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Abstrakt 

 

Název: Analýza tréninku běžce na 800 metrů 

 

 

Cíl práce:   

Cílem práce je provést analýzu tréninku běžce na 800 metrů v ročních tréninkových 

cyklech 2001/2002 a 2002/2003 a pokusit se zdůvodnit výkonnostní rozdíly ve sledovaném 

období. 

   

Metoda:   

V naší práci jsme použili metodu analýzy a metodu komparace. Metodu analýzy  

jsme aplikovali v rozboru jednotlivých  ročních  cyklů a metodu komparace při porovnávání 

tréninkových ukazatelů mezi sledovanými roky. 

  

Výsledky:  

Výsledky této práce ukazují rozdíly v tréninkovém procesu běžce a objasňují jejich 

dopad na výkonnost. Mohou také sloužit jako podklad pro další sestavování tréninkového 

procesu a jako zkušenost využitelná v kariéře trenéra.   

 

Klí čová slova: analýza, atletika, běh na 800 metrů, tréninkové ukazatele, výkonnost 

  

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Title: The analysis of 800 metres runner training 

 

Objective:  

The comparison of the the training indicators of the two annual training cycles of 800 

metres runner and the analysis of their impact on the performance within the years 2001/2002 

and 2002/2003. 

 

Methods:  

In our thesis we used a method of analysis and a method of comparison. We apllied 

method of analysis in each annual training cycle and the method of comparison among the  

training indicators in monitored years. 

 

Results:  

The results reveal the diferences in the training process and show their impact on the 

performance in chosen seasons. Additionaly, it serves as the basis for another tranining 

planning and as an experience in a future coaching career. 

  

 

Key words: analysis, Athletics, performance, training indicators, 800 metres run 
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Úvod 

Běh na 800 metrů patří mezi nejnáročnější atletické disciplíny. Někdy se nazývá jako 

„půlka“, protože vzdálenost odpovídá polovině anglosaské míle (1600 m). Počítá se mezi 

střední tratě. Závod obvykle probíhá v rychlém tempu – tzv. submaximálně. Trať se běhá na 

dva okruhy (při standardní délce okruhu 400 metrů). Při běhu na 800 metrů atleti startují 

z polovysokého startu. V průběhu závodu hraje roli také taktika, protože závodníci se po 100 

metrech závodu seběhnou k vnitřní straně dráhy a běží bok po boku. Nejlepší muži v této 

disciplíně dosahují časů pod 1:44 minuty (průměr 52 sekund na 400 metrů), což značí, že 

rychlostní schopnosti jsou limitujícím faktorem úspěšnosti na této trati. 

 

  Specifičnost tréninkového procesu, při kterém je potřeba rozvíjet nejen vysokou 

úroveň vytrvalostních schopností, ale také se zároveň soustředit na rozvoj rychlosti a síly, dělá 

z této disciplíny jednu z nejtěžších v celé atletice. Na samotné výkonnosti v běhu na 800 

metrů se podílí mnoho různých faktorů: vrozené dispozice, výživa, úroveň materiálního a 

tréninkového zabezpečení apod.  

 

Analýza tréninkového procesu, rozbor jednotlivých cyklů a etap tréninkového procesu 

nám může pomoci pochopit úroveň výkonnosti a úspěšnosti v jednotlivých letech sportovní 

kariéry běžce a poučit se ze vzniklých chyb i z pozitivních kroků přípravy. 
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1. Teoretická část 

 

1.1 Charakteristika disciplíny, historie, rekordy 
 

Běh na 800 metrů se již nepočítá mezi sprinty, ale jedná se o běh na střední tratě. Běží 

se ve velmi rychlém tempu, i když ne v maximálním jako sprint. Trať se běhá na dva okruhy 

(délka běžecké atletické dráhy na stadionu činí 400 metrů) v oddělených drahách (prvních 100 

metrů). Při běhu na 800 m již atleti nestartují ze startovních bloků. V průběhu závodu hraje 

roli také taktika. Běžci sbíhají po 100 metrech k vnitřní straně dráhy, kdy dochází často ke 

strkanicím a kolizím. Nejlepší muži a ženy v této disciplíně dosahují časů pod 1:45 minuty, 

resp. pod 2:00 minuty.           

                                                                                             

Světovým rekordmanem v běhu na 800 m byl do nedávna rodilý Keňan, od r. 1996 

reprezentant Dánska Wilson Kipketer. V současné době ho již předstihl další mladý Keňan, 

David Rudisha. Ten nejprve svým časem 1:41,57 atakoval světový rekord v belgickém 

Heuser-Zoldenu, poté 2 krát rekord překonal, naposledy v Rieti 2010 časem 1:41,01. 

Z žen má stejně úspěšnou bilanci Mozambičanka Maria Mutolaová. Ta však na rozdíl 

od Wilsona Kipketera získala na halovém mistrovství světa dalších 7 titulů světové 

šampiónky.  

Světový rekord zaběhla při mítinku v Mnichově v roce 1983 česká atletka Jarmila 

Kratochvílová časem 1:53,28. Tento čas je dodnes platným světovým rekordem a je zároveň v 

současnosti nejdéle platným světovým rekordem v atletických disciplínách. O měsíc později 

na prvním mistrovství světa v atletice svou vynikající formu zúročila a získala zlatou medaili.         

 

Běh na 800 metrů je velice známá a divácky populární disciplína. Patří mezi nejkratší 

střední tratě a vždy byla olympijskou disciplínou. V zimní sezóně se půlka obvykle běhá na 

dráze o délce 200 metrů, takže na 4 kola. Pro ženy byla půlka na programu OH od roku 1928, 

ale vzhledem k její náročnosti byla pravidelně zahrnuta na velkých soutěžích až od roku 1960. 

 

Tato disciplína vyžaduje u závodníků dostatečné rychlostní a vytrvalostní schopnosti, 

které se uplatňují při samotném závodě. Prvek sprintu můžeme vidět většinou při startu a při 

závěrečném finiši. V průběhu závodu je pak nezbytná rychlostní vytrvalost převedená do 
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rychlého tempa, ekonomiky a techniky běhu. 

 

Současné rekordy – dráha 

Tabulka 1 

Rekordy Kategorie 
Čas 

(min) 
Atlet Stát Město Datum 

Světový (WR) 

Muži 1:41,01 David Rudisha Keňa Rieti 
 29. 8. 

2010 

Ženy 1:53,28 
Jarmila 

Kratochvílová 
Československo Mnichov 

26. 7. 

1983 

Olympijský 

(OR) 

Muži 1:42,58 Vebjorn Rodal Norsko Atlanta 1996 

Ženy 1:53,43 
Naděžda 

Olizarenková 
SSSR Moskva 1980 

Evropský (ER) 

Muži 1:41,11 Wilson Kipketer 
Dánsko, rodilý 

Keňan 

Kolín nad 

Rýnem 

24. 8. 

1997 

Ženy 1:53,28 
Jarmila 

Kratochvílová 
Československo Mnichov 

26. 7. 

1983 

Mistrovství 

světa (MS) 

Muži 1:43,06 
Billy 

Konchellah 
Keňa Řím 1987 

Ženy 1:54,68 
Jarmila 

Kratochvílová 
Československo Helsinky 1983 

Český (ČR) 

Muži 1:44,84 Lukáš Vydra Česká republika Curych 
12. 8. 

1998 

Ženy 1:53,28 
Jarmila 

Kratochvílová 
Československo Mnichov 

26. 7. 

1983 

Internetové zdroje www.atletika.cz, www.iaaf.org, www.wikipedia.com  
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Rekordy – hala 

Tabulka 2 

Rekord Kategorie 
Čas 

(min.) 
Atlet Stát Město Datum 

Světový (WR) 

Muži 1:42,67 
Wilson 

Kipketer 
Dánsko Paříž 

9. 3. 

1997 

Ženy 1:55,82 
Jolanda 

Čeplaková 
Slovinsko Vídeň 

3. 3. 

2002 

Evropský (ER) 

Muži 1:42,67 
Wilson 

Kipketer 
Dánsko Paříž 

9. 3. 

1997 

Ženy 1:55,82 
Jolanda 

Čeplaková 
Slovinsko Vídeň 

3. 3. 

2002 

Halové mistrovství světa (HMS) 

Muži 1:42,67 
Wilson 

Kipketer 
Dánsko Paříž 

9. 3. 

1997 

Ženy 1:56,90 
Ludmila 

Formanová 

Česká 

republika 
Maebaši 

7. 3. 

1999 

Český (ČR) 

Muži 1:45,97 
Roman 

Oravec 

Česká 

republika 
Ames 

6. 2. 

1999 

Ženy 1:56,90 
Ludmila 

Formanová 

Česká 

republika 
Maebaši 

7. 3. 

1999 

Internetové zdroje: www.atletika.cz, www.iaaf.org, www.wikipedia.com 
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1.1.1 Taktika 
 

V současné době startují běžci z polovysokého startu. Po výstřelu běží každý ve své 

dráze prvních 100 metrů, resp. 115 metrů. Poté se sbíhá k mantinelu a běží se v první dráze, 

která je nejvýhodnější. Často dochází ke strkání až kolizím.  

Běžet celou vzdálenost v maximálním tempu není možné, a proto taktika patří k 

hlavním faktorům vítězství. Běžet vpředu je často shledáváno jako nevýhodné, jelikož běžec 

musí rozrážet vzduch a musí být připraven na atak soupeřů zpoza skupiny. Dále často dochází 

k tzv. „zavření“, kdy atlet běží v první dráze, ale nemůže předběhnout běžce před sebou, 

jelikož ostatní běží vedle něho a blokují mu cestu zprava. Poslední pozice také není výhodná, 

neboť vyžaduje značné úsilí dobíhat čelo závodu při finiši. I přes to se někdy vyplatí běžet 

jako poslední, když tempo závodu je značně vysoké. Jako příklad může posloužit Kelly 

Holmesová při Olympiádě v Aténách 2004, kde běžela 500 metrů mezi posledními, šetřila 

síly, a poté nasadila dlouhý finiš. Podobnou taktiku často používá Jurij Borzakovskij, i když je 

schopný dobře běžet i včele soutěžního pole. Další dobrý přiklad běžce, který vyhrával 

závody „zezadu“, je olympijský vítěz z roku 1972 Dave Wotlle, který běžel celý závod jako 

poslední, na posledních 150 metrů doběhl skupinu a nasadil finiš, při kterém vyhrál. Jeho 

mezičasy na 400 metrů byly téměř shodné, což nasvědčuje o jeho výborné rychlostní 

vytrvalosti. Pravým opakem byl Kubánec Alberto Juantorena, dvojnásobný olympijský vítěz 

v běhu na 800 a 400 metrů. Víceméně celý závod si „odtáhl“ sám, a to ve světovém rekordu 

při olympiádě v Montrealu 1976. V té době se však běželo prvních 300 metrů v drahách. 

 

Při závodech světové extratřídy vítězí však ten, který je schopen vydržet strhující 

tempo a v druhé polovině závodu „zpomalit“ co nejméně. Většina špičkových závodů má 

vodiče a prvních 400 metrů se rozbíhá okolo 50 sekund. Někteří atleti jsou schopni běžet 

druhou polovinu trati rychleji, to se však týká spíše taktických závodů.  

 

Někteří půlkaři často startují ve štafetách na 4 × 400 metrů, či dokonce úspěšně i v 

individuálních startech na 400 metrů jako například Alberto Juantorena, Jarmila 

Kratochvílová či Juriy Borzakovskyj… 

 

Sámotný Alberto Juantorena však sám přiznává, že najít v současné době atleta, který 

bude rychlý jako Michael Johnson a zároveň vytrvalý jako Wilson Kipketer není možné. 
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Tabulka 3 - 10 nejlepších výkonů všech dob na 800 metrů 

Pořadí Čas Atlet Stát Datum Místo 

1 1:41,01 David Rudisha  Keňa 29. 8. 2010 Rieti 

2             1:41,11 Wilson Kipketer Dánsko 24. 8. 1997 Kolín nad Rýnem 

3 1:41,73 Sebastian Coe  Spojené Království 10. 6. 1981 Florencie 

4 1:41,77 Joaquim Cruz  Brazílie 26. 8. 1984 Kolín nad Rýnem 

5 1:42,01 David Rudisha  Keňa 6. 9. 2009 Rieti 

6 1:42,28 Sammy Koskei  Keňa 26. 8. 1984 Kolín nad Rýnem 

7 1:42,34 Wilfred Bungei  Keňa 8. 9. 2002 Rieti 

8 1:42,47 Yuriy Borzakovskiy  Rusko 24. 8. 2001 Brusel 

9 1:42,55 Andre Bucher  Švýcarsko 17. 8. 2001 Zürich 

10 1:42,58 Vebjørn Rodal  Norsko 31. 7. 1996 Atlanta 

Zdroj: www.iaaf.org, www.wikipedia.com 
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1.2 Výkon v běhu na 800 m a jeho faktory 
 

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 dovednosti. Sportovní dovednost se chápe jako tréninkem 

získaný komplex výkonových předpokladů sportovce řešit správně a účinně úkoly dané 

sportovní specializace. Navenek se projevuje účelovou koordinací pohybové činnosti. Vnitřně 

ji zajišťují odpovídající neurofyziologické mechanismy a energetický metabolismus. 

V množině proměnných, které výkon ovlivňují a vytvářející, lze rozlišit faktory: somatické 

(konstituční znaky jedince, vztahující se k příslušnému sportovnímu výkonu), kondiční (tj. 

soubor pohybových dovedností), taktiky (tvořivé jednání sportovce), techniky (specifické 

sportovní dovednosti a jejich technické provedení) a psychické (Dovalil 2009). 

 

Stejně jako ve všech sportovních disciplínách se i v běhu na 800 m prosazují jen 

někteří jedinci s určitými vlastnostmi a charakteristikami. Následně se budeme některými 

z těchto vlastností zabývat. 

 

1.2.1 Tělesná výška a hmotnost 
 

První z vlastností půlkaře, kterými se budeme zabývat, je jeho výška a hmotnost.  Je 

zřejmé, že atleti závodící v této disciplíně se vyznačují podobnými somatickými parametry. 

Ačkoli se v této běžecké disciplíně mohou prosazovat atleti různých výšek, je zde tendence 

k výběru vyšších jedinců. Průměr finalistů OH v Sydney na 800 m byl 186 cm. Důležitý je 

také poměr délky dolních končetin k tělu a rovněž poměr hmotnosti a výšky (Kučera, Truksa, 

2000). Hmotnost půlkařů málokdy překračuje 80 kg. 

 

1.2.2 Celkový zdravotní stav 
 

Zdravotní stav představuje nejdůležitější a současně nejvíce opomíjený předpoklad 

výběru adeptů pro běhy. Komplexní sportovní prohlídka u specializovaného sportovního 

lékaře by měla být prvním krokem trenéra s novým svěřencem. Existuje celá řada 

kontraindikací pro běžecké disciplíny a jen některé z nich je schopen trenér zaznamenat na 

tréninku. Ostatní se mohou projevit až po určitém čase a mohou znamenat vážná zdravotní 
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rizika a velká zklamání. Vedle všeobecně jasných zdravotních rizik jsou to zejména: 

ortopedické vady nohou (ploché nohy, vbočení palců, špatně vyvinuté kyčelní klouby, 

abnormality kolenních kloubů, ostruhy apod.), vážné změny na páteři, různé alergie, srdeční 

vady atd. (Kučera, Truksa, 2000).  

 

1.2.3 Somatotyp 
  

Termínem somatotyp označujeme kvantitativní popis stavby a kompozice lidského 

těla. Poprvé byl tento termín použit zakladatelem somatotypologie Williamem Sheldonem, 

který rozdělil tvar lidského těla do třech základních somatotypů: endomorfní (obézní), 

mezomorfní (svalnatý) a ektomorfní (hubený). Každé složce lze přiřadit číslo, dle úrovně její 

dominance, od 1 do 9. 

 

 Somatotyp lze vyjádřit třemi čísly v závislosti na podílu té či oné převažující 

komponenty. 

 

Tabulka č. 5 – porovnání somatotypů v bězích  400 m – 3000 m 

disciplína                                            číselné vyjádření                                 slovní vyjádření 

800 – 1500 m                                         2 – 5 – 3                                      ektomorfní mezomorf 

400 m                                                  1,5 – 4,5/5 – 3,5          ektomorfní mezomorf / mezomorf 

3000 m                                                2,5 – 4,5 – 4                                   ektomorf – mezomorf 

Zdroj: (Matolín, 1993) 

  

1.2.4 Charakteristika výkonu v blízké disciplíně – 400 m 
  

 Podmiňujícím předpokladem úspěšnosti běžce na 800 m je dostatečná zásoba 

rychlosti, dobrá úroveň speciální síly a silové vytrvalosti a dokonalá technika běhu. Znalost 

současné a dřívější rychlosti závodníka je v tréninkovém procesu nezbytná. Stejně tak poznání 

možnosti jejího dalšího rozvoje nebo její konečné hranice (Písařík, Liška, 1985). 

 

 Zcela specifickou roli hraje výkonnost půlkaře na poloviční trati. Např. Yuriy 

Boržakovskij, pozdější olympijský vítěz z Atén 2004, se jednu sezónu v předolympijské 
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přípravě soustředil na rozvoj čtvrtkařské rychlosti, kdy víceméně závody na 800 m vynechal. 

Další velké jméno současné půlky, David Rudisha, vytáhlý Keňan zaběhl v Melbourne 2010 

čtvrtku za 45,50. Jak je vidět, půlkař, který má velké ambice, musí být dobrý čtvrtkař. 

S těmito časy by světoví půlkaři excelovali v našich domácích podmínkách při bězích na 400 

m. Na to bohužel mnoho našich trenérů zapomíná a jde cestou rozvoje vytrvalostních 

schopnosti, které jsou velice důležité, ale bez zmíněné rychlosti budou na půlce k ničemu. 

  

 

 Vzhledem k tomu, že se v běhu na 800 m prosazují spíše rychlostně vybavení 

jedinci (i někteří velice dobří čtvrtkaři), tedy rychlostní typy běžců na 800 m (Juantorena, 

Kratochvílová), uvádím i specifika výkonu na 400 m. 

 Tyto dvě disciplíny jsou úzce provázané a úroveň výkonnosti na 400 m je 

limitujícím faktorem pro výkon v běhu na 800 m. Vzorec pro výpočet výkonnosti na půlce je: 

2 × 400 m + 10 s – 12 s. 

 

 Běh na 400 m patří mezi sprinterské rychlostně-silově-vytrvalostní disciplíny. K 

optimální výkonnosti potřebuje atlet souhrn určitých schopností a dovedností. K rozhodujícím 

schopnostem patří: vysoká úroveň rychlosti a z té vyplývající rychlostní a speciální vytrvalost, 

která je zase závislá na dobré úrovni vytrvalostních schopností. Dále je důležitá kvalitní silová 

připravenost, z níž vyplývá silová vytrvalost a odrazová síla (Vindušková, 2003). 

 

 Čtvrtkaři jsou typičtí největší výškou těla na hladkých tratích a absolutně nejdelšíma 

nohama, které se však v relativním srovnávání o mnoho neliší od průměru. Důvodem je 

výhoda dlouhého kroku při běhu v režimu anaerobní glykolýzy, a to zvláště při nástupu únavy 

v závěrečných metrech závodu. Běžci menší než 180 cm se na čtvrtce prosazují jen zřídka. 

Běžci na 400 m patří svým somatotypem k typickým ektomezomorfům. S růstem vrcholné 

výkonnosti vzrůstá význam tělesné stavby čtvrtkaře, u kterého bychom měli sledovat vyšší a 

štíhlejší postavu. Tělesně jsou čtvrtkaři ještě stále svalnatí, nicméně už viditelně štíhlejší než 

sprinteři (Grasgruber, 2008). 

  

 Po stránce fyziologické je běh na 400 m velmi náročnou disciplínou. Závodník 

vykonává práci submaximální intenzity. Oběhový systém nestačí během výkonu krýt 

maximální kyslíkovou spotřebu. Nedostatek kyslíku se projevuje ve změně vnitřního prostředí 
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organismu vlivem nedostatečné oxidace látkové přeměny. Podíl aerobního a anaerobního 

režimu je zhruba v poměru 15 – 25 % ku 75 – 85 % (Vindušková, 2003). 

