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Abstrakt 

Název:   Retrospektivní analýza výsledků elitních závodníků na horských kolech v

 žákovském věku 

Cíle: Hlavním cílem práce bylo zjistit, jestli byli nejlepší závodníci elitní 

kategorie na horských kolech stejně úspěšní i v žákovských kategoriích, či 

se pohybovali na spodních příčkách výsledkové listiny. 

Metody: Pro získání dat jsme provedli retrospektivní analýzu. Ke  sběru dat jsme 

využili metodu dotazníku, kde jsme se zaměřili na závodníky české špičky 

v olympijské disciplíně cross-country, disciplíně maraton a porovnali je se 

špičkou světovou.  

Výsledky:  Výsledky retrospektivní analýzy podávají informace o počátcích, průběhu a 

závodních výsledcích elitních závodníků na horských kolech v žákovských 

kategoriích. Zjistili jsme, že elitní závodníci na horských kolech 

v žákovských kategoriích nedosahovali takových úspěchů jako nyní v elitní 

kategorii. Jejich trénink odpovídal přirozenému vývoji, proto jsou závodníci 

v elitní kategorii úspěšní a jsou schopni pokračovat ve své kariéře, kde 

podávají stabilní a kvalitní výkony po dlouhou dobu. 

Klíčová slova:  Cyklistika, horská kola, sportovní příprava dětí, sportovní úspěšnost, 

retrospektivní analýza, výsledky, dotazník 

  



 

 

Abstract 

Title: Retrospective analysis of results of elite contestant on a mountain bike in 

the student age.  

Objectives:  The aim was to find out if they were the best racers in  elite category of 

mountain biking successful even in pupil ´s categories or moved near the 

bottom of the timesheets. 

Methods:  For obtain the data we performed a retrospective analysis. For data 

collection we used the questionnaire method, where we focused on Czech 

racers who are the leaders in the Olympic disciplines of cross-country, 

marathon discipline and compared them with the top of the world.  

Results: A retrospective analysis provide information about the beginnings, 

progress and results of elite racing competition of mountain bike in junior 

categories. We found that elite mountain bike racers in the categories of 

pupils did not  achieve such success as it is now in the elite category. Their 

training corresponded with natural evolution that is way the  competitors in 

the elite category are successful and they are able to continue their careers 

that serve a good stable performance over a long period of time.  

Keywords:  Cycling, mountain biking, sports training children, sports success, 

retrospective analysis, the results of the questionnaire
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1 Úvod 

Bakalářskou práci na téma retrospektivní analýza výsledků závodníků na horských 

kolech v žákovské kategorii jsem si vybral, protože jsem sám aktivním cyklistou. 

Většina sportovců chce být úspěšná a dosahovat jen těch nejlepších výsledků. Některým 

se to podaří, jiní se i přes usilovné snažení a hodiny tréninku závodní špičce ani 

nepřiblíží. V této práci jsme položili těm nejlepším závodníkům elitní kategorie na 

horských kolech několik otázek, abychom se dozvěděli, co může být klíčem 

k závodnímu úspěchu.  

Smyslem a cílem závodní cyklistiky je zvyšování výkonnosti. Výkonnost se 

hodnotí prostřednictvím soutěží pořádaných dle závazných pravidel (Henke, rok 

neuveden). Cyklistika je vytrvalostní sport a na vrcholové úrovni vyžaduje optimalizaci 

tréninkového procesu. Optimální trénink znamená dosažení co možná nejlepšího 

výsledku při co možná nejmenším vynaložení času. Přitom je důležité nejen provádět 

trénink, ale i mnoho vědět a intuitivně dělat to správné (Konopka, 2007). V oblasti 

sportovního tréninku se setkáváme s dvěma základními koncepcemi tréninku. Tou první 

je raná specializace a ta druhá je trénink přiměřený věku. Jsou trenéři, kteří jsou toho 

názoru, že aby byl sportovec v dospělosti úspěšný, měl by jít cestou tréninku 

přiměřenému věku. Existují trenéři, kteří jsou opačného názoru. My máme v naší práci 

jen úspěšné závodníky s úspěchy z olympijských her i mistrovství světa, naši probandi 

jsou několikanásobnými mistry své země, proto věříme, že se dozvíme, jaká koncepce 

