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ABSTRAKT 
 

Název práce: Spinning jako prostředek k redukci hmotnosti u muže středního věku  

 

Cíle práce: Výzkum vlivu spinningového programu v kombinaci s využitím 

sporttesteru a s vyváženým stravováním na redukci hmotnosti testované 

osoby ve střednědobém časovém rozmezí (šest týdnů).  

 

Metoda řešení: Sledovaná osoba byla vybrána na základě věku, hmotnosti, výšky, 

indexu BMI a osobní motivace, která podstoupila výzkum zaměřený na 

redukci hmotnosti v souvislosti se spinningovým cvičením. Na základě 

spiroergometrického vyšetření jsem sestavil vhodný spinningový 

program, jehož průběh a výsledky byly zaznamenávány pomocí 

sporttesteru. Po uplynutí stanovené doby testovaná osoba podstoupila 

měření, která prokázala účinnost metody. Šlo o kvalitativní výzkum, 

jehož výsledky i závěry jsou uvedeny v bakalářské práci. 

 

Výsledky: Spinning se dá použít za předpokladu, že bude individuálně plánovaný 

pro redukci hmotnosti. Během intervence, která trvala šest týdnů, došlo k 

redukci hmotnosti o osm kilogramů, z původních 89 kg na hodnotu 81 

kg, k udržení srdeční frekvence v rozmezí tréninkové hodnoty (140 – 158 

tepů.min.
-1

) a snížení hodnoty indexu tělesné hmotnosti (BMI) z úrovně 

lehké nadváhy 26,9 (kg.m
-2

) na přiměřenou hodnotu 24,5 (kg.m
-2

).  

 

Klíčová slova: spinningový program, měřiče srdeční frekvence, obezita, nadváha, body 

mass index (BMI). 

 



ABSTRACT 

 

Title: Spinning as the Means of the Weight Reduction of a Middle-Aged Man 

 

Goals: To discover the influence of the spinning program in combination with 

the use of heart rate monitors on the weight reduction of the test person 

in the medium-term interval (six weeks). 

 

Method:  Observed person who was chosen on the basis of age, weight, height, 

body mass index and personal motivation passed the research focused on 

the weight reduction related to a spinning program. The program was 

compiled according to the results of the spiroergometric examination. 

The data from the research were collected during the program by heart 

rate monitor. After the interval the test person was pass another 

examination to demonstrate the efficiency of the method. The results and 

the conclusion of this qualitative research will be presented in this 

bachelor work.  

 

Results: Spinning is possible to use assuming that it is individually planned for 

the weight reduction. In the course of the intervention which took six 

weeks, the weight was reduced from 89 to 81 kilograms, the heart rate 

was maintained in the extent of the training level (140 – 158 beats per 

minute), and the Body Mass Index (BMI) was reduced from the 

overweight level 26,9 (kg.m
-2

) to the adequate level 24,5 (kg.m
-2

). 

 

Key words:  spinning programs, heart rate monitors, obesity, overweight, body mass 

index (BMI). 
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ÚVOD 

 

V posledních letech můžeme u české společnosti spatřit trend omezování 

pohybových aktivit, a to kvůli současnému životnímu stylu. Genetické vybavení se ale 

nemění a potřeba pohybu zůstává. Pokud tělo nemá dostatečný pohyb, znamená to pro 

organismus deficit a z toho vyplývá hodně komplikací. Pohybové aktivity jsou 

„komplexním“ prostředkem ovlivňování člověka (Bunc, 2006).  

Současná společnost je zasažena mnoha civilizačními chorobami vinou 

konzumního a uspěchaného životního stylu či nevhodné životosprávy, dále poklesem 

fyzických nároků a zvýšeným energetickým příjmem. Obezita je jednou z těchto 

chorob. Tato choroba má několik úskalí – obézní lidé mají daleko větší riziko 

onemocnění cukrovkou nebo vysokým krevním tlakem. Důležitá je prevence a léčba 

této závažné choroby. Jedním z nich je pohybová aktivita a správná životospráva 

(nepublikované sdělení, Bunc, 2011). 

V době sedavých zaměstnání je důležité věnovat pohybu a tělesné činnosti 

náležitou pozornost. Pravidelný trénink umožňuje nejen zachovat si příjemný vzhled, 

ale slouží také jako prevence výše zmíněných nemocí.  

Tzv. indoorová cvičení jsou jednou z možností, jak pohodlně a efektivně zajistit 

tělu dostatečný pohyb. Tyto nové formy pohybových aktivit nejsou závislé na 

venkovním počasí, sociálním prostředí ani na pevném časovém schématu. Jinak řečeno, 

kdo se pro ně rozhodne, může je využívat podle svých časových možností. Mezi tyto 

nové sportovní prostředky, které jsou reakcí na společenské tendence posledních 

desetiletí, patří i spinning. 

Z moderních metod, pomocí kterých lze monitorovat fyzickou činnost, patří měřič 

srdeční frekvence, tzv. sporttester. Ten je vhodným doplňkem právě ke spinningovému 

cvičení. Na základě jeho monitorování je možné korigovat intenzitu zatížení testované 

osoby a maximalizovat tak účinek, kterého chceme dosáhnout – ať už je to redukce 

hmotnosti nebo zlepšení fyzické kondice. 

Úspěšná intervence musí řešit jak příjem, tak i výdej, musí vycházet z aktuální 

situace a musí respektovat zdravotní stav i pohybovou zkušenost (Bunc a kol,. 2004). 

Cílem této bakalářské práce je ověřit, jaký vliv má správně stanovené využití 

spinningu na redukci hmotnosti. Základním předpokladem je, že sestavím úspěšný 

program, který k žádaným výsledkům testovanou osobu dovede. Jakožto instruktor 

spinningu mám pro tuto činnost předpoklady.  



V této práci se zároveň zaměřím na představení spinningu jako tréninkové 

metody, a to jak z teoretického, tak z praktického hlediska. Pokusím se tak přispět 

k odbornému popisu moderní techniky, a snad tak přispěji i k její popularizaci. Přitom 

skromně věřím, že naší společnosti, která čím dál více musí čelit hrozbě obezity, to 

bude ku prospěchu. 

 

. 



1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

 

Přehled a rozbor literatury 

Podklady pro tuto práci čerpám zejména z odborné literatury a z internetových 

pramenů. Jedná se o publikace a webové stránky, které se zabývají spinningovými 

programy, měřiči tepové frekvence, nadváhou, obezitou, výživou a redukcí hmotnosti. 

Základem je literatura týkající se spinningu. Nejucelenější informace k tomuto 

tématu podávají v českém kontextu Hnízdil a kol. (2004). Doplňující informace o 

spinningu přináší také Landa (2005) ve své publikaci věnující se primárně cyklistice.  

Dalším významným zdrojem byly texty týkající se zásad zdravé výživy (Clarková, 

2000; Středa, 2005; Fořt, 2005; Fořt a kol., 1998). Dále jsem využil také odborné 

publikace o problémech obezity (Bouchard, 2000; Mastná, 1999; Bunc a kol., 2010). 

Velmi zajímavým zdrojem byly odborné publikace o pohybových aktivitách a jejich 

využití pro ovlivňování tělesné hmotnosti (Bunc, 1989; Bunc, 2006b; Soumar, 1997). 

Vzhledem k tomu, že podstatu této studie tvoří kvalitativní výzkum, zařadil jsem do 

výčtu literatury také titul zabývající se touto problematikou (Hendl, 2005). 

Jako doplňující zdroj pro názornější ukázku výpočtů pásem srdeční frekvence 

jsem využil interní manuál instruktorů spinningu, který sestavil zakladatel této 

tréninkové metody Jonathan Goldberg (pod názvem Spinning Instructor Manual). 

Z internetových stránek využívám oficiální stránky spinningu a spinning 

programu (www.spinning.com), kde lze najít základní teoretické a historické poznatky o 

tomto tréninkovém procesu. K získání informací o sporttesterech, jejich vzniku a 

vývoji, poslouží oficiální stránky prvního výrobce tohoto přístroje, finské společnosti 

Polar (www.polar.fi). Pro doplnění kontextu ke sporttesterům, které používám v rámci 

výzkumu, jsem čerpal také informace z oficiálních českých stránek společnosti Suunto 

(www.suunto-sports.cz). 

Při hodnocení jsem získal řadu informací z internetového prostředí, které se 

zabývají problematikou spinningu (Součková, 2008; www.dotela.cz). Další poznatky 

pracující s tréninkovými metodami, pro snižování nadváhy jsem čerpal ze stránek 

(www.nirvana-sport.cz. 

Pro doplnění kontextu využiju také příspěvek Spiroergometrie z internetových stránek 

Vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu (www.casri.cz). Stejný 

http://www.spinning.com/
http://www.polar.fi/
http://www.suunto-sports.cz/
http://www.dotela.cz/
http://www.casri.cz/


případ je i přehled faktů o obezitě ve světě na stránkách Světové zdravotnické 

organizace (www.who.int). 

 

1.1. OBEZITA  

         Obezita je následek nevhodného životního stylu a její výskyt stoupá jako důsledek 

nedostatku pohybu. (nepublikované sdělení, Bunc, 2011). 

Rozdíl mezi nadváhou a obezitou můžeme charakterizovat pomocí hmotnostního 

indexu BMI (body mass index). Ten se vypočítá jako podíl hmotnosti v kilogramech a 

výšky osoby v metrech na druhou (více ve 4. kapitole). Pokud je hodnota BMI u měřené 

osoby v rozmezí 26,1–30 (kg.m
-2

), mluvíme o nadváze. Rozmezí 30,1–40 (kg.m
-2

) je 

považováno za obezitu a hodnoty nad 40 (kg.m
-2

) za těžkou obezitu (Středa, 2005). 

Index tělesné hmotnosti byl v případě testované osoby rovněž podstatným 

faktorem. Vzhledem k tomu, že její BMI se před výzkumem nacházelo na pomezí 

přiměřené hmotnosti a nadváhy, respektive lehce převažovalo na stranu nadváhy, mohl 

nastavený program vést k jejímu snížení na úroveň přiměřených hodnot. Za redukci 

hmotnosti budu tedy považovat snížení z hodnoty definované indexem tělesné 

hmotnosti jako nadváha, hodnota BMI 26,1-30 (kg.m
-2

), na hodnotu přiměřené 

hmotnosti, hodnota BMI 20-25 (kg.m
-2

), hodnoty uváděny podle Středa, 2005).  

Stejně tak osobní motivace testované osoby zúčastnit se výzkumu hrála 

významnou roli. Testovaná osoba je pravidelným účastníkem spinningových lekcí a 

k této tréninkové metodě má tedy pozitivní vztah. Jejím osobním cílem bylo zároveň 

zhubnout a také poznat způsob, jak lze dosáhnout redukce vlastní hmotnosti. Na základě 

osobních zkušeností měla sledovaná osoba zároveň v plánu doporučit tuto metodu i 

dalším členům své rodiny. 

Tyto stupně otylosti mají své praktické důsledky. Osoby s nadváhou jsou 

považovány za rizikové z hlediska rakoviny močového ústrojí, prsu a ovarií u žen a 

rakoviny prostaty u mužů. Tito lidé jsou rovněž náchylnější na srdeční a cévní 

onemocnění, vysoký krevní tlak, mozkovou mrtvici a cukrovku.  

Obezita jako taková už přímo ohrožuje lidské zdraví. Můžeme ji definovat nejen 

jako zmnožení tuků v těle, ale přímo jako chronické onemocnění spojené s řadou jiných 

chorob. Uvádí se, že každý kilogram nad hodnotou BMI 30 (kg.m
-2

) zkrátí život 

průměrně o tři měsíce. Přesto je třeba podotknout, že BMI je pouze orientační ukazatel, 

který v některých individuálních případech nemusí mít přesnou výpovědní hodnotu 

(Středa, 2005). 

http://www.who.int/


Stupně obezity můžeme rozfázovat nejen pomocí BMI, ale také podle 

procentuálního vyjádření ideální hmotnosti. Za lehčí obezitu je považována hodnota 

v rozmezí 100-120 % ideální hmotnosti. Velká obezita znamená 120-140 % ideální 

tělesné hmotnosti. Výrazná obezita je při 140-200 % a jako morbidní (chorobná) obezita 

se označuje hmotnost nad 200 % ideálního stavu. Poslední dvě kategorie mají více než 

dvojnásobné riziko onemocnění věnčitých cév srdce (Středa, 2005). 