 

 Podíl rychlých vláken přesahuje 60 %. Hodnoty VO2 max. u čtvrtkařů nejsou 

závratné, nicméně nasvědčují vyšší roli aerobního metabolismu, obvykle slabě pod 60 

ml/kg/min (Grasgruber, 2008). 

 

 Z psychologického hlediska je tato disciplína samozřejmě náročná nejen svou 

bolestivou stránkou, ale také nutností soustředit se pouze na svůj běh. Velkou roli také hraje 

nasazení v drahách.  

 

 Přední světoví půlkaři dosahují výkonnosti na 400 m okolo 45,5 s. Je to logické, 

jelikož pro výkony hluboko pod 1:45 min na 800 m je potřeba rychlostní rezerva, zvláště při 

mezičasech pohybujících se mezi 49,5 s až 50,5 s na 400 m. 

 

1.2.5 Typologie běžců na 800 m 

 

 Až do konce 70. let byly popisovány 3 typy běžců na 800 m, a to podle převahy 

rychlostních, speciálních a vytrvalostních schopností. Současný vývoj dává třetímu, tj. 

vytrvalostnímu typu na světové scéně už jen omezený prostor a malé možnosti na úspěch. 

V přímém boji s rychlými typy není vytrvalostní typ osmistovkaře schopen v závěrečném 

spurtu zvítězit. Postupně se projevuje jeho stagnace na 400 m i 800 m, a zpravidla přechází na 

1500 m. 

 

 Jestliže je běžec na 800 m současně vynikajícím či lepším závodníkem na 1500 m, 

nejde o specialistu osmistovkaře, ale téměř vždy o mílaře s vynikajícími rychlostními 

schopnostmi. Běh na 800 m je specifickou disciplínou, kde jasně dominují 2 typy: 

 

1) rychlostní, s vynikající rychlostí na 100 m a 400 m a limitující délkou trati 1000 m. 

Těžiště jeho tréninku především spočívá v dalším rozvoji jeho přirozených schopností, 

tj. rychlosti a tempové rychlosti a anaerobních schopností. Objem práce je relativně 

menší. 
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2) speciální s velmi dobrými výkony na 400 m a specifickými schopnostmi pro běh na 

800 m. Limitující hranice výkonu sahá až do 1500 m, výkon na této trati však nebývá 

svou kvalitou stejně kvalitní. 

  

 Oba typy jsou svou funkční a svalovou strukturou předurčeny převážně pro 

anaerobní zátěže. Druhý typ má pravděpodobně větší naději na úspěch v soutěži s postupnými 

kvalifikacemi. 

 Každý závodník má svůj vývojový potenciál, který se vždy o něco odchyluje od 

klasického typu. Čas od času se na světové scéně objeví výjimečný jedinec, jenž disponuje 

širokou paletou pohybových schopností. Většinou jde o mimořádný případ, který nemůže 

změnit typologii skupin ve špičkové sféře danou vývojem a nemůže tvořit další skupinu. 

Příkladem je Said Anuita, nespecialista na 800m a přece s OR 1:44,36 a 47,0 / 400 m (Písařík, 

Liška, 1985). 

 

1.2.6 Hodnoty podkožního tuku  
 

 Nadměrné hromadění podkožního tuku má negativní vliv na výkonnost a dlouhodobé 

zatěžování běžců. Proto je žádoucí, aby procento tělesného tuku bylo co nejnižší. U běžců by 

neměly tyto hodnoty být vyšší jak 8 % tělesné hmotnosti. (Kučera, Truksa, 2000) 

 

1.2.7 Psychické a morálně volní vlastnosti  
 

 Jsou velice důležitým faktorem výběru talentů. Běhy na střední tratě kladou zvýšené 

nároky na morálně - volní úsilí, a to jak v tréninku, tak v závodech. Trénink běhů vyžaduje 

mnoho času, a proto plnění ostatních povinností vyžaduje odpovědnost a schopnost 

zorganizovat si čas. Mobilizace volního úsilí v poslední fázi závodu je jednou z klíčových 

faktorů úspěchu v bězích. Na druhou stranu sám běžecký dlouhodobý trénink je nejlepším 

způsobem rozvoje morálně volních vlastností.  

Pro střední tratě je vhodný ctižádostivý, odolný, razantní typ běžce, který se nezalekne 

překážek a je schopen a zvyklý tvrdě pracovat. Těmto požadavků vyhovuje nervově vzrušivý 

typ. Velkou důležitost má i motivace závodníka. Vytváření pozitivních hodnotových žebříčků 

a motivace je hlavním výchovným plusem běžeckých disciplín a současně hlavním úkolem 

trenéra v této oblasti (Kučera, Truksa, 2000). 
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1.2.8 Celková odolnost a schopnost adaptace na velké zatížení 
  

Tyto schopnosti jsou pravděpodobně geneticky podmíněny. Stupeň adaptace a 

schopnost organismu k rychlému vyrovnávání změn vnitřního prostředí, rychlá regenerace po 

zátěži a rychlý návrat k výchozímu stavu organismu po zatížení, je jedním z hlavních 

předpokladů pro špičkovou výkonnost v bězích. K adaptaci dochází na buněčné úrovni, na 

úrovni jednotlivých orgánů a tělních systémů. Tato adaptace má svůj přirozený genetický 

strop, který je jedním z limitujících faktorů výkonnosti.  

Neexistují přesné ukazatele této schopnosti, ale zkušený trenér o těchto limitech ví a 

musí s nimi počítat. Důležitá je úzká spolupráce trenéra a atleta, a především zpětná vazba 

v tréninkovém procesu, kdy trenér nemusí vždy poznat vnitřní stav závodníka. Bohužel 

realitou občas bývá, že trenér staví tréninkový plán nehledě na momentální stavy závodníka 

(Kučera, Truksa, 2000). 

          

1.2.9 Technika běhu 
 

   Technika běhu se skládá ze dvou základních složek, a sice z frekvence a délky kroku. 

Jejich vzájemný poměr má rozhodující vliv na rychlost běhu. Určení vhodného poměru mezi 

těmito dvěma složkami je proto jedním z hlavních úkolů nácviku správné techniky. Musíme si 

však uvědomit, že velikost obou složek je do značné míry individuální a závisí zejména na 

tělesné stavbě běžce, na vrozené úrovni motoriky, na stavu trénovanosti a především na délce 

tratě, která určuje charakter běhu. Úhel odrazu bývá totiž při běhu přímo úměrný jeho 

rychlosti, tzn., že čím se běží rychlejší, tím je úhel odrazu ostřejší. Z hlediska tréninku je 

nutné si též uvědomit, že maximální frekvenci kroků, která závisí na řadě faktorů, nelze již 

podstatným způsobem rozvíjet, ale naopak běžecký odraz, a tím i délka kroků se dá tréninkem 

rozvíjet velice dobře (Moravec, 2003). 

 

1. 2. 10 Kondice 
 

 Vytrvalost je vedle síly a rychlosti základní kondiční pohybová schopnost. Bývá různě 

definována. Vysoká úroveň vytrvalosti se projevuje ve třech základních směrech: 
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� Umožňuje provádět velký objem pohybové činnosti, především v rovnovážném stavu, 

v aerobním metabolickém režimu.  

 

� Umožňuje udržet kvalitu pohybové činnosti po delší dobu, především střední až mírné 

intenzity, případně s jejím mírným poklesem v důsledku únavy. Vytrvalost můžeme 

chápat jako déletrvající činnost, po kterou je možné udržet intenzitu pohybové činnosti 

odpovídající určitému procentu maximální spotřeby kyslíku. Vytrvalost je právem 

považována za schopnost odolávat únavě. 

 

� Umožňuje rychlé zotavení po namáhavé pohybové zátěži, velké jak objemem, tak 

intenzitou. 

 

Optimální růst sportovní výkonnosti v běžeckých disciplínách vytrvalostního 

charakteru vyžaduje, aby tréninková zátěž byla zastoupena v jednotlivých fyziologických 

zónách.  

Aerobní zóna je charakterizována vzestupem koncentrace laktátu z klidových hodnot  

na 2 mmol/l v periferní krvi. V tréninkové praxi je představována čistým aerobním režimem a 

běhy mírné intenzity, zejména především na rozvoj obecné vytrvalosti.  

Smíšená zóna je charakterizována koncentrací laktátu od 2,0 do 9,0 mmol/l. Dělí se 

podle převahy zapojených systémů na režimy aerobně – anaerobní nebo na anaerobně – 

aerobní. Z biochemického hlediska je především druhý režim univerzální, protože současně 

působí jak na aerobní, tak i anaerobní schopnosti organismu. Spadá sem běh na úrovni 

aerobního prahu (ANP), který je charakterizován koncentrací laktátu okolo 4 mmol/l  

(Moravec, 2003). 

  

V této zóně jsou řazeny běžecké úseky, které rozvíjejí tempovou vytrvalost, anaerobní 

práh, či kritickou vytrvalost. Nejedná se však vždy o ostrou hranici.  
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1.3 Plánování tréninku 

 

 Neoddělitelnou součástí tréninkového systému vrcholového běžce je promyšlené a 

koncepční plánování, a to jak v krátkodobých, tak dlouhodobých etapách jeho vývoje. 

Periodizace tréninku je nezbytná především ve spojení s neustále se zvyšujícími 

požadavky zatěžování. Má také nesporný vliv na dosažení optimální výkonnosti a její 

relativní udržení po dobu hlavních soutěží.  

Koncepce je základem tréninkového plánu tehdy, jestliže má trenér předem 

promyšleno, k jakým dílčím cílům se chce v určitém časovém úseku dopracovat a jaké 

tréninkové prostředky bude používat. 

Tréninkový plán musí být koncipován jako řízený systém, přizpůsobený funkčním 

možnostem běžce, jeho pokročilosti, stavu trénovanosti i individuálním zvláštnostem. 

Perspektivní plán zahrnuje obyčejně období mezi olympijskými hrami, tedy 4 roky. 

Může však být vypracován i na delší období. Je to plán perspektivní, který obsahuje hlavní 

směry vývoje výkonnosti, celkové metodické a sociální zabezpečení, etapové zaměření na 

soutěže, případně specializaci. Podstatou perspektivního plánu je postupné rozvíjení daných 

schopností běžce a dosažení nejvyšších výkonů v optimálním věku. 

Roční tréninkový plán vychází ze zásad perspektivního plánu, konkretizuje však zcela 

přesně jednotlivá období metodicky. V tréninkovém procesu je nejdůležitější a v přípravě 

vrcholového běžce je základem veškerého plánování. Roční tréninkový plán nabývá na 

významu poté, co se téměř každý rok konají vrcholné soutěže evropské či světové. Podle 

ročního tréninkového plánu jsou dále zpracovávány další dílčí plány pro kratší tréninková 

období, například čtyřtýdenní, případně šestitýdenní cyklus, týdenní cyklus a tréninkovou 

jednotku (Písářík, Liška, 1985). 

 

1.3.1 Zásady platné při zpracování tréninkového plánu 
  

Zpracování plánu musí předcházet dokonalá analýza předcházejícího období. Při 

tvorbě tréninkového plánu je nezbytná spoluúčast závodníka, což má výchovný a vzdělávací 

význam, neboť závodník se stává spolutvůrcem tréninku, učí se lépe poznat metodické 

zákonitosti a vytváří se tím pevnější vazba trenér – závodník.  

 Včasná znalost tréninkového plánu je podmínkou pro jeho sestavení. Jde zejména o 

výcvikové tábory, kontrolní testy a významné závody.  
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 Hlavním bodem plánování je závodní vrchol roku. K tomuto termínu má běžec 

podávat nejvyšší výkony a podřizují se mu všechny ostatní závody. Od hlavního závodního 

vrcholu nazpět vypočítáváme také délku přípravného období, jednotlivých etap a určujeme 

objektivně jeho začátek. 

 Do tréninkového plánu zařazujeme jen nejpodstatnější údaje bez podrobného 

vysvětlování. Požadavky plánu se vyjadřují a formulují jednoznačně tak, aby mohly být 

snadno kontrolovány a přehledně vyhodnocovány. Metodické ukazatele vyjadřujeme počtem 

km, počtem úseků, rychlost v m/s nebo km/min., počtem tréninkových jednotek, počtem 

úseků, počtem hodin regenerace, poměrem AE/AN zátěží apod. Tím je dán již při zpracování 

plánu předpoklad pro pozdější případné použití matematicko – statistických metod při 

vyhodnocování. 

 Forma zpracování tréninkových plánů by měla reprezentovat osobu trenéra, který by 

zde měl uplatnit svoje znalosti a zkušenosti. Zejména při zpracování krátkodobých plánů by 

měl trenér využít své tvořivé schopnosti. Schopnost tvořit považujeme v práci trenéra za 

zvlášť významnou zejména při řízení krátkodobých tréninkových cyklů a tréninkových 

jednotek. 

 Biologické, fyziologické a psychické procesy probíhají stále v určitých rytmech, tedy 

ve smyslu aktivity, dosažení relativní stability a jejím poklesu. Při plánování běžecké přípravy 

a také v průběhu tréninkového procesu je třeba mít na zřeteli, že schopnost závodníka snášet 

velké zatížení v tréninku má dočasné hranice. Proto je třeba pamatovat na správný poměr 

mezi zatěžováním a následných zotavením. Právě tam v průběhu závodního období víme, že 

závodník není schopen podávat trvale nejvyšší výkon a že jeho individuální výkonnost má 

výkyvy, resp. je omezena. 

 Jednotlivé složky tréninkových metod obsažené v plánu podřizujeme vždy určitému 

hlavnímu úkolu a přiměřeně je od sebe oddělujeme. Nelze optimálně plnit všechny 

mnohostranné úkoly najednou, současně, je třeba systematicky řešit nejprve úkoly hlavní. 

 U vytrvalostních disciplín jako je běh na 800 metrů vyžaduje zásada celoročního 

zatížení, aby se trénovalo po celý rok bez přerušení. Přechod z jednoho tréninkového cyklu do 

dalšího ročního cyklu má být tak plynulý, že nedojde, pokud možno ani v přechodném 

období, k přerušení tréninku. Na to má vliv nejen bezchybná metodika tréninku, vědomosti a 

zkušenosti trenéra, přístup a odpovědnost závodníka, ale také např. bezprostřední spoluúčast a 

podíl lékaře a zdravotního zařízení. 

 Součástí dlouhodobého plánování i stavby jednoročního cyklu je také individuální 

prognóza dynamiky běžeckého výkonu daného závodníka. Prognózujeme i pomocnou, 
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optimální výkonnost vedlejších běžeckých disciplín, tj. v případě běhu na 800 m hlavně 

výkonnost na 400 m a 1500 m (Písařík, Liška, 1985). 

 

1.3.2 Cyklické rozdělení roku 
 

   Tréninkový rok v našich klimatických podmínkách a soutěžní praxi je členěn takto: 

1) Přípravné období zimní ………………………………………………………16 týdnů 

2) Zimní závodní období…………………………………………………………. 6 týdnů 

3) Přípravné období jarní………………………………………………………....10 týdnů 

4) Zavodni období 1……………………………………………………………….8 týdnů 

5) Přípravné období letní…………………………………………………………. 4 týdny 

6) Závodní období 2……………………………………………………………….6 týdnů 

7) Přechodné období………………………………………………………………2 týdny 

 

Součástí zimního i letního závodního období je tzv. předzávodní období, které má za cíl 

rozzávodění na podpůrných tratích. 

Klimatické podmínky ve střední Evropě, tedy u nás, jsou pro vrcholový trénink 

odlišné a v přípravném zimním období méně příznivé. Proto možnost zimní přípravy 

v teplotně příznivých oblastech v zahraničí je esenciální pro požadavky nepřetržitého 

zatěžování a vysoké specifické výkonnosti (Písařík, Liška, 1985). 

 

1.3.3 Čtyřtýdenní cykly 
 

Týdenní cykly různého typu se nevyskytují odtrženě, ale tvoří převážně větší celky. 

V tréninkové praxi to jsou nejčastěji cykly 4 týdenní, případně 6 týdenní. 

 Používáme je proto, abychom zvýraznili vlnovou dynamiku zatížení a vyhnuli se 

možnému přetížení závodníka. Klasickou a účinnou je forma 4 týdenních cyklů, ve kterých 

jsou 3 týdny stupňované zátěže a 1 týden snížené zátěže. Podobně je tomu u 6 týdenních 

cyklů. V přípravném období je tato dynamika dosahována například tak, že nutné zvýšení 

námahy v každém 4 týdenním cyklu se uskuteční nejdříve zvýšením objemu a na konci cyklu 

zvýšením intenzity. 
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 Krátké zotavovací fáze zařazené do 4 týdenních cyklů slouží k odstranění příznaků 

únavy. Jsou pravděpodobně nutné i proto, aby se při vysokém celoročním zatížení mohly 

realizovat procesy přizpůsobení. Mají i profylakční charakter a jsou proto nepostradatelné. 

Důležitým úkolem při sestavování plánu a obsahu týdenních a čtyřtýdenních cyklů je, aby 

každý cyklus byl zaměřován na určitou vlastnost (Písařík, Liška, 1985). 

 

1.3.4 Týdenní cyklus 
 

 Dynamika zatížení v týdenním cyklu je charakteristickým rysem všech tréninkových 

systémů a má rovněž vlnovitý charakter. Vyznačuje se střídáním lehké a těžké tréninkové 

práce s tendencí zvyšování zátěže ke konci týdne – v přípravném období, nebo uprostřed 

týdne – v závodním období. 

 Týdenní cyklus má mít rovnou takovou strukturu, aby tréninky s důrazem na rychlost 

byly zařazovány do těch dnů, které jsou pro takový rychlostní trénink optimální. 

 Aby se zamezilo přetížení běžce, musí být interval mezi dvěma náročnými jednotkami 

dostatečně dlouhý, aby se odstranila únava snižující následný výkon. V tomto smyslu platí pro 

všechny běžecké disciplíny obecně, že při eventuální aplikaci regenerační procedury je 48 

hodin doba, kdy organismus běžce je za normálních okolností po velmi intenzivním 

tréninkové zátěži bez známek únavy a může snášet další náročné zátěže. V uvedené době jsou 

zařazovány zátěže mírnější intenzity. 

 V závodním období nastupují regenerační cykly obvykle po těžkých závodech nebo 

sérii speciálních tréninků. Jsou charakteristické snížením zátěží a změnami v sestavě 

prostředků.  

 Neexistuje univerzální a vzorová struktura týdenního cyklu, která by se hodila pro 

všechny běžce. Mění se podle obsahu tréninku, okamžitého stavu trénovanosti, vlivu vnějších 

podmínek apod. I při nejdokonaleji vypracovaném plánu bývá u vrcholových běžců tvořen 

týdenní cyklus, ale i obsah tréninkové jednotky nezřídka až před jejich zahájením na atletické 

dráze nebo v terénu. Zde se opět v plné míře uplatňují tvořivé schopnosti a zkušenosti trenéra. 

Schopnost tvořit přímo v tréninku, na atletické dráze, je uznávanou schopností a dovedností 

(Písařík, Liška, 1985). 
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1.3.5 Tréninková jednotka 
 

Všechny tréninkové jednotky mají řadu obecných znaků a jejich obsah závisí na 

období a stavu trénovanosti. V jedné tréninkové jednotce nelze řešit více hlavních úkolů 

najednou. Proto se počet tréninkových jednotek v průběhu dne zvyšuje na dvě a ve zvlášť 

exponovaném období i na tři. 

Hlavní fáze je zaměřena na nejdůležitější úkol. Další fáze bývá většinou vedlejší, 

doplňující, zaměřená na vytrvalost a všestranná doplňující cvičení. Nezřídka je druhou fází 

regenerační běh, a to zvláště tehdy, je-li zatížení hlavní fáze vysoké. Jen v ojedinělých 

případech se program hlavní fáze rozkládá do dvou částí tak, že v hlavní absolvujeme 2/3 

programu a ve druhé fázi 1/3. Případná třetí fáze bývá zařazována jako fáze první, ranní. Je to 

část „rozcvičující“ a používá se zejména na výcvikových táborech, je-li hlavní trénink 

dopoledne a také v obdobích velkých tréninkových objemů. 