tréninku vede k úspěchu. Závodníků jsme se zeptali, jakých výsledků dosahovali 

v žákovské kategorii, jak byl jejich trénink řízen, jestli jejich závodní kariéru přibrzdilo 

nějaké vážné zranění. Dále se zaměříme na srovnání závodníků české špičky se 

závodníky špičky světové. Rádi bychom se dozvěděli důvod, proč závodníci kteří jsou 

v České republice úspěšní v žákovském věku, nedokážou uspět na závodech světového 

poháru či mistrovství světa  

K získání dat využijeme dotazník. Tato metoda je pro zjištění informací 

nejvhodnější. Data jsme získávali během zimních měsíců pomocí elektronické 

komunikace. Se získáním dat nám pomohl Ondřej Cink, za což mu velice děkujeme. 

Cyklisté mají v této roční době první část přípravného období, proto jsou velmi časově 

vytížení, často se nacházejí v zahraničí na soustředěních, kde najíždějí stovky kilometrů 

na silničním kole.  
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V České republice se podobným problémem ve fotbale zabýval Jaromír Votík 

(2011). Pecha a Dovalil (2012) provedli retrospektivní analýzu výsledků hráčů tenisu. 

V cyklistice byla provedena retrospektivní analýza zahraničními autory. Autoři 

Schumachera, Mroza, Muellerb, Schmida a Rueckera (2006) tvrdí, že rozvoj 

špičkových výkonů je hlavním cílem ve sportovní vědě. Česky psaná studie zatím 

chybí, proto bychom vše rádi kvalitně zanalyzovali, aby naše poznatky mohly posloužit 

trenérům k zhodnocení svého tréninkového přístupu. 
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2 Teoretická část 

2.1 Historie horské cyklistiky 

Jízdní kolo bylo používáno mimo silniční povrch od doby svého vzniku. Již dříve 

se člověk rád pohyboval v terénu a už začátkem 20. století se pořádaly první terénní 

závody. Výroba prvních širokých pneumatik jízdu mimo velké silnice ještě usnadnila. 

Vývoj dnešního horského kola začal ovšem teprve na začátku 70. let v zemi 

neomezených možností – v USA. Zároveň se zrodem horského kola vznikaly v USA i 

první závody horské cyklistiky. Brzy po prodeji prvních horských kol v Kalifornii 

následovaly první závody. Závodníci museli začátkem 80. let zdolávat až 

padesátikilometrové tratě, nazývané cross-country. V roce 1983 se konalo první 

mistrovství USA pod názvem Norba (National Offroad Bycicle Association). O rozruch 

se postarala žena, jež se bez problémů vyrovnala mužům, a tak v prvních třech letech 

snadno vyhrála ženský titul: Jacquie Phelan, která svojí novinářskou činností a 

založením ženského spolku horské cyklistiky Wombats Women´s Mountain Bike and 

Tea Society) významně přispěla k prosazení ženské cyklistiky v USA. Současně 

s rozvíjejícím se trhem pomalu vznikaly první profesionální týmy. V roce 1987 se konal 

první velký závod na evropské půdě, neoficiální mistrovství světa ve Villars de Lans 

(Francie). V roce 1988 se tento systém soutěží začal realizovat v Evropě. Německý 

výrobce elektroniky Grundig organizoval pod označením Grundig Challenge Cup sérii 

závodů v celé Evropě, které v roce 1991 pokračovaly jako Grundig World Cup. 

Činnosti firmy Grundig tedy můžeme být vděční za to, že horská cyklistika tak rychle 

zdomácněla. V Evropě se kromě Mistrovství světa poprvé konalo i Mistrovství Evropy. 