Na vzniku nadváhy se podílejí různé faktory, nejčastěji ji však dáváme do 

souvislosti s nadměrným příjmem potravy, kdy vzniká nepoměr mezi přijatou a 

vydanou energií. Existují však určitá životní období, která jsou sama o sobě pro vznik 

obezity riziková – u žen například těhotenství a období po něm nebo období přechodu. 

Dále je to například doba dospívání, kdy se energie přestává spotřebovávat k růstu. A 

následně jsou to přechodná období, kdy se snižuje pohybová aktivita – nástup do 

zaměstnání, založení rodiny, ukončení sportovní kariéry apod. Svou roli hraje také 

genetický základ. Obezitu mohou způsobovat i poruchy metabolismu, užívání některých 

léků, psychické faktory nebo hormonální vlivy (Středa, 2005). 

Zdravotních komplikací, které mohou být způsobena obezitou, je hned několik. 

Jedná se o cukrovku 2. typu (diabetes mellitus 2. typu), vysoký krevní tlak, srdečně 

cévní onemocnění, kornatění tepen (ateroskleróza), artróza kloubů a okrajově také 

onemocnění žlučníku, poruchy plodnosti nebo deprese (nepublikované sdělení, Bunc, 

2011). 

Alarmující jsou reálná čísla o výskytu obezity u celosvětové populace, která uvádí 

Světová zdravotnická organizace (WHO). Výzkum WHO z roku 2008 shrnuje, že osob 

starších dvaceti let trpících nadváhou je po celém světě 1,5 miliardy, přičemž 

500 miliónů dospělých lidí trpí obezitou. K roku 2010 bylo obézních také 43 milionů 

dětí (World Health Organization, 2011). 

Ve Spojených státech vzrostl počet obézních u dospělé populace z 24,9 % v roce 

1976 na 33,4 % v roce 1991. Situace je totožná ve Finsku, Austrálii, Švédsku, Velké 

Británii a Kanadě (Bouchard, 2000). 

Obezita se dá pochopitelně léčit pomocí diet a pravidelného cvičení. Na obojí se 

zaměřím v následující podkapitole. 

 

 

 

 



1.1.1 Energetická bilance a výživa 

        Mezi neovlivnitelné faktory patří dědičné předpoklady k nadváze po rodičích, 

s kterými se narodíme. Dále je to vrozená dispozice k obezitě (porucha metabolismu). 

K dalším neovlivnitelným faktorům jde zařadit poruchy přeměny látek metabolismu a 

hormonální regulace a snížená činnost štítné žlázy. 

K ovlivnitelným faktorům nadváhy lze zařadit nerovnováhu mezi příjmem a 

výdejem energie ve prospěch příjmu, nevhodné složení stravy, přejídání, živení umělou 

mléčnou kojeneckou výživou, nevhodné výživové návyky či užívání některých léků. 

Ovlivnit lze tedy příjem a výdej energie. V souvislosti energetického příjmu lze hovořit 

o současné dietě, která je spíše konstantní, mírně klesá. Daleko větší pokles je u 

energetického výdeje. Pravděpodobnou příčinou poklesu energetického výdeje je 

významné snížení pohybové aktivity (nepublikované sdělení, Bunc, 2011). 

Při ovlivňování hmotnosti musíme vycházet z energetické bilance. Ta vychází 

z předpokladu, že pokud energii při jakékoli činnosti vydáváme, musíme tuto energii 

také doplnit. Jinak řečeno, k zachování vyrovnané energetické bilance je zapotřebí 

udržení rovnováhy mezi potřebným energetickým příjmem a výdejem. Zároveň je 

nutné, aby tělo přijalo energetické minimum pro naplnění základních funkcí organismu. 

Toto minimum se nazývá základní látková přeměna neboli bazální metabolismus.  

Spotřeba energie je dána velikostí bazálního metabolismu a kvalitou a kvantitou 

tělesné zátěže (Fořt a kol., 1988). Bazální metabolismus je základní energetickou 

potřebou nezbytnou k zachování existence organismu. Tvorba energie v klidových 

podmínkách, což představuje bazální metabolismus, je pro každého jedince individuální 

a je závislá na pohlaví, věku a na hmotnosti jedince. Každý člověk k udržení vyrovnané 

energetické bilance přijímá různé množství energie.  

Základním vztahem, který musíme řešit při ovlivňování nadváhy a obezity, je tzv. 

energetická bilance ∆E: 

                           ∆E (kJ) = Epříjem (kJ) - Evýdej (kJ)     (Bunc, 2010). 

 

Pracovní metabolismus, čili pracovní energetický výdej, je energetická potřeba 

během práce, tedy bazální metabolismus včetně činnostního přírůstku. Tento činnostní 

přírůstek odpovídá nárokům na činnost jak po fyzické, tak i po duševní stránce.  

O celkové energetické náročnosti cvičení rozhoduje intenzita cvičení a doba 

trvání. U spinningu je pro výdej energie velmi důležitá účinnost, tedy technika šlapání. 

Čím je tato technika lépe zvládnutá, tím méně energie potřebujeme. 



Rozeznáváme dvě základní fáze energetického metabolismu – anabolismus a 

katabolismus. Tvorba nových sloučenin, tedy procesy, které energii spíše 

spotřebovávají než uvolňují, se nazývá anabolismus. V této fázi převládá příjem, 

regenerace a růst. Soubor reakcí, které vedou k uvolňování energie, se nazývá 

katabolismus. Tady převažuje výdej energie a dochází k ubývání zásob (Fořt a kol., 

1988). 

Je zřejmé, že dva lidé mohou mít úplně jinou spotřebu energie. Díky této odlišné 

individuální proměnlivosti je zapotřebí orientační výpočet individuální potřeby energie. 

Jako první je důležitý výpočet potřeby energie pro zachování všech životních funkcí. 

Tato potřeba energie je označována jako bazální metabolická úroveň (zkráceně BMR – 

basal metabolic rate). Další důležitou hodnotou je aktuální tělesná hmotnost (TH), 

kterou ale získáme připočtením 5 kg k cílové, tedy dosažené hmotnosti (Fořt, 2005). 

Tato hodnota u testované osoby činila 86 kg. 

Pro náš výpočet zvolíme kategorii muži do čtyřiceti let :  

 

BMR (kJ) = 86 (kg) x 110,4 = 9494 kJ za 24 h   (Fořt, 2005). 

 

Po výpočtu u testované osoby nám vyšla hodnota bazální metabolické úrovně 

9494 kJ za 24 hodin, tedy množství energie, které tělo musí přijmout během jednoho 

dne. Tento údaj je sice jen orientační, ale lze z něj vycházet pro následné navýšení 

vydané energie při pohybové či jiné aktivitě (pracovní metabolismus PM). Vydaná 

energie při hodině spinningového programu (v našem případě šlo o zónu vytrvalost) se 

rovná hodnotě 600-700 kcal nebo 2500-2900 kJ (Hnízdil, 2005). 

K získání celkového energetického výdeje (CEV) je tedy zapotřebí sečíst bazální 

metabolickou úroveň a pracovní metabolismus podle rovnice: 

CEV (kJ) = BMR (kJ) + PM (kJ) 

 

V případě testované osoby tedy platilo: 

 

         CEV(kJ) = 9494 (kJ) + 2700 (kJ) = 12 194 kJ 

 

Jako další možná alternativa je výpočet závislosti mezi spotřebou kyslíku a 

intenzitou šlapání, kterou lze ohraničit shora rovnicí 

 



VO2 (ml.min
-1

) = 10,65.P (W) + 772  

 

a zdola rovnicí 

 

         VO2  (ml.min
-1

) = 10,82.P (W) + 422, 

 

kde VO2 značí spotřebu kyslíku (ml.min
-1

) a P výkon (W). 

        Spotřeba kyslíku je jedním z indikátorů aerobní zdatnosti. Je dlouhodobě 

normovaná, jak u nás, tak i u nás jsou speciální normy. Tento parametr se využívá 

celosvětově.  

 

Cesta ke snížení hmotnosti vede přes základní pravidlo, že množství vydané 

energie musí být vyšší než množství energie přijímané. To předpokládá vyváženou 

stravu.  

Možností diet je mnoho – nízkoenergetická, holywoodská, vajíčková nebo třeba 

oddělená strava (viz Clarková, 2000 nebo Středa, 2005).  

Tím prvním je vyvarovat se tuků v potravinách. Omezit vepřové maso, preferovat 

rostlinné oleje na úkor živočišných, z mléčných výrobků konzumovat výhradně 

odtučněné.  

Strava by měla být pestrá a bohatá na vitamíny (ovoce, zelenina, ale třeba i rybí 

olej, játra, obilí nebo červené a rybí maso). Stejně tak minerály by neměly chybět –

vápník, hořčík, železo, sodík a draslík. Důležité pro výkon je doplňovat rovněž 

sacharidy (mezi něž patří i cukry), aby svaly měly dostatek energie pro trénink.  

Při plánovaném zatížení do 60 minut se doporučuje před tréninkem sníst snadno 

stravitelné potraviny – celozrnné pečivo, krekry nebo těstoviny. Možná je i tekutá 

strava. Sportovec by měl naopak omezit bílkoviny s vysokým obsahem tuku a sladké 

potraviny (obdobné je to i se sladkými nápoji). Před lehkým tréninkem se velké jídlo 

doporučuje nejpozději tři až čtyři hodiny před začátkem fyzické zátěže, malé jídlo 

zhruba dvě hodiny předem a malá svačina by neměla uškodit ani během hodiny před 

zátěží (Clarková, 2000). Vhodným doplňkem mohou být také sportovní tyčinky nebo 

výživové doplňky stravy.  

Je třeba ale zdůraznit, že vhodná skladba stravy je pro každého cvičícího 

individuální a že záleží na něm a na jeho organismu, jakou výživu preferuje (Clarková, 

2000). 



 

1.2. CHARAKTERISTIKA  SPINNIGU 

V současnosti je potřeba pasivní přístup životního stylu změnit na aktivní, tedy 

přilákat lidi na nové formy pohybových aktivit. Nabídka zajímavých pohybových 

aktivit se vyčerpala, a proto je dobré hledat nové formy zatížení, a jednou z rozumných 

zátěží, na kterou lidé reagují je spinning (nepublikované sdělení, Bunc, 2011). 

Spinning je jedním z nových tréninkových programů, který si našel cestu k lidem 

svým zajímavým pojetím. I když se spinning dostal do Česka až v novém tisíciletí, 

dokázal zaujmout velké množství lidí. A to je to nejdůležitější, co se očekává od těchto 

nových sportů jako je spinning, které dokážou zvednout lidi z pohodlí domova a přijdou 

se odreagovat pohybovou aktivitou. Důležitou součástí spinningového cvičení je hudba, 

která má motivační charakter a dokáže pozitivně naladit účastníka cvičení. Spinning 

umožňuje vytvářet kamarádské prostředí a vznikají zde nové skupiny lidí, které spojuje 

pouto, jak přátelské, tak i sportovní. V neposlední řadě je dobré se zmínit, že Spinning 

programem, lze snížit riziko obezity a pozitivně rozvíjet aerobní zdatnost.  

 

1.2.1. Charakteristika spinningu a jeho srovnání s cyklistikou 

Spinning je kondiční cvičení založené na jízdě na speciálním stacionárním kole, 

tzv. spinneru (někdy také označovaný jako spinbike), pod vedením odborně 

vyškoleného instruktora a za doprovodu stimulující hudby. Koná se v prostředí 

specializovaných fitcenter (tzv. spinning center) v rámci specificky zaměřeného 

tréninkového programu a přispívá k rozvoji a kultivaci zdatnosti, zdraví i výkonnosti. 

Můžeme jej v podstatě označit jako speciální formu indoor cyclingu, tedy sálové 

cyklistiky, případně jako „aerobní cvičení na kole“ (Hnízdil a kol., 2004).  

Výhodou spinneru je jeho umístění v indoorovém prostředí a stabilní poloha. 

V tomto prostředí aktivitu neomezují vnější vlivy (například motorová vozidla, počasí) 

ani při ní nehrozí pád z kola. Součástí spinneru je ovládací prvek pro přidávání a ubírání 

zátěže. Tato výbava umožňuje přiblížit trénink skutečným podmínkám jízdy na kole, 

proto je spinning označován také jako vhodný doplněk pro trénink cyklistiky (Landa, 

2005). 

