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Název: Analýza tréninkového zatížení a sportovní výkonnosti 

reprezentantky  ČR na 400m v makrocyklech 2004/2005 a 

2006/2007. 

 

Cíl práce: Cílem práce je analýza skladby, intenzity a druhu tréninkového 

zatížení společně s rozborem výkonnosti reprezentantky na 400m 

v makrocyklech 2004/2005 a 2006/2007. 

   

Metoda:  Metody popisu a auto-analýzy založené  na studiu odborné  

   literatury a vyhodnocení tréninkových deníků Drahomíry Eidrnové. 

 

Výsledky:  Byl potvrzen správný vývoj strategie tréninku. |S trenérkou   

                                    Kratochvílovou byl trénink zaměřen na rozvoj obecné vytrvalosti,  

                                    tempové vytrvalosti a všeobecné síly. V další fázi tréninku   

                                    s trenérem Grumlem  byl akcentován rozvoj speciální vytrvalosti,  

                                    zdokonalování techniky běhu a rozvoj dynamické síly.  

                                     V tréninku je třeba se zaměřit  na rozvoj maximální rychlosti a  

                                     rychlostní vytrvalost a vhodnou regenerací předcházet zdravotním  

                                     problémům. 

 

Klíčová slova: atletika, běh na 400m, výkonnost, trénink. 
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Name:  Analysis of training and competitions results of the Czech 

representant in event 400m in cycles 2004/2005 and 2006/2007. 

 

Aim of study:  Aim of the study is to analyse composition, intensity and type of 

training workload and performance of a Czech national team 400m 

runner in macrocycles 2004/2005 and 2006/2007. 

 

Methods:  Description and auto-analysis based on the study of specialized 

literature and evaluation of training diaries of Drahomíra Eidrnová. 

 

Results: We confirmed a good strategy of training. With coach Kratochvilova 

training focused on general endurance, tempo endurance and general 

strength development. In the next phase of training, coach Gruml 

emphasized specific endurance development, running skills 

improvement and dynamic strength development. In future training, 

it is advisable to focus on maximum speed and speed endurance 

development and prevent health problems by suitable recovery 

techniques. 

 

Keywords:   athletics, 400m, performance, training 
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ÚVOD 

 

Atletika je královna sportu. Takový nadpis můžeme číst v mnoha článcích a 

knihách. Podle mnoha odborníků i široké veřejnosti je základem pro všechny sporty. 

Atletika je sportem soutěžním a individuálním. Soutěže probíhají nejen na dráze a v poli, 

ale i na silnici či terénu. Zahrnuje tedy pod sebe celou řadu disciplín charakteru běžeckého, 

skokanského a vrhačského. 

 Ve své diplomové práci se budu zabývat během na 400m. Cílem práce bude 

analýza tréninkového procesu v období 2 let u dvou různých trenérů. Úkolem bude tedy 

porovnat tréninkové metody, obecné a speciální tréninkové ukazatele a jejich vzájemné 

souvislosti z pohledu dvou trenérských přístupů, které by mohly být vodítkem pro 

stanovení doporučení pro následný tréninkový proces. V potaz musí být brána i 

charakteristika závodnice a její výkonnost ve sledovaném období. 

 Diplomová práce bude obsahovat strukturu sportovního výkonu, charakteristiku 

běhu na 400 metrů a tréninkový proces s výčtem obecných a speciálních tréninkových 
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ukazatelů a dále bude proveden rozbor tréninkového zatížení a výkonnosti v průběhu 

vybraných makrocyklů. 

 Zaměříme se na podrobnou analýzu nejen ročního tréninkového cyklu, ale i jeho 

částí, tedy makro a mikrocyklů. Potřebná data budou čerpána z tréninkových deníků 

běžkyně a budou rozebrána na jednotlivé obecné či speciální tréninkové ukazatele a 

zaznamenána do sumarizačních tabulek. Dále bude následovat určení a analýza 

využívaných tréninkových metod v jednotlivých obdobích ročního cyklu, které budou 

vycházet z týdenního až několika- týdenního mikrocyklu. Vše bude opět zaznamenáno a 

vyhodnoceno v tabulkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

I. TEORETICKÁ ČÁST 
 

1. Struktura sportovního výkonu 
 

Nejzákladnějším pojmem ve sportu je výkon. Tréninkem se buduje výkon a výkon 

nutí k hlubšímu poznání tréninkových prostředků a jejich složení. Realizace sportovního 

výkonu vychází z pohybových činností, jejichž obsahem je řešení úkolů vymezených 

pravidly příslušného sportu, v nichž sportovec usiluje o maximální využití daných 

předpokladů (Dovalil, 2005). 

Sportovní výkon je postupný a dlouhodobý proces. Směr a vývoj člověka určují 

vrozené dispozice, jež stojí na začátku sportovního výkonu. Člení se na morfologické 

(stavba a složení těla, výška a hmotnost), fyziologické (např. transportní kapacita kyslíku) 

a psychologické (např. temperament, charakter atd.). Vlivem působení prostředí se tyto 

dispozice zčásti mění a přizpůsobují. Jedním z vlivů je i sportovní trénink, kterým 

ovlivňujeme sportovní růst jedince a úroveň trénovanosti sportovce (Dovalil, 2005). 

Sportovní trénink je stavěn na základě znalostí vrozených dispozic, ale také 

struktury sportovního výkonu a komplexem jeho faktorů, které se vzájemně prolínají, 
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spolupůsobí, ohraničují, vylučují nebo kompenzují (Millerová a kol., 2002). Podstata 

faktorů může vycházet ze somatických, kondičních, technických, taktických a psychických 

předpokladů. Každý z těchto faktorů tvoří relativně samostatnou součást sportovního 

výkonu, kterou je možné rozvíjet tréninkem. 

Základ tréninku spočívá v propojení jednotlivých faktorů (kondičních, technických, 

taktických atd.). Nezastupitelné místo v tomto systému má trenér, který především plánuje 

a řídí trénink, ale i jinak se podílí na utváření sportovcova výkonu. Důležité je, aby si 

trenér i sportovec uvědomovali několik zásadních otázek ohledně rozvoje tréninku. Otázek, 

jež si pokládá i většina sportovních odborníků a hledá odpovědi v praxi, teorii i výzkumu. 

K nejdůležitějším patří (Dovalil, 2005): 

 Na kterých faktorech sportovní výkon závisí? 

 Co jsou, co představují tyto faktory, jaká je jejich podstata? 

 Jak jsou jednotlivé faktory pro výkon důležité? 

 Jaké jsou vztahy mezi faktory? Jsou vzájemně nezávislé nebo závislé, mohou se 

ovlivňovat či kompenzovat? 

 

 

 

1.1  Základní faktory sportovního výkonu 
1.1.1 Somatické faktory 

Somatické faktory hrají v řadě sportů významnou roli svojí relativní stálostí a ve 

značné míře genetickou podmíněností. Jedná se o individualitu podpůrného systému (kostí, 

svalů, šlach atd.). Tyto individuální znaky předurčují člověka k určité sportovní činnosti či 

disciplíně. Při určování nejvhodnější činnosti se přihlíží k hlavním somatickým faktorům, 

kterými jsou: 

 Výška a hmotnost. 

 Délkové rozměry a poměry. 

 Složení těla. 

 Tělesný typ. 

Pro praxi je důležitá somatická charakteristika sportovce, která se běžně vyjadřuje 

pomocí tělesné výšky a hmotnosti. Její využití přispívá k posouzení talentu a vývoje 

sportovce, a to především ve specializacích, kde jsou výška či hmotnost limitujícím 

faktorem výkonu. K tomu se váže i dílčí proporcionalita těla, jako je délka paží, nohou či 

dalších tělesných segmentů. 
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Ve složení těla se určuje především tělesná hmotnost aktivní neboli svalstvo proti 

neaktivní čili tuku. Pokud půjdeme dále při rozboru aktivní tělesné hmotnosti, můžeme 

dojít k zastoupení svalových vláken a jejich typu. Jedná se o bílá vlákna rychlá a červená 

pomalá. Každý sportovec má podíl typů vláken rozdílný a ty ho předurčují k jiným 

výkonnostním předpokladům. 

Výška, hmotnost, složení těla jsou vodítkem k určení tělesného typu. Nejznámější 

je zjišťování somatotypů. Somatotyp se vyjadřuje pomocí tří čísel sedmibodové stupnice 

(podle Sheldona) nebo osmibodové (H-C metoda). První číslo značí endomorfii neboli 

tloušťku, druhé mezomosfii neboli stupeň rozvoje svalstva a třetí ektomorfii neboli štíhlost, 

vytáhlost, útlost.  

Jedinec bez odpovídající stavby těla, která ho předurčuje k určité činnosti, se 

nemůže zařadit mezi výkonnostně nejlepší, ale také ho nepředurčuje automaticky 

k úspěchu (Dovalil, 2005). 

 

 

 

 

 

1.1.2 Kondiční faktory 

Synonymem kondičních faktorů jsou pohybové schopnosti, jež se projevují v každé 

pohybové činnosti. Podle Dovalila (2005) se pohybové schopnosti chápou jako relativně 

samostatné soubory vnitřních předpokladů k pohybové činnosti. Pohybové schopnosti lze 

rozdělit na kondiční a koordinační, nově i schopnosti hybridní (např. rychlostní síla). 

Kondiční pohybové schopnosti se podle fyzikálních charakteristik (síla svalové 

kontrakce, rychlost pohybu či doba trvání), jež převažují v pohybovém projevu, rozdělují 

na silové, rychlostní a vytrvalostní. 

Silové schopnosti 

Síla jako pojem ve sportovním tréninku je schopnost překonat, udržet nebo brzdit 

určitý odpor. Kromě klasických představ o síle je třeba brát v úvahu i rychlost svalového 

stahu, trvání pohybu či počet opakování v čase. Podle toho se rozdělují dále na (Dovalil, 

2007): 

 Absolutní síla (maximální) – je spojená s co nejvyšším možným odporem a 

může být prováděna jak při činnosti dynamické (koncentrické, excentrické), 

tak statické; 
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 Rychlá a výbušná síla – překonávání nemaximálního odporu vysokou až 

maximální rychlostí realizovanou dynamickou svalovou činností; 

 Vytrvalostní síla – schopnost překonávat nemaximální odpor vysokým 

počtem opakování nebo po dlouhou dobu při dynamické nebo statické 

svalové činnosti. 

Silové schopnosti mají ve sportovním tréninku svou významnou roli podle 

specializace. Například pro vrhy a hody jsou hlavní pohybovou schopností. Nemenší 

význam mají pro úpolové sporty či gymnastiku. V mnoha ostatních sportech hrají roli 

podpůrnou. 

 

Rychlostní schopnosti 

Pro rychlostní schopnosti je charakteristická vysoká až maximální rychlost pohybu, 

jež je energeticky kryta ATP – CP systémem. Všeobecně se tak řadí do hybridních 

kondičních schopností, neboť jen málo pohybových činností trvá pouze 10 – 15 sekund. 

Rychlostní schopnosti ovlivňují kontrakční a relaxační rychlost svalů a rychlost vedení 

vzruchů, dále pak množství ATP, CP i enzymy neoxidativní resyntézy, morfologicky 

potom vyšší množství rychlých svalových vláken. Stejně jako silové schopnosti jsou 

rozlišeny i rychlostní schopnosti dále na (Dovalil, 2005): 

 Reakční rychlost – spojena se zahájením pohybu, 

 Acyklickou rychlost (výbušnou) – co nejvyšší rychlost jednotlivých 

pohybů, 

 Cyklickou rychlost – projevující se vysokou frekvencí opakujících se 

stejných pohybů, 

 Komplexní rychlost – kde se kombinují cyklické pohyby s acyklickými 

včetně reakce. 

 

V posledních letech je rozvoj rychlosti velmi důležitou a probíranou otázkou, 

především v souladu s věkovým vývojem člověka pro svou vysokou genetickou dědičnost. 

Rychlost je jen málo ovlivnitelná tréninkem, a je tedy vhodné začít s jejím rozvojem již 

v útlém věku. 

 

Vytrvalostní schopnosti 

Podle Dostála (1994) je vytrvalost schopností provádět pohybovou činnost po 

dlouhou dobu, překonávat dlouhé vzdálenosti, odolávat únavě při dlouhotrvající fyzické 
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zátěži a udržovat potřebnou intenzitu pohybové činnosti bez poklesu její účinnosti po 

určitou dobu. 

Při určování druhu vytrvalosti má rozhodující význam energetické zabezpečení 

odpovídající činnosti. Podle toho je rozdělujeme na (Dovalil, 2005): 

 Dlouhodobá vytrvalost – pohybová činnost odpovídající intenzity (do 

150 tepů) trvající déle než 10 minut. Dominantní je úhrada 

energetického krytí aerobní cestou neboli O2 systémem. Z přísunu 

kyslíku se využívá glykogenu. 

 Střednědobá vytrvalost – schopnost vykonávat činnost intenzitou 

odpovídající nejvyšší možné spotřebě kyslíku (150 – 180 tepů) po dobu 

8 – 10 minut. Průběh je zajišťován aktivací LA – O2 systému. 

Energetickým zdrojem je glykogen. 

 Krátkodobá vytrvalost – činnost je vykonávána co nejvyšší možnou 

intenzitou (přes 180 tepů) po dobu 2 – 3 minut. Dominantní energetický 

systém je anaerobní glykolýza neboli LA systém. Dochází zde k štěpení 

glykogenu bez přísunu kyslíku. 

 Rychlostní vytrvalost – schopnost vykonávat činnost absolutně 

nejvyšší intenzitou co možná nejdéle (20 – 30s.). Energetické krytí je 

podloženo aktivací ATP – CP systémem. Převažujícím zdrojem je 

kreatinfosfát bez přisunu kyslíku. Rychlostní vytrvalost je hraniční 

vytrvalostní schopností na vytrvalostním a rychlostním pomezí lidské 

motoriky. 

Dlouhodobá a střednědobá vytrvalost se vymezuje jako schopnost aerobní, 

krátkodobá a rychlostní vytrvalost jako anaerobní. Podle druhu sportu se uvedené čtyři 

druhy vytrvalostních schopností považují za speciální vytrvalost. To znamená, že jsou 

charakteristické pro dané sportovní odvětví.  

Vytrvalostní schopnosti jsou podmíněny množstvím energetických zásob, aktivitou 

oxidativních a neoxidativních enzymů, fyziologicky potom kapacitou dýchacího a srdečně 

– cévního systému, morfologicky profilem, typem a kapilarizací svalu.  

Podle vytrvalostních schopností se určuje zatížitelnost sportovce. Dlouhodobá 

vytrvalost umožňuje natrénovat větší objem a je základem i pro rychlejší průběh 

regeneračních procesů.  

 

 Koordinační pohybové schopnosti 
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Koordinační schopnosti jsou psychomotorické vlastnosti osobnosti, které 

představují relativně upevněné a generalizované pohybové řízení, jež dovoluje člověku 

naučit se a realizovat pohybové řetězce (Dostál, 1994). Koordinační pohyby můžou být 

jednoduššího i složitějšího rázu a záleží na míře schopnosti, jak rychle a jak účelně budou 

provedeny. Někdy se k nim přiřazuje i schopnost učit se rychle novým pohybům.  

Každý sport klade různé nároky na sladění různě složitých pohybů, rytmu, 

rovnováhy, odhadu vzdálenosti, orientaci v prostoru, pružných změn a přizpůsobení se. 

V tomto případě hraje hlavní roli funkce centrální nervové soustavy a nižších řídících 

center.  

Koordinační schopnosti můžeme rozdělit na obecné (např. schopnost reakce nebo 

orientační schopnost), které jsou společné všem sportům, nebo specifické (např. herní 

koordinační schopnosti nebo vrhačské koordinační schopnosti), jež jsou bezprostředně 

vázané na požadavky daného sportu (Dovalil, 2005).  

Koordinační schopnosti jsou hlavním i vedlejším faktorem struktury sportovního 

výkonu a podstatně ovlivňují kvalitu i dalších faktorů (technické, taktické atd.). 

Cílevědomý rozvoj koordinačních schopností je důležitým předpokladem pro zkvalitnění 

výkonu. 

 

 Pohyblivost 

Pohyblivost je schopnost člověka vykonávat pohyby v kloubech ve velkém rozsahu. 

Váže se  nejen ke kloubnímu spojení a jeho druhu a tvaru, ale také k elasticitě a délce svalů, 

k reflexní aktivitě svalů (při realizaci pohybu či udržení poloh). Přímý význam má ve 

specifických požadavcích jednotlivých sportovních odvětví, vedlejší spočívá v ekonomice 

pohybů. 

Snížení pohyblivosti (tuhost nebo zkrácení svalů) zvyšuje riziko zranění a bolesti. 

Například některé reflexy v aktivitě svalů mají ochranný potenciál. Jedná se například o 

napínací reflex, ochranný útlum, útlum antagonistů, svalový tonus či jiné. Pohyblivost je 

ovlivňována také psychickým stavem, vnější teplotou, připraveností organismu na zátěž 

(zahřátí a rozcvičení) nebo i denní dobou. Pohyblivost přirozeně vzrůstá až do 16 – 19 let u 

běžné populace a u sportovců to bývá až kolem 23 let, později se přirozeně zmenšuje 

(Dovalil, 2005). 

 

1.1.3 Technické faktory 
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Technika je účelný způsob řešení pohybového úkolu, v souladu s možnostmi 

jedince spočívajících v biomechanických zákonitostech a neurofyziologických 

mechanismech pohybů. 

Její účelnost staví také na somatických, kondičních i psychických předpokladech. 

Technika neboli způsob provedení dovedností, jejich zásoba, stabilita i proměnlivost jsou 

specifickými faktory struktury sportovního výkonu. 

Technika, podle vnějších projevů motoriky a vnitřních neurofyziologických 

mechanismů, se dá rozdělit na vnější a vnitřní.  

Vnější technika se projevuje jako organizovaný sled pohybů a operací sloučených 

v pohybu. Je vizuálně pozorovatelná a prakticky měřitelná. Vyjadřuje nejen kvantitu, ale i 

kvalitu pohybů v jejich přesnosti, plynulosti, stálosti a rytmu. V některých sportech je 

dominantním faktorem, jako například v gymnastice nebo krasobruslení.   

Vnitřní technika je tvořena, jak již bylo výše uvedeno, neurofyziologickými 

mechanismy. Jinými slovy jde o zpevněné a stabilizované pohybové vzorce a programy, 

které se odráží v systému kontrakcí a relaxací svalových skupin.  

Analýzu vnější techniky umožňují metody kinematických analýz. Jedná se o 

analýzy z videozáznamů, kilogramů, grafů a schémat, kde lze sledovat průběh pohybu těla 

a segmentů. K posouzení vnitřní techniky a skrytých příčin pohybů i vnitřních mechanismů 

slouží především dynamogram a elektromyografie, ale využívají se především 

k výzkumným laboratorním šetřením pro svou náročnost (Dovalil, 2005). 

Technika, jako proces učení, má několik fází. A to (Dovalil, 2005): 

 Diferenciace – rozlišení podstatných a nepodstatných součástí techniky, 

které se postupně slučují do příslušných dovedností (uzavřené, otevřené, 

cyklické, acyklické, kombinované). 

 Integrace – formování ucelené struktury dovedností (integrace 

kondičních, taktických, psychických a dalších faktorů). 

 Stabilizace techniky – dokonalost. 

Neustálým tréninkem dochází ke stabilizaci a trvalosti techniky, ale také 

k automatizaci a přizpůsobivosti, což určuje dokonalost a zvládnutí příslušných 

sportovních činností.  

 

1.1.4 Taktické faktory 

Taktika je způsob řešení širších a dílčích úkolů realizovaných v souladu s pravidly 

daného sportu (Dovalil, 2005). Bezprostředně souvisí s technickými dovednostmi, neboť je 
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třeba vybírat optimální řešení strategie a taktiky. Podle druhu sportu a situace rozlišujeme 

taktiku individuální nebo kolektivní.  

Na taktiku působí složité psychické procesy a ovlivňují ji. Tréninkem je možno 

naučit se základním taktickým dovednostem. Je k tomu zapotřebí uplatňovat účinné 

postupy, odpovídající prostředky a metody. Jádrem taktických dovedností jsou procesy 

myšlení, jež pracují na základě získaných vědomostí a intelektových schopností. 

