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Abstrakt 

 

Název bakalářské práce: Analýza tréninkového zatížení běžce na 400 m překážek 

vrcholové úrovně 

 

Cíle práce: Cílem bakalářské práce je vyhodnocení jednotlivých obecných a 

specifických tréninkových ukazatelů běžce vrcholové úrovně na 400 metrů překážek a 

vliv specifických tréninkových ukazatelů na výkon a výkonnost v běhu na 400 metrů 

překážek. Dalším cílem práce bylo porovnávání výkonů ve vedlejších disciplínách 

v závislosti na výkonnosti na trati 400 metrů překážek. 

 

Metodika práce: Data byla získána z tréninkových deníků a jednotlivé specifické 

tréninkové ukazatele byly vyhodnocovány podle úrovně intenzity, intervalu odpočinku 

a zařazení do období RTC.   

 

Výsledky práce: Důvodem stagnace v roce 2003 bylo snížení objemu u hlavních 

specifických tréninkových ukazatelů. Dalším důležitým faktorem snížení výkonnosti na 

trati 400 metrů překážek, bylo snížení počtu úseků při tréninkových jednotkách. 

V rámci RTC došlo v roce 2003 k rozložení tréninkového objemu do celého RTC, 

oproti roku předešlému. V roce 2002 byl hlavní důraz na objem zatížení soustředěn do 

podzimní části přípravného období a poté byl kladen na rozvoj rychlostní a speciální 

vytrvalosti a došlo k dynamickým změnám všech STU v rámci RTC podle dílčích úkolů 

jednotlivých mikrocyklů. 

 

 

Klíčová slova: sportovní trénink, analýza tréninku, obecné tréninkové ukazatele, 

specifické tréninkové ukazatele, 400 metrů překážek 
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Abstract 

 

Title of the thesis: Analysis of training load runner on the 400m hurdles peak level 

 

 

Objectives: The aim of this work is the evaluation of general and specific training 

indicatorsof peak level runners in 400 meters hurdles and the influence of specific 

training on performance indicators and performance in the 400 meter hurdles. 

Determining the ideal level of intensity and volume load in the annual training cycle. 

Another aim of the study was the comparison of performance in support events 

depending on the performance on the track 400 meters hurdles. 

 

Methods: Data were obtained from individual training diaries and specific training 

indicators were determined by the level of intensity, interval of rest and inclusion in the 

annual training cycle (ATC). 

 

Results: The stagnation in 2003 was due to reduction of the volume in the main 

indicators of specific training. Another important factor in decreased performance on 

the track 400 meters hurdles was due to reduced number of repetitions during training 

units. The changes in the distribution of specific training indicators were found in 

comparison of both training cycles.. In 2002, emphasis was on volume load is 

concentrated in the autumn part of the preparatory period and then was placed on 

developing speed and special endurance and there was more dynamic change of specific 

training indicators distribution through the year. 

 

 

Keywords: sport training, training analysis, general indicators of training, specific 

training indicators, 400 meter hurdles 
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1. ÚVOD 

 
 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat nejdelší sprinterskou překážkovou tratí, 

jíž je 400 metrů překážek. Tato trať je nejdelší sprinterskou tratí, a rovněž nejnáročnější. 

Úspěch na dlouhých překážkách nezaručí jen jedna schopnost, nýbrž velmi mnoho 

schopností a dovedností, na kterých musíte tvrdě pracovat. 

Historicky nejúspěšnějším závodníkem na této trati byl, je a zřejmě asi bude 

Edwin Moses, který svou první zlatou olympijskou medaili získal v roce 1976 

v Montrealu a nebýt bojkotu USA v Moskvě získal by tři zlaté olympijské medaile. 

Poslední vítězství vybojoval v Římě na MS v roce 1987 v neskutečném souboji o jednu 

setinu sekundy a dvěmi před třetím v pořadí Haraldem Schmidtem (nejlepším běžcem 

bílé pleti na této trati 47.48 s). Kariéru ukončil Moses třetím místem v Soulu na OH 88, 

deset let nebyl na čtvrtce s překážkami poražen. Popírá veškeré zákonitosti této 

disciplíny i sportu. Běhal celou trať na 13 kroků, což se podařilo jen pár výjimečným 

atletům a také pozdějšímu a současnému držiteli světového rekordu Kevinu Youngovi. 

Ten překonal světový rekord časem 46.78. Ale vydržel být vládcem příliš krátce, byť při 

světovém rekordu dokázal jako jediný překážkář historie běžet na 12 kroků mezi třetí až 

pátou překážkou. Kevin Young vyhrál ještě v roce 1993 MS ve Stuttgartu a tím skončil 

jeho medailový výčet. Avšak cesta na vrchol je mnohdy dlouhá a trnitá a ta 

k současnému světovému rekordu začala již v roce 1988 v Soulu, kdy byl Young na 

čtvrtém místě časem 47.94 s. V Soulu se dočkal vítězství věčný stín Mosese André 

Philips, který Mosese porazil jako první po deseti letech. 

U nás je držitelem českého rekordu časem 48.27 s Jiří Mužík. Tento čas zaběhl 

hned první rok, kdy se této trati věnoval a již ho nikdy poté nepřekonal. Největším 

úspěchem Mužíka se stala stříbrná medaile z Mistrovství Evropy v Mnichově 2002, kde 

časem 48.37 doběhl za evropským rekordmanem Stephanem Diaganou a těsně porazil 

bývalého mistra Evropy poláka Pawla Januszewskiho. Osobní rekord zaběhl u trenéra 

specialisty na trojskok a dálku, což byly disciplíny, na něž se ještě rok předtím 

připravoval. Nejen z toho vyplývá, že odrazové schopnosti jsou do jisté míry 

podstatným faktorem výkonu na této trati. 

Čtvrtkař překážkář musí být všestranný a jeho trénink všestranně zaměřený. 

Běžec na této trati by měl být rychlý jako hladký sprinter, vydržet jako půlkař a stejně 
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tak běhat, skákat jako skokan a absolvovat podobné množství odrazů, disponovat 

silovými schopnostmi, zejména silovou vytrvalostí a pohyblivý a šikovný jako krátký 

překážkář. Ačkoliv trénink některých schopností negativně ovlivňuje jiné schopnosti 

např. trénink síly a vytrvalosti. 

Trénink na 400 metrů překážek je specifický a podle Iskry a McFarlana (1999 a 

2000) zahrnuje celou řadu prvků v přípravě na závody- rychlostní trénink, silový 

trénink, vytrvalostní trénink a trénink techniky. Trénink rytmu, který je typický pro 

závod na 400 metrů překážek, je běžně interpretován nejednoznačně (Iskra 2010). 
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2. TEORETICKÁ ČÁST  
 

2.1 Charakteristika atletiky 
 

Atletika podle Choutkové (2003) má mezi sporty výlučné postavení. Její 

pohybový základ tvoří přirozené pohyby (chůze, běh, skok, hod), které se výrazně 

uplatňují v celé řadě ostatních sportovních odvětví. Podle http://cs.wikipedia.org/wiki/ 

atletika zahrnuje různorodé pohybové činnosti, jejichž obsahem jsou pohyby cyklické, 

acyklické a smíšené podle charakteru jednotlivých disciplín. Uplatňují se při ní také 

základní dynamické zákony - jde o přechod z klidu do pohybu (start), změnu směru 

pohybu (odraz při skoku), dokončení pohybu (doskok). V atletických disciplinách se 

uplatňuje pohyb rovnoměrný (např. běh v trati) nebo pohyb rovnoměrně zrychlený 

přímočarý či rotační (např. vrh koulí a hod diskem). Atletika zajišťuje všestranný rozvoj 

a současně poskytuje široký výběr pro sportovní vyžití. 

Podle Choutkové (2003) tělesná cvičení s atletickým obsahem provozovali a 

provozují příslušníci primitivních národů dodnes většinou živelně. Kolébkou 

organizované atletiky se stalo antické Řecko, kde byla atletika hlavní náplní 

olympijských her. Starověký pentatlon (pětiboj) obsahoval vedle zápasu běh, skok, hod 

diskem a hod oštěpem. Kolébkou novodobé atletiky je Anglie. Již v 17. Století se zde 

konaly závody v běhu a to zejména na dlouhé vzdálenosti. Závodů se nejprve 

zúčastňovali profesionálové, později se tvořily kroužky amatérů na školách i ve 

sportovních klubech. Rozšířil se podstatně i atletický program- vedle běhů byl zařazen 

skok do dálky a do výšky, vrh kamenem, hod kladivem a kriketovým míčkem. Z Anglie 

se atletika rozšířila do celého světa. 

Podle Kaplana (2009) je jednou z největších výhod atletiky, její objektivní 

měřitelnost, přičemž výkony se dají pravidelně a průběžně kontrolovat a srovnávat 

vlastní výsledky dosažených výkonů. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohyb
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2.2 Charakteristika výkonu v běhu na 400 metrů 
překážek 

 

Úspěch či neúspěch je determinován v běhu na 400 m př. tzv. „rytmickým 

tréninkem“ (Iskra 2010). Běh na 400 metrů překážek patří mezi nejobtížnější atletické 

disciplíny díky svým vysokým nárokům na pohybovou činnost v anaerobním 

laktátovém energetickém režimu, proto je nutná velmi náročná tréninková příprava. 

Výkon je závislý zejména na běžeckých schopnostech atleta (na rychlosti, speciální 

vytrvalosti a vytrvalosti), odrazové síle, speciální pohyblivosti a obratnosti. Tyto 

schopnosti tvoří základ potřebný pro zvládnutí a osvojení překážkové techniky, stejně 

jako rytmus mezi překážkami na delší vzdálenost, cit pro délku kroku a výborná 

nervosvalová koordinace.  Atlet je na této trati nucen překonat 10 překážek, které jsou 

od sebe 35 metrů vzdálené a vysoké 91,4 cm u mužů a 76,5 cm u žen (náběh 45 metrů a 

40 metrů doběh). Poslední tři překážky atleti překonávají ve značné únavě, proto musí 

být velmi odolní a psychicky silní a mít obrovskou vůli (Korbel 2005). 

Sportovní výkon na 400 metrů překážek je ovlivňován celou řadou vnitřních a 

vnějších faktorů a jejich měnícími se vztahy (Korbel 2005). Následující tabulka ukazuje 

tyto faktory, které mají různou významnost pro sportovní výkon, nicméně jeden faktor 

může buď pozitivně či negativně ovlivňovat faktor druhý.  

Podmínky sportovního výkonu rozdělujeme podle Martina (1997) na: 

- Vnitřní (osobní) podmínky 

a) kondice (silové, vytrvalostní, rychlostní a pohyblivostní schopnosti) 

b) technika pohybu (koordinační, pohybové schopnosti) 

c) taktika (schopnost analyzovat situaci, schopnost rozhodovat, schopnost 

přizpůsobit se) 

 

- Přímo pozorovatelné vnitřní podmínky 

a) tělesný systém (nervový, svalový, transportní – dýchání, srdce, krevní oběh, 

krev), pasivní pohybový aparát 

b) psychický stav (kognice, emoce, motivace, vůle) 

 

- Nepřímo pozorovatelné vnitřní podmínky 

 



12 

 

- Vnější (obecné) podmínky 

a) sociální (podpora rodičů, rodiny, přátel, školy, zaměstnavatele, trenéra, 

tréninkové a soutěžní podmínky, finanční podpora) 

b) materiální (sportovní přístroje, vybavení sportoviště, klimatické podmínky, 

geofyzikální podmínky 

V oblasti sociálních podmínek vyzvedáme pro rozvoj sportovního výkonu roli trenéra 

(Korbel 2005). 

       Další tabulka nám ukazuje možnosti, které může trenér se závodníkem využívat 

k absolutnímu naplnění dokonalé spolupráce závodník - trenér. Tyto vztahy mají 

významný vliv zejména ve vztahu závodníka k trenérovi a jeho úroveň důvěry, která 

hraje v konečném výsledku zásadní roli. 

 

Tabulka 1 - Interdisciplinární vztahy realizované závodníkem a trenérem (Korbel 2005) 

Lékařsko-  

fyzioterapeutické  

sledování 

Lékařství 

Fyzioterapie 

Fyziologie 

Výživa 

 

Biomechanika Dynamika rychlosti 

Diagnostika síly 

Analýza techniky 

 

Analýza tréninku Individuální plánování 

 a vyhodnocování tréninku 

 

Metodika tréninku Individuální tréninkové zkušenosti 

Zevšeobecnění 

 

Psychologie Osobnost 

Motivace 
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2.3 Struktura sportovního výkonu na 400 metrů 
překážek a jeho faktory 
 

Novotný (2003) rozděluje sportovní výkon na 400 m př. do několika dílčích faktorů, 

kterými jsou:  

- Somatické faktory 

 

- Osobnostní faktory 

 

 

- Kondiční faktory 

 

- Faktory techniky 

 

 

- Faktory taktiky 

 

400 m př. patří pro relativně vysokou intenzitu zatížení a dlouhou dobou trvání 

k fyzicky a psychicky nejobtížnějším atletickým disciplínám. Sportovní výkon je 

charakterizován převážnou aktivací ATP-LA energetického systému, který je vymezen 

dobou činnosti od 35 s do 2 minut. Jedná se o druh krátkodobé vytrvalosti. Při závodní 

činnosti tohoto druhu jsou zjišťovány následující údaje- srdeční frekvence, spotřeba 

kyslíku, získávání energie, spotřeba energie, laktát, volné mastné kyseliny, močovina, 

kortizol. Jsou zaneseny v tabulce č. 2 (Korbel 2005). 
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Tabulka 2 - Charakteristika struktury krátkodobé vytrvalosti (Neumann 1998) 

 

 KV 

35 s - 2min 

Srdeční frekvence (min-1) 190 - 205 

Spotřeba kyslíku (% VO2 max)  

95 - 100 

Získávání energie - % aerobní 

- % anaerobní 

47 - 60 

53 - 40 

Spotřeba energie 

kcal.min-1 

kcal celkem 

 

59 

50 - 100 

Laktát 

(mmol.l-1) 

 

18 - 25 

Volné mastné kyseliny 

(mmol.l-1) 

 

0.400 

Močovina v séru 

(mmol.l-1) 

5 - 6 

Cortizol 200 - 400 

 

Vzhledem k náročnosti tréninkové přípravy se doporučuje speciální příprava až 

v dospělém věku. Dostál (1985) uvádí, že mladí atleti by se měli věnovat v kategorii 

dorostu hladké čtvrtce a dvoustovce a překážkové tratě na 300 a 400 m užívat jen jako 

trať průpravnou. S tímto tvrzením se dá polemizovat a dokonce ho popírat, neboť 

z mého pohledu je nejvhodnější věnovat se krátkým překážkám, krátkým sprintům, 

víceboji či kombinovat některé skoky s překážkami. Z kondičních schopností je 

nejdůležitější „zásoba“ rychlosti v běhu na 400m (dále na 200m, 110m př. a 100m př.). 

