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Abstrakt  

 

Název: 

Hodnocení sportovní přípravy českého rekordmana ve sprinterských disciplínách 

v mládežnických kategoriích 

 

Cíle:  

Hlavním cílem diplomové práce je sledování a hodnocení vybraných obecných tréninkových 

ukazatelů (OTU), speciální tréninkových ukazatelů (STU) a kontrolních testů v průběhu 

čtyřletého období atletické přípravy mladého sprintera v kategorii starších žáků a dorostenců.    

U vybraných tréninkových ukazatelů a kontrolních testů je provedena komparace.  

 

Metody:  

V předkládané diplomové práci je využita metoda pozorování a dále obsahová analýza 

tréninkových dokumentů. Tréninkové dokumenty jsou získány od trenéra sledovaného jedince, 

z nich jsou vybrány OTU, STU a kontrolní testy, které jsou vyhodnoceny základními 

statistickými postupy a následně jsou zpracovány do tabulkové a grafické podoby a do formy 

komentářů. 

 

Výsledky: 

Díky stanoveným postupům řešené diplomové práce jsme zaznamenali, že u M.B. se          

ve čtyřletém období každým rokem zvyšuje objem OTU. Ve všech vybraných STU dochází           

ke zvyšování objemu zatížení. Zajímavým zjištěním je, že sledovaný jedinec má v roce 

2011/2012 nižší počet naběhaných kilometrů ve STU maximální rychlost a akcelerace oproti 

předcházejícímu roku. Důvodem je výskyt zdravotních problémů. Ve vybraných kontrolních 

testech dálka z místa a hod plným míčem přes hlavu se sledovaný jedinec každým rokem 

zlepšuje a dokonce dosahuje lepších hodnot než doporučuje odborná literatura.  

 

Klí čová slova:  

atletika, sprinterské disciplíny, starší žáci, dorostenci, sportovní příprava, obecné tréninkové 

ukazatele (OTU), speciální tréninkové ukazatele (STU), kontrolní testy 
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Abstract  

 

Title:  

Sports training assessment of the Czech record holder in the sprint events in the youth 

categories 

Objectives:  

 The main objective of the thesis is monitoring and assessment of selected general training 

indicators, special training indicators and control tests during the four-year sports training period 

of a young sprinter in the category of 15 years and the category of 17 years. Results of the 

selected training indicators and the control tests were compared. 

Methods: 

 In the present thesis the method of observation and the content analysis of training 

documents are used. The training documents are obtained from the coach of the observed 

individual. The general training indicators, the special training indicators and the control tests are 

selected from the training documents, which are evaluated by the basic statistical procedures and 

subsequently they are composed to the tables, charts  and comments. 

Results: 

 Due to the set plan of the thesis, we recorded during the four-year period an annual increase 

in the volume of the general training indicators of M.B. The volume of load is increasing in all 

the selected special training indicators. The interesting fact is that in 2010/2011 the observed 

individual has had a lower number of run kilometres in the special training indicators, lower 

maximal speed and acceleration than in the previous year. The reason is the occurrence of health 

problems. Every year the observed individual improves in the selected control tests and he 

achieves better results than figures recommended on specialized literature.  

Keywords:  

athletics, sprint events, sports training, category of 15 years, category of 17 years, general 

training indicators, special training indicators, control tests 
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I. ÚVOD 

 

Atletika je považována za královnu sportu, protože nabízí základní pohybové dovednosti 

jako je běh, skok a hod. Její disciplíny, mezi které patří i krátké hladké tratě jsou velmi populární 

nejen mezi sportovci, ale také mezi diváky. Každého zajímá kdo byl, je a bude nejrychlejší muž 

či žena na Zemi. I v České republice je atletika a její sprinterské disciplíny velmi oblíbené. 

Neustále jsou překonávány rekordy jak v mládežnických, tak v dospělých kategoriích. Fenomén 

rychlosti přitahuje diváky, trenéry i samotné sportovce. Proto jsme si pro naší diplomovou práci 

vybrali sledování současného českého rekordmana v bězích na 60 m, 100 m a 150 m 

v mládežnických kategoriích. Rekordy na 60 m a 150 m jsou rekordy vytvořené ve starších 

žácích a náš sledovaný jedinec je drží od roku 2010. V tom samém roce vytvořil také rekord     

na 300 m, ale ten byl překonán o 3 setiny o rok později jiným vynikajícím atletem. Rekord        

na 100 m sledovaný jedinec vytvořil v dorostenecké kategorii v roce 2012.  

Jelikož se jedná o jedince v mládežnických kategoriích, je důležité brát v úvahu vývojové 

zákonitosti. Rovněž je důležité si stále uvědomovat, že děti a mládež se neustále vyvíjí, a tak 

nemůžeme na mladé atlety aplikovat trénink dospělých jedinců. Od dospělých se odlišují 

intenzivním růstem, vývojem a dozráváním různých orgánů těla, psychickým a sociálním 

vývojem a pohybovým rozvojem. Musíme upřednostňovat jejich biologický věk             

před kalendářním. Při plánování tréninku si klademe otázky: co, jak a proč trénovat. Měli 

bychom se vyznat v tom, jaké pohybové činnosti jsou pro mladý organismus vhodné a které 

naopak mohou jedince nepříznivě ovlivnit v budoucím vývoji.  

Smyslem diplomové práce je čtyřleté sledování a hodnocení atletické přípravy mladého 

sprintera od roku 2009 do roku 2012. Hlavním cílem diplomové práce je sledování, hodnocení      

a komparace vybraných obecných tréninkových ukazatelů a speciální tréninkových ukazatelů 

v průběhu čtyřletého období atletické přípravy mladého sprintera v kategorii starších žáků 14 až 

15 let a dorostenců 16 až 17 let. Úkolem práce je vyhodnotit obecné tréninkové ukazatele            

a vybrané speciální tréninkové ukazatele podle modelových hodnot. Dále sledujeme výkonnostní 

růst jedince ve vybraných kontrolních testech v pravidelných ročních cyklech. Pro pochopení 

individuálního hodnocení sledovaného talentovaného sprintera nás zajímá jeho osobnostní            

a výkonnostní profil. 
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II.  TEORETICKÁ ČÁST 

 

V teoretické části diplomové práce je popsaná charakteristika sprinterských disciplín a také 

charakteristika atletické přípravy dětí a mládeže, její cíle a pedagogické zásady. Vysvětlíme si 

rozdíly  mezi pohybovými dovednostmi a pohybovými schopnostmi, které jsou následně 

rozděleny na jednotlivé podkapitoly a upozorníme na ty, které jsou nejdůležitější pro sprinterské 

disciplíny v kategorii staršího žactva a dorostu. Prostudujeme si charakteristiku staršího školního 

věku a dorostového věku. Ujasníme si pojmy talent, kalendářní a biologický věk. Dále si 

vysvětlíme rozdíly mezi etapami základní atletické přípravy a specializované atletické přípravy    

a rozdíly mezi jednotlivými tréninkovými cykly. V závěru teoretické části si vysvětlíme, co jsou 

a k čemu slouží obecné tréninkové ukazatele, speciální tréninkové ukazatele a kontrolní testy. 

 

1. CHARAKTERISTIKA SPRINT Ů 

Běhy na krátké tratě se v praxi zjednodušeně nazývají sprinty. Patří k nim běžecké disciplíny 

do 400 m včetně překážkových a štafetových běhů (Millerová a kol., 2001). Do této skupiny 

patří i štafety s délkou úseků do 400 m včetně, a to i v různých kombinacích délek úseků      

(např. 400-300-200-100 m) (Jeřábek, 2008). Mezi mistrovské hladké sprinterské disciplíny patří 

100 m, 200 m, 400 m a štafety 4 × 100 m  a 4 × 400 m. V hale se místo 100 m běhá vzdálenost 

60 m. Mezi mistrovské disciplíny v krátkém hladkém běhu v žactvu patří disciplíny na 60 m, 150 

m, 300 m a štafety 4 × 60 m a 3 × 300 m (Jeřábek, 2008). Všeobecně je pro sprinty 

charakteristické, že začínají výběhem ze startovních bloků a běhají se v oddělených drahách. 

Rozlišují se na krátké sprinty (do 200 m), které se běhají s maximální intenzitou a dlouhé sprinty 

(nad 200 m), které se běhají submaximálně na mezičasy a v nichž o výkonu rozhoduje optimální 

rozložení sil (Millerová a kol., 2001). Podle Dostála (1985) u starších žáků rozlišujeme krátké 

sprinty do 150 m a dlouhé sprinty nad 150 m do 300 m. 

Krátké hladké běhy, krátké překážkové běhy a štafety patří mezi nejrychlejší disciplíny a jsou 

zároveň nejoblíbenějšími v atletice. Z vývojového hlediska jsou velmi populární, protože 

trénování rychlosti je zábavné a poskytuje řadu základních dovedností, které se přenáší do jiných 

atletických disciplín a sportovních odvětví (Sandberg, Maddox et al., 2008). 

Běhy na krátké vzdálenosti jsou cyklické atletické disciplíny, pro které je charakteristická 

krátká doba trvání (10 – 50 s) a maximální intenzita pohybové činnosti. Hlavním energetickým 

zdrojem svalové práce je zásoba kreatinfosfátu a adenosintrifosfátu. Organismus přitom 

produkuje energii na 90 – 96 % anaerobním procesem (Kampmiller, Koštial, 1985). 
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Pro sprintera je zapotřebí, aby absolvoval závodní trať v co nejkratším čase (Lühnenschloss 

et al., 2000).  

Hlína (2001) tvrdí, že energetickým zdrojem  pro svalovou práci je v těchto disciplínách 

adenosintrifosfát (ATP), jehož zásoba stačí na 3 – 5 sekund činnosti svalů. Následně je využíván 

kreatinfosfát (CP), postačující zhruba do 8 – 10 sekund svalové práce. Dalším zdrojem energie 

pro sprinterské disciplíny je anaerobní laktátový proces, při kterém se tvoří ve svalech kyselina 

mléčná. Hodnoty laktátu zjištěné po závodech ve sprintech se pohybují po běhu na 60 m 

v rozpětí 7 – 9 mmol.l-1, u 100 m mezi 12 – 14 mmol.l.-1 a po běhu na 200 metrů na hranici         

14 – 18 mmol.l-1. 

Sprinty jsou řazeny k typu rychlostně-silových disciplín (Millerová, 2003). V krátkých 

bězích jsou nejvíce zapojeny  rychlá svalová vlákna typu IIb (Sandberg, Maddox et al., 2008). 

Z různých forem projevu rychlostních schopností mezi faktory sportovního výkonu patří 

pohybová reakce v adekvátních podmínkách nízkého startu, schopnost běžecké akcelerace, 

schopnost maximální běžecké rychlosti, schopnost rychlostní vytrvalosti (Kampmiller, Koštial, 

1985). 

Pohybová struktura běhu má cyklický charakter, je téměř stabilní a zcela automatizovaná. 

Sprinterský běh je možno považovat po technické stránce za relativně nenáročný. Protože se 

však provádí ve velké rychlosti a pozornost sprintera je zaměřena především na maximální úsilí  

a ne na techniku pohybu, vyžaduje dokonalé technické zvládnutí. Na základě názorů řady 

odborníků můžeme konstatovat, že z biomechanického hlediska může být výkon v tradiční 

sprinterské disciplíně v běhu na 100 m ovlivněn až z 20 % kvalitou techniky běhu (Hlína, 2001). 

Výkon ve sprintech je z hlediska biomechaniky dán dvěma základními činiteli. Jsou to délka 

a frekvence kroku. O výkonu nejvíce rozhoduje to, jak je závodníci dokážou uplatnit při závodě 

vzhledem ke svým fyziologickým parametrům. Ideální by bylo samozřejmě udržet vysokou 

krokovou frekvenci při co nejdelším kroku, ale to není ve schopnostech žádného sprintera. 

Obvykle má vždy zvýšení krokové frekvence za následek pokles délky kroku a obráceně. Ideální 

poměr frekvence a délky kroku je pro každého jedince individuální a závisí především na stavbě 

těla, tělesné výšce, délce dolních končetin a také na typu nervové soustavy. Obecně lze ale 

vysledovat určité tendence. Závodníci menší a více silově založení mají spíše větší frekvenci, 

kdežto vyšší závodníci s dlouhými dolními končetinami více využívají délky kroku (Jeřábek, 

2008). 

Z psychologického hlediska je výkon v těchto disciplínách ovlivňován schopnostmi sprintera 

regulovat předstartovní stavy a dále schopností maximální koncentrace volního úsilí a odolností 

proti rušivým vlivům prostředí (Hlína, 2001). 
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2. ATLETICKÁ P ŘÍPRAVA DĚTÍ A MLÁDEŽE 

Atletika je sportem, která se svým obsahem a charakterem velice významně podílí                 

na všestranné pohybové kultivaci dětí a mládeže. Aby jedinec dosáhl individuálních úspěchů 

v podobě dobrých výkonů, musí bezpodmínečně projít fází tréninku. U dětí a mládeže jakákoliv 

dlouhodobější fyzická aktivita vyvolá adaptační účinky. Děti a mládež se adaptuje poměrně 

rychle, avšak nesmíme opomenout přiměřenost zatížení (Choutková, Fejtek, 1991). 

Z hlediska systematické atletické přípravy dětí a mládeže podle Kaplana a Válkové (2009) 

musíme mít na paměti následující faktory, mezi něž patří respektování osobnosti dítěte a role 

trenéra v atletickém tréninku.  

Následně si tyto faktory podrobněji probereme. Nejdříve respektování osobnosti dítěte. 

Sportovní příprava dětí a mládeže má mít přípravný charakter. Tím, že je sportovní trénink 

dlouhodobou záležitostí, je potřeba se věnovat mladým sportovcům již od raného věku. Velkou 

chybou trenérů je to, že nepřihlížejí k mentální vyspělosti dětí a často používají své staré 

tréninkové plány. Podstata tréninku u dětí a mládeže je jiná než v dospělé kategorii. Jedná se 

spíše o rozvoj pohybových dovedností a schopností. Jedním z důležitých úkolů atletického 

tréninku dětí a mládeže by měl být prožitek a radost z pohybu. 

Dalším faktorem je role trenéra. Trenér v atletickém tréninku sehrává významnou roli. 

Musíme tuto část brát jako seznámení s významnou rolí řídícího mechanismu, který rozhoduje      

o obsahu vybrané pohybové aktivity s atletickým obsahem (Kaplan, Válková, 2009).  

 

2. 1 Cíle sportovní přípravy dětí a mládeže 

Podle Periče (2008) patří mezi hlavní cíle sportovní přípravy dětí a mládeže nepoškodit děti   

a mládež, ale vytvořit u dětí a mládeže vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě a vytvořit 

základy pro pozdější trénink. Následně si tyto cíle podrobněji probereme.  

Jak jsme uvedli, jeden z hlavních cílů je nepoškodit děti a mládež. Trenéři zatěžují 

adolescenty velmi nevhodným způsobem bez ohledu na následky, jaké by to mohlo mít             

pro jejich vývoj. Poškození mohou mít podobu fyzickou i psychickou. Fyzická se projevuje 

většinou jednoznačněji, a to například skoliózou páteře, předčasnou osifikací kostí, různými 

kostními výrůstky, únavovými zlomeninami, popř. Scheuermanovou chorobou páteře, to vše jsou 

následky, které může mít neuvážený a nadměrný trénink v dospívajícím věku. Psychické 

poruchy jsou méně nápadné, ale o to více zákeřné, dlouhodobé stavy frustrace, úzkostnosti          

a podceňování mohou vést až k depresivnímu onemocnění. Dalším významným faktorem, které 

může adolescenta vážně poškodit, jsou různé diety a výživové zásahy nebo farmakologické         

a dopingové prostředky.  
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Dalším cílem sportovní přípravy dětí a mládeže, který je velmi důležitý do budoucnosti je 

vytvořit u dětí a mládeže vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě. Nepřiměřenou zátěží 

nesmíme adolescentovi znechutit jakoukoliv sportovní činnost.  

Posledním cílem, který si v této diplomové práci představíme, je vytvořit základy               

pro pozdější trénink. Trénink zaměřit především na základní požadavky v oblasti techniky 

pohybu a rozvíjet schopnosti a dané dovednosti v době, kdy je to pro organismus nejvýhodnější. 

 

2. 2 Pedagogické zásady 

Jelikož je atletický trénink dětí a mládeže charakterizován jako dlouhodobý pedagogický 

proces, měl by trenér dodržovat určité pedagogické zásady (Kaplan, Válková, 2009). 

Podle Fialové (2010), Periče (2008), Rychteckého a Fialové (1998) mezi základní didaktické 

zásady patří zásada uvědomělosti a aktivity, zásada názornosti, zásada soustavnosti, zásada 

přiměřenosti a zásada trvalosti. Níže si  tyto zásady vysvětlíme. 

Zásada uvědomělosti a aktivity vychází z pochopení smyslu a podstaty prováděné činnosti. 

Uvědomělost je výsledkem poznání a vědění (Fialová, 2010). Tato zásada vyžaduje, aby trenér     

u sportovců rozvíjel schopnost rozpoznat vlastní chyby, aby je vedl k přesnému a promyšlenému 

pozorování a přemýšlení (Perič, 2008). 

Zásada názornosti využívá všech prostředků k rychlému a pokud možno k nejdokonalejšímu 

vytvoření správné představy o pohybu (Rychtecký, Fialová, 1998). 

Další zásadou je zásada soustavnosti, která vytváří požadavek na řazení obsahu tréninku tak, 

aby na sebe naučené dovednosti a znalosti navzájem navazovaly a utvářely ucelený systém 

(Perič, 2008). Soustavnost znamená také pravidelnost, systematickou práci podle promyšleného 

celoročního plánu (Rychtecký, Fialová, 1998). Využívá postupu od známého k neznámému,      

od jednoduchého ke složitějšímu, od konkrétního k abstraktnímu, od zvláštního k obecnému 

(Fialová, 2010). Podle Hlíny (2001) v tréninku sprinterských disciplín závisí počet tréninkových 

jednotek a jejich frekvence na etapě ročního tréninkového cyklu. V přípravném období 

využíváme vícefázový trénink, v závodním období ladíme formu menším počtem tréninkových 

fází. 

