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Abstrakt 

PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA: Bc. Tomáš Podrazil 

STUDIJNÍ OBOR: Tělesná výchova a sport 

VEDOUCÍ PRÁCE:  PaedDr. Josef Horčic, Ph.D. 

 

Název práce:  Porovnání hodnot SF a vnějšího výkonu u vybraných terénních testů pro  

stanovení SFmax v jízdě na kole u cyklistů a triatlonistů. 

Cíl práce:  Cílem práce je zjistit hodnoty SFmax  a vnějšího výkonu u vybraných 

terénních testů v jízdě na kole a vzájemně je porovnat. 

Metody:  Bylo realizováno terénní měření pěti sportovců, získané výsledky byly 

zpracovány do grafů a tabulek. Data byla získána pomocí cyklistického 

měřiče výkonu Powertap  a cyklopočítače Garmin Edge 500. Pro analýzu 

naměřených dat byl použit software GarminConnect. 

Výsledky:      Na základě výsledků práce lze konstatovat, že měření dopadlo jak jsme 

očekávali. Rozdíl SFmax. se mezi testem-A a testem-B lišil o 3-5 tepů, což pro trénink 

není rozhodující. Oba testy mohou být použity pro stanovení SFmax. Tyto testy jsou 

vhodné pro měření výkonnosti sportovce. SFmax není v současné době důležitý 

ukazatel pro trénink nebo trénovanost jedince. Pro trénink bych doporučil absolvovat 

test laktátové křivky v laboratoři. 

  

Klíčová slova: cyklistika, vnější výkon, srdeční frekvence, terénní test, Powertap 

 

 

 

 



	  

 

Abstract 

 

Title: Comparison of the heart rate values and external performance is based on 

selected field tests determining maximal heart rate in cycling of cyclist and triathletes 

 

Objectives: Objective of thesis is to determine the values of maximal heart rate and 

external performance from selected field tests in cycling and compare them with one 

another. 

 

Methods: Five cyclist were measured in field tests and acquired results were used to 

create the graphs and tables. Data were obtained by cycling performance meter 

Powertap and cycle computer Garmin Edge 500. For the analysis of the measured data 

was used software Garmin Connect. 

 

Results: Based on the results of thesis it can be stated, that the measurement turn out as 

we expected. The difference of maximal heart rate between test-A and test-B is differed 

by 3-5 beats, which is not decisive. Both tests can be used for determine maximal heart 

rate. These tests are suitable for measuring the performance of athletes. Maximal heart 

rate is not in present an important indicator for training of fitness of individual. For 

training I would suggest to take a test of lactate curve in the laboratory. 

 

Keywords: cycling,  external performance, heart rate, terrain test, Powertap
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ÚVOD 

K dosažení nejvyšších sportovních výkonů je zapotřebí pravidelně trénovat a 

znát individuální výkonnost sportovce. Bez pravidelného sledování výkonnosti jen stěží 

můžeme naplánovat sezonu a připravovat se na její vrcholy. Již dávno jsou pryč doby, 

kdy se k testování výkonnosti přistupovalo se skepsí. Dnešní vrcholový trénink využívá 

k plánování a jeho řízení nejmodernější pomůcky. Kvantita a kvalita je stále častěji 

diskutovanou problematikou. Slova velikost tréninkového zatížení nabývají stále více 

na důležitosti. Subjektivní pocit jen stěží odhalí, zda sportovec využívá tréninkovou 

jednotku v maximální míře a to s ohledem na udržení či zlepšení výkonnosti. K tomu, 

abychom mohli přistoupit k naplnění stanovených cílů sezony, je potřeba znát počáteční 

úroveň výkonnosti a tu v průběhu ročního tréninkového cyklu sledovat.  

Snahou trenérů, závodníků, lékařů a dalších sportovně zainteresovaných je najít 

způsob, jak ověřovat výkonnost a limity sportovce mimo laboratorní podmínky. 

Samozřejmě, že základem pro řízení tréninku je laboratorní vyšetření. To však nelze a 

ani není nutné provádět v krátkých intervalech. Snahou není ze závodníka udělat 

laboratorní myš, ale naopak pomocí terénních testů stanovit intenzitu výkonu s pomocí 

měřiče výkonu přímo v terénních podmínkách. Tato práce má být praktickou ukázkou, 

jak pomocí terénních testů stanovit maximální aerobní výkon a maximální srdeční 

frekvenci v jízdě na kole a porovnat, jak se naměřené hodnoty u vybraných terénních 

testů liší či shodují. Parametry vnějšího výkonu a srdeční frekvence budou snímány  

v průběhu testů a následně zaznamenány do počítače. Z analýzy a porovnání výsledků 

pak vytvoříme doporučení pro trenéry a závodníky jak s danou problematikou pracovat.  

V terénních testech budu pracovat s měřičem wattového výkonu PowerTap od 

firmy CycleOps, který umožňuje i záznam SF. Jako cyklopočítač bude použit Garmin 

Edge 500, s přenosem dat  (ANT+). Nasledná analýza dat bude probíhat pomocí 

softwaru trainingpeaks.com 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

1.1 Sportovní výkonnost v triatlonu 

Výkonnost v  závodě tvoří hned několik faktorů. Utvářejí výsledek dlouhodobé 

práce v podobě umístění, nebo předvedeného výkonu. Jednotlivé faktory vstupují do 

složitého tréninkového procesu. Pro nejvyšší závodní cíle musejí být všechny tyto 

komponenty v rovnováze a také na co možná nejvyšší úrovni (Babica 2008). 

Triatlon, stejně jako ostatní vytrvalostní víceboje, je charakterizován kombinací 

několika sportů bezprostředně na sebe navazujících s mimořádnými požadavky na 

vytrvalostní schopnosti jedince a zároveň na dokonalé technicko-taktické zvládnutí 

jednotlivých disciplín (Formánek , Horčic, 2003; Neumann, Pfützner, Hottnerott, 2004).  

Závodní výkon je pak určován komplexními výkonovými předpoklady sportovce 

v plavání, cyklistice a běhu a technicko-taktickými dovednostmi v přechodových 

úsecích závodu. Výkon je tedy součtem pěti dílčích částí:  

• časem plavecké části  

• časem mezi opuštěním vody a začátkem jízdy na kole 

• časem cyklistické části  

• časem mezi sesednutím z kola a začátkem běžecké části 

• časem běžecké části. 

Procentuální časové podíly těchto parametrů výkonu jsou výrazně rozdílné, ale 

každý z nich může mít s přihlédnutím ke stále se vyrovnávajícímu startovnímu poli 

závodníků rozhodující vliv na konečný výsledek (Kovářová, 2011). Abychom mohli 

sportovní trénink řídit systematicky a smysluplně, je třeba co nejlépe poznat strukturu 

výkonu a charakteristiku sportovců, pro které trénink připravujeme. Následně si určíme 

cíle, úkoly, obsah, prostředky a metody tréninku (Formánek, Horčic, 2003). Vliv 

faktorů na sportovní výkonnost ukazuje obrázek č. 1.  
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Obr. 1:  Faktory sportovního výkonu – triatlon (Bernacíková, Kapounová, Novotný, 

2010) 

 

1.2 Cyklistická část v triatlonu 

Cyklistická část triatlonového závodu a její pojetí se významně liší podle toho, o jak 

dlouhý triatlon se jedná. V dlouhém triatlonu, kde se jezdí bez draftingu (jízda v háku), 

se cyklistická výkonnost velmi významně podílí na konečném výsledku. V krátkém 

triatlonu, který je naopak charakteristický povolením jízdy ve skupině, cyklistika na 

první pohled takovou váhu nemá. Někdy je proto cyklistika nazývána tzv. skrytou 

disciplínou. Je to ale pouze zdání. Vynikající cyklistická výkonnost je nezbytným 

předpokladem i pro úspěšné absolvování krátkého triatlonu. Potom, co v několika 

posledních letech stoupla v triatlonu plavecká a obzvlášť běžecká výkonnost, se již 

začaly hledat rezervy ve zvyšování i cyklistické výkonnosti. Tento trend začíná být již v 

současné době. Zvláště na kopcovitých a technických tratích budou moci cyklisticky 

disponovaní triatlonisté získávat významný náskok. Výborní plavci budou mít snahu 

vteřiny získané ve vodě udržet i na tratích rovinatého charakteru. Důležitost určitého 

"přebytku" cyklistické výkonnosti ještě více vynikne, pokud si uvědomíme, že cílem 

jízdy na kole musí být bez výrazné celkové únavy jet rychle a přitom v každém případě 

udržet nervosvalovou funkčnost dolních končetin v co nejpřijatelnější míře únavy 

(Svatoš, 2010).  
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Dle Landers et al. (2008) se časy elitních závodníků v krátkém triatlonu pohybují v 

jednotlivých disciplínách přibližně následovně: plavání 17-19 min., kolo 50-55 min. a 

běh 30-32 min. V procentuálním vyjádření tvoří z celkového času 15% plavání, 55% 

kolo a 29 % běh. Na čas strávený v depu připadá 1%. Čas strávený tréninkem 

cyklistické části odpovídá 37% času z celkové doby tréninku a v průměru triatlonisté za 

rok najedou 10.000 - 13.500 km. 