Výkonnost v běhu na 400m je limitujícím faktorem pro výkonnost na překážkové 

čtvrtce a tvoří zhruba 75% výkonu podle statistiků (Korbel 2005). 

Korbel (2005) uvádí, že při porovnání rozdílu světových rekordů v překážkovém 

běhu na 400m a v běhu na 400m, to znamená rytmicko- technického koeficientu 

(indexu techniky) lze vidět veliké rozdíly mezi muži a ženami. Tento rozdíl je u mužů 

3,49 s a u žen 5,01 s. Nižší výkonnost u žen není způsobena nižšími překážkami, nýbrž 

rozestavěním překážek. Všichni světoví rekordmani měřili mezi 187-192 cm, což je 
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optimální tělesná výška pro běh mezi překážkami v délce 35 metrů. Pro lepší představu 

si můžeme představit, jako kdyby muži běhali 37-37,5 metru mezi překážkami. 

Nejdůležitějšími antropometrickými předpoklady jsou tělesná výška (zvláště 

délka dolních končetin) a hmotnost atleta. Ideálními typy jsou vysocí a štíhlí závodníci 

s vysokou ektomorfní a mezomorfní komponentou somatotypu (Korbel 2005). 

  

Tabulka 3 - Charakteristika věku, tělesného rozvoje a sportovního výkonu (Korbel 

2005) 

(20 vrcholových běžců a běžkyň) 

Ukazatel Kategorie x x max. x min. Variační rozpětí 

Věk M 

Ž 

23,70 

24,45 

28 

34 

20 

20 

8 

14 

Tělesná 

výška 

Tělesná hmotnost 

M 

Ž 

M 

Ž 

186,45 

171,05 

77,10 

57,95 

196 

178 

87 

70 

175 

162 

65 

50 

21 

16 

22 

20 

400m př. 

 

400m 

 

KTR 

M 

Ž 

M 

Ž 

M 

Ž 

48,13 

54,39 

46,04 

51,83 

2,09 

2,56 

46,78 

52,34 

44,56 

49,24 

1,16 

1,53 

47,85 

54,23 

46,84 

52,88 

2,80 

4,31 

 

1,10 

1,89 

2,28 

3,64 

1,64 

2,78 

 

 

2.3.1 Charakteristika výkonu z fyziologického a 
biochemického hlediska 
 

Rozhodující pohybovou schopností v běhu na 400 metrů překážek je speciální 

vytrvalost (podle ukazatele speciální vytrvalosti můžeme čtvrtkaře rozdělit na typy 

rychlostní, střední a vytrvalostní), limitující se zdá být rychlostní rezerva a v ní zejména 

úroveň rychlostní vytrvalosti (Kaplan 2001). Čtvrtkařské disciplíny dle Dostála (1985) 

absolvovány v anaerobním režimu, kdy dochází k podstatným změnám vnitřního 

prostředí organismu. Což znamená, že je 80- 90% energetické spotřeby výkonu kryto 

anaerobně. Podle Pendergasta (1990) úspěch v bězích na 400 a 400 metrů překážek 

záleží na správném využití energetických systémů, které jsou nutnými zdroji pro tvorbu 

ATP (adenosintrifosfátu). Liší se ve své schopnosti produkovat výkon a v celkové 

energii, kterou lze vyprodukovat. Systémy Pendergast (1990) rozdělil následovně: 
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ATP systém 

ATP se zapojuje do činnosti jako první. ATP je uložen ve svalech a jeho malé 

množství vystačí pouze na velmi krátký intenzivní výkon (trvání do jedné sekundy), kdy 

se jedná o pouhé zajištění startu a výběhu z bloků. Koncentrace ATP podmiňuje nejen 

svalovou kontrakci, ale i jeho relaxaci. Vyčerpané množství ATP musí být průběžně 

doplňováno, kdy k resyntéze ATP organismus využívá převážně cukry a tuky Janssen 

(2001). 

 

Alaktátový anaerobní systém (ATP- CP systém) 

ATP- CP systém představuje anaerobní způsob získávání energie z již 

přítomných energeticky bohatých fosfátů. Při štěpení ATP se současně aktivují reakce, 

které zajišťují resyntézu ATP ze svalových rezerv kreatinfosfátu (CP). 

Systém pracuje bez přístupu kyslíku a bez tvorby kyseliny mléčné v pracujících 

svalech. Kreatinfosfát (CP) se rozloží na kreatin a fosforečnany a uvolněná energie 

umožní ADP (adenosindifosfát) a volným fosforečnanům provést sloučení do formy 

ATP. Následně, v okamžiku, kdy ATP je poskytován z aerobního systému, uvolňuje 

ATP energii pro znovuvytvoření CP. Energie, která je k dispozici z tohoto systému, je 

větší než z aerobního či laktátového anaerobního systému. Avšak je brzy vyčerpána a 

její zásoba vystačí na 10 sekund maximální činnosti (Janssen 2001).  Dovalil (2007) 

uvádí 10- 20 sekund práce maximální činnosti. Aktivace tohoto systému probíhá pouze 

při činnostech vysoké intenzity. 

Po skončení maximální činnosti je většina zásob CP doplněna v rozmezí 2-3 

minut, což znamená, že sprinter potřebuje několik málo minut na regeneraci. Co se týče 

opakovaných úseků maximální intenzity, je třeba přibližně 30- 40 minut k úplnému 

zotavení.  

Alaktátový anaerobní systém je velmi omezen množstvím CP ve svalstvu a 

schopností jeho využití. Potenciál ATP- CP systému podmiňují vrozené předpoklady, 

jako je relativní zastoupení FG či FOG vláken ve svalech (Kaplan 2005). 

 

Laktátový anaerobní systém 

Podle Kaplana (2005) je nejdůležitějším energetickým systémem pro běh na 400 

a 400 metrů překážek laktátový anaerobní systém, který začíná působit v okamžiku 

vyčerpání CP. Dovalil (2007) uvádí, že tento systém převažujícím způsobem zajišťuje 

energetickou potřebu mezi 15 s a 2- 3 minutami pohybové činnosti odpovídající 
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intenzity, maxima dosahuje mezi 45- 60 sekundami. Dovalil (2007) dále píše, že ATP 

bezprostředně využívaný pro svalovou činnost za nedostatku kyslíku je získáván ze 

svalového glykogenu. Ve svalu se přitom akumuluje jako produkt anaerobních procesů 

kyselina mléčná- laktát (v koncentraci 10 mmol/l, extrémně až kolem 20 mmol/l). Spolu 

s dalšími kyselými metabolity postupně vyvolají acidózu- okyselení vnitřního prostředí. 

Podle Dovalila (2007) je na zvýšenou koncentraci laktátu zejména citlivá CNS. 

Dále dochází k narušení nervové regulace pohybu, objevuje se dyskoordinace, začíná 

bolest ve svalech, dochází k jejich místnímu zduření, intenzita činnosti se postupně 

snižuje, až zastavuje. Dovalil (2007) uvádí, že celkově úroveň krátkodobé vytrvalosti 

závisí na energetických rezervách (ATP, CP, glykogen) a rychlosti jejich uvolňování. 

Rovněž na zastoupení rychlých a smíšených svalových vláken a jejich hypertrofii, na 

nervovém humorálním. Psychicky významná je subjektivní tolerance k nepříjemným 

důsledkům acidózy (Dovalil 2007). 

Kaplan (2005) tvrdí, že důvodem proč se kvalitní výkony trvající déle než 30 

s nemohou opakovat přibližně během jedné hodiny, je rozptýlení velkého nahromadění 

kyseliny mléčné, které přetrvává v rozmezí 30 minut až jedné hodiny. Podle Dovalila 

(1989) je funkce tohoto systému relativně málo ekonomická. 

 

Aerobní energetický systém 

Kaplan (2005) uvádí, že jelikož běh na 400 a 400 metrů překážek je z 90 % kryt 

z anaerobních systémů, připadá na tento systém přibližně 10 % energetického krytí. 

Rovněž uvádí, že funkci systému charakterizuje štěpení cukrů, tuků a bílkovin za 

přítomnosti kyslíku. 

Zdrojem energie je podle Dovalila (1989) svalový glykogen, triglyceridy 

kosterního svalu, glukóza obsažená v krvi a doplňovaná z jaterního glykogenu, volné 

mastné kyseliny z tukové tkáně. Vzniklá energie je vázána na makroergní vazby 

sloučením ADP a volných fosforečnanů. Vzniká ATP s vysokou energetickou vazbou. 

ATP umožňuje svalové kontrakce za uvolňování energie z vazby. ATP se tak postupně 

znovu rozloží na ADP a volné fosforečnany. ADP a fosforečnany se mohou znovu vázat 

do formy ATP a proces může pokračovat tak dlouho, dokud je k dispozici kyslík a 

glykogen. Kaplan (2005) uvádí, že tento systém je z uvedených systémů nejméně 

výkonný. Hlavní význam tohoto systému spatřuje Kaplan (2005) při likvidaci 

kyslíkového dluhu a odbourávání laktátu po doběhu. 
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Strukturu energetických systému nejlépe vystihuje tabulka podle Mac Dougalla, 

aj. (1982). 

 

Tabulka 4 - Podíl energetických systémů na činnost různé doby trvání a relativně 

maximální intenzity 

Doba práce Energetický systém (v %) 

ATP- CP LA O2 

5 s 85 10 5 

10 s 50 35 15 

30 s 15 65 20 

1 min 8 62 30 

2 min 4 46 50 

4 min 2 28 70 

10 min 1 9 90 

30 min 1 4 95 

1 hod 1 1 98 

2 hod 1 1 98 

 

Při snaze udržet i v závěru trati co možná nejvyšší tempo a rychlost, dostavuje se 

v závěrečné rovince obrovský pocit únavy. Výdej energie je tak velký, že nelze počítat 

s energií uvolňovanou aerobním metabolismem. Zdrojem energie pro mechanickou 

práci je energie získaná anaerobně, za nepřístupu kyslíku ve svalech. Nelze počítat 

s kyslíkem získaným zvýšenou ventilací plic, ale jen jeho zásobou v plicích, v krevním 

oběhu a s kyslíkem vázaným na myoglobin. Na svalové úrovni existují tři formy 

energetického zásobení. Pro zajištění okamžitého svalového výkonu slouží kreatinfosfát 

(CP). Jeho zásoby jsou trénovatelné. ATP CP jsou rozhodující substráty pro 

nastartování svalové práce a krátkodobý výkon. Protože zásoby CP jsou ohraničené, 

stačí energie na zatížení nejvyšší intenzity jen 6-8 s a při nižší intenzitě 20-30 s. U 

sprinterů je jeho zásoba větší než u vytrvalců. Tréninkem se dá zvýšit až o 20%. 

Alaktátový trénink se vymezuje jen do 6 s proto, že jsou zde nárokovány převážně 

zásoby CP. Již při prodloužení zatížení na 8 s a více dochází k současnému zapojení 

glykolýzy. Při opakovaném sériovém zatížení musí anaerobní látková přeměna 

kompenzovat neplnohodnotné CP zásobení. Odbourávání energetických fosfátů má 
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vlastní formu látkové přeměny, která je označována jako purino- nukleotidová. V ní je 

ADP a AMP ve stavu jisté energetické nouze např. při tréninku maximální síly či 

rychlostně silovém tréninku v sérii, což vede k odbourávání hypoxanthinu a amoniaku 

ve svalu a kyseliny močové a močoviny v játrech. Odbourávání adeninnukleotidů trvá 

po vysoce intenzivním sprinterském zatížení okolo 20 min.. Teprve po této době je 

v krvi měřitelná nejvyšší koncentrace kyseliny močové. Po vysoce intenzivní zátěži od 

6 do 8 s v sérii se nedá zabránit vzestupu laktátu, protože je již nastartována glykolýza. 

Alaktátová výkonnostní schopnost svalů je závislá na velikosti kreatinfosfátové zásoby. 

(Korbel 2005) 

 

Tabulka 5 - Množství svalového glykogenu a kreatinu u různých typů běžců (Neumann 

1998) 

Druh sportu Počet (n) 
Kreatin 

(mmol.kg FG-1) 

Glykogen 

(g.100 g FG-1) 
FT – vlákna(%) 

Sprinteři 8 132,2+-3,5 1,43+-1,2 60 

Středotraťaři 24 117,0+-5,6 1,68+-0,8 30 

Vytrvalci 23 110,9+-9,6 2,16+-5,5 20 

 

60-85% celkového množství kreatinu může být k dispozici pro vrcholový výkon 

jako kreatinfosfát. S přírůstkem podílu FT- vláken se zvyšuje zásoba CP. Krátkodobý 

intenzivní svalový výkon nad 10 sekund je vždy spojen s tvorbou laktátu. Glykolýza 

dosahuje asi po 60 vteřinách nejintenzivnějšího svalového zatížení svého maxima. 

