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Abstrakt 

 

Název 

Porovnání české a německé literatury se zaměřením na vytrvalost. 

 

Cíle 

Porovnání české a německé literatury se zaměřením na vytrvalost a moţnosti tréninku 

vytrvalosti především pro běh na lyţích.  

 

Metody 

V této práci jsme zpracovali poznatky o vytrvalosti z české literatury a mnoha jiných 

německých autorů, ale i naše, získané na základě studia na FTVS a vyuţívání vytrvalosti ve 

vlastním tréninku.  

 

Výsledky  

Práce popisuje vytrvalost v německé a české literatuře, její rozdělení a moţnosti tréninku. 

V práci nalezneme popis fyziologické stránky vytrvalosti, ovlivnitelnost vytrvalosti a také 

vytrvalost z hlediska dědičnosti. Stěţejní kapitolou jsou tréninkové metody. 

 

Klíčová slova 

Sportovní trénink, vytrvalost  
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Abstract 

 

Title 

Comparison of Czech and German literature of sport endurance. 

 

Aims 

Comparison of Czech and German books of sport endurance and training possibilities of  

cross – country skiing endurance.   

 

Methods 

We compiled pieces of knowledge of sport endurance by Czech and German authors. We 

used also our pieces of knowledge gained during studies on Faculty of Physical Education and 

Sport und during our own training. 

 

Results 

The thesis describes mainly endurance in German literature, its differentiation and 

classification of training. We described physiology of the endurance, possibilities of 

improving of the endurance and heritage aspects of it. The main chapter is concerned to 

training methods.    

 

Keywords 

Sports training, sport endurance 
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1. Úvod 

 

 V této práci bychom rádi porovnali moţnosti tréninku vytrvalosti. Díky studiu 

v zahraničí, kde jsem absolvovala předmět „Motorische Leistungsfähigkeit 

Heranwachsender“ , tedy u nás podobné Sportovnímu tréninku pro děti a mládeţ, mám 

moţnost srovnat nejen výuku, ale i samotný obsah tohoto předmětu.  

 Proč jsem si vybrala toto téma? Vytrvalost je velmi rozsáhlé téma. V naší, tedy české 

literatuře, především v našem studiu na FTVS UK máme upřednostňovaný jeden zdroj 

literatury, za kterého bychom měli čerpat. 

Zaměříme se hlavně na vytrvalost, která je jednou ze stěţejnějších schopností u běhu 

na lyţích.  

 V dalších kapitolách se zaměříme na definice a přístupy k vytrvalosti, především na 

rozdílnosti, které jsou uváděny v české a německé literatuře. Uvedeme veškeré moţnosti 

tréninku - přerušované i nepřerušované metody, intervalové i fartlekové. 

 Jako jednu z částí uvedeme seminární práci, kterou jsem psala pro profesora Stephana 

Starischku na technické univerzitě v Dortmundu „Die Vergleichung tschechische und 

deutsche Literatur“. V této seminární práci jsem velmi stručně shrnula hlavní rozdíly mezi 

tréninkem vytrvalosti uvedené ve „Sportovním tréninku“ (J. Dovalil, T. Perič) a „Das neue 

Konditionstraining“ (Grosser, Strarischka, Zimmermann).  Jiţ nyní můţeme napsat, ţe se 

moţnosti tréninku lišily. Především podrobnějším popisem nejen u metod, ale i u základního 

dělení vytrvalosti. 

Vzhledem k tomu, ţe jsem si jako svou specializaci vybrala běh na lyţích, je pro mně 

vytrvalost jedna z nejdůleţitějších sloţek sportovního tréninku. U samotného běhu na lyţích 

je samozřejmě více upřednostňovaná kombinace silová - vytrvalost, ale síla je tak rozsáhlé 

téma, ţe není v mých silách obsáhnout obě tato témata v jedné práci. V novější literatuře se 

objevuje termín, ţe běh na lyţích je rychlostní vytrvalost, ale to se dle mého názoru vztahuje 

hlavně ke kratším tratím. 

Právě proto jsme se rozhodli, ţe se pokusíme tuto oblast sportovního tréninku alespoň 

o trochu víc rozepsat a pochopit určité zákonitosti, které se zde vyskytují. Proto jsme do 

úvodu práce zařadili biologický i fyziologický předpoklad vytrvalosti, v této kapitole jsme 

nečerpali z německé literatury, ale z české.  

Myslím si, ţe pro správné pochopení  vytrvalosti a její moţnosti trénování, je 

podstatné pochopit její biologický základ, stejně tak i fyziologický.  
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Největší část své práce jsem překládala z německých skript „Ausdauertraining“ od 

autorů Zintl a Eisenhut. Pokusili jsme se udělat srovnání a výtah z toho, co nám přišlo 

podstatné a rozdílně popsané v české literatuře. Tato skripta jsme srovnávali se „Sportovním 

tréninkem“  nebo také „Trénink a výkon ve sportu“ od Josefa Dovalila a kol. Nakonec jsme 

vyuţili i „Lexikon sportovního tréninku“. 

 

 

  

2. Teoretická východiska práce  

 

2.1 Definice vytrvalostních schopností 

 

Pokusíme se v této kapitole nastínit moţnosti definice vytrvalosti. V českém jazyce jsme 

upřednostnili ve většině případech Sportovní trénink (Dovalil) a v německé literatuře 

Ausdauertrainig (Zintl, Eisenhut).  

  

„Vytrvalost je pohybová schopnost člověka k dlouho trvající pohybové činnosti. Je to 

soubor předpokladů, provádět cvičení s určitou nižší než maximální intenzitou co nejdéle 

nebo po stanovenou dobu co nejvyšší možnou intenzitou.“ (Dovalil, Choutka, 1991)  

 

„Pojem špeciálna vytrvalosť športovnca označuje schopnosť odolávať únave 

v podmienkach  specifického zaťaženia, osobitne pro maximálnej mobolizácii funkčných 

možností organizmu na dosahnutie výsledku vo vzvoleném športe. Túto schponosť prejavuje 

sportovec jednak v tréningu pro absolvování specifických tréningových cvičení („speciální 

tréningová vytrvalosť“), jednak pri pretekoch alebo súťažiach vo zvolenom športe 

(„špeciálna pretekovo – súťažná vytrvalost“).   

 Pojem všeobecná vytrvalosť športovca označuje komplex funkčných vlastností 

organizmu, ktoré tvoria nešpecifický základ, umožňujúci prejaviť vytrvalosť v rozličných 

druhoch činností. Je napríkald známe, že takzvané earóbne možnosti organizmu tvoria, jeden 

zo základných predpokladov mnohých druhov vytrvalosti. Všobecnú vytrvalosť často 

stotožňujú s vytrvalosťou , která se uplatňuje pri dlhotravúcom behu a iných cvičenkách, 

vyžadujúcich zančnú aktivizáciu aeródnej látkovém premeny. Bolo by však nesprávne zužovať 
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ju iba na takéto čiastikové prejavy. V podstate představuje určitý komplex faktorov 

společných pre rozličné druhy vytrvalosti, pričom komponenty, ktoré ho tvoria, móžu byť 

rozličné, a to v závislosti od osobitností športovej špeciálizacie. (Matvejev, 1982)      

 

„Vytrvalost je komplex motoricko – kondičních  schopností – je definována jako 

schopnost sportovního zatížení, jak psychického, tak fyzického charakteru, dlouho odolávat  

opakujícímu se zatížení a/nebo možnosti co nejrychlejšího zotavení.„(Grosse, Starischka, 

Zimmermann, 2009) 

 

Vytrvalost = schopnost 

1. psychické odolávání dlouhotrvajícího zatížení, které vede intenzita a doba trvání  

2. s nastupující únavou, která je individuální, lze pokračovat ve výkonu (díky psychickým 

komponentům) 

3. pomalu snižujeme zatěžování (v tréninku či závodech), ulevujeme ze zatížení, aby 

docházelo k rychlému zotavení  (Zintl, Eisenhut 2004) 

 

 

2.2 Druhy vytrvalosti (zdroj – česká literatura) 

 

Nejdůleţitějším kritériem pro rozdělení jednotlivých druhů vytrvalosti je především 

doba trvání, intenzita zatíţení a způsob energetického krytí. K vymezení jednotlivých druhů 

vytrvalosti je převažující aktivizace jednotlivých ekonomických systémů. (Dovalil, Choutka, 

1991) 

Jsou kladeny nároky i na psychickou stránku sportovce, především na projevy volního 

úsilí, proto je lepší vycházet z úplnější charakteristiky poţadavků na sportovce.  

 

Tab. č. 1: Vytrvalost podle doby trvání (Dovalil, Choutka, 1991) 

Druh vytrvalosti Doba trvání pohybové 

činnosti 

Převážná aktivizace 

pohybového systému 

Rychlostní Do 20 s. ATP – CP 

Krátkodobá 2 – 3 min. ATP – LA 

Střednědobá 8 – 10 min. ATP – LA/02 
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Dlouhodobá Přes 10 min. 02 

 

Tab. č. 2: Vytrvalost podle účasti svalových skupin (Dovalil, Choutka, 1991) 

Celková  

 Do pohybu zapojeno přes 2/3 svalstva 

(plavání, běh na lyţích,…) 

Lokální 

 Do pohybu zapojeno méně jak 2/3 

svalstva (opakované střelba na koš) 

 

Tab. č. 3: Vytrvalost podle typu svalové kontrakce (Dovalil, Choutka, 1991) 

Dynamická  

 V pohybu (rychlobruslení,…) 

Statická 

 Bez pohybu (pozice jezdce na koni) 

 

 

Veškeré druhy vytrvalosti se navzájem prolínají. Musíme brát v úvahu jednotlivé aspekty a 

podle potřeb je přizpůsobit – výkonnost dýchacího a srdečně oběhového systému, na úroveň 

okysličovaných procesů ve svalové tkáni, na vytváření optimálních zásob energie, na 

schopnost, tyto zásoby pohotově mobilizovat a na práci v podmínkách nedostatku kyslíku.   

 

 

2.3 Druhy vytrvalosti (zdroj – německá literatura) 

 

V tréninku a sportovní medicíně bývá vytrvalost rozdílně dělena. Existuje nespočetné 

mnoţství rozdělení, proto je velký problém ji objektivně rozdělit. Ne všechny pojmy, které 

jsou zde uvedeny jsou relevantní k tréninkovým metodám.  