Nezbytnými poznatky jsou znalosti pravidel, poznatky o předmětu soutěžení a náčiní, 

základní principy a postupy taktiky, reálné zhodnocení vlastních možností podle situace a 

prostředí (Dovalil, 2005). Právě ke spolupráci s vnějším prostředím nám slouží vnímání 

pomocí smyslových orgánů. Všechny tyto psychické operace slouží k výběru optimálního 

řešení a jsou nejvýznamnějšími, ale také nejsložitějšími fázemi pohybového jednání 

sportovce. 

Naučená taktická myšlení se postupně fixují v určitých vzorcích podle jejich 

dominance a dále se zpevňují a navzájem propojují, až tvoří složité řetězce a sítě, jež jsou 

v širších souvislostech propojovány s technickými dovednostmi, neurofyziologickými 

funkcemi vnitřních orgánů a s energetickými zdroji (Dovalil, 2005). 

 

 

1.1.5 Psychické faktory 

Psychické faktory tvoří neméně podstatnou součást sportovního výkonu a mají 

velice vysoký vliv na jeho tvorbě a finální podobě. Vše vyplývá z mimořádné náročnosti 

soutěží a jejich situací. Výkon je závislý na psychických schopnostech, které se dále dělí 

na senzorické, intelektuální a motivaci. 

Senzorické schopnosti jsou založené na smyslech (čití, vnímání) člověka, které jsou 

v úzkém propojení s tréninkem. Každý trénink nebo soutěž nese celou řadu specifických 

vjemů, které mohou kladně, ale i záporně ovlivnit výkon. Podle Dovalila může být 

analyzační přesnost těchto vjemů u sportovce dokonce symptomem jeho aktuální sportovní 

formy. 

Intelektuální schopnosti ovlivňují výkon ve všech oblastech činností člověka. 

Nejčastěji se jedná o pohybovou inteligenci se základem v motorické učenlivosti pohybů. 

Dále může jít třeba o hráčskou inteligenci (předvídání, rychlost myšlení atd.). Z výzkumů 

(Hošek, Vaněk 1974) u reprezentantů vrcholového sportu byla zjištěna zpravidla 

nadprůměrná inteligence, což dokazuje nezbytnost intelektuálních schopností pro úspěšnou 

kariéru sportovce. 
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Motivace je podněcující příčina chování, která rozhoduje o vzniku, směru a 

intenzitě jednání člověka. Motivace je velice složitým komplexem psychického stavu. 

Pokud v kontextu s motivací začneme uvažovat i o motivech nevědomých, vědomých nebo 

potlačovaných, je takřka nekonečným komplexem možností k podnícení lidského výkonu. 

Původem motivace jsou potřeby sociálního srovnání. Člověk se snaží o srovnání 

s ostatními lidmi a snaží se o posílení své pozice. 

Psychologický faktor je velmi rozsáhlý a komplikovaný komplex podílející se na 

sportovním výkonu.  

 

1.2 Fyziologie a energetické zabezpečení sportovního výkonu 
1.2.1  Energetické zabezpečení 

Z hlediska energetického krytí je úspěšnost výkonu závislá na správném využití 

energetických systémů. Na výkonu a jeho tréninku se podílejí tyto systémy (Kaplan, 2002): 

I.Alaktátový anaerobní systém (ATP – CP systém) 

ATP – CP systém je založen na anaerobním získávání energie z přítomných 

bohatých fosfátů. Systém pracuje bez přístupu kyslíku a bez tvorby kyseliny mléčné. CP 

neboli kreatisfosfát se rozloží na kreatin a fosfát a umožní ADP ( adenosidifosfátu) 

přeměnit se na ATP (adenositrifosfátu) přidáním jedné molekuly fosfátu. V okamžiku, 

kdy dochází k uvolňování ATP z aerobního systému, uvolňuje ATP energii pro 

znovuvytvoření CP. Energie vytvořená tímto systémem je vyšší než vytvořená 

z laktátového anaerobního nebo aerobního systému, ale její zásoba vystačí jen asi na 6 

vteřin maximální činnosti. Dovalil uvádí dokonce až 10 – 20 vteřin. 

Po skončení činnosti je většina zásob CP doplněna do 2 – 3 min. Z toho vyplývá, 

že mezi opakovanými úseky maximálním úsilím stačí na resyntézu 30 – 40 min. 

Potenciál ATP – CP systému spočívá v jeho vrozených předpokladech, jako je 

zastoupení různých typů vláken, velikost pohotovostní rezervy ATP a CP a 

myokinázovému systému tvorby ATP z ADP a v poslední řadě i technika běhu a její 

rytmické střídání kontrakce s relaxací. 

 

II.Laktátový anaerobní systém 

Je nejdůležitějším energetickým systémem pro běh na 400m, který začíná 

působit po vyčerpání CP. V běhu na 400m je 65% energie kryto LA systémem, asi 15% 

ATP-CP systémem a zhruba 20% O2 systémem (Kaplan, 2002). V LA systému  jde o 

anaerobní způsob krytí, kdy se energie získává štěpením svalového glykogenu nebo 
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glukózy. Konečným produktem je kyselina mléčná (laktát). V klidu jsou hodnoty laktátu 

v krvi okolo 1 – 2 mmol/l. Při zátěži můžou hodnoty stoupnout až na 20 mmol/l. 

K vyplavování laktátu dochází po překonání hranice anaerobního prahu (maximální 

intenzita konstantního zatížení, kdy je v rovnováze tvorba a utilizace laktátu). Každý 

člověk má hodnotu ANP jinou. Hodnota ANP se stanovuje buď stanovením LA 

z krevního vzorku, nebo z ventilačně – respiračních ukazatelů, nebo ze zlomu při 

stupňované SF (Bartůňková, 2007). 

Spalováním glykogenu dochází k produkci energie, která umožní ADP sloučit se 

s fosforečnany a vytvořit ATP. Tento proces však vede k nahromadění kyseliny mléčné 

ve svalech a omezuje jejich činnost. Kyselina mléčná ovlivňuje i enzymovou regulaci 

látkové přeměny ve svalech, ventilační kompenzaci acidózy, řízení motoriky, 

psychofyziologické funkce i doplňování energetických zdrojů. Produkce kyseliny 

mléčné se rozptýlí až po skončení zvýšeného úsilí. Důsledkem tohoto systému je 

zpomalení rychlosti běhu až do hodnot, kdy dojde k vyvolání činnosti aerobního 

systému. Po ukončení činnosti dochází ke splácení tzv. kyslíkového dluhu (viz.kap. 1.2.4) 

Podle Bartůňkové (2007) se LA v krvi normalizuje za 30 – 80 minut při mírné 

činnosti a za 60 – 120 minut při pasivním odpočinku. 

 

III.Aerobní energetický systém 

Na tento systém připadá při běhu na 400m  zbývajících 10% energetického krytí, 

neboť z 90% je kryt z anaerobních systémů. Systém je charakteristický štěpením cukrů, 

tuků i bílkovin za přítomnosti kyslíku (Kaplan, 2002). 

 Zdrojem energie je svalový glykogen, triglyceridy kosterního svalstva, glukóza 

obsažená v krvi a doplňována z jaterního glykogenu, volné mastné kyseliny (Dovalil, 

2005). Vzniklá energie opět slouží k přeměně ADP na ATP, avšak cestou makroergní 

vazby. Během této vazby dochází pravidelně k uvolňování ATP a zpětné resyntéze 

z ADP. Celý proces se může stále opakovat, dokud je k dispozici kyslík a glykogen. 

Jedná se o rovnovážný stav systému a je omezen poměrem příjmu a spotřeby kyslíku. 

Ze všech systémů je nejvydatnější, avšak je také ze všech nejméně výkonný. Přichází na 

řadu až v samém závěru trati, kdy dojde ke snížení rychlosti. Jeho význam je spatřován 

při likvidaci kyslíkového dluhu a odbourávání laktátu po doběhu. 

 

1.2.2 Nervosvalový systém  
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Hraje zásadní roli v řízení pohybu. Jde o propojení svalů s CNS a jejich vzájemnou 

spolupráci. Svalová činnost je řízena z primární korové oblasti mozku, vedena 

pyramidovou dráhou a zakončena je ve svalových vláknech nervosvalové ploténky. Tyto 

dráhy se podílejí zejména na koordinaci svalového pohybu a udržení svalového tonu.  

Pohyby jsou zpřesňovány zpětnými reflexními vazbami, které jsou propojeny 

s funkcí komplexního analyzátoru (souborný pojem pro všechny analyzátory člověka – 

kožní, svalový, zrakový atd.). V každém sportovním odvětví je ale jeden hlavní neboli 

vedoucí analyzátor, který hraje prim v pohybové činnosti (např. vestibulární analyzátor 

v gymnastice). 

Nervový systém úzce souvisí s procesy motorického učení. Jeho vlivem vznikají 

složité pohybové vzorce v CNS přes stadia iradiace, koncentrace a stabilizace. Vrcholem 

jsou plně automatizovaná pohybová schémata. 

K nervové regulaci dochází pomocí sympatiku a parasympatiku vegetativního 

nervového systému a úzce souvisí s hormonální aktivitou organismu. 

Pracující svaly jsou tvořeny třemi typy svalových vláken: červenými, přechodnými 

a bílými. Červená vlákna ( SO – z angl. slow-oxidative) reagují méně pohotově, stahují se 

pomaleji a jsou odolné vůči únavě. Přechodná vlákna (FOG = fast oxidative – glycolytic) 

jsou oproti tomu méně odolná vůči únavě, avšak rychleji dochází ke kontrakci. Považují se 

spíše za „rychlý“ typ vláken. Bílá vlákna ( FG = fast glycolytic) jsou považována za rychlá 

vlákna s rychlou unavitelností, ale také rychlou kontrakcí. Člověk má všechny tři typy 

vláken v určitém početním zastoupení, a to ovlivňuje charakter jeho pohybů. Procentuální 

zastoupení typů svalových vláken je podmíněno geneticky, ale mají zde vliv i adaptivní 

změny. 

 

1.2.3 Srdečně – cévní systém  

Srdečně – cévní systém je úzce spjat s dýchacím systémem, který se terminologicky 

označuje jako kardio – respirační systém. Jeho funkcemi jsou: přísun živin do činných 

svalů a následné odvádění zplodin, termoregulační pochody, stálost vnitřního prostředí a 

další. Vlivem cíleného tréninku dochází k řadě změn v kardio – respiračních parametrech, 

a to jak reaktivních (přímo související se zatížením), tak adaptačních (dlouhodobá zátěž).  

Stav kardio-respiračního systému lze sledovat na několika hlavních ukazatelích. 

Tím prvním je krev a hodnoty hematokritu, které nám pomáhají odhalit dehydrataci 

organismu a s tím spojené zdravotní problémy jako jsou bolesti a křeče svalů. Vlivem 

zatížení v anaerobním laktátovém systému se může objevit metabolická acidóza neboli 
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zakyselení krve například kyselinou mléčnou, která je typická právě pro běh na 400m. 

Zvýšená acidóza má hodnoty 6 – 8 mmol/l krve. Udržení míry hydratace a iontového stavu 

napomáhá stálosti vnitřního prostředí. Dalším ukazatelem je krevní obraz, kde se sleduje 

počet červených a bílých krvinek, který při zátěži stoupá. 

Důležitými ukazateli tréninkového efektu a intenzity zatížení jsou změny krevního 

oběhu. Tepová frekvence (TF) je velmi ovlivnitelný ukazatel, který reaguje přes stresové 

hormony (adrenalin). Zvýšení TF charakterizuje intenzitu zatížení a následný návrat 

k původním hodnotám značí uklidnění. Zdatnější jedinec má návrat k původním hodnotám 

rychlejší. Klidové hodnoty se pohybují kolem 60 – 70 tepů za minutu. Hodnoty nad 80 

tepů mohou značit stav přetrénování. Maximální hodnoty TF se pohybují kolem 200 tepů 

za minutu. 

Krevní tlak (TK) souvisí s činností srdce, množstvím krve, odporem cév, 

pohybovou aktivitou atd. U normálního člověka se hodnoty krevního tlaku pohybují kolem 

120/80 (systolický/diastolický tlak) torrů. Vlivem zatížení se zvyšuje především systolický 

tlak, diastolický dokonce mírně klesá. Nejvyšších hodnot je dosahováno u cvičení 

submaximální intenzitou (až 220/100 torrů). 

Systolický objem srdeční (Qs) představuje množství krve vypuzené do oběhu 

jednou systolou (Bartůňková, 2007). Klidové hodnoty 60 – 80ml stoupají vlivem zatížení 

na hodnoty 150 – 170ml. 

Minutový objem srdeční (Q) představuje množství krve přečerpané srdcem za 

jednu minutu. Při zatížení dochází k lineárnímu zvyšování se stoupající spotřebou kyslíku 

až do setrvalého stavu (steady state). V klidu se pohybují hodnoty kolem 4 – 5 litrů a při 

zátěži několikanásobně stoupají až na 25 – 35 litrů (Dovalil, 2005). 

Tepový kyslík je vypočítaná hodnota ze spotřeby kyslíku a tepové frekvence. 

Klidové hodnoty stoupají z 5ml O2 na 15 ml i více. 

Pracovní kapacita W170 nám udává fyzikální výkon, který odpovídá 170 tepům za 

min (Bartůňková, 2007). 

 

1.2.4 Dýchací systém  

Podílí se společně se srdečně-cévním systémem na dýchacích procesech tkání a 

odvádění metabolitů. Pro trénované je typická vysoká ekonomizace funkcí dýchacího 

systému (Dovalil, 2005). Stejně jako u srdečně-cévního sytému i zde se využívají 

fyziologické ukazatele. 
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Prvním je Dechová frekvence (VT). Jedná se o počet dechů za jednu minutu a u 

trénovaných osob klesá z 16 dechů, pro běžnou populaci, na 8 – 10 dechů. 

Dechový objem označuje počet litrů vdechnutých na jeden dech. Tréninkem 

dochází ke zvýšení z 0,5l na 1l na jeden dech. U dobře trénovaných osob se hodnoty 

mohou vyšplhat až na 70% vitální kapacity tj. 3l a více. 

Vitální kapacita (VC) je množstvím vzduchu vydechnutého s maximálním úsilím 

po předchozím maximálním nádechu (Bartůňková, 2007). Hodnoty se mohou pohybovat 

až kolem 7 litrů. Záleží na sportovní disciplíně a stupni trénovanosti. 

Minutová ventilace (VE) je množství vzduchu vydýchaného za 1 minutu. Klidová 

hodnota dosahuje 8l za minutu. Opět v závislosti na zatížení mohou stoupat, to závisí na 

typu a délce zatížení (Bartůňková, 2007). 

Pro vytrvalostní schopnosti je cenným ukazatelem Maximální spotřeba kyslíku 

(VO2max). Vyjadřuje maximální aerobní výkon jedince a určuje se běhátkovou nebo 

bicyklickou ergometrií. Vrcholoví sportovci dosahují absolutních hodnot VO2 max  5 – 7 

l/min u mužů a 3,5 – 5 l/min u žen. 

Pro běh na 400 metrů je důležitým ukazatelem Kyslíkový dluh, který je 

charakteristický nadspotřebou kyslíku po skončení cvičení převážně anaerobního typu a 

úzce souvisejícího s kyslíkovým deficitem, který vyjadřuje nepoměr mezi potřebou a 

aktuální dodávkou kyslíku. Podle Bartůňkové činí hodnota kyslíkového dluhu při 

submaximální intenzitě zatížení ( 400m ) 5 – 7l. 

1.2.5 Centrální nervový systém 

 Je nejvyšším integračním a koordinačním centrem organismu, souvisejícím úzce 

s pohybovou činností. Skládá se z několika částí, a to z prodloužené míchy s centrem 

krevního oběhu a dýchání, mozečku jako centra hybnosti udržujícího rovnováhu, svalový 

tonus a koordinaci, středního mozku podílejícího se na koordinaci pohybu a svalovém tonu. 

Rovněž mezimozek má vliv na pohybovou činnost, především svým řízením hormonální 

činnosti, metabolických funkcí, termoregulací a vegetativního nervstva. Na koordinaci 

pohybu a svalovém tonu se rovněž podílejí Bazální ganglia, která mají i význam pro 

posturální svaly. Účast částí nervové soustavy na řízení motoriky je velmi specifická.  

Aktivující podněty motoriky zajišťují složité systémy senzomotoriky. Zahrnují 

optické a akustické analyzátory a další skupinu tzv. mechanoreceptorů, kterou tvoří 

hluboké čití (komplex propriorecepce), senzory vestibulární (polohy, pohyby), kožní (tlak, 

teplo) a interorecepce (vnitřní orgány). Senzorické podněty aktivují především limbický 

systém, který řídí emotivní a instinktivní chování jedince, ten aktivuje činnost mozkové 
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kůry a vegetativních orgánu, na něž naváže činnost podprogramové motoriky aktivizující 

dřívější zkušenosti jedince. Pokračuje procesy v kůře mozkové a v její asociační oblasti. 

Jejich výsledkem jsou komplexní struktury nervových spojení. Spojovacím článkem mezi 

emočními a paměťovými centry mozkové kůry jsou bazální ganglia a mozeček. Bazální 

ganglia v programování ustálených a pomalých pohybů a mozeček ve složitých, 

koordinačně náročných a rychlých pohybech. Po příslušných drahách (extrapyramidové a 

pyramidové) se impulsy šíří k svalovému systému a na úrovni motorických plotének se 

uplatňuje alfa-systém a gama-klička určující kvantitativní a kvalitativní parametry pohybu 

(Dovalil, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Sportovní trénink 
2.1 Základní pojmy sportovního tréninku 
 Sportovní trénink je komplexní proces, který na základě teoretických poznatků 

směřuje k poznání příčin, jež vedou ke změnám sportovní výkonnosti. 

 Systém sportovního tréninku je účelné, zdůvodněné uspořádání obsahu, prostředků 

a metod tréninku, jež vedou k růstu sportovní výkonnosti. Vlastní systém pak zahrnuje 

(Dovalil, 2005): 

 charakteristiky struktury sportovního výkonu, 

 charakteristiky jednotlivých složek, 

 prostředky a metody tréninku, 

 zásady stavby tréninku 

 řízení tréninku 
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Sportovní trénink je z teoretického hlediska charakterizován jako proces adaptace, 

motorického učení a psychosociální interakce. Z praktického hlediska jde o pedagogický 

proces s následným obsahem (Dovalil, 2005): 

Cíl → struktura sportovního výkonu → úkoly tréninku → obsah → prostředky 

→ metody → trénovanost → sportovní forma → výkon. 

 Trénink probíhá jako celek avšak zdůraznění jednotlivých složek není ve všech 

sportech stejné. Mění se také s věkem a výkonností, v průběhu ročního cyklu atd. 

 Trénovanost je dalším pojmem ve sportovním tréninku, jež si zaslouží své 

vysvětlení. Znamená souhrnný stav připravenosti sportovce, charakterizující aktuální stav 

přizpůsobení se požadavkům sportovní specializace. Je komplexem specifických i 

nespecifických, kvalitativních a kvantitativních změn v organismu i psychice. 

 Optimální speciální připravenost a dosahování maximálních sportovních výkonů se 

označuje jako sportovní forma (Dovalil, 2005). 

 

2.2 Stavba sportovního tréninku 
Dosažení zvýšení výkonnosti je podmíněno adaptačními změnami v organismu. 

Trénovanost je souhrnem těchto adaptačních změn. Otázka zní, čím a jak vyvolat tyto 

změny? 

 Nejdříve bych vysvětlila pojem adaptace. Adaptace je definována, podle Dovalila, 

jako výhodná změna organismu, směřující k udržení rovnovážného stavu v organismu 

(homeostázy) v nových podmínkách. Adaptace je vyvolávána adaptačními podněty, 

kterými jsou zatížení, míra specifičnosti, intenzita cvičení, objem zatížení a velikost 

zatížení. 