Spinning je nenáročný na pohybovou koordinaci, a proto se jej mohou účastnit 

lidé s různou fyzickou kondicí. Zátěž a intenzitu cvičení si může každý účastník určit do 

značné míry sám podle svých osobních dispozic a cílů (Vodrážková, 2011). 



Ve srovnání s cyklistikou může mít spinning rozdílné pohyby. Některé cviky jsou 

metodicky podobnější pohybu na stepperu, tedy přístroji, který simuluje podmínky pro 

chůzi a běh. Pevné postavení spinneru může vést k upevnění nesprávných návyků 

v technice jízdy na kole, přístroj navíc nedokáže simulovat jízdu do zatáček. Problém 

také může být s nesprávným nastavením pozice sedla a výšky řídítek. Těmto věcem by 

měl ve spinningovém procesu předcházet instruktor, který u každého cvičícího 

individuálně zajistí bezpečnost jízdy, správné nastavení spinneru a intenzitu tréninku 

(Součková, 2008). 

K dalším nevýhodám tohoto cvičení patří jeho jednostranné zaměření na spodní 

části těla. Obzvláště jsou zanedbávány břišní svaly. Proto je vhodné, pokud má spinning 

sloužit k posilování svalové hmoty, kombinovat jej s dalšími pohybovými aktivitami. 

Z toho důvodu v posledních letech vznikají nové kombinované techniky lekcí jako 

například SpinYoga (kombinace spinningu a power jógy), SpinCore (po lekci spinningu 

následují cviky na zpevnění břicha a zad) či SpinFlex (lekce spinningu doplněná o cviky 

na svaly paží a trupu; Vodrážková, 2011). 

Naopak k přednostem spinningu patří v zapojení velkých svalových partiích 

dolních končetin a posturálních svalů. Další výhodou tohoto cvičení pak je, že je to po 

psychologické stránce jedna z nových a zábavných forem sportu. Vedle spinnerů, které 

patří mezi trenažéry (ergometry) pevně spojené s podložkou, existují ještě volné 

trenažéry simulující jízdu, na něž cyklista připojí své vlastní jízdní kolo.  

Velice důležitým faktorem pro cvičence je materiální vybavení spinning centra, od 

sociálního zařízení až po vybavení ve sportovních sálech. Dalším faktorem je 

sportoviště a jeho dostupnost, fyzikální a klimatické faktory a denní doba 

(nepublikované sdělení, Bunc, 2011). Všechny tyto vnější vlivy dokážou jak kladně, tak 

i negativně ovlivnit výběr spinning centra.  

 

1.2.2. Historie spinningu 

Vznik spinningu je spjatý s jihoafrickým cyklistou Jonathanem Goldbergem (často 

se v literatuře i na internetu setkáme s jeho přezdívkou Johnny G). Ten v rámci přípravy 

na závod Race Accros America využíval i trénink na stacionárním kole. Tento postup 

byl běžný i pro vrcholové cyklisty, Goldberg však v průběhu 80. let 20. století sestavil 

unikátní aerobní program s pevnými pravidly, speciálním kolem a s využitím hudby 



jako motivačního zdroje. Tím spinning
1
, jak techniku pojmenoval, odlišil od rotopedů a 

dalších forem sálové cyklistiky (Hnízdil a kol., 2004). 

V roce 1989 otevřel Goldberg první tréninkové centrum ve Spojených státech 

(konkrétně to bylo ve městě Santa Monica v Kalifornii). Následně v roce 1994 založil 

franšízovou společnost, pomocí které rozšířil spinning a jeho tréninkové metody do 

celého světa. Goldbergova přezdívka ovlivnila i název certifikátu, který obdrží 

profesionální instruktor spinningu – jedná se o „Johnny G. Spinning Instructor“. 

Na přelomu tisíciletí se spinning rozšířil také do České republiky. Na konci roku 

2011 bylo v naší zemi celkem 166 spinning center.
2
  

 

1.2.3. Základní pojmy ve spinningu 

Tato podkapitola bude obsahovat slovníček nejdůležitějších pojmů, které souvisejí 

se spinningem. 

Spinning se jezdí na speciálním stacionárním kole, tzv. spinneru, který se skládá z 

hliníkových trubek, sedla, řídítek, pedálů s klipsnami, blatníků, setrvačníku (obdoba 

kola) a košíku na láhev. Pomocí stavitelných šroubů lze regulovat výšku sedla, řídítek a 

předozadní polohu sedla. Speciální kolečko ovládá přidávání a ubírání zátěže a funguje 

také jako brzda (Hnízdil a kol., 2004). 

Spinning program zahrnuje pět základních technik jízdy:  

1. rovina v sedle,  

2. rovina ze sedla,  

3. kopec v sedle,  

4. kopec ze sedla,  

5. skoky.  

Abychom si je mohli představit, musíme definovat několik doplňujících pojmů. 

Prvním je pozice rukou. Při spinningu rozlišujeme tři základní pozice (viz Příloha č. 3). 

Při pozici 1 jsou paže mírně pokrčené a uvolněné, ruce na řídítkách jsou položeny volně 

na jejich horní straně a palec řídítka nesvírá. Cílem je maximálně relaxovaná horní 

polovina těla. Pozice 2 je stabilnější a spočívá v úchopu řídítek dlaněmi v jejich střední 

části. Pozici 3 charakterizuje uchopení konce řídítek dlaněmi, přičemž hřbety rukou jsou 

vytočeny směrem ven, od cyklisty. Sevření u pozic 2 a 3 by nemělo být křečovité 

(Hnízdil a kol., 2004). 

                                                           
1
 Název vychází z anglického slovesa ‚spin‘, které můžeme přeložit slovy ‚točit‘ či ‚rotovat‘.  

2
 Údaje podle www.spinning.com k datu 10. 12. 2011. 



Druhým důležitým pojmem je frekvence šlapání. Ta vyjadřuje rychlost, s jakou 

cvičící při opsání kružnice roztáčí pedály kola. Kadence se udává v otáčkách za minutu 

(někdy se uvádějí také zápisy r/m nebo rpm
3
). 

Dostáváme se k jednotlivým technikám jízdy. Rovina v sedle je základní a 

nejjednodušší technika. Ruce jsou při ní v poloze 1, frekvence šlapání je 80-110 

otáček.min.
-1

, při mírné nebo střední zátěži nastavené na spinneru. Rovina ze sedla, 

neboli running, má stejné dispozice, pouze ruce jsou při ní v pozici 2. Kopec v sedle 

využívá rovněž pozici 2, ale nastavuje se při něm střední nebo vyšší zátěž a frekvence 

šlapání je 60 až 80 otáček.min.
-1

. Kopec ze sedla je ještě náročnější technika. Ruce jsou 

zde v pozici 3 a nastavuje se vyšší zátěž při frekvenci 60 až 80 otáček.min.
-2

. Technika 

skoky je v podstatě dynamickým střídáním technik v sedle a ze sedla. Frekvence 

šlapání je 80-110 otáček.min.
-1

, ruce jsou v pozici 2 a jede se na střední zátěž. 

Kromě základních technik se setkáváme ještě s pokročilejšími technikami jízdy. 

Jedná se například o sprinty, při kterých je cílem dosažení maximálního výkonu po 

krátkou dobu. Frekvence šlapání je do 110 otáček.min.
-1

, ruce mají pozici 2 a zátěž 

v průběhu jízdy změníme ze střední na vyšší, přičemž ruce přesuneme do pozice 3. 

Dalším příkladem je jízda ze sedla se zátěží, kdy k základní technice jízdy ze sedla 

přidáme vyšší zátěž. 

Důležitou součástí spinningového programu jsou spinning energetické zóny 

(energy zones). Jedná se o rozčlenění tréninkových lekcí podle stupně zatížení 

jednotlivých částí těla či celého organismu během cvičení. Rozlišujeme pět zón:  

1. zotavení (recovery),  

2. vytrvalost (endurance),  

3. síla (strength),  

4. intervaly (interval),  

5. závod (race day). 

Pro každou z těchto zón je charakteristická jiná intenzita činnosti, jiné hodnoty 

srdeční frekvence a jiná technika jízdy. Využití zón v lekcích se odvíjí od osobních cílů 

účastníků. 

Hlavním úkolem zóny zotavení je regenerace organismu po předešlém fyzickém 

zatížení. Zónu charakterizuje mírná a střední zátěž, srdeční frekvence v rozsahu 50-

65 % maxima
4
 a převažuje pozice v sedle.  

                                                           
3
 Zkratka rpm  znamená „revolutions per minute“, tedy doslova obratů za minutu. 



Pro zónu vytrvalost je charakteristická střední zátěž, srdeční frekvence v rozsahu 

65-75 % maxima a pozice v sedle. Tato zóna vytváří základní předpoklady pro 

odbourávání tuku v těle – zátěž proto nesmí být ani příliš vysoká, ani příliš nízká a 

minimální doba jízdy musí být 20 až 30 minut (podrobnosti v následující podkapitole).  

Cvičení v energetické zóně síla přispívá k rozvoji silových a vytrvalostních 

schopností. Charakterizuje ji velká zátěž spinneru, rovnoměrné tempo a srdeční 

frekvence mezi 75-85 % maxima. Jedná se o náročnější techniku, která vede k větší 

únavě organismu, proto její nezbytnou součástí je poctivá regenerace. 

Pro intervaly platí proměnlivá zátěž a intenzita cvičení a kombinace různých 

technik jízdy. Srdeční frekvence má poměrně vysoký rozptyl 65 až 92 % maxima, 

objevují se zde i vysoké hodnoty kadence. Jedná se o střídání rychlostního a 

vytrvalostního přístupu. 

Poslední zóna závod je nejnáročnější – jde v podstatě o vrcholný výkon a trvalou 

zátěž na úrovní anaerobního prahu srovnatelné s cyklistickou časovkou. Jezdec jede 

v konstantním tempu na hranici svých možností, intenzita srdeční frekvence je na 

úrovni 80 až 92 % maxima. Tato zóna vyžaduje kvalitní dlouhodobou přípravu i 

kvalitní regeneraci.                       

 

1.2.4. Tréninková spinning jednotka  

Lekce spinning programu jsou standardizované, tzn. že ve všech částech světa 

mají přibližně stejnou podobu, která se mírně upravuje pouze podle individuálních 

vlastností cvičícího. Obvyklá doba jedné lekce 60 minut (Spinning.com, 2011). 

Úvod lekce slouží k nastavení spinneru a vysvětlení základních principů 

fungování kola a technik jízdy. Následuje příprava organismu na zátěž (jakási 

rozcvička) v podobě úvodní volné jízdy.  

Poté přichází na řadu základní část každé lekce – zhruba čtyřicetiminutová pestrá 

jízda (kombinace výše zmíněných technik a energetických zón), jejíž program sestavuje 

instruktor. Ta probíhá za doprovodu hudby.  

Konec jízdy tvoří, podobně jako na začátku, volný dojezd určený k vydýchání. 

Závěrečných deset minut pak slouží k protažení zatěžovaných svalů, tedy k tzv. 

strečinku.  

                                                                                                                                                                          
4
 Průměrná klidová srdeční frekvence je 60 až 80 tepů.min.

-1
, hodnota maximální srdeční frekvence se 

individuálně liší. Více se k této problematice vrátím v kapitole 3.7. 



         Hlavní předností spinningu je variabilita cvičení, každá lekce spinningu může mít 

jinou skladbu. Oproti tomu jízda na rotopedu v posilovně je do značné míry monotónní. 

U spinningu musí lektor dohlédnout na správné nastavení přístroje a je zodpovědný i za 

program celého cvičení. Tento program by měl vycházet nejen z osobních dispozic 

účastníků, ale také z jejich aktuálního psychického rozpoložení (stupeň únavy, nálada). 

Jeho pestrost stimuluje také hudební doprovod.  

Mnoho lidí podceňuje závěrečné protahování (strečink), prováděné okamžitě po 

jízdě. Ten je zaměřený na všechny hlavní posturální svaly i ostatní fyzické svaly. Vede 

k uvolnění a regeneraci namáhaných svalů, minimalizaci následné únavy a prevenci 

případných svalových zranění. Doporučená délka strečinku je zhruba deset minut, 

v některých případech je ale vhodné v protahování pokračovat i později (např. po 

osprchování), aby se náležitá péče dostala všem svalům. Protahování naopak není 

vhodné po velké fyzické zátěži, proto je lepší jej odložit na pozdější dobu. Protahování 

také vynecháváme při virózách či ve chvílích, kdy nás sval bolí. 