Zásada přiměřenosti nastoluje požadavek, aby obsah i rozsah tréninkového zatížení, jeho 

obtížnost i způsob trénování odpovídaly stupni psychického rozvoje, tělesným schopnostem 

adolescenta, jeho věkovým zákonitostem a individuálním  zvláštnostem (Perič, 2008). 

Poslední zásadou, kterou si popíšeme je zásada trvalosti, která souvisí s efektivním 

zapamatováním si vědomostí a dovedností tak, že si je žáci či sportovci kdykoliv vybaví              

a prakticky použijí (Fialová, 2010).  
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Všechny zásady spolu úzce souvisejí a promítají se do tréninkového procesu jako                                                                      

komplex, který by měl trenér chápat, respektovat ho a využívat ho. Je zřejmé, že jejich 

uplatňování může výrazným způsobem urychlit a zefektivnit celý proces tréninku dětí a mládeže 

(Perič, 2008). 

 

3. POHYBOVÉ DOVEDNOSTI 

Pohybové dovednosti jsou učením získané předpoklady sportovce správně, účelně, efektivně 

a úsporně řešit pohybové úkoly. Pohybové úkoly se řeší v souladu s pravidly příslušného sportu, 

v naší diplomové práci s pravidly atletiky (Perič, Dovalil, 2010). 

Pohybové dovednosti patří do složky technické přípravy. Jde především o vytváření               

a zdokonalování příslušných pohybových dovedností a zvládnutí správné techniky příslušné 

atletické disciplíny (Vandrolová, 2003). 

Úroveň atletických motorických dovedností se snažíme zvyšovat pomocí vybraných 

atletických činností (Kaplan, Válková, 2009).  

Dovednost ve sportu je schopnost realizovat techniku ve správný čas na správném místě 

(Martens, 2006). 

Pohybové dovednosti podle Periče a Dovalila (2010) můžeme rozdělit do tří základních 

skupin na dovednosti primární, pohybové a sportovní. Níže si podle Periče a Dovalila (2010) 

vysvětlíme rozdíl mezi těmito dovednostmi.  

Primární dovednosti jsou charakteristické nejvyšší mírou všeobecnosti. Jejich učení je dáno 

přirozeným vývojem člověka. V podstatě se jedná o základní pohyby každého člověka, jako je 

běh, chůze, skoky apod. 

Pohybové dovednosti jsou pohyby, které nejsou součástí přirozeného vývoje člověka, ale 

nesouvisí s danou sportovní specializací. Může to být např. sportovní hry pro sprintera, které 

tvoří podstatu tzv. všestranné a všeobecné přípravy.  

U sportovních dovedností se jedná o kvantitativní a kvalitativní charakteristiky dovedností 

dostávající výkonnostní charakter. Jsou to pohybové dovednosti, které přímo využíváme            

při sportovním výkonu v dané specializaci. V naší atletické specializaci sprinty se jedná např.      

o disciplíny 60 m, 100 m atd. 

 

4. POHYBOVÉ SCHOPNOSTI 

Podle Periče a Dovalila (2010) se pohybové schopnosti chápou jako relativně samostatné 

soubory vnitřních předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti, v níž se také projevují. 
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Jsou relativné stálé v čase, jejich úroveň nekolísá ze dne na den a jejich změna vyžaduje 

dlouhodobé soustavné tréninkové působení. 

Rozvoj pohybových schopností patří do složky tělesné přípravy (Vandrolová, 2003). 

Všeobecně je akceptováno rozdělení schopností na kondiční a koordinační (Perič, Dovalil, 

2010). Jako kondičně determinované označujeme ty, jejichž úroveň významně závisí na 

bioenergetickém zabezpečení, tedy na tom, kolik živin a jak rychle dokáže organismus 

pracujícím svalům dodat. K takto podmíněným schopnostem patří síla, vytrvalost a částečně        

i rychlost. Jako koordinačně determinované pohybové schopnosti označujeme obratnost, 

rovnováhu, a do značné míry i rychlost. Jinými slovy lze říci, že je podmiňuje úroveň 

nervosvalové koordinace. U některých schopností nemůžeme jednoznačně určit co jejich úroveň 

nejvíce ovlivňuje či limituje. Ty pak označujeme jako nejednoznačně determinované. Patří k nim 

například pohyblivost, částečně i rovnováha (Jeřábek, 2008). 

Podle Kaplana a Válkové (2009) všechny pohybové schopnosti rozvíjíme v závislosti          

na vývojových změnách v organismu, ale i na osobnosti jedince. Je nezbytné přihlížet 

k individuálním možnostem a potřebám dítěte při výběru atletické činnosti, jakožto i na jeho 

formu. Atletika je jednou z činností, která potvrzuje fakt, že rychlostní, silové i vytrvalostní, ale     

i další pohybové schopnosti neexistují izolovaně. Představují dílčí stránky motorického projevu 

žáků.   

U dětí staršího školního věku a dorostového věku se podle Choutkové a Fejtka (1991) 

zabýváme následujícími pohybovými schopnostmi: 

- rychlostní schopnosti jako je rychlost reakce, akcelerační rychlost, rychlost jednoduchých 

pohybů, lokomoční a frekvenční rychlost, 

- silové schopnosti, kam patří odrazová síla, vrhačská a odhodová síla, 

- vytrvalostní schopnosti, kam zařazujeme zejména obecnou vytrvalost,  

- ostatní pohybové schopnosti, jako je obratnost, koordinace a pohyblivost. 

Podle Hlíny (2001) je ve sprinterských disciplínách nejdůležitější rozvíjet pohybové 

schopnosti rychlostní, a to rychlost reakce, akcelerace, maximální rychlost a od disciplín          

nad 60 m i rychlostní vytrvalost. Ze silových schopností je nejdůležitější rozvíjet dynamickou 

neboli explozivní sílu. Určitě také nesmíme zapomínat na rozvoj koordinačních schopností           

a pohyblivosti. Sprinterské disciplíny jsou rychlostně silové disciplíny. 

V průběhu ontogeneze, tj. vývoje jedince od dětství do stáří, lze nejdříve, a to již                   

v předškolním věku, využít předpoklady pro rozvoj obratnosti a koordinace, které souvisí 

s dozráváním nervového systému. Další období je vhodné pro rozvoj rychlosti a dynamické síly, 

posléze vytrvalosti a pro pubertálním období i pro rozvoj statické síly. Ten je podmíněn jak 
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zralostí hybného systému, tak i tvorbou pohlavních hormonů, které podmiňují efektivní rozvoj 

svalové síly. S přibývajícím věkem se postupně omezuje pohyblivost a obratnost, následuje 

pokles rychlosti a později i síly, ale nejdéle jsou zachovány vytrvalostní předpoklady (Heller, 

2003). 

Níže si jednotlivé pohybové schopnosti popíšeme. 

 

4. 1 Rychlostní schopnosti 

Rychlostní schopnosti můžeme definovat jako schopnost provést daný pohyb co nejrychleji 

či provádět určité pohyby s co nejvyšší frekvencí opakování (Jeřábek, 2008). Podílejí se            

na výsledném výkonu v mnoha sportovních disciplínách. Některé jsou na nich přímo závislé, 

např. sprinty v atletice (Perič, Dovalil, 2010). 

Rychlostní schopnosti jsou geneticky dány asi z 65 – 80 %. Jsou podmíněny kvalitou práce 

nervosvalového systému, a to na úrovni CNS tak i rychlostí a kvalitou přenosu nervových 

vzruchů do svalu. Morfologicky je rychlost podmíněna vysokým zastoupením rychlých FG 

svalových vláken, pro rychlostní vytrvalost i FOG vláken. Metabolicky je pro klasické sportovní 

výkony do 10 – 15 s rozhodující systém pohotovostních energetických zdrojů ATP, CP                 

a příslušné enzymatické vybavení, pro rychlostní vytrvalost i úroveň anaerobní glykolýzy 

výkony od 30 s do 2 min (Heller, 2003). 

Rychlostní schopnost má velký význam nejen pro atletické disciplíny, ale je důležitá                

i pro další sportovní odvětví (Kaplan, Válková, 2009). 

Rychlostní schopnosti patří k pohybovým projevům, které je vhodné rozvíjet co možná 

nejdříve. Období rozvoje rychlostních schopností jako celku je zasazeno mezi 7. až 14. rok, pak 

ke zlepšování rychlostních schopností dochází i nadále, ale již na základě podpůrného rozvoje 

jiných faktorů, především silových schopností (Perič, 2008). 

Trénink by měl směřovat ke stimulaci všech rychlostních schopností a různých svalových 

skupin. Doba cvičení má být poněkud kratší než u dospělých, menší je i celkový počet opakování 

(Perič, 2002). 

Ve sprinterských disciplínách by se měla rozvíjet rychlost reakce, akcelerace a maximální 

rychlost (Millerová, 2003). Reakční rychlost je rychlost pohybové reakce na vnější podnět 

(Dostál, Velebil, 1992). Akcelerační rychlost je schopnost dosáhnout maximální rychlosti 

v nejkratším čase nebo na nejkratší vzdálenosti (Dostál, 1994). Maximální rychlost je nejvyšší 

rychlost, kterou atlet dokáže proběhnout krátký úsek (Vindušková, Kaplan, Metelková, 1998). 

 

 



 18 
 

4. 1. 1 Rozvoj rychlostních schopností 

Vhodnou formou pro ovlivnění rychlostních schopností představují štafetové hry, překážkové 

dráhy, běhy proložené obratnostními prvky, starty z různých poloh, netradiční pohybové úkoly, 

různá skoková cvičení. Dále drobné rychlostně zaměřené hry s potřebnými motivačními prvky. 

Přínosem je variabilní provádění rychlostních cvičení (Perič, 2002). 

V běžecké rychlosti rozvíjíme frekvenci běžeckých kroků, zdokonalujeme úroveň všech 

složek rychlosti. Tréninkové prostředky používáme na techniku a rytmus v kontrolované             

a optimální rychlosti, pouze některé úseky běháme maximální intenzitou. (Millerová, 2003). 

Tréninkové prostředky pro rozvoj startovní reakce a akcelerace podle Millerové (2003) jsou 

startovní běžecké hry, změny postojů a poloh, starty z různých poloh, starty padavé, polovysoké, 

polonízké, nízké, individuální a skupinové do 40 m, handicapové starty, akcelerace v pohybu, 

zapínané úseky.  

Tréninkové prostředky pro rozvoj maximální rychlosti podle Millerové (2003) jsou běžecké 

pohybové hry, speciální běžecká cvičení do 10 s, frekvenční cupitání na přední části chodidel    

na místě i za pohybu po dobu 5 – 10 s, běžecké úseky stupňované do 70 m, běžecké úseky letmé, 

setrvačné a rozložené, frekvenční běh s větrem v zádech a po nakloněné rovině, běh na tažném 

zařízení. 

Se stimulací rychlostních schopností musíme počítat průběžně celý rok, minimálně jedou 

týdně, brání se tak poklesu aktivity rychlých svalových vláken (Perič, 2002). 

Trénink rychlostních schopností patří neoddělitelně k všeobecné atletické přípravě mladých 

talentů „královny sportu“. Závodník jakékoliv atletické disciplíny, který v dětském nebo 

dorosteneckém věku nezkouší alespoň jednou za čas rychlostní trénink, by se měl rychle 

poohlížet po jiném trenérovi (Cacek, 2012). 

 

4. 2 Silové schopnosti 

Silové schopnosti můžeme definovat např. jako schopnost překonávat vnější odpor 

prostřednictvím svalové činnosti. Síla je základním předpokladem jakéhokoliv pohybu 

(Čelikovský a kol., 1985).  

Silové schopnosti jsou geneticky předurčeny asi z 65 %, explozivní síla až ze 75 %. 

Z morfologické hlediska je síla dána mohutností svalstva, pevností kostry, vazů a úponů.                 

Ve svalu převládají vlákna typu FOG a FG nad pomalými SO vlákny. Metabolicky sílu 

podmiňuje dostatek pohotovostních energetických zdrojů ATP a CP, schopnost jejich rychlého 

využití, tj. enzymatické vybavení i možnost rychlé obnovy (Heller, 2003). 
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Silové schopnosti se uplatňují v různé míře a podobách ve všech atletických disciplínách, kde 

se využívá rychlé a výbušné síly (Kaplan, Válková, 2009). 

Podle Hlíny (2001) je síla pohybovou schopností, která významně ovlivňuje sprinterský 

výkon. 

Tempo rozvoje síly je značně individuální. Nejvyšších přírůstků se dosahuje u dívek mezi    

10. až 13. rokem, u chlapců mezi 13. až 15. rokem (Perič, 2008). 

Ve věku 13 až 15 let je již možné zahájit systematičtější silový trénink. Ten má však stále 

ještě přípravný charakter. Růst síly je spojen s narůstáním svalové hmoty a se zvyšováním 

efektivnosti práce jednotlivých svalů, která vychází ze změn ve svalové struktuře. Změny 

vyplývají ze zvýšené produkce pohlavních růstových hormonů. Všechny se výrazně promítají    

do přirozeného nárůstu silových schopností, ale i z důvodu jejich individuálního tempa vyžadují 

také individuální přístup k dávkování. U biologicky akcelerovaných jedinců je již možné 

přistoupit k cílenějšímu rozvoji síly, u biologicky retardovaných jedinců si trénink uchovává 

stále ještě podobu, kterou měl v předchozím období (Perič, 2008). 

4. 2. 1 Rozvoj silových schopností 

Hlavně u dětí dbáme na preferenci přirozeného posilování s využitím úpolových cvičení, 

zejména přetlaky, přetahování, šplh, překonávání překážek, přeskoky, výskoky a házení.            

Při těchto cvičeních se zapojují všechny svalové skupiny. Při posilování mladších věkových 

skupin využíváme vlastní tělesné hmotnosti, využití jakékoliv zátěže se snažíme vyhnout 

(Kaplan, Válková, 2009).  

Teprve po dvanáctém roce je možné do přípravy zařazovat v určité míře i silová cvičení 

kondiční gymnastiky s adekvátními odpory. Přitom je velmi důležité, aby nebyla zatěžována 

páteř a přetěžovány velké klouby, jako jsou kyčle, kolena atd. Také pro tyto účely se dá využít 

úpolových her, cvičení s malými činkami 1 až 2 kg. Posilování dětí a mládeže bychom měli 

orientovat především na velké svalové skupiny a při dodržení bezpečnosti pokud možno volit 

pestrou a zábavnou formu. Po ukončení každého silového cvičení je důležité protahovat 

posilované partie a na závěr cvičení provádět vyrovnávací cvičení (Perič, 2002). 

Ve  věku 13 až 15 let se silový rozvoj zaměřuje podle Periče (2008) na tři základní oblasti, 

kterými jsou nácvik techniky posilování, všeobecná silová průprava a využití speciálních metod 

rozvoje silových schopností. Následně si je postupně popíšeme. 

U nácviku techniky posilování se jedná o cvičení, ve kterých se zaměřujeme na manipulaci 

s osou činky. Přitom však nevyžíváme osu skutečnou, ale pouze její napodobeninu např. násada 

na koště, plastikové trubky atd. S těmito osami děti provádějí speciální cvičení, která vycházejí 

z techniky přemísťování činky při nadhozu, trhu či vyražení od prsou apod. Jednotlivá cvičení 
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jsou vhodná nejen pro techniku pohybu, ale pozitivně působí na rovnováhu, na koordinaci 

pohybů a na kloubní pohyblivost hlavně v ramenním a kyčelním kloubu. 

Další oblastí v rozvoji silových schopností je všeobecná silová průprava. Do všeobecné 

silové průpravy řadíme cvičení s využitím hmotnosti vlastního těla jako jsou kliky, dřepy, shyby 

apod., cvičení ve dvojicích např. přenášení, cvičení s malými činky či kotoučky, které 

nepřesahují 1 až 2 kg, cvičení s lehkými gumovými expandery atd. 

Pro rozvoj silových schopností využíváme speciálních silových metod. Mezi základní 

speciální silové metody patří metoda rychlostní, metoda vytrvalostní a metoda opakovaných 

úsilí.  

Při posilování mládeže používáme především cvičení dynamického charakteru 

s překonáváním hmotnosti vlastního těla. V kategorii dorostu je možné v tréninku postupně 

provádět metodu opakovaného zvedání malé a střední zátěže 20 až 40 % tělesné hmotnosti. Tato 

cvičení provádíme buď v sérii do znatelné únavy, nebo metodou maximálního dynamického 

úsilí, což znamená pohyb v maximálním tempu a odpočinek do úplného zotavení (Hlína, 2001). 

 

4. 3 Vytrvalostní schopnosti 

Vytrvalostní schopnosti nemají pro sprinterské disciplíny významný vliv, ale přesto je 

důležité je rozvíjet ve sportovní přípravě dětí a mládeže, a tak si je alespoň představíme. 

Je to schopnost odolávat únavě a co nejrychleji se zotavit, schopnost podávat co nejvyšší 

výkon po co nejdelší dobu (Perič, Dovalil, 2010).  

Ve většině sportovních disciplín plní vytrvalostní schopnosti úlohu kondičního základu 

výkonu. Vytvářejí v organismu takové podmínky, aby sportovec mohl zvládnout soutěž, často     

i více startů, v plném tempu a nasazení po celou dobu (Perič, Dovalil, 2010). 

Vytrvalost je podmíněna geneticky ze 70 %. Charakterizuje ji vysoká hospodárnost 

oběhového, dýchacího a nervosvalového komplexu (Heller, 2003). 

Vytrvalost je spojena s rozvojem i jiných pohybových schopností, a tak mluvíme např.          

o rychlostní vytrvalosti, která je důležitá ve sprinterských disciplínách (Perič, Dovalil, 2010). 

Podle délky trvání výkonu  můžeme rozlišovat vytrvalost krátkodobou tzv. vytrvalost 

v rychlosti, nebo-li rychlostní vytrvalost střednědobou a dlouhodobou (Jeřábek, 2008).              

Při krátkodobě vytrvalosti cvičíme jen několik málo minut, ale v docela vysokém tempu, 

přičemž svaly pracují anaerobně. Proto se krátkodobá vytrvalost nazývá anaerobní (Perič, 2008). 