 

Tab. č. 4: Druhy vytrvalosti 

Kritérium 

vytrvalosti 

Název jednotlivého 

kritéria vytrvalosti 

Charakteristika 

kritéria vytrvalosti 

Zdroj 

Účast svalových 

skupin 

Lokální vytrvalost < 1/3 svalstva Saziorski  

 Regionální/krajová 

vytrvalost 

1/3 – 2/3 svalstva  

 Globální/celková > 2/3 svalstva  
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vytrvalost 

 Lokální vytrvalost < 1/6 – 1/7 svalstva Hollmann/Hettinger 

 Všeobecná/celková 

vytrvalost 

> 1/6 – 1/7 svalstva  

Energetické 

zabezpečení 

Aerobní Při dostatečném 

přísunu kyslíku 

Hollmann/Hettinger 

 Anaerobní Bez účasti kyslíku  

Svalová kontrakce Dynamická 

vytrvalost 

Při neustálé změně 

z napětí do 

klidu/uvolnění 

Hollmann/Hettinger 

 Statická vytrvalost Při dlouhotrvajícím 

napětí 

 

Trvání výkonu při 

vysoké intenzitě 

Krátkodobá 35 s. – 2 min. Harre/Pfeifer 

 Střednědobá 2 min. – 10 min.  

 Dlouhodobá I. 10 min. – 35 min.   

 Dlouhodobá II. 35 min. – 90 min.  

 Dlouhodobá III. 90 min. – 6 h.  

 Dlouhodobá IV. Přes 6h.  

V závislosti na 

dalších 

schopnostech 

Silová vytrvalost 30 – 80% podíl síly Nett/Matvejev 

 Silově - rychlostní 

vytrvalost 

Explozivní provedení 

pohybu 

 

 Rychlostní 

vytrvalost 

Submaximální 

zrychlení  

 

 Sprinterská 

vytrvalost 

Maximální zrychlení  

 Herní/bojová 

vytrvalost 

Variabilní zátěţová 

fáze 

 

 Rozmanitá 

vytrvalost 

Vysoká zátěţ   

Význam pro Všeobecná Základní schopnost Saziorski/Nabatnikowa/ 
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specifická sportovní 

odvětví 

vytrvalost pro rozdílné 

sportovní dovednosti 

Martin 

 Speciální vytrvalost Přizpůsobení 

zvláštním/speciálním 

vytrvalostním 

disciplínám 

 

 

Tab. č. 5: Druhy vytrvalosti podle Zintla (1997)  

Aerobní Anaerobní 

Trvající krátkou dobu (3 – 10 min.) Trvající krátkou dobu (10 – 20 s.) 

Trvající středně dlouhou dobu (10 – 30 min.) Trvající středně dlouhou dobu (20 – 60 s.) 

Trvající delší dobu (přes 30 min.) Trvající delší dobu (60 – 120 s.) 

 

Tab. č. 6: Rozdělení vytrvalosti podle svalové kontrakce (Zintl, 1997) 

Postup Svalové napění v procentech max. napětí 

Statický - 15 % 15 – 30 % 30 – 50 % > 50 % 

Dynamický - 25/ 30% 30 – 50 % 50 – 70 % > 70 % 

Energetické 

zabezpečení 

Aerobní Převládá aerobní Převládá 

anaerobní 

anaerobní 

 

Tab. č. 7: Srovnání teoretických východisek od různých autorů na krátkodobou, 

střednědobou a dlouhodobou vytrvalost (Zintl, 1997) 

Autor Krátkodobá 

vytrvalost 

Střednědobá 

vytrvalost 

Dlouhodobá 

vytrvalost 

Harre (1971) 45 s – 2 min. 3 – 8 min. > 8 min. 

Keul (1975) 20 s. – 1 min. 1 – 8 min. > 8min. 

Harre (1979) 45 s. – 2 min. 2 – 10 min. I. 10 – 35 min. 

II. 35 – 90 min. 

III. > 90 min. 

Harre (1982) 45 s. – 2 min. 2 – 11 min. I. 11 – 30 min. 

II. 30 – 90 min.  

III. > 90 min. 

Dovalil (2002) 35 s. – 2 min. 2 – 10 min. I. 10 – 30 min. 
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II. 30 – 90 min. 

III. 90 – 360 min. 

 

 

U autorů Harre a Keul, stejně i u Dovalila se klasifikace vytrvalosti vytvářela u 

konkrétních sportů. K hlavní myšlence rozdělení patří, ţe psychické a fyzické poţadavky 

vytrvalosti primárně závisí na zatíţení a vţdy musíme přihlíţet k výši zatíţení.  

U běhu na lyţích se převáţně jedná o dlouhodobou vytrvalost, v menším procentu i o 

střednědobou. Ta je nejvíce vyuţívána při sprintech. Ne kaţdý závodník je schopen uspět 

v „obou vytrvalostech“.  

 

    

 

3. Vytrvalost z fyziologického hlediska – biologický 

základ 

 

3.1 Orgánový systém 

 

Vytrvalostní výkon, jako veškeré sportovní výkony, mají výchozí bod v motivaci. 

Samotná motivace nám však nestačí , a proto se musíme soustředit i na náš orgánový systém, 

jednotlivé komponenty, které lze do orgánového systému zařadit jsou uvedeny 

v Ausdauertraining od Fritz, Zintl z roku 1997. 

 

 Kosterní svalstvo (svalstvo příčně pruhované) 

Nejobjemnějším ústrojím v našem těle. Je určeno k rychlým pohybům, jimiţ člověk mění 

polohu a uskutečňuje styk s prostředím. Kosterní sval je aktivním orgánem a tvoří s kostrou, a 

jejími chrupavkami, vazy a klouby (tj. s pohybovým ústrojím pasivním) nedílný celek. Proti 

hladkému srdečnímu svalu, které se mohou kontrahovat na podněty vznikající v nervových 

pletencích nebo obdobných útvarech nadaných schopností vytvářet rytmické vzruchy, je 

kosterní sval velmi úzce vázán na vzruchy přicházející z centrálního nervového systému.  

(Seliger, 1956) 
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 Krevní oběh  

Srdečně – cévní systém je uspořádán velice výhodně pro plnění svých nesčetných funkcí. 

Toto uspořádání je výsledkem fylogenetického vývoje a v lidském těle odpovídá především 

vývoji dýchacího ústrojí, ale i rozvoji dalších tkání a orgánů. (Trojan 2003) 

 

 Krev 

Krev je jednou z hlavních součástí vnitřního prostředí organismu. Svým sloţením a funkcemi 

představuje ţivotně důleţitou tekutinu, která jako pohyblivé médium spojuje všechny orgány 

a tkáně v těle a má rozhodující homeostatický význam. (Trojan 2003) 

     

 Dýchací systém 

Ţivé organismy potřebují energii k zajišťování aktivního transportu látek přes 

membrány, k pohybu, pro syntézu vlastních látek a k produkci tepla. Tuto energii většinou 

získávají oxidací cukrů, tuků a aminokyselin, ve kterých je konzervována sluneční energie. 

Chemická energie se z těchto ţivin uvolňuje sériemi reakcí, při kterých se spotřebovává 

kyslík a vzniká oxid uhličitý. Kyslík je  přijímán z okolí a oxid uhličitý se do okolí uvolňuje.   

U jednoduchých a nejmenších vícebuněčných organismů mohou kyslík a oxid uhličitý 

snadno difundovat ve směru koncentračních gradientů přes povrch těla z a do okolí. U větších 

organismů jsou difúzní vzdálenosti příliš velké a přímá difúze dýchacích plynů mezi buňkami 

s povrchem těla nemůţe probíhat dostatečně rychle. Pro zajištění náleţitého přísunu kyslíku a 

odvodu oxidu uhličitého se u těchto organismů musely vyvinout transportní systémy, které 

umoţňují přenos dýchacích plynů mezi okolní atmosférou a buňkami jednotlivých tkání.  

U člověka zajišťují transport dýchacích plynů dýchací a oběhový systém. Z okolní 

atmosféry přenášejí kyslík k buňkám. V nich se kyslík vyuţívá k oxidaci ţivin a uvolňování 

energie. Vzniklý oxid uhličitý se z tkání do ovzduší opět odvádí oběhovým a dýchacím 

systémem. (Hrachovina, Marešová 2003) 

 

 Centrální a periferní nervový systém 

Nervový systém je hlavním řídícím a integrujícím systémem organismu. Jeho základní funkcí 

je rychlý a přesný přenos informací z receptorů, jejich centrální zpracování a vysílání nových 

signálů na efektory. Přenášené informace – vzruchy – jsou kódem nervové soustavy. Přestoţe 

činnost nervového systému je velmi mnohotvárná, má vznik vzruchu, jeho vedení nervem i 

přenos mezi jednotlivými neurony své zákonitosti a projevy. (Trojan 2003) 
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 Hormony 

Patří sem různé látky, pro něţ je typické, ţe se šíří od místa vzniku k cílovým orgánům 

krevní cestou.  

Hormony trávícího systému jsou vesměs polypeptidy, vznikající ve sliznici ţaludku a 

tenkého střeva. Uplatňují se především v mechanickém a chemickém trávení. Patří sem 

gastrin, stimulující sekreci kyseliny chlorovodíkové a pepsinu, ale také růst ţaludeční sliznice. 

Cholecystokinin – pankreozymin dráţdí ţlučník ke kontrakcím, pankreas k sekreci a 

pankreatické šťávy a zpomaluje vyprazdňování ţaludku. Sekretin stimuluje sekreci 

bikarbonátu v pankreatické šťávě, sekreci enzymů pankreatu. Enterogastron tlumí sekreci 

vodíkových iontů ţaludeční sliznicí. 