Strečink má několik zásad. Je nutné cvičit v prostředí, kde je teplo, aby svaly 

rychle nevychladly. Tím bychom při jejich protahování riskovali zranění. Cvičení by 

mělo probíhat na podložce, která je rovná, suchá a pevná a slouží jako tepelná izolace 

(například karimatka). Ideální je rovněž zajistit klidné prostředí tak, aby účastníky 

nerozptylovaly rušivé vnější podněty. Stejně jako při jízdě na spinneru, i zde je třeba 

věnovat pozornost správnému dýchání. Každý sval má svoje specifické potřeby, takže 

délku výdrže v určité poloze je dobré konzultovat s instruktorem. Nejnáročnější v tomto 

ohledu je čtyřhlavý sval stehenní (největší v lidském těle), který zaslouží až minutovou 

výdrž v poloze pro protahování (Hnízdil a kol., 2004). 

Dalším faktorem, na nějž bychom měli brát při spinningových lekcích patřičný 

zřetel, je základní vybavení. Jako obuv je vhodné zvolit speciální cyklistické tretry nebo 

alespoň boty s pevnou podrážkou. Ta přispívá nejen k efektivnímu přenosu energie 

z nohy na pedál, ale také chrání chodidlo. Samozřejmostí je obuv ze vzdušného 

materiálu, aby se noha nepřehřívala a jezdce nepálilo chodidlo. 

Jako kalhoty jsou nejkomfortnější speciální cyklistické kalhoty s antibakteriální 

vložkou. Vhodné jsou jakékoli elastické kalhoty. Jako dres poslouží jakékoli triko, které 

odvádí pot a nebrání cvičícímu v pohybu. Základním předpokladem je samozřejmě to, 

aby se člověk ve svém úboru cítil pohodlně. 

Vhodným doplňkem mohou být cyklistické rukavice. Ty slouží ke zmírnění tlaku 

a také jako obrana proti potu a kluzkému povrchu řídítek. Pod sedlem by neměl chybět 



ručník, kterým v případě potřeby utíráme pot. Jak jsem výše uvedl, spinner obsahuje i 

košík na láhev – důležitou součástí lekce je tedy dodržení pitného režimu. Proto by 

účastník neměl ani na tento doplněk zapomenout a na každou lekci by měl mít 

připraven minimálně jeden litr tekutin. 

 

1.2.5. Vliv spinningu na organismus 

Cílem spinningu je kultivace a regenerace organismu. Opakované fyzické zatížení 

o správné délce, intenzitě a frekvenci vede k posílení výkonnosti kardiovaskulárního a 

respiračního systému a následně ovlivňuje i všechny další systémy, které se podílejí na 

celkovém zdravotním stavu (např. metabolický systém). Soubor těchto procesů 

nazýváme aerobní aktivity. 

Slovo aerobní označuje prostředí, ve kterém je dostatečné množství kyslíku. 

Aerobní cvičení je tedy takové, během nějž je organismus zatěžován na malé či střední 

úrovni a tělo dokáže čerpat energii z kyslíku. Ve spinning programu tomu odpovídají 

zóny zotavení, vytrvalost a částečně i síla (Hnízdil a kol., 2004). 

Pokud však srdeční frekvence dosáhne 75-85 % maxima, začne tělo pracovat 

v anaerobním režimu, protože přísun kyslíku už na pokrytí jeho energie nestačí. Lidský 

organismus při tomto zatížení využívá jako zdroj energie cukry, a proto neodbourává 

tuky a tím nedochází k základnímu předpokladu redukce hmotnosti. Činnost v pásmu 

srdeční frekvence nad 75 % maxima tak není ke snižování hmotnosti vhodná. 

Každý nový účastník spinningu by měl proto nejprve promluvit s instruktorem o 

svých plánech. V případě, že je jeho cílem zhubnout, měl by mu instruktor sdělit, že pro 

něj bude žádoucí pomalejší váhový úbytek se spalováním tuků, a tedy zóna vytrvalost. 

V případě krátkodobého zatížení je totiž snižování hmotnosti spojené s úbytkem svalové 

tkáně, což samo o sobě k hubnutí nevede (Vodrážková, 2011).   

Pravidelně pohybová činnost má další výhody. Je jedním z faktorů ovlivňující 

proces růstu a vývoje, myšlení, fyzickou výkonnost, schopnost podávat další výkony, 

jak ve zdraví, tak v nemoci. Je nenahraditelným faktorem utváření, potencování i 

usměrňování vývoje (Bunc, 2006).           

         Jakákoli aerobní pohybová aktivita zvyšuje tepový objem srdeční a srdeční sval 

má nižší spotřebu kyslíku a pracuje ekonomičtěji. Zároveň upravuje hladinu 

cholesterolu zvýšením hladiny HDL cholesterolu a tím snižuje nebezpečí aterosklerózy. 

Přináší změnu ve stavbě těla v podobě snižování tělesné hmotnosti a vede k pozitivnímu 



ovlivňování naší nálady – vlivem uvolňování endorfinů vyvolává pocity uspokojení 

(Soumar, 1997). 

Součástí správného působení na organismus je optimální nastavení kola 

(spinneru). Dobře nastavená výška sedla umožňuje rovnoměrné zapojení všech svalů na 

nohou efektivním způsobem. Je-li sedlo příliš nízko či vysoko, přetěžuje stehenní svaly. 

Správný rozměr odhadneme podle výšky cvičícího – sedlo umístíme těsně pod okrajem 

horní části lopaty pánevní kosti. Cvičící by ve vzpřímené pozici měl bez náklonu 

dosáhnout nataženou nohou na pedál v jeho spodní pozici. Řídítka by měla v ideálním 

případě být ve stejné výšce jako sedlo. Pouze v případě těhotenství či bolesti zad je 

vhodné nastavit řídítka výše (Hnízdil a kol., 2004).  

Instruktor a cvičící by neměli podceňovat ani polohu chodidla při spinningu. 

Základem je, aby jeho přední část pod prsty spočívala na středu pedálu. Je třeba se 

vyvarovat šlapání středem chodidla, které vyřazuje z činnosti lýtkový sval. Výjimku 

můžeme udělat pouze v případě, že potřebujeme oblasti lýtka nebo Achillovy šlachy 

uvolnit, například při cvičení po zranění (Hnízdil a kol., 2004). Pro samotnou jízdu je 

nutné vykonávat nohou kruhovitý pohyb a nevyužívat sílu pouze při pohybu směrem 

dolů. 

Pozornost je třeba věnovat také správnému dýchání – za to je považován 

dostatečný přísun kyslíku přiměřený situaci (tedy cvičení). Výdech by měl být delší než 

vdech a zároveň by měl být úplný. Základní poučka praví, že nejvhodnější technikou, 

jak se naučit dýchat při zátěži, je vdechovat nosem a vydechovat ústy. Stejně tak je 

nezbytné během cvičení dodržovat správný pitný režim. 

V případě správného a pravidelného cvičení dochází ke zlepšení fyzické kondice 

přibližně po čtyřech až šesti týdnech. Nutné je však cvičit alespoň třikrát týdně, ideálně 

s jednodenními pauzami (Součková, 2008).  

 

1.2.6 Význam hudby pro spinning 

         Spinning jako pohybová aktivita má blahodárný vliv na psychiku člověka a totéž 

svým způsobem platí i o hudbě. Prostředkem stimulace sportovního výkonu může být (a 

v případě spinningu také je) právě hudba.  

Hudební dramaturgie vychází z podmínek, které můžeme rozdělit na vnitřní a 

vnější. Mezi vnější patří prostředí a finanční možnosti spinning centra a jeho hudební 

vybavení. Mezi vnitřní pak osobní dispozice účastníků, záměry instruktora a cíle lekcí.  

Samotné skladby pak dělíme podle: 



1. tempa – pomalé, svižné, rychlé; 

2. žánru – jazz, rock, pop, folk, techno, klasika atd.; 

3. charakteru – hudba dynamická, gradující, kontrastní, relaxační apod. (Hnízdil 

a kol., 2004). 

Základním prostředkem stimulace hudbou je její tempo, tedy hudební terminologií 

řečeno rytmus. Rychlá hudba podněcuje k většímu fyzickému výkonu, pomalá slouží ke 

zklidnění a uvolnění.  

Spinning na prvním místě preferuje hudbu jako kulisu, která má sloužit 

k vytvoření ideální atmosféry. V tomto ohledu si každý účastník může zvolit hudbu 

podle vlastních dispozic a rozhodnout se, zda ji využije jako prostředek k udržení 

správného tempa či pouze jako doplněk cvičení. Odborníci se ale shodují, že hudba 

coby prostředek pro utváření tempa pomáhá modulovat úroveň zatížení organismu a má 

tedy na lekci podstatný vliv (Hnízdil a kol., 2004). 

Výběr hudby je pochopitelně klíčový. Pokud je cílem lekce vytrvalost a pravidelné 

šlapání do rytmu, je třeba vybrat rytmickou melodii se zřetelnou první dobou (např. 

pochod). Máme-li na programu zónu zotavení, vybereme relaxační hudbu. Potřebuje-li 

instruktor často dávat pokyny, zvolí instrumentální hudbu bez zpívaného textu. Měl by 

samozřejmě brát ohled na věkové složení skupiny – starším lidem bude pravděpodobně 

vyhovovat pomalejší rytmus apod. Lektoři se nemusí bát ani experimentů – pro určité 

lekce je například vhodné využít klasickou hudbu. Neotřelá dramaturgie může být 

mnohdy příjemnější než aktuální hity, které cvičící i lektoři slyší každý den z rádia. 

Hudba musí po celou dobu lekce (tedy po 40 minut) působit jako kompaktní celek. 

Třebaže se skládá z písní různých žánrů, dramaturgicky by měla být vyvážená (bez 

ostrých přechodů). Lektorům se doporučuje hudbu obměňovat, neboť stejné písně omrzí 

účastníky a nakonec i lektory. Po klientech se často žádá i zpětná vazba a vlastní 

invence v hudební složce lekcí. Například testovaná osoba v rámci tohoto výzkumu 

preferovala mezi jinými píseň Catalyst od skupiny Linkin Park, která obsahuje prvky 

gradace a má výrazný rytmus – proto nebyl důvod mu jeho volbu nedopřát. Výběr ale 

vždy musí vycházet z tréninkové jednotky a z jejího cíle. Pro počáteční rozehřátí se 

doporučuje svižnější hudba, pro závěrečné vyjetí hudba pomalá (Hnízdil a kol., 2004). 

Zvolené skladby musejí samozřejmě splňovat určité nároky. Je třeba vybírat písně 

s pravidelným metrickým půdorysem, tedy dvoudobé a třídobé. Instruktor musí umět 

pracovat s kontrastem a využít opakování melodických a rytmických částí i 

specifických pasáží skladeb. Například hudební gradaci lze aplikovat při nástupu do 



roviny ze sedla, kopci ze sedla apod. Takto využitá hudba pak pravděpodobně povede 

ke stimulaci sportovního výkonu (Hnízdil a kol., 2004). 

Nedoporučuje se pouštět skladby s českým textem, který by mohl odvádět 

pozornost od cvičení. Instrumentální skladby či písně s cizím textem, kterému je obtížné 

rozumět, koncentraci nerozptylují. Lektor by však měl využít české písně, pokud jejich 

text může motivovat účastníky k dosažení cíle lekce.  

Kromě hudby lze při sestavování scénáře lekce pracovat také s dalšími atributy – 

výtvarnou kulisou, světly, prostorovým řešením nebo videoprojekcí. V případě dětských 

spinning programů se využívá, také motivační příběh, v němž účastníci hrají svou roli 

prostřednictvím plnění určitých úkolů.  

 

1.2.7. Srdeční frekvence 

Srdce zajišťuje distribuci energie a zejména kyslíku do jednotlivých částí těla ke 

svalům díky sympatiku, který zajišťuje rozšíření cév a tím zvyšuje prokrvení svalu. 

Svalstvo je tak lépe zásobeno živinami. Zároveň jsou ze svalu snáze odplavovány 

látkové zplodiny metabolismu, kupříkladu laktát nebo oxid uhličitý (nepublikované 

sdělení, Bunc, 2011).  

Pojmem srdeční frekvence označujeme frekvenci, kterou se srdce stahuje. Srdeční 

frekvence uvádí počet srdečních tepů za minutu, tj. kolikrát během jedné minuty srdce 

vypudí krev do krevního oběhu. Její jednotkou jsou tepy za minutu. U zdravého člověka 

se intenzita srdeční frekvence pohybuje v rozmezí 50 až 200 tepů.min.
-1

. Hlavní 

hodnoty, které v souvislosti se spinningem zaznamenáváme, jsou klidová srdeční 

frekvence, maximální srdeční frekvence, zotavovací srdeční frekvence a pracovní 

tréninková srdeční frekvence charakterizující pásma zatěžování. 