 

2.2.1 Adaptační podněty 

 Zatížení je pohybová činnost, která vyvolává žádoucí aktuální změnu a ve svém 

důsledku jde o změnu trvalejší. V tréninku se pojem pohybová činnost označuje spíše jako 

cvičení, které je více určující. Aby docházelo k záměrné adaptaci a byl tento proces 

vědomě řízen a ovlivňován, je zapotřebí rozlišovat a klasifikovat cvičení, tzn. druh, sílu, 

dobu působení a frekvenci opakování daného podnětu. Klasifikace jsou různé a může u 

nich rozhodovat např. sportovní odvětví, anatomické hledisko (rozvíjí svalstvo paží atd.), 

činnost svalů, pohybové schopnosti nebo stupeň obtížnosti. U každého cvičení pak 

můžeme rozlišovat znaky kvantitativní nebo kvalitativní. Z hlediska vědomé manipulace se 

zatížením je třeba identifikovat především míru specifičnosti a intenzitu. 
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Podle Dovalila (2005) určuje míra specifičnosti, na kolik jde o shodu příslušného 

cvičení s finální sportovní činností, tedy závodním provedení. Cvičení specifická nebo 

nespecifická jsou posuzována podle svalových skupin, rychlosti pohybu, vynakládanému 

úsilí, době trvání svalového napětí, frekvenci pohybu, jeho směru nebo rozsahu. Výsledné 

škály specifičnosti jsou tři, a to závodní, speciální a všeobecně rozvíjející cvičení. 

ZÁVODNÍ CVIČENÍ se shodují v plném rozsahu se závodním nebo soutěžním 

provedením. Děje se tak v tréninkových podmínkách, avšak se všemi faktory (technické, 

taktické, psychické atd.) maximálního výkonu. SPECIÁLNÍ CVIČENÍ se shodují v menší 

výši než závodní cvičení, avšak shoda je vysoká s obsahem a strukturou specializace. 

Může se jednat o dílčí části či varianty závodního provedení. Mají charakter analytický. 

Ovlivňují jednotlivé faktory sportovního výkonu a jejich dílčí úkoly. Nejvzdálenější 

finálnímu výkonu jsou CVIČENÍ VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ, která mají za úkol 

napomáhat celkovému rozvoji sportovce. Prakticky jde o sporty doplňkové a jejich cvičení. 

Zaměřují se na rozvoj svalstva, srdečně-oběhový a dechový systém, koordinaci a další. 

Zařadit sem můžeme i zdravotní, kompenzační nebo i regenerační cvičení. 

Intenzita je stupeň úsilí, kterým je cvičení prováděno. Vystihuje kvalitativní míru 

cvičení. Projevuje se rychlostí pohybu, frekvencí pohybu, výškou nebo dálkou 

(distančními parametry pohybu) nebo překonáváním velikosti odporu. Intenzita je 

sledovatelná podle srdeční frekvence a energetických zón (viz.kapitola 2.2.4), které 

nastupují při určité srdeční frekvenci. Podle toho ji lze rozlišit jako intenzitu nízkou, 

střední, submaximální a maximální. V laboratorních podmínkách mohou jako ukazatele 

intenzity sloužit i další fyziologické proměnné, např. spotřeba kyslíku nebo koncentrace 

laktátu v krvi. Intenzita v jistém smyslu může znamenat množství vykonané práce v čase. 

Tabulka č. 1a – závislost srdeční frekvence na intenzitě zatížení (Dovalil, 2005) 

Srdeční frekvence Intenzita 

Do 150 tepů Nízká 

150 – 180 Střední 

Přes 180 Submaximální 

- Maximální 
Maximální intenzitou je myšleno krátkodobé zatížení do 10s, které je kryto alaktátovou anaerobní zónou. 

Tato intenzita je pro svou krátkou dobu zatížení neměřitelná. Všechny hodnoty SF jsou jen přibližné, protože 

každý člověk má jinou hodnotu maximální SF, od které se odvozují hodnoty SF pro určitou intenzitu zatížení. 

  

Tabulka č. 1b – charakteristiky různých intenzit zatížení (Bartůňková, 2007) 
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Intenzita maximální submaximální střední 

krátkodobá - dlouhodobá 

mírná 

trvání sekundy desítky sekund minuty – desítky minut hodiny 

% nál. BM 20 000 10 000 5 000 – 1 000 500 

zdroje ATP - CP ATP – CP 

anaerobní 

glykolýza 

ATP – CP 

aerobní i anaerobní 

glykolýza, lipolýza 

ATP – CP 

aerobní 

glykolýza 

lipolýza 

energie - kde sval sval sval, krev krev, sval 

aerobně (%) 0 - 5 10 - 30 50              60 - 90 90 - 100 

anaerobně (%) 100 - 95 90 -70 50              40 - 10 10 - 0 

aktivity sprint 400, 800 m 1,5 a 3 km maratón 

  

Objem zatížení vystihuje kvantitativní stránku cvičení. Je vyjádřitelný časem 

neboli dobou trvání cvičení, nebo počtem opakování cvičení. V širším slova smyslu je 

objem tréninkového zatížení vyjadřován počtem tréninkových dnů, jednotek nebo hodin. 

V užším slova smyslu pak jde o specifické ukazatele jednotlivých sportů jako počty 

kilometrů, hodů či vrhů, skoků, sestav, branek, úseků atd. V poslední řadě se určuje i 

objem soutěžní, který je dán počtem soutěží v určitém období. 

Velikost zatížení lze spojit jak s intenzitou, z hlediska kvalitativního, tak 

s objemem zatížení, z hlediska kvantitativního. Stejně jako i u intenzity můžeme velikost 

zatížení rozlišit na malou, střední a vysokou. Velikost zatížení se váže na vyvolanou únavu. 

Například vysoká únava je spojena s malým zatížením  kvalitativním, ale z hlediska 

kvantitativního může být i střední. Velikost zatížení lze tedy charakterizovat intenzitou 

cvičení, dobou trvání cvičení, počtem opakování, intervalem odpočinku mezi cvičením a 

způsobem odpočinku. 

Změny v organismu vyvolávají již první tréninky, které by z počátku měly mít ráz 

většího objemu zatížení a postupně s nárůstem trénovanosti se měnit do rázu kvalitativního 

s vyšší intenzitou a specifickou mírou cvičení. Při návratu do tréninkového procesu po 

zranění či nemoci je důležité začínat s nižším zatížením, a vytvářet tak podnět renovace 

trénovanosti. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že jednorázový trénink způsobuje dílčí tréninkový 

efekt a že teprve opakováním zatížení se dosahuje kumulativního efektu neboli sumaci 

dílčích efektů. Četnost zátěžových podnětů je nazývána frekvencí. Frekvence tréninkových 
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jednotek by neměla mít libovolnou podobu, ale řídit se poznatky o tzv. superkompenzaci, 

která je pomocí energetického zabezpečení charakterizována jako zvýšení energetického 

potenciálu na základě předchozí činnosti. Jedná se o to, že při svalové práci dochází 

k štěpení a jen určité resyntéze energetických zdrojů, v době zotavení pak dominuje 

resyntéza a vede nejen k obnově, ale i převýšení energetických rezerv. Teoreticky by mělo 

další zatížení následovat právě ve fázi superkompenzace, v praxi se tato zásada využívá jen 

s jistou přibližností. Optimální doba pro následný trénink podle Van Patota vyjadřuje 

následující tabulka (Dovalil, 2005). 

 

Tabulka č. 2 

Druh tréninkového zatížení Doba nástupu superkompenzace 

Lehký rychlostní trénink Za 12 hodin 

Náročný rychlostní trénink Za 24 hodin 

Lehký anaerobně vytrv. trénink Za 24 hodin 

Těžký anaerobně vytrv. trénink Za 48 hodin 

Lehký aerobně vytrv. trénink Za 24 hodin 

Těžký aerobně vytrv. trénink Za 48 hodin 

Těžký silový trénink Za 48 – 72 hodin 

 

 

 

2.2.2 Zotavení a regenerace 

 Vliv cvičení se neomezuje pouze na dobu samotného cvičení, ale pokračuje i po 

skončení. Hlavní přestavby organismu probíhají dokonce až po skončení tréninku. Pro 

trénink jsou tedy důležité i znalosti zotavení, jež umožňuje další trénink. Soutěže i tréninky 

vyvolávají stav únavy. Únava může být tělesná nebo duševní, celková nebo místní, 

periferní (změny ve svalech) nebo centrální (CNS). Ať už se jedná o jakýkoliv druh únavy, 

vždy vede ke snížení aktuální sportovní výkonnosti. 

 Zotavné procesy směřují k likvidaci únavy a k návratu do výchozího stavu 

organismu. Rychlost zotavných procesů závisí na předchozím zatížení a nemá lineární či 

rovnoměrný průběh. Z celkového pohledu se dá rozdělit na dvě fáze, a to fázi rychlou a 

pomalou. Rychlá trvá cca 5minut a vyznačuje se rychlejším poklesem různých funkcí. 

Zaznamenaný pokles hodnot byl až o 80%. Pomalá fáze trvá minuty až hodiny. Hodnocení 

dynamiky zotavných procesů bývá součástí posuzování trénovanosti. Obecně platí, že 
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rychlejší návrat k výchozím klidovým hodnotám lze považovat za pozitivní účinek 

tréninku. 

 Regenerace zahrnuje veškeré činnosti, které vedou k urychlení zotavného procesu. 

Především u vrcholových sportovců nelze spoléhat pouze na přirozené zotavné procesy. Již 

samotným tréninkem začínají zotavné procesy. Pro regeneraci je důležitá variabilita 

zatížení (střídání většího, menšího zatížení atd.) i prostředí. Další vliv má režim dne a jeho 

dodržování. Vychází z pozorování přirozeného kolísání různých funkcí organismu během 

dne. Jde o tzv. biorytmy.  V tréninku má největší význam regenerace pohybem, která je 

založená na využití aktivní činnosti nižší intenzitou. Především je důležitá po zatížení vyšší 

intenzitou. K aktivní regeneraci patří i strečink neboli protahovací cvičení, který pozitivně 

ovlivňuje svalové napětí ve smyslu poklesu svalové tenze. Svou funkci prevence mají i 

kompenzační cvičení, která se využívají k nápravám svalových disbalancí. Z hlediska 

biologického je kladen důraz na obnovu energetických zdrojů. Jedná se nejen o racionální 

stravování, ale i o potravinové doplňky, bez kterých se neobejdou především vrcholoví 

sportovci, kteří mají vyšší nároky na doplnění chybějících živin a energie z důvodů 

vysokého zatížení. V tomto směru neexistují obecná doporučení. Každý člověk je 

individuální, proto je třeba konzultace s výživovými odborníky. Do regenerace patří i 

vodní procedury, sportovní masáže, elektroprocedury, akupresura a akupunktura, ozařovací 

terapie (infračervené a ultrafialové záření) nebo aroma terapie. V poslední době se rozvíjejí 

i tepelné terapie. Především kryokomory. Po psychické stránce se využívají různé 

psychoterapie, jóga nebo dechová cvičení. Z hlediska dlouhodobého využívání 

regeneračních prostředků je důležitá opět pestrost, střídání modifikace nebo diferenciace 

těchto prostředků (Dovalil, 2005). 

 

2.3 Řízení tréninku 

Řízením tréninku se myslí vědomé a zdůvodněné pokyny a zásahy do tréninku. 

Rozhodující roli zde hraje trenér, který je strůjcem, organizátorem, realizátorem i 

psychologem v jedné osobě. Vedle vědomostí a teoretického základu je důležitá i jistá 

intuice či zkušenost. V celkovém pohledu se činnost trenéra rozlišuje na projekční a 

plánovací, organizační a realizační. 

Projekční a plánovací činnost má přípravný charakter. Hlavním úkolem je zde 

promýšlení a formulace tréninků včetně výkonnostního cíle, úkolů v jednotlivých složkách. 

Podle toho volí obsah, postup a stavbu tréninku. Vše zaznamenává do plánů, které slouží 

jako základ praktické tréninkové činnosti. 
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Organizační činnost spočívá v materiálním zajištění, organizaci tréninkové 

jednotky nebo zajišťování soutěží a účastí v nich. 

Činnost realizační, jak napovídá již název, spočívá v praktické realizaci a přenosu 

plánovaných záměrů do každodenního tréninku. V této činnosti je důležitá, ba i nutná 

interakce se sportovcem. Trenér nejen navrhuje a určuje činnost, ale také sleduje provedení, 

průběh, hodnotí, působí na svěřence, vychovává. Zároveň svou osobností působí v mnoha 

rovinách (svědomitost, cílevědomost, ambice, fair play atd.) na svěřence. 

 

2.3.1 Plánování, evidence, kontrola a vyhodnocování tréninku 

Jak již bylo řečeno výše, plánování je ztvárnění představ o následné tréninkové 

činnosti. Sestavování plánu předchází praktické činnosti, její evidenci a kontrole. Vysoce 

důležitá je však i zpětná vazba, kterou je analýza již realizovaného tréninku a která pomáhá 

najít případné chyby a vyvarovat se jich v následné přípravě. Tréninkový plán se dá 

z hlediska délky období, na něž se sestavuje, dělit na plán perspektivní, roční, operativní 

nebo jen plán tréninkové jednotky. Perspektivní plán určuje cíle a úkoly tréninku podle 

etap věkových zvláštností a vychází z odhadu předpokládaného vývoje výkonnosti. Určuje 

si základní cíle a úkoly na několik let dopředu. Roční tréninkový plán vychází z předešlého 

plánu a detailněji určuje úkoly a zaměření jednotlivých období v ročním tréninkovém 

cyklu. Operativní plán podrobněji rozepisuje roční tréninkový plán a sestavuje mezocykly 

a mikrocykly. Plán tréninkové jednotky se zabývá obsahem jedné tréninkové jednotky a 

jejích částí. Podrobně je zde rozpracován obsah, cíle, metodické pokyny, posloupnost i 

intenzita zatížení. 

Po naplánování a realizaci tréninku následuje jistá dokumentace neboli evidence 

tréninku. V užším smyslu jde o evidenci tréninkového a závodního zatížení. Zásadním 

požadavkem je kvantitativní popis zatížení tzn. číselné zachycení obsahu, objemu a 

intenzity. Ukazatele se vybírají podle jednotlivých sportů a můžou být buď obecné (obecně 

použitelné ve všech sportech), nebo specifické (platné jen pro daný sport). Každý trenér 

nebo sportovec si tréninkový plán, tedy jeho formu, eviduje podle svého uvážení, ukazatele 

a používané parametry by se měly s malými odchylkami shodovat. V dnešní době se již 

hodně využívá výpočetní techniky a jejích možností. 

Kontrola trénovanosti je dalším stupněm technologie řízení. Poskytuje informace 

o změnách, a plní tak úlohu zpětné vazby. Získané informace jsou v následném plánování 

nedocenitelným pomocníkem pro další vývoj výkonnosti. Aby byl trénink a jeho řízení 

účinné, je nezbytné určit stav výchozí, průběžný a cílový. Kontrolují se určité tréninkové 
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ukazatele a je velice důležité vědět, na které se zaměřit. Důsledná kontrola trénovanosti by 

měla obsahovat i průběžné informace o všech podstatných faktorech. Při zjišťování 

trénovanosti se využívá všech dostupných možností (testování schopností a dovedností, 

posuzování, metody fyziologie a biochemie, antropometrie atd.). Jako ukazatel 

trénovanosti může být ve finále považován i samotný sportovní výkon, ale není rozhodující. 

Kontrola trénovanosti by měla následovat v takových intervalech, aby se změny mohly 

projevit a současně zjištěné skutečnosti mohly být využity při případné korekci tréninku. 

Vyhodnocování tréninku znamená konfrontaci ukazatelů trénovanosti i 

samotného výkonu a ukazatelů tréninku a jejich změn. Z konfrontace potom vyplývá, zda 

k potřebnému vývoji došlo a v jaké míře. Hodnotí, zda absolvovaný trénink byl adekvátní 

či ne a proč. Vyhodnocování se provádí opakovaně v průběhu ročního tréninkového cyklu. 

Závazným momentem by mělo být závěrečné zhodnocení celého ročního tréninkového 

cyklu s následným doporučením či korekcí pro další plán. Vyhodnocování je tedy náročná 

analytická práce s informacemi o evidenci tréninku, kontrole trénovanosti a sportovního 

výkonu (Dovalil, 2005). 

 

2.3.2 Periodizace tréninku 

 Základním prvkem tréninkového procesu je tréninková jednotka. Sledem 

tréninkových jednotek se vytvoří mikrocykly, které jsou zpravidla týdenní. Sledem 

několika mikrocyklů se vytvoří mezocyklus, tvořený vícetýdenními cykly. Sled mezocyklů 

vytvoří makrocyklus, který trvá několik měsíců nebo i let. Několikaleté cykly mají 

speciální název megacykly. 

 Roční tréninkový cyklus se všeobecně považuje za základní jednotku dlouhodobě 

organizované sportovní činnosti. Jak již název napovídá, vychází se z kalendářní 

periodicity roku spojené s reálnou dynamikou sportovní výkonnosti. Stavba tohoto cyklu 

směřuje k tomu, aby výkonnost kulminovala v určitém čase. Aby byla výkonnost 

načasována na vrcholnou soutěž v daném roce. Stavbou tohoto cyklu jsou myšlena 

tréninková období, která se dělí na přípravné, předzávodní, závodní a přechodné. 

 Přípravné období má vytvořit základ budoucího výkonu a zajistit předpoklady pro 

další růst výkonnosti. Toto období je považováno za nejdůležitější v ročním cyklu, a to 

z důvodu, že v tomto období probíhá nejvíce adaptačních změn ve všech faktorech 

sportovního tréninku (kondiční, technické, taktické, psychické). Zpočátku období se jedná 

o analytický charakter. Znamená to, že se snažíme o co největší změny v jednotlivých 

faktorech výkonnosti. Zdůrazňuje se rozvoj kardio - respiračních funkcí pomocí 
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nespecifických cvičení. V technice se nacvičují nové dovednosti, popřípadě se procvičují 

dílčí prvky dovedností získaných. V taktice se nacvičují nová řešení pohybových úkolů 

nebo jejich varianty. Psychice jde především o rozvoj vůle a motivace. Postupně se 

přechází na specializovaný trénink. Využívají se cvičení s vyšší až maximální mírou 

specifičnosti. Z charakteru analytického se postupně přechází na syntetický. Propojují se 

všechny složky tréninku do kompaktního výkonu. V první části období se zatížení staví na 

objemu, zatímco v druhé části na intenzitě cvičení se stejným, popřípadě nižším objemem. 

 Předzávodní období slouží k vyladění sportovní formy, a plynule navazuje na 

předchozí trénink v přípravném období. Hlavními zásadami tohoto období jsou snížení 

objemu zatížení a udržení vysoké intenzity, důraz na kvalitu tréninkové činnosti, dostatek 

odpočinku, maximální využívání speciálních cvičení, využívání přípravných startů 

v tréninku a psychologická příprava jako celek (Dovalil, 2005). 

 V závodním období je hlavním cílem zhodnotit předešlé tréninkové úsilí a prokázat 

nejvyšší výkonnost. Vysoké nároky jsou kladeny především na psychickou stránku, která 

je ovlivňována především odlišností soutěžního prostředí a jeho atmosféry. Obecným 

úkolem tréninku v tomto období je udržení nebo opakované vyladění sportovní formy. 

Platí stejné zásady jako v předešlém období, jen se tyto zásady řídí programem soutěží. 

Všechny složky tréninku by měly být na nejvyšší možné úrovni. 

 Přechodné období je obdobím odpočinku a regenerace k načerpání nových sil pro 

další tréninkový cyklus. Hlavní přechodné období trvá zpravidla 3 – 6 týdnů, ale ve 

vícenásobné periodizaci bývají tato období i kratší. Odpočinkem se nemyslí úplné 

vynechání tréninkové činnosti. Cvičení zde mají spíše zdravotní a regenerační charakter. 

Využívají se i doplňkové sporty. Využívá se i více regeneračních prostředků (masáže, 

rašelinové terapie, vodní procedury atd.). Často se realizují v lázeňském prostředí. 

 Mezocyklus vychází z požadavků pro jednotlivá období v makrocyklu, kterým je 

roční tréninkový cyklus. Délka se pohybuje rámcově v týdnech. Zejména v přípravném 

období se užívají čtyřtýdenní mezocykly. I v tomto cyklu platí vlnovité zatížení, tedy 

střídání delších úseků s vysokým zatížením a krátkých úseků s redukovaným zatížením. 

Podle období lze mezocykly rozdělit také na předzávodní, závodní a zotavné. 