K látkám s obdobným účinkem jako hormony počítáme působky (látky vzniklé 

působením na jiné látky) vytvářené v různých jiných tkáních (tkáňové hormony). Erytropoetin 

stimuluje tvorbu červených krvinek. Serotonin, uvolňovaný na některých zakončeních mozku 

a z krevních destiček, má vasokonstrikční vliv a podílí se na homeostáze. Histamin se 

uvolňuje při reakci antigen – antilátka a podílí se na řadě alergických reakcí (astma, svědění, 

kopřivka,..). (Seliger, Vinařický 1956) 

 

 

3.2 Kosterní svalstvo 

3.2.1 Stavba kosterního svalu 

Sval je funkční – aktivní – sloţkou a výkonným orgánem pohybového systému. Příčně 

pruhovaný kosterní sval se prostřednictvím šlachy většinou upíná ke kosti. Některé svaly 

(např.: mimické) sice na kostech začínají, ale upínají se do kůţe. Jiné typy svalů se upínají do 

kloubních pouzder (mm. Articulares). V místě úponu sval generuje pohyb. Svaly jsou 

jedinými efektory („vykonavači“), které má organismus k dispozici. 

Svaly nejsou na těle uloţeny rovnoměrně – asi 56% hmotnosti svalů připadá na dolní 

končetiny, 28% na svaly horních končetin a 16% na svaly hlavy a trupu.   

Kosterní sval – musculus (řecky. mys) – je soubor příčně pruhovaných svalových vláken 

spojených vazivem.  

 Sval tvoří tři sloţky: 

 Příčně pruhovaná svalová vlákna 

 Vazivo 
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 Logistické komponenty (cévy a nervy) 

 

3.2.2 Typy vláken kosterního svalu 

Svalová vlákna mají řadu společných znaků (především anatomických), které dovolují 

jejich jednotný obecný popis, ale sval je ve skutečnosti heterogenní populací vláken, lišících 

se řadou mikroskopických , histochemických a fyziologických vlastností. 

Podle uvedených kritérií rozlišujeme čtyři typy svalových vláken: 

 

 Pomalá červená vlákna – typ I, SO (slow oxidative) 

Tato vlákna jsou poměrně tenká (asi 50 µm), mají méně myofibril, hodně mitochondrií 

a přítomnost většího mnoţství myoglobinu (obdoba krevního barviva) jim dodává 

červenou barvu. Jsou typické velkým mnoţstvím velkých kapilár. Enzymaticky jsou 

červená vlákna vybavena k pomalejším kontrakci, ale jsou vhodná pro protrahovanou, 

vytrvalostní činnost. Jsou ekonomičtější a vhodnější pro stavbu svalů zajišťující spíše 

statické, polohové funkce a pomalý pohyb. Málo se unaví. Nazývají se také „tonická 

vlákna“ (slow fibros). 

 

 Rychlá červená vlákna – typ II A, FOG (fast oxidative and glycolytic) 

Rychlá červená vlákna jsou objemnější (asi 80 – 100 µm), mají více myofibril a méně 

mitochondrií. Enzymaticky jsou vybavena k rychlým kontrakcím prováděných velkou 

silou, ale po krátkou dobu. Jsou méně ekonomická a mají jen střední mnoţství kapilár. 

Hodí se pro výstavbu svalů zajišťujících rychlý pohyb prováděný velkou silou. Jsou 

velmi odolná proti únavě. Pouţívá se pro ně také název „fyzická vlákna“. 

 

 Rychlá bílá vlákna – typ II B, FG (fast glycolytic) 

Tato vlákna mají velký objem, málo kapilár, nízký obsah myoglobinu a nízký obsah 

oxidativních enzymů. Díky silně vyvinutému sarkoplazmatickému retikulu a vysoké 

aktivitě iontů Ca ²+  a Mg ²+ dochází u těchto vláken k rychlému stahu prováděnému 

maximální silou. Vlákna jsou málo odolná proti únavě.  

 

 Přechodná vlákna – typ III, intermediární, nediferencovaná vlákna 

Přechodná vlákna představují vývojově nediferencovanou populaci vláken, která je 

zřejmě potenciálním zdrojem předchozích tří typů vláken.  
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Zastoupení jednotlivých typů svalových vláken ve svalu má – vzhledem k jejich funkční 

charakteristice – nepochybně zásadní význam z hlediska svalové výkonnosti, rychlosti 

prováděného pohybu a ekonomii svalové práce atd. (Dylevský, Druga, Mrázková, 2000) 

 

Tab. č. 8: Typ svalových vláken (Dylevský, Druga, Mrázková, 2000) 

Typ vlákna Anatomická 

charakteristika 

Funkční charakteristika 

Typ I – SO Velmi tenké a bohatě 

kapilarizovaná 

Statické, pomalé pohyby, 

polohové funkce 

Typ II A – FOG Středně silná a 

kapilarizovaná 

Rychlý a silový pohyb 

Typ II B – FG Velmi silná a málo 

kapilarizovaná 

Maximální silový pohyb 

Typ III nediferencovaná Není známa 

 

 

3.2.3 Vyšetření a určení typu svalových vláken 

Toto vyšetření je moţné provést trojím způsobem:  

 

 Odběrem vzorku svalové tkáně bioptickou jehlou v místě znecitlivění 

 Odběrem řady vzorků svalové tkáně post mortem nebo při některých typech 

chirurgických zákroků 

 Speciální technikou nukleární magnetické rezonance se současnou analýzou 

biochemických parametrů snímaného svalu 

 

V základním textu nemá cenu se zaobírat technickými detaily a problémy, které jsou 

spojeny s určením jednotlivých typů vláken. Postačí konstatování, ţe první dva metodické 

postupy vedly k získání zcela základních údajů o typologii svalových vláken, ale mapování 

jednotlivých ledakých svalů z hlediska jejich poměrného zastoupení je provedeno zcela 

nedostatečně.   

Klíčové údaje lze očekávat v integraci výsledků vyšetření svalů a svalových skupin 

pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR), která ve spojení s elektromyografickými 
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technikami a měřením průtoku krve svalem (tzv. technika PET) je schopna poskytnout 

maximum věrohodných údajů pro analýzu sloţité pohybové aktivity svalových skupin. (Jde 

ovšem o velmi nákladný postup, který zatím pouţila pouze NASA při sledování reakce 

několika kosterních svalů v beztíţném svalu). Obecné konstatování, ţe ve svalech jsou téměř 

rovnoměrně zastoupena vlákna typu I a II, dnes neobstojí a údaje pro jednotlivé svaly – byť 

stále neúplné a diskutované – zcela průkazně vypovídají o heterogenitě svalů z hlediska 

poměrného zastoupení jednotlivých typů vláken. 

Nebyl zjištěn rozdíl v zastoupení typů vláken u lidí různého somatického typu. 

Byly zjištěny rozdíly (u několika svalů) v zastoupení vláken I (SO) a II (FOG) typu u 

muţů a ţen. Zdá se, ţe u muţů převládají silnější vlákna typu II s vyšší kapacitou anaerobních 

enzymů, s větší silou a rychlostí kontrakce, ale také s větší unavitelností.  

Byla studována i závislost počtu vláken I a II typu na věku. Lze povaţovat za 

prokázané, ţe po 40. roce ţivota dochází k atrofii všech typů vláken. Je sporné, nakolik jsou 

tyto změny vázány na typologii svalových vláken. Podle některých údajů se zdá, ţe po 25. 

roce věku ve svalech roste podíl „pomalých“vytrvalostních vláken typu I, snad aţ o 5% na 

kaţdých pět let. 

Nakolik jsou tyto údaje obecně platné a zda se týkají jen některých, nebo všech 

svalových jednotek, není známo. Je nesporné, ţe s přibývajícím věkem roste vytrvalostní 

sloţka pohybových dovedností.  

Typ svalového vlákna je geneticky určen. 

Rozsáhlou a mnohaletou diskusi o „předurčenosti“ nebo naopak „přecvičitelnosti“ 

některého typu vláken určitým typem pohybového reţimu je moţné podle současného stavu 

vědomí uzavřít takto: 

 Pohybová aktivita má zcela nepochybný plastický vliv na diferenciaci typu 

svalového vlákna 

 Specifickou pohybovou aktivitou dochází k vynucené diferenciaci vláken 

určitého typu 

 Nově diferencovaná vlákna zřejmě vznikají z nediferencovaných vláken  

typu III 

 

Z praktického hlediska můţeme tuto velmi sloţitou problematiku zjednodušeně 

charakterizovat takto: 

 

FG → FOG → SO 
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Schéma říká, ţe cvičením lze v daném svalu a svalové skupině vynutit diferenciaci vláken 

vysoce odolných proti únavě a vláken zajišťujících v rámci celého svalu polohové, spíše 

statické a vytrvalostní pohybové ukazatele.  

 Rychlostní a silové osobnostní znaky jsou podmíněny převáţně genotypově; 

vytrvalostní znaky lze významně ovlivnit pohybovými aktivitami.  

 To, co platí pro diferenciaci svalových vláken působením sportovní aktivity, platí 

pochopitelně i pro léčebně dávkovaný pohyb. V lékařských oborech je ale významný i opačný 

fenomén – inaktivita. Zdá se, ţe vlivem dlouhodobé inaktivity začínají ve vyřazených svalech 

převaţovat vlákna typu I. 

 

 

 

4. Cíle a úkoly práce 

 

Cíle práce:  

Cílem naší práce je porovnání české a německé literatury se zaměřením na vytrvalost.  