Předzátěžová srdeční frekvence označuje hodnotu měřenou ve chvíli, kdy tělo 

nepodstupuje žádnou tělesnou námahu. Měří se vsedě u osoby, která je alespoň pět 

minut stabilizovaná. Průměrné hodnoty se pohybují mezi 60 až 80 tepů.min.
-1

, u 

sportovců a trénovaných osob bývá nižší. Klidová srdeční frekvence přináší informace o 

naší trénovanosti. Její zvýšená hodnota signalizuje onemocnění nebo přetrénovanost. 

Maximální srdeční frekvence označuje nejvyšší hodnotu počtu úderů za minutu u 

konkrétního člověka. Odvíjí se od věku i od stavu nervového systému (v tomto ohledu 

je to do značné míry dědičná záležitost). Může se měnit také v závislosti na trénovanosti 

nebo na ročním období. 



Její hodnota se obvykle pohybuje kolem 200 tepů.min.
-1

. S rostoucím věkem se 

maximální hodnoty snižují. Pokud jde o sportovní dělení, účastníci rychlostních sportů 

(například sprinteři) mají obvykle vyšší maximum než vytrvalci. 

Maximální hodnoty srdeční frekvence dosáhneme při maximálním krátkodobém 

úsilí. Měří se buď přístrojem, nebo lze její hodnotu orientačně vypočítat. Vzorec pro její 

výpočet se liší podle pohlaví: 

 

MUŽI: SFmax (tepů.min.
-1

) = 220 – věk (roky)   

ŽENY: SFmax (tepů.min.
-1

) = 226 – věk (roky)    

(Hnízdil a kol., 2004) 

 

Tyto vzorce platí pouze pro běh a chůzi. I když je naměřená určitá hodnota SFmax, 

není univerzální, SFmax je modifikována a rozhoduje forma zatížení. Jiný vzorec platí 

pro plavání SFmax (tepů.min.
-1

) = 200 – věk (roky). 

V našem případě můžeme brát v úvahu vzorec, který platí pro cyklistiku:  

 SFmax (tepů.min.
-1

) = 210 – věk (roky)                                                          

                                                                         (nepublikované sdělení, Bunc, 2011) 

 

Zotavovací srdeční frekvence, je rychlost, s jakou se srdeční frekvence 

bezprostředně po skončení zátěže vrací k normálním hodnotám. Je ukazatelem dobré 

kondice a trénovanosti. Jednotkou této proměnné jsou časové jednotky (vteřiny). Lze ji 

zjistit sporttesterem po náročné fyzické zátěži tak, že změříme, za jak dlouho klesne 

srdeční frekvence např. pod 65 % našeho maxima. 

Nejčastěji používaný prostředek kontroly tréninku je pracovní srdeční frekvence, 

která charakterizuje pásma intenzity zatěžování. Je to hodnota, která se vyjadřuje jako 

procento maximální srdeční frekvence. Pro její určení musíme znát naši hodnotu 

maximální srdeční frekvence. Můžeme ji vypočítat buď jako procentuální podíl 

z maxima nebo na základě tzv. srdeční rezervy (tj. rozsah srdeční frekvence od klidové 

po maximální hodnotu).  

Před zahájením spinningového procesu je třeba znát hodnotu klidové, tréninkové a 

maximální srdeční frekvence. Tyto údaje nám poskytne spiroergometrické vyšetření na 

specializovaném pracovišti sportovního lékařství. Výsledky tohoto testu jsou velice 

přesné a pomohou nám vyvarovat se chyb při použití sporttesteru, jehož správné 

fungování se odvíjí od přesnosti vstupních dat.  



Srdeční frekvenci si můžeme změřit také palpačně (rukou na zápěstí) nebo pomocí 

sporttesteru. Testy maximální srdeční frekvence je však nutné dělat obezřetně a 

v ideálním případě po nejméně čtrnáctidenním tréninku (Landa, 2005). 

 

1.2.8. Definice pojmu „měřič srdeční frekvence“  

Měřiče srdeční frekvence, neboli sporttestery, jsou snímače srdeční frekvence, 

které využívají změn napětí na srdečním svalu. S jejich výrobou začala v roce 1979 

finská firma Polar (Polar.fi, 2011). Typové označení prvního výrobku Sporttester se 

v češtině vžilo jako obecný název pro tento přístroj (anglicky ‚heart rate monitor‘). 

Sporttester je zatím jediným objektivním způsobem, jak lze přesně stanovit průběžnou 

intenzitu tréninku (Vodrážková, 2011). 

Součástí většiny sporttesterů je snímací pás s vysílačem, který se upíná okolo 

hrudníku, a přijímač v podobě hodinek, který lze klasicky nosit na ruce nebo pomocí 

různých adaptérů uchytit například na řidítka (viz Příloha č. 4). Přijímač zpracovává 

signál ze snímače a informuje nás nejen o aktuální srdeční frekvenci, ale i o dalších 

hodnotách v závislosti na typu sporttesteru.  

Sporttestery mají mnoho předností. Jejich hlavní funkcí je zaznamenání 

tréninkové jednotky, přičemž sportovec si může naprogramovat tréninkové ukazatele 

podle svých zkušeností a zájmů. Největší výhodou je téměř absolutní přesnost záznamu. 

Podle kvality (klasifikaci upřesňuji níže) pak sporttestery měří nejen srdeční frekvenci, 

ale i rychlost, ujeté kilometry, ujetý čas nebo kadenci. Mezi jejich funkce zároveň patří 

základní vyhodnocování těchto informací – počítání průměrných hodnot, záznam 

maximální hodnoty, procentuální vyjádření času stráveného v jednotlivých pásmech 

(pro spinning velice důležitý údaj) apod. 

Sporttester lze v dlouhodobém horizontu využít ke zjišťování několika parametrů. 

V případě snahy o redukci hmotnosti je to zejména monitorování maximální srdeční 

frekvence – na jejím základě je možné v průběhu tréninku upřesňovat potřebný údaj pro 

hodnotu maxima. Může nás zároveň zvukovým signálem informovat o překročení 

jednotlivých pásem srdeční frekvence (Landa, 2005). 

V tomto výzkumu jsem pro měření tepu využíval sporttestery Suunto t6 a Polar 

S710i, které patří mezi špičkové sporttestery. 

Suunto t6 (viz Příloha č. 4) obsahuje základní funkce jako stopky, hodiny, budík, 

kalendář, výškoměr i údaj o tlaku vzduchu a teplotě. Umožňuje současné zobrazení 

srdeční frekvence, stopek a času na jedno kolo. U tohoto přístroje lze nastavit alarm 



jako signál přechodu z jednoho pásma srdeční frekvence do jiného. Lze u něj také 

zobrazit hodnotu průměrné srdeční frekvence po každém kole. Jeho nespornou výhodou 

je komunikace s počítačem prostřednictvím USB kabelu, v rámci softwaru nechybí 

tréninkový kalendář. Pomocí periferní jednotky (POD), kterou lze umístit na kolo či na 

obuv, dokáže přístroj určit také aktuální rychlost, vzdálenost od startu a délku okruhu. 

Suunto je finská značka. 

Polar S710i (viz Příloha č. 4) obsahuje ze základních funkcí stopky, hodiny, 

budík, kalendář, výškoměr i teploměr. Lze si na něm naprogramovat až tři zóny 

s požadovaným zatížením. Ukládá časy dílčích úseků s hodnotami srdeční frekvence, 

přičemž dokáže vypočítat průměrnou srdeční frekvenci během celého měření a stanovit 

maximální srdeční frekvenci. Obsahuje rovněž funkci stanovení předpokládané hodnoty 

maximální srdeční frekvence. Dokáže určit průměrnou rychlost, denní dosaženou 

vzdálenost nebo kadenci šlapání. Při jízdě na kole rozpozná nadmořskou výšku i 

celkové převýšení a obsahuje také údaj o kalorické spotřebě. Tento sporttester lze přes 

speciální port propojit s počítačem. Polar je rovněž značka finské provenience. 

 

1.2.9. Stanovení intenzity cvičení pro redukci hmotnosti 

Intenzita cvičení se určuje poměrně dost obtížně a u každé osoby se stanovuje na 

základě jejích dispozic a vytyčeného cíle. Nastavení úrovně tréninku se pochopitelně 

odvíjí od fyzického stavu osoby, její kondice a BMI. Podle toho je třeba určit délku 

tréninkového procesu a četnost jednotlivých lekcí. Individuální intenzitu zatížení lze 

zjistit buď laboratorním vyšetřením, kde se dozvíme optimální hodnoty SF nebo 

stanovení srdeční frekvence výpočtem, zde však musíme znát svoji SF max. (Soumar, 

1997).  

Sportovní výkon je samozřejmě pro redukci hmotnosti důležitý, ale jak ukazuje 

praxe, málokdo zhubne jen pohybem. Důležité je zároveň změnit i stravovací návyky 

(Středa, 2005). 

 

1.2.10. Zásady tréninku 

Efektivní trénink je komplexní problém. Kromě základních aspektů, jakými jsou 

správný strečink, dodržování doby tréninku či nevynechávání lekcí, můžeme připojit 

ještě několik bodů. Tréninkové jednotky by měly trvat minimálně 30 minut (což je u 

spinningu zajištěno) a platí přitom, že menší počet jednotek rozložený do více dnů je 

efektivnější než několik jednotek v jeden den. Trénink by však neměl vést k dehydrataci 



či k vyčerpání organismu – tělo nesmí být přetěžováno. Stejně tak rapidní pokles 

hmotnosti není zdraví prospěšný. 

Důležitou součástí tréninku je dodržování pitného režimu. Čtyřicetiminutová 

aktivita může organismus připravit o kritické množství tekutin, jejich dostatek je přitom 

podmínkou pro fungování termoregulačních pochodů. Množství ztracených tekutin je 

individuální, ale v krajním případě může dosáhnout až 2,5 litru za jednu lekci spinningu 

(Hnízdil a kol., 2004). 

Kromě mírně sladkého nápoje před lekcí postačí k doplňování tekutin obyčejná 

voda. Zředěný (tedy ne příliš sladký) sportovní nápoj se vyplatí pouze v případě vysoké 

teploty okolního prostředí, kdy tělo spolu s potem opouštějí i minerály. Příliš sladké 

nápoje obsahují velké množství sacharidů, které se pomalu vstřebávají, proto je 

maximální doporučená dávka 3 g cukru na 1 dcl tekutiny. Po samotném výkonu lze 

doporučit čaj nebo ovocný džus. 

Během sportovního výkonu ani před ním se nedoporučuje pít sycené nápoje 

(dokonce ani jemně perlivé), sladké limonády, mléko a pochopitelně alkohol. 

Konzumované nápoje by zároveň neměly být studené ani horké.  



2. CÍL, HYPOTÉZA A ÚKOLY PRÁCE 

 

          

 

2.1. Cíl  práce 

Cílem bakalářské práce je ověřit využití spinningu pro ovlivňování hmotnosti.  

Ověřit řízení tréninku založeném na spinnigu pomocí hodnocení srdeční frekvence s 

využitím sporttesteru.  

 

2.2. Hypotéza 

 Spinning lze využít pro ovlivňování tělesné hmotnosti a tělesné zdatnosti 

 Monitorováním srdeční frekvenci lze řídit trénink využívající spinning 

 

2.2. Úkoly práce 

         Úkoly této bakalářské práce jsou:  

 provést vstupní měření testované osoby formou spiroergometrického 

vyšetření
5
 a závěrečné vyšetření 

 sestavit efektivní spinningový program s využitím „měřiče srdeční 

frekvence“ tak, aby u testované osoby došlo k redukci hmotnosti 

 sestavit stravovací plán, který by měla testovaná osoba po dobu tréninku 

dodržovat 

 monitorováním vybraného jedince v určitém období analyzovat všechny 

tréninkové činnosti a na základě nasbíraných dat stanovit konkrétní závěry 

 popsat způsob a možnosti vytvoření vhodného tréninkového procesu 

v rámci spinningu v souvislosti s konkrétní osobou 

 představit spinning jako tréninkovou metodu a možnosti jeho využití 

v českém prostředí  

 

 

 

                                                           
5
 Jedná se o zátěžové vyšetření, kterým se měří tělesná výkonnost pacienta nebo pacientky. Jeho výsledky 

vypovídají především o výkonnosti kardiovaskulárního systému a o oxidativní kapacitě kosterního 

svalstva (Casri.cz, 2011). Pro účely této práce budou nejdůležitějšími údaji data týkající se srdeční 

frekvence. 