Nejdůležitější pro sprinterské disciplíny je rozvíjet rychlostní vytrvalost. Podle Periče            

a Dovalila (2010) je délka rychlostní vytrvalosti do 20 sekund a energeticky je zajišťována zónou 

ATP – CP. 
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4. 3. 1 Rozvoj vytrvalostních schopností 

V tréninku dětí a mládeže má vytrvalost své místo. Na prvním místě je především aerobní 

vytrvalost, jejímž úkolem je zvyšovat odolnost dětského organizmu tak, aby byl schopen snášet 

tréninkové zatížení bez větších problémů. Zařazování do tréninku zároveň přispívá k rozvoji 

srdce, plic a cév, a tím i k lepšímu zdravotnímu stavu, který je u dětí a mládeže také důležitý 

(Perič, 2008). 

Kolem 11. až 12. roku se začínají vytvářet dobré předpoklady pro nárůst dlouhodobé 

vytrvalosti, ale není vhodné děti přetěžovat. Především v období puberty se může výrazně zvýšit 

schopnost maximálního využití kyslíku ve svalech, a proto by měl mít trénink vytrvalosti 

v tomto věku již své pevné místo (Perič, 2008). 

Rozvoj výkonnosti ve sprintu účinně podporuje i rozvoj obecné vytrvalosti. Obecná 

vytrvalost umožňuje provádět cvičení rychlostní a speciální sprinterské vytrvalosti tj. schopnosti 

udržet maximální a vysokou rychlost co nejdéle (Hlína, 2001). 

U žáků školního věku se snažíme vytvořit stabilní základ obecné vytrvalosti, který mohou 

využít v běžném životě. K nejčastějším metodám, které atletika používá, náleží metoda souvislá 

rovnoměrná a fartlek. Fartlek se využívá až u vyspělejších běžců a spočívá ve střídání tempa. 

Obvykle se odehrává v členitém terénu (Kaplan, Válková, 2009). 

Souvislá metoda je charakteristická delší dobou zatížení, které by mělo dosahovat délky      

30 a více minut (Perič, 2008). 

Prostředkem rozvoje vytrvalosti u intervalových metod je většinou běh. U dětí volíme raději 

různé sportovní hry nebo drobné soutěže apod., úpolová cvičení jako je přetahování, zápasení     

a různé formy cyklických pohybů, mezi ně patří jízda na kole, jízda na kolečkových bruslích 

apod. Ve věku 12 až 13 let mají intervalové metody v tréninku své místo, a to nejen z důvodu 

rozvoje vytrvalosti, ale i k vůli psychické stránce. Děti se učí překonávat nepříjemné pocity      

při zatížení a vytvářejí si potřebné návyky pro trénink v pozdějších letech. Intervalový trénink by 

se ale neměl stát v přípravě dětí hlavním prostředkem rozvoje dlouhodobé vytrvalosti. 

Maximální frekvence pro jeho zařazení u dětí ve věku 13 až 15 let by měla být jednou týdně. 

Proto raději volíme jako hlavní formy rozvoje vytrvalosti fartleky a souvislou metodu (Perič, 

2008). 

S rozvojem anaerobní vytrvalosti je možné začít kolem 14. až 15. roku. Pro trénink rozvoje 

anaerobní vytrvalosti je obvykle charakteristická délka zatížení 1 až 2 minuty, intenzita co 

možná nejvyšší, délka odpočinku v poměru 1:3. Na trénink anaerobní vytrvalost je však 

v přípravě dětí času dost a není potřeba s ním příliš spěchat. Rozhodně by mu měl předcházet 

alespoň 3 až 4 roky rozvoje aerobní vytrvalosti (Perič, 2008). 
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Při tréninku vytrvalosti může trenér využívat široké palety prostředků. Především při rozvoji 

dlouhodobé vytrvalosti nehraje obsah cvičení až tak zásadní roli, důležitější je reakce organizmu 

na zatížení, tj. činnost dýchacího systému a srdce. Proto zařazujeme většinou taková cvičení, 

která umožňují kontrolu srdeční frekvence. Jedná se zpravidla o běh, jízdu na kole, běh na lyžích 

apod. Určitým negativem těchto prostředků je možná monotónnost při déletrvajícím zatížení, 

která má především nemotivující účinek. Tomu se dá předcházet několika způsoby. Střídat různé 

formy cvičení např. běh a koordinační prvky, využívat některých méně tradičních prostředků 

jako je švihadlo, kolečkové brusle apod. Do tréninku vytrvalosti můžeme s úspěchem zařazovat    

i turistické pochody a cyklistická putování. Výhodu těchto prostředků je spojitost ,,kondice“ 

s pobytem v přírodě a nové prožitky a zážitky (Perič, 2008). 

Rozvoj vytrvalostních schopností by však neměl utlumovat rozvoj rychlosti (Perič, Dovalil, 

2010). 

 

4. 4 Koordinační schopnosti 

Oproti dříve hojně používanému pojmu obratnost, nebo-li obratnostní schopnosti se pro tento 

komplex pohybových schopností v současnosti dává přednost označení koordinační schopnosti 

(Dovalil, 2002). V naší diplomové práci používáme pojmy jak koordinační schopnosti 

(koordinace), tak obratnostní schopnosti (obratnost). 

Obratnost chápeme jako komplex schopností umožňující účelně koordinovat vlastní pohyby, 

přizpůsobovat je měnícím se podmínkám, provádět složitou pohybovou činnost a rychle si 

osvojovat nové pohyby (Dovalil, 2002).  

Obratnost je předurčena geneticky až z 80 % (Heller, 2003). 

Nezastupitelná role koordinace se projevuje při všestranném pohybovém rozvoji, při učení se 

základům techniky dané atletické disciplíny a při zvládání nečekaných situací (Kaplan, Válková, 

2009) 

4. 4. 1 Rozvoj koordinační schopností 

K rozvoji obratnosti je tedy možno použít jakákoliv cvičení, které nemá ještě organismus 

zcela zvládnutá (Jeřábek, 2008). 

Rozvoj koordinace se doporučuje zařazovat na začátek hlavní části tréninkové jednotky, 

jelikož jsou koordinační cvičení náročná  na pozornost a soustředění (Perič, 2008).  

Stimulovat koordinační schopnosti je možné poměrně brzy, od 6 do 8 let i dříve. Příznivé 

období přirozeného rozvoje připadá na dobu před pubertou, v pubertě naopak možnosti 

výraznějšího zlepšení poněkud klesají. Všestranné a obsahově bohaté pohybové zkušenosti 

z dětství mohou později příznivě ovlivnit motorické učení a pohybové jednání. Základním 



 23 
 

požadavkem je záměrně a opakovaně stavět sportovce do situací, v nichž musí řešit různé 

pohybové úkoly a zvládnou různě složitou, a tím i koordinačně náročnou pohybovou činnost 

(Dovalil, 2002). 

Obratnost je schopnost lehce a účelně koordinovat pohyby. Cvičení obratnosti musíme        

do tréninku sprintu zařazovat. Pohybová koordinace je základnou, na které staví technická 

příprava, závisí na ní rozvoj rychlosti běhu. Specializovaná etapa sportovní přípravy se obvykle 

kryje s obdobím rychlého tělesného vývoje organismu. Je to období vhodné pro zařazení cvičení 

na rozvoj obratnosti. V dalších letech se spíše předpoklady pro rozvoj obratnosti snižují, neboť 

jsou omezeny věkem (Hlína, 2001). 

Pro rozvoj obratnosti podle Hlíny (2001) mezi tréninkové prostředky patří sportovní hry 

s upravenými pravidly, akrobacie jako je stoj na rukou, přemety, kotouly s následným výběhem 

jako z nízkého startu a cvičení na nářadí. 

Perič (2002) doporučuje trénink spojovat s rychlostí, např. ve štafetových hrách. 

 

4. 5 Pohyblivost 

Pod termínem pohyblivost nebo také kloubní pohyblivost si představíme schopnost 

vykonávat pohyby ve velkém kloubním rozsahu. Také se někdy označuje termínem ohebnost 

(Perič, Dovalil, 2010). 

Pohyblivost je považována za samostatnou pohybovou schopnost. Umožňuje pohybovou 

činnost ve velkém rozsahu. Díky pohyblivosti mladí atleti lépe využívají ostatních pohybových 

schopností a dovedností. Cvičení pohyblivosti je ve velké míře zejména u dětí staršího školního 

věku podceňováno (Kaplan, Válková, 2009). 

Pohyblivost vyžaduje v přípravě dětí a mládeže pozornost odpovídající potřebám 

specializace. S jejím ovlivňování obvykle nebývají potíže, věkové zvláštnosti k tomu většinou 

vytvářejí dobré podmínky. Pokud se však zdůrazňují požadavky specializace a příprava je méně 

všestranná, mohou se postupně objevit i negativní důsledky, např. ve zkrácení a oslabení určitých 

svalových skupin nebo v problémech s páteří. Proto je nezbytné věnovat v každé tréninkové 

jednotce určitý čas protahovacím cvičením. Z hlediska metod bývají preferovány především 

cvičení aktivního protahování, tj. dosažení krajní polohy vlastním úsilím. Cvičení                     

pro pohyblivost by měla být součástí úvodní a závěrečné části každého tréninku. Zařazujeme ji 

po každém posilování na protažení zatěžovaných svalů (Perič, 2002). 

4. 5. 1 Rozvoj pohyblivosti 

Rozvoj speciální pohyblivosti plánujeme v podzimních měsících po dobu 2 až 3 měsíců         

o frekvenci nejlépe 2× denně, po dobu 15 až 20 minut kombinováním statických a dynamických 
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cvičení. Na rozvoj dynamické pohyblivosti má vliv úroveň rozvoje dynamické síly. Po zbývající 

část roku udržujeme pohyblivost cvičením 3× v týdenním mikrocyklu. Rozvoj pohyblivosti        

ve sprintech se zaměřuje na pohyblivost především v hlezenním kloubu, schopnost svalové 

relaxace a na pružnost svalů a vazů (Millerová, 2003). 

Hlína (2001) tvrdí, že pohyblivost je pro sprint velice důležitá pohybová schopnost, neboť 

rychlost běhu je záležitostí nejen síly, ale i pružnosti svalstva a vazů, a tím i dobré kloubní 

pohyblivosti. Výběr cvičení by měl odpovídat požadavkům sprinterského pohybu. 

 

5. CHARAKTERISTIKA V ĚKOVÉHO OBDOBÍ 

Každé věkové období má své psycho-sociální a anatomicko-fyziologické zákonitosti, které 

jsou charakteristické pro danou věkovou skupinu. Jedná se o změny významné i z hlediska 

sportovního tréninku. Patří sem intenzivní růst, vývoj a dozrávání vnitřních orgánů, změny         

v chápání okolního světa, vztah ke společnosti, pohybový rozvoj (Kaplan, Válková, 2009). 

Podle Martense (2006) je trénování mladistvých určitým dobrodružstvím, protože je tato 

etapa nejdynamičtějším obdobím lidského života. Léta dospívání od 11 do 21 let představují 

významný přechod od dětství k dospělosti. Toto období rozděluje na tři stádia, rané stádium       

od 11 do 14 let, dále střední stádium od 15 do 17 let a pozdní adolescenci od 18 do 21 let. Oproti 

tomu Hájek (2001) rozděluje období dospívání na stádium pubescence 11 až 15 let, což je střední 

školní věk a na stádium adolescence 15 až 20 let, které dále rozděluje na starší školní věk od 15 

do 17 let a postpubescenci od 18 do 20 let. 

Dovalil (2002) rozděluje dospívání na starší školní věk od 11 do 15 let a na dorostový věk    

od 15 do 18 let. Podrobněji se budeme zabývat starším školním věkem a dorostovým věkem. 

Níže uvedené členění je podle Dovalila (2002) a Periče (2008). 

 

5. 1 Starší školní věk (11 – 15 let) 

Podle Periče (2008) je starší školní věk období od přechodu dětství k dospělosti. Jedná se      

o období velmi nerovnoměrného vývoje jak tělesného, tak i psychického a sociálního. S ohledem 

na tyto procesy je možné toto období rozdělit ještě do dvou, svým charakterem nestejných fází. 

První je provázena bouřlivým obdobím prepubescence, vrcholí přibližně kolem třináctého roku   

a po ní následuje klidnější fáze puberty končící kolem patnáctého roku dítěte. 

5. 1. 1 Tělesný vývoj 

Ve vývoji tělesné výšky je možné konstatovat stále rychlejší růst. Mění se spolu s hmotností 

více, než v kterémkoliv jiném věkovém období. Růst se neprojevuje na celém organismu 

rovnoměrně. Končetiny rostou rychleji než trup a růst do výšky je intenzivnější než do šířky. 
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Pubertální dítě je tak ,,samá ruka, samá noha“. V organismu pubescentů probíhají velmi složité 

procesy a fyziologické pochody zasahují mnoho orgánů. Změny mají individuálně různé tempo, 

rozdíly se srovnávají na konci puberty (Perič, 2008). Zhruba v jedenácti letech dochází podle 

Dovalila a kol. (2002) k dozrávání vestibulárního aparátu a ostatních analyzátorů, jejichž 

hodnoty se již blíží k hodnotám dospělého člověka, jak je vidět na Obrázku 1. Pubertální věk je 

proto důležitý pro formování návyku správného držení těla. 

Plasticita nervového systému vytváří velmi dobré předpoklady k rozvoji rychlostních 

schopností (Perič, 2008). 

Obrázek 1 

Růstové křivky některých systémů organismu (Dovalil a kol., 2002) 

 

5. 1. 2  Psychický vývoj 

Podle Periče (2008) se z psychického hlediska rozvíjí paměť, rozšiřují se obzory, objevují se 

znaky logického a abstraktního chápání, zvyšuje se délka soustředěnosti. Zvyšuje se rychlost 

učení a snižuje se počet potřebných opakování. Formuje se vztah ke sportu jako k činnosti,  která 

může přinést silné uspokojení, jíž je však nutno věnovat plné úsilí a kterou nelze chápat jako 

nezávaznou hru. 

5. 1. 3 Pohybový vývoj 

Tělesná výkonnost ještě zdaleka nedosáhla svého maxima. Schopnost přizpůsobení je dobrá, 

což vytváří příznivé předpoklady pro trénink. Vývoj i růst dále pokračuje a není ještě ukončen. 

Především osifikace kostí dále limituje výkonnost a zůstává omezujícím činitelem tréninku. 
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Období mezi 11. a 12. rokem je považováno za vrchol ve všeobecném vývoji. 

Nejcharakterističtějším rysem v tomto období je rychlé chápání a schopnost učit se novým 

pohybovým dovednostem. Pohyby naučené v tomto věku jsou většinou pevnější než ty, které se 

člověk učí později v dospělosti (Perič, 2008). Tím je dána i odpovídající orientace tréninku, 

pokračovat v rozvíjení obratnosti a ve specializaci věnovat pozornost technice, jak tvrdí Dovalil 

a Choutková, (1988). 

Nerovnoměrné a rychlé růstové změny v  průběhu pubescence mohou vést 

k diskoordinačním projevům, zvláště u mládeže s nedostatečným pohybovým režimem 

(Rychtecký, Fialová, 1998).  

Podle Dovalila (2002) je nervový systém natolik tvárný, že umožňuje komplexní rozvoj 

rychlostních schopností hlavně reakce, jednotlivých pohybů i rychlosti frekvence. Podle Dovalila 

a Choutkové (1988) bychom neměli pozornost omezovat jen na nohy, ale musíme se věnovat        

i ostatním částem těla. Období 10 až 13 let je považováno za období velice příznivé pro získání 

rychlostního základu. 

V tomto období stále ještě není plně rozvinut mechanismu anaerobního získávání energie, ale 

tolerance na laktát již mírně vzrůstá. Čili i v tomto období je třeba přistupovat k anaerobnímu 

zatížení se zvýšenou opatrností (Jeřábek, 2008). 

5. 1. 4 Sociální vývoj 

V tomto věku adolescenti začínají hledat a objevovat kdo vlastně jsou a jaké je jejich místo 

ve společnosti. Usilovně se snaží, aby byli dobře přijímáni ostatními lidmi i sami sebou 

(Martens, 2006). 

Před začátkem puberty se děti projevují spíše extrovertně. V dalším období pak dochází 

většinou k náhlé změně v introverty. V tomto období se děti všímají více samy sebe, uzavírají se 

do sebe a vyhýbají se sociálním kontaktům. Současně však uzavírají přátelství, utvářejí si vztahy 

k opačnému pohlaví (Perič, 2008).  

 

5. 2. Dorostový věk (15 – 18 let) 

Podle Kocourka a Jůvy (2012) bývá toto stádium označováno jako období mladistvých. 

Adolescent zvláště na konci této periody je již skutečně dospělým člověkem plně fyzicky             

i mentálně rozvinutým. 

Věkově toto období ohraničuje přibližně 16. až 19. rok života, kdy se dokončuje tělesný růst 

a vytváří se konečný somatotyp (Jeřábek, 2008). 
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5. 2. 1 Tělesný vývoj 

Dovalil (2002) tvrdí, že období dorostového věku znamená poslední vývojové stádium mezi 

dětstvím a dospělostí.  

Podle Jeřábka (2008) tempo růstu je pomalé, u dívek je často v tomto období nárůst tělesné 

výšky již minimální. U chlapců i v tomto věku pokračuje přirozený nárůst svalové hmoty,           

u děvčat dochází k přírůstku podkožního tuku a jeho ukládání v určitých tělních partiích, hlavně 

v bocích a hýždích. Osifikace kostí je dokončena, uzavírají se růstové štěrbiny. Pohybová 

výkonnost chlapců ještě i v tomto období stoupá. To je způsobeno především pokračujícím 

nárůstem svalové hmoty. Naopak u dívek pohybová výkonnost stagnuje nebo dokonce mírně 

klesá. 