 

Úkoly práce: 

1) Prostudování vybrané literatury 

2) Přeloţení zahraničních zdrojů 

3) Porovnání literárních zdrojů 

4) Vytrvalost běhu na lyţích 
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5. Metodika práce 

 

 

Překlad 

 

Při překladu je nutné zachovat adekvátnost, ekvivalenci (vztah mezi produkty: originál a 

překlad), hermeneutika (výklad a pochopení díla jako celku), invariant – variant, 

izotopický řetězec / -á síť, komunikace (nabídka čtenáři), kontext (autor; dílo), kooperační 

maxima (kvantity – pravda), kultura (soubor tradic, dovedností, informací z jednoho 

prostředí), lingvistika (pragma-, psycho-, socio-, textová , kontrastivní), podvojnost 

překladu (reprezentace cizí kultury), překlad jako proces (pochopení - jazykové; 

významové, smyslové), překladatelská metoda (stanovení účelu a funkce překladu), 

překladatelská norma - pod vlivem situace, osobnosti, doby, překladatelská strategie - 

systémová řešení, stanovuje se aţ po analýze a interpretaci. 

http://www.enviwiki.cz/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Anal%C3%BDza_textu) 

 

 

Analýza dokumentu 

Analýza dokumentů nepracuje pouze s listinnými dokumenty, nýbrţ s veškerým předmětným 

svědectvím, které můţe slouţit jako zdroj porozumění lidskému chování. Výhodou analýzy 

dokumentů je skutečnost, ţe není zapotřebí provádět měření a testy. Data nejsou tedy 

vystavena působení zdrojů chyb jako v kvantitativně pojatém výzkumu. Subjektivita hraje roli 

při výběru dokumentů, ale ne při sběru dat. Nauka o pramenech, kritika pramenů zde tvoří 

důleţitou metodu. (Hendl, 2007) 

 

 

 

 

http://www.enviwiki.cz/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Anal%C3%BDza_textu
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6. Praktická část 

6.1 Metody tréninku vytrvalosti (německá literatura) 

 

Pro efektivní vývoj vytrvalosti je nutné ji rozčlenit. Rozdělovacím kritériem je 

intenzita zatíţení, nebo také můţeme mluvit o úrovni intenzity v tréninku. Ale také je velmi 

podstatné ţe intenzita nemá hlavní určující vliv, velmi důleţitá je také doba trvání a způsob 

odpočinku. Všechny tyto sloţky mají vliv na stavbu a průběh tréninku.  

Srovnání s českou literaturou jsme aplikovali pouze u intervalových a 

nepřerušovaných metod, speciální a opakované nejsou více rozepsané v české literatuře, proto 

jsme se touto problematikou tak detailně nezaobírali  

 

6.1.1 Stupně/úrovně intenzity 

Při výběru intenzity se soustředíme především na biologický a také na léčebný účinek. Nelze 

jedince zatěţovat přes úroveň biologického a fyziologického základu organismu. 

  

Tab. č. 9: Úrovně intenzity zatížení (Zintl, 1997) 

Úrovně Kriteria zatížení 

Základní 50 – 60% VO2max, TF/min 130 – 150,  

laktát ≤ 2mmol/l 

Rozvíjející I a II ≥ 70% VO2max, TF/min 160 – 180,  

laktát 3 – 7mmol/l 

Hraniční 95 – 100% VO2max, TF/min 180 – 200, 

laktát ≥ 7mmol/l 

 

Tab. č. 10: Rozdělení dle jiných autorů (Engelhard, Neumann, 1994) 

Tréninkový okruh Intenzita zatížení Kontrola – laktát a tepová 

frekvence 

Kompenzace 60 – 75% ≤ 2mmol/l 

110 – 140 

Základní I 75 – 85% 2 – 3 mmol/l 

120 – 160 
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Základní II 85 – 95% 3 – 6 mmol/l 

140 – 180 

Závodní ≥ 95% 6 – 22 mmol/l 

180 - 210 

 

 

Velmi praktická a jednoduchá je kontrola tepové frekvence nebo laktátu.  

V konceptu tréninku jsou velké rozdíly podle jednotlivých sportovních disciplín a také mezi 

způsobem energetického pokrytí.  

 

Oblast intenzity zatíţení pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé disciplíny závisí na 

srdeční frekvenci, rychlosti v Conconiho testu (na prahu v Conconiho testu, základní bod je 

v křivce tepové frekvence) a na laktátových hodnotách. (Zimmermann, Grosser, Starischka, 

2001) 

 

Tab. č. 11: Rozdílnost intenzit u různě -dobých disciplín (tabulka upravena podle Zintla, 

1997)  

 Intenzita – krátkodobé 

disciplíny 

Intenzita – střednědobé a 

dlouhodobé disciplíny 

Regenerace 75  - 80% TF 75 – 80% TF 

Stabilizace pro aerobní 

výkon 

Ca. 85% TF Ca. 85% TF 

Vývoj pro aerobní výkon 

(opt. Lac – steady – state) 

Ca. 92% TF 

Ca. 2 – 2, 5 mmol/l 

Ca. 92% 

Ca. 2, 5 – 3 mmol/l 

Práh pro vytrvalostní metody 

(max. Lac – steady – state) 

Ca. 97% TF 

Ca. 3 mmol/l 

Ca. 97% TF 

≥ 3mmol/l 

Oblast pro extensivní 

intervalový trénink 

100% TF 

Ca. 3, 5 – 4 mmol/l 

105% rychlost 

≥ 4 mmol/l 

Oblast pro intensivní 

intervalový trénink 

103% TF - 90% TFmax 

(rychlostní vytrvalost) 

- 100% TFmax 

(sprinterská vytrvalost) 

 



 23 

6.1.2 Tréninkové metody 

Díky dlouhodobému vývoji vytrvalosti a také vzhledem k rozdílným typům a druhům, 

se dá vytrvalost trénovat rozdílnými způsoby a metodami. Existuje – zdravotní trénink, který 

má jiný vliv a nejedná se o výkonovou úroveň tréninku. 

V obvyklém tréninku vytrvalosti jde o (především ve výkonovém sportu ) nasazení 

rozdílných tréninkových metod. Kaţdá vytrvalostní metoda má, kromě základního účinku, 

také speciální fyziologický účinek.  

Čím více jsou tréninkové metody diferencovány, tím více je variant základních metod 

a tréninkových forem.  

 

6.1.3 Základní metody 

V základních metodách jsou vyzdviţeny 4. Následující popis a charakteristika nám 

přiblíţí v principu účinné mechanismy základních metod. 

 

1. Vytrvalostní metoda (Zintl, Einsenhut, 2004) 

Graf č. 1:  Metoda – závislost množství opakování v časové jednotce na úplném vysílení 

 

 

 

Dauermethode - vytrvalostní metoda 

Trainingsfähigkeit – výkonnost 

Völlige Ermüdung – úplné vysílení 

Anzahl der Wiederholungen in der Zeiteinheit – mnoţství opakování v časové jednotce 

Ende der Trainingstätigkeit - konec tréninkové činnosti 
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Tab. č. 12: Tabulka je součástí vytrvalostní metody 

Intenzita zatížení Pauza Velikost zatížení Doba trvání 

70 – 90% nejvyššího 

výkonu 

Cvičení bez pauzy Velká Velmi dlouhá  

30 min. – 2 h 

 

 

2. Intervalová metoda (Zintl, Einsenhut, 2004) 

Graf č. 2: a)  Metoda – závislost množství opakování v časové jednotce na úplném 

vysílení 

 

¨ 

 

Intervallmethode – intervalová metoda 

Trainingsfähigkeit – výkonnost 

Völlige Ermüdung – úplně vysílení 

Anzahl der Wiederholung in der Zeitheiten – mnoţství opakování v časové jednotce 

Ende der Trainingtätigkeit – konec tréninkové činnosti 

 

Tab. č. 13: Tabulka je součástí intervalové metody  

Intenzita zatížení Pauza Velikost zatížení Doba trvání 

60 – 80% „Výhodná pauza“ Střední  

10 – 12 opakování 

Krátká – střední 

15 – 60 s. 

(krátkodobá) 

také 1 – 8 min. 

(střednědobá) a  

8 – 15 min. 

(dlouhodobá)  
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Intervalová metoda/ sériový princip 

Graf č. 3: b) – závislost množství opakování v časové jednotce na úplném vysílení 

 

 

 

Intervallmethode– intervalová metoda 

Serienprincip – sériový princip 

Trainingsfähigkeit – výkonnost 

Völlige Ermüdung – úplně vysílení 

Anzahl der Wiederholung in der Zeitheiten – mnoţství opakování v časové jednotce 

Ende der Trainingtätigkeit – konec tréninkové činnosti 

 

Tab. č. 14: Tabulka je součástí intervalové metody / sériový princip 

Intenzita zatížení Pauza Velikost zatížení Doba trvání 

70 – 90% „Výhodná pauza“ 

Sériová pauza  

(3 – 10 min.) 

Vysoký  

13 – 40 opakování 

Střední  

30 – 90 s.  

také 2 – 3 min. 

 

 

3. Metoda opakování (Zintl, Eisenhut, 2004) 

Graf č. 4: Metoda – závislost množství opakování v časové jednotce na úplném vysílení 

 

 

 

Wiederholungsmethode – metoda opakování 

Trainingsfähigkeit – výkonnost 
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Völlige Ermüdung – úplně vysílení 

Anzahl der Wiederholung in der Zeitheiten – mnoţství opakování v časové jednotce 

Ende der Trainingtätigkeit – konec tréninkové činnosti 

 

Tab. č. 15: Tabulka je součástí opakovací metody 

Intenzita zatížení Pauza Velikost zatížení Doba trvání 

90 – 100% (4 – 30 min.) 

plná pauza 

Mírná Podle délky tratě 

Krátká – střední 

 

 

4. Závodní metoda (Zintl, Eisenhut, 2004) 

Graf č. 5: Metoda – závislost množství opakování v časové jednotce na úplném vysílení 

 

 

 

Wettkampfmethode – závodní metoda 

Trainingsfähigkeit – výkonnost 

Völlige Ermüdung – úplně vysílení 

Anzahl der Wiederholung in der Zeitheiten – mnoţství opakování v časové jednotce 

Ende der Trainingtätigkeit – konec tréninkové činnosti 

Wettkampfdauer – doba závodu 

Overdistance – nad určitou vzdálenost 

Underdistance – pod určitou vzdálenost 

 

Tab. č. 16: Tabulka je součástí závodní metody 

Intenzita zatížení Pauza Velikost zatížení Doba trvání 

95 – 105% Bez pauzy Mírná - střední Podle délky trati 

Střední – krátká 
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6.1.4 Speciální metody 

 

Ze základních metod můţeme odvodit, ţe oblast intenzity zatíţení a doba zatíţení jsou 

určující a mají největší vliv při trénování. Můţeme také ukázat metody s ověřeným účinkem. 

 K zabránění eventuelnímu nedorozumění, musíme znovu zdůraznit, ţe přizpůsobení 

na rozdílné zatíţení je v zásadě jako komplexní proces z velkého mnoţství 

kardiopulmonálních, svalových a metabolických změn. Tato zátěţ musí neustále být brána 

s ohledem na zdravotní a fyziologický účinek na organismus.  