Výchozím substrátem pro tvorbu laktátu je svalový glykogen nebo krevní cestou do 

svalu přicházející glukóza. Transport glukózy se uskutečňuje v klidu či při kratší 

svalové práci a je na insulinu závislý nebo nezávislý, podle toho jaká cesta látkové 

přeměny převažuje (Korbel 2005). Vysoká koncentrace laktátu ve tkáních nebo v krvi 

zvyšuje koncentraci vodíkových iontů (H+) tzn., že hodnota pH se snižuje. Při 

koncentraci laktátu přes 20 mmol.l -1 v krvi klesá pH hodnota pod 7,2. Když dosáhne 

pokles pH ve svalových buňkách hodnoty 6,4, omezuje se tvorba energie. Buňky jsou 

tak chráněny před pokračujícím překyselením. Při krátkodobém zatížení dochází 

k vrcholu koncentrace laktátu po 3 minutách, v extrémních případech po 20- ti 

minutách. Remetabolismus laktátu se děje z 50% v játrech, v nezatěžovaných svalech 

z 30% a v srdci a ledvinách po 10%. Anaerobní látková přeměna probíhá hlavně v FG - 

svalových vláknech. U osob s rychle se stahujícími se vlákny je produkce laktátu 

silnější. Sprinteři produkují více laktátu než vytrvalci (Korbel 2005). 
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Podle koncentrace laktátu v krvi se rozlišují 3 zátěžové tréninkové zóny: 

- aerobní 2-4 mmol.l-1 

- smíšená 4-9 mmol.l-1 

- anaerobní 9 mmol.l-1 

Trénink 400 metrů překážek musí probíhat ve všech těchto pásmech s důrazem 

na anaerobní pásmo, přičemž hodnoty laktátu v přípravě dosahují až 20mmol.l-1, 

v závodech 25 mmol.l-1 i více (Korbel 2005). 

 

2.3.2 Charakteristika výkonu z hlediska typologie 

 

Vzhledem k vysoké náročnosti běhu na 400 m př. nejen z fyziologického je třeba 

se zmínit se o určitém modelu čtvrtkaře překážkáře. Dostál (1985) upozorňuje na 

geneticky podmíněnou schopnost svalového systému pracovat v anaerobním režimu. 

Rozhodující pohybovou schopností je speciální vytrvalost (podle ukazatele speciální 

vytrvalosti můžeme čtvrtkaře rozdělit na typy rychlostní, střední a vytrvalostní), 

limitující se zdá být rychlostní rezerva a v ní zejména úroveň rychlostní vytrvalosti. 

Kromě rychlostní vytrvalosti je v rychlostní zásobě čtvrtkaře zastoupena maximální 

rychlost. Startovní akcelerace má vzhledem k nižšímu podílu akceleračního úseku 

v celkové délce tratě menší význam. Na rozdíl od speciální síly, na které záleží udržení 

délky a frekvence kroků ve stadiu únavy, musíme také předpokládat u běžce na 400 m 

určitou zásobu vytrvalosti. Z hlediska ekonomie pohybu je třeba zvládnout setrvačný 

způsob běhu, který předpokládá vysokou úroveň svalové relaxace, svalové pružnosti a 

kloubní pohyblivosti.  Běžci na 400 m překážek patří svým somatotypem k typickým 

ektomorfním mezomorfům. (Korbel 2005) 

Podle Dovalila (2007) jsou somatické faktory relativně stálé a ve značné míře 

geneticky podmíněné činitelé hrající v řadě sportů významnou roli. Týkají se 

podpůrného systému, tj. kostry, svalstva, vazů, šlach a z velké části vytvářejí 

biomechanické podmínky konkrétní sportovní činnosti (Dovalil 2007).  
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Hlavní somatické faktory podle Dovalila (2007) 

- výška a hmotnost těla, 

- délkové rozměry a poměry, 

- složení těla, 

- tělesný typ 

Podle Novotného (2003) se z hlediska optimálních somatických předpokladů 

uplatňují vyšší štíhlé typy. Tedy muži 185- 190 cm vysocí a vážící zhruba 70- 75 kg a 

ženy vysoké 170- 180 cm o hmotnosti 55- 65 kg. Tyto somatické předpoklady jsou 

důležité pro zvládnutí progresivního 13 krokového rytmu u mužů a 15 krokového rytmu 

u žen v běhu na 400 metrů překážek (Novotný 2003). Dílčími somatickými faktory 

mohou být délky tělesných segmentů (např. paží) a jejich vzájemná proporce (Dovalil 

2007).  

Kromě podílu aktivní tělesné hmoty je důležité složení svalu z hlediska zastoupení 

jednotlivých typů svalových vláken. Typy vláken, jejichž podíl je v podstatě určen 

geneticky, ovlivňují různé funkce svalu. V určitém zjednodušení se rozlišují svalová 

vlákna bílá- rychlá a červená- pomalá (Dovalil 2007). Anaerobní laktátová přeměna 

probíhá hlavně v FG- svalových vláknech. U osob s vysokým podílem rychle se 

stahujících vláken je schopnost tvorby laktátu silnější. Svalové biopsie dokazují, že 

sportovci s větším množstvím než 40 % FG vláken vykazují významně vyšší schopnost 

vytvářet laktát než sportovci, kteří mají 70 až 80 % pomalu se stahujících vláken (ST). 

Nezávisle na dědičném dělení svalových vláken může být schopnost vytvářet laktát ve 

svalu podpořena speciálním intenzivním tréninkem, tzn., že je trénovatelná vyšší 

pohybovou frekvencí a vyšší rychlostí pohybové činnosti (Korbel 2005). 

Podle Dovalila (2007) lze vyjádřit tělesný typ komplexním způsobem a hledat 

vztahy k různým typům sportovních výkonů. Nejznámější je zjišťování tzv. somatotypů 

(Sheldon 1954, Heathová- Carter 1967). Obecně se jako dobrý somatický předpoklad 

k motorickým výkonům jeví somatotyp ektomorfních mezomorfů s převažující 

mezomorfní komponentou a minimální endomorfií (Dovalil 2007), což podle Korbela 

(2005) čtvrtkaři s překážkami dokonale naplňují. 

 

 

 



22 

 

2.3.3 Charakteristika výkonu z hlediska psychologie 
 

Novotný (2003) vyzdvihuje osobnostní faktory, jelikož dlouhý sprint klade 

specifické nároky především na morálně volní vlastnosti, jež se uplatňují hlavně 

v koncovce závodů, ale i během těžkých anaerobních tréninků. Trénink běhu na 400 m 

př. vyžaduje zejména trpělivost, koncentrovanost a cílevědomost (Novotný 2003). Běh 

na 400 metrů překážek je z větší části prováděn na výkonnostní i vrcholové úrovni v 

anaerobním laktátovém režimu, z čehož plynou nároky na psychickou odolnost běžce 

ve stavu momentálního vyčerpání. Pro pocit jistoty, že tento stav neohrožuje zdraví, 

nýbrž je podmínkou výkonnostního tréninku, se musí čtvrtkař seznámit s fyziologickým 

procesem únavy a uvědomit si optimální rozložení sil na trati a získat jasnou představu 

vzájemné souvislosti mezi výkonností na kratších úsecích, jako je běh na 200 m, a 

potenciálními možnostmi na trati 400 m. Důležité je zaměřit se na koncentraci na 

aktuální činnost a neztrácet ji např. předčasným přemýšlením o výsledku. Jinými slovy 

být plně pohlcen (koncentrován)- fully involved. K tomu je nutná určitá psychofyzická 

aktivace. V běhu na 400 m př. je třeba vyzvednout především osobnostní vlastnosti 

sportovce: touhu vyniknout, agresivnost, snahu překonat sám sebe, psychickou stabilitu, 

přiměřenou aktivaci psychického stavu, odvahu, iniciativnost a sebeovládání. Překážkář 

se musí přizpůsobit neobvyklým sportovním situacím- stavu dráhy, změně počasí, 

časovému posunutí závodu, počínání soupeřů apod.. Důležité jsou i charakterové 

vlastnosti jako sebedůvěra a optimismus. Překážkáře bychom měli vybírat z typu 

klidných silných jedinců s velkou pracovní schopností a optimální reakcí na určité 

podněty (Korbel 2005).  

 

2.3.4 Charakteristika výkonu z hlediska techniky 
 

Dovalil (2007) uvádí, že technikou se rozumí účelný způsob řešení pohybového 

úkolu, který je v souladu s možnostmi jedince, s biomechanickými zákonitostmi pohybu 

a uskutečňuje se na základě neurofyziologických mechanismů řízení pohybů, při 

kterých se využívají i další předpoklady sportovce, především kondiční, somatické i 

psychické. 

Na zvládnutí a dalším zdokonalování techniky se překážkového běhu se podílí 

komplex obratnostních schopností (Novotný 2003). V náběhu a v rytmických 
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jednotkách hovoříme o překážkářském rytmu, který je na rozdíl od vysokých překážek 

různý, od 13- 15 krokového rytmu u mužů (zkouší se i 12 kroků) až po 15- 17 kroků u 

žen (zkouší se i 14 kroků) podle výkonnostní úrovně. Náběh u mužů činí 19- 22 kroků a 

u žen 22 až 24 kroků, záleží rovněž na výkonnosti. Z hlediska pohyblivostní schopnosti 

je podle Novotného (2003) rozhodující pohyblivost v hlezenním kloubu, svalová 

pružnost a uvolněnost. Tento výrok je lehce nepřesný, neboť důležitý je „dobrý kotník“ 

tzn. vykonat velký rozsah pohybu během oporové fáze za krátkou dobu. Technická 

příprava v překážkovém běhu na 400 m je podle Korbela (2005) dlouhodobý proces, 

zaměřený na osvojování a zdokonalování racionální techniky šlapavého a švihového 

způsobu běhu, techniky překonávání překážek a běžeckého rytmu. Korbel (2007) i 

Novotný (2003) se shodují na faktu, že nejdůležitějším úkolem technické přípravy je 

schopnost svalové relaxace při běhu. Jedná se o optimální uvolnění svalových skupin, 

které v daný okamžik při běhu aktivně nepracují. 

Korbel (2005) uvádí úkoly, na které je třeba se zaměřit: 

- setrvačnost při vyřazení maximálního volního úsilí v rychlém běžeckém úseku 

- ekonomičnost běžeckých pohybů a zvětšování jejich rozsahu při maximálním 

svalovém uvolnění 

- udržení vysoké rychlosti běhu po delší dobu 

- nácvik techniky 

Důležitým faktorem nácviku překážkové techniky jsou podle Novotného (2003) 

vzdálenosti mezi jednotlivými překážkami. Trenéři někdy chybují v tom, že dávají 

svěřencům příliš dlouhé vzdálenosti, někdy dokonce závodní mezery, což většinou činí 

mladým atletům velké problémy. Navíc si zafixují jednu z nejzávažnějších chyb - 

natahování posledního kroku, aby se vůbec k překážce dostali (Novotný 2003). 

Korbel (2005) doporučuje používání známých prvků metodické řady, a to i u 

vyspělých závodníků (činnost přetahové a švihové nohy za chůze, klusu, přeběh 

překážek s odrazem pravé i levé nohy), přebíhání překážek s různými vzdálenostmi 

mezi překážkami z důvodu adaptace na změněné podmínky. Dále Korbel (2005) 

doporučuje využívat různě dlouhé úseky od překážkové průpravy s 1 krokem mezi 

překážkami až po 15- 13 krokový rytmus. V jarním období je nutné včas přistoupit 

k nácviku přeběhu překážek v zatáčce. Sportovní dovednost nespočívá pouze 

v samotném zvládnutí technického přeběhu překážek, nýbrž i v rytmickém zvládnutí 

trati (Korbel 2005). Při tréninku techniky by se měli podle Novotného (2003) závodníci 
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zaměřit na správný rytmus, zrychlení do překážky, nízký a správně provedený přechod 

přes překážku, rychlý odběh od překážky s co nejmenší ztrátou horizontální rychlosti. 

Podle Puzia (1975) nesmí být technika přeběhu obou nohou trénována pouze 

„cvičebně“, nýbrž musí být průběžně zdokonalována v rychlosti, a to nejen na nízkých a 

středních, ale i na vysokých překážkách. 

Krokový rytmus 

U většiny překážkářů se běžecký rytmus mezi překážkami pohybuje od 13 do 15 

kroků u mužů, u žen od 15 do 17 kroků. Lichý počet kroků má výhodu, protože nemusí 

být prováděna žádná změna nohou při odrazu na překážku. Přesto jsou běžci, kteří od 

začátku mezi překážkami na sudý počet kroků (14, 16) a na každou překážku se odrážejí 

střídavě z pravé a levé nohy. Jaký běžecký rytmus je účelný, závisí na výšce závodníka, 

odrazové síle dolních končetin, rychlosti, speciální vytrvalosti a ekonomičnosti přeběhu 

překážek s odrazem pravé i levé nohy (Korbel 2005). 

 

Tabulka 6 - Využití optimálního krokového rytmu v běhu na 400 m př. (Kodejš 1987) 

Počet kroků 

mezi 

překážkami (n) 

Počet kroků při 

náběhu na 1. 

př. (n) 

Vzdálenost 

odrazu od 

překážky (cm) 

Vzdálenost 

dokroku za 

překážkou (cm) 

Průměrná délka 

kroku mezi př. 

(cm) 

13 20 (21) 200- 210 140- 150 240 

14 21 (22) 190- 200 130- 150 227 

15 22 190- 195 130- 145 213 

16 22 (23) 185- 190 125- 145 201 

17 23 (24) 180- 185 125- 140 188 

 

Korbel (2005) uvádí, že analýza techniky překážkářů různé výkonnosti ukázala, 

že překážkáři vysoké úrovně se vyznačují schopností bezprostředně po přeběhu 

překážky nasadit rytmus běhu, který jim umožní přesně rozpočítat kroky k následující 

překážce. 