Obě mistrovství se konala ve Švýcarsku. V roce 1990 zahrnula UCI (Union Cycliste 

Internationale) horskou cyklistiku do svého programu vedle silničních, dráhových a 

cyklokrosových závodů. V září se setkalo 24 reprezentačních týmů v Durangu 

v Coloradu k prvnímu oficiálnímu Mistrovství světa. V roce 1996 se v Atlantě 

uskutečnil poprvé olympijský závod horských kol (cross-country). Stal se milníkem 

v historii horské cyklistiky. Závod se konal před obrovským publikem a byl živě 

přenášen do celého světa. Tento den, si horská cyklistika zajistila definitivní náklonnost 

široké veřejnosti. V roce 2003 se konečně konalo také oficiální Mistrovství světa 

v disciplíně maraton, která spočívá ve zdolání minimálně šedesátikilometrové tratě o 

trvání alespoň 4 hodin. Olympijskou disciplínou však zůstávají pouze závody horských 

kol (cross-country) (Gerig a Frischknecht, 2004). 
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2.2 Charakteristika cyklistiky z hlediska fyziologie 

2.2.1 Pohybová charakteristika 

Pro cyklistiku je typický cyklický pohyb vytrvalostního charakteru, prováděný 

střídavou prací svalstva dolních končetin. Především kvůli plynulosti pohybu dolních 

končetin je cyklistika doporučována všem věkovým a výkonnostním skupinám (Landa, 

2005). 

2.2.2 Fyziologická charakteristika 

Následující metabolický a funkční profil cyklistiky se týká silničních a horských 

kol v průměrných podmínkách. Energetický výdej při jízdě na kole závisí na věku, 

pohlaví a na hmotnosti jedince, zvyšuje se v těsné závislosti na rychlosti jízdy. 

Průměrně se pohybuje mezi 250-750 % náležitého (bazálního) metabolizmu. Funkční 

parametry, tj výkonnost vnitřních orgánů, zejména srdečně-cévního systému a 

energetického využití zdrojů energie ve svalech, je na vysoké úrovni. Výkonnost a 

výkon v cyklistice závisí na vytrvalosti a ta je dána výkonností srdce, cév, plic a svalů 

(funkční parametry) (Landa, 2005). 

Nacházíme pozitivní souvislost mezi zvýšením tréninkového zatížení a zlepšení 

výkonu, většina atletů uznává, že špatné vyvážení mezi tréninkem a odpočinkem může 

vést ke snížení výkonu (Asker a Jekendrup, 2002). 

2.3 Biologický věk 

Každé dítě má ve sportu několik věků. Prvním je tzv. kalendářní věk. Člověku je 

třeba 7 let a narodil se 25. dubna. Znalost kalendářního věku je tedy velmi jednoduchá. 

Druhým věkem je tzv. věk biologický. Ten je dán nikoliv datem narození, ale 

konkrétním stupněm biologického vývoje organizmu. A ten se samozřejmě nemusí 

shodovat s věkem kalendářním. Pokud je jedinec více biologicky vyspělý, než kolik mu 

je podle data narození let, potom hovoříme o tzv. biologické akceleraci a naopak, pokud 

se jeho biologický vývoj opožďuje za kalendářním věkem, potom hovoříme o tzv. 

biologické retardaci. Třetím je tzv. sportovní věk, což je doba, po kterou se daný jedinec 

věnuje sportovní přípravě. V našem případě to znamená, jak dlouho se již věnuje 

cyklistice. Tento věk hraje určitou roli při posuzování dosažené výkonnosti dětí. 

Jedinci, kteří jsou stejně staří, ale mají výrazně různou délku sportovního věku, budou 

mít pravděpodobně i různou výkonnost. Přičemž ve výhodě bude většinou ten, kdo 

trénuje a závodí déle (Perič a kol., 2012). 
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Každý člověk má individuální tempo svého biologického vývoje. To vychází 

z genetických předpokladů, produkce hormonů, různých vlivů prostředí (jako je např. 

výživa, nemoci apod.) a ještě z dalších okolností, které však nejsou dostatečně známé. 

Tato různorodost mezi jedinci se vyrovnává kolem 18 – 20 roku. Pro trénink dětí je 

však velmi důležité znát konkrétní hodnoty biologického věku, protože na jeho základě 

je možné v tréninku využít princip přiměřenosti. Existuje několik možností, jak je 

možné poznat skutečnou hodnotu biologického věku. K hlavním patří porovnání výšky 

a váhy s normami, stanovení stupně osifikace kostí, porovnání stupně rozvoje 

sekundárních pohlavních znaků, popř. stanovení stupně prořezávání zubů. Znalost 

biologického věku má velký význam pro stanovení míry talentovanosti a akceleraci 

biologického vývoje. Jinak by totiž bylo možné, že by velmi talentované dítě bylo 

hodnoceno hůře jen z toho důvodu, že je biologicky retardované, a na druhou stranu dítě 

netalentované, avšak biologicky akcelerované, by mohlo být hodnoceno lépe (Perič a 

kol., 2012). 