Doplňkové fáze jsou důležitou složkou všech cyklů, neboť zvyšují objem práce, který 

by jinak při zaměření na speciální prvky zaostával. Zvyšují výsledek základního, hlavního 

tréninku, podporují regenerační procesy, umožňují realizovat různé detailní úkoly, např. 

udržení a zvýšení úrovně všestranné tělesné přípravy, silové přípravy apod. 

Časový odstup mezi hlavní a vedlejší fází musí být dostatečně dlouhý, aby byl dán čas 

k fyzické a psychické regeneraci. Za optimální dobu mezi oběma tréninkovými fázemi 

považujeme 5 hodin (Písařík, Liška, 1985). 

 

1.3.6 Přechodné období 
 

 Po skončení závodního období je nutné vytvořit náležité podmínky pro aktivní 

odpočinek běžce. Úkolem přechodného období je pokud možno úplná obnova sil. Jsou proto 

zařazovány činnosti podporující tuto regeneraci a současně se vytvářejí předpoklady pro 

opětovné zatěžování, které bude následovat v novém přípravném období. Zařazení krátkého 

přechodného období je proto nutné. 

 V průběhu přechodného období by nemělo dojít k poklesu pohybových a funkčních 

schopností více jak 20 – 25 % procent, přičemž důležitou podmínkou udržení základní 

trénovanosti je zachování aerobní vytrvalosti. Provádění většího množství jiných cvičení a 

prací nejrůznějšího charakteru tento úkol ulehčuje. Přednost má plavání, oblíbené pohybové, 

kolektivní hry, horská turistika apod. O programu běžeckého tréninku se rozhoduje 
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individuálně, zpravidla se však ponechává na běžci. Za činnost mimořádného významu 

považujeme fyzickou práci na čerstvém vzduchu, zejména v lese a v horách. Kondiční efekt je 

v tomto případě umocňován v této podzimní době klidem, samotou a vysoce emotivním 

prostředím. 

 Přechodné období nemá jednoznačně určené hranice. Jeho délka je ovlivněna velikostí 

předchozího zatížení a dobou potřebnou pro regeneraci organismu. Zpravidla však trvá 14 

dní. Konečné určení volby obsahu a délky přechodného období je do značné míry také 

individuální. Proto by na této volbě měl mít spoluúčast sám závodník. Osobní přání a zájmy 

vrcholového závodníka, potlačované zákonitě v průběhu celého roku náročnými úkoly 

tvrdého tréninku a režimu, mohou být v přechodném období volnější, neboť vytvářejí 

psychickou rovnováhu. Součást přechodného období často bývají lázeňské a rekreační 

pobyty. 

 Průběh přechodného období je doba, kdy je dotvářen plán přípravy na nový celoroční 

cyklus. Na tomto plánu pracuje trenér již předtím, avšak konečnou podobu nového cyklu tvoří 

oba – trenér i závodník. Atlet musí vědět, k jakému cíli plán přípravy směřuje, jaká je jeho 

náročnost a s jakými prostředky je počítáno. Společné plánování a také vyhodnocování 

zvyšuje tvůrčí iniciativu a samostatnost běžce. Tento postup, tj. včasné seznamování 

s následujícím programem tréninku, používáme i v průběhu celoroční přípravy, před 

krátkodobými cykly i před tréninkovými jednotkami. Metoda plánování musí být založena na 

komplexním systému mnohaleté přípravy a respektování zásad postupnosti zatěžování 

v objemu i v intenzitě, z roku na rok. Obecně přijímáme poučku, že nárůst objemu práce pro 

následující roční období činí průměrně 15 %. Toto procento nárůstu objemu a intenzity je u 

mladších závodníků zpočátku vyšší, u pokročilých se snižuje. Významný efekt může mít 

v některém ročním cyklu nebo v některém 4 – 6 týdenním cyklu tzv. skok, zvlášť velké, náhlé 

zvýšení objemu, například o 50 – 100 %. 

 Samotné zvyšování pracovního objemu v ročních programech není však jedinou 

cestou růstu výkonnosti. Objem je nutno postupně zkvalitňovat intenzivnějšími formami, a to 

jak v aerobním, tak v anaerobním režimu. Přitom respektujeme zásadu, že objem a intenzitu 

lze zvyšovat jen tehdy, jestliže běžec je na další postup náležitě připraven. Nelze opomenout, 

že rozvoj základních ukazatelů trvá několik let, než je možno přistoupit k vrcholovému 

tréninku a příslušné specializaci. 

 Potřebným ukazatelem pro hodnocení uplynulého období a podkladem pro stavbu 

nového plánu přípravy jsou sumární údaje o celoroční zátěži. Pracovně potřebnější jsou 
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ukazatele přípravného období od jeho počátku až do zahájení hlavního závodního období, tj. 

za 8 čtyřtýdenních cyklů.  

 Plánování vrcholové běžecké přípravy musí být pružné a přístupné případným 

korekturám, aniž by přitom byly dotčeny obecné a zásadní zákonitosti. Dobrý, zodpovědně 

vypracovaný plán vyžaduje i pro zkušeného trenéra obsáhlý materiál poznatků a dokumentace 

o daném běžci. Nicméně každý ukončený cyklus přináší poznání, že ani nejlépe připravený 

plán nebude vždy zcela totožný s jeho realizací, a to ani v průběhu roku, ani v průběhu dílčích 

cyklů, pro celou řadu nepředvídaných faktorů. 

 Jde však, o to, aby byl realizován především v hlavních úkolech a obsahu, neboť 

plánování přípravy je nejen obrazem zkušeností a znalostí trenéra, jeho předvídavosti a citu, 

ale především – dobrý plán představuje systém (Písařík, Liška, 1985). 
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1.4 Evidence a vyhodnocování tréninku 

 

Plánování a evidence tréninkového zatížení je bezpochyby velmi důležitou součástí 

sportovní přípravy. V době, kdy o výsledném sportovním výkonu, a potažmo o zúročení 

tréninkové práce, rozhoduje celá řada okolností a faktorů, je chybování v této oblasti velkým 

luxusem. Bohužel řada chyb ještě stále u mnoha sportovců nebo jejich trenérů pramení 

z nesprávného plánování tréninku, které se nezakládá na skutečné odtrénované kvalitě a 

kvantitě, ale vychází z neúplné a nesystematické evidence tréninkového zatížení. Na druhé 

straně je potřeba říci, že již velký počet sportovců význam tréninkové evidence pochopil a 

vede si svoje záznamy velmi pečlivě. Tím je umožnění srovnání v rámci daného jedince, 

ovšem z důvodu dosavadní nejednotnosti evidence nelze objektivně porovnávat tréninkové 

zatížení v jednotlivých sportovních odvětvích mezi sebou. 

Jako základní prostředek k evidenci, analýze a plánování tréninkového procesu slouží 

tréninkový deník. Jedná se zejména o předepsání speciálních tréninkových ukazatelů a testů. 

Speciální tréninkové ukazatele a speciální testy se liší v jednotlivých sportech, ale i 

disciplínách, je zapotřebí dopsat podle doporučení příslušného sportovního svazu, resp. jeho 

metodika či metodické komise (Tvrzník, Rus, 2000). 

 

1.4.1 Týdenní záznam OTU a STU  
 

 Je základní části atletického tréninkového deníku a bez jeho přesného vyplňování 

nemá zápis tréninkových výsledků vůbec žádný smysl. Vyplňování týdenního záznamu určitě 

napomůže ukázkový příklad záznamu atletického tréninku či instruktáž od trenéra. Důležité je 

nezapomenout číslovat jednotlivé týdny. Čísla týdnů jsou nutná při přepisování ukazatelů do 

tabulky součet objemů zatížení ročního tréninkového cyklu. Každý den se eviduje ranní 

tepová frekvence a jednou týdně i váha. Pro zápis každého tréninkového dne je k dispozici 

volné pole (4 – 5 řádků). K dispozici by měl být rámcový plán týdne sloužící ke stručnému 

rozvržení tréninkové činnosti příslušného týdne (Tvrzník, Rus, 2000). 

 

1.4.2 Přehled obecných tréninkových ukazatelů (OTU) 
 

Obecné tréninkové ukazatele jsou univerzální pro všechna sportovní odvětví a je jich 

celkem šest s tím, že tři z nich jsou zdvojené. Jedná se o počet odtrénovaných minut, který 
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vyjadřuje ukazatel celkový čas zatížení (ČZ), čas věnovaný regeneraci a strečinku – 

regenerace a strečink (REG) evidovaný rovněž v minutách. Dalším ukazatelem složeným ze 

dvou položek je počet dnů omezení tréninku ze zdravotních důvodů (ZO) a počet dní dnů 

zdravotní neschopnosti (ZN). První položka zaznamenává tréninky, které nelze ze zdravotních 

důvodů absolvovat naplno, druhá potom tréninky, které je nutné ze zdravotních důvodů 

vynechat úplně. Dále následuje počet dnů zatížení (DNY) a počet jednotek zatížení (JED), což 

je rovněž důležitý ukazatel tréninkové četnosti – v případě dvoufázového tréninku se jedná o 

dvě jednotky zatížení. Posledním ukazatelem je počet závodů (ZÁV) a počet startů (STA). 

Počet startů shrnuje celkový počet startů v jednom závodě. Tím se rozumí součet startů 

v jednotlivých disciplínách včetně počtu startů v rozbězích, semifinále, finále apod. První tři 

ukazatelé se evidují každý den v tabulce týdenní součty OTU a STU. Ukazatelé 4, 5 a 6 se 

naopak vyhodnocují jen jednou týdně za týden v části celkové součty týdenního cyklu. 

Týdenní hodnoty všech šesti ukazatelů se potom na závěr každého týdne přepíší do tabulky 

součet objemů zatížení ročního tréninkového cyklu (Tvrzník, Rus, 2000). 

 

1.4.3 Přehled speciálních tréninkových ukazatelů (STU) 
 

Do této prázdné kolonky je zapotřebí si na základě informací od trenéra dopsat 

speciální tréninkové ukazatelé pro svoji disciplínu nebo sportovní odvětví. Ukazatelé 

vycházejí ze struktury sportovního výkonu, a proto je logické, že každá skupina disciplín a 

každé sportovní odvětví jsou charakteristické jinou skladbou i počtem. Podobně jako u 

obecných tréninkových ukazatelů, je možné pro jednotlivé ukazatele používat zkratky 

(Tvrzník, Rus, 2000).  

 

1.4.4 Součet objemů zatížení ročního tréninkového cyklu  
 

Přesně ukáže, kolik tréninkové práce bylo v uplynulém roce odvedeno, a pomůže 

sportovci i jeho trenérovi zpracování plánu další sportovní přípravy. Proto je třeba v závěru 

každého týdne v tabulce týdenní součty OTU a STU velmi pečlivě a přesně vyhodnotit a 

posléze přepsat do tabulky součet objemů ročního tréninkového cyklu jak součet obecných 

(OTU), tak i speciálních (STU) tréninkových ukazatelů ve správných jednotkách. Jedině tak 

lze při součtu jednotlivých týdnů dosáhnout přesných výsledků a získat skutečný přehled o 

tréninkovém úsilí (Tvrzník, Rus, 2000). 
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1.4.5 Plánovací arch 
 

Slouží k přehlednému naplánování hlavních událostí ročního tréninkového cyklu. Tím 

se vedle jeho časového rozdělení rozumí i zápis místa tréninku, soustředění, závodů, testů a 

plánovaných lékařských prohlídek. V tomto případě se doporučuje oddělovat jednotlivé mikro 

nebo spíše mezocykly silnější vodorovnou čarou (Tvrzník, Rus, 2000). 

 

1.4.6 Obecné testy 
 

Jsou velmi zajímavou součástí přípravy. Pomocí testování si sportovec 4krát 

v průběhu roku ověří svoji všestrannou kondiční připravenost. Cvičení, jejichž provedení je 

podrobně popsáno v tabulce, je třeba při každém testování provádět přesně podle popisu tak, 

aby jejich výsledky byly dlouhodobě srovnatelné a aby bylo možné sledovat zlepšení nebo 

zhoršení. V dolní části je záměrně ponechán prostor pro připsání dalších testů, na kterých se 

sportovec domluví s trenérem (Tvrzník, Rus, 2000). 

 

1.4.7 Speciální testy 
  

Slouží k ověřování výkonnosti přímo ve vybraných disciplínách nebo v jejich 

průpravných variantách, a to opět několikrát v průběhu celého tréninkového roku. Kolonky 

v této tabulce jsou úmyslně prázdné. Do prvního sloupečku si sportovec po domluvě 

s trenérem zapíše disciplíny nebo testy, které bude pravidelně provádět v jednotlivých cyklech 

(Tvrzník, Rus, 2000). 

 

 

 

1.4.8 Zdravotní karta 
 

Je velmi důležitou součástí tréninkového deníku. Jejím smyslem není vedení 

kompletní zdravotní dokumentace, ale získání přehledu o poskytované zdravotní péči  

(Tvrzník, Rus, 2000). 
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1.5 Fyziologie výkonu v běhu na 800 m 
 

1.5.1 Determinanty sportovního výkonu v atletice 
 

Mezi determinanty sportovního výkonu v atletice patří: výše aerobní kapacity, 

ekonomika běhu, složení svalových vláken, index délky trupu a délka končetin. 

Výše maximální aerobní kapacity (VO2 max.) je definována jako maximální množství 

přijatého kyslíku, které je organismus schopen zpracovat při svalové práci. Uvádí se 

v mililitrech za minutu na kilogram hmotnosti. Více kyslíku spotřebovaného ve svalech 

znamená více energie vytvářené efektivním aerobním způsobem, méně odpadních látek a tím 

i vyšší výkon a oddálení únavy. Sprinterské a středotraťařské výkony (na „kyslíkový dluh“) 

probíhají při rychlosti výrazně převyšující schopnosti organismu dodávat kyslík do 

pracujících svalů (> 100% VO2 max.). Naopak kupř. maratón obvykle probíhá při rychlosti na 

úrovni 80-85% VO2 max. (Grasgruber, 2006).  

 

Ekonomika běhu se nejčastěji odvíjí od anatomických parametrů běžce. Protože 

hmotnost končetiny roste v poměru k tělesné výšce rychleji než její délka a klesá s rostoucí 

tělesnou výškou i ekonomika pohybu. Ve výhodě jsou tedy běžci štíhlých postav s úzkými 

boky, a lehkými, šlachovitými dolními končetinami s extrémně štíhlými a lehkými distálními 

segmenty (chodidla a lýtka). Platí přitom, že čím dále je tělesný segment vzdálen od osy 

pohybu (kyčelní kloub), tím výrazněji stoupá spotřeba kyslíku (Grasgruber, 2006). 

 

Svalová vlákna se dělí tři hlavní typy I, IIa a IIb:  

 

Pomalá oxidativní vlákna typu I (SO = „slow oxidative“) jsou nezbytná pro 

vytrvalostní, aerobní svalovou práci (tj. dlouhodobou, méně intenzivní práci probíhající za 

přístupu kyslíku). Smršťují se sice pomalu (70 - 140 milisekund), avšak využívají energii 

ATP efektivněji a jsou typické velkou hustotou prokrvení. Mají malý průřez, dlouhé 

sarkomery, obsahují málo glykogenu (zásobní forma glukózy), málo enzymů účastných 

v glykolytických (anaerobních) reakcích, ale zato mají vysoký obsah oxidativních (aerobních) 

enzymů, které hrají roli v oxidativních reakcích (Krebsův cyklus), a vysoké zásoby 

triacylglycerolů (triglyceridů; zásobní formy tuků). Obsahují rovněž velké množství proteinu 

myoglobinu, v němž jsou uloženy pohotové zásoby kyslíku pro intenzívní svalovou práci.  
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Vlákna rychlá (typ II) se dělí na pomalejší typ IIa oxidativně-glykolytický (FOG = „fast 

oxidative - glycolytic“), jenž má i určitý aerobní potenciál, a rychlejší typ IIb glykolytický 

(FG = „fast glycolytic“), který je důležitý pro anaerobní sporty, kde dominuje explozívní 

energie, jako jsou např. krátké sprinty. Vlákna typu IIa představují jakýsi přechod mezi 

vlákny I a IIb; mají velký průřez, kratší sarkomery, střední obsah myoglobinu a mitochondrií, 

méně husté prokrvení, poměrně velké zásoby glykogenu i kreatinfosfátu, málo 

triacylglycerolů a střední rychlost smrštění (50 - 100 ms). Aktivita oxidativních i 

glykolytických enzymů je srovnatelně vysoká. Vlákna typu IIb mají největší dynamickou sílu 

ze všech tří typů, ale nízký obsah mitochondrií i myoglobinu a malé prokrvení (Grasgruber, 

2006). 

 

 Optimální poměr zastoupení jednotlivých svalových vláken v procentech pro běžecké 

disciplíny znázorňuje tab. 4.  

 

Tabulka 4-  Poměr zastoupení svalových vláken pro běžecké disciplíny. 

 FG FOG SO 

200 m 37% 22% 41% 

800 m 15 – 20% 40 – 45% 40% 

5000 m 5% 25% 70% 

Zdroj: Grasgruber, 2006 

 

 Index délky trupu (IDT) vyjadřuje poměr délky dolních končetin k trupu. Index délky 

trupu se podle Manouvriera počítá podle následujícího vzorce: (délka dolní končetiny / výška 

v sedě) × 100 (Grasgruber, 2006). 

 

 Délka končetin hraje důležitou roli ve sportovním výkonu zejména na 400 a 800 m. 

Běžci s delšími dolními končetinami dosahují delšího běžeckého kroku, delší páky, což je 

právě pro tyto disciplíny žádoucí. 
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1.5.2 Předpoklady vysoké sportovní výkonnosti v běhu na 800 m 
 

 V jednotlivých atletických disciplínách se při vysoké závodní výkonnosti uplatňují 

vyhraněné typy jedinců se specifickými předpoklady své tělesné stavby, kterými se budeme 

následovně zabývat. 

 

1.5.3 Somatotyp a střední tratě (800 m) 
 

Zde se prosazují dva vyhraněné typy, a to 183 – 190 cm vysocí, štíhlí, šlachovití (ekto-

mezomorfní somatotypy) jedinci s velmi nízkou tělesnou váhou, s nadměrně dlouhými 

končetinami, s respiračním tvarem hrudníku a s menším nebo normálním indexem šířky 

ramen a pánve. Pro své fyzické dispozice bývají dobrými tempaři. 

Druhým typem jsou 175 až 185 cm vysocí, svalově lépe disponovaní jedinci 

(vyváženější až ekto-mezomorfní somatotypy), s vyrovnanější tělesnou váhou. Hrudník mají 

deltovitého nebo deltovitě respiračního tvaru, ramena mají normálně široká nebo mírně širší, 

pánev užší. Zde patří mezi předpoklady pro vysokou výkonnost i aerobní kapacita (VO2 max.) 

a to 70-75 ml/kg/min (Vindušková, 2003). 

 

1.5.4 Funkční a metabolická charakteristika výkonu 
  

 Při běhu se periodicky recipročně aktivují flexory a extenzory dolních končetin, při 

kontrakci agonistů je inhibována činnost antagonistů a naopak.  Po odrazu z opěrné fáze 

následuje fáze letová, kdy po určitou dobu není tělo běžce ve styku s podložkou.  Na odrazu 

zadní nohy se podílí extenzory kyčle (m. gluteus max. a mm. ischiocrurales), extenzory 

kolena (m. quadriceps fe.) a plantární flexory (m. triceps surae). Na flexi kyčelního kloubu 

švihové nohy se podílí m. rectus fem., m. iliopsoas a m. tensor facie latae. Při délce kroku se 

uplatňuje natažení bérce pomocí m. quadriceps fem. 

