“ tedy „hákové“ na elitní úrovni, což
znamená, že sportovci mohou využít „draft“ (závětří) předchozích sportovců během kterékoli
ze tří disciplín, přičemž výhoda je patrná hlavně v cyklistice a plavání. Při závodech na „dlouhé
vzdálenosti“ musí být mezi cyklisty dodržována nastavená vzdálenost alespoň 10–20 m.
ITU rovněž pořádá jiné formy, nebo varianty tradičních kombinací „plavání, cyklistika,
běh“. Patří mezi ně aquatlon (2,5 km běh, 1 km plavání, 2,5 km běh), duatlon (10 km běh,
40 km cyklistika, 5 km běh), cross-triatlon (terénní triatlonová disciplína, která se obvykle
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odehrává na 1 km plavání, 20–30 km horské kolo a 6–10 km traťový běh) a zimní triatlon
(zahrnuje běh, horské kolo a běh na lyžích – vše na sněhu, čas tohoto formátu závodu
se pohybuje kolem 80–90 min).
Další text se bude zabývat fyziologickými požadavky a reakcemi spojenými s různými
vzdálenostmi triatlonu, od vzdálenosti super sprintu, po vzdálenost dlouhého triatlonu.

Název
Smíšené triatlonové štafety (STŠ)
Krátký triatlon (KT)
Olympijský triatlon (OT)
Střední triatlon (ST)
Dlouhý triatlon (DT)

Plavání,
vzdálenost (m)
300
750
1500
1900
3800

Cyklistika,
vzdálenost (km)
7
20
40
90
180

Běh, vzdálenost
(km)
2
5
10
21,1
42,2

Tabulka 1. Triatlonové vzdálenosti dle jednotlivých distancí.

Vzdálenost na olympijských distancí (OD) se používá v individuálním závodě
na olympijských hrách a také nejčastěji během světové triatlonové série ITU. Smíšené
triatlonové štafety – dvě triatlonistky a dva triatlonisté (v pořadí žena, muž, žena, muž) postupně
absolvují zkrácený individuální triatlon – první mistrovství světa v na tohoto formátu se konalo
v roce 2009. Na olympijských hrách debutuje v roce 2021. Závody dlouhého formátu, jsou
celkově nejpopulárnější, a absolvují je jak elitní, tak i neelitní sportovci. Mistrovství světa
v dlouhé triatlonu se koná každoročně na Havaji pod hlavičkou World Triathlon Corporation.
Navzdory mnoha rozdílům ve vzdálenostech, které jsou v triatlonu patrné, vedou tyto formáty.
Podle celkové doby trvání závodu (~ 20 min na sportovce v soutěži STŠ (smíšená triatlonová
štafeta) až ~ 8–9 h pro závod Ironman – Tabulka 2.) hlavní zdroje tvorby energie pocházející
z metabolismu aerobních zdrojů (Obrázek 1). Zde dochází k syntéze adenosintrifosfátu (ATP)
v mitochondriích, která zahrnuje spalování energetických zdrojů za přítomnosti dostatečného
množství kyslíku, a je dominantním zdrojem produkce energie pro intenzivní cvičení trvající
déle než 75 s.
Podle Sharma a Periarda (2020) lze zdroje energie lze získat jak ve svalu (tj. ve volných
mastných kyselinách a glykogenu), tak mimo něj (např. volné mastné kyseliny v krvi nebo
krevní glukóza při požití stravy a z jaterních zásob. Avšak vzhledem k relativně nízké rychlosti
obratu ATP není aerobní systém schopen plnit energetické požadavky od začátku zátěže, bez
ohledu na intenzitu cvičení nebo během cvičení ve vysoké intenzitě. Z tohoto důvodu jsou
anaerobní (bez kyslíku) zdroje energie schopné okamžitě reagovat na energetické požadavky
intenzivního cvičení a mohou podporovat extrémně vysokou aktivaci svalové síly a výkonové
výstupy. Existují dva hlavní anaerobní systémy – fosfatogenový nebo alaktický systém, který
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produkuje ATP rozkladem fosfokreatinu, a glykolytický nebo alaktátový systém, který zahrnuje
anaerobní rozklad svalového glykogenu, nebo glukózy v krvi, přičemž se jako vedlejší produkt
vytváří laktát.
Obecně se uznává, že fosfatogenový systém je dominantním zdrojem produkce energie
pro cvičení trvající až 6 s., ačkoli během tohoto časového úseku dochází také ke glykolýze.
Glykolýza dosáhne své maximální rychlosti regenerace ATP po 10–15 s cvičení, přičemž
zůstane na vysoké hodnotě, zatímco aerobní metabolismus zvyšuje svůj příspěvek k produkci
energie během následujících ~ 60 s (Sharma a Periard, 2020).
Plavání
Disciplína

Muži

Ženy

Cyklistika
Muži

Ženy

Běh
Muži

Celkový čas
Ženy

Muži

Ženy

Smíšené štafety 0:03:42 0:03:53 0:09:49 0:10:37 0:04:32 0:04:58 0:18:54 0:20:44
Krátký triatlon

0:08:54 0:09:25 0:29:10 0:31:21 0:13:59 0:15:48 0:53:24 0:58:06

Olymp. triatlon 0:18:32 0:19:27 0:54:03 0:57:16 0:29:44 0:33:44 1:44:34 1:52:00
Střední triatlon 0:21:53 0:23:01 2:04:16 2:15:28 1:06:34 1:15:11 3:36:31 4:01:13
Dlouhý triatlon 0:46:29 0:48:14 4:09:06 4:26:07 2:41:31 2:55:22 7:52:39 8:26:18
Tabulka 2. Nejlepší časy (hh:mm:ss) plavání, kola, běhu a celého triatlonu, během různých
triatlonových disciplín v kategorii mužů a žen, na závodech mistrovstvích světa 2018. wts.triathlon.org
[online], ironman.com [online] (2021).

Obrázek 1. Příspěvek a interakce energetického systému během cvičení v souvislosti s dobou trvání
Sharma a Periard (2020).
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Fosfagenový systém dodává energii hydrolýzou kreatinfosfátu uloženého ve svalu, který
uvolňuje fosfát a který se přenáší na ADP tam resyntetizuje ATP. Anaerobní glykolytický
systém dodává energii štěpením sacharidů ve formě glukózy v krvi nebo svalového glykogenu
za účelem resyntézy ATP. Aerobní systém dodává energii prostřednictvím mitochondriálního
dýchání, ke kterému dochází oxidací lipidů (volné mastné kyseliny a triglyceridy v krvi)
a sacharidů (glukóza v krvi, svalový a jaterní glykogen)
V rámci triatlonového závodu se vyskytují občasné krátkodobé výkyvy ve výdeji
energie. Náhodný profil intenzity (plavání – budování pozice, jízda na kole – úniky a běh –
finiš) a obnovení intenzivního úsilí po určité pauze vyžadují, aby sportovci, kteří mají dobře
vyvinuté anaerobní vlastnosti, splňovali i tyto specifické požadavky. Sportovci, kteří soustředí
většinu svého tréninku na rozvoj aerobních schopností, aby splnili celkové požadavky závodu,
musí část času věnovat také intenzivnímu tréninku a rozvoji rychlosti v jejich tréninkových
programech s cílem rozvíjet anaerobní výkon a kapacitu.
Jordán (2019) popisuje, že při vývoji triatlonu došlo k somatickým změnám, které
se staly v důsledku změny charakteru závodu. Změnil se například podíl ektomorfní
komponenty, která je nyní vyšší na úkor endomorfní komponenty. Příčinou změny je podle něj
povolení draftingu při cyklistické části a zvýšení důležitosti při běžecké části kvůli celkovému
výsledku. Další a pro tuto práci důležité zjištění je, že důvodem změn v tělesné stavě triatlonistů
může být také zkracování závodních tratí. To ovlivnilo a pozměnilo formu sportovního
tréninku. Výsledkem jsou intenzivnější tréninky a úbytek tréninků, které jsou soustředěny
na rozvoj obecné vytrvalosti.
Horčic (2004) se zabýval určením výkonnostních předpokladů v triatlonu, součástí
výzkumu bylo i určovaní somatotypu na vybraném souboru. V letech 1995–2000 byly
sledovány skupiny reprezentačního výběru. V těchto letech byl zjištěn tělesný typ u celkem
63 dorostenců a juniorů, 21 mužů, 39 dorostenek a juniorek a 8 žen. V Tabulka 3 jsou pak
uvedeny základní antropometrické údaje o tomto souboru.
Antropometrický parametr

junioři (n = 24)

juniorky (n = 15)

Výška (cm)
180.7 ± 7
167,3 ± 2
Hmotnost (kg)
71 ± 7,3
59,5 ± 3,6
Tabulka 3. Základní antropometrické parametry juniorských triatlonistů (Horčic, 2004).
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Bernacíková a kol. (2010) zpracovali antropometrické údaje u triatlonistů a triatlonistek
(Tabula 3.) Zahrnut je i somatotyp a podíl tělesného tuku mužů a žen, nejedná se však pouze
o juniorskou kategorii, která je předmětem zkoumání v jeho práci.
Antopometrický parametr
Výška (cm)
Hmotnost (kg)
Procento tuku (%)
Somatotyp

Muži
179
72
5-10
1,9 – 4,2 – 3,0

Ženy
172
60
10-15
3,2 – 3,6 – 2,9

Tabulka 4. Základní somatické parametry triatlonistů (Bernacíková a kol. 2010)

Údaje o somatotypech juniorů z let 1996–1998 byly vyznačeny v somatografu (Obrázek
2). S průměrným zastoupením komponent 1,96 – 4,35 – 3,14 (Horčic, 2004) popisuje typologii
triatlonisty jako určitý „mezityp“ mezi specialisty v jednotlivých disciplínách triatlonu.

Obrázek 2. Somatograf juniorských triatlonistů z let 1996–1998 (Horčic, 2004).

K obdobným závěrům došli i Ackland et al. (1997). Při svých výzkumech se zabývali
antropometrickým profilem elitních triatlonistů a před samotným měřením očekávali (na
základě jiných studií) nižší ektomorfii a vyšší mezomorfii oproti běžcům a naopak nižší
mezomorfii a vyšší ektomorfii oproti plavcům. Rozdíl v dominanci jednotlivých komponent od
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specialistů v plavání a běhu vysvětlují jako přirozený důsledek tréninku různých disciplín.
Sellés-Pérez, et al. (2018) sledovali změnu somatotypu u amatérských triatlonistů pravidelným
tréninkem, výsledky jasně nasvědčovaly výraznému snižování endomorfní komponenty se
zvyšujícím se podílem ektomorfie. Nižší zastoupení endomorfní komponenty zároveň
poukazovalo na vyšší výkonnost.
Když se podíváme na jednotlivé sporty zastoupené v triatlonu, můžeme si všimnout, že
u některých se mění fyziologické a anatomické dispozice vzhledem k vzdálenosti. Porovnání
plavání a běhu podle BMI které můžeme vidět v na (Obrázek 3) naznačuje tuto skutečnost.
V běhu jsou vyžadovány na krátkou vzdálenost schopnosti, jako síla a rychlost, zatímco
na dlouhé vzdálenosti je upřednostňována ekonomika a vytrvalost. V důsledku toho se elitní
běžci liší fenotypicky mezi typy běžeckých vzdáleností. Maratonci jsou obvykle hubenější než
sprinteři, protože maximální rychlost je určována kapacitou běžce na generování odrazové síly,
a tím pádem je vyšší svalová hmota. Naproti tomu metabolické výdaje na běh, které ovlivňují
vytrvalost, se přímo zvyšují s tělesnou hmotností a nepřímo s délkou nohy.
Ve skutečnosti index tělesné hmotnosti (BMI; kg m-2) elitních běžců koreluje se závodní
vzdáleností, rychlostí a poměr generování BMI.
Tento znak podobnosti mezi rychlostí a vytrvalostí je evidentní i v případě jiných sportů,
například desetibojaři, kteří mají větší podíl mezomorfní složky dominují ve sprintu na 100 m,
ale mají horší výkon na 1500 m než ti, kteří se přibližují k ektomorfním hodnotám.
V plavání je však činnost, kde základní mechanické omezení rychlosti je pohonná práce
prováděná na jednotku odporu. Není proto jasné, jak a zda se projeví velikost a proporce těla.
Ve vodě je svalová snaha podporovat tělesnou hmotu zanedbatelná, protože tělo vytěsňuje vodu
a téměř neutrálně se vznáší.
Tělo s větším objemem a zvětšený povrch zvýší odpor, což sníží závodní rychlost pro
dané množství mechanické síly. Výsledky předchozích zkoumání antropometrie elitních plavců
bylo smíšené, s žádným jasným vzorem určujícím tvar a velikost těla ve sprintu a vytrvalostním
závodě (Chatard, 1990).
Testovala se také hypotéza: jaká je optimální hodnota BMI u plavců, která se nemění při
vzdálenosti závodu. Hypotéza sledovala jednoduchý model: svalový výkon plavců je funkcí
svalové hmoty, a tedy úměrné tělesné hmotnosti; odpor je úměrný ploše, a tedy výšce2
za předpokladu izometrického měřítka. V případě že budeme pozorovat různé hodnoty BMI
u elitních sportovců, budou odrážet rozdíly hlavně ve svalové hmotě.
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Kriticky (protože hmotnost je ve vodě nižší) tento model předpovídá, že optimální BMI
se nebude lišit podle závodní vzdálenosti, to je zásadní rozdíl oproti běhu.
Potvrdil se předpoklad, že elitní plavci se budou koncentrovat na stejné hranici BMI bez
ohledu na plaveckou distanci. Tyto predikce byly testovány pomocí údajů o výšce, hmotnosti
a BMI pro soutěžící běžce a plavce na olympijských hrách 2012 v Londýně (Gagnon, 2018).

