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Souhrn 

 

 

Název práce: Růst výkonnosti lyžařek-běžkyň v mládežnických kategoriích 

 

Cíl práce: Cílem práce je zhodnotit sportovní přípravu v běhu na lyžích v kategorii žactva 

a dorostu, a to na základě porovnání skutečných tréninkových ukazatelů dvou vybraných 

závodnic se standardně danými tréninkovými ukazateli pro tyto věkové kategorie. 

 

Metoda: Případová studie, ve které použijeme metodu analýzy dokumentů (tréninkové 

deníky,  obecné tréninkové trendy sportovní přípravy pro běh na lyžích) ke zhodnocení 

dosavadní sportovní přípravy dvou vybraných závodnic. 

 

Výsledky: Zhodnocení sportovní přípravy, na základě porovnání tréninkových ukazatelů 

dvou vybraných závodnic s ukazateli standardně danými pro uvedené věkové kategorie, 

bude mít konkrétní přínos zejména pro trenéra sledovaných závodnic a jejich další růst 

sportovní výkonnosti, ale také v obecnější rovině pro ostatní trenéry pracující s mládeží. 

 

Klíčová slova: běh na lyžích, sportovní příprava, trénink mládeže 
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Abstrakt 

 

 

Title of the thesis: Female cross-country skiers’ increase of efficiency in youth categories. 

 

Object of the thesis: The aim is to evaluate sports training of cross-country skiing in 

youth classes on the basis of comparison real training indexes of two select female racers. 

The training indexes are standard for this age. 

 

Method: In this method is used analysis of training documents (training day book, 

common training for cross-country skiing) to evaluate the present situation of these two 

female racers. 

 

Result: The evaluation sports training on the base of comparing two female skiracers’ 

indexes with standard indexes typical for this age. The results will be useful especially for 

these two sportsgirls’ coach and their next increase of efficienciy. However the results 

could have been useful for other cross-country skiing couches working with young skiers, 

too. 

 

Key words: cross-country skiing, sports training, training of youth. 
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1. Úvod 

 

     Běh na lyžích je aktivní pohybová činnost, která nám přináší řadu zážitků z přírody, 

radost z pohybu na čerstvém vzduchu, proto kladně působí na psychický i fyzický rozvoj 

osobnosti. Patří k nejstarším lyžařským disciplínám. Pod tímto pojmem chápeme jak 

výkonnostní a vrcholový sport, tak i rekreační lyžování.  

     Pokud se mladý sportovec rozhodne věnovat této disciplíně skutečně vážně, pak určitě 

nelze pochybovat o tom, že když v mládežnických kategoriích položíme svým svěřencům 

ten správný základ, budou mít větší šanci prosadit se ve vrcholovém sportu. Chyby, 

kterých se dopustíme v přípravě mládeže se totiž v pozdějším věku těžko odstraňují a 

můžou způsobit dospělému závodníkovi nemalé problémy.  

     V diplomové práci budeme porovnávat skutečné tréninkové ukazatele dvou vybraných 

lyžařek s ukazateli obecně danými pro mládežnické kategorie (starší žactvo, mladší a starší 

dorost). Na základě této analýzy vyhodnotíme systém jejich dosavadní sportovní přípravy a 

pokusíme se zhodnotit růst jejich výkonnosti, odhalit případné nedostatky, či naopak 

vyzdvihnout klady v jejich přípravě.  

     Ke sportu mne rodiče vedli od dětství, a tak se stal neoddělitelnou součástí mého života. 

Díky mé sportovní všestrannosti jsem se věnoval mnoha sportům na různých 

výkonnostních úrovních, což jsem zúročil právě při studiu na FTVS. Zájem o běh na lyžích 

u mě však vždy o trochu převyšoval nad ostatními sporty, a tak se v současné době již 

několik let věnuji mladým lyžařům-běžcům v oddíle TJ Sokol Stachy. Z tohoto důvodu 

jsem si vybral pro diplomovou práci téma týkající se růstu výkonnosti mladých lyžařů. 

          Naší prací bychom rádi přispěli ke kvalitní práci trenérů, kteří vedou naše mladé 

sportovce k tomu, aby nás i naší zemi reprezentovali co nejlépe. 
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2. Cíl a úkoly práce  

 

Cíl práce: 

     Cílem práce je zhodnotit sportovní přípravu v běhu na lyžích v kategoriích žactva a 

dorostu, a to na základě porovnání skutečných tréninkových ukazatelů dvou vybraných 

závodnic se standardně danými tréninkovými ukazateli pro tyto věkové kategorie. 

 

Úkoly práce: 

- Rešerše literatury související s tématem práce. 

- Kontaktování vybraného oddílu (TJ Sokol Stachy) a výběr sledovaného souboru 

(dvě závodnice). 

- Pozorování, sběr dat, rozhovory s trenéry a závodnicemi. 

- Analýza shromážděných informací. 

- Porovnání zjištěných hodnot se standardními tréninkovými ukazateli pro dané 

věkové kategorie. 

- Zhodnocení růstu výkonnosti z hlediska vyhodnocení výsledků v soutěžích. 

- Vyvození závěrů pro další tréninkovou praxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

3. Metodika práce  

 

     Bude se jednat o aplikovaný výzkum v podmínkách tréninkové praxe. Vzhledem k 

malému počtu sledovaných závodnic se bude jednat o případovou studii. 

 

 

3.1 Použité metody 

 

     Metodologie je návodem k racionálnímu a tedy i ekonomickému postupu na cestě za 

poznáním skutečnosti. Proces vědeckého poznání se skládá v zásadě ze dvou etap. První je 

získávání poznatků, druhá pak jejich zhodnocení za účelem zobecnění. Každá z těchto etap 

má své metody. K základním obecným metodám vědecké práce v první etapě patří 

pozorování, popis, srovnávání a experiment. U druhé Etapy to jsou analýza, syntéza, 

indukce, dedukce a analogie (Kovář, Blahuš, 1993). V naší práci použijeme metody 

pozorování, srovnávání a neformálních rozhovorů k získání vstupních informací a metody 

analýzy dokumentů k interpretaci výsledků práce. 

     Případová studie je zaměřena na hledání relevantních ovlivňujících faktorů a 

interpretaci vztahů. Jde o to, dojít pro daný případ k přesným a hloubkovým závěrům. 

Případové studie můžeme použít pro ilustraci jevu, porozumění, exploraci, popis nebo jako 

meta-studii (Hendl, 1999). 

     V našem případě se bude jednat o práci převážně kvantitativního charakteru, ale 

objevují se zde i prvky kvalitativní. Rozhodli jsme se použít případové studie, která 

umožňuje tyto dva aspekty sloučit. 

     Při realizaci naší práce použijeme participantní pozorování, které zahrnuje přímou účast 

na dění, pozorování, analýzu dokumentů, interview s účastníky. V této práci využijeme 

neformální rozhovor, a to nejen při pozorování v terénu, ale i při interview s vybranými 

závodnicemi a trenéry. 

     Dále bude v práci použita metoda analýzy dokumentů. Při zkoumání minulosti je pro 

zisk informací z pramenů nejefektivnější kombinace tzv. metody přímé a nepřímé. Metoda 

přímá je postup, kdy z určitého zdroje čerpáme takovou informaci, která je v něm uvedena. 

Jde hlavně o prostá zjištění, popis, vyprávění nebo data, jména a jiné údaje. Na rozdíl od 

přímé metody spočívá nepřímá metoda především v tom, že pomocí dalších metod, 
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postupů a znalostí zjišťujeme v daném zdroji, zda je nám schopen odpovědět, tj. dát takové 

informace, které zde nebyly sice přímo vysloveny, ale které lze přece jen nějakým 

způsobem nepřímo vyvodit (Kovář, Blahuš, 1993). 

     Analyzovanými dokumenty budou zejména tréninkové deníky vybraných závodnic. 

Vzhledem k tomu, že si obě dívky svědomitě zaznamenávají veškeré údaje o tréninku do 

svých tréninkových deníků, považujeme tento zdroj za důvěryhodný. 

     Po analýze dokumentů použijeme metodu srovnávací, jejíž podstatou je porovnávání. 

Umožňuje nám roztřídit zkoumaný materiál, napomáhá hledání příčinností a zákonitostí. 

Musí směřovat k podstatným rysům a vztahům a mít jednotné měřítko.  

     Ze srovnávacích metod využijeme analogii, což je pravděpodobný úsudek o shodě dvou 

skutečností v určitém znaku, který je založen na podobnosti dalších známých znaků 

(Kovář, Blahuš, 1993).   

     Ke statistickému zpracování kvantitativních dat budeme používat běžný PC software, 

v našem případě statistické funkce programu MS EXCEL. Výsledné hodnoty budou 

zaznamenány do tabulek a grafů. 

     Po formální stránce budeme vycházet z publikace Diplomové a závěrečné práce 

(Holušová, Krobotová, 2005). 

 

 

3.2 Charakteristika sledovaného souboru 

 

     Pro diplomovou práci jsme záměrně zvolili dvě závodnice, obě jsou ročník narození 

1992, tudíž jsou ve stejné věkové kategorii. Pro porovnání jsme analyzovali období pěti let. 

Od kategorie starších žákyň (sezona 2004/2005 a 2005/2006) až po kategorii staršího 

dorostu (sezona 2008/2009). Vybrané závodnice jsou označeny A.H. a O.S. 

 

A.H.  

     Do svých dvanácti let provozovala sporty jako je lyžování, cyklistika, tenis, aerobic jen 

rekreačně se svými rodiči. Se systematickou přípravou v běhu na lyžích začala v roce 2004 

od kategorie starších žákyň v oddíle Sokol Stachy pod vedením trenérů Aleny Ryplové, 

Jany Pešlové a Karla Nového. Zpočátku brala tuto sportovní disciplínu spíše jako vyplnění 

volného času. 
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     Ke zlomu došlo v sezoně 2006/2007 kdy se rozhodovala o studiu na gymnáziu se 

sportovním zaměřením a tudíž i o pokračování ve sportu samotném. Velký vliv na jejím 

rozhodování měla osoba trenéra Stanislava Frühaufa, který v té době po ukončení 

spolupráce s naší nejlepší závodnicí Kateřinou Neumannovou přicházel do oddílu Sokol 

Stachy ke skupině dorostu. 

     Po dvouleté systematické přípravě pod vedením Stanislava a Petry Fruhaüfovými se 

dostala do výběru OH nadějí. 

     A.H. je závodnice výrazně vytrvalostního charakteru se slabšími silovými schopnostmi. 

Její předností je výborný přístup k tréninku, vnitřní motivace, cílevědomost a 

ctižádostivost. 

     Výsledkově se prosazuje spíše ve volné technice. Na delších distancích dosahuje 

jednoznačně lepších výsledků. Naopak velké rezervy má v absolutní rychlosti, a proto jsou 

její slabší stránkou krátké tratě resp. sprinty. Toto v podstatě vyplývá i z jejích 

morfologických předpokladů. 

 

 

O.S.  

     K běhu na lyžích ji přivedla trenérka Hana Hudečková, kterou upoutala svým výrazným 

sportovním nadáním. Již od sedmi let se zapojila do systematické přípravy v oddíle Ski 

klub Šumava Vimperk pod vedením trenérů Hany Hudečkové a Petra Steinbacha. 

     Od dvanácti let byla žákyní sportovní třídy na ZŠ se sportovním zaměřením. V 

současné době studuje na gymnáziu se sportovním zaměřením ve Vimperku. 

     Poměrně raná specializace na běh na lyžích se odrazila i na výsledcích. Již v 

žákovských kategoriích se pravidelně umisťovala na předních pozicích. Na MČR staršího 

žactva v sezoně 2004/2005 obsadila 3. místo. 

     V sezoně 2007/2008 přestoupila ze Ski klubu Šumava Vimperk do oddílu Sokol Stachy, 

kde se zařadila po boku A.H. do tréninkové skupiny trenérů Stanislava a Petry 

Frühaufových. Po sezoně 2008/2009 se po splnění kritérií stala členkou Sportovního centra 

mládeže (SCM). 

     Technicky je velmi dobře vybavená v obou stylech. Lepších výsledků dosahuje na 

krátkých distancích. Např. ve sprintech se pravidelně prosazuje do finále republikových 

závodů. Naopak určité rezervy má na dlouhých tratích. 
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      Tabulka 1  Základní morfofunkční ukazatele sledovaných závodnic (CASRI, 2008) 

       VÝŠKA  HMOTNOST BMI  TUK SVALY  VO2max 

  ( cm)  (kg)  (kg/m2)  (kg)  (kg)  (ml/kg/min) 

A.H.  165 50 19,2 11 38,5 68  

O.S.  161 60 23,1 14,1 42,6 67,7  
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4. Charakteristika běhu na lyžích 

 

      Běh na lyžích patří jednoznačně mezi nejstarší lyžařské disciplíny. Nejdůležitější úlohu 

zde plní rovnováha a schopnost zachovávat stálou polohu těla v uskutečněných postojích či 

pohybech. Rovnováha při běhu na lyžích umožňuje správné provedení odrazu či následný 

skluz v jednooporovém nebo dvouoporovém postavení. Správně provedený, dostatečně 

dynamický odraz totiž kromě vzniku zrychlení umožní též důkladné přenesení hmotnosti 

těla na skluzovou lyži, která se následně po dokončení skluzu stává lyží odrazovou. 

Maximální zatížení odrazové lyže umožní vznik dostatečného tření vosku se sněhem. Vše 

je však ovlivněno úrovní již zmíněné rovnováhy.         

     Běh na lyžích patří mezi cyklické sporty vytrvalostního charakteru. Projevuje se 

pravidelnou prací dolních a horních končetin a svalstva trupu. Souhrn dílčích pohybů 

globálně zatěžuje svalstvo celého těla a tím všestranně a harmonicky rozvíjí funkční 

zdatnost organizmu. Je potřebné, aby vzhledem k vynaloženému úsilí a únavě při 

déletrvající činnosti, byla technická úroveň pohybového projevu optimální a efektivní, 

vzhledem k měnícím se vnějším podmínkám, tj. skluzu, odrazu, kvalitě sněhu a stopy atd. 

Mezi přednosti běhu na lyžích v jeho rekreační i závodní formě patří to, že nedochází 

k nadměrnému opotřebení pohybového aparátu vlivem gravitačního přetížení po odrazu, 

k namožení a poškození svalových úponů a kloubních spojení pohybového aparátu. 

V převažujícím silově-vytrvalostním charakteru zatížení na ně nejsou kladeny příliš vysoké 

nároky (Ilavský a kol., 2005). 

