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Abstrakt 

 

Název:      Tréninkový program pro vysokohorskou turistiku 

 

 

Cíle:  Sestavit pohybový program, po jehož absolvování bude jedinec tělesně 

připraven na šestidenní výlet konající se v Alpách, kde nadmořská výška 

jednotlivých túr nepřesáhne 3500 metrů. 

 

 

Metody:  Jedná se o práci teoretickou, kde je použita metoda sběru dat z dostupné 

literatury a internetových zdrojů. 

      

Výsledky: Je možné sestavit pohybový program, který připraví jedince po tělesné 

stránce na šestidenní pobyt turistického charakteru v horách. Program je 

zaměřen na pohybovou činnost vytrvalostního charakteru a intenzita zatížení 

se bude pohybovat v rozmezí 70-80% maximální srdeční frekvence jedince. 

Aby jedinec dosáhl patřičné úrovně zdatnosti, musí být doba trvání 

pohybového programu minimálně tři měsíce. 

 

 

Klíčová slova: vysokohorská turistika, ferrata, vytrvalost, kondice, pohybový program 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract  

 

Title:           Training program for high altitude touristic 

 

Objectives: To assemble a movement program that, after its absolvation, a person will 

be physically prepared for a six day tour in the Alps, where the altitude 

will not be higher than 3 500m. 

 

Methods:  This is a theoretical work, where the method of gathering information from 

accessible literature and internet sources was used. 

 

Results:      It is possible to assemble a movement program which physically prepares a 

person for a six day tour in the mountains. The program is focused on a 

physical activity of endurance character where the intensity of load will be 

between 70-80% of maximal heart frequency. To reach the optimal level of 

capability, a person will have to undergo at least three months of this 

program. 

 

Keywords:   hiking, via ferrate, persistence, condition, movement program
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1 Úvod 

V dnešní době hledání ideální pohybové aktivity a způsobů, jak zlepšit kondici či 

jak zhubnout, mi připadá vysokohorská turistika jako ideální řešení. Ráda se věnuji 

horské turistice a lezení zajištěných cest. Většina lidí, kterým se zmíním o ferratách, se 

mě táže: „Co to je?“ Je velká škoda, že poměrně málo jedinců má vůbec tušení, že 

existuje takový druh pohybové aktivity a také mám pocit, že velmi málo lidí má zájem 

vydat se na nějakou turistickou akci. Někteří z nich by však měli zájem, ale neví kam 

vyrazit, jak zvolit vhodnou lokalitu a nemají s kým tuto akci podniknout. Tito jedinci 

mají dvě možnosti. Mohou se do hor vydat s cestovní agenturu nebo sami, na vlastní 

pěst. Právě cesta na vlastní pěst je pro ně v důsledku minima informací a odborných 

znalostí velice riskantní. Kvůli strachu z neznáma se vydá na cesty jen velmi málo lidí. 

Možnost jet s cestovní agenturou je poměrně dražší záležitostí, než vyrazit sám. Na 

druhou stranu, člověk alespoň získá zkušenosti, dovednosti a vědomosti a příští výlet si 

může již zorganizovat. Určitě doporučuji poprvé vyrazit do hor s organizovanou 

skupinou, nebo zkušenými jedinci, kteří vás do oboru řádně zasvětí. Není přece nic 

lepšího a příjemnějšího, může li se pohybová aktivita provádět v krásném a rozličném 

prostředí na čerstvém vzduchu. Někdo může pojmout chození po horách pouze jako 

relaxaci a odpočinutí si od velkoměsta. Někdo jiný to bere naopak jako výzvu a chce 

zdolávat vrcholy, zažívat dobrodružství a dát si tzv. pořádně do těla. 

Prvním úkolem této práce je shrnutí všeobecných informací o vysokohorské 

turistice a ferratách. Druhým aspektem práce je shrnutí výhod, které nám turistika, jako 

pohybová činnost, přináší. Mám na mysli pohybovou stránku této činnosti. Přináší 

organismu pozitivní účinky, je-li zvolena správná forma zatížení a dodržují li se zásady 

délky pohybové činnosti a intenzity zátěže. V této práci jsou vysvětleny základní body 

každého pohybového programu. Zabývám se zde fází před začátkem programu, kdy 

dochází k vyšetření jedince, zjištění jeho cílů, jeho předešlých pohybových zkušeností a 

dalších důležitých vstupních dat. Na základě těchto informací můžeme pak tvořit 

samotný pohybový program. Intenzitu zátěže volíme dle cílů jedince a na základě jeho 

maximální srdeční frekvence mu určujeme intenzitu pohybového zatížení, ve kterém by 

se měl pohybovat. Neméně důležitá je délka samostatné tréninkové jednotky a také 

celková doba pohybového programu. Délka zatížení musí přesáhnout jistou hranici, aby 
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měl pohybový trénink smysl. Celková doba pohybového programu by měla být 

minimálně dva až tři měsíce, aby měla na jedince dlouhodobý vliv. Je uvedeno několik 

typů tréninku vytrvalosti, protože právě vytrvalostní schopnosti bude jedinec při 

několika hodinových túrách potřebovat. Dále se ve své práci věnuji chůzi, která je 

základní formou pohybového tréninku, protože je člověku nejpřirozenější a nemá s ní 

žádné technické problémy. Chůzí může jedinec zlepšovat tělesnou zdatnost po celý rok 

a lze u ní měnit intenzitu zatížení pomocí změny rychlost pohybu či změny členitosti 

terénu. 

Cílem práce je na základě všech poznatků vytvořit návrh tříměsíčního programu, 

který musí splňovat všechny aspekty zásady tvorby pohybových programu a je zaměřen 

na rozvoj tělesné kondice. Očekávám, že program lze sestavit a že bude mít vliv na 

jedince, který díky němu dosáhne zlepšení tělesné zdatnosti a jeho organismus bude 

připraven absolvovat naplánovaný šestidenní výlet v Alpách bez větších obtíží. 

V závěru práce bude vytvořen plán šestidenního pobytu v horách, který obsahuje 

informace o dané oblasti, popis tras vybraných cest, přiložené jsou i mapky s 

podrobným popisem ferrat. V dnešní moderní době se dá vše naplánovat z pohodlí 

domova pomocí internetu, kde je dostatek informací, obrázků, map a materiálů. 
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 „Chůze je nejlepší lék pro člověka“ (Hippokrates) 

 

"Na světě jsme proto, abychom chodili" řekl milovník turistiky Jan Ámos Komenský.  

 

2 Druhy turistiky 

V této kapitole jsou stručně popsány základní druhy turistiky. Od pěší turistiky, 

přes  turistiku vysokohorskou, náročnější zajištěné cesty, až po méně známé druhy jako 

jsou trekking a alpinistické přechody. Turistika není jen otázkou fyzické námahy, ale 

mnoho jedinců ji vyhledává právě pro její emoční náboj. Turistika je úzce spojená 

s přírodou, krásným prostředím, ale také s dobrodružstvím, které může člověka na cestě 

potkat. 

 

2.1 Pěší turistika  

Je základní, nejméně technicky náročný a nejrozšířenější druh turistiky. Je 

nenáročná z hlediska speciálních dovedností a vybavení a využívá chůze jako 

nejpřirozenějšího pohybu v přírodním prostředí (Neuman, 2000). 

ze ji provádět po celý rok s přihlédnutím na potřebnou výbavu a specifika terénu. 

Dle Mosera (1986) je jejím cílem především udržení přijatelné fyzické kondice, celkové 

zdatnosti, jejich zlepšení a také psychické odreagování. Dále je tato činnost spojena 

s osvojováním odborně technických dovedností a jedinec je zapojen do širokého spektra 

kulturně – poznávacích procesů. 

 

2.2 Vysokohorská turistika  

 Pěší turistika plynule přechází do turistiky horské. Náročné formy horské 

turistiky se nazývají vysokohorská turistika (VHT), která je definována jako pohyb 

v horách, kdy hlavní část práce vykonávají nohy a ruce jsou používány jen příležitostně. 
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Jedná se tedy o výstupy na horské vrcholy bez jistících a horolezeckých pomůcek 

(Boštíková, 2004). 

Za vysokohorskou turistiku je považován pohyb v terénu, který nepřesahuje I. 

stupeň obtížnosti horolezecké klasifikace, která je schválena UIAA (mezinárodní 

horolezeckou federací). Lze říci, že je na rozhraní turistiky a horolezectví. Pro odlišení 

se často uvádí, že maximální obtížnost výstupu končí u II. stupně klasifikace UIAA 

(k postupu je potřeba používat rukou). V některých případech vyžaduje pohyb v horách 

k postupu kromě použití rukou také využití prvků horolezecké techniky. Pěstování 

vysokohorské turistiky vyžaduje ve srovnání s pěší turistikou další specifické odborné 

znalosti a dovednosti i dobrou tělesnou kondici (Boštíková, 2004). 

 

Vysokohorskou turistiku rozlišujeme na letní a zimní.  

 Zimní VHT zahrnuje horské přechody v zimním období, túry na sněžnicích, 

traverzy ledovců a skitouring (méně náročné túry na skialpinistických lyžích). 

 Letní VHT obsahuje jednodenní horské túry, vícedenní horské přechody – 

trekking, vysokohorské túry do I. – II. stupně UIAA a zajištěné cesty (Via 

Feratta, Klettersteig). 

 

Akce vysokohorské turistiky probíhají především v letním období v horském, případně i 

v ledovcovém terénu (Boštíková, 2004). Nejsilnější zastoupení vysokohorské turistiky 

je v Alpách, které poskytují turistům řadu možností všech stupňů obtížnosti (Winter, 

2003). 

 

2.3 Via ferrata - zajištěná, „železná“ cesta 

K extrémnějším variantám vysokohorské turistiky patří zdolávání ferrat (Winter, 

2003). 

 Jedná se o pohyb na zajištěných cestách, které jsou v češtině nazývány „ železná 

cesta“, německy„Klettersteig“ a italsky „Via ferrata“. Via ferrata, v překladu „cesta 

železná“, je nejčastěji používaný název (Boštíková,2004). 
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  Turista, který se pohybuje po ferratě musí vedle základní techniky chůze a 

výstupu ovládat také základy lezeckých technik a správně použít nezbytné jistící 

pomůcky (Winter, 2003). 

Ferrata je uměle zajištěná horolezecká cesta, kde pomocí ocelových jistících lan, 

kramlí, kolíků a místy také žebříků nebo visutých mostů je její stupeň obtížnosti 

zmírněn natolik, že se stává schůdnou i pro sportovně založené vysokohorské turisty, 

kteří netrpí závratěmi (Boštíková, 2004). 

Můžeme se při výstupu setkat s kolmými a exponovanými skalními pasážemi, 

které jsou opatřeny umělými pomůckami sloužícími k přitahování a přidržování. 

V Alpách má velké pole působnosti i začátečník především díky velkému množství 

železných cest s nízkým nebo středním stupněm obtížnosti. Existuje zde asi 600 cest. 

Některé klettersteigy jsou však zcela kolmé a exponované, že se téměř rovnají lezecké 

túře. Jen díky nim je však možné dostat se na vrcholy a hřebeny, které by jinak byly 

přístupné pouze horolezcům (Winter, 2003). 

Mnoho dnešních ferrat vzniklo jako zajištěné vojenské cesty, které napomáhaly 

vojákům při výstupu k jejich stanovištím. Bylo to především na území dnešního 

Rakouska a první opravdová ferrata vznikla roku 1843 na vrchol Hoher Dachstein. 

Další pak roku 1869 na Grossglockner a od roku 1880 začaly vznikat nové ferraty 

v Itálii na východních stěnách Brenty (Sombardier, 2004). 

Tyto a další klettersteigy začaly vznikat v období klasického alpinismu 

především díky práci sekcí Alpenvereinu (Alpského svazu) a dalších skupin, které 

sdílely nadšení pro pobyt v horách. Tyto organizace se i dnes stále zabývají pravidelnou 

údržbou zajištěných cest a péčí o ně, jelikož koroze a počasí vážně poškozují jejich 

železné součásti (Winter, 2003). 

 

 Schubert (2004) se zmiňuje, že v dnešní době jsou ferraty přístupné velkému 

okruhu lidí, kteří se vydávají do hor. Některé ferraty, ty obtížnější mají mnohem blíže 

k horolezeckým cestám, než k turistice a k jejich zdolání je nezbytná znalost lezecké 

techniky a potřebné speciální vybavení. 

 Cílem cesty není jen vrchol hory, nýbrž cesta samotná. Někdy se stává, že 

zajištěná cesta na vrchol ani nevede, ale především se jedná o atraktivnost terénu a 
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náročnost cesty. Také je pozitivní, že stavitelé cest se snaží při jejich vedení minimálně 

narušovat původní stav přírody a především ve východních Alpách se vysokohorská 

turistika ferraty stávají uznávaným sportovním odvětvím 

(http://www.qsl.net/ok1tuo/viaf_h.html). 

 

2.4 Další odvětví 

Vysokohorská turistika začala pronikat do dalších oblastí – zeměpisných i 

sportovních – a začala se vytvářet i další odvětví: 

Alpinistické dálkové pochody (pěší v létě, nebo na skialpinistických či 

telemarkových lyžích v zimě). Trvají jeden až tři týdny a vedou od chaty k chatě 

nejkrásnějšími alpskými regiony. 

Trekking v nealpských regionech, např. v Nepálu, v horách jižní Ameriky a 

podobně. Jedná se většinou o pohyb v méně známých horských regionech se 

stravováním z vlastních zásob a přenocováním ve stanech. Při více týdenních akcích je 

pro pomoc s přemisťováním dalších částí nákladu výpravy často využíváno služeb 

místního obyvatelstva (mnohdy s pomocí zvířat) (Boštíková, 2004). 

  

http://www.qsl.net/ok1tuo/viaf_h.html
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3 Pohybová aktivita jako součást všedního života  

Je všeobecně známo, že pohyb a zdraví spolu úzce souvisí. Je však důležité si toto 

uvědomit a v dnešním každodenním shonu, stresu a sedavém způsobu života si na něj 

udělat místo. V této kapitole jsou shrnuty obecné poznatky o pohybové aktivitě, 

aktivním životním stylu, nedostatku pohybové aktivity neboli hypokinéze a jejích 

důsledcích. Zároveň jsou zde zmíněny zdravotní benefity pohybové činnosti. 

 

Z hlediska ontogeneze je pohybová aktivita pro člověka nutná. Přispívá ke kultivaci 

člověka jako biologického tvora, k celkovému dobrému zdravotnímu i psychickému 

stavu a sekundárně pozitivně ovlivňuje zdatnost a výkonnost (Cinglová, 2002). 