 Mikrocykly jsou krátkodobé několikadenní cykly. Délka se ustálila na jednom 

týdnu. Dílčí tréninkové jednotky se v nich stávají vzájemně spojitými a navazujícími prvky 

s určitým záměrem. Stavba tréninků vychází z cílů, z počtu tréninkových jednotek, 

sumární velikosti zatížení atd. Podle toho se rozlišují typy mikrocyklů na úvodní, 

rozvíjející, stabilizační, kontrolní, vylaďovací, soutěžní a zotavný (Dovalil,2005). 
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Tabulka č. 3 – Typy mikrocyklů a jejich obsah, úkoly, zatížení a využití v ročním cyklu 

(Dovalil, 2005) 

typ mikrocyklu hlavní úkol obsah zatížení využití v ročním cyklu 

úvodní příprava k náročnější 
tréninkové činnosti 

specifická i 
nespecifická 

cvičení 

malé počátek přípravného 
období, po delším 

přerušení 
rozvíjející stimulace 

trénovanosti 
specifický       

(i nespecifický) 
velké přípravné období 

(závodní dle potřeby) 
stabilizační udržení dosažených 

změn 
specifický střední přípravné období 

kontrolní hodnocení aktuálního 
stavu 

starty, utkání, 
testy 

střední 
až velké 

přípravné období 

vylaďovací ladění sportovní 
formy 

specifický, 
starty 

střední 
až malé 

předzávodní a závodní 
období 

soutěžní demonstrace výkonu, 
udržení formy 

účast 
v soutěžích, 

specifická cvič. 

střední závodní období 

zotavný dílčí nebo celkové 
zotavení 

doplňkové 
sporty, nespecif. 

cvičení, 
odpočinek 

malé přípravné období 
závodní období 

přechodné období 

 

 Tréninková jednotka je nejkratším elementem a základním kamenem periodizace 

tréninku. Obsah, návaznost a spojitost jednotlivých tréninkových jednotek je určována 

záměrem mikrocyklu. Struktura tréninkové jednotky je rozlišována na část úvodní, hlavní a 

závěrečnou. Úvodní část má připravit sportovce na následující činnost po stránce funkční a 

psychické, a to zahřáním organismu, protažením s následným použitím speciálních 

aktivujících cvičení. Hlavní část se soustřeďuje na plnění tréninkových úkolů. Závěrečná 

část má vést k postupnému uklidnění, uvolnění svalů a nervového napětí. V jednom dni 

může být zařazeno i více tréninkových jednotek, mluvíme potom o vícefázovém tréninku. 
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3. Charakteristika běhu na 400m 
3.1 Základní charakteristika a historie 

Běh na 400m je atletickou disciplínou, jež se běhá jak pod otevřeným nebem, tak 

v hale. Pod otevřeným nebem se, na rozdíl od haly, běhá v oddělených drahách 

vyhrazených pro každého závodníka. V hale se začíná také v oddělených drahách, ale po 

uběhnutí 150 metrů se sbíhá do první dráhy. Tento rozdíl se promítá i do taktiky a techniky 

běhu.  

 Trati o  délce 400m odpovídá v yardové soustavě vzdálenost 440 y, což je ¼ 

anglické míle. Proto je tato trať nazývána „čtvrtkou“ a běžcům na 400m se říká 

„čtvrtkaři“(Vacula. 1983).  

 Historie běhu na 400m 

 Historie běhu na 400m spadá až do počátků samotné atletiky. Dokonce již 

v programu starověkých olympijských her se závodilo na trati podobné délky. Jednalo se o 

tzv. diaulos, běh na dvě stadia (Stadion = 192,5m), který byl součástí gymnastického 
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agonu. V novodobých olympijských hrách se běh na 400m objevil hned v roce 1896 

v Aténách, v dějišti I. Olympijských her. Prvním vítězem se stal Američan Thomas Burke 

v čase 54,2s. Běh na 400m prošel od té doby mnoha proměnami z hlediska pravidel, 

techniky i materiálního vybavení. Dnešní čtvrkaři běhají tuto trať v časech kolem 44 vteřin. 

Světový rekord má hodnotu 43,18s a zaběhl jej Američan Michael Johnson v roce 1999 při 

Mistrovství světa v Seville. 

 Jako ženská disciplína se tato trať objevila až po druhé světové válce. Prvním 

zaznamenaným časem je čas 57,0s M. Mathesové z Austrálie a to na trati 440 y, ve stejném 

roce běžela P. Lazarevová ze SSSR čas 55,2 již na trati 400m. Poprvé se objevila čtvrtka 

na velké soutěži v roce 1958 ve Stockholmu a to na mistrovství Evropy. Do programu 

olympijských her byl běh žen na 400m zařazen až na OH v Tokiu 1964 a vítězkou se stala 

Australanka B.Cuthbertová s časem 52,0. Dnešní světový rekord má hodnotu 47,60 z roku 

1985, který zaběhla Marita Kochová z NDR. Česká atletika však měla také svou světovou 

éru v podobě závodnic Jarmily Kratochvílové a Táni Kocembové, které získaly na 

Mistrovství světa v Helsinkách v roce 1983 zlatou a stříbrnou medaili. Kratochvílová v té 

době zvítězila v novém světovém rekordu 47,99, a prolomila tak jako první hranici 48 

vteřin (Kaplan, 2002). 

 

 

3.2 Charakteristika výkonu  
 Pro každou disciplínu jsou charakteristické určité znaky, které ji oddělují od 

ostatních a specifikují předpoklady sportovců pro danou disciplínu. Sledují se znaky 

z hlediska typologie, fyziologie a psychologie. 

 

3.2.1 Charakteristika výkonu z hlediska typologie 

Jak jsem již zmínila výše, typologie předurčuje člověka z hlediska somatických 

předpokladů pro výkon v určitém sportu či disciplíně. Čtvrtkaři jsou typičtí největší výškou 

těla na hladkých tratích a absolutně nejdelšíma nohama, které se však v relativním srovnání 

neliší od průměru. Výška se tedy pohybuje u mužů v rozmezí 180 – 200cm, váha potom 

v rozmezí 70 – 80kg a délka nohou okolo 90cm. U žen se průměr výšky pohybuje kolem 

172cm, váha kolem 60kg. Délka nohou nebyla udána (Grasgruber, 2008). Důvodem jejich 

rozměrových předpokladů je výhoda vyššího absolutního anaerobního výkonu a dlouhého 

kroku u vyšších běžců, a to především při nástupu únavy v posledních metrech trati. 

Tělesně jsou čtvrtkaři svalnatí, nicméně již viditelně štíhlejší než sprinteři. Průměr 
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somatotypu u mužů je 1,5 – 4,6 – 3,4 (endomorfie – izomorfie – ektomorfie) a u žen 1,9 – 

3,3 – 3,6 (Carter a Heathová, 1990). 

Podle Queteletova indexu se váha světových čtvrtkařů pohybuje kolem  400g na 

1cm tělesné výšky (Vacula, 1983) a u žen 330 – 350g na 1cm tělesné výšky (Dostál, 1985). 

Bronxův index se rovná rozdílu mezi počtem jednotek tělesné výšky nad 100cm a mezi 

tělesnou hmotností se pohybuje v rozmezí od 7 do 10 (Vacula, 1983) a u žen 10 – 13 

(Dostál, 1985). 

Optimální věkové pásmo čtvrtkařů se pohybuje kolem 23 let u mužů a 22 let u žen. 

Podle posledních výzkumů ale dochází k zvyšování této hranice a dnešní průměr se již 

pohybuje kolem 24,2 u mužů a 25,8 u žen (Osoba; časopis Atletika 11/2009). 

 

3.2.2 Charakteristika výkonu z hlediska psychologie 

 U běžců na 400m je třeba vychovávat houževnatost, nutnou pro běh v kyslíkovém 

dluhu, který se dostavuje v závěru závodu. Tento stav vzbuzuje v mnoha závodnících 

strach, proto dalším předpokladem je smělost. Dále sebeovládání, jež je důležité pro 

dosahování optimálních mezičasů v závodě. Pro pocit jistoty se musí čtvrtkař seznámit s 

fyziologií únavy a uvědomit si, že stavy intenzivní únavy nejsou nebezpečím pro jeho 

zdraví. Dalším okruhem k seznámení je teorie optimálního rozložení sil na trati a představa 

vzájemné závislosti mezi výkonností na kratších tratích (200m) a potenciálními možnostmi 

na trati 400m(Vacula, 1983). 

Vedle již zmíněných volních vlastností to jsou dále cílevědomost, samostatnost a 

iniciativnost, které jsou důležité především z hlediska tréninkového. Důležitou roli při 

podávání čtvrtkařského výkonu hraje i regulace aktuálních psychických stavů (Millerova a 

kol. 2002) 

 

3.2.3  Charakteristika výkonu z hlediska fyziologie 

 Běh na 400m patří mezi cvičení submaximální intenzity, protože celkově asi 80 – 

90% energetického krytí výkonu připadá na kyslíkový dluh. Tento stav se projevuje ve 

změně vnitřního prostředí svalstva, kde hromadí produkty látkové výměny (kyselina 

mléčná), i v CNS, kde dochází k poruchám neurodynamických procesů (Vacula, 1983). 

Více z fyziologie viz. kap. 1.2 

 

3.3 Struktura sportovního výkonu na 400m 
3.3.1 Somatické faktory 
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Somatické faktory byly popsány výše (kap. 3.2.1) 

 

3.3.2 Kondiční faktory 

K rozhodujícím schopnostem kondičních faktorů patří vysoká úroveň rychlosti a 

z té vyplývající rychlostní a speciální vytrvalosti. Speciální vytrvalost je nejvýraznějším 

výkonovým faktorem v běhu na 400 metrů. Umožňuje absolvovat většinu trati 

v anaerobním režimu organismu. Základem pro speciální vytrvalost je rychlost vytrvalostní 

a rychlost tempová. Pro rozvoj tempové vytrvalosti je důležité vybudovat základ v podobě 

obecné vytrvalosti. Rychlostní vytrvalost je rozvíjena z maximální rychlosti čtrvrtkaře. 

Dále je důležitá silová připravenost, zejména silová vytrvalost. Ta se opět podílí na úrovni 

speciální vytrvalosti. 

 

3.3.3 Technické a taktické faktory 

Technika běhu na 400m se může rozdělit na techniku nízkého startu a techniku 

běhu. U techniky staru je důležité rozvíjet: startovní reakci, startovní akceleraci a šlapavý 

způsob běhu. V tréninku se využívá startů z různých poloh (nízké, polovysoké a polohové 

starty) nebo přeběhů kloboučků. 

U techniky běhu je důležité využití setrvačného způsobu běhu (Vindušková a kol., 

2003). Nácvik setrvačného způsobu běhu je nutné zařazovat pravidelně a cíleně. Důležité 

je provádět nácvik v dobrých podmínkách (hala, teplo, sucho atd.) a na začátku nebo 

uprostřed tréninku. Setrvačný běh se nejlépe nacvičuje při běhu z mírného kopce, s větrem 

do zad nebo při požití tažného zařízení („urychlovač“). Kromě setrvačného způsobu běhu 

se využívá ještě prostředků na zlepšení svalové relaxace a na zlepšení svalové relaxace při 

švihovém způsobu běhu. 

Důležité pro taktiku běhu je umění optimálního rozložení sil. Podle Trousila (1973)  

se oba první úseky 100m v závodě na 400m běhají rychleji, než je aritmetický průměr 

celkového času na 100m úseky. Nejrychlejší čas bývá naměřen na druhém úseku. Druhý 

nejrychlejší na prvním úseku. I třetí úsek bývá běhán rychleji než je aritmetický průměr. 

Největší časová ztráta bývá na čtvrtém úseku. V závěru by pak mělo dojít k vystupňování 

úsilí tak, aby působením kyslíkového dluhu a laktátu ve svalech docházelo k co 

nejmenšímu zpomalení. To se rozvíjí imitací těchto změn v kratších tréninkových úsecích.  

Rozložení sil se dá určit i z výkonu na poloviční trati. Vrcholový čtvrtkař bude mít 

vteřinový rozdíl mezi nejlepší letmou dvoustovkou a časem jeho první dvoustovky ve 

čtvrtce (Clyde Hart; 400m training). 
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3.3.4 Psychologické faktory 

Dlouhé sprinty kladou vysoké a specifické nároky na morálně volní vlastnosti 

sportovce, které jsou rozhodující především v závěru tratě, kdy dochází k zakyselení a 

pocitu bolesti ve svalech, způsobeným nedostatkem kyslíku (Dovalil, 2005). Sportovec by 

měl být: koncentrovaný, cílevědomý, rozhodný, smělý a pohotový, především kvůli 

měnícím se povětrnostním podmínkám, které se odrážejí v taktice a technice běhu. 

V tréninku jsou důležitými vlastnostmi čtvrtkaře: samostatnost, iniciativnost a 

houževnatost (Trousil, 1973). 

 

3.4 Odlišnosti ve stavbě a organizaci tréninku žen 
 Tak jako dochází k systematickému tréninku u mužů, dochází i u žen k plánování a 

stavbě tréninku stojících na určitých ženských zvláštnostech a odlišnostech. Je potřeba 

dodržovat jisté důležité okolnosti při stavbě a organizaci tréninku. Mezi tyto okolnosti 

řadíme (Vacula, 1983): 

 Atletická výkonnost je u žen menší než u mužů a tomu je přizpůsoben 

závodní program žen, výběr disciplín i váha a náčiní. Z hlediska tréninku 

odráží tato skutečnost určitou specifiku přípravy, odlišný trénink z hlediska 

rozvoje pohybových schopností; 

 Trénovanost žen je menší, úroveň trénovanosti se zvyšuje pomaleji a stejně 

tak i výkonnost stoupá pomaleji; 

 Ženský organismus podléhá rychleji únavě a je psychicky i fyzicky 

labilnější a citlivější; 

 Při stavbě dlouhodobého tréninku je třeba brát ohled i na životní poslání 

ženy, tedy na mateřství; 

 U žen se daleko více uplatňují určité morfologické i psychické vlastnosti. 

Anatomické a fyziologické zvláštnosti ženského organismu: 

 Kostra žen je slabší, páteř relativně delší a pánev širší. Také v délce dolních 

končetin jsou rozdíly. Ženské končetiny jsou kratší, což vytváří odlišné 

biomechanické odlišnosti v technikách jednotlivých disciplín; 

 Klouby jsou volnější a vazy slabší, což umožňuje větší rozsah pohybu, ale 

některé cviky ztěžují; 

 Svalstvo tvoří 30 – 35% hmotnosti těla, je méně pevné, ale pružnější. Z toho 

důvodu jsou méně vhodné silové výkony. Svaly trupu, pletence ramenního a 
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nohou jsou méně vyvinuty. 30% celkové hmotnosti u žen připadá na 

tukovou tkáň (u mužů 10%) a vzniká tak nepoměr mezi tukovou a svalovou 

hmotou, která vede k vynaložení většího úsilí při vedení jakéhokoli pohybu 

než u mužů; 

 Vnitřní orgány pracují s menším efektem než u mužů. Srdce je o 10 až 15% 

lehčí než mužské a dutiny mají menší objem. Všechny hodnoty srdečně-

cevního systému jsou menší. I dýchací systém je v nevýhodě oproti 

mužskému. To vše vede k větší unavitelnosti ženského organismu; 

 Nesmíme zapomínat ani na pubertu a všechny změny s ní spjaté, která 

nastupuje dříve než u chlapců a vyrovnávání s ní je u dívek obtížnější. 

 

 

 

 

 

 

3.5 Periodizace a úkoly tréninku na 400m v ročním makrocyklu 
Roční tréninkový cyklus je důležitou součástí víceletého procesu sportovní 

přípravy. Plán se sestavuje podle určité periodizace, kdy každé období má své úkoly, cíle a 

odlišný obsah. Jedno období postupně a plynule přechází a navazuje na další období a s tím 

dochází plynule ke změnám trénovanosti (Millerová a kol.,1994). 

V podmínkách české atletiky se osvědčilo členění na 13 cyklů v RTC (roční 

tréninkový cyklus), z toho každý cyklus obsahuje 4týdenní makrocykly. Existuje více 

periodizací ročního tréninkového cyklu, v tabulce č. 4 vycházím z periodizace podle 

Dostála (Kaplan, 2002).   

 

Tabulka č. 4 - periodizace RTC s cíli a úkoly jednotlivých období a etap podle 

Dostála 

Název období Etapa Cíl Úkol 

I. Přípravné I - 

zimní 
8 týdnů 

1. a 2. cyklus 

A) aerobního režimu 

 

B) smíšeného režimu 

 

 

↑ všestranné 

připravenosti a objemu 

↑ objemu a intenzity 

rychlostně –silových 

schop. 

Rozvoj všeob. a speciální 

síly, techniky běhu. 

Rozvoj prac. schopnosti 

organismu, tempové 

vytrvalosti. 
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C) spec. přípravy 

 

 

↑ spec. připravenosti, 

techniky, rytmus běhu 

submax. a max. rychlosti 

Rozvoj rychlostně-silových 

schopností, speciální 

vytrvalosti. 

II. přípravné II  

 zimní speciální 

8 týdnů 

3. a 4. cyklus 

Zimní speciální ↑ speciálních kondičních a 

koordinačních schopností. 

Rozvoj akcelerace, 

techniky startů, max. 

rychlosti, spec. síly, spec. 

vytrvalosti a účast na 

závodech (50m -500m) 

III. Závodní I 

období 
4 týdny 

5. cyklus 

Zimní závodní Dosažení sportovní formy, 

stabilizace techniky, 

dovršení spec. 

motorických schopností. 

Rozvoj max. síly, 

rychlostní a spec. 

vytrvalosti, morálních a 

volních vlastností a 

psychické stability. 

IV. Přípravné 

období III 
Jarní všeobecné 

4 týdny 

6.cyklus 

A) aerobního a smíšeného 

režimu 

 

B) speciální přípravy 

↑ všeobecné těl. přip., 

objemu tech. přípravy, 

udržení obecné 

vytrvalosti. 

↑ intenzity ve spec. 

připravenosti, techniky 

běhu, zlepšení odhadu 

tempa. 

Rozvoj obecné a tempové 

vytrvalosti a všeobecné a 

speciální síly. 

Rozvoj 

max.rychlosti,rychlostní a 

spec.vytrvalosti a speciální 

síly. 

V. Přípravné 

období IV 
8 týdnů 

7. až 8. cyklus 

Jarní speciální Speciální příprava pro 

hlavní závodní období, 

dovršení spec. 

motorických schopnosti . 

Rozvoj startovní 

akcelerace a 

max.rychlosti, spec. síly, 

rychlostní a spc. 

vytrvalosti, odhad tempa, 

starty do zatáčky, účast na 

kontrolních závodech. 

VI. Závodní období 

II 

Letní závodní 

16 týdnů 

9. až 12. cyklus 

A) rozvoje a udržení 

sportovní formy I 

 

 

 

B) zkrácené speciální 

přípravy 

 

 

 

C) rozvoje a udržení 

sportovní formy II 

↑ spec. těl. připravenosti, 

techniky běhu v submax. 

a max. rychlosti, vysoká 

výkonnost 

v proměnlivých 

podmínkách. 

Stanovení rozložení sil 

v běžeckém úseku, zisk 

závodních zkušeností, 

navození rytmu 

v submax. a max. 

rychlosti. 

Udržení dosažené úrovně 

připravenosti. 

Rozvoj max. rychlosti, 

psychická příprava na 

závody. 

 

 

Rozvoj rychlostně-silových 

schopností, rychlostní a 

spec. vytrvalosti. 

 

 

Psychická a taktická 

příprava, optimal.běhu. 

VII. Přechodné Podzimní přechodná Regenerace, rehabilitace, 

psychický odpočinek, 

Udržení základní 

pohybových schopností, 
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období 
4 týdny 

13. cyklus 

udržení kondice. odstranění zdravotních 

problémů, doléčení. 

 

  

3.5.1 Kondiční příprava v ročním makrocyklu 

 Kondiční příprava je základní a nejdůležitější složkou atletického tréninku. 

Hlavním úkolem je formování základních tělesných předpokladů a navození 

fyziologických změn (Dostál a kol, 1984). Kondiční přípravu rozdělujeme na všeobecnou a 

speciální, přičemž speciální příprava je zaměřena na rozvoj speciálních pohybových 

schopností potřebných pro běh na 400m. Podle Dostála (1973) jsou nejdůležitější čtyři 

úkoly: rozvoj rychlosti běhu, rozvoj vytrvalosti běhu, rozvoj speciální vytrvalosti a rozvoj 

speciální síly (Kaplan, 2002). 