 

 

4.1  Fyziologické hledisko 

   

   Z fyziologického hlediska je běh na lyžích charakterizován opakováním pohybových 

cyklů, které se u jednotlivých běžeckých způsobů odlišují svým  charakterem, tempem, 

funkční a metabolickou odezvou. Představuje vytrvalostní zátěž s velkým výdejem energie, 

který je závislý na délce, profilu a charakteru trati, na rychlosti a technice běhu. Běh na 

lyžích vyžaduje sílu svalstva dolních a horních končetin a trupu, rychlost a nervosvalovou 

koordinaci, vytěžuje značnou měrou oběhový a dýchací systém a účinně je rozvíjí.  Z 

fyziologických předpokladů pro výkon je rozhodující aerobní kapacita, protože na 



 

15 

 

uvolnění energie ze živin při vytrvalostním výkonu je zapotřebí dostatek kyslíku 

(Havlíčková a kol., 2006). 

     Charakteristika běžeckých tratí, jejich členitost a s tím související střídání intenzity 

pohybu, klade značné nároky na anaerobní schopnosti lyžaře běžce. Kromě vysoké úrovně 

schopnosti pracovat v podmínkách uvolňování energie na kyslíkový dluh, anaerobní 

glykolýzy, tj. schopnosti pracovat při vyšších koncentracích laktátu v krvi, jde i o rychlé 

odbourání laktátu po zatížení či ještě v průběhu vlastního výkonu (Heller a kol., 1996). 

     Z výše uvedeného vyplývá, že sledování hodnot, jako je např. maximální spotřeba 

kyslíku, anaerobní práh, laktátová křivka atd. umožňuje  vypracovat  profil  pracovních  

požadavků,  které  na sportovce   klade  běh  na lyžích. 

 

 

4.2  Morfologické hledisko 

     

     Morfologické předpoklady jsou faktorem, který svým způsobem ovlivňuje úspěšnost 

v daném sportovním odvětví. Určováním tělesných typů se zabývá typologie člověka – 

somatometrie. Její podstatou je identifikace typických tělesných znaků, společných pro 

určité skupiny jedinců. Tyto skupiny charakterizují  tři komponenty: endomorfní (pyknický 

typ), mezomorfní (atletický typ) a ektomorfní (astenický typ). Běžcům na lyžích je na 

základě měření antropometrických hodnot (výška postavy, hmotnost, množství tuku) 

přisuzován poměr komponent 2 – 6 – 2, což odpovídá atletické postavě se širšími rameny a 

poměrně vyspělou svalovou hmotou. 

     Předpoklady dobré výkonnosti v běhu na lyžích mají muži s výškou 180-185 cm, 

hmotností 65-75 kg a množstvím tuku 5-10 %, ženy s výškou 165-175 cm, hmotností 56-

64 kg a obsahem tuku 16-22 % (Gnad, Psotová, 2005). 

     Morfologické hledisko však nehraje v běhu na lyžích (na rozdíl od sportů jako je např. 

basketbal, jezdectví atd.) tak zásadní roli. Z výzkumů vyplynulo, že u výkonnostních a 

vrcholových běžců neexistuje těsnější vztah mezi tělesnou výškou, hmotností a úrovní 

sportovní výkonnosti. Proto také najdeme mezi nejlepšími světovými běžci jak současnosti 

tak i minulosti  rozdílné typy (Máša a kol., 1984). Pro příklad: Maurilio de Zolt  (výška 

165cm, váha  60 kg),  Thomas Alsgaard  (190 cm, 82 kg),  Stefania Belmondo  (156 cm, 

45 kg), Kateřina Neumannová (175 cm, 68 kg). 
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     Z morfologických  údajů je spíše důležité v průběhu dlouhodobé přípravy závodníka 

sledovat, zda v důsledku zatěžování nedochází k nepřiměřenému poklesu tělesné 

hmotnosti, což by ukazovalo  ještě s dalšími příznaky  na  možné přetěžování či poruchu  

zdraví. 

 

 

4.3  Psychické hledisko 

 

     Z hlediska psychologické typologie patří běh na lyžích mezi sporty funkčně 

mobilizační. Jde především o psychofyziologickou odolnost ve smyslu překonávání a 

oddalování únavy a rezistenci vůči nepříznivým vnějším vlivům (Potměšil a kol., 1974). 

Závodník musí být schopen vyrovnat se např. s nepříznivými klimatickými podmínkami, 

s nevhodně namazanými lyžemi či s náhlou změnou kvality sněhu. Náročný trénink a účast  

na závodech též představují psychickou zátěž, která vyplývá z obav před soutěží, soupeři, 

obavy z výsledku, z nepříznivého vylosování nebo i z obavy zklamat trenéra  či rodiče. 

Různí sportovci snášejí tento psychický tlak rozdílně a právě proto je naší snahou správnou 

psychologickou přípravou udělat z našich svěřenců komplexní  konkurenceschopné 

závodníky. 

     Velice důležité je proto sledování chování sportovců při tréninku a soutěžích. 

Porovnáním chování v normálních a kritických situacích trenér zjistí, kdy je sportovec 

schopen zvládnout danou situaci a kdy naopak  z různých důvodů selhává, jaké potřebuje 

usměrnění, jaký vliv má nepříznivý vývoj v soutěži, zda se u závodníka nevyskytují sklony 

k podceňování atd. 

     Optimální psychický stav pramení z pocitu dobré sportovní formy prověřené 

v kontrolních závodech nebo trénincích. Na psychický stav jedince mají též vliv problémy 

v rodině, ve škole, v zaměstnání (Máša kol., 1984). 

     Z výše uvedeného je zřejmé, že aktuální psychický stav je výrazem aktivity sportovce a 

jednoznačně ovlivňuje úroveň sportovního výkonu. 

 

 

 

 



 

17 

 

4.4  Taktické hledisko 

 

     Taktická příprava je činnost zaměřená na způsob vedení sportovního boje. Taktickými 

činnostmi běžce jsou např. předpoklady pro taktické jednání před startem, taktická činnost 

během vlastního závodu. Tyto činnosti navýšili na významu s  nástupem hromadných 

startů a v závodech ve sprintu, kde jednoznačně dominují takticky vyspělí závodníci. 

     V tréninku mládeže má důležitou roli vytváření předpokladů taktického jednání. 

Znamená to konkrétně učit mládež hodnotit a analyzovat situaci a hledat vhodné řešení. 

Nacvičovat pocit tempa a rozložení sil v průběhu závodu atd. Rozhodnutí, které z rozboru 

vyplynulo, uskutečňovat i za nepříznivých okolností.  

     Taktické jednání velmi úzce souvisí s celkovou úrovní připravenosti. Jedině běžec 

velmi dobře připravený může pomýšlet na úspěšné provedení taktických záměrů.     

     Trenér se musí zaměřit na zjištění osobních vlastností jedince a tyto vlastnosti uplatnit 

z hlediska taktiky v závodě. V tom okamžiku je taktická příprava bezprostředně spjata 

s přípravou psychickou, protože regulace sportovní výkonnosti je závislá na regulaci 

volního úsilí. 

     Nacvičujeme odhad rychlosti, nerovnoměrné rozložení sil na trati, např. s velmi 

rychlým začátkem nebo naopak závěrem, starty ve dvojicích, štafetové starty, změnu 

rychlosti běhu, dynamické změny způsobu jízdy vzhledem k terénu, podmínkám skluzu a 

koordinaci i individuálně nejvyšší rychlosti jízdy, předjíždění atd. Velkou důležitost pro 

rozvoj taktického myšlení i konání má rozbor průběhu soutěží právě z hlediska taktického 

zvládnutí, hodnocení plnění uložených taktických záměrů, dosažené výsledky atd. (Máša a 

kol., 1984). 

 

 

4.5  Technické hledisko  

 

      Nácvik techniky by měl probíhat v souladu s biologickými a motorickými předpoklady 

v jednotlivých věkových obdobích. Motorická úroveň souvisí s dobrými tělesnými 

předpoklady, které vyplývají z rovnoměrného růstu a vyrovnaných tělesných proporcí. 

      Běh na lyžích je pohybová činnost, která zahrnuje celý obsah a rozsah pohybových 

dovedností, potřebných pro účelný a hlavně bezpečný pohyb na lyžích v zasněženém 
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terénu. Jedná se o celou pohybovou strukturu, zahrnující způsoby běhu, výstupů, změn 

směru jízdy, způsobu sjíždění, zrychlování, regulaci rychlosti jízdy a brzdění.  

     Základem běžeckých technik je klasický způsob běhu na lyžích, který se v podstatě 

zrodil z prosté chůze na lyžích jen postupným prodlužováním skluzové fáze. Odraz i skluz 

byl z počátku prováděn stále v dvouoporovém  postavení s minimálním rozsahem pohybu 

těžiště těla z nohy na nohu. Klasický způsob běhu je charakterizován paralelním vedením 

lyží v průběhu odrazu i následného skluzu. Tato původní běžecká technika byla z hlediska 

maximálně efektivního využití odrazových schopností pro co nejdelší skluz postupně 

zdokonalována. V okamžiku, kdy se zdála klasická technika běhu naprosto dokonalá, 

vznikla nová technika běhu – bruslení na lyžích. Tato běžecká technika je svojí 

pohybovou strukturou a nasměrováním lyží při skluzu velmi podobná bruslení na bruslích, 

a tak byla i obdobně pojmenována. Je charakterizována nastavením lyží do odvratného 

postavení (špičky lyží směřují šikmo od sebe). Nastavení lyží a charakter odrazu u bruslení 

umožňuje lepší využití odrazových schopností pro dosažení vyšších rychlostí za často 

menšího vynaložení sil (Gnad, Psotová, 2005). 
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5. Sportovní trénink 

 

     Podle Dovalila a kol. (2002) nesmějí soutěžení a tréninkový proces obecně ztratit svůj 

pedagogický charakter. Sport může člověka mnohostranně rozvíjet a obohacovat. Tento 

primární rys zde musí zůstat zachován. Stejně jako jeho prožitková hodnota, radost 

z pohybu, čestného vítězství, sociálního kontaktu, uspokojivá seberealizace – tedy herní 

podstata sportu. 

     Vzestup prestiže sportu je v posledních desetiletích úzce spjat s mimořádně rychlým 

růstem sportovních výkonů. Děje se tak především v souvislosti se zdokonalováním 

sportovního tréninku. Vztah mezi tréninkem a výkony sportovců má kauzální povahu: 

trénink je příčinou a sportovní výkon výsledkem. 

     V počátcích byl trénink založen na zkušenostech samotných sportovců, kteří je ve 

funkci trenérů předávali dalším generacím. Tak vznikaly postupně první empirické 

koncepce tréninku. Postupně se takto shromažďované zkušenosti začaly doplňovat o další 

poznatky některých věd, což přispívalo ke zvyšování účinnosti tréninku a formování jeho 

teoretického základu. Tento vývoj trval dlouhá desetiletí, stále častěji se objevovaly 

publikace odborníků o metodických otázkách tréninku v jednotlivých sportech, ale také 

práce zabývající se otázkami sportu z pohledu některých vědeckých oborů. Dá se říci, že 

podíl teorie a vědy na tréninkovém procesu stále narůstá. 

     Zrychlující se trend tohoto vývoje je charakteristický pro druhou polovinu 20. Století. 

Objevují se nové vědecké přístupy, rozvíjejí se nové technologie, zakládají se 

specializované výzkumné sportovní instituce. Ukázalo se, že sportovní trénink je svou 

povahou záležitostí více vědních oborů a že s novými možnostmi zpracování rozsáhlých 

souborů faktů lze získat větší množství užitečných informací.  

     Trénink zajišťuje výkonnostní růst sportovců v dlouhodobém časovém horizontu, musí 

mu proto být věnována odpovídající pozornost. Důležité je jak jeho teoretické 

zdokonalování, tak jeho modernizace ve smyslu cílevědomého vytváření a zlepšování 

podmínek, v nichž sportovci činnost provozují a také práce kvalifikovaných trenérů a 

dalších odborníků (Dovalil a kol., 2002).    
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5.1  Sportovní výkon 

   

     Sportovní výkon je jednou z hlavních kategorií (základních pojmů) sportu a sportovního 

tréninku. Sportovní výkony se realizují ve specifických pohybových činnostech, jejichž 

obsahem je řešení úkolů, které jsou vymezeny pravidly příslušného sportu a v nichž 

sportovec usiluje o maximální uplatnění výkonových předpokladů. Tyto činnosti, 

ovlivněné vnějšími podmínkami, představují určité požadavky na organismus a osobnost 

člověka. Vysoký výkon charakterizuje dokonalá koordinace provedení, jeho základem je 

komplexní integrovaný projev mnoha tělesných a psychických funkcí člověka, podpořená  

maximální  výkonovou  motivací (Dovalil a kol., 2002). 

 

     Choutka, Dovalil (1991) začlenili jednotlivé sportovní odvětví a disciplíny podle typu 

sportovních výkonů do následujících sedmi skupin: 

1. Senzomotorické výkony – jedná se o disciplíny, které jsou charakteristické snahou 

co nejpřesněji zasáhnout určitý cíl. Při výkonu se kladou vysoké nároky na úroveň 

senzomotorických schopností a koncentraci pozornosti.  

 

2. Rychlostně-silové výkony – do této kategorie patří např. atletické běhy na krátké 

tratě, vrhy a hody, vzpírání, atletické skoky, u kterých jde o krátkodobě trvající 

výkony s úlohou přemístit vlastní tělo co nejdále, nejvýše. Výkony kladou vysoké 

požadavky na schopnost maximálně koncentrovat volní úsilí. Základním úkolem 

výkonů tohoto typu je překonat relativně krátkou vzdálenost v co nejkratším čase. 

Pohybový úkol bývá značně zautomatizován, protože struktura pohybu je poměrně 

jednoduchá a většinou cyklická. Energetická spotřeba je velmi vysoká, naopak 

nároky na oběhový a dýchací systém nejsou s ohledem na omezenou délku trvání 

zátěže velké. Z psychologického hlediska je důležitá schopnost koncentrace 

volního úsilí v krátkém čase často v relativně velmi nekomfortních podmínkách 

vysoké acidózy. Do této kategorie již spadají sprinterské disciplíny běhu na lyžích. 

 

3. Vytrvalostní výkony – cílem těchto výkonů je překonání delší vzdálenosti v co 

nejkratším čase. Výkony jsou náročné na projevy volního úsilí v zaměření na 

překonání únavy a s tím spojených nepříjemných bolestivých pocitů. Úkolem je 
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překonat danou vzdálenost v co nejkratším čase. Při tomto zatížení jsou nároky na 

energetický i oběhový systém a dýchací aparát podstatně vyšší než u rychlostně-

silových výkonů. Z globálního hlediska patří běh na lyžích převážně do této 

kategorie. 