Obrázek 3 Vztah mezi závodní vzdáleností a BMI u běžců a plavců na akcích mužů a žen
(Gangon, 2018).
Výsledky celého modelu na obrázku 3 Středová čára boxplot je medián. Dolní a horní okraj
rámečku jsou první a třetí kvartily. Horní hrana představuje třetí kvartil plus 1,5násobek. Dolní
hranice je první kvartil minus 1,5násobek mezikvartilového rozsahu. Odlehlé hodnoty se
zobrazují jako body.
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2.2 Atraktivita triatlonu a sportu obecně
Podle M. Harada (2012) se divácká motivace v triatlonových soutěží skládá z pěti faktorů. Mezi
nimi jsou „úspěch“ a „cestovní ruch“. Tyto dva faktory reflektují charakteristiku triatlonových
akcí. Pro triatlonového diváka je turistická destinace místa konání silným motivačním
faktorem; je důležité, aby organizátor akce zvážil atraktivitu při výběru místa konání a zvýšil
tak počet účastníků. Výsledky studie Harada (2012), která byla prováděna při příležitosti
závodu světového poháru v Yokohamě také naznačují, že téměř polovina triatlonových diváku
by se chtěla stát potenciálním účastníkem triatlonových závodů. Proto je pravděpodobnější, že
se triatlonovými diváky stanou účastníci, pokud budou odstraněny některé ze tří omezujících
faktorů – obavy z nedostatečných plaveckých dovedností, cena, kterou by potenciální účastníci
museli investovat do vybavení a ostatních nákladů a poslední z obav je časová náročnost
na trénink triatlonu.

Vývoj v moderním pětiboji
Tlak na atraktivitu je i u jiných sportů, u vícebojů je to například moderní pětiboj, který prošel
také jistými změnami. Občas, se vedou diskuse o setrvaní́ moderního pětiboje v programu
letních olympijských her, zatím s jistotou víme, že se v něm objeví jen v Tokiu 2021 a Paříži
2024, poté je jeho budoucnost, jako olympijského sportu, nejistá.
Představitelé Mezinárodní federace moderního pětiboje (UIPM) velmi usilují o to, aby
zůstal tento unikátní víceboj stále atraktivním sportem pro sportovce i pro laickou a odbornou
veřejnost. To, jakým směrem se vše bude dále vyvíjet, stojí hlavně na rozhodnutí International
Olympic Committee, uvidíme tedy, zda zůstane moderní pětiboj olympijským sportem i po roce
2024.
S tím souvisí i velmi dynamický vývoj ve změnách pravidel a také celková podoba
pětiboje, čehož jsme v posledních letech svědky. K největším změnám v moderním pětiboji
a zásahu do jeho pravidel došlo bezesporu právě v posledních dvaceti letech, kdy můžeme
pozorovat zkrácení doby trvání u finálového závodu na jeden den, podobně také došlo
ke zkrácení plavecké a běžecké vzdálenosti nebo přechodu na střelbu vzduchovou pistolí
z původní malorážky a konečně také k zavedení kombinované, běžecko-střelecké, disciplíny
či následný přechod na využití laserové technologie při střelbě.
I podle zakladatele novodobých olympijských her by měly jednotlivé disciplíny
v pětiboji navazovat v co možná nejkratším sledu (Svoboda 2012).
Na Olympijských hrách 2021 v Tokiu budeme moci vidět závod moderního pětiboje
v podstatě celý v jednom dni, respektive ve dvou dnech s tím, že v tom prvním proběhne pouze
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kvalifikační kolo šermu a zbytek den další. V současné době vše naznačuje dalšímu zkracování
v Paříži 2024 a to až ke dvou hodinám, může se tedy stát, že na případných dalších
olympijských hrách uvidíme opravdu rychlý a dynamický závod. Otázkou zůstává, zda další
změny pravidel přispějí ke stabilitě tohoto sportu a zda tento přístup přiláká nové diváky,
či nikoliv.

Atraktivita sportu v ČR
Podle výzkumu Národní sportovní agentury (NSA) „sport pravidelně sleduje přibližně 41 %
Čechů, kdy 7 % respondentů odpovědělo, že sport sleduje každý den, 20 % několikrát týdně,
14 % jednou či dvakrát týdně. Výrazně více sport sledují muži. Pravidelně jich sport sleduje
55 %, zatímco žen pouze 28 %.
Češi nejraději sledují lední hokej, za ním následuje lyžování, atletika, tenis a biatlon.
Výsledky se výrazně liší u mužů a u žen. Zatímco u žen je divácky nejatraktivnějším sportem
krasobruslení, u mužů se nedostalo ani mezi 20 divácky nejatraktivnějších sportů. Podobně
dopadl fotbal. Třetí nejoblíbenější sport v hodnocení mužů se umístil až na 22. pozici u žen.
Většina Čechů totiž nesportuje vůbec, nebo jen nárazově. Například ve Skandinávii
sportuje 80% obyvatel.
Aktivně sport pravidelně provozuje přibližně 38 % čechů. Každý den aktivně sportuje
5 % respondentů, několikrát týdně 18 % a jednou či dvakrát týdně 15 %. 40 % Čechů se sportu
nevěnuje vůbec nebo pouze příležitostně. Muži sportují mírně častěji než ženy, ale ve srovnání
se sledováním sportu je rozdíl mezi aktivním sportováním mužů a žen výrazně nižší. Mezi
nejatraktivnější sporty z pohledu jejich aktivního provozování patří bowling a kuželky, tenis,
cyklistika, lyžování a stolní tenis. Nejatraktivnějším sportem pro aktivní sportování je u mužů
cyklistika, která se u žen umístila až na 12. pozici. U žen se vysoko umístil taneční sport, jóga,
sportovní aerobik a fitness a plavání.“ NSA.cz (2020).

2.3 Shrnutí současného stavu bádání
Hlavní cíl práce je pokusit se na základě historického kontextu, strategického plánu ITU
a současného dění v triatlonu predikovat, jak by se mohl tento sport vyvíjet do budoucna. Získat
více informací, abychom měli co nejpřesnější data o tom, jak připravovat české triatlonisty
na vrcholné světové soutěže, a také přiblížit trenérům a odborné veřejnosti, která pracuje
s mládeží to, na co se případně zaměřit při identifikaci sportovních talentů, aby byl výběr talentů
a práce s nimi ještě efektivnější. Protože se sport ve světě neustále vyvíjí a jinak tomu není
ani v triatlonu, chtěl bych, aby Česká triatlonová asociace mohla reagovat na změny včas.
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V kapitole současný stav bádání jsme se dozvěděli informace o triatlonu a jeho
variantách podle vzdálenosti, jaká je časová náročnost těchto variant a vztahu metabolického
krytí od závodu smíšených štafet/super sprintu až po dlouhý triatlon. Víme tak, že
se s přibývajícím časem mění podíl metabolického krytí z více anaerobního na převážně
aerobní. Úsek jednoho závodníka ve smíšené triatlonové štafetě trvá kolem 20 minut, s ohledem
na pohlaví, u středního triatlonu se zátěž pohybuje kolem 1hodiny a 50minut a u dlouhého
triatlonu časová náročnost kolísá okolo 8hodin zátěže.
Podle Jordána (2019) jsme vymezili antropometrické parametry u dorostenců a juniorů
v triatlonu. Uvedl, že somatotypy u tohoto vzorku lidí se pohybuje někde mezi mezomorfním
a ektomorfním typem a že se tedy nevymezují přesně v jednom místě, jako je to například
u maratonských atletů. K podobnému výsledku došel ve svém výzkumu i Horčic (2004).
Dále jsme se podívali na to, jak se liší hodnoty body mass indexu (BMI) u plavců
a běžců také ve vztahu ke vzdálenosti. Zjistili jsme, že u plavců se BMI se vzrůstající
vzdáleností téměř nemění a koncentruje se na podobném bodě, což je dáno vodním prostředím,
ve kterém je plavání vykonáváno. Jedinou odlišnost je možné zaregistrovat v podílu svalů vůči
tukům, kdy plavci specializující se na kratší tratě mají větší podíl svalů a plavci zaměřeni
na delší tratě mají větší podíl tuků. V běhu se BMI s narůstající vzdáleností závodu snižuje
a celková hmotnost je v bězích na delší tratě limitujícím faktorem.
Atraktivita sportu v ČR i ve světě sleduje podobný trend a to, že se disciplíny a sporty
zkracují, podobně jak je tomu v pětiboji by tomu mohlo časem být i v triatlonu. Diváci mají
rádi nepredikovatelnost výsledků a taky změny při samotném závodu; uvedeno na příkladu
biatlonu je pro diváky zábavnější než klasické lyžování.
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3 Cíle a úkoly práce
Cíle práce
Cíl 1. určení trendu v triatlonu
První analýza proběhne na základě rozhovoru se členy ITU development týmu, kde budeme
konzultovat, jaká je strategie této organizace do dalších let a jak se naplnila strategie z let
minulých. Tyto strategie se stanovují vždy na jeden olympijský cyklus (4 roky), na stejnou dobu
je také volen panel vedení a pracovníků ITU.
Cíl 2. analýza četnosti různých druhů triatlonů v rámci ITU
Dalším cílem v této práci, bude získat data od tom, jaká je četnost jednotlivých triatlonových
závodů podle vzdálenosti, abychom určili, jestli je standartní (olympijský triatlon) stále
nejčetnější v ITU sérii evropských a světových pohárů a jak se mění podíl ostatních formátů
tedy hlavně krátkého triatlonu a super sprint triatlonu. Zajímat nás budou i smíšené triatlonové
štafety, disciplína, která je v triatlonu relativně nová, a tak nás zajímá, jak často je zařazována
do programu evropského poháru (EP) a světového poháru (SP) a rozebereme takém, jací
závodníci jsou pro tuto disciplínu vhodní.
Budeme zjišťovat, jestli triatlonové asociace do smíšených štafet nasazují stejné
závodníky, kteří jsou zároveň ti nejúspěšnější v individuálních závodech, anebo jestli dávají
přednost závodníkům, kteří třeba nemají ty nejlepší výsledky v sólových závodech
na standardních tratích, ale za to mají předpoklady k tomu, aby excelovali na super krátkých
distancích, které můžeme vidět právě ve štafetách. Mohla by pak také existovat strategie
některých asociací, která by si „šetřila“ sprintery pouze na štafetový závod.
Cíl 3. Analýza somatotypů dle triatlonové specializace
Třetím cílem bude zjistit, jak se liší různé somatotypy triatlonistů podle specializace
na jednotlivé vzdálenosti, stanovíme si základní parametry, co to je somatotyp a jak se určuje.
Podíváme se na somatotyp vhodný pro štafety a super sprint triatlony až po závodníky, kteří
mají nejlepší výsledky na standartním (olympijském) triatlonu. Prvním způsobem bádání bude
komparace s ostatními sporty, podle časové náročnosti příkladem může být atletika – běh
na střední a delší tratě 800 m, nebo 3 km v porovnáním s běžcem, který se specializuje na půl
maratony a maratony. Stejně tak v plavání plavec specilazující se na 400 m, 800 m, 1500 m
a dálkový plavec 5, 10, 20 km. U cyklistiky se zaměříme na sprintery, „klasikáře“, vrchaře
a jezdce na celkové pořadí. Důležité pro pochopení bude vědět, jak funguje identifikace
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sportovních talentů obecně ve všech sportech, a to nejenom u nás v České republice, ale i jinde
ve světě. Srovnáme tedy přístup několika vybraných států a porovnáme je s identifikací
sportovních talentu v Česku.
Cíl 4. Komparace výsledků vybraných atletů na závodech v různých distancích
Pro zjištění předpokladů vybereme 10 nejlepších triatlonistů z mistrovství světa 2019
od super sprint triatlonu až po dlouhý triatlon a porovnáme jejich hodnoty BMI a tělesnou výšku
samostatně. Toto srovnání bude sloužit jako další indikátor toho, zda jsou některé typy postav
vhodnější pro super sprint distance, nebo nikoliv.
Cíl 5. Určení případné změny v identifikaci sportovních talentů
V tomto úkolu bude zásadní zjistit jaké postupy pro identifikaci sportovních talentů volí
česká triatlonová asociace a jaké postupy volí ostatní triatlonové asociace a případně navrhnout
lepší řešení této problematiky, abychom do budoucna mohli optimalizovali výběr talentů.