2.4 Senzitivní období 

Je všeobecně známé, že v každém věku má člověk předpoklady pro něco jiného. 

Trénink pohybových schopností a dovedností není v každém věku stejně efektivní, ne 

každá schopnost je vždy dobře trénovatelná. Existují tedy určitá stádia ve vývoji, která 

jsou vhodnější pro rozvoj určité schopnosti či dovednosti. Tato období se nazývají jako 

senzitivní (citlivá). Senzitivní období jsou definována jako vývojové časové etapy, které 

jsou zvláště vhodné pro trénink určitých sportovních aktivit spojených s rozvojem 

pohybových schopností a dovedností. Existují tedy optimální věková období pro rozvoj 

a fixaci pohybových schopností a dovedností. U dětí se v těchto vývojových etapách 

dosahuje nejvyšších přírůstků rozvoje dané schopnosti, nevyužití těchto období může 

vést k jejímu pomalému či nekvalitnímu projevování. Rozvoj konkrétních pohybových 

schopností a dovedností by měl být prováděn právě během příznivého vývojového 

období tj. v období senzitivním. Senzitivní období ovšem není příliš vhodné svazovat 

s kalendářním věkem dětí. Měla by být spíše orientována na reálný stupeň vývoje, tj. na 

biologický věk (Perič a kol., 2012). 

2.5 Zvláštnosti vytrvalostního tréninku dětí a mládeže 

Právě v našem přetechnizovaném světě dochází stále více k výraznému omezení 

přirozeného pohybu dětí a mládeže. Je až děsivé vidět, jak děti stále více a více ztrácejí 

možnosti pro svůj přirozený pohyb. Je proto čím dál důležitější nabízet dětem dostatek 
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pohybových aktivit. Jednou z nich může být i vytrvalostní trénink se všemi jeho 

přednostmi. Zvláštní význam má vytrvalostní trénink právě ve spojitosti se stále se 

zvyšujícím počtem obézních dětí. Vytrvalostní trénink pro tyto věkové skupiny však 

musí být vždy postaven tak, aby byla zachována radost z pohybu a motivace k němu. 

Abychom porozuměli rozvoji vytrvalostní schopnosti dětí a mládeže, musíme nejprve 

ozřejmit následující biologické zákonitosti. Stejně jako u dospělých představuje 

maximální spotřeba kysíku (VO2max) limitující faktor aerobní výkonnosti. Maximální 

příjem kyslíku je v absolutním pohledu (ml/min) u dětí a mládeže nižší než u dospělých. 

Pokud však přepočítáme maximální spotřebu kyslíku na tělesnou hmotnost (ml/kg/min 

hmotnosti), pak dosahují děti a mládež vyšších hodnot než dospělí. Relativní maximální 

spotřeba kyslíku se u chlapců pohybuje okolo 50 ml/kg/min a u dívek okolo 45 

ml/kg/min. Srdeční frekvence je u dětí a mládeže během zatížení vyšší. To má své 

důvody již ve vysoké klidové srdeční frekvenci, která se například u 8 letého dítěte 

pohybuje okolo 90 tepů/min a u dospělého člověka je to jen 70 tepů/min. Kontrola a 

řízení sportovního tréninku dětí pomocí sledování srdeční frekvence je s dodržením 

určitých podmínek možné. Maximální hodnota srdeční frekvence mezi netrénovaným a 

trénovaným dítětem zpravidla není rozdílná. Značné rozdíly v hodnotách srdeční 

frekvence je možné pozorovat pouze při vysoce intenzivních pohybových činnostech. Je 

proto smysluplnější využívat pro řízení tréninkové intenzity spíše rychlost pohybu. V 

oblasti metabolismu svalů vykazuje dětský organismus lepší dispozice pro aerobní 

způsob krytí energie. Studie z posledních let našly u dětí vyšší zužitkování volných 

aminokyselin pro energetické procesy než u dospělých. Anaerobní kapacita dětského 

organismu je výrazně omezena. Je podmíněna růstem a s přibývajícím věkem se 

zlepšuje. Z toho vyplývá důležitý závěr, že převažující aerobní trénink v mladším 

školním věku, by měl být postupně nahrazen rozvojem anaerobní kapacity v pozdějším 

věku.  