 

4. Technicko-estetické výkony – jsou zaměřené na přesné a dokonalé vykonání 

pohybové sestavy. Tyto výkony kladou vysoké požadavky na koordinační 

schopnosti a pohybovou kreativitu (např. krasobruslení, gymnastika).  

 

5. Výkony spojené s ovládáním stroje, nářadí a zvířete – cílem u těchto výkonů je 

překonání stanovené vzdálenosti v co nejkratším čase s využitím strojů a různých 

druhů náčiní. Výkony kladou vysoké nároky na rychlé rozhodování, odvahu a 

překonání strachu. 

 

6. Individuální úpolové výkony – cílem při těchto výkonech je překonat odpor 

soupeře během zápasu tělesnou, technickou a taktickou převahou.  

 

7. Kolektivní výkony – dosáhnutím cíle se rozumí překonání soupeře a vítězství 

v zápase. K tomu dochází většinou použitím složité pohybové struktury a jejich 

tvořivé kombinace individuálních a kolektivních prostředků. Variabilita 

pohybových zručností je při tom vysoká. 

 

     Zařazení všech sportovních odvětví do těchto sedmi skupin není vždy jednoznačné, u 

některých sportovních odvětví dochází k jejich vzájemnému propojení. 

 

 

 5.2   Struktura sportovního výkonu 

 

    Současná literatura interpretuje sportovní výkon pomocí systémového přístupu jako 

vymezený systém prvků, který má určitou strukturu, tj. zákonité uspořádání a propojení sítí 

vzájemných vztahů. 
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     Působením vlivů vrozených dispozic, prostředí a záměrného tréninku se postupně 

vytváří skladba psychofyzických předpokladů k různým typům sportovních činností. 

Z teoretického hlediska je možné tento komplex chápat jako celek, složený z dílčích 

vzájemně propojených částí. Pro potřeby účinného tréninku je nutné se v tomto komplexu 

dostatečně orientovat. Současná teorie využívá pro tyto účely systémový přístup. Ten 

umožňuje interpretovat sportovní výkon jako vymezený systém prvků, který má určitou 

strukturu, tj. zákonité uspořádání a propojení sítí vzájemných vztahů. Jednotlivé prvky 

mohou být rázu somatického, fyziologického, motorického, psychického apod. Mohou být 

jednodušší a dobře identifikovatelné (např. somatické znaky), ale i složitější (např. 

koordinační schopnosti) (Dovalil a kol., 2002). 

     V kontextu struktury sportovního výkonu (obr. 1) chápeme faktory sportovního výkonu  

jako relativně samostatné součásti sportovních výkonů, vycházející ze somatických, 

kondičních, technických, taktických a psychických základů výkonů. Jejich společným 

podstatným znakem je to, že jsou trénovatelné, tj. ovlivnitelné tréninkem (Dovalil a kol., 

2002). 

 

 
Obrázek  1     Struktura sportovního výkonu (Dovalil a kol., 2002). 
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     Sportovní výkon se uskutečňuje prostřednictvím sportovní činnosti, tedy činnosti 

pohybové, zaměřené na dosažení maximálního výkonu. V průběhu tréninku je tato činnost 

osvojována a zdokonalována jako dovednost. Sportovní dovedností rozumíme tréninkem 

získaný komplex výkonových předpokladů sportovce řešit správně a účinně úkoly dané 

sportovní specializace. 

     Abychom mohli dosáhnout nejvyššího sportovního výkonu je potřeba optimálně 

nastavit skladbu faktorů, které determinují sportovní výkonnost. Budeme-li výkon chápat 

jako určitou integraci faktorů, je zřejmé, že absence nebo nižší úroveň některého z nich 

bude znamenat oslabení sportovního výkonu (Choutka, Dovalil, 1991). 

 

 

5.3  Sportovní příprava mládeže 

 

     Sport se stává jedním z významných fenoménů současné společnosti. Popularita, jíž 

dosahují špičkový závodníci, pozornost, jaká je věnována významným sportovním 

soutěžím v masových médiích, a snaha o prosazení sportovců vlastní země na 

mezinárodním poli, jako jistá forma ukázky kvality státního systému, zvyšují ještě více tlak 

na jednotlivé závodník, na jejich připravenost. Pro dosažení maximálních výkonů již dávno 

nestačí pouhé krátkodobé zaměření tréninku, ze sportovní přípravy se stává dlouhodobý 

proces, který začíná již v relativně nízkém věku. 

     Z těchto důvodů existuje speciální oblast tréninkového procesu, která se nazývá 

sportovní příprava dětí (mládeže). Jejím hlavním rysem je přípravný charakter, ve 

kterém se budují „základní kameny“ stavby zvané vrcholový výkon. Protože děti či mládež 

nejsou „malí dospělí“, do dospělosti se vyvíjejí, měl by si trenér klást nejen otázky co a jak 

trénovat, ale také proč trénovat, jaký je smysl sportovní činnosti v dětském věku. Měl by se 

vyznat v tom, co je přiměřené danému věku, jaké činnosti mohou děti rozvinout či naopak 

poškodit. Nelze přehlížet ani otázky, kdy s tréninkem začít a jak mají vypadat první kroky 

mladých sportovců.  

     Z tohoto pohledu je vhodné stanovit tři základní priority trenéra dětí a mládeže: 

1. Nepoškodit děti – tato zásada vypadá na první pohled téměř absurdně, ale často se ve 

sportu setkáváme s tím, že trenéři zatěžují děti velmi nevhodným způsobem, bez 

ohledu na následky, jaké by to mohlo mít pro jejich další vývoj. Poškození mohou mít 
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podobu fyzickou i psychickou. Fyzická se projevuje většinou jednoznačněji – skolióza 

páteře, předčasná osifikace kostí, různé kostní výrůstky, únavové zlomeniny, popř. 

Scheuermanova choroba páteře – to vše jsou následky, které může mít neuvážený a 

nadměrný trénink v dětském věku. Nevhodně vedený trénink v dětství může být často i 

fatální pro zdravotní stav v dospělosti. Psychické poruchy jsou méně nápadné, ale o to 

více zákeřné, dlouhodobé stavy frustrace, úzkosti a podceňování mohou vést až 

k depresivnímu onemocnění. 

2. Vytvořit u dětí vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě. Stará lidová moudrost 

říká „Hodně povolaných, málo vyvolených“. Pokud bychom ji vztáhli ke sportu, bylo 

by možné ji parafrázovat asi tak, že je velmi mnoho dětí, které pravidelně sportují, ale 

jen velmi málo z nich má předpoklady pro to, aby se staly vrcholovými sportovci a jen 

opravdu minimální počet dětí se v dospělosti ve vrcholovém sportu opravdu prosadí. 

Pro ostatní bude dětství strávené ve sportovním oddíle jen určitou startovní pozicí pro 

vytvoření vztahu k pohybu jako k jedné z důležitých součástí života moderního 

člověka. Je jistě vynikající, pokud trenér přivede některého ze svých svěřenců na 

stupně vítězů významných světových soutěží, ale neméně záslužné je to, pokud 

vypěstuje u svých svěřenců celoživotní potřebu pohybu, která se projeví třeba v tom, že 

si tatínek jde dvakrát týdně zahrát fotbal do tělocvičny, nebo maminka běhá parkem se 

speciálně upraveným kočárkem. Asi jedno z nejhorších pochybení, které by trenér 

mohl svým svěřencům způsobit, je to, že ztratí radost z pohybu a zanevřou na něj. 

Sportování nejsou jen rekordy, je to především příjemná činnost a zábava, v přírodě, 

v kruhu přátel a někdy dokonce i „běh o život“. 

3. Vytvořit základy pro pozdější trénink. Děti mají určité limity, které vyplývají 

především z nedostatečné síly, rychlosti a vytrvalosti, pro jejichž rozvoj ještě nemají 

dostatečné předpoklady. Je však možné aby se děti blížily dospělým v koordinaci 

pohybu a ve zvládání techniky, pro to již mají dostatečně rozvinuté dispozice. Proto by 

se měl trénink v dětství  zaměřit především na základní požadavky v oblasti techniky 

pohybu, které je již dítě schopno zvládat, a to ze dvou důvodů. Prvním je dobrá úroveň 

vývoje centrální nervové soustavy a její vliv na učení se novým pohybům. Druhý 

s prvním velice úzce souvisí – většina sportovních dovedností je značně složitá a 

vyžaduje precizní zvládnutí. Toho je však možné dosáhnout pouze mnohonásobným 

opakováním. A na to je potřeba čas, kterého však v tréninku není nikdy dost. Pokud se 

tedy u malých dětí budeme zabývat např. přehnaným rozvojem síly, nebude čas na 
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nácvik základních dovedností v technice a dítě tím bude později limitováno. Ale pokud 

bychom rozvíjeli sílu ve věkovém období, které je pro to nejvýhodnější, nejenže by 

nastal výraznější silový rozvoj, ale ještě by dítě zvládalo potřebné technické 

dovednosti, na které kvůli spěchání s rozvojem síly nezbyl čas. Proto bychom se měli 

v tréninku dětí a mládeže zaměřit především na zvládnutí základních požadavků dané 

sportovní disciplíny – naučit „řemeslo“. A to v tom nejlepším slova smyslu. Každé 

opomenutí se v pozdějším věku projeví a pak jej bude muset sportovec buď pracně 

kompenzovat  nebo to v nejhorším případě může dokonce znamenat konec aktivní 

sportovní kariéry. Naučit „řemeslo“ znamená u běhu na lyžích dokonale ovládat 

lyžařský materiál, umět jezdit nejen po rovině v perfektně upravené stopě, ale dokázat 

veškeré technické dovednosti jako jsou např. výběhy do kopců, bezpečné sjíždění 

svahu, odšlapy, obraty, přejezd terénních nerovností apod. Silový a vytrvalostní rozvoj 

je možné dělat v dorosteneckém i juniorském věku – dokonce je to navýsost žádoucí, 

ale velmi obtížně se v tomto věku učí nové pohyby a rozvíjí se obratnost a ještě daleko 

obtížnější je odstraňovat chyby v technice,  které si sebou závodník nese z dob, kdy 

bylo žádoucí se technikou zabývat nejvíce, ale nabyl na to čas z důvodu posunout 

výkonnost zbytečně rychle vpřed. Proto bychom měli v dětském věku vytvořit základní 

„baterii činností“, již zmiňované „řemeslo“, aby na něj bylo možné v pozdějším 

tréninku dále navazovat (Perič, 2004). 

 

 

5.3.1  Vývojové zákonitosti 

 

     Znalost vývojových změn v organismu mladého člověka, zejména v oblasti somatické, 

motorické, funkční, psychické a sociální, má pro správné vedení tréninkového procesu 

zásadní význam. Aby byla naplňována jedna z hlavních zásad tréninku dětí a mládeže – 

přizpůsobovat ho věku – musí tělovýchovní pedagogové – trenéři podstatné zvláštnosti 

dětství a dospívání znát, ale hlavně je při stavbě tréninkového procesu respektovat. Tento 

postup se celkem uspokojivě daří provádět v oblasti masového a výkonnostního sportu, 

kde nejsou kladeny vyšší nároky na výkonnost, ale není vždy plně uplatňován při práci se 

sportovně talentovanou mládeží. Pro trenéra mládeže však musí být základním 

východiskem jeho práce pedagogická, funkce sportu ve smyslu všestranného rozvoje 

organismu a osobnosti, a to platí i v oblasti vrcholového sportu mládeže. Zde je zvláště 
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nutné správně posuzovat a respektovat individuální zvláštnosti mladého organismu ve 

smyslu akcelerovaného či retardovaného vývoje.  

     Věkové zvláštnosti můžeme pozorovat velice různorodé. V tělesných rozměrech a 

proporcích, ve stavbě i funkci různých tělesných orgánů, v psychice i ve vztahu k ostatním, 

v chování, výkonnosti apod. (Štilec a kol., 1989). 

     Jelikož naše práce  má za úkol sledovat závodnice ve věkových kategoriích staršího 

žactva a dorostu, podíváme se blíže na tyto věkové kategorie z hlediska věkových 

zákonitostí,  jak je uvádí Dovalil a kol. (2002). 

Období staršího školního věku (11-15 let) – puberta  

     Tento věk je označován jako přechod od dětství k počínající dospělosti. V organismu 

dochází k významným biologickým změnám, odrážejícím se i v psychickém vývoji. 

Projevují se příznaky pohlavního dospívání – diferencují se rozdíly mezi děvčaty a chlapci. 

Období je to velmi nerovnoměrné, provázeno je řadou obtíží. Obvykle se ještě dělí na 

prepubertu (11-13) a pubertu v pravém slova smyslu (13-15 let).  

     Pomalejší přírůstek váhy vzhledem k rychlejším přírůstkům výškovým způsobuje 

zvláště v prepubertě určitou pohybovou diskoordinovanost (neohrabanost). Děti bývají 

často unavené. Teprve po 13. roku věku dochází k jakémusi vyvažování tělesných 

proporcí, stabilizují se i funkce některých vnitřních orgánů (plíce, srdce). Tím se také 

zvyšuje jejich tělesná výkonnost. Postupně se vytvářejí prvotní a druhotné pohlavní znaky 

(s předstihem u dívek). Okolo 15 let se stabilizuje vývoj centrální nervové soustavy.  

     Zvýšená tělesná výkonnost se projevuje i v zesíleném zájmu o sportovní činnosti. 

Mnozí zvládají i specializované sportovní dovednosti, jimiž se před ostatními rádi 

předvádějí. Zejména chlapci občas přecení své možnosti, což může vést i k úrazům. 

     Ve sféře sociální a emocionální se u nich výrazně projevuje snaha napodobovat 

dospělé mimikou, gestikulací, oblékáním, bohužel i zlozvyky (kouření, konzumace 

alkoholu, dokonce drogy apod.), způsobem vyjadřování. Zároveň však jsou vůči projevům 

některých dospělých autorit velmi kritičtí – kritika je rezolutní a nesmlouvavá. Určitou 

nejistotu v chování v přímém styku s dospělými často kompenzují nápadnou gestikulací – 

vzdorným pohazováním hlavy, úšklebky aj. Odborně označujeme tyto jevy jako projev 

negativismu  vůči autoritám.  

     Roste význam party, kamarádské vztahy procházejí občasnými kritickými fázemi, 

zvláště u dívek. V citové oblasti je pubescence nejsložitějším obdobím. Citový život je 
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nadměrný a zároveň nepřiměřený k velikosti podnětů. Rozvíjející se erotičnost se projevuje 

ve zvyšovaném zájmu o druhé pohlaví, začínají pojednou více dbát o svůj zevnějšek.  