Úkoly práce
•

Zjistit současný stav bádání.

•

Stanovit dílčí cíle práce.

•

Na základě analýzy současného stavu bádání a vlastních analýz, zpracovat podklady pro
splnění jednotlivých cílů.

•

Zpracovat závěry práce.
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4 Metodika práce
V této diplomové práci je použita metoda historická, dle Hrocha (1985), která spočívá ve
vyhledávání materiálů v dostupných tištěných a elektronických zdrojích. Výsledky byly
náležitě interpretovány v souvislosti s vymezením problému, sběru a analýzy dat
na základě induktivně-deduktivní úvahy.
Výzkum se zabývá vyhledáváním, zpracováním a analýzou dat různých druhů triatlonu
v rámci Mezinárodní triatlonové unie (ITU). Analyzovány jsou také výsledky
ve vybraných triatlonových závodech mistrovství světa od nejkratšího formátu (super
sprint), až po ten nejdelší, kterým je dlouhý triatlon. Výsledky jsou zpracovány do grafu.
K porovnání slouží hodnoty tělesných parametrů (BMI) vztažené k jednotlivým formátům.
Součástí výzkumu byl i rozhovor s pracovníkem sekce triathlon development mezinárodní
triatlonové unie, se kterým byla vedena diskuse týkající se strategie ITU pro další roky;
trendy, které pozorují oni jako světová triatlonová organizace a také jeho osobní pohled
na tuto problematiku.
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5 Cíl 1. Určení trendů v triatlonu
Na základě rozhovoru se členem ITU development týmu víme, že mezinárodní triatlonová unie
(ITU) používá několik nástrojů pro zdokonalení celého triatlonu. Jedním z nástrojů je řazení
národních federací (NF) do skupin, aby měly možnost porovnání a věděly, v kterých oblastech
se mají zlepšovat. Další otázkou, kterou by se ITU zabývá jsou televizní přenosy, které jsou
v tuto chvíli pouze na internetu. Bude se také řešit to, zdali je dvouhodinový přenos
olympijských distancí pro široké spektrum diváků zajímavý. Mohlo by se tedy stát, že pro větší
zájem o kratší triatlonové formáty se bude zařazovat do programu více sprint triatlonů, to
by mohlo ovlivnit vývoj a složení triatlonů v kalendáři v dalších letech. Nyní je to ale pouze
hypotetická otázka. Zdali to tak dopadne nebo nikoliv, se uvidí až v budoucnu. ITU
v posledních letech experimentuje s novými disciplínami a kombinacemi, jakými jsou třeba
aquabike (kombinace plavání a cyklistiky) a dalšími podobnými závody, kterými se snaží
zaujmout závodníky.
Jedním z hlavních bodů strategického plánu pro období 2018-2021 bylo cíl růst globálně
i v rámci národních federací proto nyní ITU 2021používá škálování skupin (1-5), které určuje
úroveň „vyspělosti“ jednotlivých federací, tato škála byla sestavena na základě různých
průzkumů a historických údajů. Hodnotí několik faktorů, podle kterých se následně uděluje
skóre. Kritéria jsou například:
1. Fungování národní federace (NF).
2. Rozvojové programy NF.
3. Účast na kontinentálních juniorských akcích.
4. Vyvinuté NF, programy strukturovaného vzdělávání.
5. Konkurenceschopnost sportovců na kontinentální úrovni ve všech věkových
kategoriích.
6. Rozvinutost národní federace s vysoce výkonnými programy, sportovci světové třídy,
7. Akreditované vzdělávací systémy ITU.
8. Vysoká rovnováha mezi pohlavími.
9. Organizování akcí pořádaných ITU.
Členové prvních tří skupin jsou považovány za „rozvojové“ národní federace. Splnění níže
uvedených bodů je přísným kritériem pro dosažení 5. skupiny. Pokud některý z těchto
požadavků nesplní, NF nemůže být v 5 skupině, a to bez ohledu na celkový výsledek průzkumu.
Česká republika se nachází ve skupině 4 a splňuje níže uvedená kritéria:
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•

Dobrá pozice u Mezinárodní triatlonové unie (ITU)

•

Minimálně 20 % ženských členů.

•

ITU akreditovaný vzdělávací program pro trenéry.

•

ITU Akreditovaný vzdělávací program technických úředníků NF.

•

Pořádání alespoň jedné události kontinentální nebo světové třídy.
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6 Cíl 2. Analýza četnosti různých druhů triatlonů v rámci ITU
Rozbor četnosti různých triatlonů podle vzdálenosti, kterých se účastní ti nejlepší
světoví triatlonisté bude sloužit jako jistý ukazatel vývoje triatlonových událostí, Jistou část
zaměříme také na smíšené triatlonové štafety, a to, jak korespondují s výběrem sportovních
talentů a jestli je vhodné se na ně specializovat, když víme, že kritérium pro účast na LOH
ve smíšené štafetě je top 140 individuální pozice ve světovém žebříčku.
Četnost závodů je analyzována od roku 1994, kdy kromě standardních tratí začínaly
zvyšovat svoji četnost i závody na krátkých distancích super sprint triatlonu, a také
ve smíšených triatlonových štafetách. První triatlon pod záštitou ITU se konal v roce 1985
v německém Imenstatdu, tehdy šlo o mistrovství Evropy na standardních (olympijských)
distancích. Rok 1994 bude tvořit naši pomyslnou startovní čáru, kvůli zařazení super sprint
triatlonů do programu závodů ITU, od tohoto momentu do roku 2019 nás budou zajímat
všechny události kontinentálních pohárů a světových pohárů v kategorii juniorů a elite.
Poslední rok, který je zaznamenán v grafu je rok 2019, protože další vývoj ovlivnila pandemie
Covid - 19 a výsledky by tak mohly být zavádějící, nebo nepřesné.
V dalších grafech se zaměříme pouze na vývoj super sprintu nebo kombinaci super
sprintu a super league triatlon, který je důležité zařadit to tohoto grafu, protože se ho účastní
ti nejúspěšnější triatlonisté a má velkou sledovanost. Z tohoto důvodu je vhodné zohlednit tento
podnik do výzkumu, i přes to, že ho nespravuje ITU.

vývoj četnosti různých druhů závodů v čase
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Graf 1. Vývoj četnosti různých druhů závodů v čase
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štafety smíšené

V tomto grafu si můžeme všimnou rapidního nárůstu krátkých triatlonů od roku 2004
po olympijských hrách v Aténách. Oproti tomu triatlony na standardních disciplínách prudce
stoupaly od roku 1996 do roku 1999 a poté jejich vývoj kolísal a v posledních letech dokonce
klesal. Smíšené štafety do jisté míry kopírují křivku krátkých triatlonů, ale jejich četnost není
tak výrazná. Super sprint triatlon v porovnání s četností ostatních formátů zaostává, ovšem
trend je vzestupný, což je vidět i v Grafu 2. V tomto grafu také můžeme zaznamenat pokles
v roce 2008 a 2009. Tento pokles by se dal vysvětlit světovou finanční krizí a tedy tím, že
zkrátka nebylo možné financovat tak vysoký počet závodů, jako v letech před tím. Nebo tento
úpadek mohly ovlivnit LOH v Pekingu.
6

Vývoj četnosti super sprint triatlonů
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Graf 2.vývoj četnosti super sprint triatlonů v čase

Super sprint triatlon (SST) se objevoval v programu ITU již v minulosti, a to především
ve Francii nebo Maďarsku. Francie byla a je tradičním pořadatelem indoor triatlonu, velmi
atraktivní alternativy pro diváky. Od roku 2014 četnost SST vzrůstá. V posledním roce tohoto
grafu startoval poprvé také super league triathlon, komerční podnik, který pořádá netradiční
triatlonové závody, které jsou pro diváky a sportovce velmi atraktivní, právě formátem závodu
a pak také destinacemi, ve kterých se závody odehrávají. Na tento tyto události jsou pozváni
ti nejlepší světoví triatlonisté a jako paralelní závod probíhá akce pro neprofesionální
triatlonisty. V rámci super league triathon se konalo v roce 2019 pět závodů.
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Vývoj četnosti smíšených štafet
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Graf 3. Vývoj četnosti smíšených triatlonových štafet v čase

Smíšené triatlonové štafety se začaly do programu zařazovat v roce 2009, kdy se pořádaly
pouze dva závody. Prvním bylo mistrovství Evropy v holandském Holtenu a druhým závodem
bylo mistroství světa v USA ve státě Iowa. Tehdy zvítězil tým Švýcarska, který se v letošním
roce na MS ve smíšených štafetách pohyboval až za polovinou startovního pole.

Podíl jednotlivých variant triatlonu
jednotlivých variant triatlonu v roce 2009
1%
2%
23%

super sprint
sprint
olympijský
štafety smíšené

74%

Graf 4. Podíl jednotlivých variant triatlonu v roce 2009.

V roce 2009 jasně převládal podíl standardních triatlonů (74 %) v porovnání s ostatními
distancemi. Procento krátkých triatlonů činilo v té době 23 %. Závody super sprintu a štafet
byly dohromady v té době na mizivých 3 procentech z celkového počtu.
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Podíl jednotlivých variant triatlonu
jednotlivých variant triatlonu v roce 2019
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Graf 5. Podíl jednotlivých variant triatlonu v roce 2019.

V roce 2019 se podíl změnil tak, že převážnou část tvořili závody sprint triatlonů a to 59 %.
Oproti tomu standardní triatlony pouze 25 %. Zvýšil se o podíl smíšených štafet a super sprint
triatlonů.
Při porovnání dvou předešlých grafů zjistíme, že za 10 let, od roku 2009 do roku 2019 odehrálo
několik zásadních změn. Počet olympijských triatlonů klesl o 49 %, ale také můžeme pozorovat
navýšení krátkých triatlonů o 36 %. Zvýšilo se také procento štafet ze dvou na třináct procent
a podíl super sprintů z jednoho procenta na tři.