Při běhu na 800 m se pohyb uskutečňuje v submaximální rychlosti. V prvé fázi 

výkonu je energie čerpána převážně z kreatinfosfátu (CP) a ATP, dále je získávána anaerobní 

glykolýzou. Aerobní způsob energetického krytí je hrazen ze zásob O2 ve svalech, v krvi a 

v plicích. Tato zásobárna činí něco málo kolem 2 litrů a je z ní čerpána energie při začátku 

závodu.  Tzv. alaktátová fáze trvá přibližně 6 – 8 vteřin a odpovídá zhruba 20 svalovým 

kontrakcím. Na začátku výkonu submaximální intenzity dochází k výraznému nepoměru mezi 
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energetickými nároky a energií dostupnou aerobním metabolismem. Při pokračujícím výkonu 

je energie čerpána na kyslíkový dluh, kdy ve svalu a krvi stoupá hladina laktátu  - LA 

(laktátová fáze) a dochází ke snížení pH. K nejvyššímu zvýšení hladiny LA dochází u výkonů 

submaximální intenzity (10 000% nál. BM) při bězích 400 – 800 m, kdy LA v krvi stoupá 

z klidových hodnot 1,1 – 2,2 mmol/l až na hodnoty kolem 20 mmol/l a výjimečně ještě výš. 

Množství energie čerpané anaerobně na kyslíkový dluh je omezené a se vzrůstající délkou 

tratě vzrůstá podíl energie získávané aerobním metabolismem. 

Aerobní metabolismus se začíná více uplatňovat přibližně po 60 s submaximálního 

zatížení. Zhruba stejný podíl čerpání aerobním a anaerobním způsobem byl zjištěn u běhu na 

1500 m. Při běhu na 800 m tedy převládá anaerobní způsob krytí.  

Předpokládané zásoby glykogenu ve svalech a játrech (400 až 500 g, tj. 6700 až 8400 

kJ) by vystačily přibližně na 1,5 h běhu, pokud by byly jediným zdrojem energie. U delších 

závodů musí být zásoby sacharidů během závodu doplňovány.   

U vytrvalostních běhů (i u půlky) se setkávám s komplexem dýchacích potíží 

označovaných jako mrtvý bod, vedoucí ke snížení výkonu. Jejich překonání označujeme jako 

druhý dech. U dobře trénovaného běžce dochází k minimalizaci negativních projevů tohoto 

jevu. Ekonomizace metabolických pochodů se projevuje zvýšením aktivity oxidativních 

enzymů a tím schopnosti maximálního využití kyslíku ve svalové tkáni (VO2 max). Uvádí se, 

že tato maximální aerobní je až z 93% determinována geneticky.  

Obdobné energetické a metabolické vztahy platí i pro odvozené disciplíny 

v obdobném pohybovém režimu: krátké překážkové běhy se podobají sprintům, 3km 

překážek středním tratím.  

Komplex faktorů vedoucích k neschopnosti udržet výkonnost či vůbec ve výkonu 

pokračovat, bývá označován jako únava. Projevuje se různě u rychlostních a vytrvalostních 

výkonů a různě se na nich podílí její centrální a periferní složka. Často se předpokládalo, že je 

to právě vysoká hladina LA, která je příčinou únavy. Ve skutečnosti je to však spíše 

hromadění volných vodíkových iontů (protonů) vedoucí k posunu pH na kyselou stranu (až 

6,9). Při snížení pH je pak větší množství Ca2+ vázáno v sarkoplazmatickém retikulu a méně 

jich může být uvolněno do sarkoplazmy. Pokles pH má za následek inhibici 

6fosfofruktokinázy. Pokusy na izolovaných svalových vláknech potvrdily jejich nižší tenzi za 

pH 6,5 než při 7,0. Po delších sprintech a při bězích na střední tratě je únava způsobena 

zejména metabolickou acidózou (Matolín, 1993).  
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1.5.5 Morfofunkční charakteristika sportovce 
 

 Rychlost běhu je dána frekvencí a délkou kroku. U středních tratí je patrný posun 

k vyšším postavám (delšímu kroku) a ektomorfní složce somatotypu. Vyšší postava je typická 

pro běžce na 800 metrů, nicméně najdou se zde i výjimky. 

 

 Rychlost běhu je také výsledkem dynamické síly příslušných svalů a nervosvalové 

koordinace a schopnosti rychlého střídání kontrakce a relaxace. Na výkonu se podílí rovněž 

silové i rychlostní předpoklady projevující se v délce a frekvenci běžeckého kroku. Rychlost 

kontrakce svalu závisí na poměru rychlých a pomalých motorických jednotek ve svalu. Tento 

poměr lze jen málo ovlivnit tréninkem.  Tyto charakteristiky odrážejí individuální parametry. 

Spíše než transformaci jednoho typu svalových vláken na typ druhý je možno ovlivnit aktivitu 

enzymů energetického metabolismu a celkovou plochu rychlých svalových vláken. 

Hypertrofií rychlých svalových vláken (pomalá svalová vlákna většinou výrazně 

nehypertrofují) lze poněkud zvětšit plochu příčného průřezu připadající na rychlá vlákna. 

Po intenzivním šestiměsíčním rychlostně-silovém tréninku u dospělých netrénovaných 

osob bylo zjištěno zvětšení průřezu svalových vláken o 31% a naopak šestitýdenní 

znehybnění vedlo k jeho zmenšení o 40%.   

 Předpokladem pro rychlostně silové sporty je výrazná převaha rychlých svalových 

vláken (méně tedy u půlky) a vysoká úroveň rozvoje rychlostních a silových schopností při 

vysokém stupni anaerobního metabolismu, což jsou charakteristiky silně geneticky 

podmíněné. Proto je trénovanost rychlosti značně limitována a výkonnost ve sprintu 

predeterminována (Matolín, 1993).   

 

 Tréninkem rozvíjená sportovní výkonnost je založená na zdokonalování pochodů na 

úrovni nervosvalové optimalizace funkcí a zapojení co nejvyššího počtu motorických 

jednotek. Při maximální volní kontrakci je u trénovaných jedinců aktivováno více 

motorických jednotek. Další zjištěné adaptační změny se týkají ultrastruktury svalových 

vláken (myofibril, mitochondrií, glykogenu atd.). 

Pro výkony submaximální intenzity v délce trvání 20 – 60 s je předpokladem vysoká 

anaerobní laktátová kapacita. U dobře trénovaných běžců je vysoký obsah LA po závodě 

rychle odbouráván svaly a játry a při stejném zatížení u nich dochází k menšímu zvýšení 

hladiny LA ve srovnání s netrénovanými (v důsledku vyšší hladiny CP). Naopak při 

maximálně vynaloženém úsilí v závodě u nich stoupá hladina LA značně vysoko, aniž by 
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došlo k podstatnému narušení acidobazické rovnováhy. Zvláště u běžců na 400 m musí být 

výrazně zvýšena pufrační kapacita ve svalu (např. vyšší obsah karnozinu). U těchto běžců 

byly rovněž zaznamenány nejvyšší hodnoty TF a nejvyšší vzestup krevního tlaku. 

Vzestup koncentrace LA v krvi na úroveň 4 mmol/l (jako odraz zvýšení intenzity 

glykolýzy při jeho nedostatečném odbourávání) bývá označován jako anaerobní práh (ANP). 

Zjišťování ANP slouží hlavně k testování intenzity tréninkového zatížení a stavu trénovanosti. 

Experimenty prokázaly, že u maratonců je tato hodnota pod 3mmol/l a u vrcholových 

čtvrtkařů se blíží k 5mmol/l. 

S prodlužující se délkou závodní trati se na výkonu podílejí stále více funkční 

parametry, především kardiorespiračního systému, který musí zajistit dostatečnou dávku 

kyslíku pracujícím svalům. Účinkem vytrvalostního tréninku stoupá VO2 max z 3,3 l/min až 

na hodnoty kolem 6 l/min. Pokud krevní oběh přivádí do svalu potřebné množství kyslíku 

k zajištění aerobních procesů, může organismus pracovat značně dlouho. Tento stav se nazývá 

setrvalý a spotřeba kyslíku se při něm ustaluje na hodnotě až 90% VO2 max. Krátkodobé 

ustálení spotřeby nad úrovní této hodnoty (nepravý setrvalý stav) vede ke vzniku kyslíkového 

dluhu a poklesu výkonnosti až k neschopnosti pokračovat v běhu. Zatímco se zdánlivě 

setrvalým stavem setkáváme u středních tratí, ke skutečnému setrvalému stavu většinou 

dochází až u vytrvalostních tratí nad 5 km. Úroveň spotřeby kyslíku rovněž souvisí 

s minutovou ventilací.  Ta závisí na vitální kapacitě plic, která se zvyšuje s trénovaností. To 

vede ke zvyšování hodnot dechového objemu a tím i ke snížení dechové frekvence i 

k ekonomizaci dýchání (Matolín, 1993).  
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Tabulka 4 – Morfofunkční a biochemické charakteristiky běžců na 800 metrů 

 

Parametr Běžec 

800/1500 

 

David Vondruška 

800/400 

Délka tratě 800 800 

Čas (min) 1:50 1:51 

Optimální věk 20 – 25 18 

Hmotnost (kg) 58 – 74 80 

Výška (cm) 173 – 185 194 

Tuk (%) 5,9 4,5 

Obvod stehna (cm) 53,8 55 

TF max ( */min) 189 199 

VO2max/kg (ml/min) 70,1 72,4 

O2 dluh (l) 12,2 ----------- 

LAmax (ml/min) 16,6 ----------- 

SO vlákna 61,8 ------------ 

     

                                Zdroj: Havlíčková L. a kolektiv: Fyziologie tělesné zátěže 2., Speciální část   

                                   1. díl. UK Praha 1993 

             Osobní materiály a měření 

                                           

1.5.6 Fyziologické zásady tréninku, rozvoj schopností a testování   

         výkonnosti 
 

 Uvádí se, že až 30% úrovně výkonu se ve sprintech může být ovlivněno technikou 

běhu. Přitom všechny složky podílející se na sprinterském výkonu lze tréninkem rozvíjet a 

zlepšit. To se týká především reakční doby (RD), rozvoje síly, frekvence a délky kroku, 

techniky běhu v jeho jednotlivých fázích, rychlostní vytrvalosti atd. Pro rozvoj těchto složek 

se používá řada speciálních tréninkových prostředků. Např. tréninkem startu a nácvikem 

motorické reakce na zvukový podnět lze docílit zkrácení RD i ekonomizaci neurohumorální 

regulace. Posilováním lze docílit hypertrofii rychlých vláken svalových vláken., zvýšení 
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energetických zásob ve svalu, množství kontraktilních proteinů, aktivitu kreatinkinázy i 

maximální glykolytickou kapacitu svalu.  

Strečinkem lze zvýšit počet sarkomer a tím i zvýšit rychlost svalové kontrakce.  

Postupným zvyšováním rychlosti z nízké rychlosti startovní lze zlepšit koordinaci cyklu 

kontrakce-relaxace a zdokonalit techniku běhu. Pro rozvoj koordinace v maximální rychlosti a 

překonání rychlostní bariéry se používá běhu s kopce, různých tahačů. Pro rozvoj speciální 

rychlosti a rychlostní vytrvalostní jsou používány opakované intervaly zatížení různé intenzity 

střídající se s intervaly odpočinku umožňující zotavení a rozvoj anaerobní kapacity. Zdá se, že 

k rozvoji rychlostní vytrvalosti je důležité zvýšení zásob CP a glykogenu. V praxi to 

znamená, že je při tréninku speciální rychlosti nejčastěji používáno maximální zatížení 

v délce trvání 10 – 17 s se zotavením 3 – 6 min. Cyklus se 4 – 8 × opakuje. Pro rozvoj 

rychlostní vytrvalosti jsou pak používány intervaly v délce zatížení kolem 60 s a následným 

zotavením 4 až 5 min. Cyklus se opakuje 4 – 5 ×. Trénink rychlosti lze opakovat jen po 

řádném rozcvičení a u zcela odpočinutých jedinců. Přesto možnost procentuálního zlepšení 

výchozí úrovně výkonnosti je u sprintů mnohem nižší než u středních a především dlouhých 

tratí.  

Trénink vytrvalosti (na rozdíl od tréninku sprintu, kde je hlavní důraz kladen na 

intenzitu) používá i větší objemové (submaximální až mírné) zatížení. Protože rozvoj 

vytrvalostních schopností má značnou plasticitu, přechod na vyšší objemovou zátěž 

(kilometráž i použití tréninkových prostředků) musí být citlivě indukován (např. podle ANP) 

a zátěž postupně zvyšována. Nejdůležitější je rozvoj respiračního a kardiorespiračního 

systému. Bylo zjištěno, že hodnota VO2 max. se po dvouměsíčním tréninku zvýšila u 

netrénovaných osob o 15 – 20 %. Současné zvýšení oxidativní kapacity svalů, hlavně kapacity 

beta – oxidace mastných kyselin oddaluje nástup únavy organismu. Vytrvalostní trénink 

vychází především z metod střídavého, intervalového a kontinuálního tréninku. Příkladem 

střídavého tréninku je fartlek se střídáním intenzity běhu, využívaný pro rozvoj vytrvalosti. 

Intervalový trénink je založen na vícenásobném opakovaném zatížení stejné intenzity se 

stejnými intervaly odpočinku. Podstatou kontinuálního tréninku je dlouhodobý nepřerušovaný 

běh navozující dlouhodobé maximální využití kyslíku, který rozvojem aerobní kapacity 

organismu zvyšuje vytrvalostní schopnosti. Pro rozvoj vytrvalosti je využíváno opakovaných 

úseků po dobu 3 – 5 min se stejně, opakující se 3 – 7 ×. Vhodný je též běh co možno nejvyšší 

intenzitou po dobu 20 – 30 min. Příprava výkonných vytrvalců je však mnohem objemově 

náročnější a kombinují se v ní zatížení různé intenzity (Matolín, 1993). 
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1.5.7 Trénink ve vysokohorském prostředí 
 

V některých případech, zvláště konají-li se závody ve vysokohorském prostředí, 

využívají atleti k rozvoji vytrvalosti i pobytu resp. tréninku ve vysokohorském prostředí. 

Charakter prostředí závisí hlavně na nadmořské výšce, která určuje intenzitu jednotlivých 

klimatických faktorů, které působí na organismus. Hlavním fyziologickým faktorem působící 

na organismus je pokles barometrického tlaku a tím i parciálního tlaku O2 (pO2). V důsledku 

tohoto faktu dochází k hypoxickému stavu podle nadmořské výšky, ve které se závodí nebo 

organismus trénuje – adaptuje se. 

Z fyziologického hlediska vede hypoxie ke zvýšení transportní kapacity krve pro 

kyslík. Jednou z nejdříve pozorovaných změn je totiž zvýšení počtu erytrocytů (prahová 

nadmořská výška činí v tomto smyslu asi 2000 m n m.). Ke vzestupu počtu erytrocytů dochází 

za 3 až 4 týdny. Dochází k tomu v důsledku uvolňování hormonu erytropoetinu z ledvin, který 

působí na kostní dřen a stimuluje tvorbu erytrocytu. Tzn., že do výšky 5300 m má krev 

aklimatizovaného stejný obsah kyslíku jako při hladině moře. V erytrocytech se navíc zvyšuje 

hladina difosfoglycerolu, což je důležitý předpoklad pro sycení tkání kyslíkem. Kritická 

tkáňová hodnota pO2 pro činnost mitochondrií je nízká (1 – 3 torry) a tak lze předpokládat, že 

tkáně (svaly) nedostatkem kyslíku netrpí. Při tom hypoxický trénink vede i ke zvýšení 

kapilarizace svalové tkáně (v důsledku sval. atrofie). Není jisté, zda li se zvyšuje 

v trénovaných svalech ve vysokohorském prostředí obsah myoglobinu. Ikdyž je svalová 

hypoxie považována celkově za stimul svalové adaptace na fyzické zatížení organismu, 

výsledky, co se týče změn enzymových aktivit, jsou značně nekonzistentní. 

Již v úvodu této stati, jsme se zmínili o adaptaci člověka na vysokohorské prostředí 

z hlediska svalového metabolismu. Avšak podobně to platí i pro katabolickou stresovou 

hormonální odpověď. U běžců z Keni byla zjištěna nižší produkce nadledvinkového kortizonu 

při stejném zatížení v porovnání s evropskými vytrvalci. Rozdíly byly i v hladinách 

testosteronu (nižší hladina u Evropanů). Jde zřejmě o adaptaci na nadmořskou výšku.  

Nejvýhodnější poměr testosteronu (nižší hladina při zatížení) ku kortizolu (vyšší hl. při 

zatížení) je spojen i s horší výkonností u evropských běžců. Výsledky experimentu využití 

vysokohorské přípravy běžců lze shrnout následovně:  
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� Jen v některých případech vede trénink ve vyšší nadmořské výšce ke zlepšení 

výkonnosti jedince po návratu do nížiny (vyšší hodnota VO2 max i 

maximálního výkonu v testech), sportovec by měl sám rozhodnout o 

prospěšnosti této přípravy pro budoucnost, vhodnější je tento trénink je-li 

vlastní soutěž také ve vysokohorském prostředí (nutnost aklimatizace, resp. 

adaptace). 

 

� Pobyt ve výcvikovém táboře má být ve výšce okolo 2000 m. n. m s možností 

kondiční přípravy i ve větších výškách. 

 

� Optimální doba návratu do nížiny je 7 až 12 dnů před soutěží. 

 

� Po návratu do nížiny se musí dále intenzivně trénovat. 

 

� Nutno volit individuální přístup z hlediska kvality tréninkového procesu. Není 

jednoduché udržení dostatečné úrovně intenzity tréninku. 

 

 

� Spolu s tréninkem uplatnit základní principy racionální výživy a režimu, 

odpočinku a regenerace sil. Je nutné zvýšit přísun vitamínů A a E jako 

antioxidačních působků, z minerálů doplňujeme především ionty Fe2+ (krve 

tvorba).  

 

Vysokohorský trénink může být vždy jen extenzivní. Sportovci, kteří se opakovaně 

podrobují tomuto typu tréninku, dosahují lepších výsledků. Předpokladem je však dobré 

zdraví a dobrý stav trénovanosti jedince. Při tréninku sportovců v simulované nadmořské 

výšce (v barokomorách) nebo s pomocí respirátoru odlišným složením dýchacích směsí 

nebyly výsledky příliš uspokojivé.  

Součástí dlouhodobé sportovní přípravy i kontroly připravenosti k vysoké sportovní 

výkonnosti je testování zahrnující sledování parametrů, které mají určující význam pro výkon 

v dané disciplíně. Tak je sledována široká škála ukazatelů a byla sestavena řada testovacích 

baterií pro laboratorní i terénní vyšetření. Při laboratorním vyšetření testujeme běžce převážně 

na běhacím ergometru s využitím krátkodobých intenzivních zatíženích resp. stupňovaného 

zatížení do vita maxima, při kterých zjišťujeme jako anaerobní a aerobní maximální pracovní 
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kapacitu resp. výkon nebo tzv. ANP.  Nejčastějšími sledovanými ukazateli jsou např. hodnoty 

TF, ventilace, respirační kvocient, VO2 max./kg, VO2/TF, kyslíkový dluh apod., v krvi 

hladinu LA, pH, příp. hodnotu BE (base excess). Kromě motorických a funkčních testů je 

v některých případech sledován svalový metabolismus (Matolín, 1993). 

 

1.5.8 Výživa při tréninku 
 

V souladu s náročností přípravy i závodním režimem běžce musí být náležitá 

pozornost věnovaná stravování a pitnému režimu, jež musí odpovídat základům racionální 

výživy. Výživa rovněž musí odrážet energetické a metabolické zvláštnosti jednotlivých 

disciplín, rozdíly v přípravném období a závodním období, respektovat rozdíly v tréninkových 

cyklech, napomáhat regeneraci atd. Značná pozornost byla v poslední době věnována otázkám 

dehydratace a demineralizace. Rovněž stoupá nabídka v oblasti průmyslové výživy sportovce, 

ať se to týká proteinových preparátu i iontových nápojů, vitaminových směsí atd. Odborná 

literatura věnovaná tomuto tématu přináší návody jak se vyvarovat závažných dietních chyb a 

doporučení pro jednotlivé disciplíny, včetně vzorových jídelníčků. Mezi největší problémy 

patří vhodné složení jednotlivých složek potravy, jejich množství, kvalita surovin použitých 

pro jejich přípravu i její vlastní příprava. Nesprávné stravovací zvyklosti se velmi negativně 

projevují na sportovní výkonnosti a jsou zdrojem problémů s hmotností atleta. Nejčastěji se u 

naší populace, především díky naší tradiční kuchyni zřejmě i díky genetickým dispozicím 

setkáváme s nadváhou, jejíž negativní vztah k výkonnosti je zřejmý. Také některé drastické 

diety mohou mít za následek nejen snížení výkonu, ale v některých případech i vážné narušení 

hormonální rovnováhy. Úbytek tělesné hmotnosti může ukázat na latentní onemocnění, 

přetrénování a atd. Otázka výživy vrcholových atletů tak představuje velmi složitý komplex 

problému, zasahující do řady vědních disciplín (fyziologie, biochemie, imunologie, 

potravinářské technologie, farmakologie, toxikologie atd.). 