3. METODIKA PRÁCE 

 

V této kapitole zhodnotím metodologické aspekty práce. Nejprve se zaměřím na 

zkoumaný vzorek, který je v tomto případě totožný s testovanou osobou. Následně 

podrobněji popíšu kritéria výběru týkající se testované osoby a výzkumu. A na závěr 

shrnu metody použité v rámci spinning programu. 

 

3.1. Popis zkoumaného souboru a výběr testované osoby 

Zkoumaný vzorek označuje v případě mé práce jednu konkrétní osobu, která se 

stala předmětem výzkumu. Jednalo se o Vladimíra Hykyše, který pravidelně navštěvuje 

kurzy spinningu ve Squash centru Hradec Králové, kde působím jako instruktor. 

Testovaná osoba (TO) měla v době výzkumu 33 let. Před jeho zahájením u něj 

byla naměřena výška 182 cm a hmotnost 89 kilogramů. Na základě těchto údajů jsme 

vypočítali hodnotu BMI 26,9 (kg.m
-2

), což v řeči čísel znamená mírnou nadváhu.  

Důvodů pro výběr TO bylo několik. Za prvé to byla příslušnost ke střední věkové 

kategorii. Věk mezi třicátým a čtyřicátým rokem je z hlediska sportovního života 

jakýmsi mezním obdobím. U většiny profesionálních sportovců i u běžných lidí jde o 

zralé období, kdy sportovní činnost už není natolik intenzivní jako mezi patnáctým a 

třicátým rokem, ale stále je vyšší než po čtyřicátém roce života. 

 

3.2. Použité metody 

Jde o případovou studii (n=1). Data byla nasbírána na základě 

spiroergometrického vyšetření a vstupních měření testované osoby a následně pomocí 

sporttesteru během samotného tréninkového procesu. Jejich vyhodnocování probíhalo 

počítačovou formou.  

Hodnocení intenzity zatížení pro měření srdeční frekvence jsme využívali 

sporttestery značky Suunto a Polar. Výsledky naměřené sporttestery jsme 

zaznamenávali do předem připravené tabulky nejprve ručně na list papíru a následně 

přepisovali do počítače do programu Microsoft Excel.  

V případě této práce se jedná o kvalitativní výzkum, pro který obecně platí nízká 

reliabilita a vysoká validita zpracovaných dat (Hendl, 2005). Vzhledem k tomu, že 

výzkumný soubor sestával z jedné testované osoby, data z něj získaná nebudou 

aplikovatelná univerzálně. Jejich platnost však bude vysoká, což by v případě dosažení 

stanovených cílů mohlo znamenat reálnost provedení redukce hmotnosti 



prostřednictvím spinningu a pozitivní příklad. V tom by měl spočívat hlavní přínos této 

práce.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



4. VÝSLEDKY VÝZKUMU 

 

Tato kapitola tvoří páteř celé práce, neboť jejím obsahem je zveřejnění a 

interpretace naměřených dat a dosažených výsledků výzkumu. Nejprve se zaměřím na 

vstupní parametry testované osoby (dále TO) získané na základě odborných vyšetření. 

Poté popíšu postup pro zjištění a stanovení intenzity fyzické zátěže u TO v rámci 

spinning programu. Následně představím data získaná v průběhu měření a pokusím se je 

interpretovat. 

 

4.1. Klasifikace hmotnosti TO dle stupnice BMI a dalších ukazatelů 

Intenzitu cvičení pro redukci hmotnosti jsme stanovili, na základě výsledků 

spiroergometrického vyšetření TO, které proběhlo 26. února 2010. Únorové datum bylo 

vybráno záměrně, neboť se jedná o část roku během zimních měsíců a nedlouho po 

Vánocích, kdy existuje velká pravděpodobnost zvýšené hmotnosti. Bral jsem zároveň 

v potaz možnou účast TO na některých závodech horských kol (MTB), které začínají 

pravidelně koncem dubna. Zredukovat jeho hmotnost a připravit jej po fyzické stránce 

na tyto závody znamenalo další podstatnou motivaci. 

V ordinační funkční diagnostice MUDr. Oldřicha Jindry byly naměřeny základní 

vstupní parametry TO – výška 182 cm a hmotnost 89 kg.  

         Výsledek hodnoty BMI u TO se rovnal hodnotě 26,9 (kg.m
-2

), tj. mimo normu 

přiměřené hmotnosti – odborná literatura tento údaj klasifikuje jako mírnou nadváhu 

(Středa, 2005).  

Na základě vstupního měření jsme si s TO stanovili cíl této intervence, redukci 

hmotnosti o osm kilogramů. V případě dosažení této hranice by totiž hodnota BMI 

klesla na 24,5 (kg.m
-2

), což je podle odborné literatury číslo v mezích přiměřené 

hmotnosti.  

TO navštěvovala už dříve lekce spinning programu, ale vinou velkého přetěžování 

organismu a cvičení v pásmech s příliš vysokou intenzitou srdeční frekvence se jí nikdy 

nepodařilo úspěšně zredukovat svoji hmotnost. Základem bylo tedy naplánovat cvičení 

v energetické zóně vytrvalost, která je k redukci hmotnosti ideální.  

Dále jsme provedli doplňující antropomotorické měření, při kterém jsme kladli 

důraz hlavně na měření obvodu pasu. Obvod pasu TO tak v únoru roku 2010 činil 

98 cm. Tato hodnota byla pro nás dobrou výchozí pozicí pro snížení obvodu pasu, což 

pro TO představovalo rovněž ideální motivaci k tréninkovému procesu. 



 

4.2. Zjištění intenzity zatížení vhodné pro redukci hmotnosti u TO 

Před zahájením spinning programu TO zároveň u doktora Jindry absolvovala 

laboratorní vyšetření a zátěžový test (viz Příloha č. 1). Díky měřením jsme zjistili 

tréninkovou hodnotu srdeční frekvence (dále SF) 147 tepů.min
-1

. Tréninková hodnota 

SF byl pro nás orientační údaj, který určoval ideální hodnotu pro spalování tuků. Dále 

jsme vypočítali tabulkovou hodnotu maximální srdeční frekvence, která pro muže ve 

věku 33 let činí 187 tepů.min
-1

. (viz Tabulka č. 1).  

Další důležitou hodnotou, kterou jsme potřebovali zjistit, bylo pásmo SF 

v hodnotě 65 až 75 %, které odpovídá vytrvalostní zóně v rámci spinningu. Na základě 

tabulkových hodnot jsme toto rozmezí určili na 122 až 140 tepů.min
-1

. (viz Tabulka č. 

1). 

 



Tabulka č. 1 – Tabulka přepočtu SF podle věku na Karvonenovu metodu,  

 předpokládané maximální SF a tréninkových pásem. 

Hodnoty SF a výkonnostních pásem udávané v tepech.min.
-1

 (Goldberg, 2003). 

VÝKONNOSTNÍ PÁSMA MUŽŮ 

     Věk        SFmax.        92 %       85 %         75 %       65 %        50 %  

    (roky)   (tepy.min.
-1

) 

      18            202              186           172           152          131           101 

      19            201              185           171           151          131           101 

      20            200              184           170           150          130           100 

      21            199              183           169           149          129           100 

      22            198              182           168           149          129             99 

      23            197              181           167           148          128             99 

      24            196              180           167           147          127             98 

      25            195              179           166           146          127             98 

      26            194              178           165           146          126             97 

      27            193              177           164           145          125             97 

      28            192              177           163           144          125             96 

      29            191              176           162           143          124             96 

      30            190              175           162           143          124             95 

      31            189              174           161           142          123             95 

      32            188              173           160           141          122             94 

      33            187              172           159           140          122             94 

      34            186              171           158           140          121             93 

      35            185              170           157           139          120             93 

      36            184              169           156           138          120             92 

      37            183              168           156           137          119             92 

      38            182              167           155           137          118             91 

      39            181              167           154           136          118             91 

      40            180              166           153           135          117             90 

      41            179              165           152           134          116             90 

      42            178              164           151           134          116             89 

      43            177              163           150           133          115             89 

      44            176              162           150           132          114             88 

      45            175              161           149           131          114             88 

      46            174              160           148           131          113             87 

      47            173              159           147           130          112             87 

      48            172              158           146           129          112             86 

      49            171              157           145           128          111             86 

      50            170              156           145           128          111             85 



      51            169              155           144           127          110             85 

      52            168              155           143           126          109             84 

      53            167              154           142           125          109             84 

      54            166              153           141           125          108             83 

      55            165              152           140           124          107             83 

      56            164              151           139           123          107             82 

      57            163              150           139           122          106             82 

      58            162              149           138           122          105             81 

      59            161              148           137           121          105             81 

      60            160              147           136           120          104             80 

      61            159              146           135           119          103             80 

      62            158              145           134           119          103             79 

      63            157              144           133           118          102             79 

      64            156              144           133           117          101             78 

      65            155              143           132           116          101             78 

      66            154              142           131           116          100             77 

      67            153              141           130           115            99             77 

      68            152              140           129           114            99             76 

      69            151              139           128           113            98             76 

      70            150              138           128           113            98             75 

 

Vzhledem k naměřené tréninkové hodnotě SF (147 tepů.min.
-1

) bylo rozmezí 

tohoto pásma nízké – spinningová lekce by tak probíhala bez známek větší námahy a 

neměla by kýžený efekt. Proto jsme se hodnotu pásma rozhodli určit za pomocí 

Karvonenovy metody (viz Tabulka č. 2).  

Tato metoda je pojmenována podle doktora Marttiho Karvonena, který 

formuloval koncept rezervy srdeční frekvence jako rozdílu mezi maximální SF a 

klidovou SF. Rezervu SF pak stanovil jako základní údaj pro výpočet procentuálních 

zón zatížení při aktivním cvičení. Výsledky svého bádání zveřejnil v roce 1957 

v publikaci The efects of training on heart rate – a longitudinal study (Annales 

medicinae experimentalis et biologiae fenniae, 1957).  

 

Tabulka č. 2 – Tabulka přepočtu klidové SF podle výkonnostních pásem  na Karvonenovu metodu. 

Hodnoty udávané v tepech.min.
-1

 (Goldberg, 2003). 

Klidová SF 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 

50% 25 28 30 33 35 38 40 43 45 48 50 53 55 

55% 23 25 27 29 32 34 36 38 41 43 45 47 50 



60% 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 

65% 18 19 21 23 25 26 28 30 32 33 35 37 39 

70% 15 17 18 20 21 23 24 26 27 29 30 32 33 

75% 13 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25 26 28 

80% 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

85% 8 8 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16 17 

92% 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 

 

Výpočet srdeční frekvence podle Karvonenovy metody je daleko přesnější než 

výpočet pouze podle věku, protože díky klidové SF zohledňuje aktuální fyzický stav 

TO. Klidovou srdeční frekvenci zjistíme v naprostém klidu a uvolnění, nejlépe v sedě 

na zemi opřenými zády nebo v leže, všechny svaly musí být uvolněné. 

Během laboratorního vyšetření jsme u TO naměřili předzátěžovou hodnotu 

klidové SF 62 tepů.min.
-1

. Pro výpočet se údaj zaokrouhluje na celé desítky, v našem 

případě jsme tedy pracovali s údajem 60 tepů.min.
-1

. Na základě tabulky č.2 pro výpočet 

rozmezí tréninkové hodnoty SF, jsme našli potřebný údaj. Vzhledem k tomu, že 

rozmezí vytrvalostního pásma činilo 65-75 %, bylo nutné vzít v potaz průměr 70 %. 

Této zátěži odpovídal údaj 18 tepů.min.
-1

)  

Připočtením k původním údajům jsme tedy získali tréninkové pásmo srdeční 

frekvence v rozmezí 140 (122+18) až 158 (140+18) tepů.min.
-1

. V tomto rozmezí se 

měla pohybovat srdeční frekvence TO ve vytrvalostní zóně, aby došlo k redukci 

hmotnosti.  

K těmto údajům jsme došli díky materiálům z manuálu originál spinning, které 

čerpají z populace ve Spojených Státech Amerických. Proto tyto hodnoty musíme brát 

jen jako orientační, neboť populace v Americe je odlišná nežli v Evropě.  