Zatímco jízda na kole ovlivňuje náš běh, plavání, které cyklistice předchází, může 

významně ovlivnit výkon cyklistický. S rostoucí speciální trénovaností a výkonností se 

ale vzájemně negativní vlivy jednotlivých částí triatlonu postupně snižují (Formánek, 

Horčic, 2003). 

1.3 Technika jízdy na kole 

Pro zkušené jezdce může být obtížným úkolem přesně popsat, jak stoupají, zatáčejí 

či sprintují. Stupeň zkušeností a umu mění u nich tyto akce v druhou přirozenost natolik 

plynule realizovanou, že se již nad svými počiny nemusejí vůbec vědomě rozmýšlet. 

Praxí se kolo stává prodloužením těla a klíčí též pozoruhodná agilita i cit pro trať. Cíle 

snah technicky se zdokonalit sledují posílení bezpečnostních a výkonnostních aspektů. 

Z technického hlediska skvělý jezdec umí při závodě nakládat s energií velmi 

hospodárně, neboť mezi startem a cílem minimalizuje její spotřebu (Armstrong, 

Carmichael, Nye, 2005). 

Výzkumy  (Millet, Bentley, 2004; Brisswalter, Hausswirth, 2008) dále uvádějí, že 

změnou pravidel a povolením draftinku na závodech olympijského triatlonu se značně 

změnil význam cyklistické části, zvýšila se její technická a taktická složka, naopak se 

zredukovala energetická náročnost. 

Výzkumy  (Vleck, Brügi, Bentley, 2006; Brisswalter, Hausswirth, 2008) potvrzují 

shodně redukci vynaložené práce (W) při využití draftingu až o 30 %. Technika jízdy, 

nebo-li zvládnutí jízdy "v háku" draftingu, je tedy faktorem zásadně ovlivňující 

celkovou výkonnost závodníka. Jedná se o techniku jízdy v závětří, tedy místě s 

menším odporem vnějšího prostředí, v našem případě za dalším cyklistou nebo 

seskupením cyklistů. Jízda v háku se provádí v co možná největší blízkosti a ve 

správném směru za jezdcem před námi. Optimální místo s nejmenším odporem vzduchu 

nemusí být vždy přímo za jezdcem před námi, ale velmi výrazně jej ovlivňuje směr a 
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síla větru. Výsledkem jízdy v háku je snížení vydané energie při udržení stejné rychlosti 

nebo dosáhnutí vyšší rychlosti při stejné spotřebě energie (Svatoš, 2010).  

Samotná technika jízdy by nás ale neměla zajímat jen z pohledu výkonnostního 

charakteru, ale také z pohledu bezpečnosti. Výzkum, který provedl Egermann, Brocai, 

Lill, & Schmitt (2003) se zabýval analýzou typů zranění u 656 triatlonistů. Nejvíce 

úrazů se přihodilo během cyklistického tréninku (54,8 %), 18,7 % pak na kole během 

závodu, ale vzhledem k poměru času stráveného při závodě a tréninku, je 

pravděpodobnost zranění při závodě vyšší než v tréninku. Signifikantní vztah byl 

nalezen vzhledem k věku, úrovni výkonnosti a týdennímu počtu tréninkových hodin. 

Starší triatlonisté zaznamenali více zlomenin (p = 0,024), výkonnostně lepší triatlonisté 

pak více odřenin a pohmožděnin (p = 0,003), rovněž pak společně s triatlonisty, kteří 

uvedli více tréninkových hodin týdně větší množství zranění svalů a šlach (p = 0,001, p 

= 0,0014). Naopak se nepotvrdila závislost mezi počtem zranění a pohlavím, asistencí 

trenéra během tréninku, závodů  a zdravotní péčí (Kovářová, 2011). 

1.3.1 Technická příprava 
Technika je nedílnou součástí tréninku v průběhu celé sportovní kariéry. Ze začátku 

si atlet musí osvojit a zdokonalit základy techniky. U zkušených sportovců jde později o 

procesy diferenciace, integrace a stabilizace (Vindušková, 2003). 

Cílem je vytvářet a zdokonalovat sportovní dovednosti. Za dovednosti se pokládají 

získané předpoklady sportovce účelně, efektivně a úsporně řešit pohybové úkoly dané 

specializace. Způsob řešení pohybového úkolu v souladu s pravidly, biomechanickými 

zákonitostmi pohybovými možnostmi sportovce se vyjadřuje pojmem technika. S 

ohledem na individuální zvláštnosti sportovců se osobité provedení označuje jako styl 

(Dovalil, 2002). 

Sportovní dovednosti vznikají na základě informací o vnějším a vnitřním prostředí a 

jejich syntézy poskytují ucelený obraz o situaci, která má být řešena. Vytváření tohoto 

obrazu se děje na základě informací smyslových orgánů, které jsou obsahem procesů 

vnímání. Tyto soubory informací jsou dále přenášeny pomocí aferentních nervových 

drah do CNS, kde jsou dále zpracovávány v procesech programování. Zde se formuje 

základ příslušného provedení a představa o vybraném programu. Postupně se vytvářejí 

struktury podmíněných reflexů v podobě motorických vzorců. Ty se systematickým 

opakováním zpevňují v samostatné neurofyziologické celky, které jsou vlastním 
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základem vnějších pohybových projevů sportovce. Postup osvojování dovedností 

probíhá v několika fázích (Henke, 2008): 

1. Nácvik 

2. Zdokonalovaní 

3. Stabilizace 

V tréninku techniky jde především o opakované provádění učeného pohybu, při 

kterém dochází k opravování a zpřesňování jeho průběhu.  

Dle Dovalila (2002) definujeme sportovní dovednosti jako jednotu vnějších projevů 

motoriky člověka a jejich vnitřních neurofyziologických mechanismů. V tomto 

komplexu je možné rozlišovat vnější a vnitřní techniku. Vnější technika se projevuje 

jako organizovaný sled pohybů a operací sjednocených v pohybovou činnost, 

zaměřenou k danému cíli. Většinou se vyjadřuje kinematickými parametry pohybu těla 

a jeho částí v prostoru a čase (směr, dráha pohybu, jeho rychlost a zrychlení). Tyto 

biomechanické charakteristiky vyjadřují nejen kvantitativní hledisko techniky, ale 

podílejí se také na kvalitativních znacích pohybového projevu, jeho plynulosti, 

přesnosti, stálosti a rytmu. Jsou vizuálně pozorovatelné a prakticky měřitelné. 

Nejlépe se technika jízdy nacvic ̌uje na cyklistickém trenaz ̌éru – na válcích. Má to 

dvojí význam. Jednak se zde projeví kaz ̌dý pohyb horní části te ̌la poskakováním a 

smýkáním kola po válcích, jednak mu ̊žeme postavit válce pr ̌ed zrcadlo a sledovat, jak 

na kole sedíme. Tak poznáme, jaké děláme chyby. Výsledkem optimální techniky jízdy 

a pr ̌edevs ̌ím rytmu je silový nebo frekvenc ̌ní projev stylu jízdy. Pod pojmem styl 

rozumíme práve ̌ individuální projev techniky jízdy cyklisty (Landa, 2005). 
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1.4 Biomechanika šlapání  

Biomechanikou šlapání rozumíme, jak jezdec využívá sílu ke šlapání. Neboli, jak 

pohybový aparát působí na pedály bicyklu. Pohybový aparát člověka se skládá z těchto 

základních skupin: 

a) systém skeletu 

b) systém kosterních svalů 

c) vazivo, šlachy, chrupavky 

d) systém inerční, tvořený motorickými neurony a nervosvalovými ploténkami, 

hlavní funkcí je aktivace motorických jednotek svalů 

e) systém centrální nervové soustavy. 

 

Systém kosterních svalů je tvořen asi 600 příčně pruhovanými svaly. Dohromady 

představují cca 45% hmotnosti člověka. Největší část svalů nalezneme na dolních 

končetinách. Pro svalový systém je příznačná dokonalá spolupráce všech jeho 

segmentů. Při pohybu se aktivují velké komplexy svalových skupin. Pohyb malým 

úsilím nejvíce aktivuje ten sval, který dává pohybu charakteristický směr. Při větším 

úsilí se však svalová aktivita zvyšuje a přechází i na další svalové segmenty, které 

s prováděným pohybem přímo nesouvisí (Henke, 2008) 

   Procesy a fáze, které se odehrávají napínáním a uvolňováním svalů dolních 

končetin při pohonu jízdního kola, lze definovat následovně:  

1. (hlavní) fáze: pohyb směřuje shora dolů, což je vlastně přirozený pohyb pro 

většinu lidí, kteří na kole jezdí. V první fázi se zapojují hlavně svaly stehenní, holenní, 

svaly chodidla a nártu. 

2. (hlavní) fáze: překonává spodní úvrať kruhu, výsledný pohyb směřuje vzad a 

podílí se na něm svaly holenní a svaly chodidla a nártu. 

3. (hlavní) fáze: výsledný pohyb směřuje směrem vzhůru a podílí se na něm 

svaly stehenní, holenní a opět svaly chodidla a nártu. 

4. (hlavní) fáze: výsledný pohyb směřuje logicky vpřed a zajišťují ho hlavně 

svaly holenní. 