 

Intenzitu můţeme rozdělit podle několika parametrů: 

 procentuální vyjádření aerobní kapacity (% VO2max) 

 rozdílný laktátový práh jako aerobní práh (AS, 2 mmol/l), individuální anaerobní práh 

(IANS) a anaerobní práh (ANS, 3 nebo 4 mmol/l) 

 srdeční frekvence (jako přímý údaj nebo procentuální vyjádření maximální TF, 

%TFmax) 

 rychlost pohybu (jako přímý údaj nebo procentuální údaj na prahu rychlosti na 

individuálním anaerobním prahu) 

 

Obecně platí (pro rozdílné disciplíny, výkonovou úroveň, věk), ţe mají údaje pouze  

k laktátovému prahu, hodnotám VO2max a k individuálnímu anaerobnímu prahu u rychlosti 

největší vliv na uvádění intenzity.  

Obecné údaje (průměrná hodnota) k tepové srdeční frekvenci a rychlosti pohybu 

nejsou spolehlivým kritériem, ale individuální kolísání  podle sportovní disciplíny můţe mít 

velký vliv na intenzitu.  

Ve výkonnostním sportu můţe mít dostačující velikost přesnost v testech na laktátový 

práh, kde odpovídá TF nebo rychlost.   

 

Tab. č. 17: Přehled speciálních tréninkových metod 

Metody Možné cíle a použití 

Extensivní vytrvalostní metoda  Zekonomičtění práce srdce 

 Zlepšení aerobní kapacity 

 Zlepšení spalování tuků 

 Zrychlení zotavovacího procesu 
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 Stabilizace výkonnostní úrovně 

 Zekonomičtění techniky pohybu 

Intensivní vytrvalostní metoda  Rozšíření aerobní kapacity (rozvoj) 

 Zvýšení individuální anaerobního 

prahu a anaerobního prahu 

 Výměna glykogenu 

(superkompenzace) 

 Laktátová kompenzace 

 Stabilizace techniky pohybu 

Variabilní vytrvalostní metoda  Rozšíření aerobní kapacity (jak u 

extensivní, tak i u intenzivní 

vytrvalostní metody) 

 Zvýšení tolerance zatíţení u 

kolísavého/proměnlivého 

dlouhodobého zatíţení 

 Zrychlení u obnovení při p 

 Přerušovaném zatíţení 

 Změna pohybového vzorce (ţádná 

neţádoucí stabilizace) 

Extensivní intervalová metoda – dlouhodobá 

(3 – 8 min.) 

Extensivní intervalová metoda – střednědobá 

(1 – 3 min.) 

 Rozšíření aerobní kapacity (rozvoj) 

 Zvýšení individuálního anaerobního 

prahu a anaerobního prahu 

 Trénink laktátové kompenzace 

 Rozvoj anaerobní – laktacidní 

kapacity 

 Silově vytrvalostní trénink 

Intensivní intervalová metoda – krátkodobá 

(20 – 40 s.) 

Intensivní intervalová metoda – střednědobá 

(60 – 90 s.) 

 Rozvoj a rozšíření anaerobně – 

laktacidní kapacity* 

 Zlepšení laktátové eliminace 

 Trénink zakyselovaní tolerance 

 Zlepšení krátkodobého zotavení 

 Technika pohybu v závodní rychlosti 
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 Rychlostí a silová vytrvalost 

Intensivní intervalová metoda – extrém – 

krátkodobá (6 – 9 s.) 

 Rozšíření  anaerobní – alaktacidové 

kapacity** 

 Zlepšení laktátové eliminace 

 Rychlostní a rychlostně vytrvalostní 

trénink 

 Podpora aerobního výkonu 

Metoda opakování – dlouhodobá (3 – 8 min.) 

Metoda opakování – střednědobá (1 – 2 min.) 

Metoda opakování – krátkodobá (20 – 30 s.) 

 Přizpůsobení na specifické závodní 

zatíţení 

 Rychlostní vytrvalost a silová 

vytrvalost 

Závodní nebo také kontrolní metoda  Rozvoj specifické závodní vytrvalosti 

 Rozšíření specifické výkonnosti na 

vysoké úrovni 

 Získání zkušeností a uţití taktického 

chování 

* Anaerobní glykolýza (anaerobně – laktacidní systém ): rychlé rozběhnutí systému, nízké 

vyuţití molekuly glykogenu k výrobě ATP, časově limitovaný proces, vzhledem k rychlé 

tvorbě laktátu.  

** CP – ATP systém (anaerobně –alaktacidní systém): rychlé rozběhnutí, trvání do sekund, 

vyuţitelnost zejména při rychlostních a silových disciplínách, malé mnoţství ATP vyrobeno 

z molekuly CP, neškodlivé vedlejší produkty, bez kyslíku. 

 

6.1.5 Vytrvalostní metoda 

U pouţití této metody leţí hlavní účinek na nepřetrţitém zatíţení, při kterém dochází 

k dlouhému napětí (continous work). Jedná se o ekonomické vedení pohybu a správné 

fungování funkčního systému a také orgánového systému.  

V koordinační rovině se jedná nejčastěji o neustále stejný dokola prováděný pohybový 

řetěz a v psychické rovině o zvyknutí si na monotónní pohyb.  
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Tab. č. 18: Vytrvalost (tabulka upravena podle Zintla, 1997) 

Vytrvalost 

Kontinuální Variabilní Fartlek 

Stále stejná intenzita  

(př.: 150 TF/min) a stejná 

rychlost (př.: 12 km/h) 

(= změna tempa) Plánovaná 

změna intenzity, ale neustále 

v účinném pásmu  

(př.: 140  - 160 TF/min) 

Neplánovaná změna intenzity 

– od min. do max. (př.: od 

chůze ke sprintům) 

 

 

 

Kontinuální extensivní vytrvalostní metoda  

Intenzita zatíţení:  

 Lehká aţ střední  

 Pod a na aerobním prahu 

 Identická s 0, 75 – 2, 0 mmol/l laktátu 

 45 – 70% VO2max:   

 75 – 80% IANS – rychlost 

Doba zatíţení: 

 30 min – 6 h  

Tréninková účinnost: 

 Ekonomie srdečního oběhu 

 Zlepšení periferního oběhu krve 

 Rozšíření aerobních látkové výměny se zlepšením spalování tuků 

 Pouţití glukoneogenese 

 Zlepšení vagotonie 

 Stabilizace pohybového řetězce 

Pouţití a cíle: 

 Zdraví a fitness (trvá min. 10 – 12 min, optimální 30 – 45 min) 

 Zotavování (20 – 40 min) 

 Spalování tuků (≥ 90 min)  

 Ekonomie techniky pohybu (pro dlouhé zatíţení) 

 Stabilizace vysoké výkonové úrovně 
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Kontinuální intensivní vytrvalostní metoda 

Intenzita zatíţení: 

 Střední a submaximální 

 Na individuálním anaerobním prahu či anaerobním prahu 

 Identický 4 – 6 mmol/l laktátu (po zatíţení) 

 75 – 85% VO2max 

 90 – 95% individuálního anaerobního prahu – rychlost 

Doba zatíţení: 

 20 min  - 3h  

Tréninková účinnost: 

 Rozvoj srdečního oběhového systému  

 Kapilarizace kosterního svalstva 

 Zlepšení aerobní látkové výměny  

 Zmenšování objemu glykogenu a superkompenzace 

 Pouţití „laktat – steady – state“ 

Pouţití a cíle: 

 Rozšíření aerobní kapacity 

 Trénink výměny látek (glykogenu) 

 Trénink laktátové kompensace 

 Zvýšení - individuálního anaerobního prahu a anaerobního prahu  

 Rychlejší zvýšení aerobní výkonové úrovně (mírná stabilizace) 

 Stabilizace závodní techniky u dlouhodobých disciplín 

 

 

Variabilní vytrvalostní metoda 

Intenzita zatíţení: 

 Mezi lehkou a submaximální se systematickou změnou rychlosti 

 Mezi aerobním a anaerobním prahem 

 Identický s 1, 5 – 4, 0 mmol/l laktátu 

 60 – 85% VO2max 

 80 – 95% individuální anaerobní práh – rychlost 

Doba zatíţení. 

 30 – 60 min – 3h 
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Tréninková účinnost: 

 Přizpůsobení v srdečním oběhu, v kosterním svalstvu a ve vegetativní oblasti  

 Zlepšení výměny mezi čistě aerobním a aerobně – anaerobním energetickým 

zajištěním 

 Zlepšení laktátové eliminace v extensivní zatěţovací fázi 

 Přerušení charakteru činnosti a stabilizace pohybového řetězce 

Pouţití/cíle: 

 Rozšíření aerobní kapacity (trvání více jak 45 min.) 

 Zvýšení přizpůsobení na dlouhé zatíţení s měnícím se energetickým krytím 

 Zamezení stabilizace neţádoucích pohybových stereotypů (např.: disciplíně specifická 

pohybová frekvence) 

 

V české literatuře je vytrvalostní metoda nebo také metoda nepřerušovaného zatíţení 

definována dobou trvání, která je 30 min. a více a intenzitou, ta je dána dvěma základními 

pojmy – tep 130 – 170 za min a VO2max - 50 – 70%.  

Rozdělení na extensivní, intensivní a variabilní se zde nevyskytuje. Je zde rozdělení na 

metody souvislé, střídavé a fartlekové.  

Metoda souvislá znamená rovnoměrně nepřerušované zatíţení nízké aţ střední 

intenzity. 

Střídavou metodou se rozumí nepřetrţité déletrvající zatíţení, při němţ se střídají 

zatíţení různé intenzity podle stanoveného plánu. V periodikách zvýšené intenzity se 

organismus nuceně dostává do kyslíkového deficitu, dluh je v následujícím úseku vyrovnán. 

Specifickou variantou této metody je fartlek, coţ je činnost, která se skládá 

z rovnoměrného běhu prokládaného různě dlouhými zrychlenými úseky podle subjektivního 

pocitu. 