2.5.1 Vývojové stupně 

Vývojem dítěte můžeme chápat veškeré růstové a strukturální změny, které během 

dětství prožijeme. Právě změny a strukturace tkání, orgánů a celých orgánových 

systémů mají rozhodující vliv na motorické a psychické vlastnosti dítěte. Tělesná 

zatížitelnost a výkonnost je v dětském věku podmíněna právě těmito probíhajícími 

změnami. Následující tabulka zobrazuje jednotlivé věkové stupně z hlediska 

biologického rozvoje, které je nutné brát v úvahu. 
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Tabulka 1: Vývojové stupně 

Vývojový stupeň Kalendářní věk (roky) 

Mladší školní věk 4 – 6 až 10 let 

Starší školní věk Od 10 let do nástupu puberty chlapci 12 – 13 

let 

První pubert. fáze (puberta) Chlapci 12 – 13 až 14 – 15 let 

Druhá pubert. fáze (adolescence) Chlapci 14 – 15 až 18 – 19 let 

1 

Zdroj: (Kuhn, Nusser, Platen a Vafa, 2005) 

Obecná vytrvalost je trénovatelná v každém věku, jen během pubescence je její 

trénovatelnost nejefektivnější (Kuhn, Nusser, Platen a Vafa, 2005) 

2.6 První pubertální fáze (puberta) 

Období pubescence je z hlediska vývoje motoriky velmi zajímavé. Dítě se 

přeměňuje v dospělého člověka. V období pubescence se zvláště silně projevuje zákon 

nerovnoměrného vývoje. V pubescenci můžeme rozeznávat dvě vývojové fáze, 11 – 13 

let, 13 – 15 let případně déle, která je vlastní pubertou. První fáze bývá bouřlivější, 

druhá klidnější. Období dospívání silně ovlivňuje motoriku. Růst kostry a svalstva, 

zvláště končetin, je nerovnoměrný a překotný. Dochází tak disproporcionalitě, která se 

projevuje i v pohybu. Paže a dolní končetiny bývají dlouhé a slabé. Trup je malý a 

dosud nevyvinutý. V druhé fázi pubescence, která u hochů nastává později než u dívek, 

vznikají již typické ženské a typické mužské morfologické znaky, jednotlivé růstové 

disproporce se vyrovnávají. Vzhledem k tomu, že růst svalstva je do délky rychlejší než 

do šířky, má pubescent relativně menší sílu. Lepší proporce mezi délkou svalů a jejich 

objemem nastávají až v pubertě. ,,Vytrvalost se ve statickém úsilí zvyšuje až ke konci 

pubescence, tj. po 14. - 15. roce. Z hlediska dynamiky pohybu pozorujeme často 

nepřiměřenou kontrakci svalů antagonních, takže motorický projev je velmi strnulý. 

V mnoha případech opět dochází k pohybům s malým vynaložením úsilí, takže 

pubescent působí svalovou ochablostí. Je třeba se zmínit o tom, že pubescenti se učí 

však pohybům daleko uvědoměleji. Jsou schopni analýzy a průběh pohybu umí lépe 

                                                 
1
 . Ženy jsme z našeho výzkumu vynechali, protože česká špička je příliš úzká a jen málo závodnic je 

úspěšných i ve světové konkurenci. Trénink žen je sám o sobě specifický. Ženy jsou zpravidla více citlivé 

na vnější podněty. Vyplácí se větší takt, pochopení a důvěra. Ženy obvykle potřebují častější komunikaci 

s trenérem (Dovalil, 2009). Pokud u žen nezvládneme psychologickou přípravu, může dojít k zásadnímu 

ovlivnění sportovní výkonnosti. 
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chápat než prepubescenti. Ke konci pubescence, ve druhé fázi tohoto období, kdy se 

vyrovnávají proporce a kdy dochází ke zvýraznění typicky mužských a typicky 

ženských anatomických znaků, dochází také ke specifickým projevům mužské a ženské 

motoriky. V pohybech chlapce po překonání puberty se projevuje síla, pohyby nejsou 