 

4.3. Stanovení tréninkové strategie 

         Po lékařské diagnóze jsme se rozhodli pro přibližně šedesátiminutové lekce 

absolvované pětkrát týdně po dobu šesti týdnů. Výzkum jsme se rozhodli zahájit 

1. března 2010. 

S TO jsme se také dohodli na úpravě stravovacích návyků. TO jsem doporučil, 

čeho se ve výživě vyvarovat a jaké doplňky je dobré používat. Vytvořil jsem stravovací 

plán v základních bodech – v doporučeních jsem upřednostňoval ovoce, zeleninu, 

cereálie, těstoviny, mléčné výrobky, drůbež a ryby, zavrhl jsem naopak vepřové maso a 



jídla obsahující velké množství oleje, tuku a cukru (v tomto případě se omezení týkalo i 

příliš slazených nápojů). Nedoporučil jsem samozřejmě ani zvýšenou konzumaci 

alkoholu. Důraz jsem kladl v souvislosti s odbornou literaturou na větší konzumaci 

zeleninových salátů (viz Clarková, 2000).  

TO jsem také doporučil po každém cvičení užívat potravinové doplňky, které 

zabezpečí částečný výdej během pohybové aktivity.  

Na základě dohody jsme rovněž sestavili hudbu, která měla podporovat cvičení. 

Vybírali jsme převážně skladby s kadencí 80-100 otáček.min.
-1

, tedy středně rychlou 

kadenci. Z konkrétních interpretů můžeme jmenovat Madonnu, Safri Duo, Linkin Park 

nebo českou skupinu Kabát. 

 

4.4. Vyhodnocení záznamů srdeční frekvence 

         Během spinning lekcích byla TO měřena SF měřičem srdeční frekvence, tzv. 

sporttesterem. 

V období od 1. března do 11. dubna 2010 bylo provedeno celkem 30 cvičení a 

tedy analogicky i 30 měření. To odpovídá doporučené intenzitě tréninku, kterou jsme 

stanovili na pět lekcí týdně v průběhu šesti týdnů.  

Výsledky měření byly kontrolovány pomocí sporttesterů typu Suunto t6 a Polar 

S710i, poté zaznamenány nejdříve ručně na list papíru a následně přepsány do počítače 

do programu Microsoft Excel (viz Tabulka č. 3).  

 



Tabulka č. 3 – Výsledky měření (hodnoty srdeční frekvence udávané v tepech.min.
-1

).  

Datum (den) SF max(tepy/min) SF průměr (tepy/min.) SF min (tepy/min.) Doba v tréninkové zóně (min.)

1.3.2010 186 143 88 11 minut

3.3.2010 185 142 87 12 minut

4.3.2010 183 140 87 17 minut

6.3.2010 181 139 86 19 minut

7.3.2010 183 141 89 21 minut

8.3.2010 176 140 90 23 minut

10.3.2010 175 141 89 24 minut

11.3.2010 176 142 90 22 minut

13.3.2010 175 140 89 23 minut

14.3.2010 174 139 90 25 minut

15.3.2010 174 140 91 25 minut

17.3.2010 176 141 90 24 minut

18.3.2010 173 140 91 26 minut

20.3.2010 172 139 89 28 minut

21.3.2010 171 139 92 27 minut

22.3.2010 170 141 91 29 minut

24.3.2010 170 140 91 28 minut

25.3.2010 171 142 90 29 minut

27.3.2010 169 143 91 30 minut

28.3.2010 170 144 90 31 minut

29.3.2010 168 143 89 32 minut

31.3.2010 169 141 91 31 minut

1.4.2010 167 141 82 33 minut

3.4.2010 166 142 80 32 minut

4.4.2010 165 140 76 34 minut

5.4.2010 173 142 91 36 minut

7.4.2010 165 143 80 32 minut

8.4.2010 163 142 85 34 minut

10.4.2010 166 141 87 35 minut

11.4.2010 162 140 82 37 minut

 

V tabulce jsou zohledněny čtyři ukazatele, které jsou nejdůležitější pro náš 

výzkum – maximální srdeční frekvence (SF max), průměrná srdeční frekvence (SF 

průměr), minimální srdeční frekvence (SF min) a doba strávená v tréninkové zóně 

vytrvalost.  

Jak vyplývá z výsledků, maximální SF měla zpočátku vyšší hodnotu. Tento trend 

lze připsat nedostatečné adaptaci TO na pravidelné spinning lekce. Každá fyzická 

námaha, cvičení či sportovní aktivita vychýlí tělo z rovnováhy. Je proto nezbytné 

opakovat tato zatížení o správné intenzitě, délce a frekvenci pravidelně, aby došlo ke 

změně. Postupem času se TO adaptovala na pravidelnost tohoto aerobního cvičení a 

hodnota SF maximální začala klesat.  



Dále měla TO v prvních spinning lekcích problém s udržením průměrné SF na 

hodnotě, která byla jako tréninková určena laboratorním měřením (tedy 147 tepů.min.
-

1
). K této hodnotě se testované osobě nepodařilo výrazněji přiblížit. 

Nejdůležitějším údajem byla doba strávená v rozmezí 65-75 % maxima SF, tedy 

ve vytrvalostní energetické zóně. Jak je patrné z tabulky, tato doba se v průběhu celého 

programu prodlužovala, a to z původních 11 minut až na finálních 37 minut. TO byla po 

měsíci a půl schopná lépe se udržet v plánovaném (a preferovaném) pásmu srdeční 

frekvence, což mělo pozitivní vliv na redukci její hmotnosti.  

Dále se budeme zabývat rozdíly mezi úvodní fází programu a závěrečnou fází. 

Následující graf
6
 (viz. Obrázek č. 1) zahrnuje záznam cvičební lekce spinning programu 

u TO v první části bloku. Měření proběhlo na začátku výzkumu 3. března 2010 a 

v porovnání s druhým cvičením (viz. Obrázek č. 2), které bylo změřeno 5. dubna 2010, 

můžeme na základě naměřených ukazatelů dokumentovat, že adaptace je 

neoddiskutovatelným faktorem ve výkonnosti sportovce. Během tohoto období došlo 

k výrazné proměně sportovního výkonu. 

V prvním grafu je zřejmá diferenciace SF, která je způsobená špatnou adaptací na 

cvičení. Velká kolísavost SF – tím je myšlen velký rozdíl mezi maximálními a 

minimálními hodnotami i jejich prudké změny – není dobrým předpokladem redukce 

hmotnosti. Naopak, v tomto cvičení se spíše něž tuky odbourávají cukry, což není naším 

cílem.  

Z druhého grafu je naopak patrné, že TO se držela v požadovaném pásmu a 

docházelo tedy k odbourávání tuků. Pouze konec lekce, kdy se TO nevyvarovala chyby 

s tzv. vydáním na závěr, během nějž se rapidně zvýšila SF maximální, lze hodnotit 

negativně.  

 

Obrázek č. 1 – Záznam 

srdeční frekvence spinning 

lekce ze dne 3. 3. 2010. 

 

                                                           
6
 Data z měřiče srdeční frekvence typu Suunto t6 byla do podoby grafů zpracována v programu Suunto 

Training Manager. 



 

Obrázek č. 2 – Záznam 

srdeční frekvence spinning 

lekce ze 5. 4. 2010. 

 

Jak je z obou 

grafů zřejmé, prvních 

zhruba deset minut je 

úvodní, tedy zahřívací 

část. U druhého grafu 

vidíme, že v 5. a 12. 

minutě došlo 

k náhlému zastavení. 

TO nejdříve upadla 

láhev s iontovým 

nápojem, ve druhém případě TO pomáhala jiné zákaznici s nastavením kola. 

V další, hlavní části spinning lekce jsou rozdílné hodnoty. Hlavně u prvního grafu 

je velmi kolísavá hodnota SF, kdy je vidět malá adaptace organismu na pohybovou 

zátěž, a tím pádem velký rozsah srdeční frekvence mezi maximální a minimální SF. 

Příkladem je kolísáni od 30. minuty až do 42. minuty, kdy je tato tendence nejvíce 

patrná.  

Na závěr obou spinning lekcí dochází k vyjetí a uvolnění organismu, při kterém se 

snižuje srdeční frekvence. 

Po skončení celého tréninkového procesu podstoupila TO další vyšetření a měření 

u lékaře, které prováděl 13. dubna 2010 opět MUDr. Oldřich Jindra. Ten u TO naměřil 

hmotnost 81 kg (viz Příloha č. 2), což znamenalo redukci hmotnosti na před výzkumem 

stanovenou hodnotu. Doplňující měření obvodu pasu ukázalo pokles této hodnoty na 

90 cm. 

 

4.5. Dosažené výsledky  

Na začátku celého výzkumu měla TO po spiroergometrickém vyšetření hodnotu 

BMI 26,9 (kg.m
-2

), tedy nadváhu. Po absolvování 30 spinningových lekcí jsme při 

opětovném vyšetření TO zjistili, že hodnota BMI se snížila na 24,5 (kg.m
-2

). Tato 



hodnota je podle tabulek z literatury hodnocena jako přiměřená hmotnost (Středa, 

2005).  

Nezanedbatelným faktorem v tomto ohledu je také zmenšená hodnota obvodu 

pasu. Po absolvování spinningových lekcí a při změně životosprávy a stravovacích 

návyků se TO zmenšil obvod pasu z 98 na 90 cm. Je to celkem předpokládané zjištění, 

neboť redukce hmotnosti a obvod pasu jsou tzv. spojené nádoby. Zároveň to dokládá, že 

k redukci došlo skutečně na základě odbourání tuků, které se u mužů udržují právě 

v oblasti břicha. 

Dalším důležitým faktorem, který mohl lékař na konci výzkumu konstatovat, bylo 

zlepšení fyzické kondice (viz Příloha č. 2). Zároveň jej potvrzovaly už snižující se 

hodnoty maximální SF během samotného výzkumu. Tyto indikátory dokládají, že TO se 

postupem spinningového programu adaptovala na pravidelnou zátěž.    

 

 



5.    DISKUZE 

 

V závěrečné kapitole této bakalářské práce se pokusím zdůvodnit, proč je spinning 

program vhodný k redukci hmotnosti a jakým způsobem je možné jej využívat. Dále se 

z obdobného pohledu zaměřím na praktičnost a přiměřenost sporttesterů a jejich 

nezbytnost v tomto procesu. Neopomenu srovnat tuto bakalářkou práci s jinou, 

diplomovou prací. A na závěr se pokusím porovnat výsledky měření srdeční frekvence a 

doporučené intenzity zatížení u testované osoby – jinými slovy převedu význam 

naměřených údajů do praxe a zohledním i některé další zajímavé výsledky, na jejichž 

interpretaci nebyl prostor v předchozí kapitole.  

 

5.1. Vhodnost a využití spinning programu k redukci hmotnosti 

Jak ukazují základní výsledky, spinningový program a spinningové cvičení může 

vést ve střednědobém horizontu u zdravého člověka k redukci hmotnosti. V období 

necelých dvou měsíců snížila TO svou hmotnost o osm kilogramů.  

Dodatečná měření potvrdila, že se jednalo o efektivní hubnutí, kdy by se 

nadbytečná hmotnost uvolňovala ze svalů a nevedla by k odbourávání tuků. Právě proto 

jsme před a po tréninkovém programu porovnávali i údaje obvodu pasu TO. Zeštíhlení 

o 8 cm u TO je podpůrným argumentem pro redukci tukové hmoty. 

Spinning tak jako každá aktivita prováděná za dostatečného přísunu kyslíku 

pracujícím svalům, má prokazatelný vliv na snížení hmotnosti. Aby však k této redukci 

došlo, musí být dodrženy určité podmínky. Účastníci většinou mají jasný cíl, ale sami 

neznají správný způsob jeho realizace. V tomto případě je nutná a nezbytná odbornost 

spinningového instruktora, který stanoví vhodný program a upozorní účastníka na určité 

zásady. 

První z nich je dodržování stanovené energetické zóny, kterou v tomto případě 

byla zóna vytrvalosti. Ta měla být podle teoretických předpokladů nejefektivnějším 

prostředkem ke snižování hmotnosti. Jak vyplývá z naměřených údajů, TO se postupně 

dopracovala až k výsledku, kdy v pásmu srdeční frekvence této zóny (65-75 % 

maximální SF) trávila více než polovinu času lekce, tj. přes 30 minut. Tento faktor měl 

zásadní vliv na odbourávání tuků – pohyb v příliš nízkém pásmu SF by nevedl 

k efektivnímu spalování, pohyb ve vyšším pásmu by neznamenal odbourávání vůbec. 