 

6.1.6 Intervalové metody 

Společná známka všech moţných variant intervalového tréninku je plánovitá změna 

mezi zatíţením a odpočinkem. Při odpočinku nedochází k úplnému zotavení, to záleţí na 

neúplné (=“výhodné“) pauze. Trvání pauzy můţe být závislé na intenzitě zatíţení, době trvání 

a tréninkové stavu, leţí mezi půl minutou  a více minutami. Zotavovací kritérium je závislé na 

srdeční frekvenci (120 – 130 TF/ min.).  
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Záleţí také na sériovém systému, který leţí mezi sériemi s minimálním počtem 

opakování 4 – 6. Nejdelší sériová pauza přichází se zvyšující únavou. Vítězný účinek je 

v četných změnách od oţivení aţ po vyřazení zatíţení, potom v zatěţovací fázi a „výhodné“ 

pauzy.  Během zatíţení přichází kvůli systole srdce (následné zvyšování periferního odporu) 

k hypertrofii srdce, v zotavovací fázi kvůli převládání diastole srdce (následně k upadání 

periferního odporu) k rozšíření srdce.  

 Obecně má být v intervalovém tréninku dosaţeno rozšíření funkčnosti orgánového 

systému. V koordinační oblasti nastává upevnění náročných (rychlejší a silnější) pohybových 

průběhů oproti vlivům, které mohou tento řetězec narušit (např.: únava díky zakyselení). 

 V psychice jde o zvyknutí si na obnovený pohybový příjem, a to i přes nepříjemné 

vjemy či pocity.  

 Ve „Sportovním tréninku“ jsou intervalové metody dány třemi definicemi. První, 

původní je od autorů Reindell, Roskamm, Gerschler (které uvádí Zintl, 1997). Je zdůrazněna 

následujícími parametry:  

 Doba trvání: 90 s 

 Intenzita cvičení: tepová frekvence na konci cvičení kolem 180/min. 

 Interval odpočinku: nejvýše 90 s, do poklesu tepové frekvence na 120 – 140/min. 

 Charakter odpočinku: aktivní 

 Počet opakování: Cvičení ukončit, je – li na konci konstantního zotavného intervalu 

tep vyšší neţ 140/min. 

 

Druhá varianta, zdůvodněná švédskými odborníky Astrand, Saltin a Rodahl (opět 

uvedeno u Zintla, 1997), operuje s parametry: 

 Doba trvání: 3 – 5 min. 

 Intenzita cvičení: relativně maximální, tj. taková, která se blíţí maximu intenzity pro 

daný interval zatíţení (co nejvyšší), ale současně taková, aby bylo zatíţení ve 

stanovením intervalu moţné absolvovat rovnoměrně bez výkyvů intenzity 

 Interval odpočinku: 3 – 5 min.  

 Charakter odpočinku: aktivní 

 Počet opakování: nelze intenzitu další opakování vydrţet, cvičení ukončit 

 

Třetí varianta je dána velmi krátkými intervaly: 

 Doba trvání cvičení: 10 – 15 s 
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 Intenzita cvičení: podle % VO2max nadkritická – absolutně vysoká, submaximální aţ 

maximální 

 Interval odpočinku: 10 – 15 s 

 Charakter odpočinku: pasivní 

 Počet opakování: po dobu 20 – 30 min. 

 

 

Intervalová extensivní metoda s dlouhotrvajícím intervalem  

Intenzita zatíţení: 

 Submaximální, na individuálním anaerobním prahu/anaerobním prahu 

 3 – 4 mmol/l laktátu 

 75 – 85% VO2max 

 100% individuálního anaerobního prahu – rychlost 

Doba zatíţení: 

 3 – 8 min. (někdy platí i do 15 min.) 

Pauza: 

 S redukcí aktivity do TF – pokles pod 120/ min. 

 Normativ času 3 min. (ne déle) 

Obsah zatíţení: 

 50 – 60 min. i s pauzou 

 6 – 10 opakování 

 

 

Intervalová extensivní metoda s střednědobým intervalem 

Intenzita zatíţení: 

 Submaximální aţ maximální 

 Přes individuální anaerobní práh/anaerobní práh – 100 – 105% individuálního 

anaerobního prahu se zaměřením na rychlost 

 5 – 6mmol/l laktátu 

 80 – 90% VO2max 

Doba zatíţení: 

 1 – 3 min. 

Pauza: 
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 S redukcí aktivity do TF – 120 min. 

 Normativ času 2 – (3) min. 

Obsah zatíţení: 

 40 – 45 min. (i s pauzou) 

 9 – 15 zatíţení  

Tréninkový účinek: 

 Rozvoj srdečního oběhového systému 

 Rozvoj kapilarizace 

 Zlepšení aerobní a anaerobní látkové výměny  

 Aktivizace laktátových produktů a eliminace laktátu 

Cíle a pouţití: 

 Příprava aerobní kapacity v horní vývojové oblasti pod vlivem anaerobního procesu 

 Rozšíření vitální kapacity plic 

 Zvýšení individuální anaerobního prahu a anaerobního prahu 

 Rozvoj anaerobní kapacity 

 Trénink laktátové kompenzace 

 Silově vytrvalostní trénink 

 

U intensivních intervalových metod leţí intenzita zatíţení s přihlédnutím na 

maximální vitální kapacitu plic v maximálních aţ supramaximálních oblastech (100 – 130% 

VO2max). V tréninku je intenzita ovládána především rychlostí. 

Co se týká tvorby pauzy, jde o sériový princip s krátkými intervalovými pauzami a 

delšími sériovými pauzami. Díky tomu se můţeme vyhnout rychlému zvyšování únavy. 

Po takové tréninkové jednotce je velmi vysoká hodnota laktátu - ≥ 8 – 10 mmol/l. 

 

 

Intervalová intensivní metoda s krátkým intervalem 

Intenzita zatíţení: 

 95 – 100% závodní rychlosti 

Doba zatíţení: 

 20 – 40 s. 

Pauza: 

 30 – 90 s. intervalová pauza 
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 3 – 5 min. sériová pauza 

Obsah zatíţení: 

 20 – 30 min.  

 6 – 10 zatíţení celkem 

Tréninkový účinek: 

 Aktivizace a zvýšení laktátových produktů 

 Zlepšení zakyselovaní tolerance 

 Aktivizace aerobních procesů k odstranění kyslíkového dluhu (v pauze) 

 Zesílení práce srdce 

Cíle a pouţití: 

 Vývoj a rozšíření anaerobní kapacity 

 Zlepšení produkce laktátu 

 Zlepšení krátkodobé zotavovací schopnosti 

 Trénink tolerance zakyselení 

 Rychlostně a silově vytrvalostní trénink 

 Formování techniky v závodní rychlosti 

 

 

Intervalová intenzivní metoda s extrémně krátkým intervalem 

Intenzita zatíţení: 

 Téměř maximální aţ maximální rychlost 

Doba zatíţení: 

 6 – 9 s. 

Pauza: 

 2 – (3) min. aktivní intervalová pauza 

 5 min. sériová pauza (po 3 – 4 zátěţovém intervalu) 

Obsah zatíţení:  

 25 – 30 min. (včetně pauzy) 

 9 – 15 zatíţení celkem 

Tréninkový účinek: 

 Opakované odbourávání fosfátu a resyntéza 

 Aktivace anaerobní glykolýzy 

 Stimulace aerobní látkové výměny pro syntézu fosfátu (během pauzy) 
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 Zesílení práce srdce a dýchání 

Cíle a pouţití: 

 Rozšíření anaerobní – alaktacidové kapacity 

 Zlepšení výměny mezi anaerobní a aerobní energetickým krytím 

 Zlepšení laktátové eliminace 

 Rychlostní a silově – rychlostní trénink 

 Podpora aerobní vytrvalosti 

 

6.1.7 Metody opakování 

Lze je označit těmito slovy – opakování a intensivní zatíţení s úplnými pauzami. 

V odpočinkové fázi by se měl funkční systém dostat do úplného zotavení, přibliţně do 

výchozího stavu. Tepová frekvence srdce můţe klesnout pod 100/ min. Rozdíl „výhodné“ 

pauzy (neúplné) - intervalové pauzy je přesně popsán a určuje se pouze teoreticky. V tréninku 

je tento přechod plynulý, přesto někdy mezi intervalovou a metodou opakování není přesně 

stanovená hranice.  

Účinek je očekáván především z intenzivní zatěţovací fáze, v kaţdém fyziologickém 

procesu, neboli regulačním mechanismu musí probíhat od nutné funkční úrovně. 

V součtu jde o uskutečnění opakování závodně specifického zatíţení. 

 

Přednostní určení cílů stojí zde:  

 Adaptace na specifické závodní zatíţení 

 Rozšíření komplexní funkční amplitudy 

 Trénink speciální závodní vytrvalosti 

 

 

Opakovací metody s dlouhotrvajícím intervalem 

Intenzita zatíţení: 

 100% závodní rychlosti 

Doba zatíţení: 

 3 – 8 min. 

Pauza: 

 ≥ 5 min. normativ času je také doba zatíţení 
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Obsah zatíţení: 

 3 – 5 zatíţení 

Tréninkový účinek: 

 Komplexní zlepšení organismu pro dlouhotrvající zátěţ 

 Zlepšení střídání mezi aerobním a anaerobním energetickým pokrytím 

 Zlepšení laktátové kompenzace u typicky rychlostních disciplín (ca. 6 – 8 mmol/ l) 

 

 

Opakovaní metoda se střednědobým intervalem 

Intenzita zatíţení: 

 100% závodní rychlosti 

Doba zatíţení: 

 1 – 2 min. 

Pauza:  

 ≥ 3 min., max. 5 min.  

Obsah zatíţení: 

 4 – 6 zatíţení 

Tréninkový účinek: 

 Zlepšení komplexní připravenosti na zatíţení  

 Zlepšení anaerobně – laktacidního energetického krytí 

 Zlepšení zakyselovací tolerance u typicky rychlostních laktátových hodnot  

(ca. 8 – 10 mmol) 

 

 

Opakovací metoda s krátkodobým intervalem 

Intenzita zatíţení:  

 100% závodní rychlosti 

Doba zatíţení: 

 20 – 30 s. 

Pauza:  

 ≥ 5min., max. 7 min. 

Obsah zatíţení:  

 4 – 8 zatíţení 
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Tréninkový účinek: 

 Přizpůsobení na větší zátěţ 

 Zlepšení anaerobně – alaktacidního a laktacidního energetického krytí 

 Zlepšení laktátové eliminace 

 

6.1.8 Závodní nebo kontrolní metoda 

U této metody existuje jediné typicky závodní zatíţení v náleţitém časovém úseku.  