7 Cíl 3. Analýza somatotypů podle triatlonové specializace
Důležitým bodem, který je třeba vymezit, je somatotyp a jak ho určit, protože somatometrie je
metoda, který nejlépe přibližuje to, jak vypadají sportovci v různých sportu. Pojem „somatotyp“
můžeme pozorovat poprvé v roce 1940, kde se objevil v Sheldonově publikaci – „Varieties of
human physigue“. Tam je somatotyp definován jako vztah morfologických komponent, který
je určován třemi čísly (Riegerová a kol., 2006). Sheldonova metoda má tu výhodu, že podle
ní lze určit i přechodné typy. Tato metoda v prvopočátcích mohla určit až 76 různých typů podle
tělesné stavby, později byl počet rozšířen na 88 (Čelikovský a kol., 1979). V Sheldonově
typologii člověka se hodnotí úroveň tří komponent na škále 1-7, přičemž vyšší číslo definuje
větší zastoupení dané komponenty (ekto. mezo., nebo endomorfní). V případě, že se jedna
z komponent rovná číslu sedm, můžeme označit následovně somatotyp jako jednoznačný
endomorf (7-1-1), mezomorf (1-7-1) nebo ektomorf (1-1-7). Ektomorf odpovídá
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Kretschmerovu astenickému typu, mezomorf atletickému a endomorf pyknickému typu.
Sheldon tuto metodu zpracoval v publikaci „Atlas of Man“.
Charakteristika komponent
a) Endomorfní komponenta – určuje štíhlost či tloušťku probanda. V případě dominance
endomorfní komponenty pozorujeme typicky oblé tvary s vyšším podílem tuku,
pozorovat také můžeme a nízký podíl svalové hmoty. Segmenty těla jsou kratší.
V situaci, kde převládá endomorfní komponenta nad ostatními, je somatotyp označován
jako extrémní endomorf (Čelikovský a kol., 1979).
b) Mezomorfní komponenta – je vztažena k rozvoji kostry a svalstva. V případě vyšších
hodnot mezomorfních komponent, podíl svalstva a kostry je vyšší (Fetter a kol., 1967).
To způsobuje jistou hranatost tělo s ostrými svalovými reliéfy. Obvod břicha se
ve vztahu k obvodu hrudníku a šíři ramen liší tak, že je výrazně nižší (Čelikovský a kol.,
1979). Základním předpokladem pro mnoho sportovních odvětví je právě mezomorfie.
Při absolutní dominanci této komponenty, a naopak minimálního výskytu ostatních
komponent, můžeme mluvit o typu extrémní mezomorf.
c) Ektomorfní komponenta –Velký povrch těla je znakem ektomorfie. Ektomorfní
komponenta určuje délku tělesných segmentů. Podmínkou není vysoká postava, ovšem
za výraznou můžeme považovat délku končetin. U tohoto typu se vyskytuje nižší podíl
svalstva zejména na stehnech a pažích. Jedná se o křehký typ. Pakliže jsou endomorfní
a mezomorfní komponenty zastoupeny jen minimálně, převažuje ektomorfní
komponenta. Jedná se zde o extrémního ektomorfa (Čelikovský a kol., 1979).
Potřebné údaje pro určení somatotypu
•

Hmotnost v kg a tělesná výška v cm,

•

Rozměry biepikondylů humeru a femuru s přesností na centimetry,

•

Rozměry čtyř kožních řas s přesností na milimetry – tricipitální, subskapulární,
supraspinální a střední lýtkové,

•

Obvody lýtka a paže ve flexi.
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7.1 Typologie sportovců
Porovnání tělesných parametru a somatotypu jednotlivých sportů v triatlonu.
Olympijský triatlon má dobu trvání kolem 120 min. a sprint triatlon přibližně 55 min
s ohledem na profil trati. Super sprint triatlon trvá od 10 min do 35 min, s tím že někdy
se závodí vícekrát (rozjížďky, semifinále, finále) a někdy je závod pouze jeden.
Tento formát je velmi variabilní i co se týká pořadí disciplín a doby odpočinku mezi
jednotlivými závody. Například v podniku Triathlon Superleague se střídá pořadí disciplín
a mezi jednotlivými koly je pouze 10 min od dokončení prvního závodníka. Takový triatlon
se může podobat sprint triatlonu, ale také jsou závody například Evropského poháru (triathlon
Lievin) kde je mezi semifinále a finále i několik hodin. Bude zajímavé srovnat somatotypy
dílčích disciplín triatlonu a pozorovat podobnosti mezi nimi a celým triatlonem.
7.1.1 Plavci
Plavání je specifické v tom, že se odehrává ve vodním prostředí, to znamená, že jsou zde úplně
odlišné požadavky než v cyklistice a běhu. Dopředné síly působí jinak a somatické parametry
mohou být také jiné, například tělesná hmotnost sportovce není kritickou komponentou výkonu.
To lze pozorovat například u různých plaveckých disciplín, kde tělesná hmotnost plavce
na 100 m kraul a 20 km závod může být stejná. Co se pravděpodobně bude lišit, je tělesné
složení, kdy sprinter bude mít větší podíl svalů a u dálkového plavce budeme pozorovat větší
zastoupení tuku, které je u dálkového plavání výhodou z několika důvodů. Celková hmotnost
ale může být podobná.

Tabulka 5. Typologie plavců (Jordán, 2021).

Na somatogramu v Obrázku 4 vidíme, že somatotypy se mohou dělit i v závislosti na úroveň
výkonnosti a také ve vztahu k pohlaví.
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Obrázek 4 Somatogram – znázornění různých plaveckých somatotypů podle úrovně výkonnosti
a pohlaví (Stanković, 2018).

7.1.2 Cyklisté
V cyklistice můžeme pozorovat velké rozdíly v tělesném složení napříč cyklistickými
disciplínami, jak můžeme vidět na (Obrázkek 4). Naprosto jiné tělesné složení bude mít
cyklista, který jezdí silniční etapové závody typu Giro di Italia, La Vuelta nebo Tour de France
oproti dráhovým cyklistům, kteří se zaměřují na kratší distance.
V silniční cyklistice bude častější výskyt sportovců s nízkým procentem tuků a budou se řadit
spíše mezi ektomorfy, zatímco dráhová cyklistika nabídne podstatně víc mezomorfů, kteří
budou mít také nízké procento tuku, ale větší procento svalů.
Somatotyp triatlonisty na standartní a dlouhý triatlon se bude podobat somatotypu silničního
cyklisty, ale v super sprintu by mohl dominovat sportovec podobný dráhovým cyklistům
a disponovat větším podílem svalové hmoty. Tělesná hmotnost by zde nemusela být tak
podstatná, to znamená, že takové parametry by mohly být odlišné.

Tabulka 6. Typologie cyklistů (Jordán 2021).
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Obrázek 4. Somatogram – znázornění somatotypů různých odvětví cyklistiky (Foley J. 1989).
7.1.3 Běžci
Atletika se vyznačuje tím, že tělesná hmotnost hraje ve výsledném výkonu zásadní roli.
Zacharogianis (2017) říká, že snížení neaktivní tělesné hmotnosti o 1 kg zlepší výkon běžecké
vytrvalosti o 1,4 %. Tyto hodnoty mají velký vliv ve středních, ale zejména pak delších tratí
od 3 km až do ultramaratonu. V porovnání s triatlonem je 8-15 min zátěž odpovídající 3-5 km
běhu a pak také půlmaraton a maraton. Tyto tratě bychom zase mohli přirovnat k sprit triatlonu
a olympijskému triatlonu. Samostatná běžecká část v SST odpovídá běhu na střední tratě (8003000 m). Na Obrázku 5, můžeme vidět kde se na somatogramu nacházejí různé profily podle

33

jednotlivých běžeckých disciplín. Procento tělesného tuku se u středních tratí pohybuje kolem
7 %, u delších tratí je toto procento nižší. Zde také bude záležet na tom, na jakou trať se atlet
zaměřuje, sprint, střední tratě, nebo dlouhé běhy. Typologie běžců na střední a dlouhé tratě je
znázorněna v Tabulka 7.

Tabulka 7. typologie běžců (Jordán, 2021).

Obrázek 5. Zobrazení somatotypů podle atletických disciplín (Barbieri, 2017).

7.1.4 Triatlonisté
Z výsledků diplomové práce Jordána (2021) vyplývá, že na delších distancích převládá
somatotyp s vyšším podílem mezomorfní komponenty, což lze pozorovat i v jiných studií (Silva
a kol., 2012; Kandel a kol., 2014). V krátkých triatlonech (Tabulka 8) můžeme naopak vidět
tendenci k vyššímu podílu ektomorfní komponenty (Landers a kol., 2012; Jordán, 2018),
příčinou této skutečnosti je především důraz na běžeckou část, který se zvýšil s povolením
draftingu. Naopak u dlouhých triatlonů (Tabulka 9) je větší důraz kladen na cyklistickou část,
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protože má větší podíl na celkovém výkonu a taky proto, že v tomto není umožněna jízda
v háku. Mezomorfní komponenta převládá v delších triatlonech právě kvůli zaměření
na cyklistickou část závodu. Zajímavostí je zjištění korelace mezi somatotypem triatlonistů
krátkých a dlouhých triatlonů před zavedením draftingu. To značí skutečnost, že drafting hraje
v tělesné stavbě významnou roli, kvůli draftingu je v krátkém triatlonu kladen větší důraz
na běžeckou část, protože je možné se v cyklistickém balíku udržet i s menší výkonností. 64 %
triatlonistů se v průběhu sportovní kariéry přesunou z kratších závodů na delší.

Tabulka 8. typologie triatlonistů – sprint triatlon (Jordán, 2021).

Tabulka 9. typologie triatlonistů – dlouhý triatlon (Jordán, 2021).

Obrázek 6. Srovnání somatotypů souboru triatlonistů se zónami somatotypů u plavců, cyklistů a běžců
v České republice (Horčic, 2004).
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8 Cíl 4. Komparace vybraných atletů ve světovém žebříčku
Na základě porovnání tělesných parametrů (výšky a váhy) 10 mužů, kteří se pravidelně umisťují
na předních pozicích světového poháru budeme hledat souvislosti mezi tělesnými hodnotami
a různými závody podle formátu vzdálenosti. Předpokladem je, že vyšší a těžší sportovci s vyšší
hodnotou BMI se budou hůře prosazovat v olympijském triatlonu, ale v sprint triatlonu a super
sprint triatlonu by jejich výsledky měly bít lepší. Data v rámci grafu byla získávána
z protriathletes.org (2021).

Graf 6. Vztah mezi závodní vzdáleností a BMI u triatlonistů na akcích mistrovství světa z let 2019
a 2020. Výsledky celého modelu v tabulce 1. Středová čára boxplot je medián.

Byly vybrány závody mistrovství světa v roce 2019 nebo v 2020, ze kterých se vybralo prvních
10 závodníků a podle jejich tělesné hmotnosti a výšky se vypočítaly hodnoty Body Mass
Indexu. Z grafu 6 je možné vidět, že nejvyšší BMI mají sportovci dlouhého triatlonu, to lze
vysvětlit vyššími požadavky na cyklistickou část. Je známo, že v triatlonu cyklistická část
zabere více něž 50 % z celkového času triatlonu, větší objem svalů na dolních končetinách
může zvyšovat celkovou tělesnou hmotnost, a tak i BMI.
Největší rozptyl v BMI vidíme u závodníků v olympijském triatlonu, kde nejvyšší hodnoty
dosahují hranice 24,4 BMI, to je ale spíše výjimečná hodnota.
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Graf 7. Průměrné hodnoty BMI v jednotlivých triatlonových závodech dle vzdálenosti.