     Nepříznivá bývá i reakce na trest – zvláště je-li udělován před skupinou vrstevníků. 

Velice nepříjemně snášejí dospívající citový chlad, zaujatost, přehnanou přísnost i drobné 

nespravedlnosti.  

     Při sportovních činnostech žáků tohoto věku se zaměřujeme na rozvoj všech funkcí 

organismu při středním zatížení, v konci období (okolo 15 let) je možno zatěžování dále 

zvyšovat. Sportovní zaměření je důležité nejenom zdravotně, pomáhá totiž řešit i výchovné 

problémy v širším měřítku. Výchovné metody přizpůsobujeme faktu, že objekt výchovy 

v 15 letech není již dítětem, ale všestranně dospívajícím člověkem. Proto i všechny 

výchovné zásady musí být vedeny taktně, diskrétně a spravedlivě. Větší přestupky řešíme 

až po odeznění citového zaujetí, které často bývá překážkou objektivního posouzení 

situace. Nejčastějšími chybami výchovných pracovníků v tomto věku bývají nevšímavost, 

malé porozumění, nepřiměřená tvrdost výchovných sankcí, veřejné vytýkání chyb apod. 

 

      Období mladistvých (15-20 let) – adolescence      

     Adolescence je označována za období počínající dospělosti. Mladý člověk na konci 

periody je plně vyvinut jak fyzicky tak i mentálně. Mnoho sportovců tohoto věku již 

dosahuje špičkových výkonů nebo se na ně připravují. Adolescentům ale většinou ještě 

chybějí životní zkušenosti, a to v nejširším slova smyslu. Týká se to i výkonnosti 

sportovní. Kde je třeba zkušeností – ať z hlediska techniky, taktiky, rozložení sil apod.,  

dosahují vrcholných výkonů až později. Obdobné zrání se objevuje i u specializací, kde 

podmínkou špičkového výkonu jsou maximální vytrvalostní či silové předpoklady. A to je 

i případ běžeckého lyžování. 

     Po stránce anatomicko-fyziologické je vývoj jedince zhruba v 18 letech ukončen. 

Rychle se rozvíjející svalový aparát společně se zesílenými kostmi a plným funkčním 

rozvojem oběhového a dýchacího systému dovoluje již značně intenzívní zatížení. Dochází 

k plnému rozvoji všech pohybových schopností.  

     V sociálním a emocionálním vývoji se adolescent definitivně oprošťuje od „dětské“ 

citové závislosti na rodičích a jiných autoritách (i trenérech) a hledá k nim nový vztah. 

„Odpoutání se“ mu přidává na sebevědomí a jistotě. Občasné stavy sklíčenosti a beznaděje 

vyplývající z dílčích zklamání ze vztahů k druhému pohlaví jsou rychle přehlušeny pocity 

jistoty a radosti ze života. Ani vyčerpanost po větší fyzické či duševní námaze (práce, 



 

28 

 

sport) nevyvolává dlouhodobý útlum, ale spíše příjemnou únavu. Naopak se tak 

kompenzují občasné negativní emoce. 

     Adolescenti si vytvářejí určité životní cíle a ideály, jimiž se chtějí přiblížit. Uznávané 

pozitivní hodnoty bychom proto měli nenásilně podněcovat a rozvíjet, nežádoucí tendence 

pak naopak trpělivými přístupy potlačovat. Odezva skupiny či vyjádření od uznávané 

autority jsou pro ně velmi důležitým podnětem k sebehodnocení a následné autoregulaci. U 

části populace tohoto věku jsme však svědky absence jakýchkoliv vyhraněnějších 

opravdových zájmů – jejich chování je povrchní, jakoby jenom na efekt, aby pouze nějak 

vybočili z řady, provokovali. Bezzájmovost a nuda jsou vlastně projevem vnitřní 

prázdnoty. Někdy se v této skupině ocitnou i doposud sportující jedinci (vliv party). U 

některých adolescentů jde o období přechodné, u jiných jsou tyto projevy bohužel 

symptomem budoucího životního stylu. 

     Samotným a velice složitým okruhem problémů je pak otázka vztahu adolescenta 

k osobám druhého pohlaví. Pociťovaná sexualita by neměla zůstávat pouze v úrovni 

uspokojované tělesné potřeby. Problémové často bývá i prosazování správné životosprávy 

– tyto otázky nesmíme opomíjet. U většiny populace v tomto věku se prohlubuje schopnost 

chápání hlubších, „vyšších“ citů (smysl pro pravdu, čest, spravedlnost). Mládež bývá ve 

svém jednání mnohem emocionálnější než „pragmaticky“ uvažující generace dospělých.  

     Z hlediska rozumového vývoje se jedná o období plného rozvoje mentálních funkcí. 

Jsou schopni uvědoměle aplikovat teoretické poznatky do životní praxe. Dospělí jedinci 

dále rozšiřují svou informovanost o světě a hledají v něm specifické uplatnění. Základní 

zájmy, postoje, vlastnosti a návyky jedince zformované v tomto životním období se 

obvykle v dalším životě již nijak zásadně nemění, ale spíše jen dotvářejí (Jansa, Dovalil a 

kol., 2007). 

 

 

5.3.2  Zásady zatěžování 

 

     Faktory, které ovlivňují zatěžování mladých sportovců, jsou výrazně ovlivněny druhem 

sportu s ohledem na jeho charakter z hlediska motorického, psychického i strukturou jeho 

příslušných soutěží. Přesto platí obecné požadavky na zatěžování v procesu sportovní  

přípravy, pokud  jde o rozvoj pohybových schopností (Štilec a kol., 1989): 
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� Stupňování zatížení tréninkovými prostředky na rozvoj pohybových  schopností 

musí být pozvolné. Jde zejména o zatěžování kardiopulmonálních funkcí a 

podpůrně pohybového aparátu. 

� Jednostranné zatěžování a monotónní činnost jsou v rozporu s požadavkem 

harmonického rozvoje a jsou příčinou malé schopnosti koncentrace, nízké aktivity 

a upadajícího zájmu o sportovní činnost. 

� Systematické tréninkové zatížení, mající globální charakter (v prvních etapách 

sportovní přípravy), se projevuje „generalizovaným efektem“. Celková 

trénovanost a úroveň pohybových schopností se proto zvyšuje všeobecnými 

tréninkovými prostředky. 

� V dlouhodobém tréninkovém procesu se postupně přechází od tréninku 

objemového k intenzivnímu. 

� Nezbytnou součástí kondiční přípravy jsou kompenzační cvičení. 

� Zatěžování má za následek výkonnostní růst. Dynamika zatěžování a růstu 

výkonnosti není paralelní, výkonnost u dětí a mládeže nebývá stabilní, zvyšuje se 

nerovnoměrně. 

� Důležitou informaci o vlivu tréninkového zatěžování je sledování dynamiky vývoje 

organismu, průběh růstových křivek. 

� Zatěžování mladých sportovců tréninkem a soutěžemi lze připustit pouze u 

zdravých jedinců. 

� Vliv tréninku a soutěžního zatížení je třeba pravidelně hodnotit lékařským 

vyšetřením (funkční vyšetření) a testováním (motorické testy). 

 

 

 5.3.3  Sport jako prostředek výchovy 

 

     Ve sportu dnes mnohdy rozhoduje kodex ekonomický (výhra – peníze) bez přihlédnutí   

ke kodexu morálnímu. Existuje však materiál nazvaný Kód sportovní etiky, vydaný 

Divizí sportu Rady Evropy v roce 1993.  Je jakýmsi teoretickým východiskem pro 

„chování“ ve sportu. Fair play je chápáno v širších souvislostech a obecněji než jen jako 

hra podle pravidel. Zahrnuje i koncepty přátelství, respektování druhých. Nejde pouze o 

chování, ale i o způsob myšlení. Součástí je eliminace podvádění, používání nedovolených 
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prostředků, dopingu, násilí (fyzického i slovního), vykořisťování, nerovnosti podmínek, 

nadměrné komercionalizace a korupce. 

     Podstatou procesu výchovného působení je to, že mravní vývoj osobnosti souvisí 

s jeho vývojem celkovým. Cílem mravní výchovy ve sportu je působit na sportovce tak, 

aby ve svém chování vědomě respektoval všeobecně uznávané mravní normy.  

     Sport nejvíce přitahuje tím, že je to dobrovolná, svobodná činnost, v níž má každý 

rovné, relativně spravedlivé podmínky. Přitom je to součást života stejně jako každá jiná 

činnost, kritéria cílových hodnot nemohou být proto jiná než v ostatních sférách. Bohužel 

mládež vidí především svoje bezprostřední cíle a hodnoty s nimi spojené a životní celkové 

cíle má tendenci odkládat. Trenéři by si měli uvědomovat, že – ač si to někteří nechtějí 

připouštět – oni jsou ti, kdo nesou bezprostřední odpovědnost za vzletně  řečeno,  naplnění  

„étosu“  sportu  ve  společnosti (Dovalil a kol., 2002). 

 

 

5.4  Etapy sportovního tréninku 

 

     Obecně můžeme říci, že podstatou tréninku v dětském věku je příprava dítěte pro 

trénink v dospělosti. Ale co je to dospělost? Pro každou sportovní disciplínu existuje věk, 

ve kterém jsou dosahovány absolutně nejvyšší výkony. Toto období je nazýváno jako 

„vrcholový věk“. Začátek a délka vrcholového věku je závislá na množství faktorů, proto 

je také v různých sportovních odvětvích různý. Dětství je tedy pouze přípravnou etapou 

pro trénink v pozdějším věku – především v tom vrcholovém (Perič, 2004). 

     Na podstatu tréninku mládeže existují dva různé názory. Prvním je snaha o co nejvyšší 

výkonnost již v útlém dětství a nazýváme jej „ranou specializací“. Druhý názor říká, že 

výkonnost by měla být přiměřená věku, dětství a mládí je pouze přípravnou etapou 

k dosahování maximálních výkonů. Tento názor je nazýván „tréninkem přiměřeným 

věku“.  

     V čem ale spočívá podstata těchto dvou koncepcí? Zatímco v rané specializaci se děti 

přizpůsobují tréninku, u tréninku přiměřeného věku se trénink přizpůsobuje dětem. V praxi 

to znamená, že v koncepci rané specializace je na děti pohlíženo prostřednictvím tréninku 

dospělých – výkon je na prvním místě, vše je mu podřízeno. Trenér klade na děti tvrdé 

požadavky, a to nejen z hlediska velikosti a obsahu zatížení, ale i z hlediska psychických 

nároků. Celá příprava probíhá v atmosféře napětí, vážnosti a racionality. Trénink 
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odpovídající věku a vývoji chápe, že děti nemohou zvládat ihned vše. Obsah i formy 

zatížení jsou přiměřené věku a schopnostem dětí, výkon je chápán jako perspektivní cíl, 

důležitější než výsledek je nasazení a elán při soutěžích. V tréninku je důležité i přiměřené 

ocenění, radost a prožitek dětí. 

     Zásadním rozdílem je však obsah tréninku. Charakteristickým rysem koncepce rané 

specializace je zaměření tréninku na okamžitý výkon. Využívají se prostředky a formy, 

které vedou rychle k cíli – momentálnímu úspěchu. Právě toto, většinou monotónní, 

zatížení vede často k jednostrannosti. Dítě umí pouze úzkou řadu pohybů, které nemají 

širší základnu. Významným negativním aspektem vysoce specializovaného tréninku 

mohou být i určitá zdravotní rizika – oslabení nezatěžovaného svalstva a naopak 

přetěžování svalů zatěžovaných. To může v důsledku vést i k vážným poruchám ve vývoji 

kostry, kloubů a svalového aparátu. Dalším významným nebezpečím této jednostrannosti 

je limitace v pozdějším tréninkovém rozvoji. Jakoby se vytvořila „tréninková bariéra“, 

kterou není možné překročit. Anebo ještě jinak – řečeno teorií adaptace – dochází 

k předčasnému vyčerpání adaptačních podnětů. 

     Koncepce tréninku přiměřeného věku si klade za cíl vytvořit co možná nejlepší 

předpoklady pro pozdější rozvoj. Jeho podstatou je vytvoření co nejširší zásobárny 

pohybů. Ta má význam nejen pro činnost centrální nervové soustavy, ale také v určité 

pohybové zkušenosti, která dále umožňuje rozvíjet kvalitu pohybů v dané specializaci. 

Pestré zásobárny pohybů je potom dosahováno v tréninku prostřednictvím všeobecné a 

všestranné přípravy. 

     Všeobecná příprava znamená takové cvičení, jehož obsah nesouvisí s obsahem 

specializace, na kterou se dítě zaměřuje. Pokud dítě dělá běh na lyžích, můžeme za 

všeobecnou přípravu považovat basketbal, plavání, jízdu na kole apod. 

     Všestranná příprava je pojem, který se ve sportovním tréninku užívá velmi často, ale 

jeho obsah bývá často nejasný nebo spíše nesprávně pochopený. Pro všestrannou přípravu 

je charakteristická široká nabídka různorodých pohybových činností – čím pestřejší, tím 

lepší. V praxi to znamená seznámit děti s řadou sportů (např. využít nabídky sezónních 

sportů). Dále je třeba věnovat vyváženou pozornost všem pohybovým schopnostem 

v závislosti na senzitivních obdobích. Zařazování těchto cvičení má význam všeobecně 

rozvíjející, tj. cvičení zajišťují především vhodný rozvoj, jsou prostředkem upevnění 

zdraví, stávají se odrazovým můstkem pro pozdější specializovanou činnost a výkonnost, 

zvyšují celkovou odolnost. 
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     Tyto dvě výše popsané trenérské koncepce jsou výrazně protichůdné. Ale jaký je jejich 

dopad na výkonnost dětí? Zkušenosti ukazují, že vrcholových výkonů je možné dosáhnout 

oběmi trenérskými cestami. Ze seriózních rozborů obou koncepcí však vyplývá, že vyšší 

procentuální zastoupení se špičkovými výkony mají jedinci, kteří prošli koncepcí tréninku 

odpovídajícího vývoji. Významný rys koncepce rané specializace spočívá v rychlejším 

vývoji výkonnosti, která však často souvisí s určitou stagnací výkonnosti kolem 18. roku. 