Po stránce tělesné bývá vývoj jedince zhruba v 18 letech ukončen. Zesílený tělesný skelet 

spolu s rozvinutým svalstvem a plně funkčním oběhovým systémem umožňuje již intenzivní 

zatěžování (Kocourek, Jůva, 2012). Na rozdíl od předchozích let, která jsou obdobím přestavby 

organismu, jde nyní o jeho dobudování (Dovalil, 2002). Jsou vytvořeny předpoklady rozvoje 

všech pohybových schopností. Nárůst tělesné energie se projevuje nejen ve sportovních či jiných 

pohybových činnostech, ale pozitivně ovlivňuje i obecnou výkonnost pracovní a zvyšuje se 

odolnost vůči únavě (Kocourek, Jůva, 2012). 

5. 2. 2 Psychický vývoj 

Dovalil (2002) tvrdí, že předpoklady k intelektuální činnosti byly položeny a rozvíjeny již 

dříve. Vývoj v této oblasti pokračuje k vysoké úrovni abstraktního myšlení, zjemňují                    

a zdokonalují se jeho logické komponenty. Dosahuje se plné schopnosti logického usuzování, 

chápání i nejsložitějších pojmů, využívání analýzy a syntézy. Podle Kocourka a Jůvy (2012) jim 

obvykle nedělá problémy aplikovat teoretické poznatky do životní praxe i naopak. 

Dorostový věk není pochopitelně bezproblémový. Naopak, dospívající již nejsou dětmi, ale 

také ještě ne zcela dospělými. Materiální závislost na rodičích dosud trvá, nicméně touha            

po nezávislosti bývá silná. To někdy vede k nežádoucím projevům v chování, jako je lhaní           

a násilí. Snaha jednat podle vlastních, nikým neomezovaných představ a rozhodovat po svém, 

znamená často odmítání autority rodičů, učitelů a trenérů. Problémy mohou být závažnější, ať 

jde o kouření, alkohol či pojímání vztahů k druhému pohlaví. Přes tyto skutečnosti mohou 

výchovné a vzdělávací podněty osobní vývoj ještě ovlivnit (Dovalil, 2002). 

5. 2. 3 Pohybový vývoj 

Kocourek a Jůva (2012) tvrdí, že zájmové aktivity adolescentů mohou být velmi různorodé. 

Plný tělesný rozvoj v konci období předznamenává počátek let dosud nejvyšší pohybové 

výkonnosti. Od 16 let je možné výrazněji zvyšovat tréninkové nároky, koncem dorostového věku 
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přichází doba maximální trénovatelnosti. Nic nebrání rozvíjení všech pohybových schopností, 

značné možnosti jsou už v silové a vytrvalostní oblasti, organismus je připraven i na anaerobní 

zatížení. Pokračuje zdokonalování techniky až do potřebných detailů. Větší důraz a pozornost se 

přesouvá na taktickou přípravu. Ve větší míře se zdůrazňuje řízená bezprostřední příprava na 

sportovní soutěž (Dovalil, 2002). 

Jeřábek (2008) tvrdí, že z pohybových schopností zaznamenává největší rozvoj silová 

schopnost, a to především v oblasti maximální síly a silové vytrvalosti. V důsledku toho, ale 

klesá pružnost svalů a šlach i kloubní pohyblivost ve velkých kloubech a také např. u drobných 

meziobratlových kloubů. To má za následek zmenšení pohyblivosti páteře. Důležité je tedy se 

v tomto období věnovat uvolňovacím a kompenzačním cvičením při každém tréninku. Podle 

Rychteckého a Fialové (1998) je motorický i senzorický vývoj v tomto období dokončen. 

Motorická docilita se zlepšuje i díky účinnější koncentraci pozornosti, konzistentní motivaci, 

cílevědomějšímu přístupu k učení i zvýšené mentální intelektové kapacity adolescentů. Studenti 

jsou již schopni osvojit si i koordinačně velmi náročné pohybové dovednosti a činnosti. Období 

adolescence proto bývá někdy označováno za vrchol v motorickém vývoji jedince.  

V tréninkovém zatížení lze uplatnit vysoký objem a intenzitu zatížení (Jeřábek, 2008). 

U většiny mladistvých se prohlubuje schopnost chápání ,,vyšších“ citů, jako je smysl pro fair 

play, pravdu, čest, spravedlnost, hrdinství, vlastenectví aj. (Kocourek, Jůva, 2012).  

5. 2. 4 Sociální vývoj 

Podle Kocourka a Jůvy (2012) adolescenti projevují snahu být samostatní, vymanit se 

závislosti na rodičích i jiných dospělých autoritách. Popuzuje je, pokud s nimi dospělí jednají 

jako s dětmi. Nezávislost posiluje adolescentovo sebevědomí. Četné jsou v tomto věku úvahy         

o smyslu života, vznikají pochybnosti, co je správné, jedinec zvažuje určité životní alternativy 

mezi které patří studium či práce, kam směřovat profesní orientaci, výběr vhodného životního 

partnera atd. Usilují o sociální prestiž, vlastní seberealizaci, vytvářejí si životní cíle a ideály, jimž 

by se rádi přiblížili. Vlastní budoucnost vnímají většinou pozitivně. Pozitivní ocenění své 

činnosti od skupiny (rodinné, studijní, pracovní, zájmové aj.) či od uznávané autority je pro ně 

velmi silným motivačním podmětem k další aktivitě i k významné podpoře sebevědomí. 

 

5. 3 Kalendářní a biologický věk 

Rozlišujeme několik typů věku. Podle Dovalila a Choutkové (1988) považujeme za základní 

věk, věk kalendářní. Určení kalendářního věku je velmi jednoduché a je dáno datem narození.  

Dále uvádíme věk biologický, který není dán datem narození, ale konkrétním stupněm 

biologického vývoje organizmu jedince. Ten se nemusí shodovat s věkem kalendářním (Perič, 
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2008). Biologickým věkem se rozumí skutečně dosažený stupeň růstu a vývoje (Dovalil a kol., 

2002). 

Podle Periče (2008) se občas objeví jedinec, který se těmto znakům své věkové kategorie 

vymyká. Může se jednat v zásadě o dva odlišné případy individuálně různého tempa vývoje. 

Pokud je jedinec více biologicky vyspělý, než kolik mu je podle data narození let, potom 

hovoříme o tzv. biologické akceleraci a naopak, pokud se jeho biologický vývoj opožďuje                    

za kalendářním věkem, hovoříme o biologické retardaci. 

O těchto problémech se zmiňujeme Dovalil a Choutková (1988) z toho důvodu, že se 

bezprostředně dotýkají sportu a tréninku dětí a mládeže. Stupeň tělesného vývoje se totiž také 

odráží na sportovní výkonnosti. Často se stává, že více vyvinutí jedinci dosahují díky své tělesné 

převaze poměrně dobrých výkonů. Souvisí to mimo jiné s tím, že akcelerovaní jedinci většinou 

vydrží vyšší tréninkové zatížení. Proto je považujeme za talenty, ale později však bývají 

dostiženi a předstiženi. 

Rozdíly v biologickém věku mezi stejně starými jedinci mohou být v některých obdobích 

téměř tři roky (Dovalil a kol., 2002). 

Lühnenschloss et al. (2000) určuje biologický věk podle tělesné výšky, hmotnosti, délky 

bérce, délky stehna, velikosti chodidla, rozměru hrudníku a boků, rozměru paží, vitální kapacity, 

krevního tlaku a tepové frekvence. Perič (2008) doplňuje určení biologického věku o stanovení 

stupně osifikace kostí, porovnání stupně rozvoje sekundárních pohlavních znaků a stanovení 

stupně prořezávání druhých zubů.  

 

5. 4 Talent 

Vzhledem k tématu diplomové práce, která se zabývá sledováním mladého sprintera,  je 

potřeba stručně charakterizovat pojem talent v obecné rovině a v závěru této podkapitoly 

upozorníme na problematiku talentu ve sprintérských disciplínách staršího žactva  

a dorostu.  

Setkáváme se s atlety talentovanými, ale i s atlety vývojově vyspělými. Pro pochopení se 

snažíme stručně charakterizovat pojem talent. Tématicky se problematikou talentu zabývají 

zejména autoři Dovalil a Choutková (1988) a další autoři jako je Perič, Hošek, Bunc (2002). 

Podle Periče, Hoška a Bunce (2002) je talent chápán jako komplex předpokladů pokrývající 

požadavky kladené na sportovce, který má dosáhnout vysoké sportovní výkonnosti. Jednotlivec 

se k těmto požadavkům více či méně blíží a podle toho hovoříme o míře talentovanosti. Talent se 

z velké části spojuje s vrozenými dispozicemi, které se ve vztahu ke sportu v různém stupni 

podílejí na somatických předpokladech jedince, funkčních možností organismu ve vztahu 
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k pohybovým schopnostem, psychických předpokladech a předpokladech souvisejících 

se zvládnutím nových pohybových úkolů. 

Podle Dovalila a Choutkové (1988) bychom kromě pohybových schopností měli soustavně 

sledovat také vztah k tréninku, houževnatost a píli. I tyto vlastnosti musíme spojovat s talentem.  

Talent nelze odhalit jednorázově podle momentální výkonnosti. Jedince označené jako 

talenty sledujeme při činnosti a prověřujeme jejich schopnosti a vlastnosti opakovaně. U dětí       

a mládeže zjišťujeme zpočátku nadání ke sportu vůbec, kdy sportovní specializace v raném věku 

nemusí být rozhodující. Proto při výběru dáváme přednost nejprve těm, kteří vynikají jak 

v rychlosti a obratnosti, tak ve vytrvalosti, popř. síle. Vysoká úroveň všestrannosti získaná 

v dětství, je totiž základem úspěchu ve všech sportech. Talent k různým sportům rozpoznáme 

v různém věkovém období (Dovalil, Choutková, 1988). 

Ve sprinterských disciplínách, podle Dostála (1994) má rozhodující význam ve výběru 

talentů dva základní poznatky. Jedním z nich je rychlostní talent, zejména sprinter, který má 

obvykle nadprůměrnou výkonnost mezi svými vrstevníky. A dalším poznatkem je rychlostní 

talent, který je adaptabilnější na exogenní faktory, znamená to, že je trénovatelnější při působení 

speciálních tréninkových podnětů. 

 

6. ETAPY ATLETICKÉ P ŘÍPRAVY 

Podle Dovalila a Periče (2010) má mnohaletý trénink od malých dětí až po nejvyšší 

výkonnostní úrovně v jednotlivých letech přípravy odlišné cíle a úkoly. Proto je vhodné rozdělit 

tréninkový proces do několik etap. Jedná se postupně o etapy  seznámení se sportem, základní 

trénink, specializovaný trénink a vrcholový trénink.  

Podrobněji se budeme zabývat etapami základní a specializované atletické přípravy, protože 

podle Vandrolové (2003), ale i podle dalších autorů jako je Hlína (2001), Millerová (2003) jsou 

tyto etapy charakteristické pro období mladšího a staršího žactva, 12 až 13 let a 14 až 15 let,          

a pro období dorostu a juniorů, 16 až 17 let a 18 až 19 let. Našeho sledovaného jedince 

pozorujeme od kategorie staršího žactva, což spadá do etapy základní atletické přípravy              

a v kategorie dorostu, což spadá do kategorie specializované atletické přípravy. V dalších 

podkapitolách si je podrobněji popíšeme. 

Perič a Dovalil (2010) tvrdí, že jednotlivé etapy trvají různě dlouhou dobu, vzájemně na sebe 

navazují a v podstatě jedna druhou prolíná a ovlivňuje ji. Vandrolová (2003) dodává, že                  

v žádném případě by však atlet neměl během dlouhodobé přípravy žádnou etapu sportovního 

tréninku vynechat. 
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Přesná hranice mezi jednotlivými etapami dlouhodobé přípravy však neexistuje.                        

Ve sportovním vývoji, zvláště dětí a mládeže, je nutno brát v úvahu nejen kalendářní, ale                     

i biologický věk, protože tempo vývoje je u každého jednotlivce jiné (Hlína, 2002).  

Vandrolová (2003) tvrdí, že vrchol výkonnosti v jednotlivých typech sportovních výkonů 

v atletice je až po dvacátém roce. Dovalil a Choutková (1988) doplňuje, že průměrný věk 

dosahování nejvyšší sportovní výkonnosti ve sprintech se pohybuje mezi 21. až 23. rokem. 

Chyby v prvních etapách víceleté přípravy, například předčasná specializace, se projeví 

negativně ve sportovní výkonnosti dospělých (Hlína, 2001). 

Jak už jsme uvedli, podrobněji se zabýváme etapou základní atletické přípravy a etapou 

specializované atletické přípravy. 

 

6. 1 Etapa základní atletické přípravy 

Podle Periče a Dovalila (2010) navazuje tato etapa na etapu seznámení se s atletikou. Je pro 

ni charakteristický postupný růst speciální výkonnosti dosahovaný na základě všestranné 

přípravy. 

Etapa základního tréninku je počátkem vlastního dlouhodobého atletického tréninku. Hlavní 

úkoly této etapy je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího 

množství pohybových dovedností, zvládnutí základů techniky takzvaných základních atletických 

disciplín, popřípadě prvků dalších složitějších disciplín. Výraznou charakteristikou tohoto 

období je postupný růst atletické výkonnosti na základě všestranné přípravy (Choutková, Fejtek, 

1989).  

V této etapě přecházíme z kategorie mladšího žactva ve věku 12 až 13 let od obecné 

všestrannosti k všestrannosti atletické, a to do kategorie staršího žactva 14 až 15 let, jak tvrdí 

Millerová (2003). 

V kategorii staršího žactva ve věku 14 až 15 let postupně přecházíme k širší specializaci               

ve skupině disciplín, pro které projevuje mládež předpoklady. U budoucích sprinterů budeme 

věnovat pozornost rychlostně silovým disciplínám jako je krátký hladký a překážkový sprint, 

skok do dálky, vrh koulí, skok do výšky, hod oštěpem. Trénink sprintů by měl být zaměřen        

na zdokonalování techniky běhu a nízkého startu, na rozvoj reakce a dalších složek rychlosti 

využívaných v rozvoji běžecké rychlosti nepřímou metodou. V tréninku by mělo jít o zvýšení 

rychlostně-silové připravenosti vzhledem k potřebám sprintu, o zvyšování rychlosti běhu 

prodlužováním délky kroků (Millerová, 2003). 
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V tomto období se utváří vztah k atletice, děti se učí cílevědomosti a určité zodpovědnosti, 

uvědomují si základní principy tréninkového procesu a jeho vliv na výsledek v soutěžích. Ani 

zde není ještě sportovní výkon hlavním kritériem správnosti tréninku (Jeřábek, 2008). 

Perič, Dovalil (2010) charakterizují tuto etapu jako určitý přechod od her k tréninku. 

Tato etapa má v dlouhodobém sportovním vývoji mimořádnou důležitost, závisí na ní 

možnosti tréninku v pozdějších letech. Zmíněná etapa by proto v žádném sportovním odvětví 

neměla být kratší než 2 až 3 roky, její zkrácení se rozhodně nevyplácí. Důrazem na všestrannost 

si trénink této etapy klade širší výchovné cíle. Uvědomovat si stále, že specializovaný trénink 

sice umožňuje rychlejší výkonnostní vzestup, ale jeho výhradní použití od počátku nutně povede 

k pozdější stagnaci (Dovalil, Choutková, 1988). 

Trénink je veden tak, aby mladí atleti získali trvalý zájem o atletiku a postupně si zvykali      

na specializovanou přípravu v další etapě, jak tvrdí Choutková, Fejtek (1989). 

 

6. 2 Etapa specializované atletické přípravy 

Tato etapa je charakteristická postupně se zvyšující intenzitou tréninkového zatížení  

a přechodem ke specializovaným tréninkovým podnětům (Perič, Dovalil, 2010). 

Podle Hlíny (2001) se v této etapě rozhoduje o výběru konkrétní atletické disciplíny.                      

I Millerová (2003) tvrdí, že v kategorii dorostu od 16 do 17 let se přechází od specializace ve 

skupině disciplín postupně ke specializaci v disciplínách krátké sprinty. Ve věku 16 až 17 let by 

se převaha zatížení všeobecného charakteru měla v průběhu přípravného období snižovat. 

V poslední třetině zimní přípravy i ve druhé polovině přípravy jarní a v závodním období by 

mělo postupně převažovat zatížení speciální a závodní.  

Podle Hlíny (2001) se kondiční příprava zaměřuje na další rozvoj rychlostních schopností, 

speciální síly a vytrvalostní rychlosti. V technické přípravě zdokonalujeme techniku běhu, 

v rychlosti propracováváme individuální parametry techniky nízkého startu. 

Rychlost běhu by měla narůstat jak prodlužováním délky, tak zvyšováním frekvence kroků 

(Millerová, 2003). Zvládnutí techniky v této etapě atletického vývoje je nezbytnou podmínkou 

zvyšování výkonnosti  v pozdějším věku (Choutková, Fejtek, 1989). Trénink by měl dostávat 

specializovaný charakter, měl by být ještě více individualizován. Měl by obsahovat co nejvíce 

speciálních cvičení (Millerová, 2003). 

Perič (2008) tvrdí, že v této etapě již začíná trénink v pravém slova smyslu. Hlavním cílem 

je, aby byli mladí atleti schopni uplatňovat  naučené technické a taktické dovednosti v závodech 

a soutěžích. Dovalil, Choutková (1988) dodávají, že tato etapa trvá přibližně 2 až 4 roky. 
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V anamnéze relativně mladých atletů zjišťujeme poměrně častá zranění a výpadky z tréninku  

kvůli poškození pohybového systému. Podle názoru Kampmillera a Koštiala (1985) svědčí           

o nedostatečné všestranné přípravě a podceňování rozvoje kloubní pohyblivosti, ohebnosti, 

pružnosti a běžecké koordinaci. Málo času se věnuje doplňkovým a kompenzačním cvičením, 

nedostatečně se využívají poznatky z regenerace organizmu metodiky rozvoje rychlostních 

schopností. 

V Tabulce 1 upozorňujeme na procentuální rozdíl mezi všeobecnou přípravou  

a specializovanou přípravou u sprinterských disciplín ve starším školním věku, v dorostovém 

věku a v dospělosti. 