 Pravidelná, správně indikovaná, prováděná a kontrolovaná pohybová aktivita 

vyvolává příznivé morfologické i funkční změny jednotlivých systémů. Má řadu 

pozitivních vlivů na organismus zdravého i nemocného člověka, její celkový vliv se 

projeví zvýšením fyzické zdatnosti a výkonnosti, tolerance stresu, větším sebevědomím, 

zlepšením způsobu a kvality života, pocitem dobré nálady atd. (Cinglová, 2002).  

Pohyb má velký podíl na udržení stálosti vnitřního prostředí, stimuluje činnost 

orgánů i organismu jako celku. U adolescentů a dětí se pohyb přímo podílí na 

formování tvaru a funkce těla. V dospělosti se pak projeví předcházející způsob života a 

i v tomto období je pohyb důležitý pro udržování těchto funkcí i struktur (Kučera, 

1997). 

„Být fit znamená mít zdravé a výkonné srdce, přiměřeně rozvinuté svalstvo, dokázat se 

vyrovnat i s náročnější fyzickou zátěží a být obratný a pohyblivý“ (Teplý, 1995). 

 

Čtyři základní předpoklady tělesné zdatnosti: 

 Udržet si přiměřenou tělesnou hmotnost. 

 Mít zdravé a výkonné srdce. 

 Mít přiměřeně silné svalstvo. 

 Udržet si pohyblivost kloubů. 

Všechny tyto vlastnosti jsou rozdílné u mužů a žen a mění se s věkem (Teplý, 1995). 
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3.1 Hypokinéza  

Tělesné dispozice k pohybu, které jsou u člověka stále zakódovány v genech a 

vyvíjeli se po miliony let, jsou v protikladu se současným psychickým zatížením a 

sedavým způsobem života. Dochází k nerovnováze mezi tělesnou a duševní zátěží a 

také nerovnováze mezi duševní zátěží a odpočinkem. 

Hypokinéza – neboli nedostatek pohybu vede často ke zdravotním problémům 

(www.fsps.muni.cz/ucebniceNovotny/>_[online]). K základním rizikovým faktorům, 

které způsobuje nedostatek pohybové aktivity, patří vznik hromadných, společensky 

významných neinfekčních nemocí tzv. „civilizačních chorob“ (Cinglová, 2002). 

Aktuální důsledky hypokinézy:  

 Nárůst obezity a nadváhy – cca 20% za poslední dvě desetiletí.  

 Nárůst „civilizačních“ onemocnění.  

 Snížení pracovní výkonnosti. 

 Zvýšení výdajů na zdravotní péči. 

 Pohybová „negramotnost“.  

 Nárůst patologického chování a jevů – násilí, drogy. 

 Zhoršení kvality života 

(http://kin-ball.cz/hypokineza-a-jeji-dusledky-v-detskem-a-dospelem-veku). 

 

3.2 Aktivní způsob života  

 Je to takový způsob života, jehož trvalou součástí jsou pohybové aktivity 

odpovídající doporučením zdravotnických institucí (Hendl, Dobrý, 2011). 

 

 

 

http://www.fsps.muni.cz/ucebniceNovotny/%3e_%5bonline%5d).
http://kin-ball.cz/hypokineza-a-jeji-dusledky-v-detskem-a-dospelem-veku
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Zdravotní benefity   

 „Zdravotních benefitů pohybové aktivnosti v dospělosti je mnoho. Vzrůstá evidence, 

že tyto benefity zahrnují redukci nemocnosti a úmrtnosti následkem chorob některých 

pohybových systémů“ (Bouchard, 1994). 

 

Na seznamu zdravotních benefitů se nejčastěji objevuje: 

 Zvýšení úrovně HDL (tzv. „dobrého cholesterolu). 

 Snížení vysokého krevního tlaku.  

 Spalování tuku, které pomáhá zlepšovat složení těla. 

 Udržování příznivé hladiny krevního cukru. 

 Zvyšování kostní denzity (hustoty kostní dřeně). 

 Posilování imunitního systému. 

 Zlepšování nálady a snižování možnosti vzniku deprese. 

 Vylepšování tělesného zevnějšku. 

 Ve spojení s vyváženou dietou udržování přijatelné tělesné hmotnosti. 

 Snížení klidové srdeční frekvence. 

 Zvýšení výkonnosti energetických systémů. 

 Zlepšení metabolismu. 

 Rychlejší usínání, lepší spánek  

(Hendl, Dobrý, 2011). 

 

Z výše uvedených bodů vyplývá, že díky pohybu a aktivnějšímu přístupu 

k životu má pohyb, činnost jako taková, na náš organismus mnoho pozitivních účinků. 

Vše je ovšem úzce spojené se správným stravováním, dostatkem spánku a odpočinkem. 
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4 Kondiční faktory turistické činnosti 

 V práci se zabývám především chůzí, vysokohorskou turistikou a jejím vlivem 

na naše tělo. Závisí na každém jedinci, bude li skrze tuto pohybovou činnost chtít 

zlepšit svůj tělesný zevnějšek, nebo primárně zlepšit svou tělesnou kondici. Pro oba tyto 

aspekty je vysokohorská turistika a chůze dle mého názoru ideální nástroj. 

 Také předsevzetí zdolat určité vrcholy či cesty v horách může být pro člověka 

motivací, aby se na tyto denní či vícedenní výlety po tělesné stránce náležitě připravil. 

Jen málokdo by mohl bez jakékoliv předešlé pohybové přípravy vyrazit do hor a myslet 

si, že k osmihodinovým túrám není potřeba tělesné kondice. Každý výlet je určitým 

způsobem „dřina“ a je potřeba se na něj náležitě připravit, jak po tělesné, tak psychické 

a taktické stránce. 

 

 Turistická činnost a její pohybová složka musí přispívat ke zlepšení zdravotního 

stavu. Pro umožnění bezpečného zvládnutí obtížnějších tras, bezpečného překonání 

nepředvídaných překážek a situací je nutná tělesná příprava turisty, která zajistí 

dosažení dobré úrovně tělesné zdatnosti. Zvládnutí techniky pohybu a vyšší úroveň 

zdatnosti podstatně ovlivní rozsah i kvalitu poznávací činnosti při náročnějších 

turistických akcích (Sýkora, 1986). 

 V turistice se jedná převážně o cyklické pohyby s poměrně jednoduchou 

strukturou, kde je velká možnost automatizovaného provádění. Celková doba zátěže je 

rozložena do dlouhého časového úseku (2 – 8 hodin). Je nutné, aby turista uměl 

vyvinout volní úsilí na překonání únavy, bolestivých pocitů i překážek (při nesení 

zátěže). Jde především o využívání aerobního energetického systému, a proto intenzitu 

pohybové činnosti charakterizujeme jako mírnou (Sýkora, 1986). 

 

4.1 Výkonnostní faktory v horách 

 Jako každý sportovní výkon i vysokohorská turistika se skládá ze součtu 

výkonů mnoha jednotlivých složek. Část těchto složek musíme považovat za dané, jiné 

z nich však můžeme částečně ovlivnit. 
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Jednotlivé faktory pohybového výkonu 

Obrázek 1: Znázornění jednotlivých složek, které spadají do pohybového výkonu (Winter, 2003).

 

 Obrázek znázorňuje 6 základních složek, které nejvíce ovlivňují pohybový 

výkon.  

 Přehled strukturální stavby složek, kterými je výkon turisty ovlivněn. Složky 

pohybového výkonu jsou následující: 

 Kondice (skládá se ze síly, vytrvalosti, rychlosti a přizpůsobivosti). 

 Technika pohybu (koordinační a pohybové schopnosti). 

 Vnější podmínky (počasí, okolí, rodina, zaměstnání). 

 Omezující podmínky (talent, tělesná konstituce, materiál vybavení). 

 Taktika a psychika (Eisenhut, 2007). 

 

Všechny tyto vlivy se vzájemně prolínají a ovlivňují a proto je důležitá nejen dobrá 

kondice, což je základ úspěchu při výstupu do hor, ale je třeba mít zvládnutou techniku 

pohybu a být teoreticky připraven i na vnější podmínky, jako např. počasí, které nám 

může cestu velmi ztížit.  
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Význam jednotlivých faktorů pohybového výkonu při turistice 

 Z následujícího obrázku je patrné, v jaké míře nás tyto jednotlivé složky 

ovlivňují během sportovního výkonu v horách. Rozhodujícím faktorem je fyzická 

kondice, ovšem hned za ní, na druhém místě, je sportovní výkon ovlivněn vnějšími 

faktory, pod které spadá především počasí a okolí, které není možné vždy ovlivnit. 

 

Obrázek 2: Význam jednotlivých faktorů pohybového výkonu při turistice (Winter, 2003) 

 

 Většina jmenovaných faktorů ovlivňuje úroveň tělesné výkonnosti, ale pro 

celkovou sportovní výkonnost je rozhodujícím činitelem tělesná kondice (Winter, 

2003). 

 

4.2 Tělesná kondice  

 Dle Wintera (2003) si osobní tělesnou kondici prožije na vlastní kůži každý 

člověk pohybující se v horách a tato veličina určuje naši výkonnost.  

 „Kondice je tréninkem, cílenou výživou a zdravým způsobem života vědomě 

získávaný tělesný a duševní výkonnostní stav, který vychází z dobrého zdravotního 

stavu“ (Eisenhut, 2007). 

 Pojem kondice zahrnujeme schopnosti vytrvalosti, síly, rychlosti a 

pohyblivosti. Všechny tyto kondiční složky nejsou v horách vyžadovány stejnou měrou. 

V tréninku je zapotřebí zohlednit, že podle jejich výkonové důležitosti vznikají výrazné 

rozdíly. Dle analytického rozboru schopností důležitých pro výkon je jako dominantní 

faktor aerobní, obecná, dynamická vytrvalostní schopnost, která je rovněž označována 
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jako obecná základní vytrvalost. Protože velké svalové skupiny musejí dynamicky 

pracovat po dlouhou dobu, je obecná základní vytrvalost pro výkonnost určující 

(Eisenhut, 2007). 

 

Obrázek 3: Význam kondičních předpokladů, ovlivňujících výkon při vysokohorské turistice (Winter, 2003)  

 

 Z obrázku je patrné, že základní vytrvalost převažuje nad ostatními typy 

vytrvalostí. Proto se jedinec, který má zájem věnovat se vysokohorské turistice musí 

zaměřit právě na trénink této základní vytrvalosti a vytrvalosti dlouhodobé, která je 

druhým nejdůležitějším typem vytrvalosti v oblasti vysokohorské turistiky. Ostatní 

druhy vytrvalostí nemají pro samotný výkon v horách tak velký význam. 

 Obecně by se měl kondiční program skládat dle (Egera, 1997) z 50% aerobní 

činností, 30% silové a 20% obratnostní činnosti.  

 

4.3 Srdeční frekvence 

Pro správné stanovení intenzity zatížení v tréninku je potřeba chápat a umět 

pracovat se srdeční frekvencí jedince. Ta hodnotí intenzitu a je jedním základních 

parametrů při navrhování pohybového programu. V následující kapitole jsou stručně 

popsány typy srdeční frekvence, způsoby jejího měření a použití v praxi. 

  

Srdce je dutá svalová pumpa, která pracuje nepřetržitě po celý život. U 

průměrného jedince je klidová srdeční frekvence 70 tepů za minutu. S vyšší intenzitou 

pohybu člověka toto číslo samozřejmě narůstá a okysličená krev je přednostně tlačena 
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do orgánů, kde je jí potřeba. Trénovanost čí netrénovanost organismu lze posoudit dle 

průběhu srdeční frekvence (Škopek, 2010). 

Před zahájením tréninku vytrvalosti by se měl každý jedinec podrobit vyšetření u 

sportovního lékaře. Ten zjistí jeho maximální srdeční frekvenci a další důležité hodnoty, 

které mají v různých fázích tréninku svůj význam (Winter, 2003). 

Sledování tepu nám umožní kontrolovat činnost kardiovaskulárního systému, 

jehož dobrá činnost je základním principem vytrvalostního tréninku. Aby se dosáhlo 

požadovaných výsledků při cvičení vytrvalostního charakteru, je třeba cvičit v takové 

intenzitě, aby frekvence tepu dosahovala určitých hodnot (Šajnoha, 1991). 

 

4.3.1 Možnosti využití srdeční frekvence 

Klidová srdeční frekvence: 

Klidovou srdeční frekvenci se doporučuje měřit tři dny za sebou, a to nejlépe 

ráno ihned po probuzení, a hodnoty zprůměrovat. U netrénovaných jedinců se pohybuje 

srdeční frekvence u mužů okolo 65-75 tepů za minutu, u žen je asi o 6 tepů za minutu 

vyšší. Trénované osoby mají až pod 40-50 tepů za minutu. Trénovanost jedince 

můžeme hodnotit podle klidové srdeční frekvence, popř. sledovat, jak se během delšího 

období, kdy je pohybová aktivita prováděna, zlepšuje. Je-li po určité době srdeční 

frekvence nižší, je jedinec trénovanější nebo více odpočinutý (Škopek, 2010). 

Maximální srdeční frekvence: 

Tato hodnota je individuální a je spíše ovlivněna věkem, než tréninkem. Udává 

maximální intenzitu srdeční frekvence, které je při zátěži organismus schopen  

dosáhnout a krátkodobě i udržet (Škopek, 2010). 
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Obrázek 4: Pásma srdeční frekvence v závislosti na věku (Tvrzník, Soumar, 2004) 

 

Na ose y jsou znázorněny tepy za minutu, na ose x věk jedince. Je evidentní, že 

s přibývajícím věkem klesá počet tepů za minutu. Hodnota maximální srdeční frekvence 

se u člověka snižuje s věkem. Z obrázku je patrný i pokles dalších pásem intenzity 

zatížení. U starších osob nelze tedy pohybový program srovnávat s pohybovými 

programy mladých jedinců. Intenzita zatížení určena pomocí srdeční frekvence bude 

rozdílná. 