Je to buď závodní trať/ kratší vzdálenost (s vyšší rychlostí) nebo delší vzdálenost (s lehčí 

redukcí rychlosti). Můţe být prováděno v tréninku se závodním napodobováním nebo s plně 

účinným cvičným závoděním (stavba závodu). 

 Rozdělení délky tratí s velmi krátkým přerušeními (pauzami) a maximální a 

supramaximální závodní rychlostí představuje další moţné varianty trénování. Přerušované 

plavání je vzorový příklad. Tato tréninková metoda je ovšem mnohem více vyuţívaná neţ 

předcházející varianty. 

 Tím můţeme dosáhnout zlepšení funkčního stavu a orgánového systému. To 

umoţňuje rozšíření komplexní výkonnosti na vysoké úrovni: vyţaduje ovládat stejnou měrou  

kondici, koordinaci, techniku, psychické a taktické faktory.  

Tato metoda slouţí přímo k přípravě, slouţí také jako kontrolní metoda a 

k diagnostickým účelům. 

 

 

Závodní metoda 

Intenzita zatíţení: 

 Max. = závodní rychlost 

Doba zatíţení: 

 Délka trati  

 nebo delší část jak trať (- 10 – 25%)  

 nebo kratší část jak trať (+ 10 – 25%)  

 nebo přerušovaná délka trati 

Cíle a pouţití: 

 rozvoj specifické závodní vytrvalosti 

 rozšíření specifického výkonu na vysoké funkční úrovni 
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 získávání zkušeností a podmínek pro lepší pouţití a vyuţití taktického chování při 

závodě 

 

6.1.9 Charakteristika metod v rozdílných vytrvalostních sportech 

Při třídění literatury se specifickými sporty je nápadné, ţe v rubrice „metody“ je 

mnoho označení a můţeme nalézt velké mnoţství pojmů. K tomu existuje mnoho důvodů. 

Jednou je ve shrnutí, ţe intenzita zatíţení s dobou trvání a moţnostmi pauz se dá 

mnoha způsoby kombinovat. 

Za druhé nemůţe být uvedena tréninková forma (= cvičení + zatíţení), která je 

jmenovaná metodou. Z názvu není vţdy jasné, co se míní daným způsobem zatěţováním. 

Třetí moţností jsou různé druhy sportů na základě zvláštních okolností (např.: stroj) a 

zvláštních forem tréninku, které jsou jménem pouze expertům známé a jasné 

Zde uvedu tři sportovní disciplíny a jejich charakteristiku metod (tyto sporty byly vypsány 

Kuhn, 2001): 

 Atletika – střední a dlouhé tratě: 

Srovnávací tréninkový plán – běh (stavba tréninku) německého atletického spolku (1992) 

Vytrvalostní běh středně dlouhý, vytrvalostní běh středně krátký, běh se změnou tempa, 

fartlek, běh podle daného tempa (dlouhý, střední, krátký), kontrolní běh, závod  

 

Plavání: 

Wilke (1992): dlouhotrvající zatížení, extensivní intervalová metoda (obě pro plaveckou 

vytrvalost), rychlostně vytrvalostní trénink, rychlostní trénink 

 

Cyklistika: 

Lindner (1993): Přidělení metod k 7 tréninkovým oblastem 

 Kompenzace: nízká intenzita 

 „základní vytrvalost“: vytrvalostně výkonnostní metoda 

 Rozvoj: metoda opakování 

 Vrcholná oblast tréninku: intervalová metoda s vysokou a vyšší intenzitou  

 Rychlost a síla: trénink na kole či ergometru s určujícími metodickými faktory 

(stoupání, frekvence šlapání – kadence, odpor) 

 Silově – vytrvalostní trénink 

 Závodění  
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7. Vytrvalost pro sportovní odvětví – BĚH NA LYŽÍCH 

 

Pohyb a běh na lyţích patří historicky mezi nejstarší sportovní disciplíny. Jako několik 

dalších vytrvalostních sportů také běţecké závoděné vyšlo z kaţdodenního ţivotní 

potřebnosti. Klouzavý pohyb na lyţích přes hluboký sníh se pouţívá nejméně 4000 let. 

Dřevěná prkna usnadňují pohyb ve sněhu byla objevená v místech, kde hluboká sněhová 

pokrývka trvá 6 a 8 měsíců v roce. Moţná ţe původ běhu na lyţích nemůţe být identifikován 

přesně geograficky, nicméně, první lyţaři byli pravděpodobně stěhovaví Samové, ţijící velmi 

blízko arktického kruhu v teritoriu severního Norska, Švédska a Finska. Lyţe jim dali větší 

pohyblivost při doprovodu a lovů sobů. Technologii od Samů převzali Vikingové. V tomto 

směru je moţné říct, ţe Norsko dalo světu lyţování.  

Podle kroniky se první profesionální lyţařská soutěţ v – běhu, skoku a slalomu konala 

v roce 1767 v Norsku. Všechny tyto disciplíny lyţaři absolvovali na jednom páru lyţí. 

Od té doby se v lyţařském sportu uskutečnily převratné změny v technice pohybu, 

vybavení výstroji a výzbroji lyţařů a organizování lyţařských soutěţí. Doslovně technická 

revoluce v oblasti vývoje nových materiálů a výrobků, úpravě běţeckých tratí, ale taktéţ ve 

sportovní přípravě, udělala z běţeckého lyţování nejdynamičtější sportovního odvětví za 

posledních 80 let. Rychlost pohybu v běhu na lyţích se za tuto dobu zvýšila o 50%. 

Běh na lyţích v současné podobě neznamená jen závodní projev spojený s představou 

maximálního sportovního výkonu, ale po zvládnutí základních lyţařských dovedností přináší 

proţitky z přírody a radostí z pohybu. Potřeba pohybové aktivity aerobního charakteru má 

svůj význam při kompenzaci civilizovaného způsobu ţivota současné generace. Zdravotní 

význam běhu na lyţích spočívající v prevenci onemocnění oběhového systému je 

jednoznačný. 

Mezi klasickými disciplínami v běhu na lyţích jsou vzdálenosti 5 aţ 30 km u ţen a 10 

aţ 50km u muţů. Nyní se mezi ke klasickým disciplínám řadí s kratší tratě – sprinty. To platí 

pro obě techniky běhu – klasický běh (střídavý a soupaţný způsob) a volný způsob (bruslení). 

Běh na lyţích se vyznačuje mnohostrannými nároky na vytrvalostní schopnost. Stále 

se měnící profil tratě přímo vyţaduje neustále střídání jednotlivých druhů vytrvalosti. I přes 

velké objemy zatíţení je specifická vytrvalost nejdůleţitější vytrvalostní schopností. Jen 

výborně trénovaný aerobní energetický systém můţe rovnoměrně hradit energetickou potřebu 

během dlouhých vzdáleností při současné vysoké rychlosti pohybu. Při stoupáních je 

vyuţíváno poměrně velké mnoţství svalových skupin, u nichţ je vyţadována dostatečně 
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rozvinutá silová vytrvalost. Kromě svalstva dolních končetin a trupu se zde výrazně zapojují 

svaly pletence ramenního a svaly paţe.  

Ve srovnání s během a jízdou na kole se při běhu na lyţích zapojuje podstatně více 

svalových skupin, coţ předpokládá odpovídající rozvoj silové vytrvalosti.  

Kromě stoupání  se na běţeckých tratí vyskytují samozřejmě i sjezdy a rovinaté úseky. 

Během rovin a zejména při sjezdech je velkou výhodou regenerační schopnost, kterou je 

moţné rozvíjet pomocí obecné vytrvalosti. U běhu na lyţích hraje mnohem větší úlohu neţ u 

jiných vytrvalostních sportů technika běhu. Velký význam má především ekonomie běhu, 

která je součástí specifické vytrvalosti. Efektivní běţecká technika ovlivňuje významně 

celkový výkon v běhu na lyţích.  

 Nyní bychom uvedli prostředky rozvíjející vytrvalost u běhu na lyţích, vzhledem 

k tomu, ţe běh na lyţích je cyklická vytrvalost, uvedeme ji na prvním místě v další části textu. 

 Vyţaduji – li tréninkový záměr  práci vytrvalostního charakteru (coţ upřednostňujeme 

v naší práci), máme k dispozici velký výběr tréninkových prostředků. V oblasti rozvoje 

vytrvalostních schopností funguje obecně přenos, kdy je rozhodující vlastní zatíţení, ale na 

zvoleném prostředku uţ tolik nezáleţí. Metodicky je tento trend označen generalizujícím  

charakterem. Proto je podstatě moţné rozvíjet ventilační schopnosti, transportní systém, 

uvolňování energie = vlastně všechny hlavní systémy, tvořící podstatu vytrvalosti za pomoci 

téměř všech tělesných cvičení a to jak cyklických, tak i acyklických. 

 Specifická je oblast speciální vytrvalosti, kde největší efekt dává pouţití speciálních 

tělesných cvičení, jeţ jsou co do struktury energetických pásem, O2 spotřeby i výkonností 

nejblíţe běhu na lyţích. Coţ znamená běh na lyţích, běh na kolečkových lyţích, kolečkové 

brusle s holemi, lyţe na umělé hmotě, speciální běh v terénu s holemi. Dalšími hlavními 

tělesnými prostředky pro rozvoj vytrvalosti jsou běh na dráze a v terénu, silniční  a MTB 

cyklistika, koloběţka, orientační běh, chůze v náročných podmínkách, bruslení na ledě 

 s holemi, pádlování či plavání.  

 Z acyklických prostředků můţeme zmínit míčové hry délkou přesahující rozcvičovací 

a kompenzační formy (basketbal, florbal, online hokej, volejbal, kopaná nebo házená), 

gymnastické prvky a minisestavy, vybrané formy silového rozvoje, běţecká a průpravná 

cvičení, skoky přes švihadlo. (Ilavský, 2005) 
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8. Shrnutí 

 

Ve srovnávání české a německé literatury jsme se soustředili především na intervalové 

a nepřerušované metody, ale zmiňujeme i opakované a speciální. 