Tabulka 1  

Všeobecně doporučovaný procentuální poměr mezi všeobecnou a speciální přípravou ve sprintu 

(podle Hlíny, 2001) 

Etapa základní specializovaná vrcholová 
Věk 14 - 15 16 - 17 18 -  
Všeobecná příprava 60 % 50 % 40 – 30 % 
Speciální příprava 40 % 50 % 60 – 70 % 
 

7. TRÉNINKOVÉ CYKLY 

V této kapitole se zabýváme jednotlivými tréninkovými cykly. Cyklus ve sportu podle 

Dovalila (2002) znamená relativně ukončený sled, celek opakujících se různě dlouhých časových 

úseků tréninkového procesu. Časové úseky mohou trvat několik dnů, ale i několik měsíců až let. 

Jsou spojeny tréninkovým cílem, který je pro ně určující.  

V následujících podkapitolách si podrobněji vysvětlíme co je makrocyklus, mezocyklus, 

mikrocyklus a tréninková jednotka.  

 

7. 1 Makrocyklus 

Dovalil (2002) charakterizuje makrocyklus jako sled mezocyklů, střídajících a opakujících se 

podle principů stavby tréninku v delší časové dimenzi. Trvá několik měsíců až let. 

Makrocyklus je nejdelší cyklus, do jehož plánování investují vlastní i zprostředkované 

zkušenosti a představy (Cacek, Mlejnková, Hlavoňová, Michálek, 2010). Nejtypičtějším 

makrocyklem je podle Moravce a kol. (2007) roční tréninkový cyklus. 

Tréninkový makrocyklus tvoří víceletý, jednoroční či půlroční systém přípravy. V atletických 

disciplínách se volí půlroční typ přípravy s upravenou délkou tak, aby bylo možné dosáhnout 

dvou nejlepších výkonů v soutěžích, a to v létě a v zimě (Kuchen a kol., 1986). 
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7. 1. 1 Periodizace RTC a charakteristika jednotlivých období RTC 

Roční tréninkový cyklus (RTC) je uspořádání tréninkové zátěže v průběhu jednoho roku.             

Při plánování RTC vycházíme z cílů a úkolů na daný tréninkový rok, z termínové listiny             

a předpokládaných hlavních startů v sezóně. RTC je obvykle členěn na 13 čtyřtýdenních 

tréninkových cyklů. V každém cyklu máme specifické úkoly a způsob zatížení. Tréninkový rok 

začíná obvykle v polovině října nebo začátkem listopadu, to je ale závislé na délce předchozího 

závodního období (Jeřábek, 2008). 

Níže si ukážeme periodizaci ročního makrocyklu v kategorii dorostu a popíšeme si stručnou 

charakteristiku jednotlivých období RTC v atletice. 

Příklad periodizace ročního makrocyklu – kategorie dorostu podle Millerové (2003). 

Přípravné období zimní        12 týdnů 

 Etapa všeobecné přípravy       

  Zvyšování tělesné zdatnosti       4 týdny 

  Zvyšování specifické tělesné zdatnosti pro hladký sprint   4 týdny 

 Etapa speciální přípravy        5 týdnů 

Zimní závodní období         5 týdnů 

Přechodné období          1 týden 

Přípravné období jarní        10 týdnů 

 Etapa všeobecné přípravy  

Zvyšování specifické tělesné zdatnosti     5 týdnů

 Etapa speciální přípravy       5 týdnů 

Letní závodní období        22 týdnů

 Závodní období I         9 týdnů

 Období speciální přípravy        5 týdnů 

 Závodní období II         8 týdnů 

Přechodné období          2 týdny 

Dále si popíšeme charakteristiku jednotlivých období RTC ve sprinterských disciplínách 

podle Millerové (2003). 

Přípravné období zimní se člení na etapu všeobecné přípravy a etapu speciální přípravy. 

Etapa všeobecné přípravy se dále dělí na období zvyšování tělesné zdatnosti a na období 

zvyšování specifické tělesné zdatnosti pro hladký sprint. Dále si je podrobněji popíšeme. 

Období zvyšování tělesné zdatnosti patří do etapy všeobecné přípravy. V tréninku se 

zaměřujeme na rozvoj funkčních systémů organismu, především oběhového a dýchacího. 

Rozvíjíme obecné pohybové schopnosti jako je vytrvalost v aerobním režimu, silová vytrvalost, 
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síla a obratnost. Pozornost věnujeme zdokonalování techniky hladkého běhu. Velkou péči 

věnujeme obecné a speciální pohyblivosti.  

Období zvyšování specifické tělesné zdatnosti pro hladký sprint patří také do etapy 

všeobecné přípravy, kde rozvíjíme běžeckou vytrvalost ve smíšeném režimu a silovou vytrvalost. 

Současně rozvíjíme obecnou i speciální sílu, zdokonalujeme techniku hladkého sprintu. 

V etapě speciální přípravy udržujeme obecnou sílu a speciální pohyblivost, rozvíjíme 

speciální sílu pro jednotlivé části sportovních dovedností hladkého sprintu, kde zvyšujeme 

úroveň startovní reakce a akcelerace, maximální rychlosti a rychlostní vytrvalosti. 

Z přípravného období zimního přecházíme do zimního závodního období. V zimním 

závodním období ověřujeme výsledky zimní přípravy, rozvíjíme speciální schopnosti                       

a prověřujeme speciální trénovanost v soutěžích.  

Na zimní závodní období navazuje období přechodné. Jedná se hlavně o regeneraci 

fyzických a psychických sil ve středohorském prostředí. 

Následuje přípravné období jarní, které se člení stejně jako přípravné období zimní. Na etapu 

všeobecné přípravy, kde se jedná o zvyšování specifické tělesné zdatnosti pro hladký sprint             

a etapu speciální přípravy, kde se jedná o období rozvoje speciálních schopností. Stavba tréninku 

je stejná jako v přípravném období zimním. 

Podle Kampmillera a Koštiala (1986) představuje letní závodní období druhý vrchol 

závodního období v kterém je hlavní úlohou dosáhnout výkonnost na hranici individuálních 

možností. Používané prostředky a formy přípravy jsou hlavně speciálního charakteru.  

Dále podle Millerové (2003) stavbu tréninku přizpůsobujeme termínům závodů. Rozhodující 

je termín hlavního závodu a počet dnů mezi plánovanými soutěžemi. Letní závodní období 

členíme na závodní období I, pro které je charakteristické budování sportovní formy se 

zaměřovacím tréninkem na závody. Stejné jako v zimním závodním období. Dále letní závodní 

období dělíme na období speciální přípravy, je to období rozvoje speciálních schopností                        

a závodní období II, budování a udržení sportovní formy, atletická všestrannost a příprava               

na víceboje. 

Posledním obdobím RTC je období přechodné. Trénink v přechodném období zaměřujeme 

na regeneraci fyzických a psychických sil a vytváříme předpoklady pro zatěžování v přípravném 

období. Využíváme sportovní hry, plavání, kondiční gymnastiku, běh v přírodě. Rozvíjíme 

pohyblivost, posilujeme svalstvo trupu, abychom v přípravném období zahájili trénink bez 

zdravotních problémů. 
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7. 2 Mezocyklus 

Mezocyklus je sled několika mikrocyklů (Dovalil, 2002). Jeho základními stavebními 

jednotkami jsou mikrocykly. Pokud budeme počítat s průměrnou délkou mikrocyků jeden týden, 

potom mezocyklus bývá zpravidla složen ze 2 až 6 mikrocyklů (Cacek, Mlejnková, Hlavoňová, 

Michálek, 2010). 

 

7. 3 Mikrocyklus 

Mikrocyklus je sled tréninkových jednotek v opakujícím se schématu. Jedná se o krátkodobé 

několikadenní cykly (Dovalil, 2002). 

Podle Cacka, Mlejnkové, Hlavoňové a Michálka (2010) je mikrocyklus nejkratší tréninkový 

cyklus v délce trvání od jednoho, u některých autorů od dvou dnů do cca jednoho až dvou týdnů. 

Mikrocyklus je složen z několika tréninkových jednotek, jejichž frekvence, obsah, intenzita, 

objem aj. jsou detailně naplánovány tak, aby efekt sportovcova snažení směřoval k maximalizaci 

pozitivních adaptací v organismu. 

V jednotlivých částech ročního tréninkového cyklu aplikujeme různé typy mikrocyklů 

diferenciované na základě obsahu a předpokládaných cílů (Cacek, Mlejnková, Hlavoňová, 

Michálek, 2010). V atletice nejčastěji využíváme tyto typy mikrocyklů viz. Tabulka 2. 
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Tabulka 2  

Typy mikrocyklů v ročním tréninkovém cyklu (podle Dovalila, 2002) 

 

 

7. 4 Tréninková jednotka 

Podle Dovalila (2002) je tréninková jednotka základní a hlavní organizační formou tréninku. 

Rozděluje ji na tři části, a to úvodní, hlavní a závěrečnou. Perič a Dovalil (2010) rozděluje 

tréninkovou jednotku stejně jako Dovalil (2002), ale doplňuje ji o průpravnou část, která je 

umístěna mezi úvodní a hlavní část tréninkové jednotky. 

Oproti tomu podle Choutkové a Fejtka (1989) je tréninková jednotka základní organizační 

formou tréninkového procesu. Její délka a náplň souvisí se zaměřením tréninku v příslušném 

období, s věkem a vyspělostí atletů i prostředím, v němž se cvičí. Má vždy tři části, a to 

rozcvičení, vlastní cvičení, mezi které zahrnujeme atletické disciplíny, průpravná cvičení, 

doplňkové sporty atd. Poslední částí tréninkové jednotky je uklidnění spojené s hygienou a se 

zhodnocením tréninku. Úkolem rozcvičení je rozehřát organismus a připravit jej na zvýšenou 

námahu v hlavní části tréninkové lekce. V každé tréninkové lekci je stanoven určitý úkol 

s přiměřenými požadavky. Tréninková lekce je zakončena závěrečnou částí, do níž zařazujeme 

cvičení mírné intenzity. 

V Tabulce 3 si podle Choutkové a Fejtka (1989) ukážeme příklady rozložení tréninkových 

jednotek v týdenním mikrocyklu bez závodů. Jeřábek (2008) tvrdí, že ve starším žactvu 14 až 15 
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let by počet tréninkových jednotek měl být 3krát až 4krát týdně a od 15 let minimálně 4krát 

týdně. 

Tabulka 3 

Příklady rozložení tréninkových jednotek v týdenním mikrocyklu bez závodů (podle Choutkové 

a Fejtka, 1989) 

Věk 11 – 12 let 13 – 14 let 15 – 16 let 17 – 18 let 
Dny V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 
Po X - X X X X X X 
Út - X X - X - X - 
St X - - X X X X X 
Čt - X X - - - - - 
Pá X - X X X X X X 
So - - - - X X X X 
Ne - - - - - - - - 
Vysvětlivky: V1 = varianta pro vyspělejší 

               V2 = varianta pro začátečníky 

X = koná se trénink 

 

8. VYHODNOCOVÁNÍ TRÉNINKOVÉHO ZATÍŽENÍ V PR ŮBĚHU RTC 

Jeřábek (2008) tvrdí, že pro posouzení účinnosti tréninku a případné úpravy a další plánování 

je třeba tréninkové zatížení evidovat a vyhodnocovat. Závodníci by si měli vést tréninkový 

deník, do kterého si pravidelně a průběžně zaznamenávají obsah tréninku. Millerová (2003) 

dodává, že k evidenci obsahu tréninku do tréninkového deníku by mělo docházet bezprostředně 

po tréninku, aby záznamy byly přesné a byly podkladem pro spolupráci trenéra a atleta                

a pro objektivní vyhodnocení tréninku. Podle Jeřábka (2008) způsob vyhodnocení závisí           

na jednotlivých disciplínách. Obvykle se evidence tréninkového zatížení provádí ve dvou 

skupinách tréninkových ukazatelů, jimiž jsou obecné tréninkové ukazatele označované jako 

OTU a speciální tréninkové ukazatele označované jako STU. Podle Hlíny (2001) se evidence 

obecných a speciálních tréninkových ukazatelů provádí jednak pro analýzu a hodnocení vztahu 

mezi tréninkové zátěže a sportovní výkonnosti v ročním tréninkovém cyklu, jednak                      

při dlouhodobé závodní činnosti pro sledování dynamiky tréninkového závodního zatížení 

v jednotlivých letech sportovní přípravy u sledovaného závodníka. 

 

8. 1 Obecné tréninkové ukazatele (OTU) 

Prostřednictvím OTU se eviduje objem tréninkového a závodního zatížení v obecných 

charakteristikách, které se používají ve všech atletických disciplínách. Jedná se o číselné údaje 
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šesti vybraných jednoznačně definovaných parametrů ve sportovním tréninku. Představují 

ucelenou informaci o tréninkové a závodní činnosti jako je zatěžování, regenerace, časové ztráty 

(Hlína, 2001). V Tabulce 4 si uvedeme přehled OTU v krátkých hladkých sprintech. 

Tabulka 4 

Přehled OTU v krátkých hladkých sprintech (podle Millerové, 2003) 

 

 

8. 2 Speciální tréninkové ukazatele (STU) 

Prostřednictvím STU se registruje struktura, objem, intenzita, charakter a frekvence zatížení. 

V jednotlivých STU je sumarizován objem zatížení v tréninkových prostředcích. Ty stejně, nebo 

velmi podobně působí jako podněty k rozvoji příslušných pohybových schopností a dovedností. 

Z toho důvodu mají údaje evidované kvantitativně i kvalitativní charakteristiku (Hlína, 2001). 

V Tabulce 5 si ukážeme STU, které jsou charakteristické pro krátký hladký sprint. 
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Tabulka 5  

Přehled STU v krátkých hladkých sprintech (podle Millerové, 2003) 

 

 

8. 3 Kontrolní testy 

Podle Hlíny (2001) je významným úkolem při plánování tréninku ve sprinterských 

disciplínách exaktní stanovení modelových hodnot kontrolních ukazatelů trénovanosti sprintera. 

Testové ukazatele v jednotlivých letech dlouhodobé sportovní přípravy umožňují průběžnou 

kontrolu stavu trénovanosti sprintera. Dosahuje-li příslušný závodník modelových hodnot, lze 

předpokládat, že dosáhne cílů sportovní výkonnosti.  

Hlína (2001) a Millerová (2003) se shodují, že v tréninku krátkého hladkého sprintu se 

používá řada testových ukazatelů pohybových schopností. Ve výzkumných pracích bylo zjištěno, 

že největší výpovědní hodnotu pro výkon v hladkém sprintu mají motorické testy, mezi které 

patří běh na 30 m letmo, desetiskok, běh na 150 m a další možné testy, například pro období 

všeobecné přípravy, kterými jsou dálka z místa, trojskok z místa, hod plným míčem atd.                

Pro období speciální přípravy je to běh na 60 m z nízkého startu. 
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III. METODOLOGICKÁ ČÁST 

Metodologická část diplomové práce porovnává hodnoty obecných tréninkových ukazatelů             

a vybraných speciálních tréninkových ukazatelů sledovaného jedince s hodnotami podle 

doporučených modelových hodnot pro věkovou kategorii 14 až 15 let a 16 až 17 let, což je 

v atletice kategorie starších žáků a kategorie dorostenců. Dále se snažíme zjistit, jak se sledovaný 

jedinec zlepšuje ve vybraných obecných kontrolních testech a porovnáváme tyto testy 

s modelovými hodnotami pro danou věkovou kategorii, které jsou vypracovány v metodickým 

materiálech. Pro pochopení individuálního hodnocení sledovaného talentovaného sprintera nás 

zajímá jeho osobnostní a výkonnostní profil. 

 

1. CÍLE, ÚKOLY A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

1. 1 CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je sledování a hodnocení vybraných obecných tréninkových 

ukazatelů (OTU) a speciálních tréninkových ukazatelů (STU) v průběhu čtyřletého období 

atletické přípravy mladého sprintera v kategorii starších žáků 14 a 15 let a dorostenců 16 a 17 let. 

U vybraných tréninkových ukazatelů je provedena komparace. Jsou zjišťovány obecné 

tréninkové ukazatele a vybrané speciální tréninkové ukazatele, které jsou důležité pro krátký 

hladký sprint a tyto ukazatele porovnáváme podle modelových hodnot (Hlína 1981, 1984            

a 2001), které jsou doporučovány pro výše vybrané věkové kategorie. Dalším cílem diplomové 

práce je sledování výkonnostního růstu sledovaného jedince ve vybraných kontrolních testech    

ve čtyřletém období. 

 

1. 2 ÚKOLY PRÁCE 

Na základě cílů práce jsme si stanovili následující úkoly:  

1) Shromáždit odbornou literaturu související s daným tématem. 

2) Zpracovat teoretické podklady diplomové práce. 

3) Seznámit rodiče sledovaného jedince a jeho trenéra s cílem diplomové práce. 

4) Získat informovaný souhlas rodičů a trenéra. 

5) Nashromáždit od trenéra sledovaného jedince záznamy z tréninkových dokumentů. 

6) Provést obsahovou analýzu tréninkových dokumentů a následně zpracovat záznamy            

do  tabulkové a grafické podoby. 

7) Zpracované výsledky interpretovat do komentářů a v závěru provést doporučení                

do tréninkové praxe v kategorii mládeže. 
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1. 3 VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

 

Na základě určených cílů a stanovených úkolů práce jsme si zformulovali výzkumné otázky: 

 

Otázka 1  

 Zvyšoval se každý následující rok objem zatížení ve vybraných OTU (dny zatížení, jednotky 

zatížení, celkový čas zatížení) u sledovaného jedince v průběhu čtyřletého cyklu? 

 

Otázka 2  

Zvyšoval se počet závodů a startů u M.B. v každém  následující roce? 

 

Otázka 3  

Dosahoval sledovaný jedinec vzhledem ke svému věku postupného zvyšování výkonnosti ve 

vybraných obecných kontrolních testech (dálka z místa a hod plným míčem přes hlavu)? 

 

Otázka 4 

Měnila se u M.B. v jednotlivých sledovaných letech vlnovitost zatížení ve vybraných STU 

(maximální rychlost, akcelerace, odrazová cvičení I. a odrazová cviční II.)? 