Vidíme, že se hodnoty BMI téměř neliší a zůstávají podobné u super sprintu, sprintu
i olympijského triatlonu, k výrazné změně dochází až na hranici středního triatlonu.
V některých výběrech, konkrétně ve vzorku triatlonistů na olympijský a střední triatlon,
se některá jména opakují. Jde příklad o Kristiana Blumenfelda nebo Gustava Idena, norské
sportovce, kteří dokážou uspět na kratších i delších distancích triatlonu.
Ve výběru se vyskytují dva závodní, kteří se velmi liší od průměru, jde právě Kristian
Blumenfeld vítěze Olympijských her 2021 v Tokiu, jehož BMI je na hodnotě 24,44. Další
neobvyklou hodnotu je BMI druhého závodníka z LOH 2021 Alexe Yeeho, které se pohybuje
kolem 17. lze tedy říct, že BMI není klíčová hodnota v při predikci sportovních talentů.
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Graf 8. Tělesná výška 10 nejlepších triatlonistů z různých formátů v roce 2019.
V grafu 8 se zabýváme pouze tělesnou výškou, která ukazuje, že nejvyšší závodníci se vyskytovali
na závodech super sprintu, obecně menší tělesné výšky dosahují nejlepší závodníci na tratích sprintu
a olympijského triatlonu. Nejnižší závodní v rámci MS 2019 měřil 167 cm a nejvyšší pak 194 cm.

průměrná výška ze závodů MS 2019
186

184
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Graf 9. Průměrná výška závodníků ze závodů MS 2019.
Graf 9. Zřetelně ukazuje průměrné hodnoty, které byly u super sprintu 184,4 cm, u sprintu
a olympijského triatlonu je průměrná výška závodníků podobná 177,7cm resp. 177,8 cm. S narůstající
vzdáleností pak stoupá i tělesná výška, u středního triatlonu 178,5 cm a u dlouhého triatlonu
až na 180,8 cm.
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9 Cíl 5. Určení případné změny v identifikaci sportovních talentů
9.1 Sportovní talent
Talentem je možné nazývat vlastnosti a schopnosti, které jsou mimořádně příznivě seskupené
a mají vliv na určitou danou oblast činností (tj. pohybový, umělecký), anebo také pro více
profilované zaměření v rámci jedné činnosti. Talent je řazen mezi prvotní předpoklady pro
dosažení dobrého sportovního výkonu. Pojem Talent má tedy dva významy, prvním jsou tedy
schopnosti a vlastnosti (jejich model, abstrakce) a druhým významem označujeme nositele
těchto atributů (Dovalil a kol., 1992).
Talent může být někdy definováno v souvislosti s dalšími dvěma pojmy: vlohy a nadání.
Někteří autoři používají tyto dva pojmy za odlišné jako např. (Kodým, Blahuš a Hříbková,
1987) Jiní autoři nedělají mez těmito pojmi rozdíly Perič (2006).
Nadání lze definovat jako mimořádně příznivý soubor vloh speciálního charakteru
a talent je možné definovat jako konkrétní projev daných schopností, který je spojen s vysokým
výkonem. Pojem nadání je vymezeno jako spojení pozitivních vloh. Vlohy jsou
anatomickofyziologické

zvláštnosti

mozku

a

nervového

systému

(NS)

nebo

psychofyziologické vlastnosti člověka. Jsou zděděné vrozené předpoklady následného rozvoje,
které má člověk již v okamžiku jeho narození, a právě na základě těchto předpokladů může
dojít k tvorbě určitých schopností. Jsou základním prvkem přirozeného rozvoje schopností.
Talent je pak vnímán jako ucelená, homogenní složka vynikajících schopností.
Rozdílnosti mezi nimi spatřujeme ve třech hlavních znacích. Nadání nemá oproti Talentu tak
vysokou kvalitu, je ucelenější a konkrétnější.

9.2 Výběr sportovního talentu
Pro pochopení jsme popsali několik druhů výběru talentů z obecného hlediska a pak
jsme se zaměřili na konkrétní příklady identifikace sportovních talentů z pohledů několika
států, které patří k nejlepším v triatlonu a porovnali je s hodnocením, které je aplikováno
v České republice.
Kovářová (2012) říká, že při výběru talentů nejde pouze o jednorázový akt, ale o průběžné
hodnocení jedinců se vzrůstající specializací a jejich následné zařazování do skupin. Správně
zvolený systém výběru a podpora rozvoje talentu by měly minimalizovat úsilí a náklady spojené
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s dlouholetou sportovní přípravou sportovců a zároveň zvýšit pravděpodobnost dosažení jejich
maximální výkonnostní úrovně. Sportovní politika státu podporuje v tomto duchu rozvoj
systémů, které by měly co nejefektivněji vyhledávat a podporovat nadané jedince.
Podle Ko a kol., (2003) byly výzkumy ve světě nejdříve zaměřeny na motorické schopnosti
nebo výkonností předpoklady a až později v devadesátých letech se začaly do identifikace
sportovních talentů postupně zahrnovat ostatní faktory, jako fyziologické, sociální
a psychologické.
Příkladem takto nastaveného systému výběru talentů (adolescentů) pro různé sporty může
být v Číně (Ren, 1996). Podobný vzor byl aplikován i v Německu (Kozel, 1996) a v témže roce
představuje Hoare (1996) v Austrálii národní program pro výběr talentů. Další rok byl
publikován výzkum pro identifikaci sportovních talentů u dětí, také v Austrálii Malina (1997)
a podobný systém byl prezentován dokonce o několik let dříve ve Slovinsku Leskosek a kol.
(1992).
Základní problém je stále v nalezení a výběru vhodných a validních indikátorů (dotazníků,
testů, bodové škály apod.) (Perič, 2006). Dalším významným problémem je identifikace
vhodného věkového období, ve kterém výběr provádět. Častou chybou při identifikaci
sportovních talentů je záměna hodnocení jejich předpokladů a jejich aktuální výkonnosti.
Jakým způsobem jsou sportovní talenti vybíráni je ve většině zemí podobné. Často je využíván
několikastupňový systém (většinou třístupňový). V prvním stupni výběru je kladen důraz
na obecné pohybové předpoklady, v dalších stupních jsou standardy zvyšovány a nároky
na specifické předpoklady pro konkrétní typ sportu rostou. (např. Rizak,1986; Wu, 1992; Kozel,
1996).
Náročnost, dokonalost a preciznost některých tehdejších výzkumů dokazuje např.
výzkum prováděný ve východním Německý, zaměřený na vytvoření standardů pro výkonnostní
předpoklady u dětí. Tohoto výzkumu se zúčastnilo 2000 dětí a trval přes 6 let (Fisher a Borms,
1990).
Modely systémů se sestavovaly většinou ze tří postupných kroků. Nejprve byly
identifikovány ukazatele predikující sportovní výkon, dále se pokoušely nalézt nástroje které
by byly schopné odlišit potenciální vrcholové sportovce od průměrná a posledním krokem bylo
identifikovat model předpokladů za pomoci nastavení standardu výkonu v jednotlivých
prediktorech výkonu (Ko a kol., 2003).
Ke konci osmdesátých let se systémem výběru talentů u nás zabýval Komárik (1988).
Taktéž navrhuje třístupňový predikční systém (Obrázek 7) pro identifikaci talentů ve sportu:
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vstupní predikce, cílem je predikovat sportovní talent a odhadnout úroveň sportovního nadání
ve struktuře individuálních předpokladů sportovce. Ve čtvrtém ročníku ZŠ (9-10 let) probíhá
první etapa. Určování a predikce se uskutečňuje na podle základních prediktorů talentu.
Specializovaná predikce, Cílem je napomáhat sportovcům při výběru vhodné sportovní
disciplíny pro kterou mají nejvyšší předpoklady k úspěchu a také nejvyšší osobní předpoklady.
Touto etapou prochází sportovec na přelomu ukončení základní školy (14-15 let). Na základě
testování prediktorů a hodnocení postupových kritérií předcházející etapy se uskutečňuje
predikce.

Obrázek 7. Osnova predikčního systému výběru talentů (Komárik, 1988).
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2. Předvrcholová predikce – Cílem je poskytnout pravděpodobnost dosažení limitních
kritérií sportovní výkonnosti. Etapa předvrcholové predikce probíhá v 18 letech, tj.
v posledním ročníku střední školy. Predikce je uskutečňována na základě výsledků
hodnocení dle postupových kritérií specializované přípravy a dodatkových prediktorů,
které jsou specifické pro jednotlivé disciplíny a sport. V současné době je v České
republice vnímán systém identifikace talentů rovněž ve třech, respektive čtyřech
úrovních. Podle fází sportovní přípravy (Perič, 2006) rozlišuje tři stupně výběru –
spontánní, základní a odborný – Obrázek 8. Během nichž roste požadovaná úroveň
a specifikují se kritéria na talent jedince.
Spontánní výběr – Není součástí organizovaného výběru talentů, jedná se o výsledek
přirozeného působení prostředí. Dalo by se říct, že jde spíše o nábor maximálního počtu
jedinců, kteří se chtějí dané činnosti věnovat. Základem je odhalování vrozených vloh
dětí a zjišťování vhodnosti pro sportovní přípravu.
Základní (empirický) výběr – Obvykle se realizuje až kolem dvacátého roku života
někdy je také spojován se vstupem dětí do sportovních tříd 1. Výběr je většinou prováděn
na úrovni pedagogického pozorování. Nevýhodou je zjišťování pouze aktuálního výkonu,
nikoli však předpokladů pro výkon.
Základní identifikace je rozdělena do dvou etap:
1. V první počáteční etapě dochází k prvotnímu výběru (reparaci), který by měl
postihnout jen evidentně neperspektivní jedince.
2. V druhé etapě se výběr prohlubuje a následuje po určitém časovém intervalu, v této
etapě je využíván negativní způsob výběru.
Odborný (specializovaný) výběr – Ve fázi této etapy dochází ke křížení s etapou pro výběr
vrcholového sportu. Kritéria vycházejí z požadavků daného sportovního odvětví a jsou vysoce
specifická. Cílem odborného výběru je vybrat jedince s nejvyšší pravděpodobností k dosažení
špičkových výkonů v budoucnosti.
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Obrázek 8. Struktura čtyř základních etap výběru talentů (Perič, 2006).

9.3 Využití vědeckých metod k identifikaci sportovních talentů
Použitím vědeckého výzkumu k identifikaci kritérií, kterými disponují elitní sportovci,
hudebníci a umělci, a optimálního prostředí pro péči o tato kritéria, pravděpodobně
vyprodukujeme větší počet vynikajících atletů nebo umělců. Jednotlivci, kteří splňují správná
psychobiologická kritéria, mohou být seznámeni se sportem, který by jinak nikdy nezkoušeli
(Bompa, 1999), a proto se zvyšuje šance na úspěch.
Takové postupy, jejichž cílem je identifikovat potenciální elity, které se v současné době
danému sportu nevěnují, se běžně nazývají programy detekce talentů. Postupy, které berou
v úvahu pouze potenciál současných účastníků s elitou ve sportu, se obvykle označují jako
programy Identifikace talentů (IT).
Bompa (1999), představil seznam výhod využití vědy k identifikaci talentu, což je
replikováno v Tabulce 10 níže, přestože je seznam zaměřen převážně na sport, všech pět bodů
lze aplikovat na hudbu, tanec, umění a vzdělávání.
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1. Podstatně zkracuje čas k objevení sportovně nadaného jedince.
2. Eliminuje poměrně velký objem práce, úsilí a energie trenérů, kterou by mohli věnovat
sportovcům s vynikajícími schopnostmi.
3. Zvyšuje konkurenceschopnost a počet atletů, kteří mohou soutěžit na vysoké úrovni.
Výsledkem je homogenní skupina schopná dosahovat lepších výsledků.
4. Zlepšuje sebevědomí sportovců, kteří jsou si vědomi dynamiky svého výkonnostního
potenciálu oproti ostatním sportovcům.
5. Nepřímo usnadňuje práci odborné vědecké veřejnosti, která může pozorovat vývoj
sportovního talentu v čase.
Tabulka 10. Výhody využívání vědeckých metod ke stanovení a detekci sportovního talentu (Bompa
1999).