Vzhledem k tomu, že výška překážek je na trati čtvrtky žen značně nižší než u 

mužů, a to nejen absolutně, ale i relativně, nabízí se na závěr, že technika má u nich 

menší význam než u mužů a překážkářek na 100 m (Korbel 2005). 
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2.3.5 Charakteristika výkonu z hlediska taktiky 
 

Dovalil (2007) uvádí, že taktikou se chápe způsob řešení širších a dílčích úkolů, 

realizovaných v souladu s pravidly daného sportu. Spočívá ve výběru optimálního 

řešení strategických a taktických úkolů. Ten však bezprostředně souvisí s technickými 

aspekty, takže realizace taktických záměrů je možná jedině prostřednictvím techniky. 

Jádro taktických dovedností tvoří procesy myšlení. Jeho předpokladem jsou určité 

soubory vědomostí, které má sportovec k dispozici v paměti a dále pak i určité 

intelektové schopnosti, a to jak obecné, tak specifické (Dovalil 2007). 

Běh na 400 m překážek vyžaduje vysoké požadavky na taktickou připravenost 

závodníka jako málokterá atletická disciplína. Tato příprava úzce souvisí s tělesnou, 

technickou a psychologickou připraveností. Proto se zde většinou uplatňují vyzrálí 

závodníci. Vlastní taktická připravenost překážkáře v širším smyslu vyjadřuje jeho 

vztah k ostatním závodníkům v průběhu závodu. Závodník by měl znát výkonnost 

soupeřů, jejich přednosti i nedostatky (Korbel 2005). 

Překážkový běh na 400 m vyžaduje stanovení přesného taktického plánu 

vzhledem k rozdílným podmínkám závodů. Tyto podmínky mohou být různé, jak z 

hlediska důležitosti, vnějších podmínek, kterými jsou stav a povrch dráhy, směr větru, 

déšť či okolní teplota (Novotný 2003). Podle Korbela (2005) je cílem taktického 

zvládnutí závodu optimální rozložení sil v průběhu celého závodu. To se projevuje ve 

správném běžeckém rytmu a rychlosti jednotlivých rytmických jednotek. Je důležité 

nevypouštět běžecké nasazení mezi překážkami, protože při rytmickém běhu je těžší 

zrychlit než při hladkém běhu (Korbel 2005).  

Nejdůležitější podmínkou je podle Novotného (2003) určení správného krokového 

rytmu ve smyslu počtu kroků mezi překážkami, ale také stanovení, do které překážky je 

nutné určitý počet kroků držet a na které překážce závodník bude přecházet na vyšší 

počet kroků, aniž by musel násilně brzdit či udržení krokového rytmu násilně 

protahovat. Samozřejmě s tím souvisí i optimální rozložení běžecké rychlosti, která se 

nejlépe kontroluje na jednotlivých zášlapech za překážkami. Trenéři na dlouhých 

překážkách nejčastěji kontrolují zášlapy za 3., 5. a 8. překážkou (Novotný 2003).  

Takticky vrcholně připravený závodník by měl umět „běžet na sebe“ i při 

vylosování krajní dráhy. Důležitá je volba odrazové nohy na překážku. Je důležité umět 

běhat překážky s odrazem z obou nohou. V zatáčce je však výhodnější odraz z pravé 

nohy, jelikož důsledek náklonu těla, neguje působení odstředivé síly a je zachována 
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rovnováha při přeběhu překážek v zatáčkách. Závodník může běžet více při vnitřním 

okraji dráhy a není vystaven nebezpečí ztráty rovnováhy a diskvalifikace jako při 

odrazu z levé nohy (Korbel 2005). 

 

2.3.6 Charakteristika výkonu z hlediska kondičních 
schopností 

 

Podle Korbela (2005) výkon na 400 m př. závisí především na běžeckých 

schopnostech sportovce (na speciální vytrvalosti, rychlosti i vytrvalosti), odrazové síle, 

speciální pohyblivosti a obratnosti. Běžecké schopnosti jsou základem překážkového 

výkonu, potřebná úroveň pohyblivosti a obratnosti je předpokladem pro osvojení a 

zdokonalování překážkové techniky. 

Nejdůležitější pohybovou schopností běžce na 400 m překážek je speciální 

vytrvalost. Je určující vlastností běžeckého výkonu. Trať na 400 m překážek lze 

přirovnat ke speciální vytrvalosti na 500- 600 m (Korbel 2005). 
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2.4 Tréninkový proces 
 

2.4.1 Charakteristika a úkoly tréninku ve 
vrcholové etapě dlouhodobé přípravy 
 

Etapa vrcholné atletické přípravy se skládá ze tří subetap (Carette 1977, Dostál 

1985, Hart 1999, Malcom 1990, Moravec 1984, Nicolau 1986) 

Subetapa speciálního čtvrtkařského zdokonalování 

- věk: 19 – 20 let 

- Úkol subetapy: rozvoj speciálních dovedností a předpokladů 

Subetapa vrcholné speciální čtvrtkařské připravenosti 

- věk: 21 – 22 let 

- Úkol subetapy: dosažení vysokého stupně rozvoje speciálních 

pohybových schopností a dovedností 

Subetapa vrcholné speciální čtvrtkařské výkonnosti 

- věk 23 a více let 

- Úkol subetapy dosažení vrcholné speciální výkonnosti, která se blíží 

evropské, popřípadě světové úrovni. (Korbel 2005) 

Hranice mezi jednotlivými etapami dlouhodobé přípravy není přesně vymezena. 

Přecházení z jedné etapy do druhé je individuální (Korbel 2005). 

 

2.4.2 Kondiční příprava 

 

Rozvoj speciální překážkové vytrvalosti 

Prostředky pro rozvoj speciální vytrvalosti se používají cíleně od jarních měsíců 

až do sklonku závodního období. Praxe ukazuje, že překážkový běh trénink tohoto 

druhu je prováděn spíše ve větších časových odstupech např. jednou týdně (Korbel 

2005).  

Je- li sezona překážkáře dvouvrcholová, což znamená přípravu na halovou část 

sezony, je třeba zařadit prostředky pro rozvoj speciální vytrvalosti i v zimních měsících. 

V tréninkovém procesu se speciální vytrvalost projevuje ve schopnosti běžce 

produktivně se vyrovnat s fyzickou zátěží v typických cvičeních adekvátních pro jeho 

specializaci (Kaplan 2005).  
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Kaplan (2005) dále uvádí, že zvyšování úrovně speciální vytrvalosti je náročný a 

dlouhodobý proces, který probíhá na základě hlavních zákonitostí stavby sportovního 

tréninku. Novotný (2003) nabádá k opatrnosti, co se týče speciální vytrvalosti a jejího 

rozvoje, přestože jsou to rozhodující komponenty pro dobrý výkon. Dle mého názoru je 

úroveň speciální vytrvalosti do značné míry vrozená, ačkoliv se dá její úroveň 

dlouhodobým tréninkem významně vylepšit. Bez tohoto vrozeného předpokladu je 

v podstatě nemožné dosáhnout výjimečných výkonů.  

Nejvhodnějšími prostředky pro rozvoj speciální vytrvalosti čtvrtkaře jsou podle 

Dostála (1973) úseky kratší než 400 m, a to zejména úseky 200 m a 300 m. Na druhém 

místě jsou doporučovány úseky delší než 400 m, zejména 500 m. Na třetím místě se 

objevují úseky kratší než 200 m.  

Tempo běhu je určováno délkou úseku, s prodlužováním úseku klesá (Kaplan 

2005). Dostál (1973) uvádí, že na úsecích kratších než 400 m se běhá zejména 

závodním a vyšším tempem (submaximální až maximální intenzitou) a je zdůrazňována 

snaha o svalové uvolnění. Nejdůležitější metodou rozvoje speciální vytrvalosti je 

opakovaná metoda (Korbel 2005). 

Iskra (2010) uvádí příklad tréninku v různých obdobích RTC na rozvoj speciální 

překážkářské vytrvalosti: viz. Přílohy 

 

Rozvoj rychlosti 

Zásoba rychlosti je klíčem k výkonu na 400 metrů překážek. Je důležitým 

faktorem, který spolu se speciální vytrvalostí limituje výkonnost v běhu na 400 m př. 

(Korbel 2005).  

Novotný (2003) tvrdí, že rozvoj rychlosti nesmí být v týdenním mikrocyklu 

zařazen v únavě, trénink nesmí trvat dlouho a neměl by probíhat ve vyloženě špatných 

podmínkách (zima, sníh, déšť….). 

V tréninku maximální rychlosti musí převládat hlavně pestrost podnětů, které 

jsou rozhodující, aby se nevytvořila rychlostní bariéra. Používáme běžecké pohybové 

hry soutěživou formou, SBC, úseky stupňované, rozložené, setrvačné, vypuštěné, letmé, 

běh z kopce o různém sklonu, běh s větrem, na tahači, frekvenční cvičení… Některé 

úseky by měli být běhány vyloženě soutěživou formou, ale některé by se naopak měly 

provádět kontrolovaně s pocitem určité rezervy a technického nadhledu (Novotný 

2003).  
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Rozvoj rychlostní vytrvalosti 

Korbel (2005) uvádí, že se jedná o schopnost udržet vysokou intenzitu zatížení 

při velkém kyslíkovém dluhu, či překyselení organismu laktátem. Používáme běžecké 

prostředky do délky 200 m.  Trénink by měl navazovat na rozvoj maximální rychlosti 

cca od 3. – 4. cyklu podle zaměření přípravy (účast na halových závodech). 

 

Rozvoj běžecké vytrvalosti 

 Novotný (2003) uvádí možnost velice pestré kombinace různě dlouhých úseků 

s rozlišnými intervaly. V pauze mezi úseky je možný klid, chůze nebo meziklus různé 

délky a intenzity. Dlouhé souvislé běhy v aerobním režimu a různé tempové úseky se 

snažíme orientovat do přírody, nejlépe do lesa (Novotný 2003). Tempová vytrvalost je 

podle Korbela (2005) prostředkem pro vytvoření základny pro vysokou úroveň 

speciální vytrvalosti.  Obecná vytrvalost je podle Netta (1977) schopnost odolávat 

únavě při dostatečném zásobování svalů a celého organismu kyslíkem. Jedná se o 

zatížení, kdy látková přeměna organismu je v rovnováze a při činnosti vzniká jen nízký 

kyslíkový dluh. Důvodem tohoto tréninku je snaha o zlepšení hlavních funkčních 

předpokladů: relativně zvětšené srdce, zmnožená kapilarizace svalů, ekonomizace všech 

funkcí orgánů a látkové přeměny, větší energetická zásoba ve svalech a dostatečné 

zásobování svalů kyslíkem (Korbel 2005).  

 

Rozvoj silové vytrvalosti 

 Podle Korbela (2005) se jedná o schopnost vyvíjet vysoký počet silových 

impulsů v určitém čase proti odporu. Je nutná k udržení vysoké rychlosti v konci 

závodu, tzn. k udržení optimálního krokového rytmu. 

 Hlavním tréninkovým prostředkem je metoda opakovací a jeho formou je 

kruhový trénink. Střídavě jsou zatěžovány různé svalové skupiny a zdokonaluje se tak 

funkční i silová připravenost atleta (Korbel 2005). 

 

Rozvoj explozivní (výbušné) síly 

 Metoda dynamických úsilí zlepšuje podle Petra se Šťastným (2012) rychlost 

produkce svalové síly. Z fyziologického pohledu to znamená, že jsou přednostně 

rekrutovány rychlé motorické jednotky. Zde je citelná podobnost s maximální silou, 

neboť oba přístupy jsou směřovány na stejné nebo minimálně podobné motorické 
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jednotky. Maximální síla jedince zajistí schopnost rekrutovat rychlé motorické 

jednotky, které budou v následném období selektivně zapojovány při rychlých či 

dynamických pohybech (Petr, Šťastný 20012). 

 

Rozvoj speciální odrazové síly 

 Provádí se většinou vytrvalostní – „běžecké“ a dynamické – „skokanské“ 

odrazy. Obsahem je především trénink odrazové síly (Korbel 2005). Využívají se 

plyometrická cvičení, která umožňují rychlejší a silnější změny kondice nervosvalového 

systému (Radcliffe, Farentinos 1999). Jako prostředky se dále používají různé odrazy 

přes překážky, výběhy svahů, běžecké úseky s brzdou či pneumatikou apod. Korbel 

2005). 
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 
 

3.1 Cíle a úkoly práce 
 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je analýza vlivu specifických tréninkových 

ukazatelů na výkonnost běžce na 400 metrů překážek ve dvou ročních tréninkových 

cyklech. Dalším cílem mé práce bylo zjištění souvislostí výkonů ve vedlejších 

disciplínách s výkonností na trati 400 metrů překážek. 

Analýza se týkala RTC 2001/2002, kdy se můj výkon z roku na rok zlepšil o dvě 

sekundy a následujícího RTC 2002/2003, kdy došlo ke stagnaci výkonnosti. 

 

3.2 Výzkumné otázky 
 

Ve své bakalářské práci bych chtěl nalézt odpovědi na následující otázky: 

1. Jaká je souvislost mezi dynamikou změn specifických tréninkových ukazatelů a 

výkonností v běhu na 400 metrů překážek? 

2. Jaká je souvislost mezi výkonností ve vedlejších disciplínách a výkonností v hlavní 

disciplíně z pohledu časování sportovní formy? 

 

 

3.3 Výzkumné metody a postup řešení 

 

3.3.1 Charakteristika závodníka 
 

Ve své práci budu analyzovat vliv specifických tréninkových ukazatelů na běžce 

vrcholové úrovně, jímž v našem případě budu já - Jindřich Šimánek 27.5.1979. 