Aktuální srdeční frekvence:  

Dle zatížení a trénovanosti se odvíjí i aktuální srdeční frekvence. Se stoupající 

intenzitou zátěže stoupá i srdeční frekvence. Dalo by se říct, že je mezi nimi přímá 

úměra. Platí to však pouze do určité hodnoty, při které se nárůst srdeční frekvence začne 

zpomalovat. Tento okamžik bývá ztotožňován s hodnotou anaerobního prahu. Ta je 

velmi důležitá pro aerobní aktivity a srdeční frekvence by při tréninku vytrvalosti 

neměla tuto hodnotu nikdy přesáhnout (Škopek, 2010). 
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Tabulka 1: Rozmezí srdeční frekvence vzhledem k věku po intenzivním a málo intenzivním zatížení (Daněk, 

Teplý, 1976) 

 

Srdeční frekvence je měřena v tepech za minutu a výsledky jsou pod danou 

věkovou kategorií. V tabulce jsou uváděny hodnoty rozmezí srdeční frekvence při 

intenzivním a málo intenzivním zatížení v závislosti na věku. Je to již starý zdroj, 

uvádím to zde především pro utvoření si nějaké představy o rozmezích srdeční 

frekvence při zatížení. Z tabulky je taktéž patrné, že s věkem poměrně výrazně klesá 

maximální srdeční frekvence.  
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Tabulka 2: Doporučená srdeční tepová frekvence v aerobní zátěžové zóně v závislosti na věku 

 

V závislosti snižování maximální srdeční frekvence vzhledem k věku uvádí 

Smithová (1995) tabulku, ve které je vypočítaná zátěžová zóna pro jedince jednotlivých 

věkových kategorií. Zátěžovou zónu aerobního pásma autorka vypočítala jako 60% 

maximální srdeční frekvence z teoretického odhadu maximální srdeční frekvence. 

Zátěžová zóna je udávaná v tepech za minutu.Je-li tedy dané osobě 50 let, měla by se 

pohybovat při zatížení v rozmezí 102 až 136 tepů za minutu. Na uvedeném příkladu je 

hodnota 102 tepů právě 60% zatížení z maximální srdeční frekvence. 

  

Je velmi důležité sledovat intenzitu zatížení při jakékoli pohybové činnosti. Její 

hodnota závisí i na věku a cíli jedince. Přesné hodnoty při tělesném zatížení se dají 

získat ve specializovaných sportovních laboratořích, kde se pomocí přístrojů změří 

nejpřesněji. Tato měření probíhají na běhacím pásu či bicyklovém ergometru v 

laboratorních podmínkách. 
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4.3.2 Měření srdeční frekvence 

Hodnota maximální srdeční frekvence (SFmax) se dá přibližně odhadnout podle 

existujícího vzorce. Tímto teoretickým odhadem maximálních hodnot se nezměří 

hodnoty tak přesně jako laboratorním vyšetřením (Škopek, 2010). 

  

Teoretický odhad maximální srdeční frekvence: (SFmax) 

SF max = 220 - věk u mužů a 226 – věk u žen 

 

Dle Škopka (2010) se pravděpodobně jedná o tradiční, nejčastěji využívanou 

metodiku, která je však nejméně přesná. Především u osob starších 60 let přináší 

nepřesná čísla. 

 

Manuální měření srdeční frekvence.  

Srdeční frekvence se manuálně měří nejlépe na vřetenní tepně těsně nad 

zápěstím, v prohlubni na palcové straně pravé ruky. Zde se přiloží dva prsty opačné 

ruky, až ucítíme tep. Zpravidla se měří po dobu 10 sekund a vynásobí se šesti. 

Výsledkem je počet srdečních tepů za jednu minutu (Škopek, 2010). 

Ruční měření je levnější, není ovšem tak přesné a srdeční frekvenci nemůžeme 

sledovat neustále v průběhu celého tréninku (Tvrzník, Soumar, 2004). 

Elektronické měření srdeční frekvence:  

K měření tepové frekvence se v současné době využívá tzv. Spotester. Při 

srdeční činnosti vznikají elektrické impulzy, které sportester snímá a informace 

bezdrátové přenáší do přijímače, který je zaznamenává. Dokáže zobrazovat nejen 

aktuální srdeční frekvenci, ale přijaté informace průběžně zaznamenává do paměti, ze 

které se dají přenést do počítače. Po tréninku si tedy každý může data převést do grafů a 

čísel na obrazovku (Škopek, 2010). 

Sportestry jsou dnes na vysoké technické úrovni a lze je nastavit tak, aby nás 

akusticky upozornily, pokud se dostaneme do nežádoucí zóny srdeční frekvence 

(Tvrzník, Soumar, 2004). 
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Z kapitoly vyplývá, že srdeční frekvence hraje důležitou roli při tvorbě 

pohybového programu. Je dobré znát svou maximální srdeční frekvenci a na základě její 

znalosti určit intenzitu pohybové činnosti. Maximální srdeční frekvence klesá s věkem, 

ale záleží i na aktuálním tělesném stavu jedince. Lze jen doporučit, aby si každý jedinec 

údaj o své maximální srdeční frekvenci zjistil, a to nejlépe u odborného sportovního 

lékaře. Jako pomůcka pro měření srdeční frekvence při zatížení je ideální sportester, 

který je v průběhu tréninku dobrým pomocníkem a dá se využít o pro zpětnou kontrolu 

tréninkové jednotky.  

 

4.4  Trénink tělesné zdatnosti 

 V následujících kapitolách se budu věnovat přípravě tréninku pohybové 

zdatnosti, tréninku samotnému a dalším aspektům, které jsou pro jeho průběh a kontrolu 

nezbytné. Základem jsou cíle a motivace, které ženou jedince k absolvování tréninku a 

následnému výletu do hor. Neméně důležité jsou základní faktory sestavování tréninku, 

které by měly splňovat přesně naše požadavky a odpovídat možnostem a schopnostem 

jedince. Uvedeny jsou zde typy tréninku vytrvalosti, protože právě vytrvalost a práce 

v aerobním pásmu je základem pro vysokohorskou turistiku. Cílem tréninku pohybové 

zdatnosti je dosáhnout patřičné úrovně zdatnosti a připravit organismus na 

několikadenní turisticky zaměřený pobyt v horách. 

 

 Dle Wintera (2003) může při vysokohorské turistice úbytku výkonnosti čelit 

jen dobře trénované tělo, protože už jen chůzí po rovině spotřebuje naše tělo za hodinu 

cca 200 kalorií a jedinou možností zajištění optimálního tělesného stavu představuje 

trénink. Vztahuje se k technice, kondici, taktice a psychice a měl by probíhat podle 

určitého plánu. Komplexní trénink by měl zohlednit všechny faktory, které ovlivňují 

výkonnost. 

Trénovanost je souhrnem kondiční, technické, taktické a psychické 

připravenosti. Je to tedy komplex, který je navenek poznatelný a projevuje se jako 

dosažený stav sportovních dovedností, pohybových schopností, taktických vědomostí a 

dovedností, psychických vlastností, schopností a jevů (Jansa, 2007). 
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Sportovní trénink znamená řízené ovlivňování výkonnostního růstu jedince 

s cílem dosáhnout takových změn, aby se zvyšovala úroveň trénovanosti jedince. 

Trénovanost představuje aktuální stav sportovce, který se mění v čase a lze ho 

ovlivňovat (Dovalil, 2009). 

 Plánovité zvyšování nebo udržení fyzické výkonnosti se nazývá kondiční 

trénink. Je třeba zohlednit tělesný stav trénujícího a cíle, které si v horách klade 

(Winter, 2003). 

 

4.4.1 Zásady tréninku tělesné zdatnosti 

 Každý tréninkový proces má své zásady, které by se měly dodržovat. Začíná 

to pohovorem s klientem a zjištěním co nejvíce informací o jeho osobě. Zjišťuje se 

zdravotní stav jedince, jak jeho stav současný, tak již prodělané nemoci a jiné zdravotní 

komplikace. Je nutno zjistit, zda netrpí nějakou poruchou, která by v souvislosti se 

zátěží mohla ohrozit jeho zdraví. 

 

Fyzická aktivita dospělého musí respektovat:  

 Věk a zdravotní stav.  

 Pohlaví.  

 Pohybovou aktivitu v období dětství a dospívání, vrozené předpoklady k pohybu, 

včetně typologie svalů.  

 Prostředí, v němž jedinec vyrůstal a žije.  

 Charakter povolání (podíl fyzické práce) (Kučera, 1997).  
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Dílčí faktory tvorby pohybového programu  

Dle Bunce (2009) existují dílčí faktory, které významně ovlivní tvorbu pohybového 

programu a kterým se musí přizpůsobit 4 základní faktory tvorby pohybového programu 

(FITT): 

 Biologické faktory - pohlaví, věk, tělesná hmotnost.  

 Psychologické faktory - znalost aktivity.  

 Zdravotní efekt.  

 Prožitek, postoj k aktivitě, bariéry.  

 Zisk z aktivity – svalová síla, vytrvalost.  

 Sociální podpora – rodina, kolektiv.  

 Faktory prostředí – urbanizace. 

 Sociální faktory – rodinné zázemí, finanční dostupnost aktivit.  

 

Základní parametry tréninku tělesné zdatnosti 

 Je nutné získat od jedince základní vstupní informace, díky nimž bude 

jednodušší sestavit pohybový program přímo jemu na míru. Velice důležité je získávat 

od něj zpětnou vazbu, díky níž máme možnost ověřit si účinnost tréninkového plánu. 

Vstupní data získáme vstupním pohovorem a také vyšetřením ve sportovní laboratoři. 

Vstupní data: 

 Důvod cvičení.  

 Cíl a časový úsek, ve kterém by měl být realizován tento cíl. 

 Předchozí pohybová zkušenost.  

 Preferenci.  

 Potenciál volného času.  

 Závěry od sportovního lékaře.  

 Zjistit fyzický stav – kondici.  

 Zjistit tělesné složení (Bunc, 2009). 
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 Bunc (2009) upozorňuje, že neexistuje stoprocentně bezpečná pohybová 

aktivita. Vždy je potřeba vycházet z aktuální úrovně zdatnosti, zdraví a úrovně 

pohybových dovedností.  

 Všechny tyto informace je potřeba získat a znát ještě pře začátkem sestavování 

pohybového programu. Od jedince je nutné si vyžádat lékařskou zprávu od praktického 

a sportovního lékaře, zda je schopen náročnější pohybové činnosti. 

 

4.4.2 Tréninkové cíle 

Plánování tréninku vychází z tělesného stavu trénujícího a z jeho cílů (Winter, 2003). 

 

Obrázek 5: Základní body přípravy a průběhu tréninkového procesu (Eisenhut, 2007) 

 

 Je nutné znát cíl a časové preference jedince, ve kterých chce dosáhnout 

vytoužených výsledků. Je také dobré mít přehled o jeho předchozí pohybové zkušenosti, 

aby pro něj nebyl nějaký typ pohybové aktivity technicky příliš náročný a aby mu 

zvolená aktivita působila radost. Ať už je cílem zlepšení fyzické kondice či zlepšení 

zevnějšku jedince, je vždy potřeba, aby tréninku bylo věnováno dostatek času. Pokud 

pohybovému programu nebude věnováno minimální množství času, které je pro plnění 

tréninků požadováno, ztrácí tréninkový plán svůj význam. 

 „Co jedinec od cvičení očekává, s čím je nespokojen, co si na svém těle přeje 

změnit, jak rychle by změny měly proběhnout“(Stackeová, 2008). 
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 U vysokohorské turistiky mohou být cíle různorodé. Buďto se jedná o jedince, 

který si jede do hor pouze odpočinout od stresu a nadýchat se čerstvého vzduchu, 

nemůžeme ve všech případech očekávat jeho zájem o vylepšení kondice a tělesného 

stavu. Naproti tomu existují jiní, ambicióznější jedinci, kteří chtějí dovolenou strávit co 

nejvíc aktivně a mají jisté preference, jak by jejich aktivní dovolená měla vypadat. 

Jelikož jsou si vědomi náročnosti vysokohorské turistiky, hodlají se náležitě připravit. 

Pokud jsou to jedinci, kteří nesportují po celý rok, měli by zhruba od dubna začít s 

přípravou, aby v hlavní (letní) turistické sezóně byli na svém kondičním vrcholu. 

 

 Pokud si jedinec udělá jednou za týden čas na tří až čtyř hodinový výlet, je to 

pro zdravý způsob života nedostačující. Splňuje to spíš funkci psychosociální a 

psychorelaxační, kde má možnost odpoutat se od stresů a každodenních starostí, 

psychického zatížení, hluku, apod., ale pro získání a udržení dobrého funkčního stavu 

organizmu je nedostačující (Teplý, 1995). 

 Sportují-li jedinci celý rok, mají dobré předpoklady pro zvládnutí dovolené 

v horách (Boštíková, 2004). 

 Určení cílů je rozhodující pro následné nároky na jedince v pohybovém 

programu. Určení intenzity, frekvence a doby trvání, to vše se podřizuje cílům jedince. 

Typy cílů: 

 Týdenní dovolená v horách jednou za rok a příprava na ni. 

 Úbytek tělesné hmotnosti v rámci chůze, turistiky a vysokohorské turistiky. 

 Celoroční příprava a více výstupů v horách během turistické sezony. 

 

 

4.4.3 Aktuální fyzický stav 

 Zjištění aktuálního fyzického stavu je pro nás při plánování tréninku velmi 

směrodatné. Může se ověřit buďto u sportovního lékaře, nebo test provedeme 

s jedincem sami v terénu (např. 8 minut na kole, nebo 8 minut chůze). Pohybová činnost 

by měla být jedinci co nejbližší a také ji volíme podle toho, co hodláme v tréninkovém 
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plánu realizovat. Chůze je zde tedy dle mého názoru ideálním prostředkem kontroly 

kondice. Přesnější jsou však výsledky z laboratoře od sportovního lékaře.  

 Dle Wintera (2003) sportovní lékař zjistí tělesnou kondici jedince pomocí 

vyšetření a testů. Vedle všeobecné a speciální anamnézy má také velký význam 

vytrvalostní výkonnost, která je zjišťovaná na základě parametru tepové frekvence a 

maximálního příjmu kyslíku. 

 

 Dále Bunc (2009) uvádí, že před započetím pohybového programu je nutné 

obeznámit jedince s následujícími pěti body:  

 S nároky na jedince.  

 S možnými negativními dopady.  

 Se zásadami cvičební jednotky.  

 S úpravami životního stylu. 

 Se způsobem posouzení efektivity. 

 

4.4.4 Organizace tréninku tělesné zdatnosti 

 Základní proměnné jsou frekvence, intenzita zatížení, doba trvání a forma 

pohybové aktivity. Jsou to obecně známé a popularizované principy organizování 

pohybových činností, tak zvané principy: F. I. T. T.: 

 F - Frekvence. Podle cíle pohybové činnosti určuje četnost jednotek zatěžování 

(např. v týdnu).  

 I - Intenzita. Úroveň zatěžování vzhledem k očekávanému efektu činnosti. 

 T - Doba trvání - čas (Time) určuje délku trvání pohybového tréninku. 

 T - Typ (druh) pohybové aktivity představuje obsah činnosti (Bunc, Novotná, 

Čechovská, 2006). 