 

 Rozvoj rychlosti běhu 

Rozvoj rychlosti je omezujícím faktorem výkonnosti v běhu na 400m. Pro rozvoj 

rychlosti jsou důležité krátké úseky, kdy dosažená rychlost je vyšší než průměrná rychlost 

na  400m. Existuje určitá spojitost mezi výkonem na 100m a průměrnou rychlostí 100m 

v běhu na 400m. Rozdíl se pohybuje mezi 0,9 – 1,0s. K rozvoji rychlosti jsou využívány 

tyto prostředky: 

 krátké úseky do 100m běhané s maximální rychlostí, stupňované nebo 

s letmým startem a to na rovince či v zatáčce (rozvíjejí komplexní 

maximální rychlost); 

 krátké úseky z nízkého startu maximální rychlostí, které jsou prováděny na 

rovince i do zatáčky a mohou být prováděny i soutěžně, na výstřel či jiný 

signál (rozvíjejí reakční a akcelerační rychlost); 

 úseky do 150 až 200m maximální rychlostí, které rozvíjejí sprinterskou 

rychlostní vytrvalost; 

 úseky se zvýšenou frekvencí běhu, které rozvíjejí nadmaximální rychlost a 

frekvenci kroku. 

Pro posouzení úrovně rychlostní vytrvalosti se využívá závodní výkonnost na trati 

200m, v tréninku též kontrolním během na 150m z vysokého startu. Čtvrtkař by měl 

představovat dobrou konkurenci pro sprintery. Dalším možným ukazatelem může být 

rozdíl mezi dvojnásobkem výkonu na 200m a výkonem na 400m. Tento rozdíl je ale 
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ukazatelem spíše speciální vytrvalosti. Největší rozvoj maximální rychlosti je zařazován 

spíše do speciálního přípravného období. V předcházejícím období přípravném se rozvíjí 

spíše rychlostní vytrvalost (Kaplan, 2002). 

 

Rozvoj vytrvalosti 

V tréninku čtvrtkaře rozlišujeme vytrvalost jednak tempovou a jednak obecnou. 

Obecnou vytrvalost můžeme na základě intenzity zatížení dělit do tří stupňů: na zatížení 

velmi nízké intenzity (20 – 24 tepů/10s SF), nízké intenzity (24 – 26 tepů/10s SF) a střední 

intenzity (26 – 28 tepů/10s SF). Tempová vytrvalost je v porovnání s obecnou na 

kvalitativně vyšší úrovni. Hodnota SF se pohybuje v rozmezí 28 – 30 tepů za 10s. 

Tempová vytrvalost se prověřuje kontrolním výkonem na trati 500m. Tréninkové 

prostředky pro rozvoj vytrvalosti jsou (Vacula,1983): 

 

 Fartlekový běh se střídáním tempa a předem určeným počtem vložených 

úseků, který dosahuje vzdálenosti až 12km; 

 Úseky kratší než je délka závodní trati, buď středně dlouhé (150 – 300m), 

nebo krátké (do 100m), které jsou běhány spojitě nebo opakovaně se 

zkrácenými přestávkami mezi sériemi; 

 Delší úseky než je závodní trať (500 – 600m), které jsou ztíženy střídáním 

úsilí, rychlostními vložkami nebo vystupňováním ve finiši a jejich počet 

opakování je nejvýše tři úseky; 

 Doplňkové sporty provozující se v přípravném období a rozvíjející obecnou 

vytrvalost. 

Obecná vytrvalost spadá do přípravného období v etapě aerobního režimu, ale také 

může být využívána v přechodném období jako regenerační prostředek a k udržení kondice. 

Tempová vytrvalost navazuje na obecnou a spadá do přípravného období v dalších etapách 

a jako udržovací prostředek je využívána i v období těsně před závody. 

 

Rozvoj speciální vytrvalosti 

Rozhodující pro běh na 400m je rozvoj speciální vytrvalosti, která vychází 

z rychlostních předpokladů čtvrtkaře. V současné době se uplatňují na mezinárodních 

soutěžích speciálně připravení čtvrtkaři rychlostního typu. V tréninkovém procesu se 

speciální vytrvalost projevuje schopností běžce vyrovnat se s fyzickou zátěží ve cvičeních 

adekvátních jeho specializaci. Hlavním ukazatelem speciální vytrvalosti je rozdíl mezi 
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dvojnásobkem výkonu na 200m a výkonem na 400m. Čím vetší je tento rozdíl, tím menší 

je úroveň speciální vytrvalosti. Nejobjektivnější je srovnávat průměrnou závodní rychlost 

v obou tratích ve stejném roce, nikoliv osobní rekordy. Tréninkové prostředky pro rozvoj 

speciální vytrvalosti jsou (Vacula, 1983): 

 Délka úseku je na prvním místě kratší než 400m (300 a 200m), v druhé řadě 

to jsou úseky delší než 400m (500m, méně již 600m) a na třetím místě to 

jsou úseky kratší než 200m; 

 Počet úseků se pohybuje zhruba kolem závodního zatížení 2krát až 3krát 

400m a čím jsou úseky kratší, tím vyšší může být jejich počet; 

 Délka přestávek: s prodlužováním úseků a zvětšováním rychlosti běhu se 

délka přestávek prodlužuje, při zvyšování zásob vytrvalosti jsou přestávky 

kratší a při zvyšování rychlosti jsou delší; 

 Přestávky probíhají formou mezichůze, meziklus se využívá u kratších 

úseků a v moderním tréninku se využívá zkrácené přestávky v rámci série a 

optimální přestávky mezi sériemi; 

 Tempo běhu: při kvalitativní metodě opakované se využívá vysokého tempa 

a při spojité kvantitativní metodě je tomu naopak. Kratší úseky než 400m 

jsou běhány vyšším tempem než závodním, submaximálně až maximálně. 

Rozvoj speciální vytrvalosti se prolíná téměř všemi obdobími, ale nejvíce je 

rozvíjena v přípravných obdobích II a IV. 

 

Rozvoj síly 

Rozvoj silových schopností je v tréninku čtvrtkaře velmi složitou záležitostí. Každý 

sportovec je jiný a má jiné nároky na rozvoj síly, proto je třeba postupně se dopracovat ke 

správné metodice a následně vytvořit optimální systém posilování. V tréninku čtvrtkaře 

hraje nejvýznamnější roli rozvoj speciální síly, kterou chápeme jako schopnost běžce 

udržet úsilí ve fázi běžeckého kroku v průběhu celé tratě a zvláště pak v závěru. Speciální 

síla přímo souvisí s rozvojem speciální vytrvalosti, pro svůj charakter připravenosti 

pohybového aparátu (Kaplan,2002). 

Účinným prostředkem pro rozvoj silové vytrvalosti je běh do kopce nebo běh se 

zátěží (pneumatika, vesta). 

 

Koordinace a pohyblivost 
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U běhu na 400m se koordinací myslí koordinace pohybů při běhu. Správné 

zapojování určitých svalových skupin. Na běžeckém pohybu se podílejí tyto skupiny svalů: 

kyčelní flexory, kyčelní extenzory, kolenní flexory a extenzory, extenzory a flexory 

kotníku a ramene a flexory lokte. Rozvoj koordinačních pohybů souvisí s rozvojem 

techniky běhu. Využívá se různých speciálních běžeckých cvičení (Athl, 1984). 

Pohyblivost je důležitá pro rozsah pohybu. Především jde o kloubní a svalovou 

pohyblivost. Kloubní pohyblivost v kyčelním, kolenním a ramenním kloubu. Svalová 

pohyblivost je důležitá u stejných svalových skupin jako u koordinace pohybu při běhu. 

K zlepšení pohyblivosti se využívá různých protahovacích cvičení, strečinku nebo 

mobilizačních a rotačních cviků. 

 

3.6 Obecné a speciální tréninkové ukazatele v běhu na 400m 
 Pro evidenci tréninku a její analýzu jsou velice přínosné tzv. tréninkové ukazatele, 

které se dělí podle charakteru evidovaného obsahu na obecné a speciální. Obecné 

tréninkové ukazatele (OTU) mají charakter sumarizující obecné objemové parametry 

v zatížení. Speciální tréninkové ukazatele (STU) evidují cvičení a jejich zatížení, která jsou 

používána speciálně v tréninku té dané disciplíny a sportovního odvětví. Speciální 

tréninkové ukazatele v běhu na 400m můžeme rozdělit do tří skupin: STU běžecké, STU 

silové a STU doplňkové (Tvrzník, 2002). 

3.6.1 Obecné tréninkové ukazatele (OTU) 

OTU 1.  Eviduje dny zatížení, ve kterých se uskutečnil trénink, závod nebo další 

pohybová aktivita delší než 30minut {počet}. 

OTU 2.  Eviduje se počet tréninkových jednotek, trvajících déle než 30 minut {počet}. U 

více fází se zaznamenávají v jednom dni tréninkové jednotky, které mají mezi 

sebou časový interval minimálně 2 hodiny. 

OTU 3.  Eviduje počet závodů a startů {počet/počet}. Starty se rozumí rozřaďovací boje a 

finále. 

OTU 4.  Eviduje celkový čas zatížení v tréninku, závodech, testech a rozcvičení {hod.}. 

Nepočítají se masážní rozehřátí ani dlouhodobější přestávky mezi starty 

(hodinové odpočinky). 

OTU 5.  Eviduje se čas věnovaný regeneraci {hod.} 

OTU 6.  Eviduje počet dnů zdravotní neschopnosti a omezení v tréninku ze zdravotních 

důvodů {počet/počet} 
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3.6.2 Speciální tréninkové ukazatele (STU) 

Běžecké STU 

STU 7. Úseky na rozvoj akcelerace (AR): patří sem všechny druhy startů (nízké, 

polovysoké, padavé, polohové atd.). 

STU 8. Úseky na rozvoj maximální rychlosti (MR): zařazujeme sem úseky do délky 60m, 

letmé úseky, závody na 50m, 60m, 100m; běh nemaximální rychlostí, opakované 

rozložené úseky a úseky běhané minimálně 95% úsilím. 

STU 9. Úseky na rozvoj rychlostní vytrvalosti (RV): úseky do délky 200m, závody na 

150m a 200m; kombinace úseků do 200m běhaných v sériích, intervalově, 

rozloženě; úseky běhané minimálně 90% úsilím. 

STU 10. Úseky na rozvoj speciální vytrvalosti (SV): úseky do délky 600m, závody na 

300m, 400m a 500m; kombinace úseků v uvedené metráži běhané v sériích, 

intervalově, rozloženě; úseky běhané minimálně 80% úsilím. 

STU 11. Úseky na rozvoj tempové vytrvalosti (TV): úseky do délky 1000m, závody na 

800m, 1000m, kombinace úseků v uvedené metráži běhané v sériích, intervalově, 

rozloženě, intenzitou 75 až 60%. 

STU 12. Úseky na rozvoj obecné vytrvalosti (OV): souvislý běh v terénu plánovaným 

úsilím, fartlek, rozklusávání, vyklusávání, rovinky – ty, které není možné zařadit 

do STU se speciální pohybovou schopností ( AR, MR, RV atd.)  

STU 13. Běh se zatížením (BSZ): výběhy svahů, běhy s použitím brzdících prostředků. 

STU 14. Speciální běžecká cvičení (SBC): prostředky na zlepšení techniky běhu (liftink, 

skipink, zakopávání atd.). 

STU 15. Rovinky (ROV): úseky běhané na konci rozcvičení a na rovince nebo v oblouku, 

rovnoměrným tempem, stupňovaně, frekvenčně atd. 

STU 16. Úseky na rozvoj techniky běhu (TB): úseky běhané rozloženě se změnou kroku a 

frekvence, běh z kopce, běh s urychlovačem, úseky s dlouhým doběhem, 

zapínané úseky atd. 

STU 17. Celkový objem naběhaných kilometrů (CO): prostý součet všech hodnot 

uvedených v STU 7 – 16. 

 

Silové STU 

STU 18. Odrazová cvičení I (OC1): horizontální i vertikální odrazová cvičení na krátkých 

úsecích maximální intenzitou do maximálního počtu 10 skoků (jednonož, 

střídnonož, trojskokansky atd.), běžecké odpichy. 
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STU 19. Odrazová cvičení II (OC2): Odrazová cvičení prováděná ve ztížených 

podmínkách (do kopce, v písku, s vestou, brzdným zařízením, do schodů). 

STU 20. Posilování s náčiním (PSN): posilování s činkou či jinou zátěží (dřepy, 

přemístění, trhy, podřepy, výstupy, benč, posilování na trenažérech). 

STU 21. Posilování bez náčiní (PBN): posilování vlastní vahou těla – svalstva trupu, 

břicha, zad, paží atd.; může sem patřit i cvičení s lehkým náčiním (medicinbal, 

lehké činky, vodní válec, guma atd.). 

Doplňkové STU 

STU 22. doplňková cvičení (DC): strečink, jóga, relaxační cvičení, plavání, běžky, 

turistika atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. VÝZKUMNÁ ČÁST 
 

4. Cíl práce, pracovní hypotézy, úkoly práce 
 

4.1 Cíl práce 
Hlavním cílem práce bude komplexní analýza tréninkových makrocyklů 2004/2005 

a 2006/2007 běžkyně a reprezentantky na 400m Drahomíry Eidrnové. Pokusíme se o 

porovnání výkonnosti, obecných a speciálních tréninkových ukazatelů a jejich vzájemné 

souvislosti a porovnání jednotlivých faktů a výsledků s nastudovanou literaturou. 

V tréninkovém makrocyklu 2004/ 2005 byla trenérkou Drahomíry Eidrnové trenérka I. 

třídy Jarmila Kratochvílová a v makrocyklu 2006/2007 to byl trenér bez trenérské 

kvalifikace Vilém Gruml. 

Dále se zaměříme na porovnání metod a prostředků dvou rozdílných trenérů a 

porovnáme je s nastudovanou literaturou. Oba makrocykly odlišuje dvouletý interval i 

práce dvou trenérů s různou kvalifikací. 
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4.2 Pracovní hypotézy 
 Závodnice Drahomíra Eidrnová sledovaná v makrocyklech 2004/2005 a 2006/2007 

byla v 3. a v 5. roce specializace na 400m. Před tím, coby mladší a starší žákyně, trénovala 

na víceboj a od posledního roku ve starších žákyních se začala specializovat na 800m.  

 Objemy jednotlivých STU pro 400m by měly vzhledem k vzrůstající výkonnosti i 

věku narůstat. Vzhledem ke změně trenéra ve sledovaných makrocyklech předpokládáme 

změnu v použití tréninkových metod a nárůst kvality STU, které se váže také k nárůstu 

výkonnosti. 

 Dále předpokládáme, že průběh objemu a intenzity zatížení u rychlostní a speciální 

vytrvalosti bude vlnovitý v závislosti na části ročního makrocyklu. 

 

4.3 Úkoly práce 
 Pro splnění cíle práce a ověření hypotéz jsme si stanovili úkoly: 

 analyzovat tréninkové deníky ve vybraných makrocyklech a vybrat a porovnat 

nejpodstatnější STU; 

 porovnat objemy OTU i STU v obou makrocyklech a porovnat je navzájem i 

vzhledem k teorii; 

 porovnat členění a použití STU v průběhu makrocyklu podle trenérů; 

 porovnat vybrané STU s modelovými hodnotami i vzhledem k trenérskému vedení; 

 porovnat a zaznamenat testovací ukazatele v obou makrocyklech navzájem 

 sledovat vývoj výkonnosti Drahomíry Eidrnové v jednotlivých sezónách od začátku 

její specializace na 400m do současnosti; 

 sledovat stabilizaci výkonnosti v sezóně na základě prvních tří a prvních deseti 

výkonů na 400m; 

 sledovat nejlepší výkon roku v doplňkových disciplínách (100, 200m a 300m). 
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5. Metodika výzkumu 
5.1 Organizace výzkumu 

Výzkum byl zaměřen na roční tréninkový makrocyklus Drahomíry Eidrnové 

v letech 2004/2005 a 2006/2007. RTC byl evidován a vyhodnocován na základě tabulek a 

hodnot podle Moravce (1984). Potřebné údaje o objemu zatížení, periodizaci v RTC, 

použití a členění STU a stavu trénovanosti závodnice jsme získali z tréninkových deníků, 

které si závodnice vedla. 

Dlouholetou výkonnost jsme získali z internetových stránek ČAS. 

 

5.2 Metodologie výzkumu 
 Při zkoumání tréninkového zatížení Drahomíry Eidrnové z osobních tréninkových 

deníků jsme zvolili metodu analytické studie a komparace (srovnání). Analytická studie 

byla využita při získávání číselných údajů z tréninkových deníků, které byly dále využity 
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při metodě komparace po stránce kvantitativních (OTU) a kvalitativních (STU) hodnot 

zatížení.  

 Metoda komparace byla využita také při srovnání dvou trenérských přístupů 

(Jarmily Kratochvílové a Viléma Grumla). 

 

5.3 Zpracování výsledků výzkumu 
 Sledované Obecné a Speciální tréninkové ukazatele a jejich číselné údaje jsme 

přenesli do tabulek v programu MS Excel a následně jsme vytvořili grafy OTU a STU 

k prokázání hypotéz postupně se zvyšujícího zatížení a vlnovitého průběhu zatížení. Dále 

byly využity grafy u vybraných STU k prokázání míry specifičnosti a dynamiky změn 

zatížení v obou makrocyklech. 

 Pro zkoumání vybraných STU jsme si zvolili tyto následující: MR a RV (pro 

rychlost běhu), SV a TV (pro vytrvalostní charakter), TB (pro techniku běhu), BSZ, (OC1 

a 2), PSN (pro délku kroku a běžeckou sílu). 

 Při zpracování výkonů závodnice v letech 2004/2005 a 2006/2007 jsme do tabulek 

zaznamenali nejlepší výkony roku na 100m, 200m, 300m a nejlepších deset výkonů roku 

na 400m a sledovali jsme tak růst výkonnosti v daných makrocyklech. Dále pomocí grafů 

jsme sledovali vývoj výkonnosti v rámci jednoho makrocyklu. 

 

  

6. Charakteristika závodnice Drahomíry Eidrnové 
 

 Drahomíra Eidrnová se narodila 28.9.1983 v Roudnici nad Labem, ale její první 

atletické krůčky začaly v Pardubickém kraji, přesněji ve Svitavách. S atletikou začala ve 

svých 10 letech. Pod vedením trenéra Marka se začala věnovat nejdříve víceboji a 

postupně se její specializací stal běh na 800m, i když trenér viděl její budoucnost spíše 

v běhu na 400m. Na 800m se tedy začala specializovat ve svých třinácti letech. V roce 

1997 přestoupila k trenérce Jarmile Kratochvílové do AC Čáslav, kde pokračovala ve své 

specializaci na 800m. V roce 2002 se začala pomalu soustředit na běh 400m, ale plně se 

mu začala věnovat až v sezóně 2004/2005. Kvůli každoročním opakujícím se zdravotním 

problémům se rozhodla v roce 2006 ke změně trenéra a přešla pod vedení Viléma Grumla, 

trenéra bez trenérské kvalifikace. 

 První reprezentační start na trati 400m absolvovala v roce 2005 na Mezistátním 

utkání do 22let v Manchesteru, ještě pod vedením trenérky Kratochvílové. Další 
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reprezentační starty absolvovala již pod vedením trenéra Grumla. Největšího úspěchu 

dosáhla v roce 2008, kdy se nominovala na halové MS ve Valencii jako náhradnice do 

štafety 4x400m. Se štafetou se také pravidelně od roku 2007 účastní Evropského poháru a 

v roce 2008 to bylo i na individuální trati. 

 

 Tabulka č. 5 – nejlepší výkony závodnice na tratích 100 až 800m do roku 2009 

 

Disciplína Nejlepší výkon sezóna 

100 12,42 2004/2005 

200 24,17 2008/2009 

400 53,72 2008/2009 

800 2:07,90 2006/2007 

 

 Po tělesné stránce je Drahomíra Eidrnová výškou 171cm a váhou 60kg typickou 

čtvrtkařkou s vyšší muskulaturou. 

 

 

 

 

7. Výsledky práce  
7.1 Analýza tréninkových deníků Drahomíry Eidrnové 

v makrocyklech 2004/2005 a 2006/2007. 
 Makrocyklus 2004/2005 je prvním rokem specializace na 400m. V tomto roce bylo 

Drahomíře Eidrnové 21/22 let, což by podle nejvhodnějšího věku pro začátek 

specializované přípravy (Dostál a Trousil,1973) 17 – 19 let odpovídalo již 4. roku 

specializace. Makrocyklus 2006/2007 je potom biologicky 6. rokem specializace a mělo by 

docházet k plnění vrcholných tréninkových ukazatelů. Ve skutečnosti jde v případě 

Drahomíry Eidrnové o třetí rok specializované přípravy. Z tohoto důvodu jsme hodnoty 

makrocyklu 2004/2005 srovnávali s modelovými hodnotami v tabulce č. věku 17-18 let a 

makrocyklus 2006/2007 s hodnotami věku 19-20 let. 