S atletikou jsem začínal na pražské Spartě v deseti letech pod vedením bývalého 

výškaře Ivana Freudla. Skákal jsem zejména do výšky, do dálky a běhal krátké 

překážky. Ve čtrnácti letech jsem odešel na sportovní gymnázium Přípotoční, a rovněž 

do Slávie Praha. Zde se o moji přípravu dva roky staral trenér Jan Rafaj a později Jiří 
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Severa. Začal jsem se více věnovat překážkám a to především krátkým. Po sportovním 

gymnáziu jsem přešel do skupiny Petra Novotného, kde jsem strávil 11 let s roční 

pauzou strávenou v Dukle Praha na základní vojenské službě. Na Dukle jsem běhal pod 

vedením trenéra Milana Kováře. Svou kariéru jsem ukončil v roce 2012 ve svých 33 

letech. Největšími úspěchy jsou - účast na ME 2002 v Mnichově, splněný limit na ME 

2006 v Göteborgu, mistr ČR na 400 m př. 2007 v Třinci, 4. místo na 400 m př. při 

PMEZ ve Valencii 2003, 2. místo z MČR 2003 v Olomouci na 400m př., 2. místo na 

halovém MČR 2005 v Praze na 200m, 3. místo na MČR 2010 v Třinci na 400m př., 8x 

mistr ČR se štafetami na 4x400m, držitel slávistického rekordu na 4x400m, bývalý 

slávistický rekordman na 400 m př. (50.19), 400 m v hale (48.34), 4x100 m (40.81) 

 

Osobní rekordy: 

100 m- 10.83 s (2003) 

200 m- 21.48 s (2007)/ 21.80 s hala (2005) 

300 m- 33.86 s (2007) 

400 m- 48.08 s (2002) / 48.34 s hala (2005) 

500 m- 1:04.82 min. (2003) 

110 m př. - 14.66 s (2002) 

200 m př. - 24.24 s (2005) 

300 m př. - 36.70 s (2004) 

400 m př. - 50.19 s (2002) 

Desetiboj- 6593 bodů (2003)-  10,83/+0,5 676 9,50 191 48,73=15,27/-0,1 25,98 330 

43,15 4:27,39 

 

3.3.2 Analýza dat   

  
Ve své práci budu analyzovat několik oblastí výzkumu. Z evidence tréninkového 

zatížení jsme se rozhodli pro analýzu následujících tréninkových ukazatelů podle 

standardu (Franta a Hubka 1989): 
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Obecné tréninkové ukazatele: 

Počet dnů zatížení 

Počet jednotek zatížení 

Počet závodů/ počet startů 

Celkový čas zatížení 

Regenerace 

Počet dnů zdravotní neschopnosti/ počet dnů omezení tréninku ze zdravotních důvodů 

 

Specifické tréninkové ukazatele 

 

Kvůli možnosti porovnání s jinými DP jsme se rozhodli pro vyhodnocení 

vybraných STU i v kilometrech, přestože tyto údaje mohou být nesprávně 

interpretovány.  

Vyhodnocení jednotlivých STU jsme provedli a vyhodnotili rovněž podle počtu 

tréninků věnujících se daným STU v rámci RTC. U silových STU jsme provedli 

vyhodnocení rovněž podle počtu sérií v RTC. 

 

Úseky na rozvoj akcelerace  

Tyto úseky můžeme charakterizovat jako maximální zrychlení většinou z 0 do 

30 metrů. Ačkoliv akcelerační rychlostní schopnosti nejsou rozhodující pro výkonnost 

v běhu na 400 metrů překážek, je třeba i tuto schopnost trénovat. Výběh z bloků a 

zrychlení do překážky mohou ovlivňovat výkony na této trati. Výrazným způsobem 

ovlivňuje akcelerační rychlostní schopnost výkonnost na kratších sprinterských tratích a 

zlepšování nejen tréninkových časů, ale i osobní rekordy na vedlejších sprinterských 

tratích pozitivně ovlivňují sebevědomí a pozitivní motivaci závodníka. 

 

Úseky na rozvoj maximální rychlosti 

Tyto úseky jsou charakteristické švihovým způsobem běhu při držení maximální 

rychlosti a jejich délka je do 60 metrů. Úroveň maximální rychlosti je poměrně 

limitující pro výkon na 400 metrů překážek. I když je rychlost do značné míry geneticky 

determinována, je trénovatelná. Je nezbytně nutné úseky na rozvoj maximální rychlosti 

zařazovat do tréninku alespoň jednou týdně. 
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Úseky na rozvoj rychlostní vytrvalosti  

Charakteristické pro tyto úseky je vzdálenost, která je minimálně 60 metrů a 

maximálně 200 metrů. Interval odpočinku je takový, aby umožnil sportovci běhat 

minimálně 85 % maxima. Z energetických systémů se uplatňuje zejména anaerobní 

alaktátový systém, nicméně rovněž anaerobní laktátový systém zde nachází uplatnění, 

ale neměl by přesáhnout hranici 10 mmol.laktátu na litr krve. 

 

Úseky na rozvoj speciální vytrvalosti  

U těchto úseků je nadmíru jasné, že jsou kromě speciální překážkářské 

vytrvalosti klíčovými pro výkon na 400 m překážek. Délka úseků se pohybuje od 150 

metrů do 600 metrů, důležitý je však zejména interval odpočinku a intenzita, která by se 

měla pohybovat od 80 do 100% a interval odpočinku by měl být adekvátní pro 

provedení minimálně touto intenzitou. Uplatňuje se zde zásadním způsobem anaerobní 

laktátový systém, který je v rámci energetického krytí klíčový pro běh na 400 metrů 

překážek. 

 

Úseky na rozvoj tempové vytrvalosti  

Úseky tempové vytrvalosti lze charakterizovat podle intenzity zatížení od 60 do 

80% v daném úseku a množstvím úseků v tréninku. Dále intervalem odpočinku, který 

by měl být dán trénovaností sportovce. Hraniční intenzita je dána činností, kterou 

dochází k energetickému krytí ze smíšeného režimu (anaerobně-aerobního). 

 

Úseky na rozvoj obecné vytrvalosti  

Můžeme definovat jako úseky prováděné nízkou intenzitou prováděny souvisle. 

Do této složky jsem zahrnul rovněž plavání (evidováno v poměru 3:1) a běžecké 

lyžování (evidováno v poměru 1:3), neboť byly také prováděny souvisle a nižší 

intenzitou po delší dobu přes 20 minut. 

 

Běh se zatížením 

Do této kategorie jsme zařadili kopce a úseky s tahačem, pro které je 

charakteristický běh se zatížením. Vzhledem k charakteru zatížení jsme běh se 

zatížením rozdělili na kopce a tahač rozvíjející akcelerační rychlostní schopnost, 

rychlostní vytrvalost, speciální vytrvalost a tempovou vytrvalost - podle počtu tréninků, 

podle počtu úseků a kilometrů. 
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Speciální běžecká cvičení 

Tato cvičení byla prováděna s MK a slouží jako alternativní trénink pro rozvoj 

tempové vytrvalosti. Těmito cvičeními se myslí cviky v pohybu na rozvoj koordinace a 

rozsahu pohybů se speciálním zaměřením na běžecký krok a správně technicky 

prováděné pohyby. Jsou zde možné modifikace, kdy jsou SBC prováděny pozadu či 

bočně. 

 

Přeběhy překážek I. 

Do této skupiny jsme zařadili přechody překážek za chůze a koordinační cvičení 

s využitím překážek. 

 

Přeběhy překážek II. 

Technika překážek na rovince zahrnující i nácvik stranou přetahové a švihové 

nohy patří do těchto specifických tréninkových ukazatelů. 

 

Přeběhy překážek III. 

Do této skupiny přeběhů překážek jsme zařadili úseky specializující se na 400 

metrů překážek do 3. překážky a techniku překážek před tréninky zaměřených na 

přeběhy překážek na 400 metrů. 

 

Přeběhy překážek IV. 

Zde jsme soustředili úseky a tréninky na překážkách zaměřených na 400 metrů 

překážek a to delší než tři překážky. Tyto úseky jsou klíčové pro konečný výkon  na 

trati 400 metrů překážek. 

 

Odrazová cvičení I. 

V této kategorii odrazů jsou zařazeny speciální odrazy do pětiskoku a zejména 

překážky snožmo v jakémkoliv počtu. 

 

Odrazová cvičení II. 

Tato položka obsahuje násobené odrazy obecného charakteru, které nejsou 

prováděny maximální intenzitou a jsou delší než pětiskok. 
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Posilování s náčiním 

Rozdělili jsme posilování do několika základních skupin podle rozvíjejících 

schopností, kterými jsou hypertrofie, maximální síla, explosivní síla a silová vytrvalost. 

Další rozdělení se týká tělesných partií, které byly posilovány a kterými byli - 

komplexní rozvoj, horní končetiny, dolní končetiny a trup. Oboje rozdělení bylo 

evidováno a zaznamenáno podle počtu tréninků v rámci RTC. Nicméně pro porovnání 

s jinými pracemi jsme vyhodnotili celkový objem tun a počet tréninků za jeden RTC. 

 

Posilování bez náčiní 

Toto cvičení je charakteristické posilováním s vlastním tělem a má obecný 

charakter a její význam tkví hlavně v rozvoji všeobecné kondice a silové vytrvalosti. 

 

Doplňky a hry 

Do této kategorie jsme zařadili zejména hry, jelikož jiné doplňky jako např. jóga 

nebyla v té době ještě zařazována do tréninku. Hry a doplňky hrají významnou a 

nezanedbatelnou roli v rámci tréninkového procesu. 

 

Testové a výkonnostní ukazatele 

V daných sezonách jsme prováděli test na 3x 1000 m, 8 překážek na 400 m př. + 

doběh a v roce 2002 rovněž Kindermann – Schnabelův test. 

Ačkoliv byly prováděny v obou letech téměř stejné speciální testy, příprava na 

ně byla značně rozdílná. Jestliže v roce 2002 byly testy běhány z plného tréninkové 

zatížení, v roce následujícím bylo na tyto testy nahlíženo téměř jako na závod. Z tohoto 

důvodu není porovnání obou sezón jednoznačné a průkazné. Test na 3 x 1000 m s 6 

minutovou pauzou je čtvrtkařským testem zařazovaným na konci prosince jako 

kontrolní test vytrvalosti.  

8 překážek + doběh je oproti tomu velice speciálním testem pro čtvrtkaře 

s překážkami a jeho výsledek do značné míry koreluje s výkonem na 400 metrů 

překážek. 

Kindermann – Schnabelův test je testem na speciální vytrvalost, kde se běhá na 

běhátku s mírným sklonem a jeho rychlost lze přirovnat k třistametrové trati intenzitou 

za 40 sekund, kdy má atlet za úkol běžet touto rychlostí co nejdéle. Nejlepším výkonem 

se mohli pochlubit přední čeští půlkaři těsně před nejlepšími čtvrtkaři překážkáři. 
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4. VÝSLEDKOVÁ ČÁST 
 

4.1 Srovnání výkonnosti v sezónách 2002 a 2003 
 

 Výkonnost jsme zjistili průměrem deseti nejlepších výkonů na hlavní trati 400 

m př.. V roce 2002 byla výkonnost 50.89 s a v roce 2003 se zhoršila na 51.16 s. Stejné 

tomu bylo zprůměrováním pěti nejlepších časů, kdy v roce 2002 byla 50.57 s a o rok 

později 50.84 s. 

 

Tabulka 7 - Srovnání nejlepších výkonů 

sezóna 2002 2003

Nejlepší čas v sezóně 50,19 s 50,54 s

2. nejlepší čas v sezóně 50,57 s 50,74 s

3. nejlepší čas v sezóně 50,60 s 50,76 s∅

10 nejrychlejších časů 50,89 s 51,16 s  

* modře je vyznačen nejrychlejší čas na 400 m př. a průměr deseti nejrychlejších časů v roce 2002 

 

4.2 Vliv obecných tréninkových ukazatelů na 
výkonnost v běhu na 400 m př. 
 

 

Počet dnů zatížení:  

Zatížení podle počtu dnů bylo v obou sledovaných sezónách stejné a to 278 dnů. 

V obou letech jsme ve vyhodnocení vynechali přechodné období, které trvalo tři týdny. 

Takový počet dnů zatížení je dle našeho názoru optimální, a rovněž maximálně možný, 

neboť tělo musí alespoň jednou do týdne odpočívat a maximální doba bez odpočinku je 

deset dní. Stejně tak je nezbytně nutné před závody jeden volný den. Většina trenérů 

dává dva dny před závody volno, ale není to pravidlem. Například na mistrovství 

republiky se závodí dva dny za sebou. 
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Počet jednotek zatížení: 

Počet jednotek zatížení byl sice v RTC v obou letech velmi podobný (400 a 408) 

tréninkových jednotek, avšak struktura tréninku v RTC byla zcela jiná. V roce 2002 byl 

dán větší důraz na objem během podzimní části sezony a v jarním přípravném období. 

Kdežto v roce 2003 byly dvoufáze jen v přípravném a předzávodním jarním období. 

Toto rozložení bylo dáno základní vojenskou službou a nemožností dvoufázového 

tréninku v podzimním přípravném období. Tato ochuzená podzimní část měla podstatný 

vliv na výkonnost v roce 2003. 

 

Počet závodů/ počet startů:  

Počet závodů a startů byl v roce 2002 27/57 a v roce 2003 23/46. Z toho je znát 

více startů v roce 2002 i ve vedlejších disciplínách, což mělo pozitivní vliv na 

výkonnost na 400 metrů překážek. Tyto údaje ukazují více startů během jednoho 

závodu v roce 2002, což mělo rovněž výrazný tréninkový efekt a simulovalo únavu 

během závodu na 400 m př.. 

 

Regenerace:  

Výrazně kvalitnější, lepší a delší byla regenerace v roce 2003 (128:30 hodin), 

což se dá jen velmi těžko překonat a regenerace v roce 2002 (48 hodin) dosahuje 

pouhých 37% proti roku následujícímu. Zde je vidět, že dokonalá regenerace a 

podmínky nejsou rozhodující pro výkonnost v běhu na 400 metrů překážek. Velmi 

dobrá koncepce tréninku v roce 2002 do určité míry nahrazovala masáže, saunu a páru, 

neboť některé tréninky měli výrazně regenerační charakter.  
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Počet dnů zdravotní neschopnosti/ počet dnů omezení ze zdravotních důvodů: 

Ani v jednom roce se nevyskytly žádné vážné zdravotní problémy, které by 

omezily tréninkový proces. Není však pravdou, že nepřišly různé bolesti. Největší 

problémy přišly při závodě na 400 metrů překážek, kdy se na třetí překážce lehce natáhl 

Musculus tensor fasciae latae, nicméně byl z toho doběhnutý vyhraný závod za 50.89 s 

a přiblížení se k limitu na ME 2002 (50.60 s). Do dalšího plánovaného startu na mítinku 

Praga Academica zbývaly čtyři dny a přitahovač dosti bolel. Nedošlo však k žádnému 

omezení tréninku a za přispění medikamentů, kterými byly wobenzym, dorsiflex, 

surgam a capsicinová náplast bylo nutné se rozhodnout, zda startovat či nikoliv. 