9.4 Modely výběru a práce s talentem z pohledu jiných státu
Při navrhování modelů výběru talentů (VT) musí být vzaty v úvahu také kulturní rozdíly,
protože jednotlivci i vývojové struktury se mohou mezi zeměmi výrazně lišit (Bloom, 1985).
z tohoto důvodu jsem vybral čtyři odlišné modely které lze porovnat.
Britský model
Nejdůležitější aspekt tohoto modelu souvisí s jeho tematickým fondem. Bloomův model je
založen na zkušenostech umělců s rozvojem napříč různými oblastmi vědy (matematici,
neurologové), umění (pianisté a sochaři) a sportu (plavání a tenis). Po jeho původních
zkoumáních poskytla podporu vývojové směry navržené Bloomem (1985) Scanlan et al.
(1989), kteří poté, co navázali na Bloomovu práci, našli srovnatelné fáze vývoje u 85 % z 26
bývalých elitních krasobruslařů z USA.
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Obrázek 9. World Class Model for National Lottery Funding (převzato z Young People and Sport:
Policy and Frameworks of Action, 1993)

World Class Start – v tomto stupni je kladen důraz na identifikaci a podporu mladých
talentovaných sportovců s potenciálem ke zlepšování. Dále má tento program zajistit dostatek
zdrojů, včetně kvalifikovaných trenérů, správců, dobrovolných vedoucích (trenérů) a učitelů.
World Class Potencial – úkolem World Class Potencial je podpora programů, které budou
rozvíjet další generaci mladých sportovkyň a sportovců s potenciálem dosáhnout
mezinárodního postavení. Podporovat místní plány pro rozvoj sportu, které poskytují
příležitosti na školní úrovni, komunit a klubu. Umožnit všem mladým sportovcům účast
a zdokonalování jejich sportovních dovedností.
World Class Performance –cílem tohoto stupně je pomáhat nejtalentovanějším jednotlivcům
a týmům zlepšit jejich umístění ve světových žebříčcích, umístění v mezinárodních soutěžích,
získávat více medailí a mistrovských titulů.

Obrázek 10. Postup při budování kariéry sportovce (Young People and Sport: Policy and Frameworks
for Action, 1993)
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•

Foundation – osvojení základních pohybových dovedností a rozvoj pozitivních postojů
k fyzické aktivitě.

•

Participation – využití volného času a účast na cvičení především pro zábavu, zdraví
a fitness.

•

Performance – snaha o zlepšení výkonnosti talentů prostřednictvím koučování, soutěží
a tréninku.

•

Excellence – dosažení národních a veřejně uznávaných standardů výkonu.

Kanadský model
Problémem, který je zdůrazněn v souvislosti se zastoupením modelů VT, je koncepční zapojení
pouze jedné cesty od začátků k dokonalosti. Stevenson (1988) zdůrazňuje, že britští a kanadští
sportovci se mohou vydat jednou ze dvou cest. První cesta zahrnuje postupné opouštění
ostatních sportů, do kterých se sportovec zapojuje. Druhá cesta zahrnuje sportovce, kteří
přechází od rekreačního pojetí k výkonnostnímu pojetí ve zvoleném sportu.
Cookeův model „House of Sport“ (Obrázek 11) je jediným modelem VT, který zahrnuje
koncept více cest k dokonalosti, i když jsou zjevná další omezení podobná omezením modelu
WC, například nedefinované a nespecifické fáze bez začlenění přechodů.

Obrázek 11. Model vývoje atleta (Cooke, 1997).

Novozéladský model
Ten je podobný přístupům kanadských sportovních škol. Schéma postupu a výběru talentů
podle fotbalového svazu a klubu Aston Villa FC. Podobně tak i německý model TI (identifikace
talentu) zaujímají holistický přístup, když bere v úvahu výkonnostní kritéria, antropometrické
údaje, psychologické charakteristiky učení, rozvoj dovedností a sociální zázemí.
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Některá z těchto kritérií mají svá omezení, přesto se používá holistický přístup.
Omezením těchto modelů je ve skutečnosti nedostatek podrobností o tom, jak jsou tyto
holistické přístupy úspěšně implementovány. Je zřejmé, že hlouběji v modelech VT je třeba
představit zvážení holistického přístupu a metod.

Obrázek 12. Identifikace a vývojový model pro Nový Zéland (McClymont, 1999)

9.5 Identifikace sportovního talentu v triatlonu
Tato část diplomové práce se věnuje především způsobům a metodám pro získávání
sportovních talentů, nejprve obecně a poté z pohledu některých států dominujících v triatlonu
(Německo, Itálie, Británie, Austrálie). O něco detailněji se pak tato část zaměřuje na identifikaci
sportovních talentů v České republice, je zde uvedeno několik příkladů interpretace
komplexního přístupu k identifikaci sportovních talentů v triatlonu od Kovářové (2012).
Determinanty v krátkém triatlonu
Modelování talentovanosti jak v triatlonu, tak samozřejmě i v ostatních sportech, by mělo
vycházet z determinant sportovního výkonu konkrétního sportu. Na základě poznatků z analýzy
determinant výkonu v ostatních vytrvalostních sportech a získaných poznatků z analýzy
závodního výkonu v triatlonu stanovil Horčic (2004) expertně obecné schéma determinant
ovlivňujících výkon v krátkém triatlonu (obrázek 8), ze kterého je nutno při výběru indikátorů
pro predikci vycházet.
Je třeba dodat, že vzhledem k rychlému vývoji tohoto sportu a úpravě pravidel pro
krátký triatlon v roce 1996 spojenou s povolením draftingu (jízdy v cyklistické skupině)
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se determinanty výkonu v triatlonu postupně měnily. Stále větší důraz byl kladen na plaveckou
část triatlonu, taktické pojetí cyklistiky a závěrečné kilometry běžeckého úseku. Takto
popisovala problematiku Kovářová (2012) za tu dobu se ovšem triatlon opět posunul a nyní
v roce 2021 víme, že hlavní důraz je kladen na cyklistickou, a především pak běžeckou část
triatlonu.
Dalším specifikem je tendence zkracování triatlonových distancí směrem k super
sprintu, který má poměrně odlišné požadavky znamená to tedy, že z olympijského triatlonu
2h zátěže se triatlon zkracuje super sprint cca 3 x 12 minut, a to někdy i v různém pořadí
disciplín. K tomuto trendu přispěla i nová disciplína, která byla zařazena do programu
olympijských her a tou je smíšená triatlonová štafeta, právě na tratích super sprint triatlonu.
Stejně tak jako v moderním pětiboji a dalších sportech působí tlak na zatraktivnění, aby
se těmto požadavkům ze strany diváků vyhovělo.
Obrázek 13. Determinaty ovlivňující sportovní výkon v krátkém triatlonu (Horčic, 2002)
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Fyziologické charakteristiky elitních triatlonistů
Millet se v roce 2002 zaměřil na charakteristiku rozdílů fyziologických vlastností u triatlonistů
v dlouhém (3,8 km plavání, 180 km cyklistika, 42,2 km běh) a olympijském (1,5 km, 40 km,
10 km) triatlonu.
Elitní triatlonisté se obvykle specializují pouze na jeden druh závodu, tedy absolvují
buď závody do olympijské vzdálenosti, nebo závody na dlouhých triatlonových tratích. Ty se
pohybují od 4 do 8 hodin zátěže včetně depa.
Jelikož se dříve ukázalo, že objem tréninku ovlivňuje efektivitu práce s náklady na spotřebu
kyslíku při sub maximálním cvičení (Scrimgeour a kol., 1986), mohou se metabolické adaptace
na sub maximální nebo progresivní zatížení u triatlonistů lišit v závislosti na konkrétním
tréninku nebo připravování na závodní požadavky pro elitní triatlonové akce olympijského
nebo dlouhého triatlonu. Účelem této studie bylo proto porovnat fyziologické vlastnosti elitních
triatlonistů sprint triatlonu (ST) a dlouhého triatlonu (DT). Studie se zúčastnilo patnáct
extrémně dobře trénovaných sportovců, kteří byli členy francouzského elitního národního
triatlonového týmu. Subjekty byly rozděleny do dvou skupin sestávajících z:
1. devíti mužských sportovců z ST kteří se zúčastnili elitních závodů jako nap. mistrovství
světa ST včetně tří, kteří skončili alespoň jednou v první pětce;
2. Šest mužských sportovců z DT (dlouhého triatlonu), kteří soutěžili na elitních mistrovstvích
světa DT, včetně čtyř, kteří získali titul mistrů světa v týmech.
Studie byla provedena během dvou testovacích dnů (prosinec a duben) v přípravném
období 1. a předzávodním ročního tréninkového cyklu každého sportovce.
Účelem této studie bylo kvantifikovat fyziologické vlastnosti elitních triatlonistů
na krátké (ST) a dlouhé vzdálenosti (DT). Výsledky ukazují, že sportovci ST měli rychlejší čas
plavecké části než DT, zatímco cyklistické a běžecké výkony se nelišily. Fyziologické reakce
subjektů během maximálního a submaximálního výkonu v cyklistice i submaximálního výkonu
v běhu jsou uvedeny v Tabulce 11. Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly ve VO2max, Wpeak
(W nebo W/kg), procento VO2max během submax (Thvent).
Rovněž nebyly žádné významné procentuální rozdíly v zvyšování energetických výdajů
(ACR) u sportovců ST a DT. Celkový výkon triatlonu koreloval s Wpeak v krátkém triatlonu
(r = –0,71; P <0,05) a na Wpeak (r = –0,81; P <0,05) a ekonomika cyklistiky (r = –0,81; P <0,05)
v dlouhém triatlonu.
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Tabulka 11. Srovnání fyziologických rozdílů a výsledků mezi triatlety ST a DT triatlonu (Millet, 2002)

9.6 Testování pro výběr sportovního talentu v triatlonu
9.6.1 Testování v České republice
V České republice se tomuto tématu věnovala Kovářová (2012). V této práci bere v potaz
kromě fyziologických proměnných i proměnné, jako například psychické aspekty, pohyblivost
atd. V tabulkách níže jsou uvedená názorná data, jak s identifikací sportovního talentu
v triatlonu pracují.
Autoři této tabulky použili McCallovo kritérium, kde norma, tj. průměr celé skupiny
odpovídá 50 T – bodům a pásmo jedné směrodatné odchylky 10 T - bodům. Oblast normy
je tak vymezená pásmem 45–55 T - bodů. Vzhledem k homogenitě souboru a zkušenostem
z praxe byly vytvořeny standardy pouze pro rozpětí ± 2 SD. Hodnota 70 T - bodů značí
vynikající úroveň, naopak 30 T – bodů pak úroveň nedostatečnou, viz další tabulky.
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Systém identifikace a výběru talentů podle Kovářové (2012)

Tabulka 12. Standardy pro posouzení procenta tělesného tuku, poměru ECM/BCM a testů
pohyblivosti v kategorii juniorů. (Kovářová, 2012)

Tabulka 13.Standardy pro posouzení psychických předpokladů (koncentrace pozornosti) v kategorii
juniorů a juniorek (Kovářová, 2012).

51

Tabulka 14. Standardy pro posouzení funkčních plaveckých, běžeckých a cyklistických předpokladů
v kategorii juniorů (Kovářová, 2012).

Ukázka hodnocení profilu sportovce při diagnostice talentu

Tabulka 15. Dosažené výsledky vybraného triatlonisty v jednotlivých testech převedené na T – body
(Kovářová, 2012).