 

 První tři principy ve vzájemném vztahu jsou rozhodující při tvorbě 

pohybového tréninku zaměřeného na ovlivňování aerobní zdatnosti (Bunc, Novotná, 

Čechovská, 2006). 
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Ve sportovní praxi spočívá základní možnost v systematickém opakování 

zatížení (vědomě řízené zatěžování). To má rozhodující roli jako adaptační podnět. Při 

vhodné aplikaci můžeme očekávat kumulativní tréninkový efekt. Dosahování efektu má 

určité obecné rysy a vztahy mezi zatížením, adaptací a růstem výkonnosti byly 

definovány jako zákonité (Schnabel, Harre, Borde, 1997). 

Pochopení problematiky zatížení má pro úspěšnou praxi prvořadý význam 

(Dovalil, 2009). 

 

Intenzita – Každé cvičení, ať už je jeho pohybová struktura jakákoliv, je 

v zásadě prováděno s různým stupněm úsilí. Stupeň úsilí charakterizuje ve sportu aspekt 

zatížení – intenzitu. Projevuje se jako rychlost pohybu, frekvence pohybů, parametry 

pohybu (výška, dálka) a velikost překonávání odporu (Dovalil, 2009). 

„Vytrvalostní zátěž působí podnětně, jestliže je prováděna intenzitou, která 

přibližně odpovídá 60-90% maximální srdeční frekvence“ (Bunc, Novotná, Čechovská, 

2006). 

Bunc a kol. (2006) dále zmiňuje, překročí-li intenzita tuto minimální 

(podnětovou) úroveň, pak je možné dosáhnout dlouhodobě přetrvávajících změn. Díky 

intenzitě je možné v těle vyvolat odpovídající fyziologické změny. Srdeční frekvence je 

jedním z ukazatelů intenzity a měla by se pohybovat v aerobním pásmu. Čím je však 

blíže k anaerobnímu prahu, tím více rozvijí kondici. 

Intenzitu zatížení charakterizujeme: 

 Rychlostí pohybu (v případě lokomočních aktivit). 

 Počtem provedených cviků v daném čase (popř. počtem opakování cviků). 

 Srdeční frekvencí (Bunc, Novotná, Čechovská, 2006). 

 

Při nedostatečné zátěži, nebo při krátkém působení nedojde k potřebnému ovlivnění 

zdatnosti. Záleží také na cílech pohybového programu. Může se jednat o programy, 

které pouze zachovávají současný stav, nebo rozvíjející, které budou náročnější (Bunc, 

Novotná, Čechovská, 2006). 
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Při snaze o redukci hmotnosti by se měla srdeční frekvence pohybovat na hranici 

60-70% maximální srdeční frekvence a to vždy po dobu 30-60 minut. Pro zvyšování 

kondice a zlepšování aerobní kapacity a celkové vytrvalosti je nutno pohybovat se 

v rozmezí 70-85% maximální SF po dobu 30-60 minut (Škopek, 2010). 

Do jisté míry lze intenzitu vyjádřit i celkovým energetickým výdejem. Základ 

intenzity primárně souvisí s energetickým zabezpečením cvičení. Stupeň úsilí se 

projevuje na buněčné úrovni energetickým výdejem. Čím je intenzita vyšší, tím vyšší se 

stává intenzita energetického výdeje, což je množství energie na jednotku času - KJ za 

sekundu (Dovalil, 2009). 

Současná literatura uvádí náročnost pohybových aktivit jako množství vydané 

energie na sportovní činnosti za jeden týden. Pro potřeby udržujícího tréninku jsou 

definovány minimální hodnoty pohybového zatížení a jsou vyjádřeny v kJ. Hodnota je 

závislá na věku jedince a s vrůstajícím věkem klesá. Např. pro ženy do 60 let je 

minimální energetická náročnost stanovena na úroveň 6270 kJ (1500 kcal) týdně. Při 

této míře pohybových aktivit je možno zachovat dosaženou úroveň zdatnosti. Aby 

pohybový program měl i rozvíjející účinek je základní podmínkou, aby celková doba 

realizace pohybového programu s vyšší mírou zatížení byla minimálně 12 až 16 týdnů 

(Bunc, Novotná, Čechovská, 2006). 

Při výdeji 9300 kJ za týden je program hodnocen jako udržující. Při týdenním výdeji 

17000 kJ se jedná již i rozvíjející program (Eger, 1997).  

Dle jistých pohybových studií je obtížné přesně určit dávky specifických 

pohybových aktivit podle druhu, frekvence, doby trvání a intenzity. Ukazuje se však, že 

„ kalorický výdej 1000 kcal na týden (asi 150-200 kcal na den) osoby vážící 70 kg při 

pohybové aktivnosti mírné až střední intenzity je žádoucí (Blair, 2004). 

 

 Doba trvání – pokud má mít pohybový program příznivé účinky (redukce 

podkožního tuku, rozvoj kardiovaskulárního systému atd.), musí být prováděna 

minimálně 20-30 minut odpovídající intenzitou (Bunc, 2009).  

Optimální je 45-60 minut v závislosti na intenzitě zatížení (Bunc, Novotná, 

Čechovská 2006). 
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Typ (forma) - Pestrostí a střídáním různých pohybových činností se dosáhne 

maximálního efektu. Musí se zvolit taková aktivita, která je jedinci blízká a se kterou 

má dřívější pohybovou zkušenost. Pohybová aktivita je pak prováděna „automaticky“ a 

jedinec nemusí přemýšlet, jak vlastní pohyb provést (Bunc, Novotná, Čechovská, 2006). 

 

 Frekvence – Teplý (1995) se přiklání k názoru, že vytrvalostní trénink 

jedenkrát týdně nedostačuje, a že při něm vlastně začínáme stále znovu. Za optimální se 

považuje vytrvalostní trénink 3krát týdně. Pokud je tato činnost realizována s dostatečně 

vysokou intenzitou, stačí absolvovat tři 30-40 minutové tréninkové jednotky týdně.  

 

Typy pohybových aktivit: 

Udržující pohybové aktivity: realizovány 3x týdně s dobou trvání alespoň 30 minut a 

více. 

Rozvíjející pohybové aktivity: realizovány 5x týdně s dobou trvání 30 minut a více. 

Tréninkové pohybové aktivity: realizovány denně s dobou trvání 30 minut a více. 

 

Díky těmto parametrům, a na základě cílů a priorit trénovaného jedince, je 

možné  sestavit ideální pohybový program. Jak už bylo zmíněno v předešlých 

kapitolách, závisí na mnoha dalších proměnných, na které musíme brát při sestavování 

programu ohled. Věk, zaměstnání, atd. Důležité je tedy podle předešlých pohybových 

zkušeností jedince a jeho aktuálního tělesného stavu stanovit ideální pohybovou 

aktivitu, či aktivity, které pro něj budou příjemné a nebudou mu dělat po technické 

stránce žádné větší obtíže. Dále je zapotřebí zaměřit se na cíle jedince (snížení tělesné 

váhy, či zlepšení kondice) a určit správnou intenzitu pohybové zátěže a dobu trvání 

každé tréninkové jednotky. Aby mělo cviční smysl a dlouhodobý efekt, je potřeba 

provádět cvičení po určitou dobu, která se jedinci určí. Po sestavení pohybového 

programu přichází na řadu samotný trénink, kde je důležité jak jeho provedení a 

kontrola, tak i zpětná vazba s trénovaným jedincem. 
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4.4.5 Vytrvalostní trénink 

Pro trénink vytrvalostních schopností existují metody, díky kterým se dají 

rozvíjet různé typy vytrvalosti. Jelikož při vysokohorské turistice může trvat zatížení i 

osm hodin, je pro nás prvořadý trénink dlouhodobé vytrvalosti, tedy trénink v aerobním 

zatížení.  

 

Aerobní zatížení 

Aerobní pohybové aktivity jsou činnosti, které jsou vykonávané s vyšší 

intenzitou po přiměřeně dlouhou dobu. Organizmus je obvykle při aerobním cvičení 

zapojen jako celek. Činnost vyžaduje přísun většího množství kyslíku, tudíž klade 

zvýšené nároky na činnost srdce, plic a vede ke zlepšení činnosti všech systémů, jež se 

podílí na účelném využití kyslíku a na jeho transportu k pracujícím svalům. Jedná se o 

činnost, která rozvíjí vytrvalost. Patří sem především aktivity lokomočního charakteru. 

Např. kondiční běh a chůze, tréninkové vyjížďky na kole, kondiční plavání a další. Je 

nutné tyto aktivity provádět po dostatečné dlouhou dobu s optimální intenzitou (Teplý, 

1995). 

Také autor Long (2007) zmiňuje, že aerobní zdatnost podpoří jakákoliv aktivita, 

při které se tepová frekvence zvýší a v této excitaci vydrží dostatečně dlouhou dobu. 

Optimální zátěž je taková, při níž dokáže jedinec bez problémů konverzovat. Velmi 

účinný je jogging, horní polovinu těla udrží v kondici plavání a výborným 

kardiovaskulárním tréninkem je vytrvalý pohyb v lehkém lezeckém terénu nebo šplhání 

po kopcích. 

Pro vytrvalostní trénink je vhodná především extenzivní dlouhodobá metoda, 

jakož i tempový běh po úsecích případně proměnná dlouhodobá metoda. Extenzivní 

dlouhodobá metoda se svojí intenzitou nachází na aerobní hranici, zlepšení v látkové 

proměně tuků je možno dosáhnout jen pokud zatížení trvá déle než 60 minut. Při 

proměnné dlouhodobé metodě (plánovaná změna zátěže) a při běhu po úsecích 

(neplánovaná změna zátěže) se intenzita pohybuje mezi aerobní a anaerobní hranicí. 

Tato změna zatížení je vyvolána terénem, ve kterém se nacházíme (stoupání, rovina). 

Podle daného cíle volíme metodu dlouhodobou, intervalovou či opakovací (Eisenhut, 

2007). 
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Základní typy metod pro rozvoj vytrvalostních schopností 

Pro určení metody je rozhodující, jestli zatížení probíhá delší dobu bez 

přerušení, nebo v kratších časových úsecích s přerušením, které je zaměřeno na 

obnovení energetických rezerv. Následují typy metod dle Lehnerta (2010). 

 

Souvislá metoda: Zatížení probíhá bez přerušení především se stálou neměnící 

se intenzitou, nebo s intenzitou, která má měnící se vlnovitý průběh. Souvislá metoda se 

využívá pro rozvoj základní, střednědobé a dlouhodobé vytrvalosti. Intenzita zatížení je 

v rozsahu aerobního prahu. Není zde žádný interval odpočinku, objem zatížení je velmi 

vysoký a doba trvání je 30-120 minut. 

Intervalová metoda: Vyznačuje se střídáním relativně krátkých fází zatížení a 

odpočinkových intervalů. Intenzita zatížení 60-80% SFmax. Dále je pro intervalovou 

metodu typický střední objem zatížení, optimální interval odpočinku a krátká až střední 

doba zatížení. 

Opakovaná metoda: Základem opakované metody je střídání relativně krátkého 

a velmi intenzivního zatížení s plným intervalem odpočinku. Díky této délce odpočinku 

dojde k obnovení energetických rezerv a SF se navrátí k výchozím hodnotám, takže je 

jedinec při dalším opakování schopen provést cvičení opět s požadovanou intenzitou. 

Metoda je nejvíce využívána při rozvoji rychlostní a krátkodobé vytrvalosti. Zatížení je 

v rozmezí 90-100% SFmax. Dochází k plnému intervalu odpočinku a malému objemu 

zatížení. Délka zatížení je krátká až střední.  

 

Vybrané metody sloužící pro trénink vytrvalostních schopností 

Zmiňuji příklady vytrvalostních tréninkových metod. Především jsou zde 

rozepsány varianty souvislé metody dle Wintera (2003), které jsou dle mého názoru pro 

přípravu na vysokohorskou turistiku nejdůležitější. 

Extenzivní vytrvalostní metoda: Frekvence 1 až 3 krát za týden. Doba 30 až 120 

minut. Intenzita je lehká až střední, SF 110 - 130 tepů za minut u netrénovaných a až 

150 tepů u trénovaných jedinců. Obsahem je např. vytrvalostní běh či jízda na kole bez 

přestávky ve stejném tempu.  
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Trénink dlouhodobé vytrvalosti: Dlouhodobá vytrvalost s trváním od 1,5 hodiny 

s výhradně aerobním dodáváním energie (využívá se kyslík k odbourávání energie). 

Trénink je doprovázen velkým odbouráváním tuků a později i bílkovin. Vhodná je jízda 

na kole, běh na běžkách atd. 

Intenzivní vytrvalostní metoda: Slouží k rozšíření aerobní kapacity a je poměrně 

náročná. Frekvence tréninků je 1 až dvakrát za týden. Intenzita střední až submaximální. 

Srdeční frekvence 140 až 180 tepů za minutu. 

Variabilní vytrvalostní metoda: Intenzita zátěže je lehká až submaximální. 

Střídání zátěže při kyslíkové rovnováze se zátěží při kyslíkovém dluhu. Podobně jako 

na horské túře v závislosti na sklonu terénu nebo na změně tempa se mění i srdeční 

frekvence. Srdeční frekvence se pohybuje mezi 130 – 160 tepy za minutu u 

netrénovaných a až 180 tepů za minutu u trénovaných jedinců. Doba zátěže je 30 až 60 

minut a frekvence tréninku jednou až dvakrát týdně. 

 

Tréninkové metody se mohou kombinovat, aby byl tréninkový program pro 

jedince pestřejší. U všech metod je minimální délka trvání zatížení 30 minut v určené 

intenzitě. 

 

4.4.6 Zásady vytrvalostního tréninku 

 Je potřeba trénovat především ty svalové skupiny, které jsou při vysokohorské 

turistice nejvíce zatěžovány. Jsou to především svaly stehen, dolních částí nohou 

(holeně) a hýžďové svalstvo. Pro vyváženost tréninku a zabránění vzniku 

svalových dysbalancí se nesmí zatěžovat ani ostatní, opačně působící svaly 

(Winter, 2003). 

 Turistika působí na kosterní a svalový aparát, konkrétně na páteř a posturální 

svalstvo. To jsou svaly, které zajišťují vzpřímené držení těla (Hejl, 1990).  

 Jednu z nejpodstatnějších rolí má důvod a z něj vyplývající cíl, pro který se 

jedinec rozhodl cvičit. Podle něj je určována frekvence, intenzita, doba trvání 

pohybového tréninku a typy pohybových aktivit, které jsou realizované 

v průběhu týdnů. 
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 Pohybové aktivity musí jedinec provádět jistou minimální dobu, která se 

pohybuje v rozmezí od 90 do 250 minut týdně. Musí být realizovatelné v čase, 

který je pro jedince „vhodný“ (např. pracovní doba, v průběhu pracovní pauzy, 

atd.) Čas, který budou jedinci ochotni věnovat pohybovým aktivitám za týden 

při jejich plném zaměstnání, se pohybuje v rozmezí 120 až 150 minut (Bunc, 

Novotná a Čechovská, 2006). 