tak plynulé jako u dívek, jsou však cílevědomější. Rychlé narůstání síly u chlapců v 15 

letech a později je důvodem, že chlapci chtějí sílu projevit v motorických činnostech a 

snaží se stále ji zvyšovat. Doba po překonání puberty je obdobím velmi příznivým pro 

pěstování všestranné tělesné výchovy. U mnohých chlapců a děvčat pozorujeme během 

pubescence jen nepatrné nebo vůbec žádné negativní motorické úkazy. Jde hlavně o 

mládež, která v období prepubescentním pravidelně intenzivně cvičila a která i během 

pubescence provozuje tělesnou výchovu dostatečně intenzivně. U těchto dětí nedochází 

k takové disproporcionalitě. Konstituce mívá u nich převahu izomorfní komponenty Při 

pravidelném tréninku někdy vůbec nedochází ke zhoršení motoriky, naopak se výkony 

zlepšují. Z uvedeného vyplývá, že pravidelná a dostatečná intenzivní tělesná výchova 

v prepubescenci a v pubescenci má velký vliv na harmonický průběh dospívání 

(Čelikovský, 1977). 

2.7 Vytrvalostní trénink dětí a mládeže 

Doposud byl vytrvalostní trénink chápán spíše jako zdravotně a kompenzačně 

zaměřená pohybová aktivita pro děti a mládež, nikoliv jako výkonnostní sport. 

2.7.1 Vytrvalostní trénink v období puberty 

V období puberty pro děti respektive pro chlapce, vyplývají následující zvláštnosti: 

Dětský organismus v tomto věku projde nejvýraznějšími změnami, které vedou 

k lepší trénovatelnosti a adaptabilitě především kondičních schopností, vytrvalosti a 

síly. To je také podmíněno přibýváním na tělesné hmotnosti a tělesné výšce. 

Trénink v tomto období je rozhodující pro pozdější výkonnost. Při nedostatečném 

uplatňování nároků na funkční připravenost nemůže později dojít k plnému rozvoji 

vytrvalostních schopností. 

Četnost tréninku by měla být alespoň 2 až 3 krát týdně s efektivní dobou trvání 

alespoň 20 až 30 minut. Protože v tomto věku dochází i k poměrně rychlému poklesu 

těchto získaných pohybových schopností, je takováto četnost tréninkového zatížení 

vzhledem ke kontinuálnímu růstu výkonnosti nutností. Tělesná výchova a mimoškolní 
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pohybové aktivity dávají v tomto směru možnost účastnit se takovéhoto pravidelného 

tréninku. 

Nejpoužívanějšími metodami jsou v tomto věku variabilní souvislá metoda a 

extenzivní a intenzivní intervalová metoda. Nejčastějším obsahem variabilní souvislé 

metody je zpravidla hra s během (fartlek), běh se střídavým tempem a překážkový běh. 

Extenzivní intervalová metoda vede k rozvoji anaerobního výkonu při krátkodobých 

intervalech se submaximální intenzitou. Obsahem těchto intervalových metod může být 

běh v kopcovitém terénu, běh se střídáním tempa nebo dlouhodobější opakované 

štafety. Ale i v tomto věku je důležité skrze pestrý tréninkový obsah udržovat motivaci 

dětí ke sportovní činnosti (Kuhn, Nusser, Platen a Vafa, 2005). 

Senzitivní období vytrvalostních schopností 

Vytrvalostní schopnosti jsou do jisté míry univerzální, což znamená, že se mohou 

rozvíjet v podstatě v kterémkoliv věku. Jedním z vytrvalostních ukazatelů je schopnost 

přenosu kyslíku krví do tkání tzv. maximální spotřeba kyslíku. Ta se posuzuje buď 

v absolutních hodnotách (v litrech spotřebovaného kyslíku za minutu), nebo 

v hodnotách relativních (v mililitrech spotřebovaného kyslíku za minutu na jeden 

kilogram hmotnosti). Zatímco maximální hodnoty spotřeby kyslíku stoupají přibližně 

do 18 let (což je dáno růstem postavy), relativní hodnoty rostou přibližně do 15 let 

(Perič a kol., 2012). 