Druhým podstatným činitelem bylo pochopitelně vyvážené stravování. V tomto 

ohledu jsem na TO pochopitelně mohl dohlížet pouze v době bezprostředně před, 



během a po tréninku. Proto mohu konstatovat, že TO dodržovala pitný režim (během 

každého tréninku spotřebovala minimálně litr tekutin, po každém cvičení užívala 

doporučený sacharido-proteinový nápoj) a po cvičení zkonzumovala také doporučený 

doplněk stravy BCAA + Carnitin. V ostatních faktorech stravování jsem neměl možnost 

TO kontrolovat, ale vzhledem k dosaženým výsledkům lze předpokládat, že TO svůj 

jídelníček udržovala v mezích předem stanovených zásad a základy správné 

životosprávy plnila. 

Pro dosažení stanoveného cíle je nezbytná nejen vůle, ale i disciplína. V tomto 

ohledu mohla být efektivita cvičení ještě mnohem lepší. Jak naznačuje například graf 

cvičení z 5. dubna 2010 (viz Obrázek č. 2 v kapitole 4.), během jízdy se objevilo 

několik rezerv. V souvislosti s tímto cvičením můžeme připomenout dvojí přerušení 

jízdy u TO (ať už z důvodů relevantních či irelevantních) nebo závěrečnou změnu 

intervalu a z toho vyplývající zvýšení srdeční frekvence.  

Spinningový program měl také několik vedlejších důsledků, které je na místě také 

zmínit. Jak dokládají údaje maximální SF TO v průběhu celého programu, docházelo 

k postupnému snižování jejích hodnot. Tento proces můžeme klasifikovat jako postupné 

zlepšování fyzické kondice TO.  

Spinning jako forma intervence a její výsledek je závislý na třech důležitých 

bodech. Za prvé je to intenzita zatížení. Díky sporttestrům se TO podařilo udržet 

rozmezí SF ve vytrvalostní zóně (140 – 158 tepů/min.) během samotného výzkumu a 

tím i submaximální zatížení.  

Dalším faktorem, který velmi kladně ovlivnil tuto intervenci, byla doba trvání. 

K tomu, abychom mohli během spinningových lekcí dospět k ovlivňování hmotnosti, 

bylo zapotřebí udržet SF ve vytrvalostní zóně déle než 10 minut. První měření byla 

málo efektivní, ale po určité adaptaci na zátěž byla další měření lepší, a lze tedy říct, že 

dobu trvání při spinningu zvládla TO velmi dobře. 

Posledním bodem je frekvence cvičení. Pro dosažení redukce hmotnosti u TO za 

šest týdnů, jsme museli zvolit v krátkodobém, časovém horizontu frekvenci cvičení pět 

lekcí za týden.   

 

5.2. Řízení tréninku s využitím srdeční frekvence  

Existují obecně platné zásady. Aby byla, tato intervence úspěšná musíme 

modifikovat, stanovit individuální intenzitu na danou osobu. Tuto intenzitu lze 

kontrolovat u TO mimo jiné pomocí SF (nepublikované sdělení, Bunc, 2011). 



Z uvedeného výzkumu a jeho výsledků (při naplnění teoretických předpokladů) 

vyplývá, že monitorovat a případně korigovat intenzitu srdeční frekvence a tedy i 

intenzitu cvičení je naprosto nezbytné. TO se totiž musí pohybovat v konkrétním pásmu 

srdeční frekvence, aby bylo cvičení efektivní.  

Jedním z prostředků, který zajistí průběžnou kontrolu srdeční frekvence, je 

sporttester. Jeho význam v celém tréninkovém procesu lze tedy označit jako klíčový. 

Sporttester slouží nejen pro regulaci intenzity pohybové aktivity a přeneseně tedy i 

pro maximalizaci efektu redukce hmotnosti. Jeho významnou funkcí je také ochrana 

před možným zdravotním poškozením organismu, k němuž by mohlo dojít v případě 

častého přibližování se k hodnotám maximální srdeční frekvence.  

Jak ukazuje tabulka měření jednotlivých lekcí, maximální SF se u TO ke konci 

výzkumu držela v normě stanovené intenzity (65-75 % maxima). K tomuto výsledku 

přispěla nejen adaptace organismu, ale i monitorování SF pomocí sporttesteru a 

průběžná možnost kontroly zatížení během celého procesu.  

Sporttester nám zároveň zaznamenal potřebné údaje, s nimiž v tomto výzkumu 

pracujeme. Je to tedy neocenitelná pomůcka nejen během samotného tréninku, ale i pro 

proces sběru dat a jejich následného vyhodnocování.  

Sporttester pro účely podobné našemu výzkumu by měl tedy obsahovat (kromě 

základních funkcí hodiny, datum a budík) tyto funkce: údaje o aktuální, průměrné a 

maximální SF, možnost nastavení pásem SF, zvukový signál při jejich překročení a 

záznam doby strávené v jednotlivých zónách. Podmínkou je samozřejmě jeho 

komunikace s počítačem. 

Abychom sporttester využili správně, je třeba dodržovat několik zásad. První 

podmínkou je zadání co nejpřesnějších údajů o TO. Z toho důvodu je před výzkumem 

(či tréninkovým procesem) nutné, aby podstoupila potřebná měření a lékařská vyšetření. 

Ta nám zaručí nejpřesnější údaje a zároveň potvrdí přiměřený zdravotní stav osoby. 

Druhou podmínkou je opět disciplína TO. Ona sama musí vědět, že je pro ní 

užitečné udržet se ve správném pásmu srdeční frekvence (instruktor ji na to musí 

pochopitelně upozornit, když je zapotřebí). Spinning se často cvičí v kolektivním 

prostředí, kdy je kolem cvičícího několik dalších účastníků. TO by proto neměla 

podléhat vlivům okolního prostředí ani vlastní přílišné motivaci.  

Uplatnění měřiče srdeční frekvence při redukci hmotnosti v součinnosti se 

spinningem je tedy zřejmé. V současné době už jsou spinningová centra sporttestery 

běžně vybavená a na požádání je může klient využívat.  



 

5.3.  Komparace výsledků s prací zaměřenou na jiná aerobní cvičení 

V neposlední řadě bych se rád zmínil o jiné práci, která mi umožnila určité 

porovnání. Výsledky mého sledování jsem porovnal se závěry diplomové práce, která se 

zaměřovala na problematiku aerobního cvičení (Využití měřiče tepové frekvence za 

účelem redukce hmotnosti při skupinovém aerobním cvičení, Bc. Milan Kuchařík, 

2007). Autor hodnotí sledované pohybové aktivity (step-aerobic, tae-bo a body-styling), 

jako méně vhodné k redukci hmotnosti, z důvodů kolísání tepové frekvence během 

pohybové zátěže. Z mého výzkumu oproti tomu vyplynulo, že u spinningu je srdeční 

frekvence více konstantní a z toho důvodu je spinning vhodnější k redukci hmotnosti.  

         

5.4. Porovnání výsledků měření SF a doporučených intenzit zatížení u TO 

Při pohledu na výsledky měření SF v průběhu třiceti lekcí můžeme narazit na 

několik zajímavých údajů. O pravidelném snižování maximální SF už jsem se zmínil. 

Není však bez zajímavosti, že ke konci výzkumu se hodnoty maxima přiblížily horní 

hranici pásma SF pro vytrvalostní zónu (75 % maxima TO), tedy 158 tepů/min. Jenom 

připomeňme, že při posledních čtyřech cvičeních tato hodnota oscilovala mezi 162 a 

165 tepů/min. 

Podobnou zajímavost můžeme najít i v případě průměrné SF. Její hodnoty se 

pohybovaly mezi 139 až 143 tepů/min., čímž se ani jednou nepřiblížily tréninkové SF 

naměřené při vyšetření před začátkem výzkumu (147 tepů/min.). Zároveň se však 

udržovaly v rovině, která charakterizovala spodní hranici pásma vytrvalosti (65 % TO), 

tedy 140 tepů/min. 

Můžeme tak uvést, že na konci výzkumu hranici efektivního spalování tuků u TO 

v podstatě kopírovaly jeho maximální a průměrná SF, což je pro potřeby tohoto cvičení 

ideální stav. I proto strávila TO během poslední třetiny cvičení vždy více než polovinu 

času v pásmu zóny vytrvalosti (viz. Tabulka č. 3). 

 



ZÁVĚR 

Ve velmi uspěchané době se najde ještě stále dost lidí, kteří chtějí vykonávat 

pohybovou činnost, a to nejen proto, že je to baví, ale i proto, že by se sebou rádi něco 

udělali. Ať už mluvíme o zlepšení fyzické zdatnosti či redukci hmotnosti, vždy musíme 

podstoupit určitou specifickou zátěž a adaptovat se na pohybovou činnost. Čím 

pravidelněji tělo podstupuje pohybovou a nejlépe aerobní činnost, tím je to pro jeho 

fyzický stav lepší.  

Jedním z možných aerobních cvičení je spinning. Naším hlavním cílem v této 

bakalářské práce bylo vlivem spinning programu redukovat hmotnost s využitím měřičů 

srdeční frekvence. Před začátkem spinning programu a po jeho skončení proběhla dvě 

laboratorní vyšetření. Mezi jejich odlišnými výsledky leží šest týdnu tréninkového 

procesu v rámci spinning programu a našeho výzkumu. 

Závěrečné vyšetření prokázalo, že testované osobě se podařilo zredukovat svoji 

hmotnost z původních 89 kg na 81 kg. Tyto výsledky nám potvrdily, že spinning je 

vhodnou pohybovou aktivitou při snižování hmotnosti. Efekt cvičení zesílilo 

dodržování zdravého životního stylu (racionální výživa, dostatek tekutin, omezení 

konzumace alkoholických nápojů). Na ztrátu tělesného tuku mají pochopitelně vliv i 

genetické predispozice (genotyp, somatotyp, metabolismus).  

Při spinningových lekcích bylo provedeno celkem 30 měření s využitím měřičů 

srdeční frekvence typu Suunto a Polar, které zaznamenaly celkový průběh zátěže. Když 

porovnáme obě laboratorní vyšetření, je zřejmé, že stav testované osoby se zlepšil ve 

všech ukazatelích. Výzkum prokázal, že při dodržení správného rozmezí srdeční 

frekvence během tréninku je možné zredukovat hmotnost ze stavu mírné nadváhy do 

přiměřených hodnot a zároveň vylepšit fyzickou kondici. 

         Naše práce potvrdila hypotézy, že spinning je vhodnou pohybovou aktivitou 

k redukci hmotnosti, díky správně zvoleném spinning programu. Zároveň v průběhu 

monitorování se u TO snižovala klidová SF, která je ukazatelem tělesné zdatnosti 

   Výzkum měl samozřejmě svá úskalí. To největší vyplývalo z jeho dílčí přednosti 

– z toho, že se jednalo o kvalitativní výzkum konkrétní osoby. Stejný přístup by u 

jiných osob mohl fungovat podobně, ale také odlišně. Proto bych do budoucna rád na 

toto téma navázal a vyzkoušel platnost této hypotézy při vyšším počtu probandů, tedy 

v rámci kvantitativního výzkumu. V tom vidím prostor pro případné rozšíření tohoto 

tématu na diplomovou práci. 
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Příloha č. 3 – Pozice rukou při jízdě na spinneru 
 

 
 

a) Pozice 1 – paže jsou mírně pokrčené a uvolněné, ruce na řídítkách jsou položeny 

volně na jejich horní straně a palec řídítka nesvírá.  

b) Pozice 2 – stabilnější pozice, která spočívá v úchopu řídítek dlaněmi v jejich 

střední části.  

c) Pozice 3 – uchopení konce řídítek dlaněmi, přičemž hřbety rukou jsou vytočeny 

směrem ven, od cyklisty. Sevření u pozic 2 a 3 by nemělo být křečovité.  

 

Zdroj: Hnízdil a kol., 2004. 



Příloha č. 4 – Využité sporttestery 
 

 

Obr. 1 Přijímač sporttesteru Suunto t6 (zdroj: archív autora) 

 

 

 

Obr. 2 Snímací část sporttesteru Suunto t6 (zdroj: archív autora) 

 

 

 

Obr. 3 Snímací část sporttesteru Polar S710i (zdroj: www.polar.fi) 

 

 

 