Pro sportovce je důležitá především obnova energetických zdrojů z hlediska správného 

vyvážení příjmu a výdeje pro zajištění optimálních podmínek pro sportovní trénink, 

eventuelně i tělesný růst. Především v přípravném období dochází k vysokému výdeji energie, 

nutnému ke krytí objemového tréninku. Doporučující denní dávky 1,2 – 1,7 g bílkovin/kg 

hmotnosti rychlostně silových disciplín a 1,2 – 1,4 g/kg u vytrvalců. Není sporu o tom, že 

správná výživa předcházející závodu, může podstatně ovlivnit především kvalitu 

vytrvalostního výkonu. Několik dní před závodem je vhodnou úpravou diety se zvýšeným 
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obsahem sacharidů možno zvýšit množství svalového glykogenu a tím i oddálit příznaky jeho 

vyčerpání. Také poslední jídlo podané před závodem by mělo být bohaté na sacharidy a chudé 

na tuky a mělo by být přijato nejméně 3 hodiny před závodem. Pozdější příjem potravy je 

nevhodný. Delší krátkodobé hladovění před závodem, které praktikují někteří vytrvalci, může 

mít pozitivní vliv, pokud jsou závodníci na něj navyklí. O vhodnosti podávání kávy se vedou 

spory. Při dlouhodobém závodě může dojít ke zvýšené ztrátě tekutin a solí. Dehydrataci a 

demineralizaci lze čelit podáváním tekutin během závodu i tréninku, ve formě roztoků 

iontových nápojů se sacharidy apod. Na základě výsledků sledování vztahu mezi množstvím 

poddaných tekutin a jejich vstřebáváním, byly vypracovány přesné návody jaké množství 

tekutin přijmout před různě dlouhým zatížením. Výsledky ukazují, že je vhodné, aby byl 

organismus před výkonem katabolicky naladěný.  Během výkonu je vhodné během každých 

20 minut podávat 100 až 200 ml tekutiny s nízkým obsahem cukru (glukózy nebo 

maltodextrinu), především před koncem výkonu. Sacharidy je třeba podávat i po ukončení 

výkonu a v době regenerace. Značný význam pro regeneraci mají aminokyseliny valin, leucin 

a izoleucin, tzv. větvené aminokyseliny, které jsou zřejmě využívány i během závodu nejen 

jako zdroj energie, ale i sloužící jako donor skupiny NH2 vázané ve svalu v podobě glutaminu, 

čehož je později využito v regeneračních procesech spojených s proteosyntetickými pochody.  

Také pro rychlostně silové běžecké disciplíny platí podobné zásady jako pro 

vytrvalostní běhy, i zde je energetická náročnost v přípravném období podstatně vyšší než 

v průběhu vlastní závodní sezóny. U těchto disciplín je však požadavek vyššího příjmu 

bílkovin. Ke stavbě aktivní svalové hmoty a její regeneraci se někdy používá proteinových 

koncentrátů obsahující speciální bílkovinné směsi s vysokým obsahem větvených 

aminokyselin. Nadměrný příjem bílkovin však může naopak organismus zatěžovat a vést 

k zažívacím problémům a nežádoucímu zvyšování pasivní tělesné hmoty a přibývání tuku. 

S výživou úzce souvisí problém dopingu. Především se týká anabolických steroidů, 

neurofarmak, a dalších látek, jejichž nefyziologické a nepřiměřené dávkování je třeba 

odsoudit nejen z etického hlediska, ale pro nebezpečí zdravotního poškození, i lékařského 

hlediska. 

Existuje však řada dovolených látek, které mají prokazatelně ergogenní účinky  

bez nežádoucích vedlejších účinků. O anabolizačních účincích větvených aminokyselin jsme 

se již zmínili. Také vitamíny, jako například vitamín E, mají značný význam pro zvýšenou 

svalovou práci. Vitamin B12 má význam pro aktivitu enzymů glykolýzy a reaktivitu 

nervosvalového systému. Rovněž vitamín C, který se často užívá v nadbytku, může zlepšit 

výkonnost. Také karnitin má pozitivní vliv na stimulaci oxidativní kapacity kosterního svalu i 
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na jeho kontraktilní vlastnosti. Vedle zajištění dostatečného množství esenciálních prvků lze 

dobrých výsledků docílit také podáváním roztoků stopových prvků s obsahem zinku, mědi a 

manganu. Častý výskyt tzv. sportovních anémií svědčí o důležitosti podávání železa 

k zajištění krvetvorby. Výsledky zátěžových testů potvrzují pozitivní účinky alkalizace 

bikarbonátem sodným (např. PhosphoFuel), zvláště u výkonů maximální a submaximální 

intenzity (střední tratě), kde je využívána jeho nárazníková schopnost, která umožňuje další 

činnost tím, že neutralizuje hromadící se LA (Matolín, 1993). 

 

1.5.9 Zdravotní aspekty výkonnosti 
 
 Poškození a poranění jsou nejčastěji vyvolána prudkým svalovým stahem ve sprintu a 

únavou tkání po delších zátěžích ve vytrvalostních disciplínách. K typickým běžeckým 

poraněním patří natržení svalu nebo šlachy v oblasti dolních končetin. Výskyt i charakter 

těchto poranění závisí na stáří jedince a velký vliv má i vnější prostředí. Neméně podstatný 

význam má rozcvičení organismu. Nedostatečně prokrvený a zahřátý sval je méně pružný než 

sval připravený na zátěž. 

Sprintery postihuje především natržení Achillovy šlachy. Vytrvalci a mílaři často trpí 

záněty šlachového okolí, také zejména v okolí Achillovy šlachy. Provokujícím činitelem je 

chlad, nevhodná obuv či trénink na tvrdé podložce. Bolest Achillových šlach patří mezi 

nejúpornější problémy atletů. Svalové křeče jsou spojeny s nedostatečným prokrvením svalů a 

odplavováním zplodin energetického metabolismu, příp. nedostatečným zásobením svalů 

ionty. I zde se negativně projevuje chlad. Mezi charakteristické obtíže běžců patří i otlaky od 

nevhodné obuvi či ponožek. V atletických bězích může dojít i k tzv. náhlým příhodám. 

Hypoglykémie vede někdy až ke kolapsu, je-li klinický obraz zakryt dopingovým 

prostředkem, může tento kolaps skončit až smrtí závodníka. Kolaps a smrt může nastat i při 

nediagnostikovaném onemocnění srdečním nebo při infekci. V dusné atmosféře vzniká také 

často úpal. Na druhé straně každodenní pohyb na čerstvém vzduchu zvyšuje odolnost 

organismu především proti chorobám z nachlazení (Matolín, 1993). 
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1.6 Faktor psychiky při sportovní činnosti 
 

Atletika (tedy i běhy na střední tratě) patří do skupiny funkčně-mobilizačních sportů 

vzhledem k dělení z psychologie sportu. Klade se vysoký důraz na mobilizaci energetických 

funkcí sportovce. Tato mobilizace může mít povahu krátkodobou, jednorázovou, kdy jde o 

koncentrovaný vzmach energie bodovým způsobem nebo povahu dlouhodobou a to je 

doména vytrvalostních sportů, kde psychologicky vystupuje do popředí otázka vůle 

podmiňující spolu s energetickým krytím vytrvalost sportovce.  

Sport je jistě zdrojem emocí. Patří mezi nejemociogennější zájmové činnosti člověka. 

Příčinou je především soutěživost sportovních aktivit, vyvolávající bouřlivou emoční 

dynamiku, nejistota sportovního výsledku a zastoupení herních prožitků (Hošek 2006). 

 

1.6.1 Předstartovní stavy 
 

Obecně jde o příznaky trémy, známé i z jiných oblastí veřejné činnosti. Emoční průběh 

záleží na důležitosti závodu a na osobnosti sportovce. Osoby emočně labilní prožívají 

předstartovní stavy dlouho předem a se značnou intenzitou.  

 Hlavním příznakem předstartovního stavu jsou obavy o výsledek, napětí z očekávání, 

předstartovní úzkost. O okolnostech závodu často sportovec přemýšlí a obsahově je typická 

tvorba negativních hypotéz.  

 Jak se start přibližuje, objevují se postupně psychofyziologické příznaky, které mohou 

být velmi pestré (zadýchávání a pocení se bez příčiny, sucho v ústech, žaludeční obtíže, 

nechutenství, nespavost, časté močení, svalová ztuhlost, tachykardie, pocení dlaní).  

 Do předstartovních stavů patří předstartovní horečka či předstartovní apatie. Horečka 

je častější, je spojená s neklidem, „zimničními stavy“, třesem, nervozitou a výbušností. Apatie 

se projevuje jako lhostejnost, rezignace předem, pasivita, poraženectví. Jejich negativní vliv je 

především ve zhoršení kvality života sportovce před startem a v rušivém zásahu do 

životosprávy (nechutenství, nespavost) před soutěží (Hošek, Hátlová 2006). 
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1.6.2 Soutěžní stavy 
 

 Je to emotivita, která doprovází sportovní činnost od zahájení do konce. Má povahu 

usilování, boje, zvládání a kvalitativně velmi záleží na průběhu činnosti, jejím zdaru, či dílčím 

frustracím. Nemusí vždy jít o soutěž, závod, turnaj či podobnou organizační jednotku. 

K obdobným emočním stavům může docházet i v průběhu tréninkové aktivity. Sport vždy 

znamená srovnávání s určitým standardem výkonu, porovnávání intraindividuální, nebo 

srovnávání s představou. Metou prováděcího stavu ve sportu je stav maximálního zaujetí, 

stav, kdy se daří, kdy je sportovec fascinován, stržen činností, pohroužen v ní, kdy se 

dostavuje výlev emocí v důsledku činnosti (Hošek, Hátlová 2006). 

 

1.6.3 Pozávodní stavy  
 

 Jsou zásadně ovlivněny výsledkem činnosti, souladem s předchozí aspirační úrovní, 

která určuje emoce úspěchu a neúspěchu, tj. radosti a smutku. Běžné potréninkové stavy jsou 

určeny pocitem splnění úkolů a stupněm únavy. Paradoxně platí, že pocit únavy má 

eustresové účinky a je prožíván libě jako uspokojení z tréninkové investice do rozvoje 

výkonnosti.  

 Úspěšnost je cílem sportování, má charakter endogenní odměny, sebepotvrzení a 

následné sebedůvěry. Euforie vítěze překrývá všechno ostatní, včetně např. vyčerpání 

z vytrvalostního výkonu. Vítěz odkládá únavu, aby mohl prožít triumf. Biologicky jsou tyto 

stavy důsledkem vylučování endogenních opiátů v mozku ve stavech silné únavy a napětí. 

Tyto látky (endorfiny a enkefaliny) mají euforizační účinky a zvyšují odolnost vůči bolesti a 

únavě. Sociálně psychologicky prožívá sportovec v těchto situacích libost ze zlepšení své 

sociální pozice, v případech kolektivního triumfu se přidávají momenty citové nákazy a prvky 

hromadného chování.  

 Smutek v případě neúspěchu má psychologicky povahu frustrace tj. stavu zmaru, kdy 

byl zablokován postup k popsanému úspěchu. Emoce může mít řadu následků v chování 

sportovce. Jsou jimi např. vztek, agrese, rezignace, věková regrese (chová se jako dítě), 

kompenzace (snění nebo výběr jiné činnosti). 

 Časově se posoutěžní stavy překrývají s regenerací, která je v našich podmínkách 

chápána spíše fyziologicky a z hlediska psychologického by se měla využít rovněž k regulaci 

emočních posoutěžních stavů (Hošek, Hátlová 2006). 
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1.6.5 Charakteristika volních procesů ve sportu 
  

 Sport má obecně libostní charakter, ale vyskytují se i momenty nepříjemné, kdy je 

třeba se odpoutat od pouhé funkční slasti. I v případě aktuálního diskomfortu je emočně 

motivační komponenta zastoupena představou „já chci“. Jde o jakousi investici, která se vrátí 

v komfortu dosažení cíle. Sport v tomto okamžiku nabírá asketický charakter a v této situaci 

nastupuje volní úsilí jako energizátor volního procesu.  

Sociální komponenty volního procesu mají široké souvislosti dané socializací člověka. 

Osobnostně se váží na charakter. Prakticky jsou odrazem hodnotové orientace sportovce. 

Olympijský étos sportu, vyjádřený v heslu „citius, altius, fortius“ spojený s myšlenkou fair-

play, dává sportu vysokou etickou laťku a představuje nároky na volní procesy sportovce ve 

smyslu sebekázně. Na druhé straně komercionalizace sportu provokuje účelové chování 

sportovce, bez ohledu na proklamovaná pravidla. Elitní sport často bývá kritizován za projevy 

neetičnosti (Hošek, Hátlová, 2006). 

  

1.6.6 Aspirace ve sportu 
 

 Ve známé a vyzkoušené činnosti má sportovec poměrně přesné nároky na svůj každý 

další výkon. Těmto subjektivním nárokům, vyjadřujícím sportovcovo sebehodnocení, říkáme 

aspirační úroveň. Od prostého odhadu nebo očekávání výkonu se aspirace liší právě svou 

subjektivitou a vztahem k motivačním a volním procesům.  

 Mladší sportovci a muži mají vyšší aspirace než starší sportovci a ženy. Aspirace 

ovlivňuje úspěch. Následný výkon převyšující předchozí aspiraci je prožíván jako úspěch a 

naopak výkon nižší znamená frustraci. Úspěch další aspirace zvyšuje a frustrace zpravidla 

aspirační úroveň snižuje.  

 K podstatě sportovního přístupu k činnosti patří hyperaspirativnost, tj. aspirační 

úroveň permanentně vyšší, než byl poslední výkon v činnosti. tj. sportovec má neustálou 

tendenci se zlepšovat. Je to výraz motivovanosti a vytváří to určité napětí, obavy z toho, zda 

aspirace budou dosaženy a je to i předpokladem následných frustrací. 

 Nesportovci zpravidla mají nároky na svůj výkon ve známé činnosti o něco nižší, než 

byla úroveň jejich posledního výkonu. Vytvářejí si tak svými aspiracemi určitou rezervu 

výkonnosti a zvyšují tak pravděpodobnost dosažení úspěchu.  
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 Řetěz po sobě jdoucích úspěchů vytvoří vysoké aspirace a tím vzniká předpoklad 

frustrace. Odolnost vůči frustraci se nazývá frustrační tolerance.  

 Nebezpečná je z tohoto hlediska situace u primadon nebo u dlouhodobě úspěšných 

dorostenců, kteří přecházejí do vyšší věkové kategorie s vyrovnanější konkurencí. Tam 

mohou po frustraci vznikat problémy s motivací další sportovní činnosti. 

 Sportovní aspirace jsou ovlivnitelné v důsledku vnějšího působení, organizace 

tréninkové a soutěžní činnosti a mohou se stát prostředkem k ovlivnění sportovní motivace 

(Hošek, Hátlová 2006). 

 

1.6.7 Osobnost ve sportu 
 

 Skutečné poznání osobnosti sportovce je podkladem trenérského porozumění 

sportovci a jeho přiměřeného vedení ve smyslu rozvoje výkonnosti. Přitom rozvoj sportovní 

výkonnosti je třeba chápat v souvislosti s rozvojem celé osobnosti a ne, jak se často děje, 

pokládat deformaci sportovcovy osobnosti za nezbytnou daň, která se obětuje úzké sportovní 

specializaci. Nerespektování podmínky rozvoje osobnosti sportovce v průběhu sportovní 

kariéry, oplošťování sportovní činnosti pouze na mechanickou svalovou dřinu, může vést 

k úctyhodnému vzrůstu výkonnosti, ale skutečně unikátní výkon na světové úrovni vznikne 

jen za předpokladu, že se do služby budování výkonu zapojí celá integrovaná osobnost 

sportovce, a ne jen svalový aparát. 

 Ve sportu se neustále potvrzuje paradox nadání a houževnatosti sportovce. Vývojové 

zákonitosti utváření osobnosti vedou k tomu, že výjimečně talentovaní sportovci obvykle 

akcelerují, ale vzhledem k tomu, že ke svým raným sportovním úspěchům přišli relativně 

snadno, nevytvoří se u nich příslušné stránky charakteru a zaměření osobnosti tak výrazné, 

aby na nich mohli stavět svůj růst i později, až je přirozený vklad talentu vyčerpán. Oproti 

tomu relativně málo talentovaní, kteří musí i prvotní výkonnost „vydřít“, mají tu výhodu, že 

později mohou stavět na své získané houževnatosti, a to jim pomáhá překonat i četná krizová 

místa sportovní kariéry, kdy výkonnost stagnuje a další vývoj je závislý na trvalosti postojů 

k činnosti, morálně volních vlastnostech a dřívějším poznání, že sportovní úspěch je třeba si 

vysloužit trpělivou a houževnatou tréninkovou pílí. Z toho všeho se nabízí závěr, že ideálním 

cílem vývoje osobnosti ve sportu je houževnatý talent. Jen s pomocí značného pedagogického 

taktu a psychologického mistrovství trenéra se může podařit skloubit vhodné sportovní 

dispozice s vytvořením adekvátních postojů k plnění tréninkových povinnosti. Jako dobrý 
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příklad může sloužit úspěchy ověnčená Martina Sáblíková a její trenér Petr Novák. Nejenže si 

ji sám našel a rozpoznal její sportovní talent, ale i jako trenér a pedagog ji dovedl předat 

pozitivní hodnoty odrážející se v její osobnosti.  

V praxi však to aby se potkali „dvě spřízněné duše“, tedy aby správný trenér našel 

vhodnou svěřenkyni/svěřence, dochází relativně méně často a je k tomu potřeba nutná dávka 

třeba i toho štěstí či náhody (Hošek, 2006). 
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2. Metodická část 
 

2.1 Cíle práce 
 

Cílem práce je provést analýzu tréninku běžce na 800 metrů v ročních tréninkových 

cyklech 2001/2002 a 2002/2003 a pokusit se zdůvodnit výkonnostní rozdíly ve sledovaném 

období. 

2.2 Úkoly práce 
 

Úkolem práce je objasnit rozdíly ve výkonnosti atleta v jednotlivých závodních 

obdobích. Pomocí rozboru tréninkových ukazatelů, jejich porovnáním mezi sebou a 

závodními výkony bude možné odhalit jejich dopad na výkonnost. Výsledky této práce nám 

budou sloužit jednak jako podklad pro další možné sestavování  tréninkového procesu a 

bezpochyby jako zkušenost využitelná v kariéře běžce nebo trenéra.   

 

2.3 Metodika 

Výzkum byl postaven na porovnání hodnot sledovaných obecných a speciálních 

tréninkových ukazatelů. Obecné tréninkové ukazatele, které jsem použil, jsou dány pro 

všechna sportovní odvětví a speciální ukazatele vycházejí ze struktury sportovního výkonu 

v běhu na 800 metrů a mohou se měnit na základě osobních potřeb vedení evidence a 

požadavků trenéra.  

Jako zdroj dat nám sloužily tréninkové deníky z období 2001/2002 a 2002/2003. Na 

základě informací z nich byla zhotovená tabulka s celkovými ročními součty, které jsme mezi 

sebou porovnávali a analyzovali.  

Ve výsledkové části jsem použil metodu autoanalýzy za použití 3. osoby jednotného 

čísla.  Pokud používám 1. osobu, tak pouze v roli autora práce.  