Tyto čtyři fáze tvoří základní kostru při kruhovém šlapání. Aby bylo šlapání 

skutečně do kruhu, je nutné se snažit vést nohu v záběru po celém kruhu tak, aby 

výsledná síla působila neustále ve směru tečny neboli v pravém úhlu k okamžitému 

postavení kliky (Formánek,  2003) 
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Každé vychýlení výsledné síly od ideálního směru znamená pro cyklistu vždy horší 

využití vynaložené energie. Skutečný průběh se od ideálního pochopitelně liší, podle 

toho, jaká je výsledná technika šlapání - do jaké míry je činnost jednotlivých svalových 

skupin vzájemně sladěna. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že k dosažení vysokého 

podávaného výkonu v cyklistice, není nutná jen vysoká fyzická funkční připravenost, 

ale také optimální technika specifického pohybu. Tato dokonalá technika je potom 

mimo jiné i výsledkem optimální nervové koordinace (Henke, 2008). 

V technice šlapání můžeme rozlišit dvě výrazné situace. Takzvaný „radiální“ a 

„axiální“ cyklistický krok, neboli šlapání „do kruhu“ a „do čtverce“. Technicky správný 

je krok radiální, kdy vektor hnací síly působí na tečně ke kruhové dráze pohybu pedálu. 

Tím je zajištěno, že síla působí na nejdelším rameni (celé délce kliky) a výsledný hnací 

moment je největší. Tato technika ovšem vyžaduje specifický pohyb (Kračmar, 2005). 

 

	  	  	  	              	  

                 Obr.	  2:	  	  radiální	  (A)	  a	  axiální	  (B)	  cyklistický	  krok.	  (Kračmar,	  2005)	  
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1.5 Měření vnějšího výkonu  

S nástupem měřičů síly šlapání v cyklistice se do podvědomí dostal výraz 

„výkon“. Tato veličina je výsledkem síly, kterou jezdec působí na pedál a jak rychle se 

pedál pohybuje.  

Výkon je veličina udávající množství práce za čas a vyjadřujeme ji ve wattech. 

Měření výkonu je zcela objektivní na rozdíl od subjektivních pocitů o síle šlapání. 

Hodnoty výkonu nejsou zkreslovány povětrnostními vlivy prostředí. Výkon reaguje na 

změny v intenzitě takřka okamžitě. 

Označení „vnější výkon“ je pojmosloví, jež souvisí s vnějšími výkony. Vnější výkony 

jsou charakterizovány intenzitou pohybu, například rychlostí běhu, plavání či jízdy na 

kole (m/s, km/hod), ergometrickým výkonem na trenažérech (W, W/kg), vnějším 

přídavným odporem (N, N/kg) (Horčic, 2008)  

● Rychlost pohybu: rychlost pohybu je fyzikální veličinou a vyjadřuje  podíl mezi 

dráhou a časem. Výsledkem je informace, jakou  dráhou jsme urazili v určitém 

časovém rozmezí. 

 

● Výkon: je dán množstvím práce vykonané za čas. Jeho hodnota je výsledkem 

síly, kterou jezdec působí na pedál a rychlosti, kterou se pedál pohybuje. Šlapání 

na kole je kruhový pohyb a pedál se proto pohybuje jistou obvodovou rychlostí, 

která je určena kadencí šlapání a délkou klik.  

 

1.5.1 Měřiče výkonu v cyklistice 
Ačkoliv přístroje na sledování wattového výkonu mají za sebou už téměř 

desetiletou historii, i přes jejich nespornou užitnou hodnotu dochází k jejich rozšíření až 

v posledních letech. Tato skutečnost je dána zejména vývojem ohledně cen přístroje 

(použitelný snímač wattového výkonu nyní začíná na úrovni 15tis. Kč), zaručené 

přesnosti měření, spolehlivosti a přijatelné hmotnosti. Komponentů měřících výkon je 

hned několik, v různě drahých cenových hladinách s různými nevýhodami a výhodami. 

Mě osobně nadchl produkt firmy Stages Cycling (obrázek č. 3). Nejen že kolo nijak 

nehyzdí, ale vše je kompaktní a ani magnet pro kadenci není potřeba a i cenově je 
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produkt dostupný (17000 kč). Jednoduchá instalace, kalibrace pomoci aplikace v 

Iphonu a hotovo. Mezi další přístroje patří SRM, Power2max, Quark, PowerTap. Já 

budu pracovat se systémem PowerTap (Obrázek č.4), který pro svou značku CycleOps 

vyrábí americká firma Saris. 

 

                     

Obr. 3:  Levá klika Stages Power Sram Rival (stagescycling.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4:  Powertap G3  (powertap.com) 
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PowerTap vynalezl a patentoval dnes již zapomenutý člověk z jedné výzkumné 

laboratoře v USA, od které koupil v r. 2001 patent pan Chris Fortune, majitel 

americké společnosti Saris Group (www.saris.com). Ten jej začlenil do své 

divize CycleOps (www.CycleOps.com), zabývající se profesionálními 

prostředky pro trénink cyklistů. Náboj byl mechanicky kompletně přepracován a 

uveden na trh. Již v roce 2002 s ním Dede Demet zvítězil na Světovém poháru 

na silnici v Montrealu. Nyní existuje již pátá evoluční řada měřičů PowerTap, 

která nese název G3 a pyšní se vynikající přesností (+/-1,5%), velmi snadná 

montáž, nulové problémy s kalibrací, výborná životnost a bezdrátový přenos 

signálu komunikačním protokolem ANT+, který umožňuje použití nejen 

cyklopočítačů PowerTap, ale např. i navigací Garmin. (s1w.cz) 

 

1.6 Měření vnitřního výkonu v cyklistice 

1.6.1 Srdeční frekvence (SF) 

     Srdeční frekvence je reprezentativní veličinou pro posouzení zatížení srdečně-

oběhového systému. Srdeční frekvence reaguje velmi rychle na změny při zatížení 

organismu, zejména svalstva, přičemž nejcitlivěji reaguje na zvýšení intenzity a zvýšení 

odporu. Srdeční frekvence je spolehlivou veličinou pro posuzování intenzity zatížení 

(Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 2005). 

 

1.6.2 Řízení zatížení pomocí srdeční frekvence 
Srdeční frekvence je odrazem zatížení srdečně-oběhového systému. Děje se tak 

následkem zátěže, která na organismus působí. Činnost srdce je řízena vegetativním 

nervovým systémem, který velmi citlivě reaguje na veškeré změny v organismu a to i ty 

vyvolané fyzickou aktivitou. Srdeční frekvence je spolehlivou veličinou pro posuzování 

intenzity zatížení (Neumann, 2005) Srdeční frekvence je stále ještě nejrozšířenější 

metodou sledování intenzity zatížení. Srdeční frekvence odráží, jak je organismus 

zatěžován ve smyslu jeho vnitřní odezvy a ta, jak vyplývá zvýše uvedeného, ukazuje na  

intenzitu zatížení. Na základě průběhu SF při aerobních vytrvalostních výkonech nelze 

vždy posuzovat úroveň metabolismu  (Neuman, 2005) 
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Srdeční frekvenci ovlivňuje spousta faktorů: 

• Teplota a vlhkost. Nejvýraznější vliv na SF má zvýšená teplota tělesného 

jádra. Vysoká okolní teplota, vlhkost vzduchu, spolu s fyzickým 

zatížením, při současně nedostačující hydrataci organismu může způsobit 

nárůst teploty tělesného jádra až o 2 - 3oC. To pak může způsobit nárůst 

SF o 10 - 20 tepů. To je natolik zásadní odklon od standardních hodnot, 

že při dodržení tréninkových pásem dělených dle SF bychom trénovali 

zcela jiný typ zatížení, než bylo plánováno. 

• Nadmořská výška. Vnitřní prostředí reaguje citlivě na veškeré změny. 

Jednou z nich je i rozdílná koncentrace kyslíku v ovzduší způsobená 

přesunem do jiné nadmořské výšky. Na tuto změnu se však tělo po čase 

adaptuje a hodnoty SF se vrátí k normálu. V prvních dnech však plná 

zátěž v tréninkových pásmech dle SF bez reflexe těchto změn může 

znamenat neadekvátní zátěž a přetížení organismu.  

• Oblečení. Oblečení při tělesné zátěži má vliv na výměnu tepla a tím i na 

teplotu tělesného jádra. O vlivu jeho změn na SF jsme se již zmínili výše. 

• Příjem potravy. Po příjmu potravy s vysokým obsahem cukru může 

nárůst SF dosáhnout, stejně jako při zvýšené tělesné teploty,  10 - 20 

tepů. Opačně pak působí vyčerpání glycidových zásob organismu. To je 

obzvláště důležité při delších a náročnějších trénincích, kdy dochází 

k postupnému snižování těchto zásob a tím i k souvisejícímu poklesu SF. 

• Psychické vlivy. Emotivní situace, přítomnost opačného pohlaví či 

atmosféra tréninku mají vliv na aktuální hodnoty SF (Formánek, 2003). 

 

Reakce a projevy srdeční frekvence mohou mít spoustu příčin. Podle toho 

musíme přizpůsobovat tréninkové zatížení a citlivě měnit plán tréninkové jednotky. 
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Tabulka 1: Neobvyklé změny SF a jejich příčiny (Formánek, 2003) 

Reakce a projevy SF Možné příčiny Tréninkové změny, úpravy režimu 

- klidová SF se výrazně zvýší - přetížení 

- přetrénování 

- nemoc (infekce) 

- snížení tréninku 

- bez tréninku (netrénovat !) 