 Dalším problémem při celkové analýze deníků byla neúplná dokumentace. Jednalo 

se především o makrocyklus 2004/2005 a o ukazatele regenerace. V tomto roce nebyla 

zapsána žádná regenerace ve smyslu masáží, vodních procedur nebo podobných 
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regeneračních prostředků. Byly však zapsány dny regeneračního volna. V tomto ohledu je 

srovnání makrocyklu 2004/2005 jen teoretické vůči modelu podle Moravce (1984). 

 V modelových hodnotách zcela chybí hodnota STU 16, tedy techniky běhu. Tento 

ukazatel jsme přidali vzhledem k důležitosti natrénování setrvačného běhu, který je pro 

danou disciplínu jedním z hlavních předpokladů kvalitního výkonu a který je zásadní při 

srovnání obou makrocyklů navzájem. 

 

7.1.1 Analýza periodizace RTC 2004/2005 a 2006/2007 

 Analýzu tréninkových deníků jsme začali rozdělením na 13 čtyřtýdenních 

mezocyklů podle kap. 3.5. Tím jsme zjistili několik odlišností praxe vůči teorii. 

První z nich je to, že obě závodní období v makrocyklu 2004/2005 jsou posunuta o 

jeden mezocyklus. Z deníku jsme vyčetli, že vrchol zimní sezóny byl 20.2.2005. To 

znamená, že začátek závodního období I se datuje k 24.1. 2005, což podle tabulky č.6 

spadá do 4.mezocyklu a tedy druhého přípravného období. Stejný rozdíl jednoho 

mezocyklu můžeme vidět i na hlavním závodním období, kde podle ligových závodů 

začíná 16.5 místo 13.6. Z toho usuzujeme, že došlo ke zkrácení zimních přípravných 

mezocyklů z 16 na 15. 

 V případě RTC 2006/2007 došlo ke zkrácení zimního přípravného období o dva 

týdny, což usuzujeme ze srovnání tabulkového začátku zimního závodního období 12.2. – 

11.3. se  začátkem závodů v tréninkovém deníku, které se datuje k 29.1. s vrcholem MČR 

25.2. Stejný rozdíl dvou týdnů je i v začátku hlavního závodního období. 

 Další rozdíl byl nalezen v závěrečných dvou mezocyklech. Makrocyklus 2004/2005 

začínal dnem 1.11.2004 a ukončen byl dnem 30.10.2005. Závodní období II. by mělo 

podle teorie končit 2.10.2005, podle termínové listiny závodů to bylo 2. týden v září, ale 

poslední závod proběhl 3.9.2005 a další závody nebyly podstoupeny pro zdravotní 

neschopnost. Ve zbytku závodního období tedy docházelo jen k ozdravným procesům a 

občasnému nabíhání obecné tréninkové vytrvalosti. Bohužel, vzhledem ke zdravotním 

problémům, které se přenesly do dalšího makrocyklu (2005/2006), nebylo možné určit 

konec přechodného období. Z těchto důvodů jsme zanechali konec na 30.10. 2005, jak by 

vycházelo z klasického členění na 13 čtyřtýdenních mezocyklů. Ovšem konec měl být o 

jeden mezocyklus dříve, vzhledem ke zkrácení zimního přípravného období. Mikrocyklus 

2006/2007 začal dnem 21.10.2006, tedy o10 dní dříve, a ukončen byl 23.9. 2007, tedy o 

měsíc dříve než mikrocyklus 2004/2005. Zde to bylo z důvodů dřívějšího proběhnutí 

závodů v tomto roce. Závodní období bylo tedy ukončeno 9.9.2007 místo předpokládaného 
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23.9. a přechodné období končilo 23.9. místo 21.10.2007. To znamená, že 12. a 13. 

mezocyklus byly zkráceny ze čtyřtýdenního mezocyklu na dvoutýdenní. Z tohoto důvodu 

je obtížné a jen teoretické vzájemné srovnání hodnot 12. a 13. mezocyklu obou ročních 

makrocyklů.  

Tabulka č.6: Rozvržení RTC 2004/2005 a 2006/2007 na 13 čtyřtýdenních mezocyklů 

Období RTC Mezocyklus 2004/2005 2006/2007 

1. 1.11. – 28.11. 21.10. – 19.11. I. Přípravníé I - zimní 

2. 29.11. – 25.12. 20. 11. – 17.12. 

3. 26.12. – 23.1. 18.12. – 14.1. II. Přípravné II - speciální 

4. 24.1. – 20.2 15.1. – 11.2. 

III. Závodní I 5. 21.2. – 20.3. 12.2. – 11.3. 

IV. Přípravné III - jarní 6. 21.3. – 17.4. 12.3. – 8.4. 

7. 18.4. – 15.4. 9.4. – 6.5. V. Přípravné IV - speciální 

8. 16.5. – 12.6. 7.5. – 3.6. 

9. 13.6. – 10.7 4.6. – 1.7. 

10. 11.7. – 7.8. 2.7. – 29.7. 

11. 8.8. – 4.9. 30.7. – 26.8. 

VI. Závodní - hlavní 

12. 5.9. – 2.10. 27.8. – 9.9. 

VII. Přechodné 13. 3.10. – 30.10. 10.9. – 23.9. 

            Pozn. 12. a 13. mezocyklus v RTC 2006/2007 jsou pouzedvoutýdenní. 

7.1.2 Porovnání obecných a speciálních tréninkových ukazatelů s modelovým 

makrocyklem. 

 

  RTC 2004/2005 

 Tento makrocyklus je prvním rokem specializované přípravy Drahomíry Eidrnové. 

Podle tréninkového deníku je RTC rozdělen na 13 mezocyklů. V tomto ohledu již nebylo 

přihlédnuto k periodizaci RTC, to bylo popsáno a porovnáno výše. Vycházelo se pouze 

ze čtyřtýdenního cyklu tréninku. Nutné snad jen zmínit, že tento makrocyklus je vystavěn 

jako třívrcholový, kdy prvním vrcholem je účast na HMČR, druhým vrcholem je MČR 

venku a třetím je MÚ do 22let v Manchesteru. Podle dosažených hodnot, které byly dány 

do tabulek (č.11 a 12) a grafů (č.1 - 8 ), vykazují téměř všechny STU vlnovitý průběh. 

Téměř píšeme proto, že například u STU 16 (technika běhu) nebyl nalezen žádný záznam v 

tréninkovém deníku o tomto ukazateli. Podobně tomu bylo i v případě STU 18 (OC1) a 19 

(OC2). Ani samotná závodnice neví o žádném tréninku v tomto roce, který by byl zaměřen 

na zmíněné STU. 
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  Analýza STU běžeckého a rychlostního charakteru: 

STU 7. Akcelerační rychlost (AR) je nejčastěji rozvíjena pomocí polovysokých 

startů do 30 metrů. Méně už je nalezena zmínka o nízkém startu (z bloků). Ten je 

zařazován především v předzávodním období, tedy přípravném specialním. Polohových 

startů není využíváno vůbec. K největšímu rozvoji AR docházelo v mezocyklu 4, který 

datem odpovídá již termínům závodů. Dále to je v 7. mezocyklu, do kterého spadá jarní 

soustředění a první závodní starty, v 9. mezocyklu díky většímu počtu závodů. Vůbec 

největší rozvoj byl zaznamenán v 11. mezocyklu, díky prázdninovému soustředění a 

většímu počtu závodních startů. Konečný součet je 27% (viz. Tabulka č.20 v přílohách) 

k modelu. 

STU 8. Maximální rychlost (MR) je rozvíjena přerušovaně. K největšímu rozvoji 

dochází v 6. až 9. mezocyklu. V mezocyklech 1, 3, 5, a 11 -13 je dosažená hodnota 0. Lze 

se domnívat, že to je způsobeno přípravou v chladných podmínkách a ve 12. a 13. cyklu 

zase zdravotními problémy. To ovšem nevysvětluje, proč nebyla maximální rychlost 

rozvíjena v 11. mezocyklu. I hodnoty tohoto ukazatele zdaleka nedosahují modelových 

hodnot. Jde o 36% modelové hodnoty. 

STU 9. Rychlostní vytrvalost (RV) je rozvíjena oproti předešlým ukazatelům 

v průběhu celého roku. Výjimku tvoří ze zdravotních důvodů 12. mezocyklus. 

K největšímu rozvoji RV dochází v 1. a 6. mezocyklu, tedy v zimním a jarním přípravném 

období. Významný podíl RV je i ve speciální přípravě. Téměř konstantních hodnot je 

dosahováno v 7. až 9. mezocyklu. Dosažená hodnota RV dosahuje s 89% téměř 

modelových hodnot  

STU běžecké, vytrvalostního charakteru: 

STU 10. Speciální vytrvalost (SV) je nejvíce rozvíjena v I. přípravném období, III. 

a IV. přípravném období. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo ve speciálním přípravném 

období, především díky jarnímu soustředění na Kanárských ostrovech. Naopak nejnižší 

hodnota odpovídá10. mezocyklu, tedy závodnímu období. Ovšem datem odpovídá již 

období před podzimními závody, kde byla nejvíce běhána TV a RV. Podíváme - li se na 

hodnoty v tabulce č. 11, zjistíme, že od 1. do 3. mezocyklu mají hodnoty tendenci klesající, 

od 4. do 7. tendenci stoupající, 8. až 10. opět klesající a v 11. mezocyklu stoupá. Ve 12. 

mezocyklu je hodnota opět nulová ze zdravotních důvodů. V porovnání s modelovými 

hodnotami dosahují zjištěné hodnoty něco málo přes 60%. 

STU 11. Tempová vytrvalost (TV) je nejvíce využívána ve všech čtyřech 

přípravných obdobích a dále v 9. až 11. mezocyklu, tedy mezi letní a podzimní závodní 
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sezónou. Nejméně je využívána v letním závodním období, které spadá především do 8. 

mezocyklu. Dosažená hodnota ukazuje, že na tento ukazatel byl kladen veliký důraz, neboť 

dosahuje téměř dvojnásobku modelových hodnot, tedy 189%. 

STU 12. Obecná vytrvalost (OV) je využívána jako jediná v průběhu celého RTC. 

Ovšem k největšímu využití dochází ve všech přípravných obdobích. V závodních 

obdobích se jedná o polovinu naběhaných hodnot, než v přípravných obdobích. 

V celkovém součtu přesahuje o 200km modelových hodnot, tzn. že objem činí 140%. Je 

tedy kladen velký nárok na obecnou vytrvalost v celkovém tréninku. 

Z dalších běžeckých STU jsou na výborné úrovni ROV a BSZ. ROV převyšují 

model o 20km a rozdíl hodnot v jednotlivých mezocyklech je jen minimální. Výraznější 

výkyv je jen v 7. a 9. mezocyklu, kde je to dáno jarním soustředěním a větším počtem 

závodních startů. BSZ mírně převyšuje modelové hodnoty. K jeho využití dochází 

především v přípravných obdobích. SBC dosahuje oproti modelovým hodnotám 

polovičního objemu. Domníváme se, že to je způsobeno velkým využíváním TV a OV, kde 

se SBC před jejich tréninkem téměř nevyužívá. A na závěr bychom se měli zmínit o STU 

16, tedy o technice běhu, která nebyla rozvíjena ani v jednom z mezocyklů. To bude 

nejvýznamnější rozdíl v porovnání trenérských metod a prostředků trenérů Kratochvílové a 

Grumla. 

 

Analýza silových STU: 

STU 18 a 19. Odrazová cvičení 1 a 2 (OC1, 2) nejsou, podobně jako TB, 

využívána vůbec. 

STU 20. Posilování s náčiním (PSN) je nejvíce využíváno v přípravných obdobích. 

V závodním období to je jen v malé míře nebo vůbec, jak můžeme vidět v tabulce č. 

11(Přílohy). Vůbec nejvyšších dvou hodnot je dosaženo v 1. a 7. mezocyklu, do kterých 

spadají tréninková soustředění. Hodnoty tohoto ukazatele (165 tun) jsou téměř srovnatelné 

s modelovými hodnotami (150 tun), plní modelové hodnoty na 110%. 

STU 21. Posilování bez náčiní (PBN) odpovídá ve svém využití STU 20. Opět 

dochází k největšímu využívání v přípravných obdobích a především v 1. a 7. mezocyklu. 

Nejvíce je využíváno odhodů s medicinbalem, potom to jsou posilovací cviky na břicho a 

záda. Celkový počet opakování odpovídá 66% modelových hodnot. 

Vzhledem k nepřesným zápisům STU 22 doplňkových cvičení se o jejich využití 

zmíním jen okrajově. K jejich výraznému využití docházelo především v přípravném 

období, a to přesně v 5. mezocyklu, kam spadalo zimní soustředění na běžkách. Dále to 
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bylo v době dovolené v Tatrách, která spadá do 10. mezocyklu. Porovnání s modelovými 

hodnotami by bylo nepřesné pro jejich nepřesný zápis v tréninkovém deníku, ale v tabulce 

č. 7 dosahuje hodnoty 53hodin. 

Z předešlých analýz vyplývá, že RTC 2004/2005 byl nejvíce zaměřen na rozvoj 

vytrvalostních schopností. Dále na výborné úrovni byly silové schopnosti ve formě 

ukazatelů STU 20 a 21. Rychlostní schopnosti byly rozvíjeny v porovnání s modelem málo. 

Nejvíce překvapilo výrazně nižší využití speciální vytrvalosti proti modelovým hodnotám. 

Z výsledků se můžeme domnívat, že kvantita převažovala nad kvalitou, k čemuž poukazují 

vysoké hodnoty TV a OV. 

OTU 2004/2005 

Z tabulky č. 7 vyplývá, že OTU 1 až 3 jsou rozdíly jen nepatrné, a tedy téměř 

srovnatelné s modelovým makrocyklem. V případě regenerace je vzhledem k nepřesnému 

zápisu srovnání zcela nemožné. Do regenerace jsou totiž započítávány pouze dny volna. 

Počet dnů zdravotní neschopnosti je v porovnání s RTC 2006/2007 alarmující. Domníváme 

se, že to je způsobeno právě nedostatečnou regenerací a vysokým objemem vytrvalostních 

a silových schopností. 

 

 

 

RTC 2006/2007 

Roční makrocyklus 2006/2007 je třetím rokem specializované přípravy. Průběh 

zatížení téměř všech STU v jednotlivých cyklech je vlnovitý. Stejně jako v předešlém RTC 

je i tady rozdíl v závěrečných dvou mezocyklech. Ty jsou z důvodů zkrácení závodní 

termínovky dvoutýdenní. Opět je výjimkou STU 13 (BSZ) 18 a 19 (OC1 a 2), kde dochází 

k jejich rozvoji jen ve dvou případně v pěti (BSZ) mezocyklech, v ostatních je jejich 

hodnota 0. 

I tento makrocyklus je dvouvrcholovým. Prvním vrcholem je HMČR a druhým 

Evropský pohár ve finské Vase, kde závodnice startovala se štafetou 4x400m. 

Analýza STU rychlostního charakteru: 

STU 7. AR je oproti předešlému makrocyklu více rozvíjena. Je využíváno jak 

polovysokých a nízkých startů, tak polohových startů. Ty spadají především do II. a IV. 

přípravného období speciálního a do závodního období. Téměř vůbec se nevyužívají 

v obecném přípravném období. Opět se ale nejvíce využívá polovysokých startů. Celková 

kilometráž AR dosahuje 53% modelové hodnoty. 
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STU 8. MR je rozvíjena v 6 ze 13 mezocyklů. Podobně jako u AR to je v obou 

speciálních přípravných obdobích, výjimečně nebo vůbec v závodním období. V tomto 

RTC je využití MR ještě menší než v RTC 2004/2005. Lze se domnívat, že to je způsobené 

tím, že úseky do 60m byly běhány na techniku běhu (např. 30m dlouhým doběhem, 60m 

rozloženě atd.), tím se zapomínalo MR. Jen pro zajímavost, právě STU TB je nejvíce 

rozvíjeno v závodních obdobích. V procentech dosahuje hodnota MR jen 22% z modelové 

hodnoty. 

STU 9. RV je rozvíjena v průběhu 12 mezocyklů. Nejvíce je využívána v I. a IV. 

přípravném období. Nejméně pak v 8. mezocyklu neboli specializovaném období před 

závodním. RV je nejčastěji rozvíjeno v podobě úseků 100m a 200m. Hodnota tohoto 

ukazatele činí 41% z modelové hodnoty. 

Analýza běžeckých vytrvalostních STU: 

STU 10. SV je třetím nejvyužívanějším ukazatelem v celém RTC. Jeho největší 

vrchol je v druhém a třetím mezocyklu, dále pak v 6. a 7. mezocyklu. Oba vrcholy spadají 

do přípravných období těsně před závody. Naopak nejmenší objem je v závodním období. 

Oproti RTC 2004/2005 je objem SV dvojnásobný a dosahuje 90% modelového 

makrocyklu. Nejvyužívanější jsou přitom úseky 150 a 200m v intervalové metodě. 

STU 11. TV je ukázkovým ukazatelem procentuelně shodným s modelovým 

makrocyklem. Největší rozvoj se váže k 1. a 6. mezocyklu, tedy zimnímu a jarnímu 

přípravnému období. Od 1. do 5. mezocyklu je tendence objemu postupně klesající. V 6. 

mezocyklu opět vyvrcholí. 7. mezocyklus je nulové hodnoty, což bychom mohli přičíst na 

vrub SV, která je v tomto období nejvýšší. V 8. až 10. mezocyklu opět stoupá a v 11. 

mezocyklu padá až k nulové hodnotě ve 12. a 13. mezocyklu. Zde jsou využívány různé 

úseky od 300m až po 2000m. 

STU 12. OV plní na 104% procent modelové hodnoty. Stejně jako u předešlého 

ukazatele jde o ukázkový ukazatel, kdy k největšímu rozvoji dochází v I. a III. přípravném 

období. Mezi těmito obdobími objem mírně klesá, stejně jako klesá od IV. přípravného 

období po přechodné. 

Další běžecké ukazatele jsou na výborné úrovni až na STU 13 neboli běh se 

zatížením. Ten dosahuje pouze hodnoty 30% z modelové hodnoty. Domníváme se, že to je 

způsobeno místem trénování. Kolínští atleti mají nedostatek kopcovitého terénu a jediné 

kopce mají délku 80m. K největšímu rozvoji proto v tomto RTC dochází během 

podzimního a jarního soustředění. V dalších obdobích jsou hodnoty nulové. Naopak ROV 

dosahují 189% modelových hodnot, což můžeme přičíst k ideologii trenéra ve dnech před 
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závodem a po posilovně, kdy jsou místo volna upřednostňovány rovinky a posilovnu je 

nutné řádně vyběhat. To je společně s technikou běhu zásadním rozdílem v přípravě 

trenérů Kratochvílové versus Gruml. V TB bylo naběháno 25km proti nulové hodnotě 

RTC 2004/2005. 

Analýza silových STU: 

STU 18. OC1 jsou rozvíjena v RTC 2006/2007 pouze ve dvou mezocyklech, a to v 

6. a 10. To znamená v období těsně po nejdůležitějších závodech, ve III. přípravném 

období a v II. závodním období. Tento ukazatel je využit k zpestření tréninkové činnosti. 

Objem dosahuje pouze 5% z hodnoty modelové. 

STU 19. OC2 jsou rozvíjena pouze jednou v celém RTC. K jejich využití došlo 

v jedné tréninkové jednotce v 5. mezocyklu, tedy v závodním období. Objem tohoto 

ukazatele činí 2% z modelové hodnoty. Oba dva druhy odrazových cvičení jsou zcela 

nedostatečně rozvíjeny.  

STU 20. PSN je průběhem zatížení v mezocyklech podobné TV a OV, tzn. že top 

vrchol je v 1. a 6. mezocyklu RTC. V 8. a 13. mezocyklu je hodnota objemu zatížení 

nulová, což je nejspíš důsledkem prvních závodních startů. Celková hodnota objemu 

tohoto ukazatele dosahuje 129% z modelové hodnoty. 