 

2.4 Hypotézy 
 
Hypotéza č. 1 

 Pomocí analýzy tréninku bude možné objasnit rozdíly ve výkonnosti v jednotlivých 

letech.  
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Hypotéza č. 2 

 Na základě analýzy bude možné stanovit nejvhodnější objem a intenzitu zatížení 

v tréninkovém procesu (sestavení plánu). 
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 3. Výsledková část a diskuze 
 

3.1 Profil sportovce, růst výkonnosti, výsledky 

 

Sledovaným jedincem je atlet David Vondruška, student 5. ročníku FTVS. Se sportem 

začal již na základní škole. Systematicky se začal věnovat atletice zhruba ve 13 letech, kdy se 

poprvé zúčastnil mistrovství České republiky žáků v atletice. Tím odstartovala jeho „kariéra“. 

Zpočátku se věnoval jak půlce, tak i skoku vysokému, v obou těchto disciplínách již záhy 

dokázal předvést solidní výsledky (v 15 letech 2:00 min na 800 metrů a 181 cm ve skoku 

vysokém). S postupem věku se nedalo věnovat oběma těmto disciplínám, a tak se musel 

rozhodnout pro užší specializaci - vyhrála půlka, díky momentálním výsledkům (medaile 

z MČR). Otázkou je, zda to při jeho parametrech 191 cm a cca 76 kg v 15 letech bylo zcela 

promyšlené rozhodnutí (trenér, rodiče atd.) 

 

            V juniorské kategorii dosahoval pravidelně na medailová umístění v běhu na 800 

metrů, byl členem reprezentačních týmů a zúčastnil se Mistrovství světa v atletice do 17 let.  

V 18 letech přestoupil do pražského Olympu, kde se stal členem extraligového týmu a členem 

vrcholového střediska. Připravoval se pod vedením trenéra Ladislava Kárského. V té době 

také dosáhl svého nejlepšího výkonu na 800 metrů, časem 1:51,10 z Memoriálu Josefa 

Odložila 2002. Po maturitě se nedostal na vysokou školu a po krátkém pracovním poměru 

využil nabídky stipendia na americké univerzitě v roce 2004. Zde působil krátkou dobu, 

nedostatek zkušeností, nižší výkonnost a malá odhodlanost způsobila to, že se po roce David 

vrátil do Čech a zahájil studium na FTVS. 

  

Jeho kariéru narušila dvě vážná zranění. Nejprve ruptura postranního kolenního vazu v 

levém koleni v roce 2004 a posléze ruptura křížového vazu opět v levém koleni v roce 2008. 

Na sportovních výsledcích v pozdějších letech se určitě podepsalo i to, že David více 

méně od svých 20 let neměl dlouhodobě stálého trenéra. 
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3.1.2 Klubová příslušnost, hostování, zahraniční pobyty 
 

Tabulka 1 

1992 – 2001 TJ Spolana Neratovice 

2002 – 2004 PSKOlymp Praha 2004 – University of Alabama,USA 

2005 – 2010 AO Neratovice 2008 – Friidrott Klub Norrköping, Švédsko 

2010 - AO Neratovice  

Zdroj: osobní záznamy 
 

 

3.1.3 Výkonnostní růst 
 

Tabulka 2 - Výkonnostní růst 

 200 m 

(s) 

400 m 

(s) 

500 m 

(min) 

600 m 

(min) 

800 m 

(min) 

1000 m 

(min) 

1500 m 

(min) 

1996     2:21   

1997  57   2:09 2:49  

1998     2:02  4:21 

1999     2:00   

2000  52   1:57   

2001  50,60   1:53,31   

2002 23,10 49,81 1:05h 1:21 1:51,10 2:30 4:07 

2003  50,11   1:52,75 

2004  49,80   1:54,00 

2005z    1:21 1:54,32   

2006 23,1 51,06h  1:21 1:54,19 2:29  

2007  50,90   1:53,39 2:28  

2008z  51,10(h)   1:54,74(h)   

2009z  50,91 1:03,7t  1:55,23   

2010z  51,1      

 
*  z - sezóna po zranění, či se zdravotními problémy, t – trénink, h - hala 

Zdroj: osobní záznamy, statistiky a ročenky ČAS, výsledky z internetu (www.atletika.cz) 
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3.1.4 Výsledky a umístění 
 

1997 – MČR žactva Třebíč – 10. místo, 2:10 min 

1998 – HMČR žactva Jablonec nad Nisou – 1. místo 

            MČR žactva Plzeň  - 3. místo, 2:02 min 

1999 – HMČR žactva Jablonec nad Nisou – 1. místo 

            MČR žactva Bílina – 1. místo 

2000 – HMČR dorostu Praha – 3. místo 

            MČR dorostu Jablonec nad Nisou – 3. místo, 1:57 min 

2001 – MČR dorostu, Ostrava – 1. místo, 1:54,76 

            MČR mužů, Jablonec nad Nisou, 7. místo, 1:53,30 (v rozběhu) 

            Mezistátní utkání ČR-Maďarsko, Kladno – 1. místo, 1:55,00  

            Mistrovství světa v atletice U17, Debrecen - rozběh 

2002 – HMČR junior ů Praha – 2. místo 

           MČR junior ů Plzeň – 2. místo, 1:51,72 

           HMČR mužů Praha – 4. místo, 1:52,50 

           Mezistátní utkání ČR – Slovinsko – Maďarsko – Chorvatsko, Velenje – 2. místo,   

            1:51,91 

            Memoriál Josefa Odložila – 4. místo, 1:51,10 (OR) 

            Mítink Celle Ligure, Itálie 2002 – 5. místo, 1:51,70 

            PMEZ, Bělehrad - 3. místo, 1:53,73 

2003 – HMČR junior ů Praha  - 2. místo, 1:56,40 

            MČR junior ů Kladno – 2. místo, 1:53,77 

            utkání ČR – Slovinsko – Maďarsko – Chorvatsko, Čakovec – 2. místo, 1:52,75 

            MČR můžu do 22 let, Litomyšl – 1. místo (4 × 400 m, 3:13 min) 

2004 – sezóna v USA, University of Alabama in Touscaloosa,  

            Notre Dame, South Bend, 800 m – 1:54,22 (h) 

            Alabama Relays, 800m – 1:54,00 

            Starkville, Mississippi, 400 m – 49,80 

            * koncem sezóny zranění kolene 

2005 – návrat po úrazu kolene 

 

2006 – HAMČR Praha Strahov – 1. místo – 1:55,19  

            AMČR Brno – 2. místo – 1:55,07 
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2007 – MČR mužů, Třinec – 6. místo, 1:56,05 (rozběh 1:55,07) 

            2. kolo extraligy, Ostrava  - 1:53,39 (9.) 

2008 – sezóna ve Švédsku, Norrköping Friidrott klub 

            GE GALAN, Stockholm, 800 m, 2. běh – 4. místo, 1,54,74 

            letní sezóna - zranění – nejprve namožené postraní vazy, pak přetržený křížový vaz 

2009 – návrat po zranění kolene, v průběhu letní sezóny problémy s kotníkem  

            MČR mužů, Praha Strahov – 1. nepostupové místo z rozběhu, 1:55,23 

2010 – halová sezóna - problémy s Achillovou šlachou  

 

3.1.5 Zhodnocení vývoje 
 

Z těchto informací (výkonnostního růstu a výsledků) je patrné, že David dosahoval 

nejvyšší sportovní výkonnosti v juniorském věku. V tomto období zaběhl svůj osobní rekord a 

zaznamenal své největší úspěchy a umístění. Výkonnost byla dána jednak zařazením ve 

vrcholovém středisku ministerstva vnitra a možností přípravy s profesionálními atlety, tak i 

jeho věkem, kdy se stále měl z čeho zlepšovat. 

Po roce 2003 nastala výkonnostní stagnace až propad. Po maturitě se nedostal na 

vysokou školu, trénink musel kombinovat s pracovním poměrem. Ačkoli byl stále členem 

vrcholového střediska, nebylo pro něj možné se živit pouze běháním, a proto využil možnosti 

studia v USA, kam se dostal na základě sportovního stipendia již v jeho 19 letech. 

Pro Davida to byly zcela neznámé vody a přizpůsobit se na nové prostředí a podmínky 

tréninku bylo obtížné. Do Ameriky odjel v zimě po prodělané angíně. Nehledě na to byla od 

něj očekávána vysoká výkonnost, víceméně při drilovém způsobu tréninku. 

Po návratu do Čech se David nešťastně zranil na překážce a od té doby nedokázal 

navázat na výkonnost a úspěchy z juniorských let.  

Myslím si, že ve vrcholovém středisku je atlet tlačen k plnění limitů, což u mladých 

sportovců má často negativní vliv na výkonnost po 2 až 3 letech. Působení v USA má 

obdobný charakter (konkrétní zkušenost z jednoho místa), tedy očekává se od atleta za 

krátkou dobu, co nejvyšší výkonnost při drilovém způsobu trénování. Zranění, které ústí do 

operace na sportovní výkonnosti nepřidá. Tomu všemu se David podrobil.  

Další věcí, o které je důležité se zmínit je, že David nenašel za posledních pár let 

stabilní tréninkovou skupinu. 
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Tímto jsem chtěl jen nastínit problematiku tréninkového procesu, kdy nestačí sledovat 

jen čísla a ukazatele k pochopení vývoje výkonnosti. Ačkoli se David po roce 2003 již 

nezlepšil v běhu na 800 metrů, zaznamenal dílčí úspěchy a předvedl některé dobré výsledky.  

David se chce i nadále věnovat atletice na výkonností úrovní, nicméně juniorské 

ambice již opustil. Nyní se koncentruje na dráhu učitele sportu a trenéra. Od září 2010 začne 

působit na britské střední škole se zaměřením také na atletiku. 

 

3.2 Používané tréninkové prostředky a ukazatele v ročním tréninkovém  

      cyklu 

 

V těchto dvou ročních tréninkových cyklech bylo používáno několik základních 

tréninkových prostředků, které budou detailně popsány v kapitole STU ve sledovaných letech. 

Jednalo se o úseky na rozvoj maximální rychlosti, rychlostní vytrvalosti, speciálního tempa, 

tempové vytrvalosti, anaerobního prahu, obecné vytrvalosti a dále speciální běžecká cvičení 

společně s posilováním, odrazovými cvičeními, strečinkem a doplňujícími činnostmi 

v podobě jiných sportů, které svým charakterem pomáhaly rozvíjet všeobecnou kondici i 

některé speciální schopnosti. 

 

 3.2.1 OTU ve sledovaných letech 
  

Sezóna 2001/2002, resp. tento roční tréninkový cyklus měl celkem 53 týdnů.  Začal 

relativně brzo a to 1. září 2001.  K tréninku bylo využito 281 dní, které se skládaly celkem 

z 317 tréninkových jednotek. Během přípravy se zúčastnil David několika reprezentačních 

soustředění, při kterých trénoval až 3 × denně. Celkový čas zatížení činil 371 hodin a  

25 minut. Objem regenerace činil 37 hodin a 10 minut. Ta se skládala převážně z využití 

sauny, bazénu a masáží. Velkou výhodou bylo, že David během svého studia na gymnáziu 

měl v rámci tělesné výchovy hodinu plavání týdně, což přispělo nejen k aktivní regeneraci, 

ale také k budování dobré tělesné kondice. Velice dobrý je ukazatel zdravotní neschopnosti, 

kdy David nebyl téměř nemocný či zraněný a trénink musel omezit pouze na 4 dny v roce. 

Celá sezóna směřovala ke splnění limitu na Mistrovství světa juniorů v atletice 2002 

v Jamajském Kingstonu, čehož bohužel David nedosáhl. Bylo to pro něj velkým zklamáním, 

jelikož vše podřídil tomuto cíli a uvědomoval si, že splnění tohoto limitu by pro něj 
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znamenalo výrazné zlepšení podmínek. Celkově byl David s výsledky z této sezóny spokojen, 

jelikož zaběhl osobní rekord, reprezentoval Českou republiku v mezistátních utkáních a 

zúčastnil se několika zahraničních mítinků. Otázkou stále zůstává, jakým způsobem se 

projevilo tzv. „stíhání“ limitu na poslední chvíli, kdy během několika dnů v hlavním 

závodním období absolvoval relativně mnoho závodů. 

 

Během roku se zúčastnil celkem 21 závodů s 30 starty. Pokud běžel více disciplín 

v jednom závodě, tak šlo nejčastěji o kombinaci běhu na 800 metrů a štafety 4 × 400 metrů.    

 

Co se týká průměrných hodnot, David trénoval v průměru 5 dní týdně, z čehož 

průměrně absolvoval 6 tréninkových jednotek. Nejčastější dny volna byly čtvrtek a neděle. 

 

Samotný trénink (tréninková jednotka) trval 1 hodinu 30 minut až 2 hodiny hrubého 

času. Pokud šlo o trénink např. obecné vytrvalosti, byl trénink kratší, většinou mezi 30 minuty 

až 1 hodinou. 

 

V nadcházející sezóně 2002/2003 začal David přípravu o něco později, 15. října a 

rovnou reprezentačním soustředěním na šumavském Zadově. Tréninkový cyklus měl na rozdíl 

od minulé sezóny méně týdnu a to 47. Bylo to dáno především množstvím závodů v druhé 

polovině závodního období. Příprava byla zaměřena na účast na juniorském Mistrovství 

Evropy v atletice.  

 

Tréninkových dní bylo 220, což bylo také dáno kratší sezónou o 6 týdnů. Počet 

tréninkových jednotek činil 231. Velkou roli v menším objemu odtrénované práce sehrál větší 

počet dní zdravotní neschopnosti. Těch bylo celkem 27, což je výrazně více ve srovnání se 4 

dny v minulé sezóně. Pravdou je, že David absolvoval plánovanou septoplastiku, operaci 

nosní přepážky, což ho vyřadilo na 3 týdny z kvalitního tréninku. Také byl častěji nemocný 

v zimě především díky zánětům dýchacích cest. Objem regenerace činil celkem 32 hodin 50 

minut. Bylo to o něco méně než v minulé sezóně, což bylo dáno skončením povinného 

školního plavání na konci dubna. Jinak se četnost regenerace nezměnila.  

 

David se zúčastnil celkem 15 závodů s 22 starty. Sezóna byla o poznání chudší o 

kvalitnější závody, kde by David mohl plnit limity na důležité závody. Lze říci, že po 

relativně vydařeném předchozím roku, byla tato sezóna slabá, opět bez splnění limitu na ME 
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juniorů, ale především tím, že si nevylepšil osobní rekord. Jinými slovy, chyběla mu „jiskra“, 

a bylo znát, že David ještě není připraven na vrcholovou zátěž. Mnoho závodů a vysoké 

tréninkové zatížení se také projevilo negativně na zbytku závodní sezóny. 

 

Co se týká opět průměrných hodnot, David trénoval v tomto roce v průměru 5 dní 

týdně, z čehož průměrně absolvoval 5 tréninkových jednotek, což je o jeden trénink týdně 

méně. Nejčastější dny volna byly také čtvrtek a neděle. Délka tréninků se nezměnila. 

 

3.2.2 STU ve sledovaných letech 
  

 V tréninku bylo používáno celkem 12 tréninkových prostředků. 

Byly to úseky na rozvoj maximální rychlosti (MR), úseky na rozvoj rychlostní vytrvalosti 

(RV), úseky na rozvoj speciální vytrvalosti (SV), úseky na rozvoj tempové vytrvalosti (TV), 

úseky na rozvoj anaerobního prahu (ANP), úseky na rozvoj obecné vytrvalosti (OV), rovinky 

(R), speciální běžecká cvičení (SBC), odrazová cvičení (OC), posilování (S) s náčiním i bez 

náčiní a doplňky (D) v podobě plavání apod. 

 

 V sezóně 2001/2002 bylo naběháno v maximální rychlosti (MR) celkem 10,93 

kilometrů. V sezóně 2002/2003 téměř stejně a to 10,42 kilometrů. Rychlost byla rozvíjena 

celoročně nejčastěji v úsecích od 30 do 150 metrů s relativně delší pauzou odpočinku. 

Intenzitou lze tyto tréninky charakterizovat jako 100%. 

 

 Rychlostní vytrvalost (RV) byla rozvíjená v druhé části přípravného období, 

v předzávodní a závodní části roku. Šlo o úseky prováděné v tempu závodu na 400 metrů a 

vyšším. Rozmezí úseků bylo zhruba od 100 do 300 m s relativně kratší délkou odpočinku, či 

formou meziklusu mezi úseky. Jednalo se o mimořádně těžké tréninky, náročné na silovou 

připravenost, dobrou koordinaci pohybů a zvládnutou technikou běhu. Rychlost úseků byla 

přibližně na úrovni 23 až 25 vteřin na 200 metrů. Celkový objem naběhaných kilometrů činil  

22,25 kilometrů v sezóně 2001/2002 a 19,70 kilometrů v sezóně 2002/2003. 

 

 Speciální tempo (SV) představuje hlavní osu specifické přípravy běžce na 800 metrů. 

Tyto úseky byly zakomponovány do tréninkového procesu v předzávodním a závodním 

období a navazují na tréninky tempové vytrvalosti a rychlostní vytrvalosti. V tréninku byla 
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používána nejčastěji intervalová metoda se spojovanými a opakovanými zátěžemi. Nejčastěji 

šlo o úseky v rozmezí 150 až 300 m, ale i delšími jako např. 400 až 600 metrů. V případě 

delších úseků šlo o normální způsob odpočinku, tedy bez meziklusu. Rychlost se pohybovala 

na úrovni 27 sekund na 200 m. Celkový objem zátěže v jedné tréninkové jednotce odpovídal 

zhruba třem běhům na 800 m, tedy 2,4 kilometru. Roční kilometráž speciálního tempa činila 

46,15 kilometrů v sezóně 2001/2002 a 45,30 kilometrů v sezóně 2002/2003. 

 

 Tempová vytrvalost je jedna ze základních složek speciální vytrvalosti běžce na 800 

metrů. Jedná se o tempo nejbližší závodní tratě, tedy běhu na 1500 metrů, ale také běhu na 

3000 metrů. Tempová vytrvalost navazuje v přípravném období na aerobní přípravu a 

vyúsťuje dále v předzávodním období ve speciální tempo. V Davidově případě šlo o 

rozkládané úseky v délce 1500 metrů jako například 5 × 300 metrů či pyramid od 200 do 500 

metrů. Rychlost tempa se pohybovala v rozmezí 15 – 16 vteřin na 100 metrů. Celkový objem 

tempové vytrvalosti činil 127,85 kilometrů v sezóně 2001/2002 a 91,90 kilometrů v sezóně 

2002/2003. 

 

 Úseky na rozvoj anaerobní vytrvalosti (ANP) se někdy řadí pod tempovou vytrvalost. 

Hodnota aerobního prahů je výchozí hodnotou pro dobré zvládnutí tréninků vyšší úrovně, 

tedy tempové a speciální vytrvalosti a obecně se podílí na vyšší kondiční úrovni sportovce.  

Tyto tréninky byly zařazovány již na počátku přípravného období. Na úplném začátku šlo o 

úseky o délce 2 až 3 kilometrů ve 2 až 3 sériích, později o tréninky typu 5 × 1000 metrů 

s pauzou 2 až 3 minuty, někdy s meziklusem 200 metrů. Při tomto typu zatížení bylo velice 

důležité sledování hodnoty tepové frekvence. Tyto hodnoty se pohybovaly během prvních 

týdnu přípravy na úrovni 165 tepů za minutu. Velice důležitý byl také stav sportovce, pokud 

šel David tento trénink z relativně vyšší únavy, výsledek byl spíše nevalný. Naopak pokud 

trénink anaerobních prahů šel David odpočinutý, dosahoval dobrých výsledků. Po několika 

týdnech přípravy byl schopen běhat kilometrové úseky kolem 3 minut na kilometr a rychleji 

na úrovni 180 tepů za minutu i více (většinou se jednalo o stupňované úseky). Tyto tréninky 

byly zařazovány do tréninkového procesu jednou až dvakrát týdně, později v závodním 

období zhruba jednou za 10 dní na udržení hodnoty anaerobního prahu. Celkový objem 

naběhaných kilometrů na úrovní anaerobního prahu činil 163,50 kilometrů v sezóně 

2001/2002 a 122,70 kilometrů se sezóně 2002/2003. 
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 Obecná vytrvalost (OV) tvořila hlavní náplň prvních týdnů přípravy. Šlo především o 

volnější běhy v délce od 6 až do přibližně 22 kilometrů. Nejčastěji se jednalo klusy v tempu v 

rozmezí 5 až 4 minut na kilometr v délce 10 až 12 kilometrů. Tyto běhy byly zařazovány do 

tréninku většinou jako druhá fáze či samostatný vytrvalostní trénink a to jednou až dvakrát 

týdně, v případě horského soustředění častěji. Celková kilometráž v sezóně 2001/2002 činila 

1232,40 kilometrů, v sezóně 2002/2003 pouze 909,30 kilometrů. 