-SF nedosahuje při rozvojovém 
tréninku v intenzitách II a III 
předpokládaných hodnot 

- přetrénování 

-vyčerpání glykogenových 
zásob 

-vynechat rozvojové tréninky v intenzitách II 
a III 

-zařadit stabilizační a aktivizační podprahový 
trénink (intenzitu I)  

-při kontrolních testech nedosahuje 
SF obvyklých maximálních hodnot 
(SFmax) 

- vyčerpání glykogenových 
zásob 

- nervosvalová únava 

- nedostatek motivace 

- snížení objemového tréninku 

- zařadit kompenzační rychlostní cvičení 
(krátké sprinty, hry, atd.) 

-SF zůstává při intervalovém tréninku 
v době odpočinku nezvykle vysoko 

- intenzita úseků je příliš 
vysoká 

- úseky jsou příliš dlouhé 

- snížit intenzitu úseků 

- zkrátit délku úseků 

- prodloužit dobu odpočinku 

- ukončit trénink 

-SF je po tréninku stále zvýšená - celkové vyčerpání 

- nedostatek tekutin 

- zvýšit příjem tekutin 

- zařadit regenerační mikrocyklus 

-SF při stejné intenzitě zatížení je 
nezvykle vysoko 

- deficit tekutin 

- nemoc 

- zvýšit příjem tekutin 

- ukončit trénink 

-SF v průběhu 2 minut zotavení 
neklesá jako obvykle 

- přetížení 

- přetrénování 

 

- snížení náročnosti tréninku v následujících 
dnech 

-zařazení kompenzačních rychlostních 
cvičení 

- variabilita SF v klidu je několik dnů 
nízká  

- přetížení 

- nemoc 

-dlouhodobý psychický stres 

- zařazení regeneračního mikrocyklu 

- zaměřit se na relaxaci, uvolnění 
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1.6.2 Faktory ovlivňující srdeční frekvenci  
     Srdeční frekvence je při sportovních nebo fyzických výkonech ovlivněna celou 

řadou faktorů. Při posuzování úrovně srdeční frekvence bychom je měli zohledňovat. 

Patří k nim: 

a) věk a pohlaví 

b) zdravotní stav 

c) velikost srdce 

d) sportovní výkonnost. 

 

a) Věk a pohlaví   

      Klidová srdeční frekvence (nebo též klidový puls) je velmi citlivým indikátorem 

stavu vegetativního nervového systému a trénovanosti dětí i dospělých. Klidová srdeční 

frekvence je obecně u dětí a mládeže o 10 tepů za minutu vyšší než u dospělých. 

Sportovní trénink snižuje klidovou tepovou frekvenci jak u dětí a mládeže, tak i u 

dospělých. Hodnoty klidové srdeční frekvence jsou zajímavé i ve vztahu k celkové 

délce lidského života, neboť je statisticky prokázáno, že lidé s nižší srdeční frekvencí 

žijí déle než osoby s neustále vysokými hodnotami přes 75 tepů za minutu. Opakované 

tělesné zatěžování a vytrvalostně zaměřený trénink vede k aktivaci parasympatického 

nervového systému, což utlumuje srdeční činnost s důsledkem poklesu klidové srdeční 

frekvence. Ženy mají v průměru vyšší srdeční frekvenci než muži. Příčina spočívá 

především v rozdílné velikosti srdce, ženy mají konstitučně menší srdce než muži. Pro 

dostatečné zásobení krví při tělesném zatížení musí menší ženské srdce tepat rychleji, 

podobně jako menší dětské srdce v porovnání se srdcem dospělého člověka. Rozdíly 

v klidové srdeční frekvenci mezi pohlavími existují i u výkonnostních a vysoce 

trénovaných sportovců (Tabulka 2). 
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Tabulka 2: Průměrná klidová srdeční frekvence a velikost srdce u mužů a žen rozdílné 

sportovní výkonnosti (Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 2005). 

 

Velikost srdce 
(ml) 

Srdeční frekvence (tepy/min) 
fitness Vrcholový sport 

muži ženy muži ženy 
600-700 68 72 - - 
700-800 65 68 - 50 
800-900 62 65 50 45 
900-1000 55 60 45 40 
1000-1100 50 - 40 38 
Přes 1100 - - 36 - 

 

 

 

b) Zdravotní stav a srdeční frekvence 

Klidová srdeční frekvence – Pokud v tréninkovém období vzroste klidová 

srdeční frekvence o více než 8 tepů za minutu a sportovec současně nemá chuť do 

dalšího tréninku a má pocit velkého vyčerpání, jde o známku začínajícího onemocnění. 

 

Srdeční frekvence při zatížení – Při onemocnění se srdeční frekvence zvyšuje i 

během zatížení. Srdeční frekvence může být oproti normálu vyšší až o 20 tepů za 

minutu. Zvýšená TF nemusí nutně znamenat onemocnění, může jít třeba o zbytkovou 

únavu v důsledku přetrénování, ale v každém případě vypovídá o funkční poruše 

organismu. 

 

 

c) Velikost srdce a srdeční frekvence  

Vlivem sportovního tréninku dochází ke zvětšování srdce (srdečního objemu). 

Aby ovšem nastala první fáze zvětšování, musí člověk pravidelně sportovat déle než 

dva měsíce s týdenním objemem vyšším než 10 hodin (Tabulka 3). Trénované srdce 

vykazuje funkční změny a harmonický nárůst. Pokud srdeční kvocient (srdeční 

objem/kg) u mužů přesáhne hodnotu 13 a u žen 12, hovoříme o sportovním srdci. 

Sportovní srdce vykazuje vyšší objem vytlačené krve při stahu v klidu i při zatížení, což 

se projevuje poklesem srdeční frekvence (Berbalk, 1997). Nejmarkantnější změnou 
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trénovaného srdce je právě tento výrazný pokles, který se nazývá bradykardií. U 

bradykardie dochází i k některým konstitučním zvláštnostem, a proto velikost srdce 

nelze přímo posuzovat podle klidové srdeční frekvence. Je také důležité mít na paměti, 

že u starších sportovců je pokles klidové srdeční frekvence přirozený. Prakticky všichni 

vrcholoví vytrvalci mají klidovou srdeční frekvenci pod 40 tepů za minutu. Nižší 

srdeční frekvence je pro trénované sportovní srdce charakteristická i při zatížení.  

 

Tabulka 3: Velikost srdce a tréninkové zatížení (modif. podle Berbalk, 1997) 

Úroveň adaptace a 

velikost srdce 

Sportovci – muži 

(ml/kg) 

Sportovci-ženy 

(ml/kg) 

Objem tréninku 

(hodiny/týden) 

nízká 13-14 12-13 10-15 

střední 15-16 14-15 15-20 

velká 17-18 16-17 20-30 

extrémní 19-20 18-19 35-40 

 

 

d) Výkonnost a srdeční frekvence  

Klidová srdeční frekvence - Srdeční frekvence v klidovém režimu organismu 

(bazální srdeční frekvence) informuje o důležitých tělesných změnách. Palpační metoda 

měření (rukou) srdeční frekvence je základní diagnostickou metodou v medicíně i ve 

sportu. I bezvýznamné zdravotní problémy nebo indispozice vedou k vyšším hodnotám 

srdeční frekvence.  

 

Srdeční frekvence při zatížení – Před závodem či kontrolním startem se srdeční 

frekvence pravidelně zvyšuje. Při předstartovním stavu se zvyšuje až o 20-40 tepů za 

minutu. Zvýšení je nervového nebo hormonálního původu. Je tak usnadněn přechod od 

nízké klidové TF po vyšší závodní TF. Při vlastním měření bychom si už neměli měřit 

srdeční frekvenci sami ručně. Takto prováděná měření jsou nepřesná a liší se až od 8-12 

tepů za minutu. Pro dosažení vysokého zatížení krevního oběhu je nutná vysoká 

rychlost nebo frekvence pohybu. U výkonnostních sportovců se maximální hodnoty TF 

pohybují kolem 190 tepů za minutu. Nejvyšších hodnot kolem 210-220 tepů za minutu 

dosahují děti  a ženy. U vrcholových sportovců je tato hodnota individuální, ale 

většinou se pohybuje mezi 190-200 tepy za minutu. (NEUMANN, G., PFUTZNER, A., 

HOTTENROTT, K., 2005)  
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1.7 Základní energetické systémy  

Pro vykonávání každé pohybové činnosti je zapotřebí energie. Průběžné 

energetické zabezpečení je zajištěno cestou hormonálních a nervových regulací, jež 

vyvolávají různé změny v organismu. Zabezpečení dodávek energie je zvláště důležité 

ve vytrvalostních sportech, kdy doplnění energie má přímou souvislost s udržením 

výkonu. Spotřeba energie je ve většině případů v přímé úměře k délce vykonávané 

činnosti. Triatlon je vytrvalostním sportem, v němž se zapojují energetické systémy 

související hlavně s aerobní zónou krytí energie. Uplatnění znalostí o zapojení 

jednotlivých energetických systémů nám dovoluje řídit velikost zatížení z pohledu 

intenzity.  