Obrázek 14. Ukázka interpretace komplexního zhodnocení sportovce – výsledky triatlonisty č. 1
v jednotlivých testech zaznamenaných pomocí T-bodů (Kovářová, 2012).
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Přednosti: Triatlonista jevil zejména velmi dobré antropometrické předpoklady (procento tuku,
ECM/BCM). V nich dosahoval vysoce nadprůměrných hodnot (65 a 63 T - bodů). Rovněž
psychické předpoklady jsou na velmi dobré úrovni - 62 T – bodů (Kovářová, 2012).
Slabiny: Podprůměrné jsou výsledky všech plaveckých testů a testu pohyblivosti, což predikuje
horší předpoklady pro plaveckou část triatlonu, to považujeme u tohoto triatlonisty za největší
slabinu (Kovářová, 2012).
Kritéria pro výběr sportovních talentů do SpS, SCM a reprezentace ČR
Pro výběr sportovních talentů v České republice slouží několik kritérií, přičemž některé jsou
limitní a některé pouze doplňující. Na základě kritérií jsou sportovci řazeni do programu
sportovních středisek (SpS), sportovních center mládeže (SCM) nebo reprezentace. Ty jsou pak
děleni do tří kategorií A, B, C. Podle těch je následně řízena systémová podpora.
„Cílem programu je podpora přípravy sportovně talentované mládeže ve věkové kategorii
od 9 do 23 let.“
Sportovec, který je navržen do SpS/SCM/ vysokoškolské sportovní centrum (VSCM) musí
splňovat podmínky pro zařazení dle Prováděcích pokynů Projektu ČTA Programu II. Zařazení
sportovce do jednotlivých výkonnostních kategorií (A, B, C) je prováděno také na základě
návrhu příslušných hlavních trenérů a schvalováno Sportovní expertní komisí ČTA (ČTA
2021).
Kritéria pro věkové skupiny devět až patnáct let
Sportovní střediska jsou základním článkem systému o sportovně talentovanou mládež, kdy
hlavním měřítkem nejsou sportovní úspěchy a výsledky, ale především:
• rozvoj všeobecné pohybových schopností,
• získání základních triatlonových dovedností,
• příprava sportovcu na přechod do Sportovních center mládeže.
Sportovní střediska jsou určena pro sportovní přípravu talentů ve sportovním odvětví triatlon,
pro věkové kategorie od devíti (9) až patnácti (15) let.
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Výkonnostní kritéria:
pro věkové kategorie 9 let:
• 5 dívek s nejvyšším bodovým hodnocením (viz obrázek 15) z testů všeobecné tělesné
připravenosti,
• 5 chlapců s nejvyšším bodovým hodnocením z testů všeobecné tělesné připravenosti,
pro věkové kategorie 10–11 let:
• 20 dívek s nejvyšším bodovým hodnocením z testů všeobecné tělesné připravenosti,
• 25 chlapců s nejvyšším bodovým hodnocením z testů všeobecné tělesné připravenosti.
pro věkové kategorie 12–13 let:
• kategorie mladší žáci a žačky do 20. místa v celkovém hodnocení Českého poháru
v triatlonu v daném roce,
pro věkové kategorie 14 let - 15 let:
• kategorie starší žáci a žačky do 20. místa v celkovém hodnocení Českého poháru
v triatlonu v daném roce.
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Aktuální testovací škála pro kategorie od 9 do 15let

Obrázek 15. Bodové hodnoty výsledků testů všeobecné tělesné připravenosti 9,10-11 let
(www.triatlon.cz, 2020).

Obrázek 16. Bodové hodnoty výsledků testů všeobecné tělesné připravenosti12-13let
(www.triatlon.cz, 2020).
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Obrázek 17. Bodové hodnoty výsledků testů všeobecné tělesné připravenosti14-15let (triatlon.cz,
2020).

Kritéria pro kategorie juniorů, K23 a Elite
1. Limity
Na obrázku 18. vidíme přehled výkonnostních limitů, podle kterých jsou sportovci řazeni
do jednotlivých skupin A, B, C. pro elitní kategorii jsou důležitá kritéria na Obrázku 19.
2. Výsledek Českého Poháru
V dorostenecké a juniorské a K23 kategorii jsou klíčové výsledky ČP tomto poháru se každému
sportovci započítávají 3 nejlepší výsledky a do sportovního centra mládeže kategorie A je
automaticky navržen první z celkového pořadí. závodníci, kteří obsadili 2. a 3. místo jsou
navrženi do kategorie B.
3. Výsledky z Evropského poháru
Jsou zásadní především pro kategorii K23, protože se podle nich nominuje na závody ME
a MS. Pro kategorii Elite slouží jako kontrolní.
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4. Kvalifikační závod
Do roku 2019 se prováděl kvalifikační závod (Obrázek 18) podle kterého bylo možné
nominovat se do reprezentace ČR v triatlonu.
Závod probíhal tak, že se všechny disciplíny prováděli odděleně (plavání 1500 m,
cyklistika 20 km, běh 5 km). Součet disciplín rozhodl o zařazení do skupin, přičemž nejslabší
disciplína nesměla být o více jak jednu úroveň nižší. Toto opatření bylo sloužilo k tomu, aby
na příklad podprůměrný plavecký výkon nebyl kompenzován extrémně dobrou cyklistickou
a běžeckou částí, protože v olympijském a sprint triatlonu je nízká pravděpodobnost na úspěch
s podprůměrnou disciplínou.
Nominační závod byl prováděn vždy na stejných tratích (50 m olympijský bazén,
cyklistický okruh 1 km dlouhý, atletický ovál), aby bylo možné porovnávat výsledky
z minulých let (ČTA, 2021) Nyní se dají limity plnit na oficiální plaveckých nebo běžeckých
závodech. Časové limity byly doplněny dalším kritériem (Obrázek 19) a vytvořením nové
skupiny TOP team, která má lepší finanční podporu.

Obrázek 18. Nominační kritéria pro zařazení do reprezentace (www.triathlon.cz, 2021).
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Obrázek 19. Kritéria pro zařazení do výkonnostních skupin reprezentace (www.triatlon.cz, 2021).

9.6.2 Identifikace sportovního talentu triatlonistů a výzkumy v zahraniční
Německo
K zařazení do programu podpory talentů v Německu je nutná úspěšná účast
na juniorských mistrovstvích světa (JMS). Úspěšné v tomto ohledu znamená umístit se mezi
20 nejlepších závodníků. Obecně se předpokládá, že nejúspěšnější juniorští sportovci budou
také potenciálními vrcholovými elitními sportovci v pozdějším věku. Ovšem ale někteří
olympijští medailisté, např. Emma Moffatt (AUS) a Laura Bennett (USA) nebo Javier Gomez
(ESP) a Jan Frodeno (GER) na JMS ani nesoutěžili.
Cílem německé studie pro identifikaci sportovních talentů proto bylo prozkoumat
procentuální zastoupení elitních triatlonistů, kteří již byli úspěšní v juniorské věku, diskutovat
o vhodnosti výsledků soutěže jako kritéria výběru v triatlonu a diskutovat o alternativních
přístupech.
Vybráno bylo 20 nejlepších světových triatlonistů z let 2004–2011 z JMS, olympijských her
anebo mistrovství světa seniorů. Data byla shromážděna pomocí triatlonové databáze IAT.
Extrahovaná data byla zpětně analyzována pomocí testu Fisher Freeman-Halton. Věk prvního
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vystoupení na vyšší elitní úrovni byl vypočítán a porovnán mezi účastníky JMS a těmi, kteří se
JMS nezúčastnili pomocí t-testu pro nezávislé vzorky.
Zjistilo se, že téměř polovina mezinárodních mužských sportovců a 62 % sportovkyň
nedokázala uspět v top 20 na JMS. Neexistuje žádná souvislost mezi žebříčkem v JMS
a úspěšností na vyšší elitní úrovni. Triatlonisté, kteří nejsou účastníky JMS (muži a ženy),
se stávají špičkovými elitními závodníky ve významně vyšším věku (Tabulka 16).

Tabulka 16. Znázorňuje průměrný věk dosažení prvního elitního úspěchu u účastníků juniorských
mistrovských soutěží a u závodníku kteří se juniorských soutěží nezúčastnili. (Wulff a kol., 2013).

Zatímco JMS se úspěšně zúčastnilo pouze 8 % seniorských triatlonistů z USA, v Německu
tento podíl tvoří 75 % sportovců. To je nejvyšší hodnota ze všech národů. Procento úspěšných
juniorských konkurentů se tedy velmi liší mezi předními triatlonovými národy viz (tabulka 17).

Tabulka 17. Úspěšnost účastníků juniorského mistrovství světa v pozdějším věku (Wulff a kol., 2013).
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Z německé studie tedy můžeme vyvodit několik závěrů:
1. K úspěchu v elitní kategorii v triatlonu může vést mnoho scénářů vývoje kariéry.
2. Programy identifikace a rozvoje talentů by měly nabídnout možnost pro všechny možnosti
vývoje kariéry, dospívající šampióny i rekruty z jiných sportů, nebo později začínající
sportovce.
3. Kritéria výběru talentů by měla být pravidelně přizpůsobována výkonu vývoj na vyšší elitní
úrovni.
4. V mladém olympijském sportu, jako je triatlon, mohou působit účinky času, kvůli rychlému
vývoji a rostoucímu zájmu médií. V budoucí výzkumné práci vývoje triatlonového talentu musí
být stále předmětem pozornosti.

Obrázek 20. Scénář vývoje kariéry v triatlonu (Wulff a kol., 2013).

Získávání talentů USA a Austrálie
Další výzkum z roku 2011, byl zaměřen na modely rozvoje sportu v „mladých“ sportech, tato
studie zkoumala strukturu rozvoje sportu a výkonu v triatlonu v USA a Austrálii.
Na základě rozhovorů se zástupci odpovědnými za získávání talentů v TT se zjistili tři
zastřešující prvky ve vývoji elitního sportu: 1. proces rozvoje sportu, 2. nastavení rozvoje sportu
a 3. outsourcing poskytování sportovního rozvoj.
Triatlon v USA a Austrálii má rozdílné přístupy pro rozvoj sportu. Obě země však sdílejí
klíčovou podobnost v tom, jak zajišťují elitní sport prostřednictvím organizace třetí strany.
Tématem, které dominovalo, byl proces, kterým se nejlépe získávají elitní sportovci. To se mezi
oběma zeměmi značně lišilo. V USA bylo jednou z taktik „pytláctví“ elitních atletů
z individuálních disciplín v triatlonu. Byli to hlavně plavci a běžci, kteří figurovali na elitní
úrovni, a dosahovali úspěchů v tomto jediném sportu. Jinou strategii zvolili v Austrálii,
sportovci identifikovaní jako potenciální talent jsou pozváni na letní tréninkový camp do
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olympijského výcvikového střediska a svěřeni do péče zkušených trenérů triatlonu. Následně
jsou pak zařazeni do ročního programu, který sleduje jejich výkonnost.
Zjistilo se, že od zařazení triatlonu do programu olympijských her v roce 2000 dosáhly
USA na olympijských hrách na medaile pouze jednou (bronz) a v top 25 na mezinárodní scéně
(triatlon) se umístili pouze v průměru 3,33 triatlonistů. V triatlonu nezačal ani jeden americký
triatlonista reprezentující USA na olympijských hrách jako „čistokrevný“, naprostá většina
z nich má kořeny v běhu nebo v plavání (USATriathlon.org, 2011).
Na druhou stranu, Austrálie má velmi odlišný přístup k rozvoji elitních atletů. Spíše než
„pytláctví“, z individuálních sportů v rámci jednotlivých disciplín, vychovává Austrálie
konkrétně triatlonisty. Od olympijských her v Sydney v roce 2000 přidělila asociace Triathlon
Australia více finančních prostředků elitním rozvojovým programům jako je triatlon, který
vykazoval úspěch v posledních třech LOH se čtyřmi medailemi (jedna zlatá, dvě stříbrné
a jedna bronzová) (Triathlon.org.au, 2011). Kromě toho se Austrálie v průměru 5,67 sportovce
umístila v top 25 na mezinárodní úrovni (Triathlon.org, 2011).
Identifikace sportovního talentu v triatlonu v Itálii
Většina triatlonových federací hodnotí výkon mladistvých vyjádřený pouze v plaveckých
a běžeckých testech, kde se zaměřují na čas. Cílem studie italské triatlonové federace bylo najít
nejvhodnější proměnné pro výběr talentů v olympijském triatlonu a ověřit ty, které jsou široce
používány, pomocí retrospektivního výzkumu u konkrétních mladistvých, kteří jsou dnes
uznávaní jako nejlepší světoví triatlonisté.
Za vstupní proměnné modelu výběru talentů jsou založeny na fuzzy logice, která
překonává limity tradičních modelů založených na cut-off výběru. Současná zjištění naznačují,
že výlučné hodnocení běžeckých a plaveckých výkonů mladistvých za účelem výběru talentu
pro triatlon není vhodné. Pomocí dotazníků, které byly předány trenérům a dalším lidem, kteří
pracují pro národní federaci jako trenéři mládeže, nebo jsou zapojeni do činnosti mladistvých
či do projektu federace péče o talentech. Jejichž rozborem bylo možné vytvořit odborný názor
na výběr talentů. Retrospektivní výzkum a analýza historie triatlonistů až do věku 14 let byl
rozšířen a přenesen také na špičkové triatlonisty světové úrovně, kteří již prokázali špičkový
výkon. Jinými slovy, tito sportovci již ukázali svůj talent. Vzhledem k rychlému vývoji
výkonnostního modelu triatlonu (Vleck a kol., 2008; Bernard a kol., 2009) byla retrospektivní
studie podpořena sportovci, kteří se po roce 2000 stali mistry.
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Diagnostická kritéria: hodnocení důležitosti pro trenéry a odbornou veřejnost

Obrázek 21. Hodnocení důležitosti (od 0 do 10) několika možných diagnostických proměnných určené
pro trenéry a odbornou veřejnost (Bottoni a kol. 2011).