 

 Speciální běžecká cvičení (SBC) nebo někdy také atletická abeceda byla především 

využívána jako součást rozcvičení po 8 až 10 cvicích o délce 40 až 50 metrů. Interval 

odpočinku byl ve velké míře meziklus, méně již mezichůze. Někdy byla atletická abeceda 

zařazená jakou součást kondičního tréninku v několika opakovaných sériích. 

Celkový objem těchto cvičení činil 51,68 kilometrů v sezóně 2001/2002 a 58,10 kilometrů 

v sezóně 2002/2003. 

 

Rovinky hrají v běžeckém tréninku rovněž důležitou roli. Byly součástí rozcvičení – 

rozběhání, dále jsou také prostředkem pro rozvoj běžecké techniky a kondice nebo součást 

aktivní regenerace. Jejich objem činil 84,84 kilometrů v sezóně 2001/2002 a 87,10 kilometrů 

v sezóně 2002/2003. 

 

Posilování neboli rozvoj síly (S) hraje velice důležitou roli v tréninku půlkaře. Dobrá 

úroveň všeobecné, speciální a sílové vytrvalosti pomáhá v rozvoji speciální vytrvalosti, 

udržení rychlého závodního tempa a také zvyšuje odrazové schopnosti a tím umožňuje 

udržení kroku v trati. V prvních týdnech přípravy převažovala vždy síla obecná, tedy 

posilování bez činek, nebo s jejich minimálním využitím. Posilovalo se nejčastěji formou 

kruhových tréninků. Později po vybudování určité silové úrovně se začalo posilovat 

s činkami. Posilování v těchto dvou ročních cyklech bylo ve srovnání s předchozími lety 

výrazně vyšší. 

 

Celkový objem obecné síly činil 5920 opakování v sezóně 2001/2002 a 4730 

opakování v sezóně 2002/2003. Objem speciální síly činil 304,45 navzpíraných tun v období 

2001/2002 a 209,70 tuny v období 2002/2003. 

 

Do rozvoje silových schopností spadají také odrazová cvičení (OC) a výběhy svahů 

(VS). Odrazy byly nejčastěji prováděny formou přeskoku přes překážky či násobenými skoky 
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po rovině či do svahu. Výběhy svahů byly nejčastěji běhány v přípravných obdobích, ale 

David je nevykazoval jako jeden prostředek, nýbrž je počítal do jiných ukazatelů jako 

tempová vytrvalost či rychlostní vytrvalost, tudíž zde chybí pro tento důležitý prostředek 

ukazatel. Nicméně kopce zařazoval celkem často do tréninku i napříč tomu, že v jeho bydlišti 

(Polabské nížině) se mnoho svahů nenachází. Objem odrazů v sezóně 2001/2002 činil 1270 a 

790 v sezóně 2002/2003. 

 

Posledním ukazatelem, který byl vykazován, byly doplňky (D). Jednalo se o činnosti 

doplňující samotný trénink či popřípadě pomáhali nabourávat tréninkovou rutinu. Šlo 

nejčastěji o jiné sporty jako např. plavání, jízda na kole, míčové sporty či chození po horách. 

Údaje byly vedeny v minutách. David celkem trávil čas jinými aktivitami 840 minut  

(tj. 14 hodin) v sezóně 2001/2002 a 530 minut (tj. necelých 9 hodin) v sezóně 2002/2003.  

 

 

Celkový počet naběhaných kilometrů v sezóně 2001/2002 činil 1803,40 kilometrů a 

1333,40 kilometrů v sezóně 2002/2003. Průměrný týdenní objem naběhaných kilometrů pro 

první období odpovídá 34 kilometrům týdně a 28 kilometrům týdně v druhém cyklu. 

 

Nutno podotknout, že sezóna 2001/2002 byla nezvykle dlouhá, kdy David závodil 

ještě začátkem října, a proto jsou některé hodnoty i z tohoto důvodů odlišné. Následující 

sezónu, tj. 2002/2003 začal o 2 týdny později a skončil 3 týdny dříve! Celkem tedy rozdíl 5 

týdnů.  
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3.3 Vlastní trénink 800 m - ukázky z jednotlivých etap přípravy 

 

Příklady tréninků z období:tréninkového cyklu 2001/2002 

 

Cyklus 2001/2002 

 

Podzimní přípravné období 

 

Pondělí 29/10/01 (soustředění Zadov) 

1. fáze: 1. rozklus, rozcvičení, abeceda, rovinky 

            2. výběhy svahů (VS): 3 × (200 m – 150 m – 150 m – 100 m) 

            3. výklus 

2. fáze: 8 km aerobní běh 

 

Úterý 30/10/01 

1. fáze: 1. rozklus, rozcvičení, abeceda, rovinky 

            2. TV: 4 × (150 m – 150 m – 150 m – 100 m) 

            3. výklus 

2. fáze: posilovna 

 

Středa 31/10/01 

1. fáze: 1. rozklus 3 km, rozcvičení 

            2. ANP: 5 × 1000 m 

            3. výklus 

2. fáze: OV 8 km 

 

Čtvrtek 1/11/01 

1. fáze: 1. rozklus, rozcvičení, abeceda, rovinky 

            2. TV: 3 × (6 × 100 mk) 

            3. výklus 
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2. fáze: 1.rozklus, protažení 

            2. odhody medicinbalem 300 × 

            3. výklus 

 

Pátek 2/11/01 

1. fáze: 1. OV 12km 

2. fáze: 1. rozklus, rozcvičení 

             2. fotbal 

 

Sobota 3/11/01 

1. Den volna 

 

Neděle 4/11/01 

1. rozklus, rozcvičení, abeceda, rovinky 

2. TV: 2 × (8 × 100 mk) 

3. břicho, záda 

4. výklus 

 

 

Cyklus 2001/2002 

 

Zimní závodní období 

 

Pondělí 11/2/2002 

1. rozklus, rozcvičení, abeceda, rovinky 

2. TV: 2 × (600 m – 200 m) mk 200, P 2 a 4min, (1:34 min – 27 s) 

3. výklus 

 

Úterý 12/2/2002 

1. rozklus, rozcvičení, abeceda, rovinky 

2. SV: 600 m – 400 m, P 2 min, 54 s – 26 s   

3. výklus 
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Středa 13/2/2002 

1. rozklus, rozcvičení, abeceda, rovinky 

2. 10×100 mk 

3. výklus 

 

Čtvrtek 14/2/2002 

1. den volna 

 

Pátek 15/2/2002 

1. rozklus, rozcvičení, abeceda, rovinky 

2. 1 × 300 m za 41 s 

3. výklus 

 

Sobota 16/2/2002 

1. rozklus, rozcvičení, abeceda, rovinky 

2. HMČR mužů, 800 mR, 1:58 min 

3. výklus 

 

Neděle 17/2/2002 

1. rozklus, rozcvičení, abeceda, rovinky 

2. HMČR mužů, 800 mF, 1:52,70, 4. místo 

3. výklus 

 

Cyklus 2001/2002 

 

Jarní přípravné období 

 

Sobota 23/3/02 (Soustředění na Štrbském plese, Tatry) 

1. OV 10 km 
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Neděle 24/3/02 

1. fáze:  1. rozklus, rozcvičení 

             2. 2 × (10 × 100 mk) 

             3. výklus 

2. fáze: 1. OV 9 km 

 

Pondělí 25/3/02 

1. fáze: 1. rozklus, rovinky 

            2. svahy: 4 × (4 × 150 mk) 

            3. výklus 

2. fáze: 1. posilovna 

 

Úterý 26/3/02 

2. OV 15km 

 

Středa 27/3/02 

1. fáze: 1. rozklus, rovinky 

            2. TV: 3 × (6 × 200 m), 30 s – 28 s 

            3. výklus 

2. fáze: 1.rozklus, protažení 

           2. posilovna 

 

Čtvrtek 28/3/02 

1. rozklus, rovinky             

2. ANP: 6 × 1000 m 

3. výklus 

 

Pátek 29/3/02 

1. fáze: 1. rozklus, protažení, SBC 

            2. FIS – tělocvična, SBC, lanče, švihadlo, OC 

2. fáze: 1.rozklus 

            2. VS: 12 × 100 mk 

            3. výklus 
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Sobota 30/3/02 

1. fáze: 1. rozklus, rovinky 

            2. TV: 8 × 500 m 

            3. výklus 

 

2. fáze: 1. rozklus  

           2. posilovna 

 

Cyklus 2001/2002 

 

Jarní přípravné období 2  

 

Pondělí 22/4/02 (Soustředění Kanárské ostrovy) 

1. fáze: 1. rozklus, rozcvičení, SBC, rovinky 

            2. TV: 4 × (300 m – 300 m – 200 m), 42,5s / 28s – 30s   

            3. výklus 

2. fáze: OV 6 km po pláži 

 

Úterý 23/4/02 

1. fáze: 1. rozklus, rozcvičení, SBC, rovinky 

            2. 4 × 60 m tahač – 4 × 60 m 

            3. 5 × 100 mk 

            4. 3 × 150 m 

            5. výklus 

2. fáze: 1. posilovna 

 

Středa 24/4/02 

1. fáze: 1. OV 6 km 

2. fáze: 1. rozklus, rozcvičení, SBC, rovinky 

            2. TV: 200 m – 400 m – 400 m / 2 × (200 m – 400 m – 400 m – 200 m) /  

                       400 m – 400 m – 200 m 

            3. výklus 
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Čtvrtek 25/4/02 

1. OV 12 km po pláži 

 

Pátek 26/4/02 

1. fáze: 1. OV 6 km 

2. fáze: 1. rozklus, rozcvičení, SBC, rovinky 

            2. TV: 2 × 8 × 200 m, 27 s, P 2 a 8 min 

            3. výklus 

 

Sobota 27/4/02 

1. rozklus, rozcvičení, SBC, rovinky 

2. ANP/TV: 2000 m – 5 × 500 m 

3. výklus 

 

Neděle 28/4/02 

1. fáze: 1. OV 8 km 

2. fáze: výlet Pico de Nieves 

 

 

Cyklus 2001/2002 

 

Letní závodní období 

 

Pátek 14/6/02 

1. odjezd na MU ČR – SLO – HUN – CRO  

 

Sobota 15/6/02 

1. rozklus, rozcvičení, SBC, rovinky 

2. závod 800 m: 1:51,91, 2. místo 

3. štafeta 4 × 400 m: 49,10, 3. místo 

4. výklus 

 

Neděle 16/6/02 

1. návrat do ČR 
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Pondělí 17/6/02 

1. rozklus, rozcvičení, SBC, rovinky 

2. MJO závod 800 m: 1:51,10, OR, 4. místo 

 

Úterý 18/6/02  

1. OV 20 min 

 

Středa 19/6/02 

1. den volna 

 

Čtvrtek 20/6/02 

1. rozklus, rozcvičení, SBC, rovinky rozcvičení 

 

Pátek 21/6/02 

1. rozklus, rozcvičení, SBC, rovinky 

 

Sobota 22/6/02 

1. rozklus, rozcvičení, SBC, rovinky 

2. MČR juniorů: 800 mR 

3. výklus 

 

Neděle 23/6/02 

1. rozklus, rozcvičení, SBC, rovinky 

2. MČR juniorů: 800 mF: 1:51,64, 2. místo 

3. výklus 

 

Pondělí 24/6/02 

1. odjezd Itálie, mítink Celle Ligure 

 

Úterý 25/6/02 

1. rozcvičení 
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Středa 26/6/02 

1. rozklus, rozcvičení, SBC, rovinky 

2. závod 800 m: 1:51,70, 5. místo 

3. výklus 

 

Čtvrtek 27/6/02 

1. rozklus, rozcvičení, SBC, rovinky 

2. závod 800m, mítink Impéria, 1:53 min, 2. místo 

3. výklus 

 

Pátek 28/6/02 

     1. návrat do ČR 

 

Sobota + Neděle 29 + 30/6/02 

1. volno 

 

Cyklus 2001/2002 

 

Letní přípravné období 

 

Pondělí 29/7/02 (Soustředění Krkonoše) 

1. OV 8 km 

 

Úterý 30/7/02 

1. fáze: 1. OV 8 km 

2. fáze: 1. rozklus 

            2. 15 × 100 mk 

            3. výklus 

 

Středa 31/7/02 

1. fáze: 1. OV 8 km 

2. fáze: 1. rozklus 

            2. VS: 2 × (8 × 150 mk) 

            3. výklus 
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Čtvrtek 1/8/02 

1. OV 14 km 

 

Pátek 2/8/02 

1. fáze: 1. OV 8 km 

2. fáze: 1. rozklus 

             2. ANP: 3 × 2000 m 

             3. 10 × 100 mk 

             4. výklus 

 

Sobota 3/8/02 

1. fáze: 1. OV 6 km 

2. fáze: 1. rozklus, rozcvičení, SBC, rovinky 

            2. TV: 4 × (4 × 200 mk) 

            3. výklus 

 

 

Neděle 4/8/02 

1. fáze: 1. rozklus, rozcvičení 

            2. posilovna 

2. fáze: 1. OV 6 km 

            2. 10 × 100 mk 

             

 

Cyklus 2001/2002 

 

Podzimní závodní období 

 

Pondělí 9/9/02 

1. rozklus, rozcvičení, rovinky 

 

Úterý 10/9/02 

1. rozklus, rozcvičení, rovinky 
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Středa 11/9/02 

1. cesta na PMEZ juniorů  - Bělehrad 

 

Čtvrtek 12/9/02 

1. rozklus, rozcvičení, rovinky 

2. závod 800m: 1:53,73, 3. místo 

3. výklus 

 

Pátek 13/9/02 

1. návrat 

 

Sobota 14/9/02 

1. OV 8 km 

 

Neděle 15/9/02 

1. den volna 
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3.4 Komparace STU a OTU 
 
 Roční tréninkový cyklus 2002/2003 byl o 6 týdnů kratší než předchozí cyklus. 

Podzimní příprava byla započata o 2 týdny později, což bylo zapříčiněno dlouhým závodním 

obdobím v předchozím roce, a to až do 6. října. Z ukazatelů je také patrné, že David byl v této 

sezóně mimo trénink plných 27 dní oproti 4 dnům v sezóně 2001/2002. Pokud vezmeme 

v potaz, že následující dny po nemoci či jiné zdravotní neschopnosti jsou většinou méně 

intenzivní, znamená to relativně mnoho ztraceného času v přípravě.  

 

 Regenerace zůstala na podobných hodnotách. David ukončil povinnou plaveckou 

výuku v roce 2003 již v půlce dubna, což způsobilo rozdíl, který činí přibližně 8 školních 

hodin plavání po 40 minutách. 

 

 Z obecných tréninkových ukazatelů je tedy evidentní, že sezóna 2002/2003 byla 

poznamenána zvýšenou nemocností (záněty průdušek, chirurgický zákrok) a to ovlivnilo 

především délku jarního přípravného období. V sezóně 2001/2002 měl David relativně mnoho 

závodů během krátkého období (celkově o 8 závodů v sezóně více). To se mohlo také 

podepsat na stagnaci pozdější výkonnosti, kdy se David na začátku prázdnin 2002 

neprobojoval do finále MČR můžu v Ostravě, kdy již cítil na sobě celkovou únavu a potřebu 

si od závodů odpočinout. Zbytek sezóny odběhal již s menší motivací a odhodláním, jelikož 

v závodním období nebyl výrazný soutěžní vrchol, snad jen Pohár Mistrů Evropských zemí 

juniorů v Bělehradě, který se však konal na konci této dlouhé sezóny. 

 

 Již zmíněná zvýšená nemocnost a kratší přípravné období se muselo zákonitě podepsat 

na tréninkovém procesu v následující sezóně 2002/2003. Z porovnání speciálních 

tréninkových ukazatelů je zcela evidentní, že hodnoty týkajících se úrovně kondičních a 

vytrvalostních schopností, tedy ukazatelů celkové kilometráže, úseků naběhaných na úrovni 

anaerobního prahu, tempové vytrvalosti a ukazatelé síly, jsou výrazně nižší.  

To z hlediska budování atletické výkonnosti je kontraproduktivní (při nižším objemu 

naběhaných kilometrů v předchozím roce plánování vyššího závodního výkonu v roce 

dalším). Je známo, že úroveň speciálních schopností má omezenou délku trvání a je 

limitovaná množstvím vybudovaného objemu v přípravném období (i těch předešlých). 

Úroveň ostatních ukazatelů jako např. rychlostní vytrvalosti a speciálního tempa zůstala na 

relativně podobných hodnotách.  
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Domnívám se proto, že z hlediska závodní výkonnosti měl David s trenérem uvážit 

zahájení závodní sezóny o měsíc později a dodělat potřebné množství objemu. Vzhledem 

k závodům družstev a tehdejší situaci, kdy začátkem prázdnin nebylo tolik závodů na domácí 

půdě, začali sezónu standardně. 

 

Z absolutních čísel uvádím, že hodnoty maximální rychlosti činily 10,93 km a 10,42 

km, rychlostní vytrvalosti 22,25 km a 19,70 km, speciálního tempa 46,15 km a 45,70 km. 

Tyto tři tréninkové prostředky zůstaly, jak již jsem zmínil v podobných hodnotách. 

Předpokládám, že přechod z kvantity na kvalitu nebyl uvážen na základě zhodnocení 

tréninkových ukazatelů z přípravného období minulé sezóny a nebyl vzat v úvahu možný 

dopad na výkonnost.  

 

 Hodnoty ukazatelů v sezóně 2001/2002 a 2002/2003 činily pro tempovou vytrvalost 

127,85 km a 91,90 km (rozdíl téměř 36 km), pro anaerobní prahy 163,50 km a 122,70 km 

(rozdíl necelých 41 km), pro obecnou vytrvalost 1232,40 km a 909,30 km (rozdíl 323,10 

km!), pro celkový objem naběhaných kilometrů 1803,4 km a 1333,4 km (rozdíl 470 km!), pro 

odrazy 1270 a 790 (rozdíl 480), pro obecnou sílu 5920 opakování a 4730 opakování (rozdíl 

1190) a pro speciální sílu 304,46 tun a 209,70 tun (rozdíl necelých 95 tun). 

 

 Rozdíly jsou patrné. Pokud bych převáděl absolutní čísla (jejich rozdíly) do jazyka 

odtrénované práce, byl bych v tempové vytrvalosti v sezóně 2002/2003 pozadu o přibližně o 7 

až 9 tréninků, v anaerobních prazích o 8 tréninků, v obecné vytrvalosti o 27 tréninků!, 

v odrazech o přibližně 12 tréninků, v obecné síle o 10 tréninků a ve speciální síle o přibližně 

10 až 15 tréninků.  
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4. Shrnující komentář k výsledkové části 

 
 

Předkládaná diplomová práce mi umožnila obohatit mé znalosti a vědomosti týkající 

se tréninku v běhu na 800 metrů. Tímto splnila svůj první úkol, který jsem si před 

vypracováním této práce zadal. 

 

Dále bych chtěl konstatovat, že jsem přišel do vrcholového střediska pražského 

Olympu na podzim roku 2001 jako sedmnáctiletý dorostenec. V sezóně 2000/2001 jsem 

zaběhl čas 1:53,31, což mi zaručilo účast na dorosteneckém Mistrovství světa 2001 v atletice 

v maďarském Debrecenu. Naše cíle pro následující dva roky byly Mistrovství světa juniorů 

2002 (limit 1:49,30) a Mistrovství Evropy juniorů 2003 (limit 1:50,00). Prvním rokem ve 

vrcholovém středisku jsem zaběhl osobní rekord 1:51,10, druhým rokem jsem se již nezlepšil, 

když jsem zaběhl  čas 1:52,75. 

 

  Náš výzkum se zabývá porovnáváním jak obecných, tak speciálních tréninkových 

ukazatelů, které ukazují rozdíly v jednotlivých součtech za jednotlivá období. Na základě 

těchto informací se domnívám, že právě rozdíl v odtrénovaných ukazatelích (především 

v jarním přípravném období sezóny 2002/2003) byl hlavní faktor snížené výkonnosti. 