2.8 Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku 

Mezi zásadní úkoly trenéra patří vytvořit základy pro pozdější trénink. Je celá řada 

názorů, na co by měl být trénink dětí zaměřen. Obecně můžeme říci, že podstatou 

tréninku v dětském věku je příprava dítěte pro trénink v dospělosti. Pro každou 

sportovní disciplínu existuje věk, ve kterém jsou dosahovány absolutně nejvyšší 

výkony. Toto období je nazýváno jako ,,vrcholový věk“. 

2.8.1 Raná specializace 

Je zaměření tréninku na okamžitý výkon. Využívají se prostředky a formy, které 

vedou rychle k cíli, – momentálnímu úspěchu. Právě toto, většinou monotónní, zatížení 

vede často k jednostrannosti. Dítě umí pouze úzkou řadu pohybů, které nemají širší 

základnu. Významným negativním aspektem vysoce specializovaného tréninku mohou 

být i určitá zdravotní rizika. Oslabení nazatěžovaných svalů a naopak přetěžování svalů 

zatěžovaných. To může v důsledku vést i k vážným poruchám ve vývoji kostry, kloubů 
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a svalového aparátu. Dalším významným nebezpečím této jednostrannosti je limitace 

v pozdějším tréninkovém rozvoji. Jakoby se vytvořila ,,tréninková bariéra“, kterou není 

možné překročit. Dochází k předčasnému vyčerpání adaptačních podnětů (Perič a kol., 

2012). 

2.8.2 Trénink přiměřený věku 

Klade si za cíl vytvořit co možná nejlepší předpoklady pro pozdější rozvoj. Jeho 

podstatou je vytvoření co nejširší zásobárny pohybů. Ta má význam nejen pro činnost 

centrální nervové soustavy (tvorba nových spojů), ale také v určité pohybové 

zkušenosti, která dále umožňuje rozvíjet kvalitu pohybů v dané specializaci. Pestré 

zásobárny pohybů je potom v tréninku dosahováno prostřednictvím všeobecné a 

všestranné přípravy (Perič a kol., 2012). 

Ať chceme nebo ne, specializované zatěžování je vždycky více či méně 

jednostranné. Pracují stále stejné svalové skupiny, na ně obvykle zaměřujeme posílení, 

to vede nutně k oslavení svalů, které nejsou přímo třeba. V důsledku toho hrozní 

nebezpečí poškození kostního systému. Jistě, zanedbatelná není ani otázka prostředí, 

v němž trénink probíhá, i zde jednotvárnost může vést k psychickému přepětí a únavě. 

Závažné je ovšem hledisko lékařské a pedagogické. Ve snaze dosáhnout brzy vysoké 

výkonnosti se nároky tj. objem, intenzita a psychické vypětí s tím spojené přenášejí na 

děti. To vše je v rozporu s vývojovými zvláštnostmi a s ohledem na dosažení vysoké 

sportovní výkonnosti (ve vrcholovém věku) to není nutné. Rovněž není nutné předčasně 

děti svazovat zodpovědností, vážností, omezovat herní bezstarostný postoj ke sportu 

jako zdroji zážitků. Rozbor výkonů a zkušeností z řady sportů dokazuje, že rekordních 

výkonů lze dosáhnout oběma cestami. Odmyslíme-li na chvíli závažná vývojová 

zdravotní a společenská hlediska, naléhavě se vnucuje otázka, co je z ,,čistě sportovního 

hlediska“ lepší. Odpověď nemůžeme očekávat od příkladů, pozornost bychom měli 

obrátit k seriózním rozborům, z kterých vyplývají tyto závěry: 

U raně specializovaných sportovců se pozoruje strmější vzestup výkonnosti, 

vrcholu ve sportu se dosahuje rychleji. 

S vysokými výkony v žákovském a dorosteneckém věku dosahovaných cestou 

brzké specializace zřetelně souvisí po 18. a 19. roce výkonnostní zaostávání. 

U raně specializovaných sportovců je doba vrcholové sportovní výkonnosti 

poměrně krátká, pokles nastává dříve a je rychlejší. 
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Co do absolutních hodnot dosažené výkonnosti existuje mírná převaha sportovců, 

kteří nešli cestou rané specializace (Henke a kol., rok neuveden) 

Je proto na místě vyslovit zdrženlivé stanovisko k rané specializaci. Tím spíše, že 

ani čistě sportovní hledisko nepotvrzuje její efekt a oprávněnost. Přesto však nalézá 

stále četné stoupence, často v řadách sportovních funkcionářů, trenérů a netrpělivých 

rodičů. 