 Náš tep by se měl pohybovat na úrovni středně vysoké až nízké intenzity ( 60-

75% SFmax), poněvadž při takovéto srdeční frekvenci se hlavním zdrojem 

energie stává tuk namísto cukru (Škopek, 2010). 

 Musíme respektovat zásadu postupného zvyšování intenzity i doby trvání 

zatížení. Musí být možnost dobu trvání i intenzitu pohybového zatížení zvyšovat 

tak, aby se postupně dosáhlo stanovených cílů. 

 Dalším aspektem je, chce-li jedinec trénovat individuálně, či ve skupině. 

Možnost komunikace ve skupině a sdílení pohybové aktivity spolu s ostatními 

může jedinci přinést velké uspokojení. Rovněž tak pohyb v hezké krajině může 

příznivě působit na psychiku. 

 Při aplikaci pohybové činnosti je nutno si uvědomit zásadu přiměřenosti. Čím 

bude vyšší intenzita zatížení u lokomočních aktivit, čím vyšší bude rychlost 

pohybu, tím se bude zvětšovat i dopad na jedince. Tento dopad bude mít za 

následek rychlejší nástup únavy a dřívější ukončení pohybové činnosti (Bunc, 

Novotná a Čechovská, 2006).  

 

4.4.7 Adaptace na pohybovou zátěž 

 Tělesná zátěž vede v organizmu k porušení homeostázy (porušení 

biomechanické rovnováhy). Je-li vlivem tréninku homeostáza opakovaně provokována 

(např. vytrvalostním tréninkem třikrát týdně), reaguje organizmus zvětšováním 

zatěžovaných struktur. Lze to pozorovat ve zlepšené výkonnostní schopnosti a mluvíme 

o adaptaci neboli tréninkovém přizpůsobení. V době tréninku, případně v době 

zatěžování ovšem toto přizpůsobení neprobíhá. Probíhá ve fázi zotavování, a proto je 
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nutné dopřát po zatížení organizmu dostatečnou dobu do příští tréninkové stimulace 

(Eisenhut, 2007). 

 

Obrázek 6: Znázornění tréninkového přizpůsobení neboli adaptace (Lehnert, 2010) 

 

 Pro to, jakého tréninkového přizpůsobení bude vůbec dosaženo, je rozhodující 

zatížení. Ale na dostatečné době regenerace závisí, zda se tréninkové přizpůsobení 

projeví v požadované míře (Eisenhut, 2007). 

 

 Ke zcela specifické adaptaci v srdečním oběhovém systému a v zatěžovaném 

svalstvu vede systematický a více let prováděný vytrvalostní trénink. K těmto 

přizpůsobením dojde pouze tehdy, pohybujeme-li velkými svalovými skupinami 

dynamický delší dobu. Jedná se o obecný aerobní, dynamický vytrvalostní trénink 

neboli o obecný základní vytrvalostní trénink (Eisenhut, 2007). 

V příslušných svalech se tímto tréninkem dosáhne zlepšené kapilarizace, dojde 

ke zvětšení a otevření nepoužívaných kapilárních cév. Rozdělování krve je 

homogennější a při stejném prokrvení (1/min) se zvětšením kapilár zpomaluje rychlost 

toku krve a z krve z kapilár se do svalových buněk může dostat víc kyslíku. 

Trénovanými svaly je lépe využíván v krvi vázaný kyslík. Při dlouhodobých 

vytrvalostních zatíženích převážně probíhají aerobní procesy látkové přeměny (aerobní 

využití glykogenu a spalování tuků), je zvýšená také aktivita enzymů pro aerobní 

získávání energie. Srdce se stane výkonnějším a zvětší se (Eisenhut, 2007). 
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Principiální přizpůsobení vlivem vytrvalostního tréninku dle Eisenhuta (2007): 

 Zvětšení zásoby energie (svalový a jaterní glykogen). 

 Snížení uloženého tělesného tuku. 

 Zvýšené prokrvení v kosterním, srdečním svalstvu a mozku při zatížení. 

 Zvětšení kapacity v systémech přijímajících, přepravujících a používajících 

kyslík. 

 Zvýšení maximálního příjmu kyslíku. 

 Snížená únavová schopnost v trénovaných svalech. 

 

4.4.8 Kontrola tréninku 

Veškeré aplikované pohybové aktivity by měly umožňovat stanovení cílů a 

jejich hodnocení. A to hodnocení postupných (např. po 3 týdnech), tak i koncových. 

Pohybová aktivita musí umožnit kontrolu účinku zatížení. Znamená to snížit 

pravděpodobnost poškození organismu při cvičení a dalšího možného ohrožení jedince. 

Je potřeba bezpečně poznat stav, kdy se intenzita zatížení blíží kritické úrovni. 

Nesmíme je plést se signály, které mají původ v akutní únavě, která provází každou 

pohybovou činnost (Bunc, Čechovská, Novotná, 2006). 

Pro kontrolu tréninku je vhodné také objektivní a subjektivní hodnocení. 

K objektivnímu hodnocení dojdeme například na základě vyhodnocení dat ze sportestru. 

Subjektivní hodnocení získáme zpětnou vazbou od trénovaného jedince, který nám poví 

své osobní pocity z průběhu tréninku. 
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5 Chůze 

Základní forma pohybového tréninku je chůze. Budu se zde zabývat její technikou, 

která je v nerovném horském terénu důležitá a dále tempem a její energetickou 

náročností. Samotná energetická náročnost závisí na typu terénu, rychlosti pohybu a 

dalších aspektech. Chůze je ideální aktivitou pro pohybový program, protože je 

každému člověku přirozená díky její technické nenáročnosti a je šetrná vůči celému 

pohybovému systému.  

  

ětšinu našeho života se pohybujeme po tvrdé, rovné a uměle upravené zemi. Nohy a 

chodidla nemají prostor pro akomodaci a posilování různých svalových skupin. Vede to 

k jednostrannému přetížení a později ke kombinovanému poškození pohybového ústrojí 

nohou. Proto je třeba pohybovat se v pružném a nerovném terénu (ideálním terénem 

jsou lesní cesty), kde je vyžadováno po chodidlu zaujetí příslušného úhlu dopadu nohy, 

odlišné nastavení kloubů a svalů nohy. Ideálním terénem jsou lesní cesty (Daněk, 1978).  

. 

5.1 Technika chůze 

Tři složky ovlivňující způsob chůze – pevnost, skladba a strmost horského terénu. 

Tyto složky se neustále mění a je potřeba neustálé pozornosti kráčejícího. Chůze v 

členitém terénu je tedy fyzicky mnohem náročnější než běžná chůze. Pro stabilitu a 

bezpečnost při horské chůzi je nutno chodit širší stopou. Chodidla by měla být od sebe 

asi 20-30 cm. Nejdůležitějším předpokladem úspěšnému absolvování různých výstupů a 

přechodů je zvládnutí správného způsobu chůze v jednoduchém i obtížném horském 

terénu (Hejl, 1990). 

Terén je většinou strmý, stupňovitý, kamenitý a nerovný. Je důležité trénovat 

správnou techniku chůze a stoupání, dokud se nebudeme pohybovat naprosto 

automaticky. Přitom se musíme koncentrovat, aby nedošlo k přehlédnutí některých 

objektivních nebezpečí, čí nesešli z cesty (Winter, 2003). 
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5.2 Tempo chůze 

Podle zvoleného tempa může jít o cvičení mírně namáhavé (5-6,5 km/hod) až 

namáhavé (6,5-8 km/hod). Chůze je vhodná pro každého, ať už je jeho tělesná kondice 

jakákoliv a je velmi pohodlná a šetrná vůči kloubům a kostem (Smithová, 1995). 

 

Pro chůzi v rovném terénu platí: 

 Pro starší a méně výkonné osoby, kteří provádí pohybovou aktivitu především 

jako primární a sekundární prevenci pro zdraví se doporučuje rychlost 5-6,5 

km/h. 

 Pro osoby středního věku, které jsou zdravé a provádějí pohybové aktivity pro 

zdraví je vhodná rychlost 6,5-8 km/h. 

 Pro výkonnostní mladé sportovce ideální rychlost mezi 8-9,5 km/h. 

 

Trénovat se doporučuje každý druhý den, minimálně l hodinu. Pro začátečníky a pro 

ty, kteří se po onemocnění nebo pauze k pohybové aktivitě vracejí, platí omezení, kdy 

trvání se snižuje na 15-20 minut a při chůzi je možno chvílemi snížit intenzitu nebo ji 

provádět intervalovým způsobem 

(http://ktl.lf2.cuni.cz/med_sport/med_sport_2003_vol_12/1/walking.pdf). 

Chůze větší rychlostí než 6 km za hodinu je energeticky náročnější než běh 

stejnou rychlostí, proto je cenným prostředkem rozvoje vytrvalostních aerobních 

schopností. Intenzita se dá lehko kontrolovat měřením srdeční frekvence (Minarovjech, 

1988). 

Chůze je přirozenou lokomocí a může se vykonávat už od raného dětství. Nejvíce 

jsou zatěžovány svaly dolních končetin a trupu, v malé míře svalstvo horních končetin. 

Stupeň zatížení organismu chůzí závisí na: 

 Rychlosti. 

 Hmotnosti těla.  

 Na neseném břemenu.  

http://ktl.lf2.cuni.cz/med_sport/med_sport_2003_vol_12/1/walking.pdf
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 Profilu trati (rovina, stoupání, klesání).  

 Kvalitě povrchu (písek, sníh, bahnitý terén).  

 Na druhu obuvi, oděvu.  

 Na povětrnostních podmínkách (síla a směr větru) (Minarovjech, 1988). 

 

Tabulka 3: Změny energetického výdeje v procentech klidového metabolismu při různých druzích chůze 

(Minarovjech, 1988) 

 

Změny energetického výdeje v procentech klidového metabolismu při různých 

druzích chůze ukazuje, že i při dlouhotrvající aktivitě jsou dostatečně dlouhé úseky, kde 

intenzita je neprahová pro vyvolání příznivých adaptačních změn vytrvalostního 

charakteru, potřebných při prevenci srdečně-cévních onemocnění (Minarovjech, 1988). 
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Je potřeba se pozastavit nad údaji z výše uvedené tabulky. Údaj, že 

vysokohorská turistika má energetický výdej kolem 610 % klidového metabolismu je 

pouze přibližná. Závisí vždy na délce úseku, typu terénu a výši převýšení a dalších 

faktorech. Odhad intenzity se dá určit na základě bazálního a klidového metabolismu 

jedince. 

Pro pochopení termínu klidový metabolismus nejdříve upřesním termín 

metabolismu bazálního. „Bazální metabolizmus (BM) je základní energetická potřeba, 

která pokrývá energeticky životní funkce. Slouží k zajištění nejzákladnějších funkcí, bez 

kterých bychom my lidé nemohli 

existovat“(http://www.aerobicstyl.cz/magazin/clanek/bazalni-metabolicky-vydej). 

Klidovým metabolismem nazýváme metabolizmus za klidových podmínek, 

který je asi o 10-20% vyšší než bazální metabolismus. Převedeno na kalorie je to asi o 

300-400 kcal více. Stanovuje se ze spotřeby kyslíku v klidových podmínkách při 

znalosti energetického ekvivalentu kyslíku (tj. množství energie, které vznikne využitím 

1litru kyslíku) (http://www.aerobicstyl.cz/magazin/clanek/bazalni-metabolicky-vydej). 

 

Minerovjech (1988) dále ve své knize uvádí obrázek s průběžnými hodnotami 

srdeční frekvence při celodenní turistické chůzi členitým terénem. 

Obrázek 7: Změny tepové frekvence při turistické chůzi trvající 8 hodin a 39 minut 

 

 

Z obrázku je patrné, že jedinec se při celodenní túře, trvající téměř devět hodin, 

pohyboval většinu doby především v rozmezí mezi 130 a 150 tepy za minutu. Neznáme 

jeho fyzickou kondici, věk, ani další údaje, obecně lze však říci, že se po celou dobu 

http://www.aerobicstyl.cz/magazin/clanek/bazalni-metabolicky-vydej).
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pohyboval v aerobním pásmu a tudíž měl tento výlet vliv na rozvoj jeho tělesné 

zdatnosti.  

  

Na zatěžování srdce má vliv členitost terénu. Čím je členitost menší, tím méně je 

srdce zatěžováno. Naopak čím více výstupů bude kombinovaných se sestupy, tím více 

bude terén působit podnětně na činnost srdce (Daněk, 1978).  

Dle Sýkory (1986) čím vyšší je úroveň zdatnosti a techniky pohybu, tím více 

možností má turista v oblasti poznávací – otevírají se mu možnosti i náročnějších tras.  

 

Chůze bude ideální pohybovou aktivitou v pohybovém programu pro zlepšení 

tělesné kondice. Díky změně tempa chůze a díky členitému terénu se dá pracovat 

s velikostí intenzity, tedy i s velikostí zátěže. Při zvýšení rychlosti dochází k většímu 

zatížení a také jdeme li do kopce členitým terénem je intenzita zátěže vyšší. Obecně 

platí, že pro vyvolání změn v organismu musí zátěž přesáhnou určitou minimální dobu 

trvání.  
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6 Potřebné znalosti o horském prostředí 

Jsou zde shrnuty důležité poznatky ohledně zatížení, rychlosti pohybu v horském 

prostředí a nebezpečí v horách. Zmíněny jsou stupnice obtížnosti horských tras, 

základní informace ke stravování a pitnému režimu při vysokohorské túře a dále je zde 

popsáno základní vybavení potřebné pro vysokohorskou turistiku. 

 

6.1 Rozložení zatížení a rychlost pohybu v horském prostředí 

Jestliže se pohybujeme v horách více dní a provádíme náročné vysokohorské túry, 

je nutné, aby si naše tělo v rámci možností odpočinulo a zregenerovalo. Průměrně trvají 

túry kolem šesti hodin a je tedy vhodné mít například při sedmidenní naplánované akci 

jeden nebo dva dny menší zátěž. 

 

Rozložení zatížení během turistických akcí 

Účinný trénink stojí a padá s přiměřenými přestávkami na zotavení. Jsou-li 

přestávky příliš krátké, nejsou zásobníky energie dostatečně naplněny a tkáňové 

regenerační procesy nejsou dokončeny. To se projevuje negativně v následujícím 

tréninku – a na pochodech podílejících se na látkové přeměně (hormonální systém, 

enzymy, stopové prvky apod.) (Eisenhut, 2007). 