Také doba setrvání ve vrcholové výkonnosti není tak dlouhá jako u koncepce tréninku 

odpovídajícího vývoji. Často dokonce sportovci, kteří v tomto věku předčasně ukončili 

svou sportovní dráhu, hovoří o přesycení sportem. Významným aspektem rané 

specializace jsou i problémy psychického rázu. Často se hovoří o takzvaném syndromu 

vyhoření. V moderním sportu samotné dovednosti nestačí k dosažení vrcholu. Důležitým 

prvkem je také motivace. Smutným důsledkem je to, že mladí sportovci, kteří jsou 

dospělými příliš tvrdě tlačeni do vysoké sportovní výkonnosti, zanechávají sportu často 

s vážnými emočními problémy. Základní sporný moment je v tom, že děti a dospělí nutně 

nesdílejí stejné faktory motivace. Rodiče spíše zajímá, zda dítě vyhrálo, samo dítě má však 

mnohem větší zájem, aby si více zasoutěžilo, na vítězství či porážce mu zas tak nezáleží. 

     Pokud výkonnost mládeže není na úrovni, kterou od něj očekávají dospělí (trenéři, 

agenti a často i rodiče), dochází ke stavu frustrace, která je vyvolána velkým očekáváním a 

nesplněním těchto cílů. Pokud tyto stavy trvají delší dobu, může dítě zanevřít nejen na 

aktivní sportovní kariéru, ale i na sport a pohyb vůbec. I z těchto důvodů je vhodné 

zaujímat k rané specializaci zdrženlivé stanovisko. Pravděpodobnost dosažení maximální 

výkonnosti není rozhodně vyšší než u koncepce tréninku odpovídajícího vývoji (Perič, 

2004). 

     Tréninkový proces je vhodné rozdělit do několika etap. Jednotlivé etapy trvají různě 

dlouhou dobu, vzájemně na sebe navazují, prolínají se a ovlivňují jedna druhou. Proto není 

možné nějakou vynechat nebo výrazně zkrátit, aniž by se to negativně neodrazilo na 

pozdější výkonnosti svěřenců. Etapy se dají rozdělit na seznamování se se sportem, 

základní trénink, specializovaný trénink a trénink vrcholový (Perič, 2004). V následujících 

kapitolách si z důvodu zaměření této práce popíšeme jen etapy základního a 

specializovaného tréninku. 
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5.4.1  Etapa základního tréninku  

 

     Etapa trvá přibližně od 10. do 13. roku dětí. Jejím hlavním úkolem je dále rozvíjet šíři 

pohybového fondu ve všeobecné přípravě. V oblasti speciální přípravy je nezbytné zaměřit 

se na dokonalé zvládnutí dovedností. Tréninkové zatížení již může být většího objemu, 

čehož dosahujeme prodlužováním doby tréninku a zvyšováním frekvence zatížení. Trénink 

však důsledně prokládáme dostatečnými intervaly odpočinku a odpovídající regenerací. 

Velmi důležitý je požadavek na pestrost obsahu cvičení. 

     K určitým nesnázím při nácviku a zdokonalování techniky může docházet v pubertě. 

Zde je velmi důležité, aby trenér nepřestal se zařazováním cvičení na rozvoj techniky 

pohybu. 

     Taktická příprava začíná hrát svou roli v závislosti na druhu a charakteru požadované 

sportovní specializace. Pokud se dítě věnuje individuálnímu sportu, má příprava většinou 

charakter rad, doporučení a návodů na řešení nejběžnějších situací.  

     Celkově můžeme tuto etapu charakterizovat jako určitý přechod od her k tréninku 

v pravém slova smyslu. I když si příprava stále zachovává „dětský charakter“, na konci 

tohoto období dochází již k prvnímu rozhodování o tom, jak dál ve sportu pokračovat – zda 

pouze pro radost, nebo jestli se sport stane něčím více, než jen příjemným vyplněním 

volného času (Perič, 2004). 

     Úkolem přípravy  běhu na lyžích v této etapě je zvládnutí všech základních prvků 

běžecké techniky, ale i další techniky (sjíždění, zatáčení, skoky, jízda v terénu apod.). Vše 

je třeba provádět s dodržením zásad přiměřenosti a postupnosti a ve formě odpovídající 

věku cvičenců se zdůrazňováním kladné motivace. Je důležité maximálně využívat 

přípravy na sněhu (Potměšil a kol., 1974). 

 

 

5.4.2  Etapa specializovaného tréninku    

 

     Tato etapa je charakteristická postupně se zvyšující intenzitou tréninkového zatížení a 

přechodem ke specializovaným tréninkovým podnětům. Většinou je situována na konec 

staršího školního věku, její začátek je kolem 13. roku a končí okolo 17 let. 
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     Vzájemný poměr mezi jednotlivými složkami specializovaného tréninku se mění nejen 

podle věku, ale též podle úrovně připravenosti sportovce. V této etapě příprava  začíná  mít 

charakter tréninku dospělých. Hlavním cílem je, aby děti byly schopny uplatňovat naučené 

technické a taktické dovednosti v závodech.   

     Na základě předchozího všestranného tréninku se účinně rozvíjí celkový potenciál 

trénovanosti sportovce, umožňující rychlý výkonnostní růst. Zdůrazňuje se kvalita 

tréninku, odpovídající intenzitou zatížení se dociluje optimálního rozvoje speciálních 

pohybových dovedností. 

     Významnou roli v tréninku sehrává technická příprava, dochází k přebudování dětské 

techniky na techniku účelnou a ke zvládnutí celkové techniky v podmínkách soutěže a 

maximální rychlosti. Na konci etapy se k tomu přidává i spojení těchto dovedností 

s vysokou kondiční připraveností a propojení těchto dvou oblastí v závodech. 

     Taktická příprava výrazně zvyšuje svůj podíl v tréninku. Zaměřuje se na schopnost 

uplatnit optimální řešení v soutěži a na rozvoj tvůrčích schopností. Postupně se rozvíjí také 

psychické vlastnosti, které podmiňují dosažení výkonu, zejména získáváním závodních 

zkušeností. Jednotlivé složky tréninku se navzájem prolínají. To se pochopitelně promítá i 

do stavby sportovního tréninku, která začíná mít přibližnou podobu jako etapa vrcholového 

tréninku. 

     Během etapy specializovaného tréninku děti (a jejich rodiče) často uvažují o své 

perspektivě ve sportu. Nejen míra talentovanosti, ale i zájem provozovat sport na 

vrcholové úrovni, vedou k rozhodování o budoucnosti. Sport se dělí do dvou oblastí – na 

soutěžní sport, kde začíná být rozhodující výkon a výkonnost jednotlivce, a na rekreační 

sport, jehož cílem je nabízet mládeži další alternativy smysluplného trávení volného času. 

Velmi důležitou roli zde může sehrát trenér a jeho schopnost reálného pohledu na 

výkonnost a perspektivu již dospívajícího dítěte. Právě „pravdivost“ ocenění možností 

konkrétního jedince může pomoci v nelehkém rozhodování o budoucnosti mladého 

sportovce (Perič, 2004). 

     V etapě specializovaného tréninku lyžařů běžců navazujeme na všeobecnou lyžařskou 

průpravu. Po zvládnutí základních prvků běžecké techniky a jejich kombinaci nastupuje 

fáze stabilizace těchto prvků a vytváření plastičnosti techniky. V přípravě začínáme více 

využívat speciálních tréninkových prostředků jako jsou např. kolečkové lyže (Potměšil a 

kol., 1974). 
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6. Tréninkové prostředky v běhu na lyžích 

 

     Běh na lyžích je zimní sportovní odvětví, na jehož provozování je třeba sněhová 

pokrývka. Vzhledem k tomu, že v našich klimatických podmínkách je možné v horských 

oblastech počítat s dobou, kdy je možné běhat na lyžích, přibližně od konce listopadu do 

začátku dubna, jedná se tak přibližně o čtyři a půl měsíce v roce. Aby se lyžař mohl na 

lyžařskou sezonu zodpovědně připravit, je potřeba najít jiné pohybové aktivity, které 

odpovídajícím způsobem přípravu na lyžích nahradí.  

     Sestavení letní přípravy lyžaře běžce je značně ovlivněno vytyčenými cíli, kterých 

chceme dosáhnout. Pokud se nám jedná jen o pouhou kondiční přípravu s cílem 

snadnějšího pohybu na běžeckých lyžích, pak bude stačit využít obecných tréninkových 

prostředků – prostý běh, chůze, jízda na kole, popřípadě lehké obecné posilování. Pokud si 

však klademe vyšší výkonnostní cíle, pak už je třeba využívat i speciálních tréninkových 

prostředků, což jsou různá imitační cvičení, jízda na kolečkových lyžích a především co 

největší využití běhu na lyžích. 

     Příprava se však neliší jen ve využívání různých tréninkových prostředků, ale i 

v obsahové náplni tréninkové přípravy a intenzitě zatížení. V každém případě je třeba 

respektovat zvláštnosti této disciplíny, která klade zvýšené nároky především na silově 

vytrvalostní schopnosti (Gnad, Psotová, 2005). 

 

 

6.1  Všeobecné  tréninkové  prostředky 

 

     Atletický běh – je pohybovou strukturou nejjednodušší lokomoční pohyb, vycházející 

z prosté chůze a rozvíjející především silovou vytrvalost dolních končetin. Základem 

racionální techniky je správná koordinace pohybů, to znamená postupné zapojování a 

uvolňování jednotlivých svalových skupin dolních končetin. Výsledná rychlost běhu je 

dána vztahem frekvence pohybů a délky jednotlivých kroků, stejně tak i velikostí a směrem 

odrazu dolních končetin. 

     Atletický běh v přípravě pro běh na lyžích lze využívat na atletické dráze nebo 

v přírodních podmínkách bez převýšení nebo v členitém terénu.  To je z hlediska střídání 

intenzity zatížení organismu výhodnější, protože stimuluje zatížení při běhu na lyžích, 
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které probíhá též v členitém terénu. Atletický běh v terénu je tak velmi důležitý tréninkový 

prostředek pro adaptaci organismu právě na tento typ zatížení. Pro trénink je možné 

využívat i lyžařských běžeckých tratí. Pro rozvoj dynamické síly dolních končetin se 

využívá běh do kopce, kdy dochází k rozvoji speciální silové vytrvalosti s maximálním 

zatížením organismu a pohybová struktura dolních končetin při odrazu je podobná, jako u 

běhu na lyžích. 

     Chůze – pro jedince, kteří jsou méně zdatní a atletický běh je pro ně příliš náročný, je 

možné využít prosté chůze. Při chůzi dochází k rozvoji obecné vytrvalosti. Její fyzickou 

náročnost můžeme zvyšovat jednak délkou zatížení, ale především převýšením tratě. 

Nejvhodnější je chůze po horských cestách s náročným převýšením, které je následně 

vystřídáno chůzí z kopce. Zde je možná i kombinace střídání chůze s během. Pro 

komplexní rozvoj je možné použít i běžecké hole, při jejichž použití se zapojují i svalové 

skupiny horních končetin. 

     Cyklistika – je v současné době jedním z nejvíce využívaných a oblíbených letních 

tréninkových prostředků, protože umožňuje pohyb ve velmi členitém terénu a zároveň 

neklade příliš velké nároky na kloubní zatížení dolních končetin. Že má cyklistika 

právoplatné místo v tréninku lyžaře běžce dokumentuje i skutečnost, že energetická výdej 

při cyklistice roste přibližně s druhou mocninou rychlosti v závislosti na odporu vzduchu, 

profilu a technických parametrech tratě. 

     Silniční cyklistika patří k fyzicky nejnáročnějším sportům, při kterých dochází k práci 

nízké až střední intenzity se střídáním submaximální intenzity. Rozvíjí především obecnou 

vytrvalost. 

     Horská cyklistika také patří mezi fyzicky nejnáročnější sportovní odvětví. V tréninku 

lyžaře běžce má jisté přednosti oproti silniční cyklistice. Jednak v tom, že je možné ji 

provozovat v členitějším terénu a tím vhodně modelovat obdobnou intenzitu zatížení, jaká 

je při běhu na lyžích. Zároveň nelze přehlédnout zdravotní hledisko. Tím, že horskou 

cyklistiku můžeme provozovat v terénu, v čistém prostředí lesů a hor mimo nebezpečné 

silniční komunikace, omezíme tak vliv vdechovaných škodlivých látek produkovaných 

v silničním provozu. 

     Jízda na koloběžce – koloběžka je tréninkový prostředek, který se používá především u 

mládežnických kategorií. Rozvíjí správnou techniku provedení odrazu, jaký se provádí při 

běhu na lyžích klasickou technikou, a cit pro rovnováhu. Jedná se o speciální typ 
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koloběžky na velkých kolech, který umožňuje vzpřímené postavení při jízdě. Pro jízdu na 

koloběžce se doporučuje hladký asfaltový povrch. 

     Rozvoj síly – prostředky pro rozvoj síly používané v tréninku lyžaře běžce jsou cvičení, 

při nichž sportovec překonává vnější odpor. Pro rozvoj síly se používají různá cvičení bez 

zátěže, se zátěží, chůze či běh ve ztížených podmínkách, jízda na lyžích ve ztížených 

podmínkách, skoková cvičení, cvičení na doplňkových prostředcích, např. posilovací 

trenažéry a expandery. 

     Sportovní hry – jsou pohybové činnosti určené pro všeobecný rozvoj pohybových 

schopností a funkčních parametrů prostřednictvím míčových her, např. kopaná, košíková, 

odbíjená, házená, lední hokej, hokej na kolečkových bruslích, tenis, stolní tenis, squash 

apod. 

     Jiné – jsou všeobecně rozvíjející doplňkové tréninkové prostředky: sportovní 

gymnastika, lehká atletika, plavání, kanoistika, veslování, turistika, orientační běh, 

bruslení, sjezdové lyžování apod. (Gnad, Psotová, 2005; Ilavský a kol., 2005; Máša a kol., 

1984; Potměšil a kol., 1974). 

 

 

6.2  Speciální tréninkové prostředky 

 

     Běh na lyžích – je hlavní tréninkový prostředek pro rozvoj všeobecných i speciálních 

pohybových schopností lyžaře běžce. Vzhledem ke klimatickým podmínkám je jeho 

použití v průběhu roku časově omezeno. Jedná se pohyb převážně cyklické povahy, jehož 

úkolem je absolvovat trať v co nejkratším možném čase. Při běhu na lyžích je možné 

používat dva způsoby běžecké techniky (klasickou techniku běhu a bruslení) a dále 

způsoby zrychlování, sjíždění, brzdění, výstupů, změny směru jízdy a zastavování. 

Náročnost zatížení  v průběhu jízdy na běžeckých lyžích je možné ztěžovat členitostí 

terénu, obtížnějšími podmínkami (jízda v hlubokém sněhu) či zvyšováním rychlosti jízdy.  