  

V naší práci jsem nastínil faktory, které ovlivnily tréninkový proces a následný pokles 

výkonnosti. Z předešlých informací a rozborů STU a OTU je patrné, že v sezóně 2002/2003 

nastalo mnoho změn, které musely zákonitě ovlivnit trénink. Zcela zásadní je vyšší počet dní 

zdravotní neschopnosti (27 dní v sezóně 2002/2003 oproti 4 dnům v sezóně 2001/2002). Tím 

se zkrátilo jarní přípravné období a neúčast na jakémkoliv soustředění v jarní části mi 

nedovolila dohnat tréninkové manko.  

Z porovnání ukazatelů (viz Příloha 5 Porovnání OTU a STU v RTC 2001/2002 a 

2002/2003) je patrné, že jsem v sezóně 2002/2003 provedl mnohem méně tréninkové práce ve 

srovnání se sezónou předešlou. Výrazný pokles objemu naběhaných kilometrů jsem 

zaznamenal u těchto ukazatelů: tempové vytrvalosti (o 28 %), ANP (o 25 %), obecné 

vytrvalosti (o 26 %) a celkové kilometráži (o 26 %). Hodnoty ukazatelů dále klesly rovněž u 

odrazových cvičení (o 37 %), u speciální síly (o 31 %), u obecné síly (o 20 %) a u doplňků (o 

37 %). Při snaze o výkonnostní růst je toto zcela v rozporu s budováním kondiční 
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připravenosti, která je přímo úměrná k udržení či k zvýšení speciálních schopností, důležitých 

pro výkon v běhu na 800 metrů. Podle Lišky a Pisaříka (1985), by nárůst objemu práce pro 

každé následující roční období měl činit průměrně 15 %.  

 
Z toho porovnání hodnot ukazatelů (viz Příloha 5 Porovnání OTU a STU v RTC 

2001/2002 a 2002/2003) je dále patrné, že k poklesu hodnot došlo u těch ukazatelů, které 

zastupují tréninkové prostředky používané především v oblasti objemové přípravy. Ta slouží 

jako základ pro speciální schopnosti, které jsou rozvíjené následně v navazujících obdobích. 

V tréninku běhu na 800 metrů je nezbytně důležité vybudovat nejprve kondičně – vytrvalostní 

základ (který odpovídá zmíněnému procentuálnímu nárůstu), z kterého se posléze 

v předzávodním a závodním období buduje závodní forma. Došel jsem tedy k závěru, že 

narušením tohoto principu došlo k výkonnostní nestabilitě, stagnaci a poklesu výkonnosti.  

 

  I přesto se domnívám, že tento tréninkový výpadek během zimy a jara 2003 by šlo 

dohnat díky soustředěním, které jsem v přípravném jarním období neabsolvoval. Jedním z 

důvodů byla kolize termínů s maturitou v roce 2003.  

 

 Poslední faktor, o kterém chci diskutovat, je úroveň mých rychlostních schopností. 

Rychlostně jsem byl spíše průměrný běžec, a tedy i úroveň těchto schopností mohla sehrát roli 

v poklesu (stagnaci) formy. U sledovaných hodnot maximální rychlosti došlo k poklesu o 5%, 

u rychlostní vytrvalosti o 12% a u speciální vytrvalosti o 2%. Mé výkonnostní maximum 

v běhu na 400 metrů se ve sledovaných letech pohybovalo kolem úrovně 49,80. To zaručuje 

výkon v běhu na 800 metrů okolo 1:50 – 1:51 min, při velmi dobré úrovni speciální 

vytrvalosti snad i 1:49 min. 
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5. Závěr 
 
 V naší práci jsem odhalil podstatné rozdíly mezi tréninkovými ukazateli ve 

sledovaných letech 2001/2002 a 2002/2003. Hodnoty ukazatelů (viz Přílohy) v sezóně 

2002/2003 byly výrazně nižší než v předchozím období, což nasvědčuje o nedostatečně 

vybudovaném vytrvalostním objemu, který hraje na středních tratích klíčovou roli a ovlivňuje 

závodní výkonnost. Dále se do výkonnosti mohly promítnout i faktory „neatletické“ povahy 

zmíněné ve výsledkové části a diskuzi. 

 

Hypotéza č. 1 se potvrdila na základě zanalyzování tréninkových ukazatelů a zjištění 

podstatných odlišnosti mezi nimi, především v přípravných obdobích.  

  

Hypotéza č. 2 se rovněž potvrdila díky získaným údajům, které se dají použít při 

dalším plánování tréninku. Domnívám se, že při včasné analýze tréninkového cyklu 

2001/2002 se dalo zamezit chybám v tréninkovém procesu, především v přípravném období.  

  

V práci jsem se pokusil o srovnání dvou ročních tréninkových cyklů, které jsem 

absolvoval jako běžec na 800 metrů, protože jsem to považoval za zajímavou příležitost 

k objasnění výkonnostních rozdílů v době, kdy jsem usiloval o proniknutí do české atletické 

reprezentace a také jako důležitou zkušenost v mé trenérské kariéře, jelikož jsem trénink 

komplexně analyzoval se všemi možnými faktory vůbec poprvé. Ověřil jsem si mnoho svých 

domněnek a rozšířil své vědomosti z ostatních vědních oborů.  
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Přílohy 
 
 
 

Příloha 1 Obecné tréninkové ukazatele – sezóna 2001/2002 
 

o Počátek makrocyklu: 1/10/2001 

o Konec makrocyklu: 5/10/2002 

  CZ CZ REG REG 
  DZ JZ Z S hod min hod min ZN 
T1 6 6 0 0 9 50 0 40 0 
T2 6 6 0 0 9 10 0 30 0 
T3 6 6 0 0 8 10 0 40 0 
T4 4 4 0 0 5 45 0 40 0 
T5 6 11 0 0 11 50 1 50 0 
T6 6 6 0 0 8 0 0 40 0 
T7 6 6 0 0 8 10 1 0 0 
T8 5 5 0 0 5 25 1 20 0 
T9 5 5 0 0 7 30 1 0 0 
T10 6 6 0 0 5 40 0 40 0 
T11 5 5 0 0 4 40 0 40 0 
T12 5 5 0 0 4 50 0 40 0 
T13 4 4 0 0 4 0 0 0 1 
T14 5 5 0 0 2 0 0 40 0 
T15 5 5 1 1 3 40 0 40 0 
T16 5 5 0 0 4 0 0 40 0 
T17 6 6 1 1 4 0 0 40 0 
T18 6 6 1 1 5 20 0 20 0 
T19 6 6 1 1 5 0 1 0 0 
T20 6 6 2 2 6 0 0 40 0 
T21 6 6 2 2 5 0 0 40 0 
T22 2 2 0 0 2 0 0 0 3 
T23 6 6 0 0 6 20 1 20 0 
T24 5 5 0 0 6 0 1 0 0 
T25 6 7 0 0 11 0 1 20 0 
T26 6 10 0 0 18 0 0 30 0 
T27 7 11 0 0 20 0 1 0 0 
T28 4 4 0 0 5 30 0 20 0 
T29 7 7 0 0 8 0 0 0 0 
T30 7 12 0 0 14 0 1 0 0 
T31 6 12 0 0 12 30 1 0 0 
T32 6 6 0 0 5 30 0 40 0 
T33 6 6 1 1 6 0 1 0 0 
T34 5 5 0 0 7 30 0 50 0 
T35 6 6 2 3 5 0 0 40 0 
T36 6 6 1 2 8 0 0 50 0 
T37 5 5 1 2 6 40 0 50 0 



II 
 

T38 6 6 2 3 5 20 0 50 0 
T39 3 3 2 2 3 0 0 0 0 
T40 4 4 1 1 5 0 0 50 0 
T41 3 3 0 0 2 0 0 0 0 
T42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T43 5 5 0 0 8 30 0 0 0 
T44 7 12 0 0 12 40 1 0 0 
T45 7 12 0 0 14 40 1 20 0 
T46 6 7 0 0 9 0 0 50 0 
T47 6 6 0 0 6 10 1 0 0 
T48 5 5 0 0 6 50 0 0 0 
T49 5 5 0 0 8 25 0 50 0 
T50 4 4 1 1 3 40 0 0 0 
T51 5 5 0 0 5 50 0 50 0 

T52 5 5 1 3 5 20 0 50 0 
T53 5 5 1 4 5 0 0 50 0 

celkem 281 317 21 30 356 925 15 1330 4 
  DZ JZ Z S hod min hod min ZN 

Čas zatížení   Regenerace   
tj. 
371h25min   tj. 37h10min   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 
 

 
 

Příloha 2 Obecné tréninkové ukazatele – sezóna 2002/2003 
 

o Počátek makrocyklu: 15/10/2002 

o Konec makrocyklu: 14/9/2003 

 
  CZ CZ REG REG 
  DZ JZ Z S hod min hod min ZN 
T1 5 8 0 0 7 40 4 0 0 
T2 6 8 0 0 11 0 2 0 0 
T3 6 6 0 0 10 43 0 35 0 
T4 5 5 0 0 6 40 1 35 0 
T5 6 6 0 0 14 0 4 0 0 
T6 5 5 0 0 14 10 4 0 2 
T7 3 3 0 0 4 40 0 35 3 
T8 6 6 0 0 10 0 1 5 0 
T9 5 5 0 0 7 34 0 30 0 
T10 6 6 0 0 9 0 0 35 0 
T11 4 4 0 0 5 30 1 10 0 
T12 5 5 0 0 6 50 0 0 0 
T13 5 5 0 0 8 40 0 35 1 
T14 5 5 0 0 9 0 0 35 0 
T15 4 6 1 1 6 15 0 35 0 
T16 5 5 0 0 8 45 0 35 0 
T17 4 4 0 0 8 0 0 35 2 
T18 3 3 1 1 3 30 0 35 0 
T19 4 3 1 2 2 30 0 35 0 
T20 3 2 1 2 3 30 0 0 0 
T21 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
T22 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
T23 4 4 0 0 6 20 0 0 2 
T24 4 4 0 0 3 20 0 0 3 
T25 5 5 0 0 8 40 0 35 0 
T26 5 5 0 0 9 0 0 35 0 
T27 7 9 0 0 15 40 2 0 0 
T28 6 7 0 0 11 0 0 35 0 
T29 6 7 0 0 9 0 0 35 0 
T30 5 6 0 0 8 35 0 35 0 
T31 6 6 0 0 10 30 0 35 0 
T32 5 5 0 0 7 20 0 0 0 
T33 7 8 1 1 8 20 0 0 0 
T34 6 7 1 1 6 0 0 50 0 
T35 3 3 1 1 3 0 0 50 0 
T36 6 7 1 1 8 30 0 0 0 
T37 3 3 1 1 4 0 0 50 0 
T38 6 5 1 2 7 0 0 40 0 
T39 5 4 1 2 5 20 0 0 0 
T40 2 2 0 0 2 20 0 0 0 
T41 4 4 0 0 6 10 0 0 0 



IV 
 

T42 5 6 0 0 10 0 0 0 1 
T43 5 5 0 0 7 20 0 0 0 
T44 6 6 1 1 6 20 0 0 0 
T45 5 5 1 2 6 0 0 0 0 
T46 4 4 1 2 5 30 0 0 0 
T47 5 4 1 2 3 30 0 0 0 

celkem 220 231 15 22 322 882 19 830 27 
  DZ JZ Z S CZ CZ REG REG ZN 

Čas zatížení   Regenerace   
tj. 
336h42min   tj.32h50min   
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Příloha 3 Speciální tréninkové ukazatele – sezóna 2001/2002 

 
o Počátek makrocyklu: 1/10/2001 

o Konec makrocyklu: 5/10/2002 

 
  MR RV SV TV ANP OV R SBC KM OC S tuny S opak. D(min) 
T1 0,35 4,4 26 2 2,3 35,05 130 5,5 180 
T2 0,35 5,9 30 3 2,3 41,55 160 30 
T3 7 5 26 38 40 
T4 5 18 23 3,3 150 120 
T5 8 5,5 49 1 1,5 65 300 30 
T6 0,54 0,35 2,2 4,5 24,6 1,8 1,8 35,79 30 18,9 330 40 
T7 0,63 0,45 5,5 5 26 1,9 1,4 40,88 90 10 210 40 
T8 1,1 2,8 3 5 20 1 1 33,9 100 20 
T9 0,36 1,1 3 4 24 1 0,6 34,06 240 17,8 210 40 
T10 0,9 2,4 3 32 1,3 0,6 40,2 100 40 
T11 2,2 6,4 5 19 0,9 0,35 33,85 13 80 40 
T12 1,6 1,8 2,8 4 22 1,4 0,18 33,78 40 
T13 0,48 1,75 4 9 0,64 0,35 16,22 8,25 100 
T14 1,5 25 0,9 0,7 28,1 40 
T15 0,12 0,65 3,2 18 0,7 0,3 22,97 9 200 40 
T16 0,8 1,2 4,5 17 0,9 0,9 25,3 13,8 100 40 
T17 0,65 20 1,6 1,4 23,65 14,2 100 40 
T18 0,4 2,9 21,2 2,7 1,4 28,6 
T19 1,6 1,8 17 1 1 22,4 11,5 80 40 
T20 2,6 14,6 2,9 2,1 22,2 40 
T21 1,1 16 1 0,35 18,45 40 
T22 0,65 3 0,5 0,35 4,5 6,9 250 
T23 3,2 14 31 48,2 
T24 5,4 7 21 1 0,7 35,1 14,6 180 
T25 0,55 5,25 5 30,6 3,4 1,1 45,9 40 90 40 



VI 
 

T26 6 10 49 3,1 2 69 36 500 40 
T27 1,4 2,4 10,7 59 2,3 0,4 76,2 28 200 
T28 3,2 2 14 1 0,4 20,6 10 
T29 1,2 3,2 3,5 21,8 1,5 0,6 31,8 80 140 
T30 1,4 10,8 4,5 41 2,5 1,1 61,3 10 230 
T31 1,3 3,2 4,4 49 2,5 1,3 61,7 200 20 450 
T32 1,6 2,2 18 1 1,4 24,2 50 
T33 2,4 1,6 4,6 2,1 10,7 1,5 90 
T34 4,6 30 1 0,8 36,4 
T35 1,4 22 2 1,5 26,9 
T36 0,7 0,8 19 3 1,2 24,7 
T37 1,1 0,8 4 13 1 0,8 20,7 
T38 2,4 19 2 2 25,4 
T39 1,6 9 1,5 1,2 13,3 
T40 0,7 0,8 12 2 1,2 16,7 
T41 0 volno 
T42 0 volno 
T43 1,4 10 27 1,5 1,6 41,5 200 
T44 5,6 6 73 2,6 0,4 87,6 15,5 210 
T45 4,9 13 55 2,5 0,4 75,8 31 420 
T46 3,2 5 26 2,4 0,6 37,2 1,5 580 
T47 3,1 1,2 4,5 12 2,3 0,8 23,9 
T48 0,95 0,8 7,8 20 1,5 1,2 32,25 
T49 1,2 0,6 9 16,6 1,5 1,2 30,1 200 1,2 180 
T50 0,8 17 1,5 1,2 20,5 
T51 1,4 5 23 1,5 1,2 32,1 
T52 0,7 0,8 4 15 2 1,2 23,7 
T53 0,1 1,5 0,8 12 2 1,2 17,6 3 10 

celkem 10,93 22,25 46,15 127,85 163,50 1232,40 84,84 51,68 1738,50 1270 304,45 5920 840 
  MR RV SV TV ANP OV R SBC KM OC S tuny S opak. D(min) 
 

 
 



VII 
 

Příloha 4 Speciální tréninkové ukazatele – sezóna 2002/2003 
 

o Počátek makrocyklu: 15/10/2002 

o Konec makrocyklu: 14/9/2003 

 
  MR RV SV TV ANP OV R SBC KM OC S tuny S opak. D(min) 
T1 6,4 48 1 61,6 200 
T2 5,5 6 51 1,1 63,6 9 200 
T3 6 21,7 1,8 0,4 29,9 35,6 360 40 
T4 2,3 5 27,4 1 0,8 36,5 4 100 40 
T5 1,5 3,6 6 56,5 1 0,8 69,4 21 320 
T6 11,5 7 38 1,5 1,2 59,2 21,2 100 
T7 9,3 13,8 1 0,8 24,9 9,3 120 40 
T8 1 3,2 13 14 3 2 35,2 170 7,6 220 40 
T9 1,4 4 26,2 1,5 0,8 33,9 60 8 200 40 
T10 0,5 0,3 3,2 5,5 1,5 1,2 12,2 40 8 150 40 
T11 1,2 2,4 24,5 0,5 0,5 29,1 
T12 1 2,2 4,2 30,5 1,9 1,2 41 
T13 1,1 1,6 15 1,8 0,8 20,3 80 6 150 40 
T14 1 1,6 3,5 12 2 1,6 21,7 80 6 150 
T15 1 0,8 5 17 2 1,6 27,4 2 100 
T16 1,6 0,6 4,5 12 2 1,6 22,3 
T17 2,3 0,5 2 12 2 1,6 20,4 5 200 
T18 0,4 1,6 10,7 2 1,6 16,3 
T19 0,2 1,6 12 2 1,6 17,4 
T20 2,2 1 12 2 1,6 18,8 
T21 0 septoplastika 

T22 0 septoplastika 

T23 0,7 1,8 2,4 11,5 2 1,6 20 
T24 22 0,5 22,5 4 250 
T25 7,2 8 33 2,5 1,2 51,9 7 200 40 
T26 3,1 9,2 12 3,1 1,2 28,6 6 120 40 
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T27 2,4 9,2 7 33 2 1,6 55,2 12 240 
T28 3,2 3,2 10,5 27 2 1,2 47,1 6 150 
T29 1,8 3,7 24 1 0,8 31,3 4 100 
T30 1,2 1,6 4,8 23 1,5 1,2 33,3 6 120 30 
T31 1,3 0,8 5 20 2 1,6 30,7 5 150 
T32 0,9 3 3 20 1 0,8 28,7 
T33 1,6 20 3 2,4 27 5 140 
T34 1,5 19 2 1,6 24,1 
T35 0,8 20 2 1,6 24,4 
T36 1 2 5 14 2,4 2 26,4 240 30 
T37 1,7 1,6 9 1,5 1,2 15 
T38 2,5 2,8 20 2,5 2 29,8 60 
T39 0,4 1,6 1 9 1,5 1,2 14,7 80 
T40 1,4 4 16 3 1,6 26 30 
T41 1,1 2,4 4 9 1,5 1,2 19,2 6 200 
T42 1,8 0,8 4 15 5 1,6 28,2 
T43 0,7 1,2 4 16 3 1,6 26,5 
T44 1,6 18 2,5 1,6 23,7 3 140 
T45 0,3 12 2 1,6 15,9 60 100 
T46 0,42 0,8 15 3 2,4 21,62 1 200 
T47 0,4 0,8 12 2 1,6 16,8 2 50 

celkem 10,42 19,70 45,30 91,90 122,70 909,30 87,10 58,10 1349,70 790 209,70 4730 530 
  MR RV SV TV ANP OV R SBC KM OC S tuny S opak. D(min) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX 
 

Příloha 5 Porovnání OTU a STU v RTC 2001/2002 a 2002/2003 
 
 
 
OTU 2001/2002 

Celkem 281 317 21 30 4 371 25 37 10 
  DZ JZ Z S ZN CZ (h) CZ (min) REG (hod) REG (min) 

OTU 2002/2003 

Celkem 220 231 15 22 27 336 42 32 50 
DZ JZ Z S ZN CZ (h) CZ (min) REG (hod) REG (min) 

STU 2001/2002 

Celkem 10,93 22,25 46,15 127,85 163,50 1232,40 84,84 51,68 1803,40 1270 304,45 5920 840 
MR RV SV TV ANP OV R SBC KM OC S tuny S opak. D (min) 

STU 2002/2003 

Celkem 10,42 19,70 45,30 91,90 122,70 909,30 87,10 58,10 1333,40 790 209,70 4730 530 
MR RV SV TV ANP OV R SBC KM OC S tuny S opak. D (min) 

 