  

Při jednodenních túrách se rozložení zátěže trochu liší od přechodu hor a 

vícedenních túr. Níže je pomocí obrázků názorně ukázáno, jak by asi rozložení sil mělo 

vypadat. Při jednodenních túrách bychom se měli řídit některými zásadami odpočinku, 

které vyplývají z následujícího obrázku.  

  



42 

 

Obrázek 8: Jednodenní túry a velikost zatížení (Eisenhut, 2007) 

 

 

Etapy u vícedenních túr. Je možné naplánovat po dvou dnech jeden plný 

odpočinkový den nebo jeden den etapu dříve ukončit a dokončit ji až příští den. 

Regenerace znamená nejen správné časové rozložení mezi zatížením a zotavením, ale 

také podpůrná opatření, která pomáhají tělu co nejrychleji získat jeho plnou výkonnost 

(Eisenhut, 2007). 

 

Obrázek 9: Několikadenní túry v horách a velikost zatížení (Eisenhut, 2007) 

 

Při několikadenním putování od chaty k chatě, jako např. na alpských výškových 

trasách nebo dálkových cestách, je nutno mít na paměti následující: 
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Vzhledem k celkovému zatížení po dobu několika dnů nemají být jednotlivé 

úseky příliš dlouhé, do plánu zahrňte i odpočinek. Příliš těžký batoh (více než 12kg) 

může výškovou trasu změnit v „cestu utrpění“. Proto je nutno se důkladně informovat a 

výbavu velmi pečlivě zvolit podle provozních možností horských chat (strava, spací 

pytel) a náročnosti trasy. Vymoženosti civilizace si lze na určitou dobu bez náhrady 

odříci a nahradit je střídmostí (Schrag, 1997). 

Při zhoršení počasí nebo špatných poměrech je lepší se vrátit než chtít za každou 

cenu dojít k cílové chatě. Je bezpodmínečně nutné reálně zhodnotit vlastní schopnosti a 

zkušenosti vlastní i dalších účastníků (Schrag, 1997). 

 

 

Rychlost pohybu při túře 

Obrázek 10: Znázornění standartní výšky a vzdálenosti pro jednu hodinu chůze skupiny a jednotlivce (Schrag, 

1997) 

 

Jednotlivec, případně malá skupina ujdou za hodinu: 

 400 výškových metrů ve výstupu. 

 800 výškových metrů v sestupu. 

 5km horizontální vzdálenosti. 
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Větší skupiny ujdou za hodinu: 

 300 výškových metrů ve výstupu. 

 500 výškových metrů v sestupu. 

 4 km horizontální vzdálenosti. 

 

Skutečná doba, za kterou lze ujít určitou trasu, se vypočte podle následujícího 

vzorce: 

Z časů vypočítaných pro vzdálenost a převýšení se menší hodnota vydělí dvěma a 

přičte k hodnotě větší. 

Příklad: 

1200 metrů převýšení                                                        4:00 hod 

10 km trasy (vzdálenost): 2,5 hod. děleno dvěma                  1,25 hod 

 Celková doba chůze                                                          5,25 hod 

(Schrag, 1997). 

 

Skupina a jednotlivci nejsou v horském terénu stejně rychlí. V plánu cesty je vždy 

stanovena přibližná doba túry, ta ale může s větším počtem lidí ve skupině narůstat. 

Skupina není vždy naprosto homogenní a na některé jedince je potřeba počkat. Vedoucí 

skupiny by měl proto počítat s možným zdržením a na výlety vyrážet raději s časovým 

předstihem. 

 

6.2  Stupně obtížnosti 

Pro sestavování jakéhokoliv plánu je důležité znát i hodnocení stupňů obtížnosti 

jednotlivých tras či ferrat. Nemůže se pak stát, že jedinec bude vyslán do terénu, který 

pro ně není zvládnutelný. Níže se zmiňuji o dvou základních děleních – italské a 

rakouské stupnici. Trasy s hodnocením obtížnosti lze nalézt v literatuře, kde jsou cesty 

podrobně popsány. Mnoho lidí v dnešní moderní době upřednostňuje internet, kde jsou 
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všechny informace přehledně uspořádané a dostupné. Pro příklad uvedu stránky 

bergsteign.com, kde jsou přehledně pomocí mapy zobrazeny veškeré ferraty v Alpách a 

o každé z nich lze nalézt základní informace, jako např. délka trasy, převýšení, délka 

nástupu k ferratě, délka samotné ferraty, délka sestupu, nástupní místo, přesná adresa a 

různá doporučení ohledně trasy. K dispozici jsou i mapy cest a ke shlédnutí spousta 

obrázků, díky kterým má jedinec o ferratě konkrétnější představu. S pomocí internetu je 

tedy plánování výletů poměrně jednoduché. Stačí jen vybrat si oblast, kam se chceme 

vydat, a vše ostatní je možné naplánovat během několika hodin. 

 

Rakouská stupnice zajištěných cest  

 A – lehká: Jednoznačně vedené turistické cesty a velmi lehké zajištěné cesty-

ferraty. Umělé jištění slouží především jen ke zvýšení pocitu jistoty a 

exponovaném terénu. Z technického hlediska není však nutné. Bez umělého 

zajištění by se jednalo o horolezecký terén stupně obtížnosti I. UIAA. 

 B – mírně obtížná: Mírně strmý skalní terén. Umělé zajištění slouží přímo 

k postupu vpřed. Některé pasáže jsou již namáhavé a vyžadují sílu. Bez 

umělého zajištění by se jednalo o horolezecký terén stupně obtížnosti max. 

II. UIAA. 

 C – těžká: Strmý skalní terén. Umělým jištěním  je opatřena převážná část 

celkové délky cesty a pro nižší postavy mohou být některá místa dostupná.. 

Zajištěné úseky vyžadují již určitou sílu v pažích a při delší době výstupu jsou 

unavující a velmi namáhavé. Bez umělého jištění by se jednalo 

o horolezecký terén stupně obtížnosti max. III. UIAA. 

 D – velmi těžká: Velmi strmý skalní terén, místy se nachází dokonce převisy. 

Místy je cesta značně exponovaná. Bez umělého zajištění by se jednalo 

o horolezecký terén stupně obtížnosti IV. UIAA. Lezec by měl být trénovaný a 

ve výborné kondici. Cestou se lze setkat s úseky I–II. UIAA, které nejsou 

odjištěny vůbec a je nutné je s jistotou překonat. Nezkušení by měli být jištěni 

zkušeným vůdcem nebo instruktorem. Cesty této obtížnosti se doporučují jen 

dostatečně zkušeným vysokohorským turistům a horolezcům. 

 E – extrémní:. Bez umělého zajištění by se jednalo o těžký horolezecký terén – 

místy stupně obtížnosti V–VI. UIAA.. Místy extrémně exponované cesty 
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vedené v kolmém skalním terénu s minimem přirozených stupů. Umělé 

zajištění je realizováno většinou jen pomocí ocelových lan a jen velmi málo 

umělými stupy. Nejtěžší místa vyžadují velkou sílu v pažích nebo využití 

horolezecké techniky. Charakter těchto cest je vyloženě sportovní. Jsou určeny 

jen pro velmi zkušené, jistá místa jsou nebezpečná a je zde nutná velká 

koncentrace. 

 

Italská stupnice zajištěných cest  

Neodpovídá horolezecké stupnici UIAA, pro přehlednost byla zvolena jako 

zvláštní stupnice pro uživatele zajištěných cest. Obtížnost a pochodové časy představují 

pouze nezávazná doporučení, mohou se více či méně lišit od udaných hodnot podle 

počasí a podle momentálních podmínek v terénu. 

 Modrá: Lehká zajištěná cesta je určena pro turisty s menšími zkušenostmi na 

zajištěných cestách. Často se jedná o horské chodníky, jen občas zajištěné 

pomocí ocelových lan. 

 Červená: Těžká zajištěná cesta je po zkušené vysokohorské turisty. 

 Černá: Zvláště těžká zajištěná cesta je velmi náročná a zajištěná vzhledem 

k délce obtížnosti. Je na ní potřebná základní znalost lezecké techniky ve strmé, 

exponované a místy převislé skále. Odpovídá Rakouskému D,E. 

Italský horolezecký svaz (CAI) stanovil v minulých letech novou stupnici pro 

hodnocení obtížnosti pěších tůr. Nejlehčí stupeň T1 představuje udržovanou turistickou 

pěší pěšinu, zatímco nejtěžší stupeň T5 znamená technicky náročnou alpskou pěšinu 

s lehkými lezeckými pasážemi. Současná vydání průvodců tuto klasifikaci zatím 

nezachycují, avšak v budoucnu se s ní jistě budeme setkávat 

(http://www.hory12.cz/italska-stupnice-ferrata). 

 

6.3 Strava a tekutiny v průběhu túry 

Výkonnost a radost ze života nelze nadlouho udržet bez energeticky hodnotné 

výživy. Zdali potraviny dodají dostatek energie závisí na jejich obsahu vitaminu, 

http://www.hory12.cz/italska-stupnice-ferrata


47 

 

minerálních látek, mastných kyselin, aminokyselin, sacharidů a stopových prvků 

(Franková, 1993). 

  Během šesti až osmihodinového zatížení je potřeba vypít minimálně 2 - 4 litry 

tekutiny za den. Většinu během a po skončení túry. Při několikadenních akcích je 

vhodné tekutiny doplňovat minerálními látkami ve formě iontových nápojů (Schrag, 

1997). 

  Mít s sebou dostatečné množství jídla, které energeticky pokryje náročnost 

akce v celé její délce, je při turistice základním pravidlem. Na cestě mohou vzniknout 

nějaké obtíže či zdržení, a proto je dobré mít u sebe jídla vždy více. Na vícedenní akce 

je asi nejvhodnější vzít s sebou dehydratovanou stravu ve formě těstovin, předvařených 

polotovarů, polévek atd. Na okamžité doplňování energie, především během túry, jsou 

ideální energetické tyčinky, sušenky, rozinky a sušené ovoce, cukr (Korvas, 2007). 

 Strava by měla být pestrá, mnohostranná, plnohodnotná s vysokou 

energetickou hodnotou. Důležité je dodržovat rovnoměrný a časový rytmus stravování a 

dodržovat pitný režim v průběhu tréninku, či výletu (Eisenhut, 2007). 

 Dva až tři dny před cestou by měly být doplněny zásoby glykogenu. Během 

cesty je zapotřebí dbát na přísun vody, minerálních látek a glukózy- Nemělo by se 

vycházet nalačno a poslední jídlo bychom si měli dát jednu až dvě hodiny před startem. 

Po túře je potřeba nahradit spotřebovaný glykogen, vodu, minerální látky a bílkoviny. Je 

doporučeno dát si větší jídlo bohaté na uhlohydráty a bílkoviny teprve 30 - 60 minut po 

zatížení (Eisenhut, 2007).  

 

6.4 Vybavení na túru 

Správné vybavení pro turistiku by měl mít každý jedince, který se hodlá tímto 

sportem zabývat. Základem je správné oblečení, obuv a výzbroj (jistící set, helma, 

případně lano a další..) 

 Oblečení: především při náročných situacích, kdy se například zkazí počasí 

oceníme kvalitní oblečení. Čím obtížnější putování a horší klimatické podmínky, 

tím získává správné oblékání na významu. Základním principem je "vrstvení". 

Efektivní je udržovat tělo na dolní hranici tepelného komfortu, což umožňuje 
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právě oblékání do více (až pěti) vrstev, z nichž každá má díky moderním 

materiálům svou zvláštní funkci (Boštíková, 2004). 

 Obuv: Ideálním typem obuvi do hor jsou pohorky. Je jich mnoho typů, ale měly 

by splňovat určité požadavky - kotníčkové boty s protiskluzovou podrážkou, 

udržující stabilitu holeně. Doporučovaným typem jsou pohorky kožené s 

vodoodpudivou úpravou (Schrag, 1997). 

 

Nebudu se zde podrobně zabývat všemi složkami výstroje, jen zmíním další důležité 

položky, které je nutné, nebo alespoň vhodné v horách mít: Batoh, svítilna, telefon, 

láhev na pití, spací pytel, balíček první pomoci, orientační pomůcky, pokrývka hlavy, 

opalovací krém, a další. 

 

6.4.1 Turistická výzbroj 

Mezi základní jistící a ochranné pomůcky patří jistící set a přilba: 

 Jistící set: na klettersteigy se v podstatě hodí vybavení, které se používá při 

vysokohorské turistice, Místo kompletní lezecké výbavy budeme potřebovat 

pouze klettersteig set, prsní a sedací úvazek a helmu. Tato výbava by měla být 

co nejlehčí, abychom si příliš neztížili lezecký pohyb. Jistící set je systém 

speciálních karabin a tlumiče pádu, který je připojený na ferratový úvazek a jeho 

úkolem je mírnit následky pádu. Základní princip je u všech typů stejný. Dva 

metry dlouhý kus lana, který je provlečený malými oky, které jsou v kovové 

destičce. Tato destička je upevněna k centrálnímu navazovacímu bodu. Na 

ocelové lano se cvakají karabiny na kleterrsteigy, které se při pohybu volně 

posouvají po ocelovém laně. Dojde-li k pádu, padá jedinec tak dlouho, než se 

karabina zastaví o kotvení lana a pak vzniká dynamický brzdný účinek, který 

redukuje nastalý záchytný náraz na tělo. Tento brzdný účinek zajistí právě dva 

typy jistících setů. První typ V se dnes již příliš nepoužívá, má mnoho 

nedostatků a není dostatečně bezpečný. Druhý, dnes nejvíce používaný, je typ Y. 

V případě pádu dojde vždy k prokluzu brzdou, nezáleží, jdeme li na ocelovém 

laně „přicvaklí“ jednou či dvěma karabinami (Winter, 2003). 
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 Také v tomto typu setu dochází neustále k vývoji. Brzdu dnes tvoří buď 

tlumiče, které fungují na principu tření lana v kovové destičce, nebo sety založené na 

párání dvou setkaných popruhů. Žádný jistící set po zbrždění pádu neumožňuje jeho 

opětovné použití. Set je po pádu nutno okamžitě vyřadit. Ve skupině by mělo být vždy 

krátké lano na dojištění, případně náhradní ferratový set na dokončení túry 

(http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2013040032). 

  

 Přilba: patří k povinnému vybavení pro vysokohorskou turistiku. Je třeba ji 

předem vyzkoušet, aby dobře seděla na hlavě, neomezovala výhled a periferní 

vidění a musí mít atest UIAA (Boštíková, 2004). 

 

6.5 Nebezpečí v horách 

 Vedoucí akce má na starost mnoho povinností, které souvisí s co největším 

zajištěním bezpečnosti účastníků. Je nutno si však uvědomit, že mnoho povinností 

přechází v průběhu túry i na jednotlivé účastníky jako na samostatné a zodpovědné 

osoby (Boštíková, 2004). 