     Jízda na kolečkových lyžích – je jeden z hlavních tréninkových prostředků, který je 

možný použít pro rozvoj všeobecných i speciálních pohybových schopností v letním a 

podzimním přípravném období, kdy není možné jezdit na lyžích na sněhu. Při jízdě na 

kolečkových lyžích současně zapojujeme svalstvo horních i dolních končetin. Pro regulaci 

náročnosti jízdy na kolečkových lyžích je možné využít různé tvrdosti koleček, které 

následně zvyšují či snižují odpor při jízdě. Náročnost zatížení je také možné ztěžovat 
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jízdou v členitém terénu či zvyšováním rychlosti   

jízdy. Vzhledem k tomu, že časoprostorové 

provedení odrazu není vzhledem k větší rychlosti 

jízdy naprosto shodné s jízdou na lyžích na sněhu, 

doporučuje se pro rozvoj speciálních pohybových 

schopností jen jízda do kopců či pouhé soupažné 

odpichy. Snižuje se tak riziko použití nesprávné 

techniky odrazu. To platí zejména pro závodníky, 

kteří mají určité nedostatky v technice. Vzhledem 

k tomu, že kolečkové lyže nemají brzdící zařízení, 

nedoporučuje se z bezpečnostních důvodů jízda ze 

strmých kopců. Pro jízdu na kolečkových lyžích je 

třeba hladký asfaltový povrch.                                                                     

                                                                                                 Obrázek 2  Kolečkové lyže  

 

 

 

         

Imitační cvičení – jsou cvičení, která svojí pohybovou 

strukturou, rozsahem pohybu, pohybovou frekvencí a 

intenzitou zatížení co nejblíže simulují pohyb při 

odrazu i odpichu na běžeckých lyžích. Jedná se o chůzi 

či opakované skoky a skoková cvičení s lyžařskými 

holemi i bez nich po rovině nebo do kopce. Při těchto 

cvičeních je dáván důraz na správné provedení odrazu 

dolních končetin i odpichu paží s následnou švihovou 

prací. Pro imitační cvičení je potřeba zpevněný, nejlépe 

písčito-hlinitý povrch cest, nikoliv asfaltový. 

Nedoporučuje se z hlediska rizika zranění mokrý a 

kluzký   terén.  (Gnad,  Psotová,  2005;  Ilavský  a  kol.,               

       Obrázek  3  Imitační cvičení          2005; Máša a kol., 1984; Potměšil a kol., 1974). 
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7. Tréninkový deník lyžaře běžce 

 

     Tréninkový deník je nepostradatelnou součástí v tréninkovém procesu každého 

sportovce. Eviduje v něm každou tréninkovou jednotku – denní záznam, který představuje: 

délku trvání, průběh, tréninkové prostředky a metody, intenzitu zatížení, kilometry. Také je 

vhodné do deníku zapisovat vlastní postřehy a pocity jak z průběhu tréninku tak po jeho 

skončení. 

     Vyhodnocování tréninku se dělá zpravidla po měsíčních cyklech a je třeba se zaměřit na 

následující ukazatele: 

• Porovnání ukazatelů trénovanosti a jejich změn v příslušném tréninkovém období. 

• Rozbor změn ukazatelů trénovanosti vzhledem k tréninku v uplynulém období. 

• Srovnávání stavu ukazatelů trénovanosti se stavem trénovanosti ve stejném období 

v minulosti. 

• Sledování průběžných změn  tréninkových ukazatelů i závodního zatížení 

z hlediska celkové stavby tréninku. 

     Celkově lze říci, že vyhodnocování tréninku provádíme individuálně u každého 

závodníka. Srovnání ukazatelů získaných z tréninkových deníků jednotlivců umožňuje 

postihnout individuální odlišnosti lyžařů-běžců (Potměšil a kol., 1979). 

     Význam správného vedení tréninkového deníku pro závodníka i trenéra spočívá 

především ve zpětné kontrole. Lze tak odhalit např. chyby v tréninkovém procesu a slouží 

nám též ke kontrole nebo sledování celkového sportovního vývoje každého jednotlivce. 

     Některým mladým sportovcům připadá vedení tréninkového deníku zbytečné, ale je na 

trenérech aby vysvětlovali svěřencům důležitost tréninkového deníku a zároveň prováděli 

kontrolu nad jejich vedením. 

 

 

7.1  Pojmy v tréninkovém deníku 

 

     Níže uvedené tréninkové ukazatele se evidují a zapisují jednotným způsobem (Máša a 

kol. 1984; Jirků a kol. 1986; Ilavský a kol. 2005; Gnad, Psotová 2005; Skalníková 2007): 

• Dny zatížení (DZ) – realizace jakéhokoliv tréninkového zatížení nebo závodu 

v délce trvání minimálně 30 min. 
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• Jednotky zatížení (JZ) – tréninková jednotka v délce trvání  od 30 min. do 

několika hodin, v jednom dni zatížení může mít trénink i více tréninkových 

jednotek (např. dvoufázový trénink – 2 JZ). 

• Hodiny zatížení (HZ) – čistý čas strávený na tréninku a závodech. 

• Počet závodů – počet všech závodů, včetně tréninkových a kontrolních, v období 

bez sněhu i na sněhu. 

• Regenerace sil – zaznamenává se délka trvání v minutách (sauna, masáž, plavání 

apod.). 

• Nemoc – počet dnů, ve kterých se nemohl sportovec zúčastnit plánovaného 

tréninku nebo závodu. 

• Kilometrů celkem (KMC) – součet všech odtrénovaných cyklických kilometrů, u 

uvedeného množství kilometrů rozlišujeme tři pásma intenzity zatížení: 

o I - pásmo mírné intenzity – aerobní krytí, do 60 % maximální kyslíkové 

spotřeby, tzn. pod 75 % max. TF, 

o II - pásmo střední intenzity – aerobně-anaerobní krytí, mezi 60 – 75 % 

maximální kyslíkové spotřeby, tomu odpovídá 75 – 90 % max. TF, 

o III - pásmo vysoké intenzity – anaerobní laktátové krytí, tomuto pásmu 

odpovídá 90 – 95 % max. TF. 

• Lyže (LY) – počet najetých kilometrů na lyžích klasicky (LY – KL) i bruslením 

(LY – SK) s rozdělením do pásem intenzity zatížení. 

• Kolečkové lyže (KL) – počet kilometrů na kolečkových lyžích dle intenzit zatížení. 

• Běh (BE) – běh v terénu, na atletické dráze, zapisuje se počet všech kilometrů běhu 

rozepsaný do intenzit zatížení. 

• Kolo (KO) – počet kilometrů absolvovaných na kole se přepočítává  na kilometry 

cyklické, a to v poměru 1:3 u kola silničního (KO) a 1:2 u kola horského (HK). 

• Koloběžka (KB) – počet kilometrů najetých na koloběžce se přepočítává v poměru 

1:2. 

• Imitace (IM) – cvičení napodobující lyžařskou chůzi a běh na lyžích do kopce  i po 

rovině s holemi. 

• Síla (SI) – rozlišujeme obecnou sílu (OS) a speciální sílu (SS), zaznamenává se 

v hodinách. 

• Hry (HR) – eviduje se doba trvání her v hodinách. 
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• Jiné (J) – zapisuje se doba trvání v hodinách, jde např. o sportovní gymnastiku, 

plavání, sjezdové lyžování apod.. 

• TVO – tréninkové volno. 

• RR – rozjetí (rozklusání) a rozcvičení, V – vyjetí (vyklusání). 

 

 

7.2  Tréninkové plány 

 

     Roční plán sportovní přípravy vychází především z analýzy předchozího roku. Jsou 

v něm detailně určeny úkoly i záměry jednotlivých tréninkových období, zahrnuje 

tréninkové prostředky a metody sportovního tréninku s ohledem na růst komplexní zátěže. 

     V tabulce 2 jsou uvedeny doporučené objemy tréninkových ukazatelů v ročním 

tréninkovém cyklu, jak je uvádí Jirků a kol. (1986), Ilavský a kol. (2005) a Skalníková 

(2007). 

     Podíváme-li se do tabulky 2 na jednotlivé údaje v kategorii starších žákyň, zjistíme, že  

Ilavský a kol. (2005) uvádí u tréninkového prostředku kolečkové lyže (KL) hodnotu 0. 

Tento tréninkový prostředek doporučuje používat pouze  pro nácvik rovnováhy a techniky. 

Ukazatele zatížení ve III. intenzitě pro starší žactvo autoři neuvádí. Ostatní uvedené 

hodnoty se u jednotlivých autorů výrazně neliší. Skalníková (2007) není v tabulce u 

kategorie staršího žactva uvedena, protože se zabývá pouze kategorií dorostu. 

     V kategorii mladších a starších dorostenek uvádí Jirků a kol. (1986) výrazně vyšší 

hodnoty u ukazatelů dny zatížení (DZ), jednotky zatížení (JZ), cyklické hodiny zatížení 

(HZC). Skalníková (2007) uvádí výrazně vyšší hodnoty u ukazatele celkové hodiny 

zatížení (CHZ) a ve III. Intenzitě, což je ovlivněno zejména hodnotami ukazatelů 

kolečkové lyže (KL) a běh (BE). Taktéž hodnota ukazatele síly (SI) je podle Skalníkové 

(2007) výrazně vyšší. 

     Za pozornost stojí hodnota ukazatele síly (SI), kterou uvádí Jirků a kol. (1986). Ta se od 

kategorie starších žákyň až po starší dorostenky nemění. 
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  Tabulka 2 Doporučené objemy hlavních tréninkových ukazatelů RTC (v hod.) podle      
                    vybraných  autorů. 
 

  

  DZ JZ HZC CHZ III. LY KL BE SI 

JIRKŮ 240 300 530 230   110 10 80 40 

 s
t.

ž
á
k
y
n

ě
 

ILAVSKÝ 230 290 470 280   100 0 70 30 

JIRKŮ 270 425 650 320   145 25 100 40 

SKALNÍKOVÁ 245 382 542 390 68 157 60 118 55 

 m
l.

d
o

ro
s
te

n
k

y
 

ILAVSKÝ 240 360 535 355 43 150 30 90 40 

JIRKŮ 280 425 700 360   165 30 105 40 

SKALNÍKOVÁ 261 403 601 433 87 165 70 156 85 

 s
t.

d
o

ro
s
te

n
k

y
 

ILAVSKÝ 250 365 550 390 47 170 35 95 45 

 

Poznámky: DZ = dny zatížení, JZ = jednotky zatížení, HZC = celkové hodiny zatížení, CHZ 

= cyklické hodiny zatížení, III. = zatížení ve III. Intenzitě, LY = lyže, KL = kolečkové lyže, 

BE = běh, SI = síla 

Červeně vyznačeny výrazně odlišné hodnoty tréninkových ukazatelů. 
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8.  Výsledky a jejich rozbor 

 

     Všechny získané poznatky jsme uspořádali do tabulek a grafů. Z nich jsme následně 

vycházeli při porovnávání obou sledovaných závodnic, ale i při porovnávání zjištěných 

hodnot tréninkových ukazatelů uvedených závodnic s hodnotami uvedenými v literatuře. 

Jako „standard“ jsme vybrali hodnoty tréninkových ukazatelů podle Ilavského a kol. 

(2005). Tyto hodnoty tréninkových ukazatelů jsou v současné době doporučovány i na 

seminářích trenérů mládeže SLČR, a proto budeme při našem porovnávání vycházet právě 

z těchto materiálů.  

     Rozbor výsledků byl prováděn za lyžařské sezony 2004/2005 – 2008/2009. To 

znamená, že byla analyzována příprava závodnic od kategorie starších žákyň do kategorie 

starších dorostenek. V tabulkách a grafech jsou u sledovaných závodnic uváděny jak 

skutečně odtrénované hodnoty z tréninkových deníků (A.H. - S; O.S. - S) v hodinách, tak 

plánované hodnoty (PLÁN). Kde Ilavský a kol. (2005) hodnoty tréninkových ukazatelů 

neuvádí, je (N). 
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8.1 Tréninkové ukazatele 

 

Porovnání sezony 2004/2005 (kategorie starších žákyň prvním rokem): 

  

     Tabulka 3  Vybrané tréninkové ukazatele sledovaných závodnic v sezoně 2004-05 

  DZ JZ HZC CHZ III. LY KL BE SI 

PLÁN 170 210 280 90 9 40 0 45 10 

A.H. - S 163 189 251 88 5 43 5 40 3 

O.S. - S 173 209 276 102 7 53 6 49 6 

ILAVSKÝ 225 250 425 230  N  90      N  60 25 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Graf 1  Porovnání vybraných tréninkových ukazatelů sledovaných závodnic  
                     se standardem a plánem v sezoně 2004-05. 
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  Ze zjištěných údajů lze konstatovat, že závodnice O.S. má všechny tréninkové ukazatele 

vyšší než A.H. Rozdíl však není výrazný. 

     Při porovnání odtrénované skutečnosti u sledovaných závodnic se standardem je rozdíl 

daleko znatelnější. Kromě  kolečkových lyží (KL), kde standard pro tuto věkovou kategorii 

není ani uveden, nedosáhly lyžařky v ostatních tréninkových ukazatelích hodnot, které 

doporučuje uvedený standard. Největší rozdíl lze vidět u ukazatelů síly (SI), cyklických 

hodin zatížení (CHZ) ve kterých nedosáhly ani 50% standardu, A.H. je pod 50% i 

v ukazateli lyže (LY).  

     Tréninkový plán byl nastaven na nižší hodnoty než standard. U ukazatelů III. intenzita 

(III.) a síla (SI) výrazně nedosáhly sledované závodnice plánovaných hodnot, A.H. 

v případě ukazatele síly (SI) splnila plán dokonce jen na 30%. U ukazatele lyže (LY) byly 

plánované hodnoty překročeny, u O.S. výrazně. V ostatních ukazatelích je O.S. na úrovni 

plánu nebo mírně nad plánem, v případě A.H. jsou hodnoty mírně pod plánovanými.   

 

 

     Tabulka 4   Procentuální plnění tréninkového plánu závodnic v sezoně 2004-05 

  DZ JZ HZC CHZ III. LY KL BE SI 

  A.H. – S (v %) 96 90 90 98 56 108   89 30 

  O.S. – S (v %) 102 100 99 113 78 133   109 60 

PLÁN (v hod.) 170 210 280 90 9 40 0 45 10 

 

 

 

     Tabulka 5   Procentuální vyjádření tréninkové skutečnosti  závodnic ke standardu       
                          v sezoně 2004-05 
 

  DZ JZ HZC CHZ III. LY KL BE SI 

A.H. – S (v %) 72 76 59 38   48   67 12 

O.S. – S (v %) 77 84 65 44   59   82 24 

     ILAVSKÝ  
       (v  hod.) 