Ačkoliv trenér doporučil nestartovat, byl z toho limit na Mistrovství Evropy 

v Mnichově 2002 a nový osobní rekord 50.57 s. Někdy je nutné startovat i přes bolest a 

mnohdy je lehké zranění jen projevem sportovní formy. Neplatí to však vždy a další 

sezony ukázaly, že často je zranění projevem přetrénování. 

 

4.3 Vliv specifických tréninkových ukazatelů na 
výkonnost v běhu na 400 m př. 
 

Úseky na rozvoj akcelerace:  

V roce 2002 tvořil objem odběhaných kilometrů zaměřených na akceleraci 4,7 

km oproti 1,7 km v roce následujícím. Při porovnání z pohledu počtu tréninků byl 

poměr vyrovnanější 2002 - 17 tréninků a 2003 - 11 tréninků. Tyto údaje naznačují, že 

v roce 2003 se výrazně snížilo množství úseků zaměřených na rozvoj akcelerace během 

tréninku. Přestože se množství tréninků zaměřených na akceleraci během sezony 2003 

snížilo, výkon na 100 i 200 metrů se zlepšil. 

 

Tabulka 8 - Úseky na rozvoj akcelerace 

 2002 2003 

Km 4,7 1,7 

Počet tréninků 17 11 

Průměrný počet úseků při 

tréninku 
9 5 
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Úseky na rozvoj maximální rychlosti:  

V roce 2002 bylo naběháno 13 km oproti 7,5 kilometrům v roce následujícím. 

Paradoxem je fakt, že při porovnání počtu tréninků v obou letech se v roce 2002 

uskutečnilo 29 tréninků oproti 32 tréninkům v dalším roce. Z toho opět jasně vyplývá, 

že v roce 2003 bylo více tréninků zaměřených na maximální rychlost, ovšem 

obsahovaly mnohem méně úseků. V roce 2003 bylo zařazeno při šesti trénincích dvou 

nebo tří třiceti metrových úseků jako „rozběhávací“ před tréninky zaměřujícími se na 

rozvoj jiných schopností např. rychlostní vytrvalosti nebo speciální vytrvalosti. Tyto 

úseky však do evidence nebyly započítány. 

 

Tabulka 9 - Úseky na rozvoj maximální rychlosti 

 2002 2003 

Km 13 7,5 

Počet tréninků 29 32 

Průměrný počet úseků při 

tréninku 
10 6 

 

Úseky na rozvoj rychlostní rychlosti: 

U úseků zaměřených na rozvoj rychlostní vytrvalosti došlo k podobné situaci 

jako u maximální rychlosti, kdy kilometrů bylo více naběháno v roce 2002 a to 31,9 

kilometrů a v roce 2003 jen 24,3 kilometru. Kdežto při porovnání počtu tréninků 

zaměřených na rychlostní vytrvalost bylo více v roce 2003 a to 47 oproti 43 tréninkům 

v roce předešlém. Více úseků během tréninku zaměřeného na rozvoj rychlostní 

vytrvalosti v roce 2002 bylo vhodnější pro dosažení co možná nejvyšší výkonnosti na 

400 m překážek. O rok později bylo těchto tréninků více, ovšem méně úseků během 

tréninku mělo za následek nižší adaptabilitu organismu tolik potřebnou pro 400 m př.. 

 

Tabulka 10 - Úseky na rozvoj rychlostní vytrvalosti 

 2002 2003 

Km 31,9 24,3 

Počet tréninků 43 47 

Průměrný počet úseků při 

tréninku 
9 6 
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Úseky na rozvoj speciální vytrvalosti: 

Není náhodou, že v roce 2002 bylo naběháno dvakrát tolik kilometrů SV oproti 

roku následujícímu (66,3 km proti 34,3 km). U počtu tréninků zaměřených na SV byl 

poměr rovněž pozitivní pro rok 2002 (53 tréninků proti 43 tréninkům), což bylo o 

čtvrtinu více než v roce 2003. Takový obrovský rozdíl měl za následek stagnaci v roce 

2003. 

 

Tabulka 11 - Úseky na rozvoj speciální vytrvalosti 

 2002 2003 

Km 66,3 34,3 

Počet tréninků 53 43 

Průměrný počet úseků při 

tréninku 
5 3 

 

Úseky na rozvoj tempové vytrvalosti: 

V obou sledovaných letech byl poměr tempové vytrvalosti relativně podobný, 

jak co se týče kilometrů, tak co do počtu tréninků TV. V roce 2002 bylo naběháno 199,3 

km při 85 trénincích a o rok později 182 km při 86 trénincích. Bylo však velmi odlišné 

rozložení objemu v rámci RTC. Zatímco v roce 2002 byla hlavní část tempové 

vytrvalosti soustředěna v přípravném podzimním a jarním období, v roce 2003 byla 

tempová vytrvalost rozprostřena do celého roku bez ohledu na část přípravy v rámci 

RTC. Je zcela jednoznačné a z předchozích zjištění vyplívá, že v rámci RTC musí 

docházet k prioritnímu zaměření na jednotlivé specifické tréninkové ukazatele 

s měnícími se úkoly jednotlivých mikrocyklů a jejich nadřazených mezocyklů. 

 

Tabulka 12 - Úseky na rozvoj tempové vytrvalosti 

 2002 2003 

Km 199,3 182 

Počet tréninků 85 86 

Průměrný objem km při 

tréninku 
2,4 2 
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Úseky na rozvoj obecné vytrvalosti: 

Rozdíly v obou sledovaných sezónách byly zanedbatelné, ačkoliv vyšla z tohoto 

srovnání vítězně sezóna 2003 se 436 kilometry oproti 406 kilometrům v roce 2002. 

Celkový objem obecné vytrvalosti včetně rozklusů a výklusů byl v roce 2002 943 km 

oproti 895,5 km v roce následujícím. Při porovnání počtu tréninků byl poměr 70 ku 87 

v roce 2003. V obou letech byly využívány zejména delší souvislé běhy od 8 minut 

volných ranních klusů po střídavé fartleky do hodiny. Na běžkách bylo naběháno 207 

km v roce 2002 a 175 km o rok později a to zejména na začátku jarního přípravného 

období bruslařskou technikou, která je tolik výhodná pro kompenzaci a komplexního 

obecného posílení celého těla. Obecná vytrvalost je často neprávem upozaďována a její 

význam znevažován. Z vlastní zkušenosti to vidím zcela opačně a její význam nalézám 

nejen coby základního stavebního kamene, který tvoří východiska pro ostatní specifické 

tréninkové prostředky (společně s MR délkově zdola a intenzitou shora). Další 

významnou roli hrají souvislé běhy při rozvoji vůle, plní regenerační funkci a jsou 

nezbytnou součástí týmového ducha při společných skupinových výbězích. Ukazuje se 

zde charakter, osobnost a sportovní duch, který hraje tak důležitou roli ve sportu jako 

takovém. 

 

Tabulka 13 - Úseky na rozvoj obecné vytrvalosti 

 2002 2003 

Km 406 436 

Počet tréninků 73 87 

Průměrný objem km při 

tréninku 
5,6 5 
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Tabulka 14 – Běžecké specifické tréninkové ukazatele během RTC 

 

* modře je vyznačen největší podíl zatížení v rámci RTC jednotlivých STU v roce 2002, a rovněž nejdůležitější celkové součty pro 

výkon na 400 m př. 

zeleně je vyznačen největší podíl zatížení v rámci RTC jednotlivých STU v roce 2003, a rovněž nejdůležitější celkové součty pro 

výkon na 400 m př. 
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Běh se zatížením: 

Opět se zde ukázalo, že pokud se chce atlet zlepšovat, nesmí snižovat objem ani 

intenzitu. V roce 2002 bylo odběháno téměř dvakrát tolik úseků se zatížením, konkrétně 

49,4 km oproti 30,7 km v roce následujícím. Stejný rozdíl byl i při porovnání počtu 

tréninků (72 proti 36). Silová dynamická vytrvalost je velmi důležitá pro trať 400 metrů 

překážek, a proto je třeba na ní pracovat zejména během se zatížením. Tento ukazatel 

jsme si rozdělili podle schopností, které rozvíjí. Jsou jimi akcelerační rychlost, 

rychlostní vytrvalost, speciální vytrvalost a tempová vytrvalost. Ve všech čtyřech 

ukazatelích bylo odběháno více úseků, kilometrů i tréninků v roce 2002. 

 

Tabulka 15 – Běh se zatížením podle rozvíjejících schopností v rámci RTC (počet 

tréninků a objem naběhaných km) 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

říjen 2/1,7 0 2/2,1 1/0,9 0 0 3/13,7 0

listopad 4/1,7 1/0,1 1/0,6 0 1/1,9 0 0 3/6,4

prosinec 2/0,3 0 2/0,9 2/1,1 2/3,9 0 1/2,7 2/3,0

leden 1/0,2 0 1/0,2 2/1,0 2/2,5 0 0 1/1,5

únor 1/0,1 0 1/0,3 0 0 1/0,6 0 0

březen 2/0,6 0 5/2,0 1/0,4 0 1/0,5 2/3,9 2/3,1

duben 7/1,1 0 0 0 2/0,7 2/2,0 0 1/1,5

květen 2/1,3 0 2/0,7 3/1,1 0 1/0,3 0 0

červen 2/0,2 0 4/0,8 3/0,7 0 0 0 0

červenec 2/0,3 0 5/0,9 2/0,5 0 1/0,9 2/1,2 3/3,2

srpen 2/0,2 0 0 1/0,3 0 0 4/2,0 1/0,8

září 2/0,2 0 0 0 0 0 1/0,5 1/0,8

celkový počet tréninků/ km 29/7,9 1/0,1 23/8,5 15/6,0 7/9,0 6/4,3 13/24,0 14/20,3

průměrný počet úseků v TJ/ km 11/0.3 4/0,1 6/0,4 7/0,4 9/1,3 5/0,7 7/1,8 6/1,5

AR RV SV TV

* modře je vyznačen největší podíl zatížení v rámci RTC jednotlivých STU v roce 2002 

zeleně je vyznačen největší podíl zatížení v rámci RTC jednotlivých STU v roce 2003 

 

Speciální běžecká cvičení:  

Tato cvičení byla prováděna s MK a slouží jako alternativní trénink pro rozvoj 

tempové vytrvalosti. Těmito cvičeními se myslí cviky v pohybu na rozvoj koordinace a 

rozsahu pohybů se speciálním zaměřením na běžecký krok a správně technicky 

prováděné pohyby. Tato cvičení byla však používána zejména jako zpestření kondiční 

přípravy v podzimním přípravném období. Jsou zde možné modifikace, kdy jsou SBC 

prováděny pozadu či bočně. V roce 2002 byl počet kilometrů o 74% vyšší než v roce 

následujícím. Počet kilometrů v roce 2002 byl 13 km, zatímco o rok později jen 3,4 km. 
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Při porovnání počtu tréninků byl poměr stejný a to 21 proti 6 v roce 2003. V rámci RTC 

byly SBC používány zejména v podzimním přípravném období, což je z hlediska 

zatížení a objemu optimální, neboť SBC mají být prováděny zejména v maximálním 

rozsahu pohybů při průměrné rychlosti pohybů. Tato cvičení lze provádět i ve 

sprinterském provedení, což není pro čtvrtkaře s překážkami primární. 

 

Tabulka 16 - Speciální běžecká cvičení 

 2002 2003 

Km 13 3,4 

Počet tréninků 21 6 

Průměrný počet úseků při 

tréninku 
20 18 

 

Překážky I  (překážková abeceda): 

Těmito okrajovými tréninkovými prostředky, jejichž hlavním úkolem je kloubní 

pohyblivost, jsme se zabývali zejména v roce 2003 a poměr počtu tréninků i množství 

těchto cvičení jasně vyznělo pro tento rok 2003. Množství tréninků v roce 2003 bylo 25 

proti 4 v roce předešlém. Množství těchto cvičení bylo 515 proti 90 v roce 2002. 

Účelem tréninku by mělo být adekvátní vynaložení času pro co nejvyšší výkon a to se 

v tomto případě nepovedlo v roce 2003. Tato cvičení patří zejména do juniorského a 

dorosteneckého tréninku a při velmi dobrém zvládnutí techniky přeběhu překážek by 

měla být tato cvičení řešena spíše okrajově. Tato cvičení jsou výborná pro jedince, které 

omezuje kloubní rozsah, a mají problémy s koordinací pohybů.  

 

Tabulka 17 - Překážky I. 

 2002 2003 

Počet opakování 90 515 

Počet tréninků 4 25 

Průměrný počet opakování 

při tréninku 
22,5 20,6 
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Překážky II: 

V porovnání dvou sledovaných tréninkových let bylo zjištěno téměř shodné 

množství kilometrů (7,5 a 7,7 km) při počtu tréninků 10 v roce 2002 a 13 v následujícím 

roce. V tomto případě je počet tréninků i množství kilometrů adekvátní pro věk i 

technickou úroveň atleta. Stejně tak rozložení tréninků zaměřených na techniku 

překážek na rovince v rámci RTC bylo dobře umístěné na konec podzimního 

přípravného období a doprostřed jarního přípravného období. 

 

Tabulka 18 - Překážky II. 