Fyziologický základ intenzity primárně souvisí s energetickým zabezpečením 

cvičení. Převážná aktivace energetických systémů, tedy jejich účast na příslušné 

pohybové činnosti, určuje intenzitu metabolismu, která odpovídá intenzitě cvičení. 

(Dovalil 2002) 

 

ATP-CP : délka trvání je do 12 sekund 

     Energie tohoto systému je ihned k dispozici. Pokud je intenzita pohybu maximální, 

je systém schopen hradit požadavky organismu do 12 sekund. Hrazení energie tímto 

způsobem probíhá na počátku každé pohybové aktivity. Doplnění zásob CP je velmi 

rychlé, do 20 sekund se doplní asi polovina vyčerpaných zásob a do 45 sekund asi jejich 

tři čtvrtiny. Z tohoto faktu vycházejí při stanovení přestávek špičkoví běžci, kteří běhají 

intervalovým způsobem velmi krátké úseky v maximální intenzitě. Pohyb je prováděn 

maximální možnou intenzitou. Tepová frekvence v  těchto krátkodobých 

několikasekundových činnostech nedosáhne max. hodnot. 

 

LA : délka trvání je 12 sekund až 2 minuty 

     Anaerobní energetický systém se uplatňuje v situacích, kdy je intenzita pohybu tak 

vysoká (téměř maximální), že nelze pracujícím svalům dodávat dostatek kyslíku. Je to 

vlastně pohotovostní systém, který organismu umožňuje krátkodobě pracovat ve vysoké 

intenzitě. Pokud dojde k nahromadění laktátu znamená to konec pohybu, nebo jeho 

výrazné zpomalení. Po skončení takto intenzivního pohybu trvá 20-180 minut, než se 
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všechen přebytečný laktát zpracuje a než dojde k návratu vnitřního prostředí 

k normálním hodnotám. Tepová frekvence se pohybuje přes 180 tepů za minutu. 

 

O2 : délka trvání je 2 minuty a více 

     Aerobní systém potřebuje 2-3 minuty k úplnému nastartování. Na začátku delšího 

pohybu probíhá hrazení energie z glykogenu a z tuků současně a jejich vzájemný podíl 

závisí na naší trénovanosti a na intenzitě pohybu. Například při dlouhém běhu vyšší 

intenzitou se glykogen aktivuje dříve, ale postupem času je podíl tuků stále větší a 

organismus si tak vlastně chrání zbývající zásoby glykogenu. Tepová frekvence se 

pohybuje do 150 tepů za minutu (Tvrzník, Škorpil, Soumar 2006). 

 

1.8 Terénní a laboratorní testování   

 Testování je zkouška schopností, zdatnosti nebo jakýchkoliv znalostí. Testy 

slouží jako ukazatele motorických schopností. Osoba, která se podrobuje testování, se 

označuje jako testovaná osoba. Ten kdo provádí testování je examinátor.  

 Neuman (2003) vysvětluje, co to jsou testy motorických schopností a co 

obsahují: „Test je vlastně určitým typem zkoušky. V této knize se zabýváme pohybovou 

činností a měřením výkonu v zadaném pohybovém úkolu a ten vyjadřujeme 

konkrétními čísly (počet centimetrů, kilogramů či sekund). Pohybové úkoly mají 

rozdílný charakter, měřené osoby se snaží podat maximální výkon, dosáhnout co 

nejdelší vzdálenosti, provést test nebo zvládnout dovednost v co nejkratším čase či 

udržet co nejdéle rovnovážné postavení. Posuzujeme také stavbu a držení těla i rozsah 

pohybu v různých kloubních spojeních."  

 Při testování motorických schopností musíme myslet na to, že určitou roli 

hrají vnitřní a vnější činitelé. Mezi vnitřní činitele zařazujeme například motivaci nebo 

současný stav jedince, do vnějších činitelů patří vlivy prostředí.  
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Na základě podmínek dělíme testy na:  

§ terénní 

§ laboratorní  

§ skupinové 

§ individuální  

§ s užitím pomůcek a přístrojů 

§ bez užití pomůcek a přístrojů. 

 

Terénní testy, při nichž se sleduje odezva na specifickou zátěž ve sportovním 

prostředí, vyžadují speciální přístrojovou přenosnou techniku. Výhoda spočívá v tom, 

že poznáváme, co se děje se sportovcem při jeho vlastním výkonu. Jsou 

upřednostňovány pro krátkodobou a střednědobou kontrolu účinnosti tréninku a pro 

stanovení tréninkových pásem. Počet měřených veličin není v porovnání s 

laboratorními testy tak velký. Terénní testy obvykle bývají specifičtější než testy 

laboratorní, ale v terénních podmínkách je často obtížné standardizovat podmínky 

měření a zajistit plnou opakovatelnost testu i měřitelnost podstatných funkčních 

parametrů i charakteristik zatížení. 

V laboratoři jsou vytvořeny standardní podmínky (teplota, vlhkost, proudění 

vzduchu atd.) a stroje na dávkování zátěže, což umožňuje přesnější hodnocení a lepší 

interpretaci získaných výsledků.   

Zdrojem fyzického zatížení v laboratoři bývají ergometry. Jedná se o speciální stroje 

s přesně dávkovatelnou mechanickou zátěží – odporem vůči pracujícím svalům. 

Vyšetřované osobě je poskytována možnost provádět měřitelný výkon [W] po určitou 

dobu [h:min:s] a vykonat tak práci [J = W*s] – cyklickou/acyklickou/lineární, 

dynamickou/statickou, izokinetickou atd. Příklady ergometrů: bicyklový, veslařský, 

jednoklikový (rumpál) nebo dvouklikový ruční, běžkařský ergometr a řada dalších. 

Ergometry bývají brzděny elektromagnetem.  

Laboratorní testy jsou vhodné ke střednědobému a dlouhodobému sledování 

zdravotního stavu a výkonnostního rozvoje, ale i k určení aktuální výkonnosti 

sportovce. Tyto testy jsou zpravidla kombinovány s komplexní lékařskou prohlídkou. 
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Na akreditovaných pracovištích výkonnostního a vrcholového sportu je standardně 

vyšetřována celá řada biochemických parametrů. Ve výkonnostní diagnostice se jedná 

především o měření spotřeby kyslíku, minutového dechového objemu, srdeční 

frekvence, koncentrace laktátu a výkonu. 

K nejtypičtějším laboratorním testům patří cykloergometrie a testování na běžeckém 

pásu. Oba dva ergometry v současné době vlastní již celá řada diagnostických zařízení. 

Při výběru ergometrického testu je potřeba brát v úvahu specifika daného sportu. 

Nejvhodnější jsou ty trenažéry, které zcela nebo nejvíce odpovídají tréninkovému 

zatížení, tzn. že běžci netestují na cykloergometru a cyklisté na běžeckém pásu. 

V kombinovaných sportovních odvětvích, jako např. v triatlonu, jsou nutné obě formy 

testů.  
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1.9 Kritický výkon 

Kritický výkon je nejvyšší průměrný výkon udržitelný po stanovenou dobu. Tato 

kritická maxima měřena VV nejsou náhodně stanovována. Jejich délka v časovém 

úseku koresponduje se zapojením jednotlivých energetických systémů. Délka takto 

sledovaných úseků je uveden v Tabulce 4. V tabulce vidíme v procentuálním vyjádření 

jednotlivé zapojení energetických systémů u různě dlouhých úseků s relativně 

maximální intenzitou. (Babica, 2008) 

 

Tabulka 4: Podíl energetických systémů (%) na činnosti různé doby trvání a relativně 

maximální intenzity = po uvedenou dobu co možná nejvyšší (podle Mac Doufalo a kol. 

1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Doba činnosti ATP-CP LA O2 

5s 85 10 5 

10s 50 35 15 

30s 15 65 20 

1 min 8 62 30 

2 min 4 46 50 

4 min 2 28 70 

10 min 1 9 90 

30 min 1 5 95 

1 hod 1 2 98 

2 hod 1 1 99 
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Zjistilo se, že úroveň vnějšího výkonu na úrovních kritických výkonů není u všech 
jezdců stejná.  

Důvodem je rozdílnost „typu jezdce“. Vysoká hodnota 5s maxima nemusí 

automaticky odpovídat vysokému výkonu na úrovni maximálního zatížení v délce 

trvání 5 min, či úrovni vnějšího výkonu WANP. Tabulka 5 uvádí výkonnostní členění 

kritických výkonů dle Allan, 2006. 

Hodnoty kritického vnějšího výkonu jsou individuální. V průběhu tréninkového 

cyklu se mohou měnit, podle zaměření jezdců. Odlišné hodnoty se dají očekávat u 

triatlonisty připravujícího se na krátký triatlon a odlišné u triatlonisty připravujícího se 

na závod Ironman. Tyto hodnoty úzce souvisejí s plánováním a řízením tréninkových 

jednotek, použitím tréninkových metod a samozřejmě s fyziologickými předpoklady 

jedince. 

Dle  Allen, 2006  se dělí jezdci do čtyř kategorií: 

- Všestranný jezdec: všestranně zaměřený, vyrovnané výkonnostní parametry ve 

všech sledovaných kritických výkonech. Má výkonnostní spektrum pro všechny 

disciplíny, ale ani v jedné neexceluje.  

- Sprinter: dobrý sprinter má vysokou úroveň kritických výkonů na úrovni 1. až 5. 

min. V delších časových úsecích je úroveň kritických výkonu spíše nižší ve 

srovnání s 1 min maximem. 