 

Otázka 5 

Odpovídají zjištěné hodnoty ve vybraných OTU, STU a kontrolních testech u sledovaného 

jedince M.B. doporučovaným modelovým hodnotám, které uvádí odborná literatura a metodické 

materiály?  
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2.       METODIKA PRÁCE 

2. 1     Charakteristika sledovaného jedince 

      M.B. se narodil 11. května 1995 v Kladně. Od roku 2002 do roku 2011 navštěvoval              

7. základní školu Kladno. V roce 2011 nastoupil na SOU na tříletý učební obor pekař, kde ho 

v letošním roce čekají závěrečné zkoušky. 

K atletickému tréninku se dostal koncem dubna 2009 na doporučení učitelů tělesné výchovy. 

Předtím se žádné pravidelné pohybové aktivitě nevěnoval. 

Od roku 2009 závodí za atletický oddíl A. C. TEPO Kladno pod vedením mládežnického 

trenéra Mgr. Jiřího Kaňky. První závod na 60 m absolvoval na Kladně a běžel čas 7,68 s.           

Na dalších závodech s přehledem vyhrál svoje běhy na 60 m časem 7,12 s a 7,13 s                        

a běh na 150 m časem 17,14 s (Beran, Kaňka, 2011). Atletice se věnoval pár měsíců a už získal 

v září 2009 na MČR v Olomouci cenné kovy. Získal zlatou medaili v běhu na 150 m časem 

16,87 s a spolu s oddílovými kolegy získal zlatou medaili v běhu na 4 × 60 m. K tomu ještě 

přidal stříbrnou medaili v běhu na 60 m v čase 7,12 s (Urban, 2009). Ve stejném roce dosáhl 

následujících nejlepších osobních výkonů a to 60 m za 6,96 s,  150 m za 16,87 s a 300 m                 

za 35,93 s (Beran, Kaňka, 2011).  

V roce 2010 na Mistrovství České republiky žactva v hale získal tři zlaté medaile, a to 

v bězích na 60 m za 7,08 s, 150 m za 17,38 s a ve štafetě 3 × 300 m (Urban, 2010).                           

Na venkovním Mistrovství ČR žactva se stal M.B. nejvýraznější postavou mistrovství atletů            

do 15 let. M.B. získal rekordními časy tři tituly, k nimž přidal ještě bronz. Zlato na 60 m 

vybojoval kladenský žák v českém rekordu 6,94 s a překonal 5 let staré maximum, a to o 7 setin. 

Individuálně se zaskvěl ještě rekordem šampionátu v běhu na 150 m, který mu utekl o pouhé           

3 setiny. Další nejcennější kov získal spolu s oddílovými kolegy ve štafetě v běhu na 3 × 300 m. 

A poslední bronzovou medaili na tomto šampionátu vybojoval ve štafetě v běhu na 4 × 60 m. 

Sledovaný mladý sprinter se stal nejúspěšnějším závodníkem celého šampionátu (Procházka, 

2010). Výsledky M.B. z MČR žactva najdete v Tabulce 6. 

Necelý měsíc po MČR žactva vytvořil 2. října 2010 na domácím stadiónu při Mistrovství ČR 

družstev české žákovské rekordy na 60 m, 150 m, a 300 m, jak vidíme v Tabulce 7. V současné 

době je rekord na 300 m ve starších žácích překonán, a to vynikajícím nymburským atletem 

(http://online.atletika.cz/ressearch.aspx). V rámci 13. ročníku Kinderiády M.B. byl vyhlášen 

talentem této soutěže a zároveň získal finanční podporu a vybavení od společnosti Ferrero Roche 

(http://www.kinderiada.cz/pro-skoly/talent-kinderiady.html). 

V roce 2011, kdy sledovaný jedinec přešel z kategorie staršího žactva do kategorie dorostu 

získal první medaili mezi muži, a to hned na halovém Mistrovství České republiky v běhu          
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na 60 m, kde vybojoval bronz v čase  6,91 s. Týden na to se konalo halové Mistrovství České 

republiky v kategorii junioru a dorostu, kde vybojoval dvě zlaté medaile v individuálních 

soutěžích, a to v běhu na 60 a 200 metrů. K tomu přidal stříbrnou medaili ve štafetě 4 × 60 m 

(Urban, 2011). 

V letní sezóně se sledovaný jedinec stal dvojnásobným mistrem České republiky v bězích           

na 100 a 200 m (Urban, 2011), a tím splnil limit na Mistrovství světa do 17 let a také                        

na Evropský festival olympijských nadějí (EYOF).  

MS 17letých se konalo ve francouzském Lille. V běhu na 100 m sledovaný jedinec zůstal 

těsně za bodovým umístěním. Hladce postoupil do semifinále, ve kterém do posledních metrů 

bojoval o účast v elitní osmičce. Ta mu nakonec unikla o pouhé tři setiny. V běhu na 200 m 

bohužel nepostoupil z rozběhu (Pražák, 2011). Sice na MS do 17 let sledovanému jedinci těsně 

unikla finálová účast na 100 m, avšak na EYOF v tureckém Trabzonu se mu v běhu na 100 m 

podařilo poměrně hladce projít dvěma kvalifikačními koly z rozběhu 10,72 s, i ze semifinále 

10,71 s a postoupit přímo do finále, a nakonec vybojovat bronzovou medaili za 10,75 s. V běhu 

na 200 m s potřebnou dávkou štěstí se posledním postupným časem kvalifikoval do finále. 

Výkonem 21,85 s zaostal pouhou setinu za svým osobním rekordem. V boji o medaile pak své 

dosavadní maximum posunul o 27 setin na 21,57 s a vybojoval druhou bronzovou medaili 

(http://www.atletika.cz/aktuality/page:70/). 

Po letních prázdninách proběhlo začátkem září v Písku MČR do 22 let. Na 100 m vypadl             

pro předčasný start už v rozběhu jeden z favoritů. A náš sledovaný jedinec předvedl vynikají 

souboj s dalšími sprintery a nakonec vybojoval zlato v čase 10,62 s. (Procházka, 2011).  

V halové sezóně 2012 na MČR ve své kategorii M.B. dosáhl dvakrát na nejvyšší stupínek,           

a to v bězích na 60 a 200 m časy 6,85 s a 22,34 s (Procházka, 2012). O týden později na halovém 

MČR dospělých M.B. běžel pouze 60 m a časem 6,90 s se umístil na 6. příčce (Urban, 2012). 

V letní sezóně 2012 se zúčastnil Mítinku IAAF Zlatá tretra v Ostravě, kde běžel 100 m             

za 10,60 s. Na Mistrovství České republiky dospělých si vytvořil v rozběhu na 100 m osobní 

rekord časem 10,58 s. Ve finále běžel o pár setin hůře a umístil se na 5. místě. Ještě se mu 

podařilo se svými oddílovými kolegy vybojovat bronzovou medaili ve štafetě na 4 × 100 m 

(Urban, 2012). Na MČR v dorostenecké kategorii nestartoval z důvodu výronu kotníku. 

Potřeboval se brzy uzdravit, aby mohl startovat na Mistrovství světa juniorů.  

Ve španělské Barceloně na MSJ sledovaný jedinec byl daleko od postupu na 100 m, kdy 

zaběhl čas 10,78 s, a to ho celkově řadilo na 35. až 39. místo. Také se zúčastnil štafety                 

4 × 100 m, která skončila pro české sprintery nezdarem. Čeští sprinteři museli běžet při vědomí 

rychlých časů předešlých dvou rozběhů na plné riziko a právě druhá předávka se nevydařila          
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a čtveřice tak ani nedokončila (Procházka, 2012). Na podzim sledovaný jedinec startoval                

na Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let, kde se umístil na krásném 2. místě časem 

10,63 s (Urban, 2012). Začátkem září v Táboře se konal domácí šampionát družstev, kde byly 

k vidění kvalitní výkony a náš sledovaný jedinec vytvořil v běhu na 100 m český dorostenecký 

rekord časem 10,51 s (Farská, 2012). Svůj dorostenecký rekord M.B. ještě vylepšil a to                 

28. 9. 2012 na MČR družstev dorostenců a dorostenek v Jablonci na 10,48 s.  

V současné době je držitelem žákovských rekordů na 60 m a 150 m a držitelem rekordu            

na 100 m v dorostenecké kategorii.  

Hodnoty osobních rekordů M.B. ke dni 21. 12. 2012 jsou uvedeny v Tabulce 8.  

Tabulka 6  

Výsledky M.B. z Mistrovství ČR žáků a žákyň na dráze 2010 

Disciplína Pořadí Výkon (s) Datum a místo konání 

60 m 1 6,94 11. 9. 2010, Slavia Praha 

150 m 1 16,51 11. 9. 2010, Slavia Praha 

4 × 60 m 3 27,95 11. 9. 2010, Slavia Praha 

3 × 300 m 1 1:52,50 11. 9. 2010, Slavia Praha 
                                   (zdroj: http://online.atletika.cz/ressearch.aspx) 

Tabulka 7  

Hodnota rekordů České republiky ve starších žácích M.B. 

Disciplína Výkon (s) Datum a místo konání 

60 m  6,85 2. 10. 2010, Kladno 

150 m 16,05 2. 10. 2010, Kladno 

                    (zdroj: http://online.atletika.cz/ressearch.aspx)                                                                                  

 

Tabulka 8  

Osobní rekordy M.B. ke dni 31. 12. 2012 

Disciplína Výkon (s) Datum a místo konání Soutěž 

60 m 6,80  14. 1. 2012, Praha Přebor středočeského kraje  

100 m 10,48 28. 9. 2012, Jablonec MČR družstev dorostenců a dorostenek 

150 m 16,05 2. 10. 2010, Kladno MČR družstev starších žáků a žákyň 

200 m 21,41 8. 9. 2012, Tábor MČR družstev mužů a žen 

300 m 34,76 2. 10. 2010, Kladno MČR družstev starších žáků a žákyň 

400 m 48,99 28. 9. 2012, Jablonec MČR družstev dorostenců a dorostenek 

                                                                           (zdroj: http://online.atletika.cz/ressearch.aspx) 
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2. 2     Použité metody 

V předkládané diplomové práci jsou využity metody pozorování a obsahová analýza 

tréninkových dokumentů. V následujících podkapitolách si uvedené metody stručně popíšeme. 

 

2. 2. 1 Pozorování 

Podle Gavory, (2010) je pozorování nejtypičtější metodou sběru dat v kvalitativním 

výzkumu. Uplatňuje se v nejrůznějších situacích a výzkumník pomocí něho chce poznat, popsat 

a pochopit lidi a prostředí, ve kterém působí. Je potřeba, aby pozorovatel působil co nejméně 

rušivě. Především musí získat důvěru zkoumaných osob, musí jim vysvětlit cíl svého výzkumu. 

Každé pozorování se skládá ze dvou částí. První je vnímání lidí, prostředí a událostí a druhou je 

jejich zachycení, záznam. V určitých situacích může výzkumník sáhnout i po fotoaparátu nebo 

videokameře a zachytit situaci tímto způsobem.  

Pozorování bylo využito při vybraných tréninkových jednotkách sledovaného jedince, kde 

jsme vyplňovali hospitační záznam tréninkové jednotky a snažili jsme se zachytit její průběh. 

Dále jsme požádali trenéra sledovaného jedince o zapůjčení tréninkových dokumentů od roku 

2009 do roku 2012. 

 

2. 2. 2 Obsahová analýza tréninkových dokumentů 

Pro zpracování informací a dat jsme si pro naší diplomovou práci zvolili metodu, kterou je 

obsahová analýza tréninkových dokumentů.  

Podle Hendla (2008) patří analýza dokumentů ke standardní aktivitě jak v kvalitativním, tak 

v kvantitativním výzkumu. Dokumenty, čím se rozumí všechno napsané nebo prostě 

zaznamenané mohou být podrobeny analýze z různých hledisek. Dokumenty jsou knihy, 

novinové články, záznamy rozprav a projevů, deníky, plakáty, obrazy a další. Za dokumenty se 

však mohou obecně považovat veškeré stopy lidské existence. Za dokumenty se považují taková 

data, která vznikla v minulosti, byla pořízena někým jiným než výzkumníkem a pro jiný účel, 

než jaký má aktuální výzkum. Výzkumník se tedy zajímá tím, co je k dispozici, ale musí to 

vyhledat. Rozmanitost dokumentů znamená první výhodu této strategie zkoumání. Otevírá 

přístup k informacím, které by se jiným způsobem těžko získávaly. Druhou výhodou je okolnost, 

že data nejsou vystavena působení zdrojů chyb nebo zkreslení, jež vznikají při uskutečňování 

rozhovorů nebo pozorování, měření a testování. 

V diplomové práci data vyhodnocujme z tréninkových dokumentů trenéra sledovaného 

jedince.  
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2. 3 Organizace a postup výzkumu 

Nejdříve jsme sledovaného jedince, rodiče a trenéra seznámili s cílem diplomové práce. 

Zúčastnili jsme se participantního pozorování talentovaného sprintera na tréninkové jednotce             

a zároveň jsme požádali trenéra sledovaného jedince, zda by nám mohl poskytnout záznamy 

z tréninkových dokumentů od roku 2009 do roku 2012. Z tréninkových dokumentů jsme 

záměrně vybrali OTU (dny, jednotky a celkový čas zatížení, závody, starty, regenerace), STU 

(maximální rychlost, akcelerace, odrazová cvičení I. a II.) a kontrolní testy (dálka z místa, hod 

plným míčem přes hlavu), které byly podle expertního posouzení trenéra využívány ve sportovní 

přípravě sledovaného jedince. Následně jsme vybrané ukazatele vyhodnotili základními 

statistickým postupy a zpracovali do tabulkové a grafické podoby a do formy komentářů. Tyto 

ukazatele jsme se snažili porovnat podle modelových hodnot, které jsme získali od Hlíny (1981, 

1984 a 2001).  

Na základě internetových zdrojů, časopisu Atletiky a osobního kontaktu se sledovaným 

jedincem jsme vytvořili osobnostní a výkonnostní profil sledovaného sprintera. 
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IV. VÝSLEDKY A DISKUSE 

 

Výsledková část je rozdělena na podkapitoly, které se zabývají přehledem, hodnocením         

a komparací OTU, vybraných STU a kontrolních testů u sledovaného jedince od roku 2009         

do roku 2012. 

 

1. PŘEHLED A HODNOCENÍ OTU PRO KRÁTKÝ HLADKÝ SPRINT U 

SLEDOVANÉHO JEDINCE V LETECH 2009 AŽ 2012 

Výsledková část obsahuje hodnocení OTU pro krátký sprint u sledovaného jedince v letech 2009 

až 2012, kdy byl M.B.  v kategorii staršího žactva a v kategorii dorostu.  

Pro vlastní hodnocení jsme si vytvořili samostatný postup, kde jsme využili tabulkové           

a grafické zpracování. Hodnoty sledovaného jedince jsme porovnali s modelovými hodnotami 

podle Hlíny (1984) a následně okomentovali. 

U všech grafů, které se zabývají OTU je v roce 2008/2009 pouze jeden sloupec. Je to z toho 

důvodu, že Hlína (1984) nemá rozepsané OTU pro věkovou kategorii 14 let.  

 

1. 1 Přehled a hodnocení dnů zatížení 

V této podkapitole porovnáváme tréninkové a závodní dny zatížení sledovaného jedince 

s modelovými hodnotami podle Hlíny (1984). 

Tabulka 9 

Přehled dnů zatížení (tréninkových a závodních) v letech 2009 až 2012 

Dny zatížení (tréninkové a závodní) v letech 2009 - 2012 
rok věk počet dní M.B. počet dní podle Hlíny, 1984 

2008/2009 14 let 79  
2009/2010 15 let 135 245 
2010/2011 16 let 182 245 
2011/2012 17 let 192 260 

 

Pozn. Trenér sledovaného jedince si dále eviduje dny zdravotní neschopnosti (ZN), a také 

omezené tréninky (OT). V tabulce 10 si tyto hodnoty v jednotlivých letech uvedeme. 
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Tabulka 10 

Přehled ZN a OT v letech 2009 až 2012 

Dny ZN a OT v letech 2009 - 2012 
rok věk počet dní M.B. ZN počet dní M. B. OM 

2008/2009 14 let 8 14 
2009/2010 15 let 16 28 
2010/2011 16 let 12 18 
2011/2012 17 let 13 24 

 

Graf 1 

Přehled dnů zatížení (tréninkových a závodních) v letech 2009 až 2012 
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Stručný komentář: Je důležité si připomenout, že sledovaný jedinec začal s atletickým tréninkem 

až v dubnu v roce 2009, těsně před svými 14tými narozeninami. Rok 2009 byl zaměřen podle 

trenéra Kaňky na pravidelnou tréninkovou docházku, na postupné a pravidelné zatěžování 

organismu, na zvětšení rozsahu kloubní pohyblivosti, na rozvoj koordinačních schopností,            

na vybudování všestranné přípravy a na vybudování základní úrovně techniky běhu. Rok 

2009/2010 byl zaměřen na stálé zvyšování úrovně všestranné přípravy, na rozvoj pohybových 

schopností a atletických dovedností. Dále na zvyšování fyzické zdatnosti využitím všestranné 

kondiční přípravy, na osvojování a zkvalitňování závodních návyků, na neustálé zlepšování 

techniky běhu a na zařazení atletických soustředění. V roce 2010/2011 se s trenérem zaměřili           

na rozvoj a upevnění pohybových dovedností, na zvýšení rozsahu pohybového aparátu, na stálé 

zařazování techniky běhu a na zařazování pravidelné dostupné regenerace. V roce 2011/2012 se 

zaměřili na stálé zlepšování techniky běhu, na regeneraci pohybového aparátu, na cvičení, který 

ovlivňuje hluboký stabilizační systém a také na zásady správného posilování s činkou, hlavně           

na techniku s nízkou hmotností. I podle Periče (2008) je možné v tréninku v kategorii dorostu 
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postupně provádět metodu opakovaného zvedání malé a střední zátěže 20 až 40 % tělesné 

hmotnosti. 

Z Tabulky 9 a Grafu 1 je vidět, že počet dnů zatížení s každým rokem stoupal, ale sledovaný 

jedinec nedosáhl tolik tréninkových a závodních dnů zatížení, které jsou doporučené podle Hlíny 

(1984). Trenér si také eviduje dny zdravotní neschopnosti a omezené tréninky, v roce 2010 měl 

M.B. nejvíce dní zdravotní neschopnosti a omezených tréninků, jak můžeme vidět v Tabulce 10. 