STU 21. PBN je oproti tomu velice podprůměrná. Tento ukazatel je doplňujícím 

prostředkem v posilovně. Využity byly posilovací cviky na břicho a záda. Hodnota tohoto 

ukazatele dosahuje 41% z modelového makrocyklu. 

Stejně jako v RTC 2004/2005 jsou doplňková cvičení nepřesná vzhledem 

k nepřesným zápisům. Do doplňkových cvičení by mohly totiž patřit i hodiny sportů ve 

škole, kterou závodnice studuje. Ovšem jejich záznam je jen občasný. Z toho, co bylo 

zaznamenáno, vzešla hodnota objemu činící 94h. oproti 70h. modelového makrocyklu. 

Z předešlých analýz tedy vyplývá, že opět byly nejméně rozvíjeny rychlostní 

schopnosti a v jejich rozvoji jsou největší rezervy. Téměř ideálně byly proti tomu rozvíjeny 

schopnosti vytrvalostní, kde největší roli, v tréninku čtvrtkaře, hraje speciální vytrvalost. 

Podobně na tom byly i silové schopnosti, s výjimkou odrazových cvičení, kde bychom 

mohli vidět značné rezervy. 

OTU 2006/2007 

Z tabulky č.7 lze vyčíst, že OTU 1 a 2 jsou s menšími rozdíly srovnatelné 

s modelovým rokem. Srovnatelný je počet závodů, ovšem počet startů je v případě RTC 

2006/2007 téměř dvojnásobná. Celkový čas zatížení nedosahuje ani poloviny modelového 

makrocyklu. Domníváme se, že to je způsobeno nezapočítáním doby rozcvičení, jehož 
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doba trvaní nebyla zaznamenána a zahrnuta do jednotlivých tréninkových jednotek. 

Regenerace je sice oproti RTC 2004/2005 na lepší úrovni, ovšem nedosahuje ani zdaleka 

modelových hodnot. Počet dnů zdravotní neschopnosti dosahuje oproti RTC 2004/2005 

výborných výsledků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č.7: srovnání  modelové hodnoty s makrocyly 04/05 a 06/07 
č. 

OTU 

Obecné tréninkové ukazatele 17-18let 04/05 19-20 let 06/07 

1. Dny zatížení (počet) 255 242 275 276 

2. Jednotky zatížení (počet) 310 274 340 302 

3. Počet závodů/startů 25/40 21/37 25/25 27/41 

4. Celkový čas zatížení (hodin) 625 187 690 300 

5. Regenerace (dny/hodin) 130 83/0 140 54/26 

6. Počet dnů zdrav. neschopnosti  41 dní  3 dny 

č. 

STU 

Speciální tréninkové ukazatele     

7. Úseky na rozvoj akcelerace (km) 13 3,46 15 7,96 

8. Úseky na rozvoj maximální rychlosti (km) 15 5,42 18 4,09 

9. Úseky na rozvoj rychlostní vytrvalosti 

(km) 

40 35,68 50 20,59 

10. Úseky na rozvoj speciální vytrvalosti (km) 80 48,59 110 99,7 

11. Úseky na rozvoj tempové vytrvalosti (km) 120 224,47 190 189,37 
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12. Úseky na rozvoj obecné vytrvalosti (km) 550 769,5 650 679,73 

13. Běh se zatížením (km) 30 32,18 40 11,98 

14. Speciální běžecká cvičení (km) 60 28,29 60 50,52 

15. Rovinky (km) 60 80,7 70 132,78 

16. Technika běhu (km) - 0 - 25,89 

17. Celkový objem naběhaných km 968 1 228,61 1203 1 222,61

18. Odrazová cvičení I (opakování) 2 000 0 2 500 140 

19. Odrazová cvičení II (opakování) 7 000 0 10 000 240 

20. Posilování s náčiním (tuny) 150 165,392 200 257,945 

21. Posilování bez náčiní (opakování) 10 000 6 600 10 000 4 135 

22. Doplňky (hod) 80 53 70 94 

 

 

 

 

 

7.1.3 Porovnání vybraných speciálních tréninkových ukazatelů s modelovým 

makrocyklem   

Pro zkoumání vybraných STU jsme si zvolili tyto následující: MR a RV (pro 

rychlost běhu), SV a TV (pro vytrvalostní charakter), TB (pro techniku běhu), BSZ, PSN 

(pro délku kroku a běžeckou sílu). 

 Původně bylo vybraných STU více o ukazatele odrazových cvičení, ale vzhledem 

k nedostatečnému využití v obou tréninkových makrocyklech jsme se rozhodli tento 

ukazatel nesledovat. 

 

Tabulka č.8: Procentuální srovnání vybraných STU (kilometráž, tuny) v makrocyklech 

O4/05 a 06/07 s modelem 

STU MR RV SV TV TB BSZ PSN 

Objemy 04/05 5,42 35,68 48,49 224,47 0 32,18 165,392 

Objemy model 15 40 80 120 - 30 150 

% k modelu 36,13 89,20 60,74 187,06 - 107,27 110,26 

Objemy 06/07 4,09 20,59 99,7 189,37 25,89 11,98 257,945 

Objemy model 18 50 110 190 - 40 200 
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% k modelu 22,72 41,18 90,64 99,67 - 29,95 128,97 

 

 Při porovnání STU v makrocyklu 04/05 s modelem je vidět, že TV, BSZ a PSN 

jsou na výborné úrovni. TV je na téměř dvojnásobné modelové hodnotě. Z toho můžeme 

soudit, že v tomto makrocyklu byl kladen důraz na rozvoj vytrvalosti a obecné síly. Ovšem 

pro běh na 400m jsou zásadními SV a RV. RV dosahuje téměř 90%, ovšem SV je lehce 

nad polovinou hodnoty modelové. Celkově to poukazuje na větší důraz kvantitativní 

složky nad kvalitativní. 

 V porovnání STU v makrocyklu 06/07 s modelem je již vidět větší důraz na SV a 

snížení TV na optimální úroveň modelové hodnoty. Ovšem BSZ je oproti makrocyklu 

04/05 na tom o 70% hůře vzhledem k modelu. Opět je kladen důraz spíše na obecnou sílu 

než speciální. Rychlostní schopnosti jsou opomíjeny, jejich rozvoji je věnována jen malá 

pozornost. Jak jsme již zmínili výše, domníváme se, že je to způsobené zahrnutím úseků 

do 60m běhaných na techniku do STU TB. Bohužel vzhledem dodatečnému zařazení STU 

TB do STU podle Moravce (1984), kde tento ukazatel není, je nemožné porovnání 

s modelovým makrocyklem. Pokud bychom se ale podívali na makrocykly 04/05 a 06/07, 

je vidět snaha o zlepšení techniky běhu, specifického pro běh na 400m, v makrocyklu 

06/07. Naopak v makrocyklu 04/05 k žádnému rozvoji a snaze o zlepšení nedochází. 

 Průběh vybraných STU v makrocyklech by měl teoreticky probíhat takto: 

V rychlostních ukazatelích by v začátcích RTC měla převládat MR. K největšímu 

rozvoji MR by mělo docházet v závěru přípravného období, v 2. a 3. mezocyklu jednou 

týdně a ve 4. mezocyklu dvakrát týdně. V závodním období by mělo nastat klesání objemu 

MR a působit tak pouze v roli udržení úrovně MR. Na MR navazuje trénink RV. Ta by 

měla navazovat na MR od 3. - 4. mezocyklu. 

 Ve vytrvalostních ukazatelích by měla v začátcích RTC převládat TV. Ta by se 

měla od jarního přípravného období měnit čím dál tím více ve SV. Také v zimním 

závodním období a těsně před ním by měla převažovat více SV nad TV. Vůbec nejvyšší 

nárůst SV by měl být v 7. mezocyklu (Trousil, 1984). 

 První tréninky na rozvoj TB můžou být zařazovány již na začátku RTC. Nejvyšší 

nárůst je v 6. – 8. mezocyklu. V letní sezóně pak objem těchto tréninků klesá na úroveň 

udržovací. 

 Běh se zatížením by měl převládat v začátcích RTC a v jarních přípravných 

obdobích. BSZ pokládá základ dobrého kroku a navazuje na něj právě ukazatel TB. 

V průběhu makrocyklu ukazatele BSZ a TB působí souběžně a vzájemně se doplňují. 
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 Posilování s náčiním je ideální nejvíce rozvíjet na začátku RTC, tedy v obou 

zimních obdobích. Zvýšený objem platí i pro jarní přípravné období, ovšem oproti zimní 

přípravě by měl být objem nižší. V předzávodním období je objem již velice nízký a 

v závodním období se využívá již pouze ve smyslu tonizace před závody. 

  

Průběh MR 

 Z grafu č.1 můžeme vyčíst, že v případě makrocyklu 04/05 trenérky Kratochvílové 

nastupuje rozvoj MR v 2. mezocyklu, ovšem pro dokonalé zhodnocení přihlédneme ještě 

k tabulce č. 9 (Příloha), kde vidíme, že v 2. mezocyklu došlo pouze k jedné tréninkové 

jednotce na rozvoj MR. Další 3 TJ (Tréninková jednotka) proběhly ve 4. mezocyklu, kde 

objem oproti 2. mezocyklu jen nepatrně stoupl. V 5. mezocyklu, tedy závodním období, 

opět nedochází k žádnému rozvoji MR. V 6. mezocyklu se opět objevuje 1 TJ a k vůbec 

největšímu objemu MR dochází v 7. mezocyklu, kde je 1 TJ v každém týdnu. V 8. 

mezocyklu dochází opět k poklesu jak objemu, tak TJ (1TJ). Druhý nejvyšší objem je v 9. 

mezocyklu. Poté opět klesá a od 11. mezocyklu již nedochází k rozvoji MR. 

 

Graf č. 1 

Úseky na rozvoj maximální rychlosti 
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Na svislé ose je znázorněn objem v km a na vodorovné jednotlivé mezocykly 

V makrocyklu 06/07 dochází k největšímu rozvoji MR hned na úvod v 2. 

mezocyklu. Ovšem pouze ve 2 TJ. Další objem vidíme až ve 4., 5. a 6. mezocyklu, kde je 

počet TJ následující: 3,2,2. Od 7. mezocyklu je hodnota objemu 0. Jen v 9. a 11. 

mezocyklu dochází k minimálnímu objemu MR. 

Porovnání RV 

Graf č. 2 
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Úseky na rozvoj rychlostní vytrvalosti 
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 Jak můžeme vidět na grafu č.2, je RV v obou makrocyklech obsažena ve všech  

mezocyklech mimo posledních dvou (12. a13.) V případě trenérky Kratochvílové dochází 

k největšímu nárůstu RV hned v 1. mezocyklu. Následně postupně klesá v 2. a 3. 

mezocyklu. Ve 4. opět roste a v 5., závodním období, opět klesá. Jarní přípravné období, 

znázorněné od 6. mezocyklu, má podobný průběh jako podzimní příprava. Tady k dalšímu 

stoupání dochází až v 10. mezocyklu, tedy v období závodním (červenec-srpen). Z tabulky 

č. 9 můžeme vyčíst, že k zařazení největšího počtu TJ, až 6, došlo v 6., 7., 8. a 10. 

mezocyklu. Ve zbytku mezocyklů se počet TJ pohybuje maximálně do 3TJ. 

 V případě trenéra Grumla je situace obdobná, jen s malým rozdílem ve výši objemu 

v jednotlivých mezocyklech. Ten je v 1. a 6. mezocyklu téměř poloviční. V ostatních 

mezocyklech sahá do 2/3 výše objemu trenérky Kratochvílové. Pouze v 2. a 11. mezocyklu 

je objem u Grumla nepatrně nad objemem u Kratochvílové. Počet tréninkových jednotek je 

v prvních čtyřech mezocyklech o 2 TJ vyšší (Krat.10TJ, Gruml 12TJ), v 6., 7. a 8. 

mezocyklu má více TJ trenérka Kratochvílová (17:10). Ve zbytku tréninkového cyklu se 

počty shodují. Jak můžeme vidět v tabulce č. 10, zatímco v počtu km je objem RV u 

Kratochvílové vyšší o 15km než u Grumla, v počtu TJ to je pouze o 3TJ více. 

Průběh SV 

Graf č. 3 
Úseky na rozvoj speciální vytrvalosti 
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 Jak můžeme vidět, v případě trenérky Kratochvílové je SV nejvíce rozvíjena v 7. 

mezocyklu. V jarních mezocyklech je objem tréninků na SV dvojnásobně vyšší, než tomu 

je v zimní přípravě. Ovšem zcela chybí ve 12. mezocyklu a v 10. mezocyklu je nejnižší. 

 V případě trenéra Grumla je nejvyšší objem SV v 2. mezocyklu. Ovšem oproti 

Kratochvílové je celkový objem v jarních mezocyklech o třetinu vyšší. Obejmy 

v jednotlivých jarních mezocyklech jsou více vyrovnané s menšími výkyvy než u 

Kratochvílové. Nejméně objemu vidíme v 1. a 5. mezocyklu. Na rozdíl od Kratochvílové, 

Gruml rozvíjí SV již před zimním závodním obdobím. Mělo by se to odrazit v kvalitnějším 

výkonu na 400m v hale. To posoudíme ale až později. Celkový počet TJ na SV u Grumla 

je dvojnásobný než u Kratochvílové, stejný rozdíl je v celkovém počtu kilometrů. 

 

 

Průběh TV 

Graf č. 4 
Úseky na rozvoj tempové vytrvalosti 
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 U Kratochvílové vidíme největší nárůst v 2. mezocyklu zimní přípravy a v 6. 

mezocyklu jarní přípravy. Od těchto dvou mezocyklů dochází směrem vpravo 

k postupnému poklesu. Největší objemy tedy připadají na všechna přípravná období. 

V závodím období je výše objemu třetinová až poloviční. 

 U Grumla je nejvyšší nárůst objemu TV v 1. a 6. mezocyklu. Potom objemy 

rapidně klesají. Objemy jeho mezocyklů sahají maximálně do ¾ objemů Kratochvílové. 

V závodních obdobích je objem TV nejnižší, jak vidíme na mezocyklech 5, 9 a 11. Pokud 

bychom se podívali na oba grafy SV i TV, vidíme, především u Grumla, střídání 

mezocyklů zaměřených na TV s mezocykly rozvíjející SV. U Kratochvílové zůstává TV 

více i v období nástupu SV. 

Průběh běhu se zatížením 

Graf č. 5 
Běh se zatížením 
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 Jak můžeme na grafu č. 5 sledovat, je objem u Kratochvílové i Grumla nejvyšší 

v přípravných obdobích, tedy v 1., 2., 3. mezocyklu zimním a 6., 7. mezocyklu jarním. 

Kratochvílová má TJ na BSZ řazeny i v předzávodních a závodních mezocyklech, ovšem 

jejich objem je téměř poloviční oproti přípravnému období. Gruml oproti tomu využívá 

BSZ pouze v 5 mezocyklech, zejména v přípravných obdobích. V celkovém objemu má 

Kratochvílová trojnásobek objemu i TJ než Gruml. 

Průběh TB 

Graf č. 6 
Technika běhu 
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  Tento ukazatel je jedním z hlavních rozdílů v trenérské činnosti Grumla a 

Kratochvílové. Jak můžeme vidět na grafu č. 6, k rozvoji tohoto ukazatele docházelo pouze 

v případě Grumla. K nejvyššímu nárůstu docházelo v přípravných obdobích. V závodním 

období a těsně před ním jsou hodnoty TB nulové nebo téměř nulové. 

Průběh PSN 

Graf č. 7 
Posilování s náčiním 
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 Pokud se podíváme na graf č. 7, můžeme vidět, že průběh u obou trenérů je 

obdobný a shoduje se s doporučeným průběhem, který byl popsán již na začátku kap. 7.1.3. 

Pouze se liší výší objemu a TJ. K největšímu nárůstu objemu dochází v přípravných 

obdobích. Směrem k závodním obdobím objem klesá, v případě Kratochvílové je 

vynechán i úplně. Pouze pokud bychom se zaměřili na 11. mezocyklus trenéra Grumla, 

vidíme poměrně vysoký objem PSN ke konci závodního období, neboť 12. mezocyklus je 

pouze dvoutýdenní. Pokud bychom měli posoudit objem PSN a počet TJ, potom bylo 

zjištěno, že počet TJ i objemu u trenéra Grumla byl dvojnásobný než u trenérky 

Kratochvílové. 
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7.1.4 Porovnání makrocyklů 2004/2005 a 2006/2007 (trenérů Kratochvílové a 

Grumla) 

Hlavním rozdílem obou makrocyklů je jejich periodické rozdělení. Zatímco u 

Kratochvílové je zkrácené zimní přípravné období o jeden celý čtyřtýdenní mezocyklus, u 

Grumla to je pouze o dva týdny, tedy o polovinu jednoho mezocyklu. Zbylé mezocykly 

jsou u Kratochvílové na rozdíl od Grumla již čtyřtýdenní. Gruml má zkrácené mezocykly 

12 a 13 na dvoutýdenní. To znamená, že následující RTC 2007/2008 u Grumla byl zahájen 

o celý měsíc dříve. 

Oba makrocykly mají dva vrcholy. U trenérky Kratochvílové jimi jsou HMČR, 

které probíhalo v závěru 4. mezocyklu (19. a 20. února), a Mezistátní utkání do 22 let 

v Manchesteru se štafetou 4x400m, které probíhalo v závěru 10. mezocyklu (6. srpna). U 

trenéra Grumla jsou vrcholy HMČR odehrávající se v půlce 5. mezocyklu (24. a 25. února) 

a Evropský pohár se štafetou 4x400m, který probíhal v závěru 9. mezocyklu (24. června). 

U Kratochvílové bylo dosažené maximum na 400m běženo 3. července na MČR 

v Kladně, tedy druhém nejdůležitějším závodě v letní sezóně. U Grumla to bylo na MČR 

v Třinci, které probíhalo o týden později než EP, tedy 1. července. 

Při hodnocení průběhu objemu zatížení v obou makrocyklech vycházíme z grafu č. 

8, kde vyčteme jen minimální rozdíl v průběhu objemu zatížení v obou makrocyklech. 

První a hlavní rozdíl je v termínech tréninkových soustředění a v jejich objemu. U 

Kratochvílové to jsou 3 soustředění. První soustředění probíhalo v 5. mezocyklu a bylo to 

soustředění na Mísečkách, tedy doplňková cvičení v podobě běžek. Druhé soustředění bylo 

na jaře v 7. mezocyklu na Kanárských ostrovech. A poslední proběhlo mezi letní a 

podzimní sezónou v 11. mezocyklu v Krkonoších na Friesovkách. Pokud se podíváme na 

tyto mezocykly v grafu, vidíme, že téměř největší objem zatížení vychází na 7. cyklus. 

V ostatních případech je objem lehce pod hranicí 100km. U Grumla probíhalo první 

soustředění na podzim v Krkonoších na Friesovkách hned v 1. mezocyklu. Druhé a třetí na 

jaře v rozmezí dvou mezocyklů 6 a 7, obě probíhala v Čáslavi. V grafu můžeme vidět, že 

oba nejvyšší vrcholy spadají do období soustředění a třetí soustředění je na hodnotě 

objemu 100km. 

Pokud bychom srovnali jednotlivá soustředění z hlediska zaměření se na STU, které 

vyčteme z Tabulek č. 11 a 12 (Přílohy), dojdeme k závěru, že první soustředění a celý jeho 

mezocyklus je u Kratochvílové zaměřen především na rozvoj DC, OV a TV. U Grumla to 

je OV, TV a (ROV) a BSZ. Druhé soustředění a jeho celý mezocyklus je u Kratochvílové 

zaměřen na rozvoj OV, TV a SV. U Grumla  TV, OV, (ROV) a SV. A třetí soustředění u 
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Kratochvílové rozvíjí především OV, TV, (ROV) a SV, zatímco u Grumla to je OV, 

(ROV), SV a TB. 

 Graf č. 8: Průběh STU 17 (celkový objem) v makrocyklech 04/05 a 06/07 (Krat. a Gruml) 
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Na vodorovné ose jsou znázorněny mezocykly a na svislé objem v km. 

 

 Při porovnání vybraných STU, které jsme provedli v kap. 7.1.3, jsme došli 

k zjištění, že SV, OV , TV a PSN byla u trenéra Grumla blíže modelovým hodnotám než u 

trenérky Kratochvílové. Ta ovšem neopomínala v takové míře jako trenér Gruml rychlostní 

schopnosti a běh se zátěží. Samozřejmě i u ní byly celkem velké nedostatky právě u 

rychlostních schopností, konkrétně u MR. Zmínili jsme se již ale o možných příčinách 

těchto nedostatků. 