 2002 2003 

Km 7,5 7,7 

Počet tréninků 10 13 

Průměrný počet úseků při 

tréninku 
15 12 

 

Překážky III: 

Při porovnání sezon se více tréninků i kilometrů naběhalo v roce 2003. 

Konkrétní poměr je 13,3 km a 10,2 km v sezóně 2002. V počtu tréninků je poměr 30 ku 

23 v roce 2002. Tato čísla byla dána zaměřením na techniku překážek v roce 2003, 

avšak na konečný výkon a výkonnost velký vliv nemají. Naopak je tomu u 

následujícího specifického tréninkového ukazatele.  

 

Tabulka 19 - Překážky III. 

 2002 2003 

Km 10,2 13,3 

Počet tréninků 23 30 

Průměrný počet úseků při 

tréninku 
3 3 
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Překážky IV: 

17,7 km proti 19,9 km v roce 2003, takový byl kilometrový poměr v jednom 

z hlavních specifických tréninkových ukazatelů, do kterého se počítají všechny úseky 

na 400 m př. od třetí překážky. Počet tréninků v roce 2002 byl 22 oproti 27 v roce 

následujícím. Tento zanedbatelný rozdíl lze přisuzovat dvojnásobnému počtu kilometrů 

v roce 2002 ve speciální vytrvalosti, která má velmi podobný charakter a tyto dvě 

složky mají nejvýraznější vliv na konečný výkon. 

 

Tabulka 20 - Překážky IV. 

 2002 2003 

Km 17,7 19,9 

Počet tréninků 23 28 

Průměrný počet úseků při 

tréninku 
3,1 2,8 

 

Odrazy I: 

Důraz na tyto odrazy byl dán zejména v roce 2003, což mělo za následek 

výrazné zlepšení osobních rekordů na 100 a 200 m. Konečný poměr při porovnání 

sezón byl 829 odrazů v roce 2002 a 1851 v roce následujícím. Porovnání počtu tréninků 

34 ku 20 vyznělo opět ve prospěch roku 2003. Kdybychom sečetli všechny odrazy 

v jednotlivých letech, byl by poměr 10 143 odrazů v roce 2002 proti 8311odrazům 

v roce 2003. Oba typy odrazů jsou velmi důležité pro běh na 400 metrů překážek. 

Odrazová dynamická síla je klíčová pro udržení ideálního překážkářského rytmu. 

Obecně platí, že čím větší objem odrazů, tím je vhodnější pro delší sprinterskou trať. 

Zajímavostí je například téměř přímá korelace mezi úrovní v desetiskoku z místa a 

výkonem na 110 metrů překážek, kterou uvádí Millerová (2005) ve své publikaci. 

 

Tabulka 21 - Odrazy I. 

 2002 2003 

Počet odrazů 829 1851 

Počet tréninků 20 34 

Průměrný počet odrazů při 

tréninku 
41 54 
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Odrazy II: 

Tato položka obsahuje násobené odrazy obecného charakteru, které byly 

prováděny v mnohem větším objemu v roce 2002, když jich v tomto roce bylo 9314 

oproti 6460 odrazům v roce následujícím. Při porovnání počtu tréninků byl opět poměr 

obrácený, když v roce 2003 byl počet tréninků 46 proti 43 v roce předchozím. Z těchto 

údajů vyplývá, že v roce 2002 bylo během jednoho tréninku naskákáno 222 odrazů, 

zatímco v roce následujícím jen 140 odrazů za trénink. Tento nižší objem zatížení je 

vhodný spíše na kratší sprinterské disciplíny. Rozložení těchto odrazů v rámci RTC 

bylo velmi rozdílné u obou sledovaných sezón. Zatímco v roce 2002 se soustředila 

většina odrazů do podzimního přípravného období, v roce 2003 byly rozprostřeny tyto 

obecné odrazy do celého roku téměř rovnoměrně. 

 

Tabulka 22 - Odrazy II. 

 2002 2003 

Počet odrazů 9314 6460 

Počet tréninků 42 46 

Průměrný počet odrazů při 

tréninku 
222 140 

 

Posilování s náčiním: 

Tato sekce se zabývá posilováním s nakládací činkou a posilování na strojích, 

které by mělo hrát pouze okrajovou roli. V porovnání obou sezon lehce zvítězil rok 

2003 a to v poměru 282 tun proti 257,5 tuně v roce 2002. Při porovnání počtu tréninků 

byla opět lehce vpředu o 14% sezóna 2003, když se uskutečnilo 49 tréninků proti 42 

tréninkům v předešlém roce. Ačkoliv v sezóně 2002 bylo s nakládací činkou odcvičeno 

více tun, posilovacími stroji vyšel výsledek vyšší pro rok následující. Posilovací stroje 

by neměly být hlavní náplní tréninků, spíše by měly plnit funkci kompenzační. Hlavní 

důraz by měl být na posilování dynamické (explozivní) a těžko – atletické (vzpěračské). 

Posilování výbušnosti nejlépe cvičíme přemístěním (nadhoz), trhem a sedem 

s výskokem. Přičemž objem a intenzitu určují úkoly mezocyklů a mikrocyklů v rámci 

RTC. Srovnání obou sezon nejlépe vystihuje tabulka, v níž jsme rozdělili posilování do 

několika základních skupin podle rozvíjejících schopností, kterými jsou hypertrofie, 

maximální síla, explosivní síla a silová vytrvalost. Další rozdělení se týká svalových 
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skupin, které byly posilovány a byly jimi - komplexní rozvoj, horní končetiny, dolní 

končetiny a trup. Oboje rozdělení bylo evidováno a zaznamenáno v rámci RTC. 

Z následující tabulky vyplývá skutečnost, že u rozhodujících silových ukazatelů, 

kterými byly explozivní síla a silová vytrvalost, bylo prováděno mnohem více tréninků 

zaměřující se na tyto schopnosti v roce 2002. Například u ukazatele horních končetin 

bylo provedeno výrazně více tréninků v roce 2003, avšak tento ukazatel nemá téměř 

žádný vliv na výkonnost v běhu na 400 metrů překážek. Měl by sloužit zejména jako 

kompenzace a vyrovnávat dysbalance.  

 

Tabulka 23 - Posilování s náčiním 

 2002 2003 

Tuny 257,5 282 

Počet tréninků 42 49 

Průměrný počet tun při 

tréninku 
6 5,7 

 

 

Tabulka 24 – Rozdělení silových ukazatelů v rámci RTC podle převažujícího 

stimulujícího účinku vyhodnocených podle počtu tréninků 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

říjen 3 1 0 0 3 0 7 3

listopad 0 2 0 0 4 0 6 7

prosinec 0 0 4 4 4 4 3 3

leden 0 1 5 3 5 4 0 0

únor 1 0 1 3 1 2 1 0

březen 0 0 0 0 7 0 7 5

duben 1 2 7 6 5 3 4 1

květen 0 2 2 2 2 3 0 0

červen 0 1 1 2 1 2 0 0

červenec 0 1 1 1 1 0 0 3

srpen 1 1 1 4 1 1 0 0

září 0 0 0 0 0 1 0 0

celkový počet TJ 6 11 22 25 34 20 28 22

hypertrofie max S exp S sil V

počet tréninků počet tréninků počet tréninků počet tréninků

 

* modře je vyznačen největší podíl zatížení v rámci RTC jednotlivých STU v roce 2002 

zeleně je vyznačen největší podíl zatížení v rámci RTC jednotlivých STU v roce 2003 
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Tabulka 25 – Rozdělení silových ukazatelů v rámci RTC podle jednotlivých svalových 

skupin, které byly posilovány 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

říjen 3 0 5 5 3 0 7 3

listopad 4 0 5 8 5 7 6 7

prosinec 4 4 3 6 6 6 6 7

leden 5 4 1 3 5 4 4 4

únor 0 2 1 4 2 4 2 4

březen 7 0 6 4 6 5 6 4

duben 5 3 3 7 6 7 6 6

květen 2 3 0 3 2 3 2 3

červen 1 2 0 2 1 2 2 2

červenec 1 0 0 3 1 4 1 3

srpen 1 1 2 4 2 4 2 4

září 0 1 0 1 0 1 0 2

celkový počet TJ 34 20 26 50 39 47 43 49

komplex HK DK trup

počet tréninků počet tréninků počet tréninků počet tréninků

 
 

* modře je vyznačen největší podíl zatížení v rámci RTC jednotlivých STU v roce 2002 a největší podíl na výkonnosti na 400 m př.  

zeleně je vyznačen největší podíl zatížení v rámci RTC jednotlivých STU v roce 2003 

Tabulka 26 – Rozdělení silových ukazatelů v rámci RTC podle jednotlivých svalových 

skupin podle počtu sérií 

 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

říjen 12 0 17 10 25 0 21 11

listopad 25 0 26 25 108 43 40 35

prosinec 25 18 25 48 115 60 19 25

leden 35 15 25 30 88 61 8 10

únor 0 9 14 26 29 44 4 6

březen 32 0 11 27 92 42 54 29

duben 27 23 8 48 145 112 21 24

květen 15 16 0 28 29 45 4 15

červen 4 5 0 13 18 30 4 7

červenec 8 0 0 14 18 32 4 15

srpen 8 3 13 14 26 42 7 14

září 0 5 0 9 0 9 0 6

celkový počet sérií 191 94 139 292 693 520 186 197

průměrný počet sérií v TJ 5,6 4,7 5,3 5,8 17.8 11,1 4,3 4,1

komplex HK DK trup

počet sérií počet sérií počet sérií počet sérií

 

* modře je vyznačen největší podíl zatížení v rámci RTC jednotlivých STU v roce 2002 a největší podíl na výkonnosti na 400 m př. 

zeleně je vyznačen největší podíl zatížení v rámci RTC jednotlivých STU v roce 2003 
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Posilování bez náčiní: 

Ačkoliv i u těchto STU lehce zvítězil rok 2003 s 19 550 cviky proti 17 420 

cvikům v roce 2002 i počtem tréninků na toto posilování zaměřených v poměru 70 proti 

60 tréninkům, bylo to rovněž rozložením tréninků během RTC. Zatímco v roce 2002 

bylo rozložení zaměření na obecné posilování zejména na začátek přípravného 

podzimního a jarního období, o rok později bylo toto posilování rozprostřeno 

rovnoměrně do celého RTC a velmi často využíváno jako třetí fáze v rámci 

kompenzace. Nejen z fyziologického hlediska, ale rovněž z hlediska ladění sportovní 

formy na 400 metrů překážek je vhodnější zařazovat obecné posilování jako hlavní 

tréninkovou jednotku s vyšším objemem zatížení, se zaměřením na zvyšování obecné 

kondice a důrazem na silovou vytrvalost. Do tohoto posilování lze zařadit například 

sjezdové či běžecké lyžování, které je krásným příkladem obecného posilování a jedno 

z nejvhodnějších při zařazení v rámci RTC na začátek jarního přípravného období. 

 

Tabulka 25 - Posilování bez náčiní 

 2002 2003 

Počet opakování 17420 19550 

Počet tréninků 60 70 

Průměrný počet odrazů při 

tréninku 
290 279 

 

 

Doplňky a hry: 

 

Do této kategorie jsme zařadili zejména hry, jelikož jiné doplňky jako např. jóga 

nebyla v té době ještě zařazována do tréninku. Hry a doplňky hrají významnou a 

nezanedbatelnou roli v rámci tréninkového procesu. Pro svou zábavnost a soutěživost 

velmi zpestřují mnohdy monotónní tréninky a nabourávají stereotypy. Není proto 

náhodou, že v roce 2002 se věnovalo 24 hodin času hrám a o rok později pouze 17:45 

hod.. Co do počtu tréninků byl tento poměr ještě výraznější a to 25 oproti 14 tréninkům 

v roce 2003. 
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Tabulka 26 - Doplňky a hry 

 2002 2003 

Hodiny 24 17:45 

Počet tréninků 25 14 

Průměrná doba při tréninku 

v hodinách 
0:54 1:15 

 

Testové a výkonnostní ukazatele: 

V roce 2002 byl výkon na posledním kilometru při testu na 3 x 1000 metrů o 7 

vteřin lepší než o rok později, což bylo způsobeno větší podzimní objemovou přípravou. 

V porovnání obou sezón byla lepší, co se týče testu 8 překážek + doběh sezóna 

2003 a to o celé 4 sekundy. Je to však dáno tréninkovým zatížením v rámci týdenního 

tréninkového cyklu. Zatímco v roce 2003 bylo na tento test nahlíženo jako na závod, o 

rok dříve bylo zatížení před tímto testem maximální. 

 

Tabulka 27  

 2002 2003 

3 x 1000 m 2: 41,2 min. 2:48,0 min. 

8 př. + doběh 54,71 s 50,27 s 
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5. DISKUSE 

   

Velkou roli ve stagnaci v sezóně 2003 lze přičítat základní vojenské službě, kdy 

byla znemožněna říjnová příprava díky povinnému vojenskému přijímači, který byl 

absolvován střídavě u protitankové baterie v Žatci, Harachově a v Dukle Liberec.  

Specifické tréninkové ukazatele však jasným a zřetelným způsobem naznačili, 

že pokud se chce atlet zlepšovat, nesmí snižovat tréninkový objem ani intenzitu. U 

většiny STU však k tomuto snížení došlo a nejvíce u speciální vytrvalosti. Dalším 

důležitým faktorem bylo snížení počtu úseků či sérií během TJ, což přispělo k nízké 

adaptabilitě na zatížení tolik potřebné pro trať 400 metrů překážek. 

Nesprávné zatížení během RTC v roce 2003, kdy došlo k nízké dynamice změn 

specifických tréninkových ukazatelů v rámci RTC mělo za následek nedostatečné 

vyladění formy na letní část závodního období.  

Když vezmeme jednotlivé specifické ukazatele, utvoříme určitý obraz s jasnými 

konturami a obrysy, které přispěly k dosaženým výkonům. 