Je to z toho důvodu, že sledovaný jedinec od půlky ledna do půlky února měl zranění kolene. 

Také v roce 2012 měl velmi mnoho dnů zdravotní neschopnosti a omezených tréninků jak 

můžeme vidět v Tabulce 10 bylo to z důvodu výronu kotníku od poloviny června do konce 

června. 

 

1. 2 Přehled a hodnocení jednotek zatížení 

V této podkapitole porovnáváme počet jednotek zatížení sledovaného jedince                                  

s počtem jednotek zatížení podle Hlíny (1984). Jedná se o jednotky jak tréninkové, tak závodní. 

Tabulka 11 

Přehled jednotek zatížení (tréninkových a závodních) v letech 2009 až 2012 

Jednotky zatížení (tréninkové a závodní) v letech 2009 - 2012 
rok věk počet dní M.B. počet dní podle Hlíny, 1984 

2008/2009 14 let 85  
2009/2010 15 let 147 275 
2010/2011 16 let 204 275 
2011/2012 17 let 211 300 

 

Graf 2 

Přehled jednotek zatížení (tréninkových a závodních) v letech 2009 až 2012 
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Stručný komentář: Je zřejmé, že pokud měl sledovaný jedinec méně dnů zatížení, tak také bude 

mít méně jednotek zatížení oproti Hlínovi (1984), což sledujeme v Tabulce 11 a Grafu 2.  

Podle trenéra Kaňky v roce 2009 M.B. trénoval 2× až 3× týdně, o rok později to bylo           

3× týdně. V roce 2010/2011 počet tréninkových jednotek byl 3× až 4× týdně a v roce 2011/2012 

to bylo 4× týdně. Choutková, Fejtek (1989) doporučují začátečníkům ve 14 letech trénovat            

3× týdně, což sledovaný jedinec téměř docílil. V necelých 14ti letech M.B. začal docházet            

na atletický trénink a trénoval 2× až 3× týdně. V dalších letech sledovaný jedinec za četností 

tréninků podle Choutkové a Fejtka (1989) zaostává, protože ze začátečníka se stává vyspělejší 

jedinec a ten už by měl trénovat vícekrát týdně než 4×. 

 

1. 3 Přehled a hodnocení závodů a startů 

Tato podkapitola se zabývá hodnocením a komparací závodů a startů u sledovaného jedince 

v letech 2009 až 2012. 

Tabulka 12 

Přehled závodů v letech 2009 až 2012 

Závody v letech 2009 - 2012 
rok věk počet dní M.B. počet dní podle Hlíny, 1984 

2008/2009 14 let 7  
2009/2010 15 let 15 30 
2010/2011 16 let 22 30 
2011/2012 17 let 20 30 

 

Graf 3 

Přehled závodů v letech 2009 až 2012 
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Stručný komentář: V roce 2009 závodil sledovaný jedinec pouze ve své věkové kategorii a počet 

závodů byl velmi malý, což si myslím, že pro začínajícího atleta je správně. V roce 2009/2010 se 

M.B. zúčastnil o polovinu závodů méně než doporučuje Hlína (1984). Ale přesto dokázal 

v jednom závodě, a to 2. 10. 2010 vytvořit ve třech startech české rekordy ve starších žácích 

v bězích na 60 m, 150 m a 300 m. Bohužel rekord na 300 m je v dnešní době překonán 

výborným nymburským atletem (http://online.atletika.cz/ressearch.aspx). V dorostenecké 

kategorii v letech 2011 až 2012 M.B. absolvoval více závodů, než v předešlých dvou letech. 

V roce 2010/2011 absolvoval nejvíce závodů, jak vidíme v Grafu 3. Já osobně si myslím, že 

nejvíce počtu závodů by měl absolvovat v roce 2011/2012, protože je sledovaný jedinec o rok 

starší. Ale vzhledem k tomu, že M.B. měl v roce 2011/2012 časté zdravotní problémy a měl 

nejvíce v tomto roce omezené tréninky a dny zdravotní neschopnosti, jak jsme uvedli v Tabulce 

10, tak je zřejmé, že bude mít na svém kontě i méně závodů. Dokonce se nezúčastnil ani MČR 

dorostu a juniorů v roce 2012, protože měl 10 dní omezeného tréninku kvůli výronu kotníku, a to 

od poloviny června do konce června.  

Tabulka 13 

Přehled startů v letech 2009 až 2012 

Starty v letech 2009 - 2012 
rok věk počet dní M.B. počet dní podle Hlíny, 1984 

2008/2009 14 let 22  
2009/2010 15 let 41 55 
2010/2011 16 let 51 55 
2011/2012 17 let 42 55 

 

Graf 4 

Přehled startů v letech 2009 až 2012 
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Stručný komentář: Už několikrát jsme se zmínili, že OTU spolu souvisí, a to tak že se navzájem 

ovlivňují nebo doplňují. Závody souvisí se starty v jednotlivých disciplínách. A to tak, že čím 

více závodů, tím více startů. Nejvíce startů sledovaný jedinec absolvoval v roce 2010/2011          

a téměř svým počtem vyrovnává doporučený počet podle Hlíny (1984). Ale i další roky 

nezůstává pozadu a nesmíme zapomenout, že jsme nezapočítávali do startů štafetové běhy, ale 

pouze individuální starty. Téměř ve všech závodech nastoupil k plnému počtu startů ve kterých 

může závodit, což bylo dáno pravidly atletiky. V roce 2010 dokázal vytvořit tři české rekordy 

v bězích na 60 m, 150 m a 300 m a v roce 2012 vytvořil rekord na 100 m v dorostenecké 

kategorii. V současné době je držitelem rekordů na 60 m, 100 m a 150 m (zdroj: 

http://online.atletika.cz/ressearch.aspx). 

 

1. 4 Přehled a hodnocení celkového času zatížení 

Tato podkapitola je věnována celkovému času zatížení, jak tréninkovému tak závodnímu           

u sledovaného jedince v letech 2009 až 2012. Tabulka 14 a Graf 5 srovnává celkový čas zatížení 

u M.B. s modelovými hodnotami podle Hlíny (1984). 

 

Tabulka 14 

Přehled celkového času zatížení (tréninkového a závodního) v letech 2009 až 2012 

Celkový počet zatížení (tréninkový a závodní) v letech 2009 - 2012 
rok věk počet hodin M.B. počet hodin podle Hlíny, 1984 

2008/2009 14 let 142  
2009/2010 15 let 246 500 
2010/2011 16 let 292 500 
2011/2012 17 let 325 590 
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Graf 5 

Přehled celkového času zatížení (tréninkového a závodního) v letech 2009 až 2012 
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Stručný komentář: Jak už bylo několikrát řečeno některé OTU přímo spolu souvisí. Celkový čas 

zatížení souvisí s dny zatížení a s jednotkami zatížení. Takže pokud vyšly podprůměrné dny       

a jednotky zatížení, tak musí vyjít i podprůměrný celkový čas zatížení a doopravdy tomu tak je, 

jak je vidět v Tabulce 14 a Grafu 5. 

 

1. 5 Přehled a hodnocení regenerace 

V této podkapitole ohodnotíme a porovnáme celkový počet hodin regenerace v letech 2009 

až 2012 M.B. s modelovými hodnotami, které doporučuje Hlína (1984).  

Tabulka 15 

Přehled regenerace v letech 2009 až 2012 

Regenerace v letech 2009 - 2012 
rok věk počet hodin M.B. počet hodin podle Hlíny, 1984 

2008/2009 14 let 18  
2009/2010 15 let 26 80 
2010/2011 16 let 42 130 
2011/2012 17 let 63 130 

 

 

 

 

 



 55 
 

Graf 6 

Přehled regenerace v letech 2009 až 2012 
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Stručný komentář: Regenerace je pro sledovaného jedince velmi důležitá, protože M.B. má 

výraznou skoliózu páteře, vysoký svalový tonus a je rychle unavitelný po intenzivním zatížení. 

V době čtyřletého sledování od roku 2009 do roku 2012 sledovaný jedinec trpí bolestivostí         

v hlezenních kloubech a bolestivostí holení po intenzivní zátěži, hlavně po odrazových cvičeních 

I. Oproti modelovým hodnotám je vidět v Tabulce 15 i v Grafu 6, že sledovaný jedinec má velmi 

malý počet hodin regenerace, což může souviset s tím, že má menší počet dnů zatížení, jednotek 

zatížení, celkového počtu času zatížení, závodů a startů oproti Hlínovi (1984). Ale také to může 

být z působeno tím, že mladý sprinter nemá dostatečnou dostupnost regenerace nebo finanční 

nákladností regenerace nebo také leností docházet do regeneračního zařízení.  V Grafu 6 je vidět, 

že počet hodin regenerace s další věkovou kategorií stoupá, což je správné, ale myslím si, že by 

v tomto obecném tréninkovém ukazateli měl sledovaný jedinec vzhledem k jeho zdravotnímu 

stavu věnovat více hodin. 
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2. PŘEHLED A HODNOCENÍ OBECNÝCH KONTROLNÍCH TEST Ů PRO 

KRÁTKÝ HLADKÝ SPRINT U SLEDOVANÉHO JEDINCE 2009 AŽ 2012 

V této kapitole se zabýváme čtyřletým sledováním a hodnocením kontrolních testů                   

pro krátký hladký sprint u sledovaného jedince. 

Sledovaný jedinec je testován pouze ve dvou kontrolních testech, a to dálka z místa a hod 

plným míčem (3 kg) přes hlavu v období II. ročního tréninkového cyklu. Hlína (2001)                 

a Millerová (2003) tvrdí, že jsou tyto testy spolu s dalšími testy určené pro období všeobecné 

přípravy. Také tvrdí, že ve výzkumných pracích bylo zjištěno, že největší výpovědní hodnotu  

pro výkon v hladkém sprintu mají motorické testy, mezi které patří běh na 30 m letmo, 

desetiskok, běh na 150 m a další možné testy podle metodiky Hlíny (2001) a Millerové (2003). 

Pro období speciální přípravy je to běh na 60 m z nízkého startu. Tyto další kontrolní testy daný 

jedinec neprovádí, protože u něj dochází k velké únavě svalových vláken a nebyl by schopný 

zvládnout tréninkové jednotky v plném rozsahu. Pro trenéra sledovaného jedince je ukazatelem 

speciální připravenosti první závod, jak v závodním období I. tak v závodním období II.  

Pro vlastní hodnocení jsme si vytvořili samostatný postup, kde využijeme tabulkové 

zpracování. Hodnoty sledovaného jedince porovnáváme s modelovými hodnotami podle Hlíny 

(2001) a okomentujeme je. 

Podle Hlíny (2001) testové ukazatele v jednotlivých letech dlouhodobé sportovní přípravy 

umožňují průběžnou kontrolu stavu trénovanosti sprintera. Dosahuje-li příslušný závodník 

modelových hodnot, lze předpokládat, že dosáhne cílů sportovní výkonnosti.  

 

2. 1 Dálka z místa 

Tato podkapitola se zabývá čtyřletým sledováním výkonnosti M.B. u kontrolního testu dálka 

z místa. Test je porovnán podle modelových hodnot podle Hlíny (2001). 

Tabulka 16 

Přehled kontrolních testu dálka z místa v letech 2009 až 2012 

Dálka z místa v letech 2009 - 20012 
rok věk výkon v cm M.B. výkon v cm podle Hlíny, 2001 

2008/2009 14 let 275 250 - 270 
2009/2010 15 let 290 250 - 270 
2010/2011 16 let 296 270 - 290 
2011/2012 17 let 301 270 - 290 

Stručný komentář: Sledovaný jedinec se každým rokem zlepšuje o několik centimetrů, což se 

očekává. Sledovaná výkonnost je zaznamenána v Tabulce 16. Zároveň se však můžeme zamyslet 

nad tím, že uvedené zjištění může být způsobeno pravidelným postupným zatěžováním 
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organismu a zároveň vrozenými silově-rychlostními předpoklady. M.B. nejenom, že se každým 

rokem zlepšuje, ale také v každém roce dosahuje vyšších hodnot, než doporučuje Hlína (2001). 

Podle Choutkové a Fejtka (1989) se může jednat buď o talent a nebo také o vývojově 

akcelerovaného jedince, který v budoucnosti může být ve své výkonnosti dostižen či předstižen 

jiným atletem s pozvolnějším vývojem. Podle vlastního expertního posouzení se jedná                        

o mladého talentovaného atleta. 

 

2. 2 Hod plným míčem (3 kg) přes hlavu 

Hod plným míčem přes hlavu je obecný kontrolní test pro sprintery. V této podkapitole ho 

porovnáme s hodnoty sledovaného jedince s modelovými hodnotami podle Hlíny (2001). 

Tabulka 17 

Přehled kontrolních testů hod plným míčem (3 kg) přes hlavu 

Kontrolní test hod plným míčem (3 kg) přes hlavu v letech 2009 - 20012  
rok věk výkon v m M.B. výkon v m podle Hlíny, 2001 

2008/2009 14 let  10,0 - 12,0 
2009/2010 15 let 12,2 10,0 - 12,0 
2009/2010 16 let 13,4 11,0 - 13,0 
2011/2012 17 let 14,8 11,0 - 13,0 

Stručný komentář: V roce 2009 M.B. kontrolní test hod plným míčem přes hlavu neabsolvoval. 

Stejně jako u kontrolního testu dálka z místa se každým rokem zlepšuje a dosahuje vyšších 

hodnot, než doporučuje Hlína (2001). V roce 2011/2012 dosahuje téměř o dva metry více, než 

doporučuje Hlína (2001). Podle mého názoru se jedná o mladého talentovaného sprintera, který 

má vrozené rychlostně-silové předpoklady. Podle Millerové (2003) jsou sprinty řazeny 

k rychlostně-silovým disciplínám.  
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3. SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ VYBRANÝCH STU PRO KRÁTKÝ  HLADKÝ 

SPRINT U SLEDOVANÉHO JEDINCE V LETECH 2009 AŽ 2012 

V této kapitole sledujeme a hodnotíme vybrané STU v jednotlivých mezocyklech, které jsou 

dominantní ve sportovní přípravě sledovaného jedince a které stojí za pozornost sledovat. Jsou 

velmi důležité pro krátký hladký sprint. Vybrali jsme tyto speciální ukazatele: maximální 

rychlost, akcelerace, odrazová cvičení I. a odrazová cvičení II. Zároveň je velice často                     

pro dorosteneckou kategorii zařazováno základní posilování s náčiním, ale to sledovaný jedinec 

trénuje velmi zřídka z důvodů svalových disbalancí jako je skolióza a rozdíly v silovém 

potenciálu dolních končetin.  

Pro vlastní hodnocení jsme si vytvořili samostatný postup, kde jsme využili tabulkové               

a grafické zpracování. Hodnoty sledovaného jedince jsme porovnávali s modelovými hodnotami 

podle Hlíny (1981) a následně okomentovali. 

Je důležité si připomenout, že Hlína (1981) nemá ve své literatuře rozepsané modelové 

hodnoty vybraných STU pro věkovou kategorii 14 let, a tak nám chybí porovnání modelových 

hodnot s hodnotami sledovaného jedince ve 14 letech. 

 

3. 1 Přehled a hodnocení maximální rychlosti v letech 2009 až 2012  

V Tabulce 18 vidíme počet kilometrů v maximální rychlosti v jednotlivých mezocyklech 

ročního tréninkového cyklu u sledovaného jedince a hodnoty, které doporučuje Hlína (1981). 

Tabulka 18 

Přehled vybraného STU maximální rychlost v letech 2009 až 2012 

M.B.  14 let 15 let 16 let 17 let 
Hlína 
(1981) 

Hlína 
(1981) 

mezocykly 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 15,16 let 17, 18 let 
říjen I.  0,42 0,16 0,18 0 0 

listopad II.  0,12 0 0 0,6 0,6 
prosinec III.  0,48 0,28 0,34 0,8 0,8 

leden IV.  0,31 0,52 0,52 1 1,5 
únor V.  0,18 0,68 0,68 1,2 1,2 

březen VI.  0,42 0,16 0 0,8 0,8 
duben VII.  0,28 0,48 0,58 1 1 

květen VIII. 0,36 0,42 0,68 0,76 1,5 2 
červen IX. 0,66 0,58 0,88 0,32 1,6 2,5 
červenec X. 0,52 0,32 0,98 0,46 1 2 
srpen XI. 0,24 0,1 0,42 0,38 1,2 2,5 
září XII. 0,64 0,62 0,72 0,86 0,8 1,5 
říjen XIII. 0,48 0,48 0 0 0,5 0,6 
Celkem 2,9 4,73 5,96 5,08 12 17 
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Graf 7 

Sledování vlnovitosti zatížení ve STU maximální rychlost v letech 2009 až 2012  
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Stručný komentář: Graf 7 poukazuje na vlnovitost zatížení vybraného STU maximální rychlost  

u sledovaného jedince v jednotlivých mezocyklech za čtyřleté období. Je důležité si 

připomenout, že M.B. začal s atletickým tréninkem až koncem dubna v roce 2009, a tak je 

zřejmé, že v tomto roce naběhá nejmenší počet kilometrů. Od roku 2009 do roku 2011 sledujeme 

v Tabulce 18 a Grafu 7 postupné zvyšování vybraného STU. V roce 2011/2012 mírně počet 

kilometrů klesá, a to z důvodu zdravotní indispozice, kterou byla bolestivost holení během dubna 

a výron kotníku od poloviny do konce června. 

 

3. 1. 1 Porovnání  maximální rychlosti u M.B. s modelovými hodnotami 15, 16 let 

Tato podkapitola se zabývá srovnáváním vybraného STU maximální rychlost u M.B. 

s modelovými hodnotami podle Hlíny (1981) ve věku 15 a 16 let.  
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Graf 8 

Porovnání maximální rychlosti u M.B. s modelovými hodnotami 15, 16 let dle Hlíny (1891) 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

říj
en

 I.

lis
to

pa
d 

II.

pr
os

ine
c I

II.

led
en 

IV
.