- Časovkář: se projevuje vysokou úrovní kritických výkonů v aerobním pásmu. 

Vysoký kritický výkon je zřetelný zejména na funkčním anaerobním prahu. 

- Tempař: vysoká úroveň anaerobních schopností na úrovni VO2max a vysoká 

výkonnost na úrovni ANP. Na těchto úrovních je pozorován velmi vysoký kritický 

výkon. Problém je zřetelný u krátkých vysoce intenzivních zátěží v délce do 1 min. 

Zde má kritický výkon nižší hodnoty než jaké by se daly předpokládat v porovnání 

s kritickým výkonem na úrovni ANP.  
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Tabulka 5: Výkonnostní členění kritických výkonů 

(Allen, 2006) 

 Men Women 

 5,10 
s 1 min 5 min WANP/kg 5 s 1 min 5 min WANP/kg 

 
23,50 11,50 7,60 6,62 19,98 9,78 6,46 5,63 

 23,16 11,35 7,46 6,50 19,69 9,65 6,34 5,53 

Nejlepší světoví profesionálové 22,82 11,20 7,33 6,38 19,40 9,52 6,23 5,42 

světoví rekordmani 22,48 11,05 7,19 6,26 19,11 9,39 6,11 5,32 

 22,14 10,90 7,06 6,14 18,82 9,27 6,00 5,22 

 21,80 10,75 6,92 6,02 18,53 9,14 5,88 5,12 

Profesionální jezdci 21,46 10,60 6,79 5,91 18,24 9,01 5,77 5,02 

 21,12 10,45 6,65 5,79 17,95 8,88 5,65 4,92 

 20,78 10,30 6,52 5,67 17,66 8,76 5,54 4,82 

 20,44 10,15 6,38 5,55 17,37 8,63 5,42 4,72 

Jezdci vrcholové 20,10 10,00 6,25 5,43 17,09 8,50 5,31 4,62 

výkonnostní úrovně 19,76 9,85 6,11 5,31 16,80 8,37 5,19 4,51 

 19,42 9,70 5,97 5,19 16,51 8,25 5,07 4,41 

 19,08 9,55 5,84 5,07 16,22 8,12 4,96 4,31 

 18,74 9,40 5,70 4,95 15,93 7,99 4,85 4,21 

 18,40 9,25 5,57 4,84 15,64 7,86 4,73 4,11 

Jezdci výborné výkonnosti 18,06 9,10 5,43 4,72 15,35 7,74 4,62 4,01 

 17,72 8,95 5,30 4,60 15,06 7,61 4,51 3,91 

 17,38 8,80 5,16 4,48 14,77 7,48 4,39 3,81 

 17,04 8,65 5,03 4,36 14,48 7,35 4,28 3,71 

 16,70 8,50 4,89 4,24 14,20 7,23 4,16 3,60 

Jezdci dobré výkonnosti 16,36 8,35 4,75 4,12 13,91 7,10 4,04 3,50 

 16,02 8,20 4,62 4,00 13,62 6,97 3,93 3,40 

 15,68 8,05 4,48 3,88 13,33 6,84 3,81 3,30 

 15,34 7,90 4,35 3,76 13,04 6,72 3,70 3,20 

 15,00 7,75 4,21 3,64 12,75 6,59 3,58 3,09 

 14,66 7,60 4,08 3,53 12,46 6,46 3,47 3,00 

Jezdci střední výkonnosti 14,32 7,45 3,94 3,41 12,17 6,33 3,35 2,90 

 13,98 7,30 3,81 3,29 11,88 6,21 3,24 2,80 

 13,64 7,15 3,67 3,17 11,59 6,08 3,12 2,69 

 13,30 7,00 3,53 3,05 11,31 5,95 3,00 2,59 

Rekreační cyklisté 12,96 6,85 3,40 2,93 11,02 5,82 2,89 2,49 

 12,62 6,70 3,26 2,81 10,73 5,70 2,77 2,39 

 12,28 6,55 3,13 2,69 10,44 5,57 2,66 2,29 

 11,94 6,40 2,99 2,57 10,15 5,44 2,54 2,18 

 11,60 6,25 2,86 2,46 9,86 5,31 2,43 2,09 

Netrénovaní jedinci 11,26 6,10 2,72 2,34 9,57 5,19 2,31 1,99 

 10,92 5,95 2,59 2,22 9,28 5,06 2,20 1,89 

 10,58 5,80 2,45 2,10 8,99 4,93 2,08 1,79 

 10,24 5,65 2,32 1,98 8,70 4,80 1,97 1,68 

 9,90 5,50 2,18 1,86 8,42 4,68 1,85 1,58 
Pozn.: Uváděné hodnoty jsou hodnotami vnějšího výkonu na kg tělesné hmotnosti 
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2. HLAVNÍ ČÁST 

Cíle, úkoly práce a hypotézy 

Cíl:   

Zjistit hodnoty SFmax a vnějšího výkonu u vybraných terénních testů v jízdě na kole a  
vzájemně je porovnat 

Úkoly: 

Rešerše literatury 

Vybrání vhodného testu 

Získání a porovnání dat výsledků v testu 

Analýza dat a ověření hypotézy 

Hypotéza:  

V našem výzkumu jsme stanovili následující hypotézu:  

Rozdíly dvou terénních testů se nebudou zásadně lišit. 

 

Metodika práce a použitý materiál 

Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor byl tvořen 3 probandy ve věku od 15 do 26 let v období jaro 

2014. Jednalo se o 2 muže a 1 ženu spadající do kategorie dorost. Test se uskutečnil na 

začátku přípravného období. V tabulce jsou uvedeny základní somatické ukazatele 

testovaných osob tělesná výška a tělesná hmotnost.  
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Tabulka 6: Testovaní probandi 

PROBAND VĚK TĚLESNÁ 
VÝŠKA [cm] 

TĚLESNÁ 

HMOTNOST [kg] 

Proband 1 19 185 65  

Proband 2 17 174 49  

Proband 3 25 174 67  

 

Výzkumná situace 

V předložené práci jsem využíval wattmetr Powertap SL, který spolupracoval 

s cyklopočítačem Garmin Edge 500. Hodnota maximální SF a vnějšího výkonu je 

hlavní využitou hodnotou z testu. Tyto hodnoty by se měly stát přímým obrazem míry 

zvládnutí zvolených terénních testů na jízdním kole. 

 

Metoda získávání údajů 

Pro získání dat jsme použili měřící zařízení (wattmetr) Powertap SL. Jedná se o 

profesionální měřící zařízení umožňující provádět veškerá měření na vlastním kole. 

Výhody tohoto měřícího zařízení spočívají hlavně v rychlé instalaci do jízdního kola a 

následné rychlé a jednoduché kalibraci. Jako nevýhodu bych viděl nekompatibilitu s 11-

ti rychlostní kazetou. Data se přenášela do cyklopočítače Garmin Edge 500 (přenos 

ANT+), který byl upevněn na řídítkách. Srdeční frekvence byla přenášena pomocí 

hrudního pásu (přenos ANT+), také do cyklopočítače Garmin Edge 500. Naměřené 

hodnoty byly zpracovány přes trainingpeaks.com.  

	  

 

 

 

 

 



	  

	  34	  

TECHNICKÁ DATA (typ SL) 

• Hmotnost náboje: 416 g 

• Počet děr pro uchycení výpletu v náboji: 24, 28, 32 

• Hmotnost cyklopočítače: 72 g 

• Přesnost měření: 1,5 % 

• Interval záznamu dat: 1,26; 2,52; 5,04; 10,08 a 30,24 sekundy 

• Kapacita paměti: 7,5 - 180 hodin  

• Životnost baterie v náboji: 250 – 300 hodin 

• Životnost baterie v cyklopočítači: 350 - 400 hodin 

 

MĚŘENÉ ÚDAJE 

• Vnější výkon (aktuální, průměrný, maximální) 

• Srdeční frekvence (aktuální, průměrná) 

• Rychlost (aktuální, průměrná, maximální) 

• Práce (celková práce v kj) 

• Délka jízdy (v km a  hodinách) 

• Hodiny 

• Kroutící moment (aktuální) 

• Intervalový režim  

 

 

Popis měřicího přístroje 

Systém PowerTap využívá tenzometrický princip měření zkrutu zadního náboje. I 

velmi nepatrná výchylka proti rovnovážné poloze v těle náboje je zaznamenána 

přesným tenzometrickým můstkem (vodivost můstku je úměrná zkrutu a tedy i síle 

působící na náboj), a tak umožňuje získat přímo sílu a krouticí moment přenášený 

sportovcem na náboj zadního kola. Po vynásobení síly počtem otáček kola po 

definované dráze je možné získat i potřebný Wattový výkon. Výkon se měří 

elektronicky 60x za vteřinu a poté se bezdrátově přenáší do cyklopočítače, umístěného 

na řídítkách. Princip měření v zadním náboji s sebou nese jednu výraznou výhodu - 

kromě údaje o wattáži umožňuje získat i rychlost jízdy, kadenci klik (počtem mrtvých 
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bodů průběhu záběru) a ostatní odvozené veličiny. Není třeba dalších senzorů  - vše se 

změří rovnou v náboji. To má samozřejmě vliv i na snadnost montáže systému a jeho 

provozní spolehlivost. Montáž systému se sestává pouze v upnutí zadního kola 

rychloupínákem do rámu a uchycení objímky cyklopočítače na představec bicyklu. 