Úseky na rozvoj akcelerace pomáhají soutěživosti a hravosti při trénincích a 

rozvíjí akcelerační schopnost, kterou využíváme při běhu na 400 metrů překážek 

zejména na náběhu do první překážky. Rozvoj této schopnosti nám však rovněž 

umožňuje lepší vbíhání do překážek, které je pro jejich překonávání klíčové. 

Z dosažených výsledků je patrné, že v roce 2003 bylo naběháno o 67 % méně kilometrů 

než o rok dříve. Ačkoliv trénink této schopnosti není rozhodující pro trať 400 m př., 

jistě to určitým způsobem ovlivnilo výkonnost. Vzhledem k počtu tréninků nebyl tento 

rozdíl tak markantní. Výkony ve vedlejších sprinterských disciplínách se zlepšily, 

z čehož se dá usuzovat, že nižší počet úseků během TJ je vhodný pro kratší sprinterské 

tratě jakými jsou 100 a 200 metrů. 

Úseky na rozvoj maximální rychlosti je třeba pro 400 metrovou trať 

s překážkami trénovat poměrně často a při větším množství úseků. I u těchto 

specifických tréninkových ukazatelů se ukázalo snížení kilometrů i počtu tréninků 

z roku na rok, a došlo rovněž k snížení množství úseků během TJ. Rozložení v rámci 

RTC bylo odlišné v obou letech, neboť v roce 2002 byl hlavní důraz na maximální 

rychlost kladen během konců přípravných a předzávodních období a na konci letního 

závodního období. Oproti tomu v roce 2003 bylo rozložení v rámci RTC víceméně 

rovnoměrné. Došlo tak k nízké dynamice změn STU v rámci RTC. 
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Velice zajímavé je srovnání počtu tréninků a kilometrů u úseků na rozvoj 

rychlostní vytrvalosti. Zatímco množství tréninků bylo výrazně více v roce 2003, 

kilometrový objem byl o čtvrtinu vyšší v roce 2002. Z toho jasně vyplývá, že během 

jedné TJ bylo v roce 2002 naběháno mnohem více úseků, což bylo konkrétně 9 proti 6 

v roce následujícím. Úseky pro rozvoj RV jsou jedny z klíčových STU pro trať na 400 

metrů překážek a větší počet úseků v TJ je vhodnější v rámci lepší adaptability 

organismu na tuto disciplínu. 

Úseky na rozvoj speciální vytrvalosti jsou téměř nejdůležitější, a proto není 

náhodou, že o polovinu více jich bylo odběháno v roce 2002. Tento obrovský rozdíl měl 

zřejmě lví podíl na stagnaci v roce 2003. 

Přestože byly úseky pro rozvoj tempové vytrvalosti po oba roky téměř 

vyrovnané, rozložení v rámci RTC bylo odlišné a opět došlo k nízké dynamice změn 

STU v roce 2003. I tento ukazatel je evidentně velmi důležitý v konečném výsledku. 

Obecná vytrvalost jako základní stavební kámen se do určité míry opíral o rok 

2002 a nedošlo zde meziročně k žádným výrazným rozdílům. 

Běh se zatížením hraje poměrně zásadní roli v tréninku na 400 metrů překážek a 

do určité míry lze zařadit tyto úseky jako silový dynamický rozvoj, kdy překonáváme 

určitý odpor, ať už v podobě kopce či tahače. Při porovnání obou sezón jednoznačně 

zvítězil rok 2002, kdy bylo odběháno více tréninků, kilometrů i více  

Speciální běžecká cvičení hrála prim v roce 2002, kdy svým obecným 

charakterem zpestřovala mnohdy monotónní tréninky v podzimním přípravném období 

a lze je svým charakterem zařadit spíše do tempové vytrvalosti. Rok 2003 byl o tento 

významný článek výrazně chudší, přesně o 74 % v porovnání na kilometry. 

Odrazové schopnosti jsou velice důležité pro určitou běžeckou rezervu při běhu 

mezi překážkami a je otázkou zda v tréninku dávat přednost obecným odrazům či 

odrazům se speciálním charakterem. V rámci RTC musí docházet k dynamickým 

změnám STU, kdy se velký objem obecných odrazů musí postupně změnit v odrazy se 

speciálním charakterem. V porovnání obou let se tomuto ideálu mnohem více blížil rok 

2002, kdy se hlavní objem obecných odrazů soustředil do podzimního přípravného 

období, a rovněž celkový počet obecných odrazů byl v roce 2002 vyšší. Oproti tomu v 

roce 2003 byl mnohem větší důraz kladen k rozvoji speciálních odrazů, které však mají 

mnohem větší korelaci ke kratším sprintům a krátkým překážkám. Samozřejmě je zde 

rozhodující typ závodníka. Dá se však vyvodit závěr, že bez velkého objemu obecných 

odrazů nelze provádět odrazy se speciálním charakterem, jak se tomu stalo v roce 2003. 
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Posilování s náčiním pro 400 m př. lze determinovat jako plynulý přechod od 

kruhových tréninků k maximální síle s důrazem na transfer pomocí explozivní síly s 

důrazem na dolní končetiny a komplexní posílení. Tato stručná definice jde ruku v ruce 

s rokem 2002, kdy bylo provedeno mnohem více sérií na dolní končetiny a komplex. 

Ten byl konkrétně posilován explozivními cviky zejména trhy a přemístěním. Silová 

vytrvalost hraje významnou roli v běhu na 400 m př. a není proto náhodou, že v roce 

2002 bylo těmto prostředkům věnováno mnohem více pozornosti než v roce 

následujícím a to zejména v podzimním přípravném období. 

Speciální přeběhy překážek hrají ve vrcholové pyramidě sportovní přípravy 

zásadní roli, co se týče konečného výkonu. Z porovnání obou sledovaných sezón jsme 

však vyhodnocením STU žádné výrazné rozdíly nenalezli. 

Hledáním souvislostí mezi výkonností ve vedlejších disciplínách a výkonností 

v hlavní disciplíně z pohledu časování sportovní formy lze říci, že aktuální výkonnost 

ve vedlejších disciplínách musí být brána jako tréninkový ukazatel, který musíme 

vyhodnocovat podle zatížení v rámci mikrocyklů a jeho úkolů. Zjednodušeně bychom 

měli brát vedlejší tratě jako speciální testy, které by neměly být cílem, nýbrž 

prostředkem pro co možná nejlepší výkonnost na hlavní trati. Ačkoliv byly mnohé 

výsledky v roce 2003 na vedlejších tratích lepší než v roce předešlém, na většinu 

z těchto tratí bylo nahlíženo jako na hlavní trať a vyladění sportovní formy bylo 

směřováno právě k těmto vedlejším tratím. Právě tato rozmělněná příprava mohla být 

jednou z příčin zhoršení na trati 400 metrů překážek. 

Ačkoliv je nesporná role zatížení ve specifických tréninkových ukazatelích, jen 

velmi málo jsme se zmínili o činitelích, kteří spoluurčují výkonnost v běhu na 400 

metrů překážek. Těmito činiteli jsou denní režim, strava, pitný režim, doplňky stravy, 

psychická vyrovnanost, čas potřebný na trénink, tréninková skupina a osobnost trenéra. 

Všechny tyto činitele můžeme zahrnout do kategorie udržení zdraví, které je při 

vrcholovém sportu nezbytné pro dosažení vrcholných výkonů. Jelikož je zatížení téměř 

maximální v každé TJ, musí být udržení zdraví prvořadé. 

Denní režim by měl být více méně podobný pro všechny dny, kdy čas pro jídlo 

je přesně daný. Rovněž pravidelný a poctivý spánek spoluurčuje denní biorytmy.  

Doplňky stravy hrají významnou roli v přípravném a předzávodním období 

RTC, kdy ve stravě není dostatečné množství vitamínů, minerálů, stopových prvků, 

bílkovin a jiných důležitých látek pro udržení zdraví sportovce. Nejčastějšími doplňky 

stravy pro běžce na 400 m př. jsou – kreatin, proteiny (nejlepší je čistý syrovátkový 
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protein), vitamín C, koenzym Q10, vitamín B12, multispektrální vitamínové a minerální 

přípravky, lecitin, aminokyseliny BCAA, wobenzym (enzymatický preparát), Muscle 

Nitro, MCT fuel, gainery (s různým obsahem sacharidů a proteinů), yucca, mladý 

ječmen, melasa a další. 

Psychická vyrovnanost je daná osobnostními předpoklady sportovce a vlivy 

prostředí, rodiny, přátel a láskou, která hraje v konečném důsledku rozhodující roli. 

Kolik času má sportovec na trénink, je dáno, jeho zaměřením - profesionální 

sportovec, student, pracující, brigádník aj. 

Tréninková skupina je obrovsky důležitá a určuje směr atleta, zábavnost 

tréninku, zdravé soupeření, motivaci a zdravá skupina může táhnout sportovce kupředu. 

Všechny tyto aspekty hrály významnou roli v největším zlepšování se atleta na 

trati 400 metrů překážek. V obou sledovaných letech se dařilo téměř ideálním způsobem 

naplnit představu dokonalosti, co se týká všech nastíněných aspektů.   
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6. ZÁVĚRY 
 

 

Cílem bakalářské práce bylo vyhodnocení jednotlivých obecných a specifických 

tréninkových ukazatelů běžce vrcholové úrovně na 400 metrů překážek a vliv 

specifických tréninkových ukazatelů na výkon a výkonnost v běhu na 400 metrů 

překážek. Na tuto otázku jsem nalezl odpověď a je zcela jasné, že výkon a výkonnost je 

velkým způsobem ovlivňována objemem a intenzitou zatížení STU v rámci RTC. Stejně 

tak velkou úlohu hraje dynamika změn STU v rámci RTC. Jak jsem se zde mnohokrát 

zmínil, pokud se chce dospělý atlet vrcholové úrovně zlepšovat na trati 400 m překážek, 

musí zvyšovat objem i intenzitu zatížení. 

Dalším cílem práce bylo porovnávání výkonů ve vedlejších disciplínách 

v závislosti na výkonnosti na trati 400 metrů překážek. Cíl byl splněn, nebyl však tak 

jednoznačný a jasný. Nicméně však vyhodnocení obou RTC naznačilo malou souvislost 

výkonnosti ve vedlejších disciplínách s výkonností na hlavní trati. Z vyhodnocení STU 

však vyplývá, že trénink vhodný pro kratší sprinterské tratě není ideální pro trať na 400 

metrů překážek. Nižší počet úseků a objem v jedné TJ měl sice pozitivní dopad na 

výkonnost v běhu na 100 a 200 metrů, v hlavní disciplíně však došlo k zhoršení 

výkonnosti i výkonu. Proto je nutné respektovat zákonitosti tréninku této nejnáročnější 

a nejdelší sprinterské trati a soustředit se na zlepšování výkonů a výkonnosti v běhu na 

400 metrů překážek. V podstatě je nedůležité jaké má čtvrtkař překážkář osobní rekordy 

ve vedlejších disciplínách. Z tréninkového hlediska je ovšem třeba střídat v průběhu 

roku starty i v jiných sprinterských disciplínách. Nedojde poté k únavě a otupění 

disciplínou. 
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PŘÍLOHY 
 

Iskra (2010) uvádí příklad tréninku v různých obdobích RTC na rozvoj speciální 

překážkářské vytrvalosti: 

Obecná příprava: 

Rytmická příprava: 

1. 5x 60 m překážek (4 překážky, 91cm, 13,50 m, na 5 kroků, pravá odrazová + 150 m 

(ostře). 

+ 60 m překážek (4 překážky, 91cm, 13,20 m, na 5 kroků, levá odrazová )],  IO = 30s / 

6 min. 

2. 5 x (4 překážky – na pravou a levou nohu střídavě, 100 cm, 7,50 m mezera, 

IO =  meziklus/5-6min). 

Speciální příprava: 

Překážkový rytmus: 

1. 6 x 8 překážek (4 x 8 kroků + 3 x 7 kroků, 91cm, 20.00m/17.50m, mezery 13.72m; 

cvičení různého krokového rytmu mezi překážkami, IO=8min.). 

2. 4 x 350m překážek (10 překážek, nastaveny nepravidelně 10 a 30m, IO = 10min.). 

Předzávodní příprava: 

1. Dlouhý rytmus: 

2 x 12 překážek (11. překážka – 395m, 12. překážka – 430m, IO=30min). 

2. Krátký rytmus: 

2 x 2 překážky + 2 x 4 překážky = 2 x 3 překážky (14 krokový rytmus , z vysokého 

startu/4 x a nízký start (ze startovních bloků)/2 x). 

3. Střední rytmus + speciální vytrvalost: 

2 x 300m překážek (překážky I-IV + doběh na 300m, I=95%), 

1 x 300m překážek (bez překážek + překážky V-VIII, I=95%, 

1 x 300m hladkých, I=95%; IO=10-12 min. 

Závodní příprava: 

1. Krátký a střední rytmus: 

-5-4-3-2 , nízký start. 

2. Dlouhý rytmus: 

2 x 450 m př. (11 překážek, IO=25 min.)  (nebo závod na 400 m př.) 
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3. Krátký a střední rytmus: 

2 x 2 + 1 x 6 překážek (nízký start, plné mezery 35 m). 

 

Pozn. Mezery mezi překážkami jsou pro překážkáře běhající 14- ti krokovým rytmem. 

Konkrétně byl tento trénink aplikován na Pawlu Januszewském (os. rekord- 48.07 s, 

mistr Evropy Budapešť 1998) 

 

Tabulka 28 - Vývoj výkonnosti Jindřicha Šimánka 

sezóny 300 m př. 400 m př. 

1995 44.2  

1996 40.20  

1997  57.92 

1998  56.88 

1999 39.85 55.04 

2000 39.12 53.96 

2001 37.64 52.20 

2002 37.47 50.19 

2003  50.54 

2004 36.70 50.82 

2005 38.03 51.22 

2006 36.83 50.26 

2007 37.09 50.49 

2008 36.84 51.17 

2009 38.12 51.97 

2010  52.18 

2011 37.54 52.08 

2012  53.93 

 

 

 

 

 