 Pokud bychom měli porovnat trenérský přístup, došli bychom k tomu, že u trenérky 

Kratochvílové je, vzhledem k vysokým hodnotám a malému počtu TJ v TV, OV a PSN, 

kladen důraz na vytrvalostní schopnosti a obecnou sílu s kvantitativním charakterem 

převládajícím nad kvalitou. U trenéra Grumla to je, vzhledem k nižším hodnotám TV, OV, 

a naopak vyšším SV a PSN, kladen důraz na speciální rychlost a obecnou sílu. Proti 

Kratochvílové využívá Gruml alespoň v malé míře prostředků na rozvoj techniky běhu a 

speciální síly (TB a OC1,2). Zároveň jeho počet TJ (tabulka č.10) je u převážné většiny 

ukazatelů vyšší a objem nižší nebo roste úměrně k počtu TJ oproti Kratochvílové, proto má 

větší charakter kvality než kvantity. 

Tabulka č. 10:  porovnání naběhaných km/počet tr. jednotek u trenérů: Krat. - Gruml 
 2004/2005 J. Kratochvílová 2006/2007 V. Gruml 
 počet km počet TJ počet km počet TJ 

AR 3,46 41 7,96 83 
MR 5,42 15 4,09 11 
RV 35,68 38 20,59 35 
SV 48,59 40 99,7 82 
TV 224,47 55 189,37 67 
OV 769,5 245 679,73 274 
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BSZ 32,18 18 11,98 6 
SBC 28,29 150 50,52 238 
ROV 80,7 173 132,78 262 
PSN 165,392 19 257,945 34 
PBN 6 600 19 4 135 33 
TB 0 0 25,89 24 

 

7.1.5 Vzájemné porovnání a zaznamenání testovacích ukazatelů v obou 

makrocyklech  

Při analýze deníků jsme našli tyto testovací tréninky: 

Testy používané u Kratochvílové 

- 200 -2´- 200 

- 10x300 (2´) 

- úseky s dlouhým intervalem odpočinku – 100, 200, 150, 300, 500 

Posilovna: 

- Dřep  

- Bench press 

 

Testy používané u Grumla 

- 2-3 x <200 -90´´-200 interval mezi sériemi 20´ 

- 3x < 150 -90´´- 150 – 90´´- 150 int. sérií 20´ 

- 500 – 2´- 300 nabíhaně 

- 5 x 100 (8´) nabíhaně 

- 5 x 300 (5´) 

- 300 – 250 – 200 (20´) – 15´- 150 

- 3 x 1km (10´) 

Posilovací testy se neprováděly 

Tabulka č.13: Testy obou makrocyklů během jarních soustředění 

Testy 04/05 Čas Testy 06/07 Čas 

100 PS 12,43 100m nabíhaně 12,05 

200 PS 25,78 200m nabíhaně 25,20 

200- 2´-200 (7´)>4x Ø 29,4-29,8 300-20´-250-20´-200-

15´-150 

(vše nabíhaně) 

39,36 – 32,48 – 

25,20 – 18,36 

500-25´-300-25´-150 1:13,26-39,98-

18,89 

500-2´-300 

(vše nabíhaně) 

1:17,29 – 45,83 
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 Pokud bychom měli hodnotit využívání testů v průběhu celého roku, došli bychom 

k závěru, že u trenérky Kratochvílové se využívají především v době jarního soustředění 

nebo těsně před ním či po něm. U trenéra Grumla jsme našli testy v průběhu celého roku. 

Nejčastějším testem u Kratochvílové byl trénink 200 – 2´- 200. U Grumla se pravidelně 

v předzávodním období střídaly testovací tréninky 2x200 (90´´) a 3x150 (90´´).  

 Podle samotné závodnice byl oblíbeným testovacím tréninkem u trenérky 

Kratochvílové na soustředění 500 -300-150 (s int. 25´) a u Grumla 300 – 250 – 200 – 150 

(s int. 15´ – 20´). Podle těchto úseků můžeme vidět (tabulka13.), že výkonnost na 300 a 

150m je u obou trenérů dosti podobná. 

 Co se týče posilovny, jsou nejčastějšími testy u Kratochvílové dřep a Bench press. 

V roce 2004/2005 měl osobní rekord v dřepu hodnotu 100kg a v Bench pressu 63,5 Kg. U 

trenéra Grumla k žádným testům v posilovně v průběhu celého makrocyklu nedošlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.6 Analýza výkonnosti Drahomíry Eidrnové v makrocyklech 2004/2005 a 

2006/2007 

Tabulka č. 14: Výkon na 400m od prvního roku specializace po současnost 

Makrocyklus Výkon v hale Výkon venku 

2008/2009 55,35 53,72 

2007/2008 54,64 53,77 

2006/2007 55,97 53,97 

2005/2006 56,63 56,63 

2004/2005 56,60 55,41 
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Tabulka č.15: Výkonnost na 400m v sezónách 2005 a 2007  

Pořadí časů 2004/2005 2006/2007 Rozdíl (s) 

1. 55,41 53,97 -1,44 

2. 55,43 54,56 0,87 

3. 55,79 54,59 1,2 

4. 55,82 54,62 1,2 

5. 56,07 54,73 1,34 

6. 56,50 54,78 1,72 

7. 56,59 54,79 1,8 

8. 56,60 55,35 1,25 

9. 56,74 55,47 1,27 

10. 56,92 55,77 1,15 

Průměr 3 nej 55,54 54,37 1,17 

Průměr 10 nej 56,18 54,86 1,32 

 

Tabulka č.16: Nejlepší výkony sezón 2005 a 2007 v doplňkových disciplínách 

Disciplína SB 2005 hala  SB 2005 venku SB 2007 hala SB 2007 venku 

100 - 12,42 - 12,55 

200 26,08 25,02 25,86 24,83 

300 - - - 40,37 

  

Ve vývoji výkonu na 400m ( tabulka č. 14) vidíme, že výkonnost má, kromě sezóny 

2006, stoupající tendenci. V sezóně 2006 podstoupila Drahomíra Eidrnová operaci 

bursitidi achillovy šlachy. V hale je výkonnost více labilní. Na výkonnosti v sezónách 

vidíme, že v sezóně 2007 se závodnice dostala jednou pod hranici 54s, 7 časů je pod 55s. 

Průměr 10 časů je 54,86. V sezóně 2005 se dostala 4krát pod 56s. Zbytek časů je pod 

hranicí 57s. První dva časy mají rozdíl v sezóně 2005 pouze 0,02s a v sezóně 2007 to je 

0,59s. Z pohledu časů je sezóna 2005 horší než sezóna 2007. Pokud bychom ale srovnali 

nejlepší čas sezóny a průměrný čas z 10 nej, výsledek by mluvil ve prospěch sezóny 2005. 

Rozdíl je 0,77s v sezóně 2005 a 0,89s v sezóně 2007. 

 Tabulka č. 16 nám zase ukazuje, že RV na 100m byla na lepší úrovni v RTC 04/05 

a na 200m to bylo zase ve prospěch RTC 06/07. Pokud bychom měli z rozdílu 

dvojnásobků dosažených časů na 200m a času 400m vypočítat ukazatel speciální 

vytrvalosti, došli bychom k výsledkům 4,31s USV v makrocyklu 06/07 a 5,37s USV 
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v makrocyklu 04/05. Ukazatel speciální vytrvalosti mluví tedy ve prospěch makrocyklu 

06/07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Diskuze 
8.1 Tréninkové zatížení 
 Po analýze tréninkových dat můžeme nejdříve kladně zhodnotit průběh zatížení 

v obou makrocyklech. Zde jsme došli k závěru, že oba makrocykly mají podobný vlnovitý 

průběh. Trenérka Kratochvílová využívala klasické členění makrocyklu na 13 mezocyklů 

po 4 týdnech. Jediným problémem, který jsme našli, bylo pozdější zahájení tréninkového 

makrocyklu téměř o měsíc, což mělo dopad na zkrácení zimní přípravy o jeden 

mezocyklus. K tomuto závěru jsme došli na základě závodní termínové listiny daného roku. 

U trenéra Grumla došlo ke zkrácení o 2 týdny v zimním přípravném období a 
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v mezocyklech 12 a 13 to bylo rovněž o 2 týdny v každém z nich. Celkově byly tedy oba 

makrocykly zkráceny o měsíc. 

 Původně jsme se domnívali, že oba makrocykly jsou dvouvrcholové. Jak jsme ale 

zjistili ze sledování nejlepšího výkonu, makrocyklus 2004/2005 měl vrcholy tři. Byly jimi 

HMČR, MČR a MÚ. V makrocyklu 2006/2007 bylo nejlepších výkonů dosaženo ve dvou 

vrcholech. Vzhledem k tomu, že mezi EP a MČR byl pouze týden, dá se předpokládat, že 

cílem gradace výkonnosti byl jeden z těchto závodů. My již víme, že to bylo na MČR. 

 Průběh zatížení jednotlivých STU během celých makrocyklů se lišil, ovšem 

v celkovém objemu zatížení za celý makrocyklus se shodoval. Největší rozdíly byly tedy 

v jednotlivých STU a v jejich průběhu. Nejdůležitějším rozdílem pro výkonnost na 400m 

byla SV a RV. Speciální vytrvalosti bylo u trenéra Grumla naběháno dvojnásobně tolik co 

u trenérky Kratochvílové, a to jak objemem, tak počtem tréninků. Pan Gruml se navíc 

přiblížil k modelovým hodnotám tohoto STU na 90%. V obou případech bylo zjištěno 

nedostatečné rozvíjení rychlostních schopností. Především AR a MR. Dalším nedostatkem 

u obou trenérů byla speciální síla v podobě odrazových cvičení. Nejvíce nás překvapil 

výsledek PSN (posilování s náčiním). Z pocitů, které měla sama závodnice, jsme 

předpokládali vyšší objem u trenérky Kratochvílové. Po získání dat jsme zjistili, že 

objemem i počtem tréninkových jednotek byl na tom trénink trenéra Grumla dvojnásobně 

lépe. Z podrobnějšího zkoumání jsme zjistili, že hlavní rozdíl byl v obsahu jednotlivých TJ 

a v počtu TJ na rozvoj PSN v jednom týdenním mikrocyklu. Paní Kratochvílová využívala 

v tréninku posilování s činkou a dvojnásobných vah. Pan Gruml pak cvičení na trenažérech 

a strojích s nižšími váhami. Trenérka Kratochvílová využívala PSN jen jednou v týdnu, 

zatímco v případě trenéra Grumla to bylo dvakrát v týdnu. A dalším důvodem, proč se 

závodnice cítila lépe po PSN u tr. Grumla, bylo řádné vyběhání, které následovalo 

neprodleně po silovém tréninku. 

 Dalším důležitým rozdílem mezi oběma makrocykly bylo využívání regenerace. U 

tr. Kratochvílové to bylo převážně formou jednodenního volna. Jiné regenerační 

prostředky sice nebyly v deníku zapsány, ale od samotné závodnice víme, že velice zřídka 

bylo využíváno masáží. U tr. Grumla probíhaly jak dny volna, tak masáže, ale i vodní 

procedury (solné lázně, plavání, vířivka) a navíc bylo využito povolených doplňků stravy. 

 S regenerací mohly přímo souviset zjištěné zdravotní problémy, které se týkaly 

hlavně makrocyklu 2004/2005. Ty počtem dnů tvořily jeden a půl mezocyklu, což svědčí o 

jistém přetěžování. V makrocyklu 2006/2007 to byly pouhé tři dny neschopnosti. 
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Nejčastějšími zdravotními obtížemi v makrocyklu tr. Kratochvílové byla bolest Achillovy 

šlachy. U tr. Grumla to bylo nachlazení a natažený sval. 

 

8.2 Výkonnost 
 Výkonnost od roku 2005 měla stoupající tendenci. V sezóně 2006 došlo ke zhoršení 

výkonnosti, které bylo způsobeno zdravotním výpadkem z tréninku. Ten probíhal od září 

2005 a byl ukončen v březnu 2006. Dva měsíce po operaci v oblasti Achillovy šlachy. I tak 

je tedy výkon 56,63 velice slušný. Během makrocyklu 2006/2007 došlo ke zlepšení 

výkonu na 400m oproti sezóně 2005 o 1,44s . Při srovnání průměru desíti nejlepších časů 

na 400m si Drahomíra polepšila o 1,32s a při porovnání průměru tří nejlepších výkonů o 

1,17s. 

  Jako kladné můžeme zhodnotit načasování v obou makrocyklech pro nejdůležitější 

závody v sezónách. V sezóně 2005 bylo prvních dvou nejlepších výkonů dosaženo na 

MČR a Přeborech (rozdíl 0,02s). V sezóně 2007 to byly čtyři nejlepší výkony během 

jednoho mezocyklu a nejlepší výkon na MČR. 

 Přesto vývoj výkonnosti do současnosti varuje před možnou stagnací, vzhledem ke 

zlepšení v současnosti oproti roku 2007 pouze o 0,25s. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Závěr 
  

Hlavním cílem byla analýza tréninkových deníků Drahomíry Eidrnové. Rozdělili 

jsme jednotlivé tréninkové jednotky na speciální tréninkové ukazatele, oba makrocykly 

jsme rozdělili na jednotlivé mezocykly a období, vytvořili jsme součty STU a OTU 

v jednotlivých mezocyklech i za celý makrocyklus a tyto výsledky jsme porovnali jak 

s modelovými hodnotami, tak navzájem makrocyklus 2004/2005 s makrocyklem 

2006/2007. 
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Stanovili jsme si sedm nejdůležitějších STU (MR, RV, SV, TV, TB, BSZ a PSN) 

z hlediska běhu na 400m a podařila se nám prokázat vzrůstající tendence makrocyklu 

2006/2007 proti makrocyklu 2004/2005 u tří STU (SV, TB a PSN), naopak u zbylých čtyř 

STU (MR, RV, TV, BSZ) byl trend klesající. Odrazová cvičení, která měla původně být 

součástí vybraných STU, ale pro své minimální využití byla vyloučena, mírně vzrostla. 

 V celkovém srovnání výsledků STU obou makrocyklů s modelovými hodnotami 

podle Moravce (1984) zaostávalo v makrocyklu 2004/2005 plných devět STU (AR, MR, 

SV, SBC, TB, OC1 i 2, PBN a DC), tři STU (RV, BSZ a PSN) byly srovnatelné a čtyři 

(TV, OV, ROV a CO) převyšovaly. U makrocyklu 2006/2007 zaostávalo plných sedm 

STU (AR, MR, RV, BSZ,OC1 i 2, PBN), pět STU (SV, TV, OV, SBC a CO) bylo 

srovnatelných a čtyři (ROV, TB, PSN a DC) převyšovaly. Ze srovnání STU s modelovými 

hodnotami, které jsme vám právě předložili, vychází lépe makrocyklus 2006/2007. Ovšem 

vzhledem k převyšujícímu počtu zaostávajících STU nad srovnatelnými, má i tento 

makrocyklus hodně rezerv. STU 17, tedy celkový objem naběhaných km, zůstal stejný 

v makrocyklu 2006/2007 jako v makrocyklu 2004/2005, ovšem počet tréninkových 

jednotek v makrocyklu 2006/2007 byl vyšší. Z toho a z předešlých výsledků výše 

jmenovaných jsme dospěli k názoru, že v makrocyklu 2006/2007 převažoval kvalitativní 

charakter tréninků nad kvantitativním a oproti makrocyklu 2004/2005 došlo ke zkvalitnění 

převážné většiny STU. 

 Výsledky OTU makrocyklů 2004/2005 a 2006/2007 ukázaly, že ukazatel dnů 

zatížení, jednotek zatížení a počet závodů byl u obou makrocyklů téměř srovnatelný 

s modelovými hodnotami, a tudíž trénink měl rok od roku vzrůstající tendenci. Proti tomu 

značné rezervy byly v celkovém čase zatížení a regeneraci obou makrocyklů. U obou 

těchto ukazatelů jsou tyto výsledky velice nepřesné pro svou neúplnou dokumentaci 

v obou tréninkových denících. 

 Dalším úkolem bylo srovnání makrocyklu 2004/2005 s makrocyklem 2006/2007, 

kde se, při hodnocení průběhu zatížení v obou makrocyklech, potvrdil vlnovitý princip. 

Hlavním rozdílem byla počáteční výše objemu v mezocyklech 1 a 6 s následným poklesem, 

který byl u makrocyklu 2006/2007 strmější a z vyššího objemu na počátcích přípravných 

období (zimní a jarní). Grafy se rapidně rozešly ještě v 8. mezocyklu (vrcholné závody), 

kde hodně poklesl objem u tr. Kratochvílové a u tr. Grumla zůstal téměř v rovině 

s okolními mezocykly. Jinak byl průběh zatížení velice podobný. Dále byly potvrzeny 

rozdílné trenérské koncepce. Zatímco tr. Kratochvílová šla cestou většího rozvoje tempové 

vytrvalosti, obecné vytrvalosti a síly, tr. Gruml šel cestou většího využití speciální 
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vytrvalosti, techniky běhu a síly více dynamické. Hlavní rozdíl byl tedy v kvalitě a objemu 

zatížení tréninků.  

 Pro budoucí tréninkovou činnost bychom doporučili zvýšit objem i kvalitu zatížení 

u rychlostních ukazatelů (AR, MR a RV), silových ukazatelů ve smyslu navýšení speciální 

síly formou odrazů a během se zatížením. I speciální vytrvalost by mohla být ještě 

zkvalitněna, vzhledem ke své důležitosti v tréninku čtvrtkaře, a přestože její hodnoty 

v makrocyklu 2006/2007 téměř odpovídaly modelovým hodnotám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Abecední rejstřík pojmů a zkratek 
AR – akcelerační rychlost (speciální tréninkový ukazatel) 

ADP – adenosindifosfát; základní zdroj energie pro resyntézu ATP 

ATP – adenosintrifosfát; základní zdroj energie 

BSZ – běh se zatížením (speciální tréninkový ukazatel) 

CNS – centrální nervová soustava 

CO – celkový objem; speciální tréninkový ukazatel, součet v [km] 

CO2 – kysličník uhličitý 

CP – kreatinfosfát; základní zdroj energie 
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ČAS – český atletický svaz 

ČZ – čas zatížení; obecný tréninkový ukazatel 

DC – doplňková cvičení; speciální tréninkový ukazatel 

FG – rychlá svalová vlákna, bílá (z angl. Fast glycolytic) 

FOG – přchodná svalová vlákna, červená ( z angl. Fast oxidative glycolytic) 

HMČR – halové Mistrovství české republiky 

LA – laktát (kyselina mléčná); vedlejší produkt anaerobních procesů 

MČR – Mistrovství české republiky 

MR – maximální rychlost; speciální tréninkový ukazatel 

MÚ  22 – Mezistátní utkání do 22 let 

O2 – kyslík 

OC1 – odrazová cvičení I; speciální tréninkový ukazatel 

OC2 – odrazová cvičení II; speciální tréninkový ukazatel 

OTU – obecné tréninkové ukazatele; společné ukazatele tréninkového zatížení pro všechny 

disciplíny 

OV – obecná vytrvalost; speciální tréninkový ukazatel 

PBN – posilování bez náčiní; speciální tréninkový ukazatel 

PSN – posilování s náčiním; speciální tréninkový ukazatel 

PS – polovysoký start 

REG – regenerace (masáže, plavání, vodní procedury atd.) 

ROV – rovinky; speciální tréninkový ukazatel 

SB – výkon roku (z angl. season best) 

SBC – speciální běžecká cvičení (abeceda); speciální tréninkový ukazatel 

SF – srdeční frekvence ( = TF – tepová frekvence) 

SO – pomalá svalová vlákna, červená (z angl. slow oxidative) 

STU – speciální tréninkové ukazatele; různá tréninková cvičení zaměřená dle disciplíny 

SV – speciální vytrvalost; speciální tréninkový ukazatel 

TB – technika běhu; speciální tréninkový ukazatel 

TF = SF – tepová frekvence (srdeční frekvence) 

TJ – tréninková jednotka 

TV – tempová vytrvalost; speciální tréninkový ukazatel 

ZN – zdravotní neschopnost; obecný tréninkový ukazatel 

ZO – zdravotní onemocnění; obecný tréninkový ukazatel 

Z/S – závod/start; obecný tréninkový ukazatel 
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