ún
or

 V
.

bř
ez

en V
I.

du
be

n 
VII.

kv
ět

en
 V

III
.

če
rv

en
 IX

.

č
er

ve
ne

c X
.

sr
pe

n X
I.

zá
ří 

XII.

říj
en

 X
III

.

mezocykly

po
č
et

 k
m M.B. 15 let

M.B. 16 let

15, 16 let (Hlína, 1981)

 

Stručný komentář: V Grafu 8 a v Tabulce 18 je vidět, že se u sledovaného jedince každým rokem 

zvyšuje množství naběhaných kilometrů ve STU maximální rychlost. Zdaleka však nemůže 

srovnávat zjištěné hodnoty s Hlínou (1981), který doporučuje větší počet kilometrů ve vybraném 

STU maximální rychlost. V Grafu 8 je vidět, že vlnovitost sledovaného jedince v 16 letech 

kopíruje vlnovitost modelových hodnot 15, 16 let podle Hlíny (1981), ale co se týče objemu, tak 

sledovaný jedinec zaostává. Trenér nechce svého svěřence v tomto ukazateli přetěžovat z důvodu 

rychlé unavitelnosti a nadměrného svalového napětí. 

 

3. 1. 2 Porovnání maximální rychlosti u M.B. s modelovými hodnotami 17 let 

V této podkapitole se zabýváme srovnáváním vybraného STU maximální rychlost u M.B. 

s modelovými hodnotami podle Hlíny (1981) ve věku 17 let. 
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Graf 9 

Porovnání maximální rychlosti u M.B. s modelovými hodnotami 17 let podle Hlíny (1981) 
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Stručný komentář: Vlnovitost zatížení M.B. v 17 letech koresponduje s vlnovitostí zatížení 

modelových hodnot podle Hlíny (1981), ale objem zatížení je daleko menší než doporučuje 

Hlína (1981). Jak v 15 a 16 letech stejně, tak i v 17 letech trenér Kaňka nepřetěžuje sledovaného 

jedince ve vybraném speciálním tréninkovém ukazateli maximální rychlost z důvodu vysokého 

svalového tonu a rychlé únavy po velmi intenzivní zátěži. 

 

3. 2 Přehled a hodnocení akcelerace v letech 2009 až 2012 

Tato podkapitola přináší přehled a hodnocení akcelerace u sledovaného jedince v letech 2009 

až 2012. 

V Tabulce 19 vidíme počet kilometrů ve vybraném STU akcelerace u M.B. v jednotlivých 

mezocyklech ročního tréninkového cyklu a modelové hodnoty, které doporučuje Hlína (1981). 
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Tabulka 19 

Přehled vybraného STU akcelerace v letech 2009 až 2012 

M.B. 14 let 15 let 16 let 17 let 
Hlína 
(1981) 

Hlína 
(1981) 

mezocykly 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 15, 16 let 17, 18 let 
říjen I.  0,26 0,12 0,16 0,4 0,8 

listopad II.  0,1 0 0 1 1,2 
prosinec III.  0,38 0,32 0,38 1,5 2 

leden IV.  0,22 0,64 0,5 2 2,2 
únor V.  0,2 0,38 0,34 1 2,5 

březen VI.  0,28 0,12 0 1,5 1,2 
duben VII.  0,38 0,52 0,57 2 2 

květen VIII. 0,28 0,5 0,66 0,69 1,5 1,2 
červen IX. 0,42 0,24 0,34 0,24 0,8 1 
červenec X. 0,36 0,12 0,48 0,32 1 1 
srpen XI. 0,2 0,38 0,28 0,38 1,5 2,5 
září XII. 0,32 0,34 0,24 0,22 0,8 1 
říjen XIII. 0,26 0,18 0 0 0 0,4 
Celkem 1,84 3,58 4,1 3,8 15 19 
 

Graf 10 

Sledování vlnovitosti zatížení ve STU akcelerace v letech 2009 až 2012 
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Stručný komentář: V Grafu 10 vidíme vlnovitost zatížení ve vybraném STU akcelerace                      

u mladého sprintera. Je vidět, že u M.B sledujeme každým rokem zvyšování absolvovaných 

kilometrů v tomto ukazateli. Stejně jako u vybraného STU maximální rychlost, i u akcelerace 

v roce 2011/2012 mírně klesá počet naběhaných kilometrů. Důvodem je výskyt zdravotních 

problémů. 
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3. 2. 1 Porovnání akcelerace u M.B. s modelovými hodnotami 15, 16 let 

Tato podkapitola se zabývá srovnáváním vybraného STU akcelerace u M.B. s modelovými 

hodnotami podle Hlíny (1981) ve věku 15 a 16 let. 

Graf 11 

Porovnání akcelerace u M.B. s modelovými hodnotami 15, 16 let dle Hlíny (1981) 
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Stručný komentář: V Grafu 11, který se zabývá porovnávání vlnovitostí zatížení akcelerace        

u sledovaného jedince a u modelových hodnot podle Hlíny (1981), je vidět stejně jako                       

u vybraného STU maximální rychlost pravidelná vlnovitost zatížení sledovaného jedince              

v 16 letech, která kopíruje vlnovitost zatížení modelových hodnot 15, 16 let podle Hlíny (1981), 

ale co se týče do objemu zatížení ve vybraném STU akcelerace, tak M.B. zdaleka nedosahuje 

hodnot, který doporučuje Hlína (1981).  
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3. 2. 2 Porovnávání akcelerace u M.B. s modelovými hodnotami 17 let 

V této podkapitole se zabýváme srovnáváním vybraného STU akcelerace u M.B. 

s modelovými hodnotami podle Hlíny (1981) ve věku 17 let. 

Graf 12 

Porovnání akcelerace u M.B. s modelovými hodnotami 17 let dle Hlíny (1981). 
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Stručný komentář: Vlnovitost zatížení v počtu kilometrů ve vybraném STU akcelerace u M.B. 

v 17 letech kopíruje vlnovitost zatížení modelových hodnot podle Hlíny (1981), ale objem 

zatížení stejně jako u vybraného STU maximální rychlost je daleko menší než doporučuje Hlína 

(1981). 

 

3. 3 Přehled a hodnocení odrazových cvičení I. v letech 2009 až 2012 

Tato podkapitola se zabývá přehledem a hodnocením odrazových cvičení I. u sledovaného 

jedince v letech 2009 a 2012. V Tabulce 20 můžeme vidět počet odrazových cvičení I. u M.B.              

a počet odrazových cvičení I., které doporučuje Hlína (1981) a také vidíme, že se u sledovaného 

jedince každým rokem postupně zvyšuje počet odrazových cvičení I. 
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Tabulka 20 

Přehled vybraného STU odrazová cvičení I. v letech 2009 až 2012 

M. B. 14 let 15 let 16 let 17 let 
Hlína 
(1981) 

Hlína 
(1981) 

mezocykly 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 15, 16 let 17, 18 let 
říjen I.  40 60 30 0 0 

listopad II.  0 0 10 200 600 
prosinec III.  50 80 90 400 800 

leden IV.  70 100 120 600 800 
únor V.  40 40 100 200 400 

březen VI.  0 0 50 400 800 
duben VII.  90 140 100 400 600 

květen VIII. 30 70 100 130 200 400 
červen IX. 40 60 80 80 200 400 
červenec X. 50 0 0 60 200 200 
srpen XI. 80 60 80 110 400 600 
září XII. 60 40 40 30 200 200 
říjen XIII. 40 0 0 0 100 200 
Celkem 300 510 720 910 3500 6000 

 

Graf 13 

Sledování vlnovitosti zatížení ve STU odrazová cvičení I. v letech 2009 až 2012 
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Stručný komentář: V Grafu 13 zaznamenáváme vlnovitost zatížení vybraného STU odrazová 

cvičení I. Z Tabulky 20 vidíme, že počet odrazových cvičení  u sledovaného jedince každým 

rokem stoupá. Z Grafu 13 vyčteme, že se s blížícím závodním obdobím snižuje počet odrazů, což 

je podle nás z hlediska vlnovitosti zatížení v tréninkové přípravě odpovídající.  
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3. 3. 1 Porovnání odrazových cvičení I. u M.B. s modelovými hodnotami 15, 16 let 

V této podkapitole srovnáváme odrazová cvičení I. u M.B. s modelovými hodnotami podle 

Hlíny (1981) ve věku 15 a 16 let. 

Graf 14 

Porovnání odrazových cvičení I. u M.B. s modelovými hodnotami 15, 16 let dle Hlíny (1981) 
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Stručný komentář: V Grafu 14 je velmi dobře vidět postupné zvyšování počtu odrazových 

cvičení I. ve věku 15 a 16 let. Co se týče objemu, tak zdaleka nedosahuje hodnot, které 

doporučuje Hlína (1981). Je to zejména ze zdravotních důvodů. Podle výpovědi trenéra Kaňky se 

nejčastěji objevují bolesti v hlezenních kloubech a bolesti holení u dolních končetin zejména            

při využívání intenzivní zátěže. 

 

3. 3. 2 Porovnání odrazových cvičení I. u M. B. s modelovými hodnotami 17 let 

Tato podkapitola se zabývá porovnáváním odrazových cvičení I. u M.B. s modelovými 

hodnotami, který doporučuje Hlína (1981) ve věku 17 let.  
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Graf 15 

Porovnání odrazových cvičení I. u M.B. s modelovými hodnotami 17 let dle Hlíny (1981) 
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Stručný komentář: Stejně jak ve věku 15 a 16 let, tak ve věku 17 let využívá M.B. nízký počet 

odrazových cvičení I. Důvody jsou stejné jako ve stručném komentáři v předcházející 

podkapitole.  

 

3. 4 Přehled a hodnocení odrazových cvičení II. v letech 2009 až 2012 

Tato kapitola se zabývá přehledem a hodnocením odrazových cvičení II. u sledovaného 

jedince v letech 2009 a 2012. 

Tabulka 21  

Přehled vybraného STU odrazová cvičení II. v letech 2009 až 2012  

M. B.  14 let 15 let 16 let 17 let 
Hlína 
(1981) 

Hlína 
(1981) 

mezocykly 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 15, 16 let 17, 18 let 
říjen I.  200 260 460 300 600 

listopad II.  560 1220 1220 500 800 
prosinec III.  420 680 980 800 800 

leden IV.  180 380 420 500 1200 
únor V.  140 260 240 200 600 

březen VI.  620 540 1340 600 1200 
duben VII.  720 1080 960 600 1000 

květen VIII. 320 360 540 520 400 800 
červen IX. 480 280 240 220 200 600 
červenec X. 680 660 150 230 200 600 
srpen XI. 1040 820 630 910 400 800 
září XII. 280 180 120 240 200 400 
říjen XIII. 320 0 90 0 400 400 
Celkem 3120 5140 6190 7740 5300 10000 
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Graf 16 

Sledování vlnovitosti zatížení ve STU odrazová cvičení II. v letech 2009 až 2012 
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Stručný komentář: V Tabulce 21 a Grafu 16 vidíme postupné zvyšování vlnovitosti zatížení           

ve vybraném speciálním tréninkovém ukazateli odrazová cvičení II. od roku 2009 do roku 2012. 

V přípravném období v etapě všeobecné přípravy je vidět postupné narůstání odrazových cvičení 

II. a ve speciální přípravě a závodním období je vidět postupný pokles hodnot u vybraných 

tréninkových ukazatelů. Což je podle mého názoru velmi správně. 

 

3. 4. 1 Porovnání odrazových cvičení II. u M.B. s modelovými hodnotami 15, 16 let 

V této podkapitole srovnáváme odrazová cvičení II. u M.B. s modelovými hodnotami podle 

Hlíny (1981) ve věku 15 a 16 let. 

Graf 17 

Porovnání odrazových cvičení II. u M.B. s modelovými hodnotami 15, 16 let dle Hlíny (1981) 
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Stručný komentář: Jedná se o jediný vybraný speciální tréninkový ukazatel, ve kterém M.B. 

dosahuje objemu zatížení modelových hodnot podle Hlíny (1981). Dokonce v 16 letech má větší 

počet odrazových cvičení II. než doporučuje Hlína (1981), jak můžeme vidět z Tabulky 21 a z 

Grafu 17. Je to z toho důvodu, že trenér tímto vybraným STU nahrazuje odrazová cvičení I. Také 

v Grafu 17 vidíme, že vlnovitost zatížení M.B. 15 a 16 let kopíruje křivku zatížení podle Hlíny 

(1981). 

 

3. 4. 2 Porovnání odrazových cvičení II. u M.B. s modelovými hodnotami 17 let 

Tato podkapitola se zabývá porovnáváním odrazových cvičení II. u M. B. s modelovými 

hodnotami, které doporučuje Hlína (1981) pro kategorii 17letých.  

Graf 18 

Porovnání odrazových cvičení II. u M.B. s modelovými hodnotami 17 let dle Hlíny (1981) 
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Stručný komentář: V Grafu 18 vidíme, že sledovaný jedinec téměř dosáhl objemu zatížení podle 

Hlíny (1981) a také vidíme, že vlnovitost zatížení vybraného STU odrazová cvičení II. u M.B. 

odpovídá průběhu křivky zatížení podle Hlíny (1981). 
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V. ZÁVĚRY 

 

Hlavním cílem diplomové práce bylo sledování a hodnocení sportovní přípravy vybraného 

sprintera v průběhu čtyř let v mládežnických kategoriích. Jelikož cíle a úkoly práce byly splněny, 

chtěli bychom odpovědět na výzkumné otázky.  

V první otázce jsme zjistili, že objem zatížení se každým rokem zvyšoval, jak z hlediska dnů, 

jednotek a celkového času zatížení. Avšak vybraný jedinec má značné rezervy v porovnání          

s modelovými hodnotami, které doporučuje Hlína (1984). 

V druhé otázce nás zajímalo, zda se M.B. účastnil v každém následujícím roce sledovaného 

období většího počtu závodů a startů než v předcházející věkové kategorii. Počet závodů a startů 

u M.B. s každou věkovou kategorií narůstal. Musíme však upozornit na rok 2010/2011, kde 

absolvoval největší počet závodů a startů než v roce 2011/2012. Bylo to z důvodu, že v sezóně 

2010/2011 měl relativně dobrý zdravotní stav a v následující sezóně se potýkal s bolestivostí 

holení a s výronem kotníku, což ovlivnilo jeho účast na důležitých závodech jako je MČR 

dorostu a juniorů. 

V další výzkumné otázce jsme se snažili odpovědět na to, zda sledovaný jedinec dosahuje 

postupného zvyšování výkonnosti v kontrolních testech. Očekávalo se, že sledovaný jedinec se 

bude každým rokem zlepšovat jak v testu dálka z místa, tak v testu hod plným míčem přes hlavu. 

Výsledky prvních testů naznačovaly, že se jedná o velice talentovaného jedince, jelikož 

dosahoval vyšších hodnot než doporučuje Hlína (2001). Z počátku jsme si mohli první výsledky 

zdůvodňovat možnou vývojovou akcelerací jedince, avšak testování v následujících letech nám 

ukázalo progresivní růst mladého talentovaného sprintera.  

V Otázce 4 jsme se snažili zjistit, zda se v jednotlivých sledovaných letech  měnila vlnovitost  

zatížení ve vybraných STU. Vlnovitost zatížení ve vybraných STU maximální rychlost                        

a akcelerace u sledovaného jedince kopírovala křivky zatížení modelových hodnot podle Hlíny 

(1981), ale co se týče objemu, tak M.B. zdaleka nedosahoval modelových hodnot, které 

doporučuje Hlína (1981). Ve vybraných STU maximální rychlost a akcelerace docházelo 

každým rokem k postupnému navyšování objemu zatížení. V roce 2011/2012 měl sledovaný 

jedinec natrénováno o něco méně než v roce 2010/2011, a to ze zdravotních důvodů.  

Ve vybraných STU odrazová cvičení I. a odrazová cvičení II. M.B. kopíroval křivky zatížení 

modelových hodnot, který doporučuje Hlína (1981). Každým rokem se sledovaný jedinec 

zlepšoval v počtu odrazových cvičení, ale v odrazových cvičení I. zdaleka nedosahoval takových 

hodnot, které doporučuje Hlína (1981), a to z důvodu bolestivosti holení a hlezenních kloubů             

při intenzivní zátěži. Oproti tomu při odrazových cvičení II. sledovaný jedinec dosahoval nebo 
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dokonce v některých letech převyšoval doporučené hodnoty. Je to z důvodu, že trenér 

sledovaného jedince nahrazoval odrazová cvičení II. odrazovými cvičeními I. A je to jediný 

tréninkový ukazatel, ve kterém dosahoval modelových hodnot podle Hlíny (1981).   

Závěrem bychom chtěli říci, že se jedná o mladého talentovaného sprintera, který má 

vynikající vrozené silově-rychlostní předpoklady, díky kterým dosahuje nadprůměrných výkonů 

ve vybraných kontrolních testech a rekordů České republiky ve sprinterských disciplínách už           

od věku 14 let. Není to jen díky jeho vrozeným předpokladům, ale také pravidelnému, 

systematickému tréninku, kde důležitou roli sehrává trenér sledovaného jedince. Trenér 

přistupuje k talentovanému atletovi citlivě co se týká objemu a intenzity zatížení. Ve všech 

modelových hodnotách je sledovaný jedinec níže než doporučuje literatura (Hlína, 1981 a 1984), 

kromě vybraného STU odrazová cvičení II., kde M.B. dosahuje modelových hodnot, které jsou 

doporučovány. Trenér dbá na to, aby svého svěřence nepřetížil neadekvátním postupem.               

I přes velmi nízké hodnoty v OTU a vybraných STU M.B. dosahuje nejlepších výkonů v České 

republice ve sprinterských disciplínách v mládežnických kategoriích.  

Z diplomové práce vyplývá doporučení pro trenéry dětí a mládeže, aby přistupovali 

k tréninku sprinterských disciplín, ale také k tréninku ostatních atletických disciplín opatrně         

a citlivě. Z hlediska mládežnických kategoriích by u jedinců neměli zapomínat na respektování 

vývojových zákonitostí. Důležité také je, aby tréninky byly zábavné a pestré.  
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Příloha 1 Souhlas zákonného zástupce a souhlas trenéra sledovaného jedince 

 

 

 