Všechny současné verze systému PowerTap (G3, GS, G3C) pracují na stejném 

principu tenzometrického měření v zadním náboji a vyznačují se  prakticky nulovým 

driftem (změna hodnot působením vnějších vlivů jako teplota, tlak apod.) a možností 

kalibrace přístroje přímo za jízdy. 

Zapouzdření měřiče v náboji s sebou nese vynikající odolnost proti vnějším vlivům. 

Hmotnost náboje v provedení G3 a G3C činí 315g. Jinými slovy "závodní varianta" 

PowerTap G3S oproti nejlehčímu současnému klasickému zadnímu náboji (shimano 

dura ace FH-9000, který váží 248g.) přidává na hmotnosti cca 67g., což je pro 

"gramaře" určitě přijatelná zpráva. Navíc se jedná o tzv. "mrtvou váhu", která má 

minimální moment setrvačnosti a nijak se tedy neprojeví v akceleraci zadního kola. Je 

třeba si také uvědomit, že již není třeba na kolo instalovat jiné senzory, ani žádnou 

kabeláž, takže váhový rozdíl je v praxi ještě menší (např. bezdrátové senzory kadence a 

rychlosti od Polaru znamenají dohromady 50 g). 

Napájení náboje zajišťuje dvojice miniaturních článků typu N1, které mají výdrž 

zhruba 1000 hodin. Slabé baterie v náboji jsou indikovány blikajícím majáčkem přímo 

na displeji cyklopočítače s dostatečným předstihem (zhruba 20 hodin před koncem 

životnosti baterie). Cena článků v náboji je pár desetikorun a jejich výměna je i pro 

laika otázkou několika minut. 

Cyklopočítač i pás snímače srdečního tepu jsou napájeny běžným "hodinkovým" 

článkem velikosti pětikorunové mince typu CR2032. Jejich výdrž je zhruba 200 hodin a 

výměna baterie v pásu i počítači trvá několik sekund, přičemž hodnoty a další nastavení 

cyklopočítače je zachováno. Kalibrace je otázkou několika vteřin. Špičková přesnost 

měření je zaručena i při velkých výkyvech okolní teploty a změnách vlhkosti a nijak 

nezávisí na provedení instalace systému (jak je tomu u některých konkurenčních 

systémů). Navíc tím, že jsou všechny údaje snímané v náboji a data jsou vedena 

bezdrátově (ANT+), je zcela nebo velmi významně eliminována možnost přerušení 

signálu.  
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To, v čem se jednotlivé typy měřících nábojů PowerTap liší, není princip záznamu 

ani přesnost snímače výkonu, ale zejména materiál, ložiska a provedení.  Po 15 letech 

vývoje měřičů výkonu, PowerTap spojil své síly se švýcarským DT Swissem proslulým 

svými precizními náboji a vznikl model GS. Vylepšený náboj obsahuje všechny prvky 

nábojů DT Swiss 240 - výplet s 2 x kříženými rovnými dráty, systém praporků, těsnění, 

ložisek a výměnného ořechu DT Swiss. 

Zadní náboje PowerTap G3 a G3C se vyrábějí v provedení pro 20, 24, 28 a 32 drátů. 

Model GS se vyrábí pouze v provedení pro 24 drátů. Ořech je pak v provedení pro 

kazety  Shimano/Sram či Campagnolo.  

Instalace sytému PowerTap začíná u volby ráfku a výpletu. Zapletení kola je možno 

provést "svépomocí", či zvolit výrobu setu přímo u některého z renomovaných výrobců. 

V současné době nabízejí zapletení PowerTap setu mimo jiné firmy Zipp, Bontrager, 

HED a DT-Swiss.  

CycleOps vyrábí i přední náboje a je tak možno sestavit velmi slušivý set kol na 

průmyslových ložiscích. Za příplatek necelých 3 tisíc Kč tak distributor PowerTap 

nabízí kompletní zadní kolo ve špičkové výbavě DT Swiss včetně plochých drátů a za 

necelých 6 tisíc Kč pak vlastně celý závodní set kol. Zdánlivá nevýhoda systému - 

nutná výměna zadního kola se tak může stát vítanou možností jak se vybavit špičkovým 

materiálem v podobě závodních kol za zlomek jejich běžné ceny. Výhodou je pak i 

možnost jejich snadné opravitelnosti za zlomek ceny obvykle vynaložené při opravách 

zapletených setů. Jediný pár kol je pak bez obav možné využít jak na tréninkové, tak i 

závodní účely bez obav z jejich případné destrukce a následné drahé a složité opravy. 

Vlastní instalace Systém PowerTap se sestává z těchto základních částí: 

Zadní náboj, dodávaný většinou již v podobě zapleteného kola, cyklopočítač, 

pás snímače srdečního tepu. Instalace systému na bicykl je triviální. U bezdrátové 

varianty PowerTap SL 2.4 jde o běžné upnutí zadního kola rychloupínákem do zadní 

stavby rámu, připevnění držáku cyklopočítače dvěma pásky na řídítka či představec a 

jednoduché zacvaknutí cyklopočítače do držáku. To je vše. 

 Garmin Edge 500 má černobílý displej s rozlišením 128 x 160 bodů a rozměrech 

3 x 3,7 cm. Navigace obsahuje velmi přesný GPS přijímač s barometrickým 

výškoměrem, který slouží pro záznam informací o rychlosti, vzdálenosti, pozici, času, 
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výšce, spálených kaloriích a mnoho dalších údajů. Pomocí bezdrátové technologie je 

možné připojit čidla na měření srdečního tepu (v ceně), kadence šlapání (v ceně) nebo 

výkonu (volitelně). Udaná výdrž baterie je až 18 hodin. Pro připojení k počítači se 

používá USB kabel. Cyklopočítač Garmin Edge 500 nevyžaduje od cyklisty žádnou 

kalibraci a dá se jednoduše přenášet mezi více koly. Pro přesné určení začátku a konce 

trasy slouží tlačítko "Start", kterým trénink začnete a ukončíte. Tlačítkem "Reset" pak 

tyto údaje uložíte do paměti navigace pro možnost dalšího vyhodnocení.(garmin.cz) 

 

    

                                   
 

Obr. 5:  Garmin Edge 500  (garmin.cz) 

 

Vlastnosti:  

- zobrazení: čas, rychlost, vzdálenost, čas kola, prům. rychlost kola, délku kola, 

průměrnou a maximální rychlost 

- vysoce citlivý GPS přijímač, integrovaný barometrický výškoměr s automatickou 

kalibrací 

- bezdrátová technologie ANT+, USB propojení s PC 

- patentovaný výpočet spálených kalorií na základě změn srdečního tepu, funkce 

virtuálního tréninkového partnera 

- odolnost proti vodě: IPX7 (ponoření do vody o hloubce 1 metr na dobu 30 minut) 

- výborně čitelný displej s podsvícením 

- až 8 informací na jedné ze tří obrazovek 
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- informace v grafické podobě (výškový profil, průběh tepu apod.)  

- podrobné možnosti plánování tréningu  

- napájení: LiIon akumulátor, životnost: až 18 hodin 

- Auto Pause (zast. trénink podle rychl.) 

- Auto Lap (aut. začátek nového kola) 

- Auto Scroll (zobrazování stránek) 

- displej: 30x37 mm, rozlišení 128x160 pixelů 

- teplotní rozsah: -20 až + 60°C 

- rozměry: 48 x 69 x 22 mm- hmotnost: 57 g. 

 

 

 

Test maximální SF  

Cílem tohoto testu je vyhodnotit, jaké maximální srdeční frekvence a vnějšího 

výkonu dokáže testovaný jedinec dosáhnout v daných dvou testech. Test většinou trvá 

od 8 do 10min.  

Test A - Souvislé rovnoměrné zatížení maximální intenzitou po dobu 8 -12minut 

s průběžným měřením rychlosti pohybu a záznamem SF. Dosaženou průměrnou 

rychlost lze posuzovat jako maximální. A SF v posledních 2 až 3 minutách jako SF 

max. 

Test B - Souvislé rovnoměrné zatížení po dobu 5 až 8 minuty na úrovni 85-90% SF 

max. s následným 1 až 2 minutovým zrychlením do maxima. Hodnotu SF dosaženou 

v poslední minutě zrychlení lze posuzovat jako SF max.  

Měření terénních testů probíhalo na 5km úsek s tím, že se jelo  2,5km tam a 2,5km 

zpět. Skupina probandů absolvovala vždy 30min. rozjetí a po té se uskutečnil test-A.  

Test-B jsem se snažil uskutečnit za stejných podmínek jako test - A. Což se podařilo až 

po třech dnech. Na základě výsledků z testu - A jsem z dosažené maximální srdeční 

frekvence stanovil doporučené hodnoty pro test-B (85-90% SFmax.) 
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3. VÝSLEDKY 
Konkrétní hodnoty probanda znázorňuje vždy graf  a tabulka.  

Proband 1 - výsledky 

Testovaný proband v testu - A zvládl 5km za 9:09min. Průměrná rychlost 33,2 

km/h. SF max. se dostala na hranici 194tepů, průměrná SF 185 tepů. Průměrný výkon 

byl 4,5 W/kg a maximum ve spurt 10,2 W/kg. 