Lze říct, že tělesná hmotnost u mužů by měla mít větší pozornost, protože je v triatlonu zásadní,
a to především v běhu. (Zacharogianis, 2017) říká, že snížení neaktivní tělesné hmotnosti
o 1 kg zlepší výkon běžecké vytrvalosti o 1,4 % (měřeno na 3 km testu) pokud by to tak opravdu
měla by mít toto kritérium větší váhu než například flexibilita, která nemá tak přímý vliv
na rychlost. Z výsledků studie nebyly zjištěny žádné významné rozdíly ve výkonu mládeže
mezi světovými triatlonisty (ST) a italskými triatlonisty (IT), zejména výkony v běhu
a v plavání IT byly v 16 letech ještě lepší než u ST. Stejný trend v plavání se podle studie drží
až do 18 let. V elitním věku IT vykázala lepší hodnoty na 5000m běh a minimální nevýznamný
rozdíl na 1500 m.
Část dotazníku se zabývala také týdenním tréninkovým objemem v různých věkových
kategoriích. V plavání a běhu měla skupina světových triatlonistů (ST) více týdenních
tréninkových hodin, než IT pro všechny věkové kategorie vývoje (Obrázek 20) Objem tréninku
byl testován pouze pro elitní věk a rozdíl v počtu hodin tréninku týdně činil poměrně vysoký
objem (tréninkový objem ST byl o 28% větší než IT, p <0,01).

62

Procentuální rozdíl v tréninkovém objemu a rozdíl věků mezi italskými a světovými
triatlety

Obrázek 22. Procentní rozdíl v objemu tréninku v průběhu let vývoje mezi ST a IT (pozitivní, pokud
je tréninkový objem ST větší než IT (Bottoni a kol. 2011).

Celkově tato zjištění naznačují, že výlučné hodnocení běžeckých a plaveckých testů
mladistvých za účelem výběru triatlonového talentu není vhodné a není schopno z něj předvídat
budoucí špičkové výkony. Diagnostická kritéria by měla zahrnovat několik dalších
proměnných, které rovněž berou v úvahu mentální schopnosti, rychlost rozvoje schopností,
využití endogenních a exogenních zdrojů, toleranci zátěže a stresu.
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Rozdílnosti v odpovědích z dotazníku pro světové (ST) a italské (IT) triatlety o faktorech
týkajících se talentu

Obrázek 23. Znázornění rozdílů v daných odpovědích mezi ST a IT
Několik rozdílů (normalizovaných v měřítku 0-100) v daných odpovědích mezi ST a IT odkazujícími
na jejich věk mládeže a jejich vývoj (některé odpovědi jsou seskupeny do makroprostředí pro lepší
znázornění) (Bottoni a kol., 2011).

Existuje tedy několik způsobů, jak identifikovat talent a pečovat o něj, ale v současné době
zatím nikde není uveden ani zpracován systém výběru talentů, který by byl zaměřen na super
sprint triatlon nebo štafety. V ČR je tento systém rozpracován, ale zatím není dokončen.
Zpracování tohoto systému by mohlo vytvořit značnou výhodu pro Českou triatlonovou
asociaci.
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10 Závěr, zhodnocení
Tato diplomová práce se zaměřuje na vliv faktorů, které by mohly určovat vývoj triatlonu
v následujících letech, snaží se predikovat změny v determinantech sportovního výkonu
na základě historického kontextu. Rešerší studií o identifikaci sportovních talentů z obecného
hlediska i z pohledu některých států dominujících v triatlonu.
Z provedených analýz o vývoji různých forem triatlonů podle vzdálenosti vyplývá, že se podíl
závodů na kratší distance (super sprint, sprint) zvětšuje na úkor olympijského triatlonu. V roce
2009 se konalo 74 % všech závodů na olympijských 1500 m plavání, 40 km kolo, 10 km běh
distancích, značná část z nich byla nondrafting. Sprint triatlonů v té době bylo 23 % a závodů
v super sprintu a štafet jen 3 %. O deset let později v roce 2019 vidíme, že sprint triatlonů je
59 % z celkového podílu, olympijský triatlon klesl z původních 74 % na 25 % a také se začaly
více vyskytovat štafety i závody v super sprintu, kterých v tomto roce bylo dohromady 16 %.
Lze tedy tvrdit, že je zde tedy tendence ke zkracování triatlonu.
Z rozboru tělesných parametrů, především BMI, je zřejmé, že se v tuto chvíli zásadně
neliší hodnoty mezi vítězi závodů v super sprintu, sprintu a olympijském triatlonu. V těchto
třech variantách se BMI v průměru kolem 20,6 u delších triatlonů jako je střední a dlouhý
triatlon jsou hodnoty vyšší v průměru až ke 22. V měření bylo několik sportovců, kteří
se vychylovali z průměru o více než 3 body, minimální hodnota BMI byla stanovena na 16,98
a maximální hodnota z měřeného vzorku 24,44. Zajímavé je, že sportovci s takto rozdílným
BMI skončili na LOH 2021 na 1. a 2. místě. Rozdíl mezi nimi je 7,46. zle tedy říct, že BMI
není limitní hodnotou pro identifikaci dobrého výsledku. Při měření hodnot tělesné výšky
vychází, že nevyšší triatlonisté se vyskytují na super sprit triatlonech a na dlouhých triatlonech,
naopak nejmenšího vzrůstu dosahují závodníci v olympijském triatlonu. Nejnižší naměřená
hodnota ze zkoumaného vzorku závodníku je 167 cm (olympijský triatlon) a nevyšší 194 cm
(super sprint triatlon, dlouhý triatlon).
Je mnoho přístupů pro identifikace sportovních talentů. Některé jsou jednodušší, jako
například systém, který byl zvolen v USA, kde získávání talentů, kdy jeden ze způsobů probíhá
přebíráním sportovců z jiných sportů, jako je plavání nebo atletika. Další přímočarý způsob
identifikace je testování pouze některých disciplín zejména plavání a běhu. V těchto testech se
zkoumá pouze výkon sportovce, nikoliv jeho další atributy. Existují ale také komplexnější
systémy výběru a péče o talenty, které se snaží obsáhnou všechny aspekty ovlivňující rozvoj
a výkonnost v dalších letech. Kromě testů z jednotlivých disciplín jde také o psychologickou

65

složku (tolerance na stres, motivace, sebevědomí), zázemí sportovce, flexibilita, podpora
ze strany rodičů, škol a jiných asociací a také tělesné parametry výška, hmotnost atd.
V triatlonu se však zatím nikdo nezaobíral identifikací sportovních talentů specificky
pro štafety, nebo super sprint triatlony. do LOH 2021 byly nově zařazeny v programu smíšené
triatlonové štafety, které mohou být impulzem pro pozornost diváků v dalších letech, a tak by
na ně měla směřovat pozornost i ze strany pořadatelů závodů a národních federací.
Cílem ITU je rozvíjet triatlon na lokální úrovni, tedy v rámci národních federací, i jako celek,
proto se neustále snaží vytvářet kritéria podle kterých se mohou jednotlivé asociace řídit.
Tématem, kterým se ITU nyní zaobírá je zatraktivnění triatlonu a ostatních sportů, které
pod tuto asociaci spadají. Jedním z nástrojů pro dosažení tohoto cíle by mělo být lepší
a dostupnější vysílání triatlonových závodů. Je to způsobeno i tím, že se do triatlonu zapojilo
více komerčních organizací, které tyto služby nabízejí.

66

Použitá literatura:
1. Ackland a kol. Antropometric profiles of elite triathletes. Journal of Science and
Medicine in Sports, 1997, roč. 1, č. 1, s. 51 – 56
2. Barbieri a kol., Body composition and size in sprint athletes. The Journal of sports
medicine and physical fitness.
3. Bernard, a kol., Distribution of power output during the cycling stage of a Triathlon
World Cup. Med Sci Sports Exer. 2009.
4. Bloom, B.S., Developing talent in young people. Ballantine. 1985.
5. Bompa, T.O., Periodization: theory and methodology of training. Champaign: Human
Kinetics. 1999.
6. Bompa, T.O., Theory and methodology of training: the key to athletic training.
Champaign: Human Kinetics. 1994.
7. Bottoni a kol., Talent selection criteria for olympic distance triathlon. Journal of Human
Sport and Exercise.2011.
8. Brianna Newland a Pamm Kellett., Exploring new models of elite sport delivery: the
case of triathlon in the USA and Australia, Managing Leisure, 17:2-3, 170-181. 2012.
9. Čelikovský, S., Antropomotorika. 1. vyd. Praha: SPN, 1979.
10. Dočkal, V., Talent nie je dar. Bratislava: Smena, 1986.
11. Dovalil, J. a Kol.: Sportovní trénink (lexikon základních pojmů). Praha: Univerzita
Karlova, 1992.
12. Endurannce triathletes. European journal of applied physiology. 88. 427-30.
10.1007/s00421-002-0731 0.
13. Fetter, V a kol. Antropologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1967.
14. Fisher, R., Borms, J.: The Search for Sporting Excellence. Verlag Karl
Hofmann: Schorndorf, 1990.
15. Foley, J a kol., (1989). Anthropometric comparison of cyclists from different events.
British journal of sports medicine. 23. 30-3. 10.1136/bjsm.23.1.30.1989.
16. Gagnon a kol., Elite swimmers do not exhibit a body mass index trade-off across a wide
range of event distances. Proc. R. Soc. B 285: 20180684.2018
17. Harada, Munehiko, Kurumi Matsui, Hirotaka Matsuoka, and Daichi Oshimi.
"TRIATHLON: A SPECTATOR SPORT?." 2012.
18. Hoare, D.: The Australian national TALENT SEARCH program. Coaching
direc- tor, 1996.

67

19. Horčic, J. a Formánek, J.: Sledování výkonnosti a trénovanosti v triatlonu.
Metodický dopis ČSTT 1. Praha: ČSTT, 2002.
20. Horčic, J. Řízení a objektivizace tréninkového procesu ve vytrvalostních vícebojích.
Praha, 2004. Disertační práce. UK FTVS.
21. Chatard J, a kol., Passive drag is still a good evaluator of swimming aptitude. Eur. J.
Appl. Physiol. Occup. Physiol. 1990.
22. Choutka, M. a Dovalil, J.: Sportovní trénink. Praha: Olympia, 1991.
23. Jordán, D. Komparace somatotypu juniorských triatlonistů mezi lety 1998 a 2018.
Praha, 2019. Bakalářská práce. UK FTVS.
24. Jordán, D. Komparace somatotypů v krátkém a dlouhém triatlonu. Praha 2021.
Diplomová práce. UK FTVS.
25. Kinet J. The Explanatory Capacity of Talent Identification Tests for Performance in
Triathlon Competitions: A Longitudinal Analysis. 2020.
26. Ko, B., a kol. The Construction of Sports Talent Iden tification Model.
International Journal of Applied Sports Sciences, 2003.
27. Kodým, M., Blahuš, P., Hříbková, L.: K psychologii schopností a predikci
senzomotorického výkonu. Praha: Academia, 1987.
28. Kodým, M., Blahuš, P., Hříbková, L.: K psychologii schopností a predikci senzomo
– torického výkonu. Praha: Academia, 1987.
29. Komárik, E.: Teorietické a metodologické východiská tvorby predikčného
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