V metodách tréninku jsme na úvod uvedli intenzitu, jako jedno ze základních kriterií, 

zároveň zde píšeme, ţe ne pouze intenzita má určující vliv, velmi podstatnými podněty pro 

trénink jsou doby trvání a odpočinku a samotný způsob odpočinku. Jako nejlepší moţné 

rozdělení intenzity si myslíme, ţe je podle autorů Engelhard a Neumann na kompenzaci, 

základní I, základní II a závodní (viz strana 22 ). 

V české literatuře se nejčastěji uvádí hlavně hraniční hodnota 130 tepů/min a další dvě 

vystupňování. Intenzita kompenzace je zde velmi příhodně pojmenována a definována: více 

jak 2 mmol/l a 110 – 140 tepů/min. 

 Dále nás zaujalo rozdělení rozdílnosti intenzit u různě – dobých intenzit. Toto téma je 

v české literatuře shrnuto u určitých druhů metod tréninku. Tato rozdílnost je zde především 

v rozdělení na krátkodobé disciplíny, které mají jiné parametry pro regeneraci, stabilizaci 

v aerobním výkonu, vývoj pro aerobní výkon, práh pro vytrvalostní metody, oblast pro 

extensivní intervalový trénink a oblast pro intensivní intervalový trénink, neţ disciplíny 

střednědobé a dlouhodobé.  

 Základní rozdělení metod se dělí na vytrvalostní, intervalovou, intervalovou - sériový 

princip, opakování a závodní. V české literatuře by se daly jednotlivé metody přirovnat: 

vytrvalostní = souvislá, opakovací = střídavá, intervalová je rovněţ intervalová, jako sériová 

je zde uvedena Švédská metoda a tu také rozdělení na intensivní a extensivní a poslední 

závodní neboli kontrolní. 

 Speciální metody se v české literatuře vyskytují jako součásti, nebo také poddruhy 

jiných tréninkových metod. Extensivní a intensivní vytrvalostní metoda se v české literatuře 

nevyskytuje, první tedy extensivní, by se dala přirovnat k nepřerušované metodě, intensivní 

taktéţ, ale s větší intenzitou. Variabilní je dána plánovanou změnou rychlosti, to je rozdílné u 

fatleku, kde je změna rychlosti neplánovaná. 

 Intervalové metody jsou v německé literatuře popsány velmi dopodrobna. Společná 

známka všech moţných variant intervalového tréninku je plánovitá změna mezi zatíţením a 

odpočinkem. Při odpočinku nedochází k úplnému zotavení. Trvání pauzy je závislé na 

intenzitě zatíţení, době trvání a kondici jedince. 
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Důleţitý je také sériový systém, minimální počet sérií jsou čtyři. Nejčastější počet sérií je 

šest. Během zatíţení dochází díky systole k hypertrofii srdce. 

Obecně má být v tréninku dosaţeno rozšíření funkčního orgánového systému. 

V koordinační oblasti nastává upevnění náročných pohybových průběhů oproti vlivům, které 

mohou tento řetězec narušit.  

V psychice jde o zvyknutí si na obnovený pohybový příjem, a to i přes nepříjemné vjemy či 

pocity. V české literatuře jsou intervalové metody dány třemi definicemi, které zdůrazňují 

tyto parametry: doba trvání, intenzity cvičení, interval odpočinku, charakter odpočinku a 

počet opakování.  

Extensivní intervalová metoda má dva druhy intervalů – dlouhodobý a střednědobý.  

Ve „Sportovním tréninku“ se vyskytuje pojem extensivní a je definován délkou zatíţení, která 

je stejná jako délka odpočinku, intensitou, která by měla být vysoká, délkou jedné série a 

počtem sérií, tento počet je velmi nízký, kvůli vysoké intensitě, tedy vysokému zatíţení. 

V německé literatuře se velmi často vyskytuje pojem submaximální, je především spojován 

s intensitou – vyskytuje se u extensivních intervalových metod a také se tu velmi často 

objevuje termín individuální aerobní práh, který překračuje hodnotu 100% maximálního 

výkonu. Laktát v krvi je velmi vysoký, 5 – 6 mmol/l.  

 Intensivní intervalová metoda se váţe s krátkým neboli krátkodobým intervalem. 

Rychlost je téměř 100%, doba zatíţení je velmi krátká cca. 10s., to je velmi podstatný rozdíl 

mezi extensivní a intensivní metodou. U extensivních metod je doba trvání cca. 5 min. 

 Předposlední moţností jak trénovat vytrvalost z hlediska různých metod tréninku 

vyskytující se v německé literatuře je metoda opakování – lze ji označit těmito slovy:  

opakování, intenzivní zatíţení a s pauzami úplného zotavení. V odpočinkové fázi by se měl 

organismus dostat do úplného zotavení, tepová frekvence srdce můţe klesnout i pod 100 

tepů/min. V tréninku je tento přechod plynulý, přesto někdy mezi intervalovou a metodou 

opakování není přesně stanovená hranice. Hlavní důraz je dán na intensivní zatěţovací fázi. 

Hlavní cíle  jsou adaptace na specifické závodní zatíţení, rozšíření komplexní funkční 

amplitudy a trénink speciální závodní dovednosti. U opakovací metody se vyskytují všechny 

tři moţné druhy intervalů – dlouhodobý, střednědobý a krátkodobý.  

Ve všech třech případech je intenzita 100%, doba zatíţení se liší podle délky intervalu – u 

krátkodobého je doba zatíţení nejkratší a u dlouhodobého nejdelší, pauza je cca. 5 min. 

 U závodní nebo také kontrolní metody existuje jediné typicky závodní zatíţení 

v náleţitém časovém úseku. Je to buď závodní trať – kratší vzdálenost – vyšší rychlost nebo 

delší vzdálenost – niţší rychlostí.  
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Tyto metody slouţí také k diagnostickým účelům. Intensita je maximální, doba zatíţení je 

dána délkou trati. U této metody jde o rozvoj specifické závodní vytrvalosti, rozšíření 

specifického výkonu na vysoké funkční úrovni a o získání zkušeností a podmínek pro lepší 

pouţití a vyuţití taktického chování při závodě.  

 Největší rozdíl v tréninkových metodách se nachází v intervalových metodách, jsou 

zde více rozepsané a definované. V posledním díle „Sportovního tréninku“ je rozdělení 

intervalového tréninku rozvětvenější, jak v předešlých publikacích. Je zde uveden extensivní, 

intensivní, klasický a švédská metoda. O rozdělení týkající se doby intervalů – krátkodobé, 

střednědobé a dlouhodobé se zde nepíše. V předchozích vydání se intervalové metody 

nedělily na extensivní a intensivní.  

Velmi zajímavá v této kapitole nám přišla jiţ zmiňovaná Švédská metoda, má stejně dlouhý 

interval odpočinku jako dobu zatíţení, cca. 4min. Intenzita je relativně maximální (ale je 

podmínkou, aby bylo moţno pracovat touto intenzitou bez výkyvů), odpočinek musí být 

aktivní a počet opakování je dán, dokud nezačne klesat intenzita cvičení.  

 Toto téma jsem si vybrala především proto, ţe v německé literatuře mně zaujala 

mnohočetnost zdrojů pro toto téma, které bylo vyuţíváno na mé hostující univerzitě 

v Německu. Pro dané téma bylo vyuţito cca. 3 – 5 autorů. Tak to je i v německých skriptech 

vyskytujících se u nás ve studovně. A především jde o rozdělení vytrvalosti podle 

jednotlivých sportovních odvětvích, podle vyuţívaných svalových skupin a podle nesčetného 

mnoţství dalších skupin.  

 „Sportovní trénink“ nebo také „ Výkon a trénink ve sportu“ jsou svou koncepcí 

manuálem především pro sportovní hry.  

 Proto si myslíme, ţe zde není vytrvalost tak detailně popsána, především metody 

tréninku vytrvalosti. Vytrvalost pro běh na lyţích je odlišná od vytrvalosti u sportovních her, 

stejně tak i u plavání, krasobruslení či šermu. Proto jsem chtěla více popsat toto téma.  

Ve své diplomové práci bych se ráda zabývala dál touto problematikou, získat další 

české zdroje a přidat i silovou vytrvalost, která je stejně důleţitá pro běh na lyţích, jako 

samotná vytrvalost.      
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9. Závěr 

 

Podklady k této bakalářské práci byly, dle našich cílů a úkolů, přeloţeny a sepsány na  

základě německé a české literatury. Zjistili jsme, ţe základní dělení vytrvalosti je v základu 

velmi podobné, ale určité rozdíly se objevují. Především v detailním popsání veškerých 

sloţek vytrvalosti. Základním zdrojem byla skripta „Ausdauertraining“ od Fritze Zintla, která 

se soustředila jen na vytrvalost. Úvodními  body v knize byla biologická a fyziologická 

kritéria u dospělého člověka a v závěru knihy u dětí.  

 Stěţejní kapitolou naší práce jsou moţné metody tréninku vytrvalosti. Je zde popsána 

intenzita, velikost a různé druhy zatíţení, tréninková účinnost, pouţití a cíle. U intenzity se 

velmi často vyskytuje pojem submaximální, coţ by se dalo definovat jako intenzita okolo 90 

– 95%, tedy o něco menší, neţ je maximální. Také pojem supramaximální, coţ je hodnota, 

překračující 100%. Tyto pojmy se vyskytují i u zatíţení.  

 Dále jsme se ve studovně setkali s dalšími německými skripty, které se soustředili jen 

na jednu schopnost (jedná se například o sílu či rychlost). Vše mělo stejnou nebo velmi 

podobnou strukturu. Na úvod popsání biologických a fyziologických předpokladů, různé 

definice a porovnání definic, rozdělení a metody tréninku, ke konci se velmi často objevovaly 

kapitoly, jak aplikovat danou schopnost na různé skupiny lidí – děti, senioři či obézní jedinci. 

 Téma této práce mi přišlo zajímavé na zpracování i na nacházení a překládání 

zahraničních zdrojů. Ve studovně FTVS UK se nachází nepřeberné mnoţství cizojazyčné 

literatury, měli bychom se více zaměřit a více čerpat z těchto zdrojů.   
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