V testu-B dosáhl času 9:33 min. Průměrná rychlost 31,8 km/h. SF max. se 

dostala na hranici 197 tepů, průměrná SF 180 tepů. Průměrný výkon byl 3,9 W/kg a 

maximum ve spurt 12,5 W/kg. 

 

	  

Graf 1: Grafické zobrazení výsledných hodnot probanda 1 v testu - A 

BPM- srdeční frekvence 

W- výkon  

KPH- rychlost km/h 

	  

Tabulka 7: Naměřené výsledky probanda 1 v testu - A 

	   MIN	   AVG	   MAX	   	  

Power	   0	   297	   665	   W	  

Heart	  rate	   138	   185	   194	   bpm	  

W/Kg	   	   4,5	   10,2	   W	  

Speed	   	   33,2	   	   Kph	  
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Graf 2: Grafické zobrazení výsledných hodnot probanda 1 v testu - B 

	  

	  

Tabulka 8: Naměřené výsledky probanda 1 v testu - B 

	   MIN	   AVG	   MAX	   	  

Power	   0	   257	   811	   W	  

Heart	  rate	   138	   180	   197	   bpm	  

W/Kg	   	   3,9	   12,5	   W	  

Speed	   	   33,2	   	   Kph	  

 

 

Proband 2 - výsledky 

Testovaný proband v testu-A zvládl 5km za 9:08min. Průměrná rychlost 33,3 

km/h. SF max. se dostala na hranici 177 tepů, průměrná SF 160 tepů. Průměrný výkon 

byl 4,6 W/kg a maximum ve spurt 9,2 W/kg. 

V testu-B dosáhl času 9:31 min. Průměrná rychlost 32,9 km/h. SF max. se 

dostala na hranici 182 tepů, průměrná SF 160 tepů. Průměrný výkon byl 4,3 W/kg a 

maximum ve spurt 11,5 W/kg. 
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Graf 3: Grafické zobrazení výsledných hodnot probanda 2 v testu - A 

 

	  

 

Tabulka 9: Naměřené výsledky probanda 2 v testu - A 

	   MIN	   AVG	   MAX	   	  

Power	   0	   228	   450	   W	  

Heart	  rate	   95	   160	   177	   bpm	  

W/Kg	   	   4,6	   9,2	   W	  

Speed	   	   33,3	   	   Kph	  

	  

	  

	  

	  

Graf 4: Grafické zobrazení výsledných hodnot probanda 2 v testu - B 
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Tabulka 10: Naměřené výsledky probanda 2 v testu - B 

	   MIN	   AVG	   MAX	   	  

Power	   0	   213	   566	   W	  

Heart	  rate	   95	   160	   182	   bpm	  

W/Kg	   	   4,3	   11,5	   W	  

Speed	   	   32,9	   	   Kph	  

	  

 

Proband 3 - výsledky 

Testovaný proband v testu - A zvládl 5km za 8:10min. Průměrná rychlost 36,3 

km/h. SF max. se dostala na hranici 203 tepů, průměrná SF 193 tepů. Průměrný výkon 

byl 5,1 W/kg a maximum ve spurt 15,3 W/kg. 

V testu - B dosáhl času 9:20 min. Průměrná rychlost 32,1 km/h. SF max. se 

dostala na hranici 198 tepů, průměrná SF 180 tepů. Průměrný výkon byl 3,8 W/kg a 

maximum ve spurt 16,4 W/kg. 

 

 

	  

Graf 5: Grafické zobrazení výsledných hodnot probanda 3 v testu - A 
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Tabulka 11: Naměřené výsledky probanda 3 v testu - A 

	   MIN	   AVG	   MAX	   	  

Power	   0	   344	   1026	   W	  

Heart	  rate	   158	   193	   203 bpm	  

W/Kg	   	   5,1	   15,3	   W	  

Speed	   	   36,3	   	   Kph	  

	  

	  

 

	  

Graf 6: Grafické zobrazení výsledných hodnot probanda 3 v testu - B 

	  

 

 

Tabulka 12: Naměřené výsledky probanda 3 v testu - B 

	   MIN	   AVG	   MAX	   	  

Power	   0	   256	   1100	   W	  

Heart	  rate	   154	   180	   198	   bpm	  

W/Kg	   	   3,8	   16,4	   W	  

Speed	   	   31,8	   	   Kph	  
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DISKUZE 

Předmětem diskuze je zhodnocení všech okolností, za kterých proběhlo 

testování, dále popsání a porovnání výsledků získaných měřením a jejich celkové 

zhodnocení. Z výsledků nemůžeme potvrdit, zda test-A je vhodnější než test-B a 

naopak. Lepších výkonů ve wattech co se týká průměru bylo dosaženo v testu-A, 

naopak maximálního výkonu  se dosáhlo vždy  v testu - B. Když se podíváme na 

výsledky srdeční frekvence tak ve dvou případech se maxima dosáhlo v testu-B a 

jednou v testu-A. Nelze z toho dělat nějaké závěry, jelikož nikdy přesně nevíme, jak 

moc se daný jedinec snaží.  Soubor probandů vybraný pro testování byl tvořen jednou 

ženou a dvěma muži, kteří v rámci možností trénují a účastní se jak silničních, tak 

hobby triatlonů. K prvnímu testování jsme se sešli všichni společně. Projeli jsme si trať, 

kterou jsem předem vyznačila a vysvětlil jsem o co vlastně a jak se mají snažit jet. 

Výsledný počet testovaných probandů je nízký, ale myslím, že i tak poslouží pro 

potřeby diplomové práce.  

Bylo poměrně složité domluvit termín a sehnat více probandů a to buď z důvodu 

vytíženosti, neochoty nebo lenosti. Jednou se mi dokonce stalo, že dva dotazovaní 

jedinci chtěli zaplatit.  

Samotný průběh testování probíhal bezproblémově. Já Garmin Edge 500 

používám skoro každý den a co se týká zadního kola s powertapem, tak po výměně 

baterie nebyl po celou dobu testu žádný problém. Probandi se chovali zodpovědně a 

snažili se dosáhnout co nejlepších výkonů a dodržovat stanovenou intenzitu. 

Výsledky se zpracovaly do tabulek a grafů v software trainingpeaks, které jsou 

dobře čitelné a přinášejí rychlou odpověď. Předpokládaná hypotéza se potvrdila, tedy že 

zásadní rozdíly mezi testem-A a testem-B nejsou. Po dotazu, který test se jim zdá lepší, 

se všichni tři shodli na testu-B.   

Výsledky měření  vnějšího výkonu dopadli podle očekávání. Test-A se od 

Testu-B nějak zásadně nelišil. A oba testy mohou být využity při stanovení SFmax. 

Vyšší průměrné hodnoty se vyskytovaly v testu-A, kdy museli jet po celou dobu 

maximální intenzitou. Tento úkol nezvládl moc dobře proband 2, který ze začátku 

nevěděl jak si má rozvrhnout síl a jel první polovinu traťe zbytečně pomalu. 

Maximálního výkonu bylo dosaženu v testu-B v poslední minutě zatížení. Nejvyšší 
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hodnoty se pohybovali kolem 16,4 W/kg ve spurtu. V dnešní době bych svěřencům 

doporučil pracovat s wattmetrem. Hlavně když trénujem intervaly. Pomocí wattmetru se 

naučíme, že interval začne v ten moment, jakmile výkon dosáhne požadované zóny, což 

je okamžitě. Na tepovou frekvenci se spolehnout nemůžeme, protože je příliš nízká a 

postupně roste.  

ZÁVĚR 

Ze zhodnocení výsledků, se dá usoudit, že dosažené výsledky byly spíše 

průměrného charakteru dle Allen,2006. Zpracované téma v této diplomové práci je 

možné dále rozvíjet. Bylo by dobré otestovat výkonnostně lepší sportovce než jen tyto 

rekreační. Navazující výzkum by se mohl zaměřit na některá další testy, které by se od 

sebe více lišily. Jiným hlediskem by mohlo být  porovnání dívek a chlapců nebo 

porovnání  pravidelně sportujících a příležitostně sportujících. Na závěr práce lze 

konstatovat, že využití měřiče vnějšího výkonu se v dnešní době stává nezbytnou 

součástí tréninku, stejně jako tomu bylo u sporttesterů. Před 10 lety neměl sporttester 

téměř nikdo. Dnes ho má skoro každý cyklista. A tak tomu bude v nejbližší době i 

s wattmetry. Nejlépe je to vidět u elitních sportovců, kteří je používají už delší dobu. 

Nevýhodou monitorování výkonu, ve srovnání s měřením tepové frekvence, je výše 

pořizovacích nákladů. Cena wattmetrů každým rokem klesá a stále vznikají nové firmy.   

S měřičem vnějšího výkonu je třeba pracovat po delší časový úsek (alespoň 1 

měsíc), aby uživatel přivykl této technologii řízení a správné metodice používání. Poté 

v maximální míře využije přístroj nejen k samotnému řízení tréninku, ale je schopen 

průběžně v ročním tréninkovém cyklu zjišťovat kritická maxima svého výkonu a dle 

této skutečnosti přizpůsobovat intenzitu tréninku měřenou vnějším výkonem.  
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