 Schopnost udržet si i v kritických situacích přehled a správně se rozhodnout je 

předpokladem dobře zvládnuté akce. Pokud se skupina dostane do neočekávaných 

situací, je třeba umět pružně zareagovat a zvážit popřípadě možnost alternativní trasy 

nebo raději zvolit ústup. Při vysokohorské turistice nemůžeme ovlivnit momentální 

podmínky, které jsou dány prostředím, ale přesto se odrazí na našem výkonu. Jedná se 

například o počasí, osobní formu jedince, stav trasy, kterou máme projít a velkou roli 

hraje i vybavení, které máme k dispozici (Winter, 2003). 

 

 Jako při všech formách turistiky se může objevit nebezpečí ohrožující naše 

zdraví, jehož   příčiny jsou dvojího typu: 

Subjektivní nebezpečí - ke krizovým situacím došlo na základě našich vlastních 

špatných rozhodnutí, ať už vědomých či nevědomých: 

 Přecenění vlastních sil, příliš dlouhá trasa či obtížný terén. 

http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2013040032
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 Neakceptování změny počasí, pokračování v akci i za zhoršeného počasí. 

 Nedostatečná příprava a naplánování akce: chybějící mapa, nedostatek informací 

o oblasti, terénu, nezjištění předpovědi počasí, atd. 

 Podcenění a neznalost objektivních nebezpečí a zásad pobytu v horách. 

 Nerespektování Horské služby a jiných orgánů. 

 

 Do většiny nebezpečných situací, do kterých se jedinec dostává ve volné 

přírodě má subjektivní příčiny. Základem pro předcházení nebezpečným a krizovým 

situacím je dokonalá znalost příčin objektivního nebezpečí a také dostatek zkušeností. 

Díky zkušenostem je možno předejít a správně vyhodnotit přicházející problémy včas, 

správně zareagovat a těmto problémům předejít. 

 

Objektivní nebezpečí – je nezávislé na člověku a jeho vlivům lze předcházet pomocí 

zkušeností, vědomostí a dobré informovanosti o dané oblasti. Vzniká vlivem okolního 

prostředí, podmínek, přírodních sil. Jeho hlavní příčiny jsou: 

 Typy terénu. 

 Počasí (jeho náhle změny, vítr, mlha, mráz, déšť atd.). 

 Tma a světlo. 

 Sníh, převěje, laviny (Korvas, 2007). 
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7 Cíl, hypotézy a úkoly práce 

 

Cíl práce 

Cílem práce je sestavit pohybový program, po jehož absolvování bude jedinec 

tělesně připraven na šestidenní výlet konající se v Alpách, kde nadmořská výška 

jednotlivých túr nepřesáhne 3500 metrů a doba trvání jednotlivých túr je až 8 hodin. 

 

 

Hypotézy 

H1: Pohybový program pro ovlivnění vytrvalostních předpokladů 

vysokohorského turistického výkonu lze sestavit i u osob bez pravidelného předchozího 

tréninku 

H2: Pohybový program ovlivní kondici a jedinec zvládne 6 denní turistickou 

akci v horách. 

 

Úkoly 

 Zpracovat odbornou literaturu zabývající se daným tématem. 

 Vypracovat literární rešerši o dané problematice. 

 Stanovit základy pohybového programu.  

 Vytvořit návrh pohybového programu pro zlepšení tělesné zdatnosti jedince. 

 Sestavit itinerář a konkrétní plán šestidenní túry v Alpách v nadmořské výšce do 

3500metrů. 
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8 Příprava turistické akce v horách 

Pro úspěšnou realizaci našich plánů je nezbytná pečlivá příprava akce. S 

náročností a cílem akce musí být seznámeni všichni její účastníci a stejně tak vedoucí 

akce musí znát kondici a znalosti účastníků. 

Musíme určit: 

 Konkrétní oblast, kde se akce uskuteční. 

 Vrcholy, cesty a trasy, které chceme projít a zdolat. 

 Určit výchozí místo a zajistit způsob dopravy do něj. V případě jiného cílového 

místa zajistit dopravu z něj. 

 Ubytování, zjistit či zarezervovat místa v horských chatách, kempech atd.  

 Předběžně určit finanční a časovou náročnost (Boštíková, 2004). 

 

8.1 Vhodná doba k absolvování túry 

 Každá oblast a aktivita mají svá vhodná a nevhodná období. Pro 

vysokohorskou turistiku v Alpách jsou nejlepší podmínky v červenci, srpnu a září. 

Často je nemožné uskutečnit zamýšlenou akci při špatném počasí. Je proto nutné 

pečlivě sledovat dlouhodobé předpovědi počasí, získat co nejvíce informací v centrále 

horských služeb a aktuální stav počasí a jeho vývoj je možné sledovat na internetu a 

díky tomu je možné přesně stanovit zahájení akce (Boštíková, 2004).  

   

8.2 Plán trasy 

 Představu o trase získáme studiem informačních materiálů, internetových 

článků nebo map ve velkém měřítku. Pro jednotlivé trasy je vhodné připravit si itinerář. 

Z průvodců a internetových zdrojů získáme informace o průběhu a obtížnosti trasy, o 

nástupových a sestupových, případně únikových bodech či místech, ze kterých je 

možno změnit trasu. Dobré je mít připravený náhradní program pro špatné počasí 

(Boštíková, 2004).  
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8.3 Itinerář 

   Itinerář jednotlivých etap si připravíme velmi pečlivě. Je zapotřebí pročíst si 

mapu i průvodce, určit vzdálenost a převýšení, které je třeba v denní etapě urazit a určit 

celkový čas potřebný k této túře (Boštíková, 2004).  

 

8.4 Převýšení 

    Převýšení zjistíme odečtením nadmořské výšky našeho cíle a místa nástupu. 

Ne vždy vede cesta přímo vzhůru a je třeba započítat i výrazná údolí a hřebeny. Na 

každých 300 (u zdatnějších jedinců 400) výškových metrů výstupu musíme počítat 

přibližně jednu hodinu. Při sestupu se dá za hodinu sestoupit asi o 600 – 800 výškových 

metrů (Boštíková, 2004).  

8.5 Vzdálenost 

    Vzdálenost zjistíme přepočtením měřítka mapy do skutečnosti. Za hodinu 

ujdeme asi 4 kilometry ve větší skupině. Zdatní jednici v malých skupinkách i 5 

kilometrů (Boštíková, 2004). 

 

8.6 Výběr účastníků na turistickou akci, seznámení s plánem 

akce 

 Před začátkem akce je nutné seznámit všechny účastníky s programem, 

stanovit základní podmínky, získat jejich souhlas a případně zodpovědět veškeré 

dotazy.  

Doporučená velikost skupiny: 

 15 osob při lehké turistice po značených cestách. 

 8 osob při těžké turistické túře po příkrých a úzkých stezkách. 

 6 osob je optimální počet na lehkých lezeckých úsecích (Schrag, 1997). 
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 Skupina by měla být homogenní co se týče schopností a zájmů. Ideální je 

situace, kdy se členové skupiny znají z předchozích túr (Winter, 2003). 

 Každý účastník si musí být vědom, že zájmy skupiny mají přednost před 

individuálním výkonem. Obtížnost a délka túry by měla odpovídat schopnostem, 

znalostem a zkušenostem každého účastníka. Pro případ, kdy se skupina rozdělí, musí 

být určeny shromažďovací body. V čele a na konci skupiny jsou dva zkušení členové 

skupiny. 

 Vůdce skupiny musí disponovat suverénními znalostmi, rozsáhlými 

zkušenostmi a vědomostmi v oblasti horké turistiky. Přebírá v horách velkou 

zodpovědnost za bezpečnost a zdraví členů skupiny. Musí se během túry ujistit, zda 

tempo vyhovuje všech účastníkům, i těm s horší kondicí a zda se u někoho nevyskytují 

známky vyčerpání (Scharg, 1997). 

 Rozhoduje o přestávkách, motivuje, informuje a zajišťuje pomoc. Kontroluje, 

zda je skupina celá a rozhoduje o bezpečnostních opatřeních. Všichni členové skupiny 

musí být obeznámeni s technickými požadavky a stupni obtížnosti při výstupu a 

sestupu. Je důležité brát ohled na rozdílné fyzické předpoklady a doporučuje se před 

túrou znát zdravotní stav všech účastníků (Winter, 2003). 

      

8.7 Vybavení na akci 

 Jak už se zmiňuji v předcházející kapitole (6.3.1 Výzbroj), dostatečné a 

správně fungující vybavení je jedním ze základních předpokladů úspěšného absolvování 

turistické akce. 

Povinné vybavení pro vícedenní přechod dle Boštíkové (2004): 

 U oblečení je potřeba mít sebou náhradní oblečení a nějaké další vrstvy pro případ 

deště či větru ( Gore-tex bunda a kalhoty). Obuv pohorky nebo lehké trekové 

boty.  

 Batoh: 45 – 70 l je ideální na vícedenní tůru. Do batohu lékárničku, hliníkovou 

fólii, doklady (pas, pojištění na turistiku mimo značené cesty – ideální 

Alpenverein), peníze, nůž, hodinky, svítilna, sluneční brýle, opalovací krém, 

píšťalka (často součástí batohů), dostatek jídla a pití. 
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 Bivakovací potřeby: stan, spacák, karimatka, vařič, nádobí, zapalovač 

 Dále se na akcích neztratí: rukavice, čelenka, oblečení do zimy, turistické hole, 

fotoaparát, léky a základní hygienické potřeby. 

 

8.8 Filtrová metoda 

Jako pomůcka nám může posloužit také Winterova (2003) tabulka, kterou 

původně vymyslel švýcarský lavinový expert Werner Munter vyvinul metodu "3 x 3" 

systém základního získávání informací. Následující systém je upraven a přizpůsoben 

vysokohorské turistice v letním období. 

 

Tabulka 4: Filtrová metoda 3 x 3 (Winter, 2003) 
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Tato metoda se skládá ze dvou rovin. První rovina zahrnuje konstantní fáze 

plánování túry, volbu trasy, konkrétní situaci. Druhá rovina zahrnuje parametry, které se 

neustále mění (podmínky, terén, lidský faktor a místo). Ve třech fázích se musíme 

snažit o to, abychom nasbírali o každém parametru co nejvíce informací. Význam a 

interpretace těchto informací hrají hlavní úlohu, chceme-li přizpůsobit svá jednání 

konkrétní situ aci. Tabulka ukazuje, jak kombinovat každou ze tří fází s rovinou 

podmínek, terénu, lidského faktoru a místa (Winter, 2003). 
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9 Tříměsíční tělesná příprava zaměřená na rozvoj 

vytrvalosti 

 

Obecné parametry pro vytvoření vytrvalostního tréninku 

 Frekvence – První měsíc by měly být aktivity prováděny 3x týdně. Druhý a třetí 

měsíc 4x za týden. 

 Intenzita – Intenzita jedince bude stanovena v aerobním pásu jedince a to opět 

zpočátku v rozmezí 60-70% srdeční frekvence za minutu, v druhé části 70-85% 

srdeční frekvence za minutu, aby docházelo opravdu ke zlepšení fyzické 

kondice. 

 Typ aktivity – typy aktivity jsou chůze, nordic walking, běh, kolečkové brusle a 

kolo 

 Doba trvání – předpokládáme, že jedinec má zájem připravit se především na 

horskou túru, je příprava vypracovaná na 3 měsíce. Za tuto dobu očekáváme 

změny v organismu jedince a jeho schopnost zdolat bez problémů následující 

šestidenní akci v horském prostředí. 
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Modelové týdenní jednotky pohybového programu: 

Ukázka týdenních jednotek pohybového programu v prvním, druhém a třetím 

měsíci přípravy. 

 

Tabulka 5: Týdenní jednotka v 1. měsíci pohybového programu  

DEN AKTIVITA 
INTENZITA 

(SF max) 
TRVÁNÍ  POZNÁMKY 

pondělí chůze 60% 
35-45minut     

(6 km) 
 

středa Chůze + běh 60-70% 
40-50 minut 

(6-9km) 

Členitý terén. Chůze pouze 

do prudkých stoupání 

pátek Nordic walking 65% 
55minut 

(10km) 
Vhodný členitý terén 

 

Zátěž 60 – 70% SF max zatěžuje organismus do té míry, že i úplnému 

začátečníkovi se po několika týdnech práce zlepší výkonnost srdce, svaly zesílí, 

zefektivní se zapojení energetických systémů a nebude mu činit problémy provádět 

pohybovou činnost dlouhodobě bez nepříjemných pocitů a nepřiměřené únavy. Toto 

pásmo je vhodné pro jedince co nejsou celý život zcela pasivní a netrpí velkou 

nadváhou.  

Cíl je primárně získání a udržení kondice, sekundárně redukce tělesné 

hmotnosti. 

  



59 

 

Tabulka 6: Týdenní jednotka v 2. měsíci pohybového programu  

DEN AKTIVITA 
INTENZITA 

(SF max) 
TRVÁNÍ  POZNÁMKY 

pondělí chůze 70-80% 45 minut Členitý terén 

středa běh 75% 45 minut Rovina 

pátek Nordic walking 70 – 80% 60 minut Členitý terén 

sobota kolečkové brusle 75% 120 minut  

 

 

Tabulka 7: Týdenní jednotka v 3. měsíci pohybového programu  

DEN AKTIVITA 
INTENZITA 

(%SFmax) 
TRVÁNÍ  POZNÁMKY 

pondělí chůze 80% 55 minut (6-9km)  

středa běh 70-80% 40 minut  (7-9km)  

pátek chůze 85% 90 minut  (8-10km) Členitý terén 

sobota kolo 70-80% 

120minut   

(30-45km) 

Kopcovitý terén. Horské  

kolo 

S intenzitou v rozmezí 70 – 80% maximální srdeční frekvence se již rozvíjí 

především kondiční tělesné schopnosti. Nemá již velký vliv na redukci hmotnosti.  

Po každém tréninku by se měl jedinec alespoň 15 minut důkladně protáhnout a 

popřípadě zařadit lehké posilování na břišní a posturální svalstvo. Je nutné dodržovat 

minimální dobu trvání tréninkové jednotky i požadovanou intenzitu pro funkční změny 

v organismu a pro následné zlepšení tělesné kondice. 