225 250 425 230 N  90 N 60 25 
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Porovnání sezony 2005/2006  (kategorie starších žákyň druhým rokem): 

 

 

      Tabulka 6  Vybrané tréninkové ukazatele sledovaných závodnic v sezoně 2005-06 

  DZ JZ HZC CHZ III. LY KL BE SI 

PLÁN 200 250 320 155 15 50 10 45 10 

A.H. - S 176 222 289 152 11 53 8 37 5 

O.S. - S 186 212 277 187 16 69 8 51 7 

ILAVSKÝ 230 280 470 280 N  100 N 70 30 

 

 

 

 

       Graf 2  Porovnání vybraných tréninkových ukazatelů sledovaných závodnic 
                    se standardem a plánem v sezoně 2005-06.  
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     Stejně jako v první sezoně dosáhla O.S. i v sezoně 2005-06 vyšších hodnot ve většině 

tréninkových ukazatelů. Závodnice A.H. dosáhla vyšších hodnot jen v ukazatelích 

jednotky zatížení (JZ) a celkových hodinách zatížení (HZC), v ostatních ukazatelích, 

kromě kolečkových lyží (KL), má vyšší hodnoty O.S. Výrazné rozdíly lze spatřovat 

v ukazatelích cyklické hodiny zatížení (CHZ), v zatížení ve III. intenzitě (III.), lyže (LY) a 

běh (BE). 

     Při porovnání sledovaných závodnic se standardem zjišťujeme, že tyto ve většině 

ukazatelů opět zdaleka nedosahují tak vysokých hodnot jako v případě standardu, 

nejvýraznější rozdíl je opět u ukazatele síly (SI). 

     I v této sezoně byl plán nastaven na hodnoty nižší než standard. Plnění plánovaných 

hodnot je v případě A.H. kromě lyží (LY) mírně pod plánem, u ukazatelů zátěže ve III. 

intenzitě (III.) a u síly (SI) je výrazně pod plánem. O.S. překročila plán u ukazatelů 

cyklické hodiny zatížení (CHZ), a lyže (LY) výrazně, ve III. intenzitě (III.) a běhu (BE) 

mírně. Ostatní ukazatele jsou mírně pod plánem, síla (SI) je pod plánem výrazně. 

      

 

     Tabulka 7   Procentuální plnění tréninkového plánu závodnic v sezoně 2005-06 

  DZ JZ HZC CHZ III. LY KL BE SI 

A.H. – S (v %) 88 89 90 98 73 106 80 82 50 

O.S. – S (v %) 93 85 87 121 107 138 80 113 70 

PLÁN (v hod.) 200 250 320 155 15 50 10 45 10 

 

 

    Tabulka 8   Procentuální vyjádření tréninkové skutečnosti závodnic ke standardu  
                         v sezoně 2005-06   
 

  DZ JZ HZC CHZ III. LY KL BE SI 

A.H. – S (v %) 77 79 61 54   53   53 17 

O.S. – S (v %) 81 76 59 67   69   73 23 

ILAVSKÝ 
(v hod.) 

230 280 470 280 N  100  N 70 30 
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Porovnání sezony 2006/2007 (kategorie mladších dorostenek prvním rokem): 

 

 

      Tabulka 9  Vybrané tréninkové ukazatele sledovaných závodnic v sezoně 2006-07 

  DZ JZ HZC CHZ III. LY KL BE SI 

PLÁN 250 300 430 290 20 70 10 55 13 

A.H. - S 244 290 342 300 18 54 18 53 11 

O.S. - S 236 279 415 301 24 89 20 60 5 

ILAVSKÝ 235 310 500 300 30 125 20 80 35 

 

 

 

 

        Graf 3  Porovnání vybraných tréninkových ukazatelů sledovaných závodnic  
                     se standardem a plánem v sezoně 2006-07 
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      V sezoně 2006-07 zjišťujeme největší rozdíl mezi sledovanými závodnicemi u 

tréninkových ukazatelů lyže (LY) a III. intenzita (III.), ve prospěch O.S., u tréninkového 

ukazatele síla (SI) ve prospěch A.H. Ostatní tréninkové ukazatele mají obě závodnice 

srovnatelné. 

     Při porovnání se standardem zjistíme, že v ukazatelích, celkové hodiny zatížení (HZC), 

III. intenzita (III.), lyže (LY), běh (BE) a síla (SI) stále sledované závodnice výrazně 

zaostávají, ale v ostatních tréninkových ukazatelích je již vidět přiblížení ke standardu.  

     Plán je kromě ukazatele dny zatížení (DZ) stále nastaven pod standardem. Závodnice 

A.H. v ukazatelích celkové hodiny zatížení (HZC) a lyže (LY) výrazněji zaostává za 

plánem, v ukazateli kolečkové lyže (KL) plán výrazně překračuje. O.S. v ukazatelích III. 

intenzity (III.), lyže (LY) je výrazně nad plánem, u kolečkových lyží (KL) dokonce plán 

překračuje dvojnásobně. U ukazatele síly (SI) naopak za plánem výrazně zaostává. 

 

 

 

     Tabulka 10   Procentuální plnění tréninkového plánu závodnic v sezoně 2006-07 

  DZ JZ HZC CHZ III. LY KL BE SI 

A.H. – S (v %) 98 97 80 103 90 77 180 96 85 

O.S. – S (v %) 94 93 97 104 120 127 200 109 38 

PLÁN (v hod.) 250 300 430 290 20 70 10 55 13 

 

 

 

    Tabulka 11   Procentuální vyjádření tréninkové skutečnosti závodnic ke standardu  
                           v sezoně 2006-07 
 

  DZ JZ HZC CHZ III. LY KL BE SI 

A.H. – S (v %) 104 94 68 100 60 43 90 66 31 

O.S. – S (v %) 100 90 83 100 80 71 100 75 14 

ILAVSKÝ 
(v hod.) 

235 310 500 300 30 125 20 80 35 
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Porovnání sezony 2007/2008 (kategorie mladších dorostenek druhým rokem): 

 

 

     Tabulka 12  Vybrané tréninkové ukazatele sledovaných závodnic v sezoně 2007-08 

  DZ JZ HZC CHZ III. LY KL BE SI 

PLÁN 270 350 490 350 30 150 40 105 30 

A.H. - S 256 351 380 351 26 170 51 76 14 

O.S. - S 220 282 394 294 19 160 45 62 10 

ILAVSKÝ 240 320 535 355 43 150 30 90 40 

 

 

 

         Graf 4  Porovnání vybraných tréninkových ukazatelů sledovaných závodnic 
                      se standardem a plánem v sezoně 2007-08 
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    V sezoně 2007-08 má A.H. poprvé za sledované období vyšší hodnoty u většiny 

tréninkových ukazatelů než O.S. Ta dosahuje vyšších hodnot pouze u celkových hodin 

zatížení (HZC). Nejvýraznější rozdíl je u ukazatele jednotek zatížení (JZ), zatížení ve III. 

intenzitě (III.) a síla (SI). 

     V této sezoně je většina tréninkových ukazatelů u obou závodnic na úrovni standardu 

nebo výše. Stále však výrazně zaostávají v ukazatelích celkové hodiny zatížení (HZC), III. 

intenzitě (III.) a síle (SI). Závodnice O.S. zaostává i v ukazateli běhu (BE). Naopak oproti 

standardu jsou u závodnic výrazně vyšší hodnoty u kolečkových lyží (KL), vyšší jsou u 

nich i hodnoty na lyžích (LY), u A.H. i dny zatížení (DZ) a jednotky zatížení (JZ). 

     V této sezoně je plán nastaven na úrovni standardu, výrazně nižší jsou však plánované 

hodnoty III. intenzity (III.) a síly (SI). A.H. výrazněji překročila plán u ukazatele 

kolečkové lyže (KL), naopak výrazněji zaostala za plánem v ukazatelích celkové hodiny 

zatížení (HZC), běh (BE) a síla (SI). O.S. u většiny ukazatelů zaostává za plánem, 

nejvýrazněji ve III. intenzitě (III.), běhu (BE) a síle (SI). Plán překročila u ukazatelů lyže 

(LY) a kolečkové lyže (KL), avšak jen mírně. 

 

     Tabulka 13   Procentuální plnění tréninkového plánu závodnic v sezoně 2007-08 

  DZ JZ HZC CHZ III. LY KL BE SI 

A.H. – S (v %) 95 100 78 100 87 113 128 72 47 

O.S. – S (v %) 81 81 80 84 63 107 113 59 33 

PLÁN (v hod.) 270 350 490 350 30 150 40 105 30 

 

 

    Tabulka 14   Procentuální vyjádření tréninkové skutečnosti závodnic ke standardu  
                           v sezoně 2007-08 
 

  DZ JZ HZC CHZ III. LY KL BE SI 

A.H. – S (v %) 107 110 71 99 60 113 170 84 35 

O.S. – S (v %) 92 88 74 83 44 107 150 69 25 

ILAVSKÝ 
(v hod.) 

240 320 535 355 43 150 30 90 40 
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Porovnání sezony 2008/2009 (kategorie starších dorostenek prvním rokem): 

 

 

      Tabulka 15  Vybrané tréninkové ukazatele sledovaných závodnic v sezoně 2008-09 

  DZ JZ HZC CHZ III. LY KL BE SI 

PLÁN 260 350 500 395 40 155 55 110 30 

A.H. - S 238 314 425 394 28 180 52 113 15 

O.S. - S 280 333 424 354 21 156 67 113 18 

ILAVSKÝ 250 365 550 390 47 170 35 95 45 

 

 

 

        Graf 5  Porovnání vybraných tréninkových ukazatelů sledovaných závodnic 
                     se standardem a plánem v sezoně 2008-09 
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     V poslední sezoně 2008-09 sledovaného období můžeme konstatovat, že ukazatele dny 

zatížení (DZ), kolečkové lyže (KL) a síla (SI) jsou vyšší u O.S. Naopak cyklické hodiny 

zatížení (CHZ), zatížení ve III. intenzitě (III.) a lyže (LY) má vyšší hodnoty A.H. Ostatní 

tréninkové ukazatele jsou prakticky na stejné úrovni. 

     Při porovnání se standardem zjistíme, že výrazně vyšší hodnoty u standardu jsou u 

ukazatelů celkové hodiny zatížení (HZC), ve III. intenzitě (III.) a v síle (SI). Naopak 

výrazný rozdíl ve prospěch sledovaných lyžařek je u kolečkových lyží (KL). Hodnoty 

ostatních tréninkových ukazatelů jsou srovnatelné se standardem. 

     V sezoně 2008-09 je tréninkový plán srovnatelný se standardem, větší důraz je kladen 

na kolečkové lyže (KL), naopak menší na sílu (SI). Plnění plánu je u obou závodnic 

srovnatelné, výrazně zaostávají u ukazatelů III. intenzita (III.) a síla (SI). O.S. plán výrazně 

překročila v případě kolečkových lyží (KL). 

 

    

     Tabulka 16   Procentuální plnění tréninkového plánu závodnic v sezoně 2008-09 

  DZ JZ HZC CHZ III. LY KL BE SI 

A.H. – S (v %) 92 90 85 100 70 116 95 103 50 

O.S. – S (v %) 108 95 85 90 53 101 122 103 60 

PLÁN (v hod.) 260 350 500 395 40 155 55 110 30 

 

 

 

    Tabulka 17   Procentuální vyjádření tréninkové skutečnosti závodnic ke standardu  
                           v sezoně 2008-09 
 

  DZ JZ HZC CHZ III. LY KL BE SI 

A.H. – S (v %) 95 86 77 101 60 106 149 119 33 

O.S. – S (v %) 112 91 77 91 45 92 191 119 40 

ILAVSKÝ 
(v hod.) 

250 365 550 390 47 170 35 95 45 
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8.2  Růst výkonnosti 

 

     Růst výkonnosti sledovaných lyžařek budeme posuzovat jednak podle vyhodnocení 

zjištěných hodnot u vybraných tréninkových ukazatelů a prostředků, ale také z hlediska 

dosažených výsledků závodnic v soutěžích. Zde budeme posuzovat nejlepší umístění 

v sezoně (MČR a ČP) a umístění v republikovém žebříčku. 

     Růst výkonnosti podle vybraných tréninkových ukazatelů a prostředků budeme 

porovnávat vždy vzhledem ke standardu. Jako standard jsme zvolili opět doporučené 

ukazatele podle Ilavského a kol. (2005). 

 

 

8.2.1 Tréninkové prostředky 

 

 

       Graf 6   Průběh tréninkového ukazatele dny zatížení (DZ) za sledované období. 

 

     Graf 6 nám ukazuje, že v průběhu sledovaného období ukazatel dny zatížení (DZ) 

v případě standardu velmi mírně stoupá. U sledovaných závodnic je tento ukazatel až do 
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sezony 2006-07 pod standardem. V této sezoně závodnice dosahují standardu a v dalších 

sezonách sledovaného období dosahují hodnot srovnatelných se standardem. 

 
                          
   

     Graf 7   Průběh tréninkového ukazatele jednotky zatížení (JZ) za sledované období. 

 

 

     Jednotky zatížení (JZ) u standardu v průběhu sledovaného období stoupají, z grafu je 

patrné, že u obou sledovaných závodnic jsou hodnoty pod standardem, pouze u A.H. 

v sezoně 2007-08 je hodnota tohoto ukazatele větší než standard. 
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         Graf 8   Průběh tréninkového ukazatele celkové hodiny zatížení (HZC) 
                       za sledované období. 
 
 
 
    Z grafu 8 je patrné, že u ukazatele celkové hodiny zatížení (HZC) hodnoty standardu 

v průběhu sledovaného období rostou. Hodnoty tohoto ukazatele jsou u obou závodnic po 

celé období výrazně nižší než standard. 
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          Graf 9  Průběh tréninkového ukazatele cyklické hodiny zatížení (CHZ) za          
                         sledované období. 
 
   

    Z celkového pohledu na graf 9 lze konstatovat, že u standardu dochází po celou dobu 

sledovaného období k postupnému zvyšování hodnot cyklické hodiny zatížení (CHZ). 

     Závodnice A.H. dosahuje na začátku sledovaného období výrazně nižších hodnot, 

křivka stoupá strměji až do sezony 2006-07, kdy dojde k vyrovnání hodnot se standardem, 

který nadále kopíruje.  