 

Tři měsíce je minimální doba, která zajistí dlouhodobé změny v organismu 

jedince. Zátěž má v pohybovém programu stupňující tendenci. Na začátku programu jde 
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především o adaptaci jedince na tělesné zatížení. Je důležité, aby si jedinec zvyknul na 

pravidelnou pohybovou aktivitu. Po prvním měsíci se přidává jedna tréninková jednotka 

týdně a zvyšuje se intenzita zátěže. Trénink tím získá více kondiční charakter. Třetí 

měsíc je intenzita opět zvýšena a tréninkové jednotky zůstávají stále na počtu 4 jednotek 

za týden. Intenzita zátěže je tedy zvyšovaná postupně v průběhu tří měsíci a má 

stoupající tendenci. Jedinec by měl být tělesně nejlépe připraven na konci tohoto 

tříměsíčního období. To by mělo být právě na začátku turistické sezóny před 

plánovanou vysokohorskou turistickou akcí jedince. 
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10 Šestidenní akce v oblasti Cortina D´Ampezzo 

Jako oblast výletu jsem vybrala oblast v severních Dolomitech, blízko městečka 

Cortina D´Ampezzo. Mám s touto oblastí vlastní zkušenost a myslím, že díky krásné 

přírodě, výhledům a jedinečným trasám nadchne každého vysokohorského turistu a 

jedince se zájmem o ferraty. Trasy jsou středně náročné a jejich součástí jsou ferraty 

různých obtížností. Nadmořská výška se bude pohybovat do 3500 metrů. 

 

Základní informace: Cesta z Prahy do Cortiny: 700km (7,5 hodiny) 

Ubytování v kempu: sebou - vlastní spacáky, karimatka, stany.  

Kemp Olympia: cena cca 10 EUR na noc/osobu. 

Strava: Vlastní, k dispozici vařič a příslušné nádobí. 

 

Rámcový program: 

1. den: Via ferrata A. M. Strobel 

Odjezd autem z Prahy o půlnoci. Půl hodiny předem sraz účastníků, kontrola 

vybavení, zodpovězení všech dotazů, rozdělení do aut. Cesta do cílové oblati s několika 

přestávkami, na místě by se mělo být kolem osmé hodiny ranní. Ubytování v kempu 

Olympia (rozdělání stanů, případný spánek, oběd, atd.) 

Odpoledne první výlet: Volíme na začátek kratší výlet, ferratu Strobel na vrchol Punta 

Fiames. Nástupní místo vede od kempu Olympia a nástupní cesta, celkem strmá trvá 

zhruba hodinu, samotná ferrata obtížnosti C by dle průvodce měla trvat 2 hodiny a 

sestup zpět do kempu také dvě hodiny. 

Oblast: Dolomity, horská skupina Cristallo 

Nejvyšší bod: Punta Fiames 2240 m.n.m 

Doba trvání túry: 5 hodin 

Obzížnost ferraty: C 

Plánek ferraty A. M. Strobel viz Příloha 1. 
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2. den: Vrchol Tofana di Rozes, Via ferrata Giovanni Lipella 

Den druhý je nutné vyrazit velmi brzy ráno a k nástupnímu místu Rifugio 

Dibona se dopravit autem. Ideální je vyjít před osmou hodinou. Trasa je středně obtížná, 

ale velice oblíbená a pokud se chceme vyhnout davům turistů, je dobré si přivstat. 

Celkově by měla trasa trvat zhruba 8 hodin a obtížnost je dle rakouské stupnice C/D. 

Nástup k ferrate vede příkrým svahem a měl by trvat zhruba jednu a půl hodiny. Na 

začátku ferraty se prochází 800 metrů dlouhou štolou. Štola byla vytvořena za druhé 

světové války a je potřeba mít sebou čelovky! Samotná ferrata nese název Giovanni 

Lipella a je dlouhá 780 výškových metrů. Čeká nás tedy zhruba tří a půl hodinový 

výstup na vrchol Tofana di Roses. Cesta nabízí dvě možnosti, jedna z nich je zdolat 

celou ferratovou cestu, možnost druhá je před nejtěžším úsekem odbočit a lehčím 

úsekem dojít k chatě Rifugio Cantore. Od chaty se lze napojit na výstupovou trasu 

určenou turistům a vystoupat na vrchol. Po zdolání vrcholu nás čeká zhruba dvou a půl 

hodinový sestup zpět k autům a následný návrat do kempu. 

 

Oblast: Dolomity, horská skupina Tofana 

Nejvyšší bod: Tofana di Rozes 3225m.n.m 

Doba trvání túry: 8 hodin 

Obtížnost ferraty: C/D 

Plánek ferraty Giovanni Lipella viz Příloha 2         Obr.11: Ferrata Giovenni Lipella 

 

 

3.den: Vodopády – odpočinkový den 

Odpočinkový den strávíme opět nedaleko kempu. Auty se dopravíme  po silnici 

asi 10 km severně na parkoviště u Castel S. Uberto, kde začíná krátká ferrata Cengia 

Matia. Po jejím zdolání se vracíme zpět na cestu a dojdeme k vodopádu Cascata de 

Fanes, kde se nachází nástup na ferratu Giovanni Barbara. Ta trvá zhruba hodinu a 

následuje cesta zpět k výchozímu bodu. Terén není příliš náročný a celý okruh by měl 

trvat zhruba tři až čtyři hodiny. Zbytek dne strávíme odpočinkem a doplněním energie 

na následující dvoudenní přechod hor. 
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Oblast: Dolomity, horská skupina Fanes a Tofana 

Doba trvání túry: 3 hodiny a 30 minut 

Obtížnost ferrat: Cengia Matia – A, Giovanni Barbara - A 

 

4.-5. den: Dvoudenní přechod hor - Grosse Sorapis Runde.  

Po odpočinkovém dni nás čeká dvoudenní přechod okruhu Grosse Sorapis 

Runde s přespáním v bivaku. Je tedy nutné mít sebou batoh s potravinami a vodou na 

dva dny, karimatku a spacák. 

Autem dojedeme na nástupní místo. Odtud pokračujeme dvou hodinovým 

stoupáním k jezírku u Rifugio A. Vandeli (1928m.), kde je možný malý odpočinek před 

pokračováním v cestě. Okruh se dá jít v obou směrech, my volíme směr na jih. Cesta 

vede vzhůru a poté přechází v dlouhý nezajištěný exponovaný traverz, na jehož konci 

stojí bivak Slataper (2660m). Celkem trvá cesta k bivaku zhruba 8 hodin. Zde si 

uvaříme a šetříme síly na další den. Druhý den ráno vyrážíme opět na cestu. Cesta vede 

mírně dolů a poté navazuje na traverz, na němž se nachází lehká ferrata Carlo Minazio 

obtížnosti A. Mineme další místo v bivakování, bivak Comici, a pokračujeme prudším 

stoupáním. Na stoupání navazuje sestup zajištěný ferratou A. Vandelli, kterou se 

dostaneme zpět k Rifugio A. Vandelli a dále až k výchozímu bodu. 

 

Oblast: Dolomity, horská skupina Sorapis 

Celková doba trvání túry: 14 hodin 

Obtížnost ferrat: A. Vandelli – C, Carlo 

Minazio – A/B,  

        

                                                                                             

Obr.12:  Bivak Slataper (2260 m.n.m) 
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6.den: Návrat do České republiky 

Odjezd je naplánován na ráno následujícího dne s návratem do České republiky 

kolem čtvrté hodiny odpolední. Druhou možností je na základě přání účastníků akce 

vyrazit ihned po návratu z túry. Očekávaný návrat do České republiky by byl kolem 

jedné hodiny ranní. 

 

Je nutné, aby se každý účastník na akci náležitě připravil a vzal si s sebou 

veškeré potřebné věci. Od oblečení, kvalitních bot, vybavení na nocování až po stravu, 

tekutiny a další doplňky potřebné v horách. Základem je kvalitní ferratový jistící set a 

helma, doporučuje se mít u sebe vždy čelovku a lékárničku. Dobře a důkladně zmapovat 

terén, znát oblast, do které se vydáváme a mít při sobě mapu a orientační pomůcky. 

Před každou akcí je nutné dbát na zprávy o počasí a ideální je sledovat předpověď 

každý den. Pak už zbývá jen vydat se za dobrodružstvím a všechny túry a krásy cest si 

náležitě užít. 
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11 Diskuze 
 

Došli jsme k zjištění, že pomocí základních faktorů tvorby pohybového programu 

jsme schopni navrhnout adekvátní pohybový program, který splní požadavky každého 

jedince. Intenzita, frekvence, doba trvání tréninkové jednotky a vybraná pohybová 

aktivita vyvolají v těle, při jejich správném zkombinování, adaptační změny. Jedinec 

postupem času dosáhne patřičné úrovně zdatnosti. Rozhodujícím předpokladem pro 

vysokohorskou turistiku je především přiměřená úroveň vytrvalosti. Je potřeba 

přednostně zaměřit trénink na kultivaci tohoto předpokladu. Základem vytrvalostního 

tréninku je intenzita zatížení, která se musí pohybovat v aerobní zóně. Pokud se jedinec 

pohybuje v rozmezí 60-70% maximální srdeční frekvence dochází k udržení tělesné 

kondice a k redukci jeho hmotnosti. Při zátěži 70-80% maximální srdeční frekvence 

dochází k rozvoji tělesné kondice. Program je sestaven tak, že první měsíc je tréninková 

zátěž třikrát v týdnu a rozmezí srdeční frekvence se pohybuje mezi 60-70% její 

maximální hodnoty. Jedinec si na zátěž pomalu zvyká a adaptuje se na ni. Po prvním 

měsíci pohybového programu se zvýší jak požadovaná intenzita, tak počet tréninkových 

jednotek v týdnu. Jedinec bude nyní absolvovat 4 tréninkové jednotky za týden. Druhý 

měsíc pohybového programu, kdy je již jedinec adaptován na určitou pohybovou 

aktivitu a pravidelnost pohybové činnosti, je mu zvýšena intenzita zátěže. Pohybové 

jednotky mají spíše kondiční charakter. Třetí měsíc pohybového programu, který je 

zaměřen na intenzivní rozvoj zdatnosti, je intenzita zátěže stanovena na hodnoty v 

rozmezí kolem 75-85% jeho maximální srdeční hodnoty.  

  Pro tento pohybový trénink byla vybrána souvislá metoda rozvoje vytrvalosti, 

jelikož při turistické akci v horách trvá zátěž v některých případech až osm hodin. 

V práci jsou vysvětleny termíny jako aerobní práh, o aerobní zóna, minimální 

doba trvání pohybové zátěže a minimálním doba trvání pohybového programu. Pomocí 

všech těchto poznatků byl vytvořen pohybový program s cílem ovlivnit tělesnou 

zdatnost jedince. Lze říci, že tento program svůj cíl splní a připraví organismus jedince 

na tělesnou zátěž, která po něm bude v horách vyžadovaná. V průběhu tréninkového 

programu může dojít k situacím, kdy trénující jedinec ztrácí motivaci a upadá jeho 

tréninkové nasazení. Krizové chvíle mohou nastat již v prvním měsíci, kdy je pro 

jedince náročné zvyknout si na pravidelnou tělesnou zátěž. Není si jist, zdali tuto zátěž 
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vydrží. Je důležité vytrvat, ujasnit si priority a motivovat jedince k pokračování 

v tréninkovém procesu. 

Informace o výši tělesné zátěže v horách a pohybové náročnosti túr jsme získaly 

z mnoha zdrojů, které jsou v této práci uvedeny. Také z obrázku číslo 7 je evidentní, že 

při horské túře se opravdu pohybujeme v aerobní zóně. V tomto případě se jedinec 

pohyboval po celou dobu výletu v rozmezí 130-150 tepů za minutu. Můžeme tvrdit, že 

tento výsledek platí pro většinu jedinců, záleží ale také na věku jedince, morfologii 

terénu, rychlosti pohybu a dalších aspektech. Bylo předem známo, na jaký druh tělesné 

zátěže je potřeba jedince připravit. Také se vědělo, jaké úrovně zdatnosti bude muset 

jedinec pro úspěšné zdolání plánované túry dosáhnout. Vytvořený program, který 

jedinec absolvuje, splňuje všechny zásady tvorby pohybového programu. V rámci 

tříměsíční přípravy dojde k adekvátnímu zlepšení tělesné kondice jedince. Ten je 

schopen bez problémů zvládnout naplánovanou šestidenní akci v oblasti Cortina 

D´Ampezzo, která zahrnuje i osmihodinové túry. Ve spojitosti s vysokohorskou 

turistikou je často zmiňován termín hypoxie. Já se ve své práci tímto termínem 

nezabývám, jelikož naplánované trasy se jen výjimečně pohybují v nadmořské výšce 

přes 3000 metrů. Hypoxie by tedy měla zasáhnout jen velmi citlivé jedince a u většiny 

lidí se v této nadmořské výšce žádné známky hypoxie neprojeví. Naše naplánované 

výlety by v souvislosti s hypoxií neměly ovlivnit pohybový výkon jedince, ani ohrozit 

jeho zdraví. 

Na vysokohorské turistice je krásné, že záleží nejenom na naší tělesné 

připravenosti, ale i na dalších aspektech a okolnostech, které činí každou túru 

nepředvídatelnou. Tělesná připravenost je tedy důležitým základem pro tělesné 

zvládnutí akce, ale mimo ni je také důležitá psychická připravenost, taktika a znalosti a 

zkušenosti z oblasti hor, které byly v této práci uvedeny. 
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12  Závěr 

Došli jsme k zjištění, že je možné sestavit pohybový program, který ovlivní tělesnou 

kondici jedince natolik, že bude moci absolvovat šestidenní pohybový program 

v horách.  

První hypotéza, zda lze pohybový program sestavit i u osob bez pravidelného 

předchozího tréninku byla potvrzena. Pohybový program je sestaven tak, aby vyhovoval 

každému jedinci. Bere ohled na tělesné předpoklady a na předchozí pohybovou 

zkušenost jedince. Je sestaven tak, aby korespondoval s cíli a nároky jedince a je 

přiměřený možným pohybovým schopnostem jedince. Vytvořený pohybový program 

vyvolá změny v organismu a připraví na vytrvalostní pohybovou zátěž i jedince bez 

pravidelného předchozího tréninku. 

Hypotéza druhá, zda program ovlivní kondici, a jedinec zvládne šestidenní turistickou 

akci v horách, byla také potvrzena. Kondice je ovlivněna, jsou li dodrženy základní 

faktory tvorby programu. Intenzita zatížení se musí pohybovat v určitém rozmezí a doba 

trvání každé tréninkové jednotky musí přesáhnout jistou dobu. Dalším základním 

faktorem je celková doba trvání programu, která by měla probíhat minimálně tři měsíce. 

Pokud jsou všechny tyto základní faktory dodrženy, ovlivní pohybový program kondici 

jedince a ten zvládne několikadenní turistickou akci v horách. 

Diplomová práce shrnuje základní poznatky z oblasti vysokohorské turistiky a ferrat. 

Zabývá se základními body tvorby pohybových programů za účelem kultivace tělesné 

zdatnosti a následné využití získané tělesné zdatnosti při turistických akcích.  
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