     U O.S. jsou na začátku sledovaného období hodnoty cyklických hodin zatížení (CHZ) 

také výrazně nižší než u standardu, avšak vyšší než u A.H. Do sezony 2006/2007, kdy 

hodnoty dosáhnou standardu, má křivka podobně strmý charakter jako u A.H. V sezoně 

2007-08 dochází u O.S. ke stagnaci hodnot a růst nastává až v následující sezoně 2008-09. 
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              Graf 10  Průběh tréninkového ukazatele zatížení ve III. intenzitě (III.) 
                             za sledované období. 
 
 
 

     Při pohledu na graf 10 je zřejmé, že hodnoty ukazatele zatížení ve III. intenzitě (III.) 

jsou u obou závodnic od sezony 2006-07 výrazně nižší než v případě uváděného standardu. 

     V sezonách 2004-05 a 2005-06 nelze tento ukazatel porovnávat se standardem, protože 

Ilavský a kol. (2005) pro kategorii staršího žactva hodnoty ukazatele zatížení ve III. 

intenzitě neuvádí. 

     U závodnice A.H. dochází až do sezony 2007-08 k výraznějšímu růstu ukazatele 

zatížení ve III. intenzitě (III.), pak se tento růst zmírňuje.  

     U O.S. dochází k prudkému růstu tohoto ukazatele až do sezony 2006-07. Dosažené 

hodnoty jsou vyšší než u A.H. V sezoně 2007-08 dochází u závodnice O.S. k výraznému 

poklesu a v porovnání s A.H. jsou v sezonách 2007-08 a 2008-09 hodnoty ukazatele 

zatížení ve III. intenzitě (III.) nižší. 
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            Graf 11  Průběh tréninkového prostředku lyže (LY) za sledované období. 

 

 

     Z celkového pohledu na graf 11 je patrné, že u standardu dochází k postupnému 

zvyšování hodnot na lyžích (LY). 

     Závodnice A.H. na začátku sledovaného období dosahuje výrazně nižších hodnot než 

standard a hodnoty se v podstatě nemění až do sezony 2006-07. Zde následuje velký zlom 

v dosažených hodnotách a křivka se dostává mírně nad úroveň standardu. 

     Závodnice O.S. má do sezony 2006-07 výrazně nižší hodnoty než standard, avšak vyšší 

než v případě A.H. Křivka stoupá postupně až do sezony 2007-08, kde dosahuje standardu. 

V sezoně 2008-09 dochází ke stagnaci a křivka se dostává opět mírně pod standard. 
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     Graf 12  Průběh tréninkového prostředku kolečkové lyže (KL) za sledované období. 

 

 

     Ilavský a kol. (2005) doporučuje v kategoriích staršího žactva využívat kolečkové lyže 

(KL) pouze k nácviku techniky a rovnováhy. Proto je porovnání se standardem až od 

sezony 2006-07. V této sezoně mají obě sledované závodnice hodnoty tohoto ukazatele na 

úrovni standardu, v dalších sezonách jsou hodnoty u obou závodnic výrazně vyšší než 

standard (graf 12). 
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             Graf 13  Průběh tréninkového prostředku běh (BE) za sledované období. 

 

 

     Z grafu 13 je patrné, že hodnoty tréninkového ukazatele běh (BE) u standardu po celé 

sledované období rostou. U sledovaných závodnic jsou hodnoty tohoto ukazatele až do 

sezony 2007-08 pod standardem v sezoně 2008-09 se obě sledované závodnice dostávají 

nad úroveň standardu. 
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            Graf 14  Průběh tréninkového prostředku síla (SI) za sledované období. 

 

 

     Křivky tréninkového prostředku síly (SI) v grafu 14 nám ukazují, že sledované 

závodnice dosahovaly téměř stejných hodnot pocelé sledované období. Hodnoty ukazatele 

síly (SI) jsou však výrazně nižší než v případě standardu a rozdíl se po celé sledované 

období postupně ještě zvětšuje. 
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8.2.2  Dosažené sportovní výsledky 

 

          

     Tabulka 18   Přehled výsledků ve sledovaném období (www. sport-časomíra, 2009)      

                             

 

                       

 

 

 

 

 

  

Poznámky: X – nedostatek závodů, V – volně, K – klasicky 

 

 

     Z tabulky 18 je zřejmé, že závodnice A.H. prošla kategorií staršího žactva bez 

významnějšího úspěchu. Od sezony 2006/2007 však dochází k mírnému zlepšení a 

v sezoně 2008/2009 je již vidět výrazný výsledkový posun. Odměnou za vynaložené úsilí 

po této sezoně bylo pro závodnici A.H. zařazení do výběru OH nadějí. 

Závodnice O.S. patřila už v kategorii staršího žactva k širší republikové špičce a v obou 

sezonách starších žákyň dosáhla na medailové umístění. V kategorii mladších dorostenek 

O.S. trochu stagnovala i výsledkově, ale v sezoně 2008/2009 se v kategorii starších 

dorostenek opět více prosazovala a to ji vyneslo zařazení do sportovního centra mládeže.  

 

 

 

 

 

 

 

                              A.H.                          O.S. 

  žebříček nejlepší umístění žebříček nejlepší umístění 

04/05      X     16. místo - 3km V  7. místo      3. místo - 3km V 

05/06      X     16. místo - 4km V  6. místo      3. místo - 4km K 

06/07 17. místo     15. místo - 5km K  9. místo      4. místo - 5km V 

07/08 13. místo      9. místo - 5km V 10. místo      4. místo - 4km K 

se
zo

ny
 

08/09  7. místo     2. místo - 10km V  8. místo      2. místo - 5km K 
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9.  DISKUSE 

 

 

     V této diplomové práci byla analyzována příprava dvou mladých závodnic Sokola 

Stachy za pětileté období.  

     Rozeberme si nyní zjištěné výsledky a pokusme se popsat určité zákonitosti našeho 

sledování. 

     První ze sledovaných závodnic A.H. začínala jako průměrné dítě a v prvních rocích 

nebyla její sportovní aktivita na první pohled ničím zajímavá. Kategorií staršího žactva, 

což byl začátek našeho sledovaného období, prošla bez výraznějšího úspěchu. Dovolíme si 

tvrdit, že to bylo ovlivněno jednak jejím průměrným pohybovým nadáním ale i tím, že 

v této kategorii s během na lyžích začínala a navíc jej brala spíše jako vyplnění volného 

času. O to překvapivější byl další průběh její sportovní výkonnosti. A.H. je velice 

svědomitá a ctižádostivá závodnice, která postupem času našla v této sportovní disciplíně 

zalíbení a pochopila, že jen poctivým tréninkem je schopna posunout se mezi elitu mládeže 

v lyžování. O co déle s během na lyžích začala, o to více má nyní chuť prodat snahu a 

práci, kterou v současné době odvádí po boku trenérské dvojice manželů Frühaufových. I 

ze zjištěných výsledků bylo vidět, že A.H. od začátku sledovaného období navyšovala 

hodnoty tréninkových ukazatelů a to jí vyneslo v poslední sezoně místo mezi špičkou ve 

své věkové kategorii. Pokud bychom měli zmínit nějaké slabší stránky závodnice A.H., 

byla by to jednoznačně rychlost a síla. Domníváme se, že by bylo vhodné se na uvedené 

slabiny zaměřit, pokusit se je vhodně eliminovat a klást v tréninkovém procesu větší důraz 

právě na tyto uvedené schopnosti. 

     Druhá ze sledovaných závodnic O.S. je od A.H. typově odlišná. To byl jeden z důvodů 

výběru právě těchto dvou závodnic. O.S. je oproti A.H. výrazně rychlostní typ a stejný 

nebyl ani začátek její sportovní kariéry. Začala závodit již v 7 letech a od prvních let 

patřila ke špičce ve své kategorii. Nejdříve to bylo v regionálních soutěžích a posléze 

slavila úspěchy i na MČR staršího žactva, odkud přivezla hned první rok bronzovou 

medaili. Začátek jejího sportovního snažení by mohl svádět k názoru, že se v jejím případě 

jednalo o cestu ranné specializace, na kterou ve své práci upozorňuje např. Perič (2004). 

Tento názor však naše sledování a zjištěné výsledky spíše vyvracejí. O.S. sice dosahovala 

v prvních sledovaných sezonách vyšších hodnot tréninkových ukazatelů než A.H., ale 

rozdíl nebyl z celkového pohledu nijak výrazný a její tréninkové ukazatele dokonce ani 
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nedosahovali hodnot doporučovaných autory (Jirků a kol.; Ilavský a kol.; Skalníková), 

z jejichž literatury jsme vycházeli.  Troufáme si ale říci, že O.S. vynikala velkým 

odhodláním, se kterým již na přelomu mladšího a staršího žactva vstupovala do sportu což 

bylo v jejím věku při porovnání s ostatními vrstevnicemi spíše neobvyklé. A určitě i díky 

této vlastnosti se výsledkově prosazovala již v žákovských kategoriích. Bohužel při 

přechodu do dorostenecké kategorie lze sledovat u O.S. mírnou stagnaci v hodnotách 

tréninkových ukazatelů, a to se částečně projevilo i na jejích sportovních výsledcích. Po 

určitých neshodách ve svém mateřském klubu se O.S. rozhodla přestoupit do oddílu Sokol 

Stachy a dnes si dovolíme tvrdit, že to bylo správné rozhodnutí. O.S. se v novém oddíle 

zařadila do tréninkové skupiny dorostenců po boku závodnice A.H. a pod vedením trenérů 

Stanislava a Petry Frühaufových získala novou motivaci. Jejich společné úsilí se pomalu, 

ale jistě začíná vyplácet a nezbývá než věřit, že se trenéru Frühaufovi podaří po Kateřině 

Neumannové vychovat další naděje českého lyžování. 

     Naším sledováním lze potvrdit, že obě závodnice v současné době podstupují 

tréninkový proces, který má pevný systém a plánování jejich sportovní přípravy rozhodně 

není jen náhodné. To je vidět i z výsledků dosažených za poslední sezony sledovaného 

období. Objemy tréninkových ukazatelů jsou již srovnatelné se standardně 

doporučovanými a dokonce je již v některých případech převyšují. To je však také téma 

k zamyšlení. Zjistili jsme, že na tréninkový prostředek kolečkové lyže je kladen daleko 

větší důraz, než jaké hodnoty uvádí Ilavský a kol. (2005) a Jirků a kol. (1986). Naopak 

Skalníková (2007) uvádí podobné hodnoty tréninkového ukazatele kolečkové lyže, jaké 

absolvovaly v tréninkovém procesu sledované závodnice. U tréninkového prostředku síla 

vidíme největší rozdíl mezi hodnotami sledovaných závodnica doporučovanými ukazateli. 

V tréninku síly tak spatřujeme výrazně nižší podíl tréninkového zatížení, a to jak u hodnot 

skutečně odtrénovaných, tak i u hodnot plánovaných. Z výše uvedeného je patrné, že podíl 

silové přípravy by měl být u sledovaných závodnic navýšen. 

     Z prostudované teorie vyplývá, že systematičnost, pravidelnost, a postupné navyšování 

tréninkových objemů je ideální cesta. Zárověň si dovolíme konstatovat, že i s pozdějším 

začátkem specializované sportovní přípravy se může jedinec prosadit ve vrcholovém 

sportu, zejména má-li základ ze všestranného sportování v mladším žákovském věku. To je 

v našem případě jednoznačně vidět na závodnici A.H., která začínala brát běh na lyžích 

vážně až v kategoriích dorostu a dnes je členkou výběru OH nadějí. Nabízí se také otázka, 
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zda doporučované hodnoty tréninkových ukazatelů nejsou v kategorii staršího žactva 

nastaveny příliš vysoko. 

     Na závěr naší diskuse kriticky připouštíme, že možným nedostatkem naší práce by 

mohla být absence cizojazyčné literatury. Ale právě téma přístupů severských zemí 

k tréninku mládeže jsme měli možnost probrat s Jánem Ilavským, autorem literatury, ze 

které jsme pro tuto práci vycházeli při porovnání s našimi závodnicemi. Tento neformální 

rozhovor s Jánem Ilavským se nám shodou okolností podařilo provést v průběhu našeho 

výzkumu a díky němu jsme také získali řadu informací, které načerpal od mnohých 

zahraničních trenérů a podělil se s námi o další zajímavosti, postřehy a zkušenosti ze své 

dlouholeté praxe v běžeckém lyžování. 
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10.  ZÁVĚR 

 

 

      V naší diplomové práci jsme se zaměřili na analýzu vybraných tréninkových ukazatelů 

a dosažených výsledků dvou závodnic, které v současné době patří do republikové špičky v 

kategorii starších dorostenek v běhu na lyžích. 

Naší snahou bylo poukázat na odlišný vývoj tréninkového procesu u sledovaných závodnic 

a postupný růst jejich výkonnosti. 

     Průběh hodnot vybraných tréninkových ukazatelů ve sledovaném období nám potvrdil 

závislost sportovních výsledků na úrovni tréninkového procesu.  

     Na začátku sledovaného období dosahovala závodnice O.S. vyšších hodnot v 

tréninkových ukazatelích než závodnice A.H., u obou však byly dosahované hodnoty 

výrazně pod doporučovanými. V průběhu sledovaného období došlo k vyrovnání hodnot 

tréninkových ukazatelů se standardem, což se projevilo ve výrazném růstu výkonnosti 

zejména u závodnice A.H. Analyzováním sportovní přípravy těchto dvou mladých 

závodnic jsme dospěli k názoru, že u nich existují určité rezervy v tréninkovém procesu, a 

to konkrétně v tréninku síly a v hodnotách zatížení ve III. intenzitě. Běh na lyžích se v 

současném pojetí stává stále více silovým sportem a z tohoto důvodu by bylo vhodné se na 

uvedené tréninkové ukazatele v následujícím období zaměřit. 

     Bylo by také určitě zajímavé provést podobné porovnání např. u závodnic, které sice 

dosahují podobných výsledků, ale trénují v různých klubech či regionech. 

     Doufáme, že trenéři nebo samotní závodníci si najdou na naší práci něco pozitivního a 

inspirativního. Znát a pochopit teorii je samozřejmě důležité, ale výsledky práce jsou 

závislé především na způsobu, jakým je teorie přenesena do praxe. 

     Všemi našimi zjištěnými poznatky bychom chtěli přispět k dalšímu zkvalitnění práce 

trenérů mládeže v běhu na lyžích. Poodhalili jsme určitou část sportovní přípravy mládeže 

a závěry z této práce poskytují určitě široký prostor pro další výzkum v oblasti dlouhodobé 

koncepce tréninkového procesu lyžařů-běžců. 
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