Typické znaky rané specializace 

 specializované zatížení, 

 je vždy jednostranné, 

 raná specializace je v rozporu se zákonitostmi vývoje, 

 je nemorální, 

 křivka výkonnosti u rané specializace je strmější než u tréninku odpovídajícímu 

vývoji. Absolutní špičky ve výkonnosti se nedosahuje, setrvání na vrcholové 

výkonnosti je kratší a končí prakticky před dospělostí, 

 nezůstává kladný vztah ke sportu do budoucnosti. 

2.9 Sport a výchova 

Sport a trénink poskytuje řadu příležitostí, při nichž musí každý projevit své 

charakterové vlastnosti, mravní zásady, vztah k ostatním. Sportovní život zná mnoho 

čestných, obětavých, pracovitých a zanícených lidí. Víme však, že existují primadony a 

sobečtí sportovci, jimž na ostatních nezáleží. Měli bychom si uvědomit, že při 

sportování se mladý člověk pohybuje uprostřed jakéhosi mnohoúhelníku výchovných 

vlivů: 

rodičů, školy, trenéra a okolí. 

Snadno si lze představit, že žádoucí působení se uskutečňuje pouze při souladu 

všech těchto činitelů. Ty mohou být někdy protikladné, naopak vše může usnadnit 

vzájemná spolupráce. Rodiče se zajímají o sportovní záležitosti, trenér ví o prospěchu a 

chování svých svěřenců ve škole, třídní učitel počítá s aktivitou, kázní a čestným 

jednáním svých žáků, sportovců. 

Zatímco růst sportovní výkonnosti je podmíněn náročnou výchovou, vytvářejí 

rodiče pro děti prostředí zcela opačné. Ve vidinách, že jejich syn bude třeba hokejová 

hvězda a dcera světová tenistka, vytvářejí dětem domněle nejpříznivější podmínky – 
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kupují drahou výstroj, nosí sportovní vybavení (jen aby se náhodou děti před utkáním 

neunavily), nevidí dítě dostatečně kriticky a dokonce někdy vehementně uplatňují svoje 

,,odborné rady“, které jsou v rozporu s tím, co říká a požaduje trenér (Henke a kol., rok 

neuveden) 

Mnozí rodiče vkládají do potomků navíc svoje nesplněné sportovní naděje! 

2.9.1 Rodiče – trenér 

Vztahy trenéra a rodičů nemusejí být vždy nejlepší. Někdy mohou mít rodiče 

z vlastní sportovní zkušenosti na věc odlišný názor. I přesto je dobře děti do sportu 

přivést, a do trenérské práce nezasahovat. 

Trenér by se měl od počátku snažit s rodiči navázat a udržovat přiměřený kontakt a 

získávat je jako spolupracovníky. Neujasní-li si trenér kontakt nebo spolupráci od 

počátku, má nejen výchovnou, ale i tréninkovou práci těžší. 

Vybavení osobnosti trenéra: 

 zaměřenost, angažovanost, sounáležitost, 

 vlastnosti, schopnosti, 

 vzdělání (všeobecné i odborné), 

 zkušenosti (životní a sportovní), 

 charakter. 

2.9.2 Výchova 

Zcela mimořádnou úlohu ve výchově mladého sportovce hraje kolektiv. V něm se 

vytvářejí normy chování, vzájemná důvěra, rodí se spolupráce a spolehnutí se jeden na 

druhého. Vědomí sounáležitosti není omezeno jen na kolektivní sporty, ale i 

v individuálních sportech tento pocit znásobuje úsilí sportovce a zvyšuje výkon. 

Nejvýznamnějším výchovným prostředkem je bezprostřední kontakt trenéra se 

svými svěřenci v tréninkové praxi, jeho jednání, požadavky, posilování pozitivních a 

tlumení negativních projevů v chování při tréninku, soutěžích a mimo ně. Zvláštní 

podmínky představují pobyty na závodech a soustředěních. 

Ve sportu jde o výkonnost, bez výkonu by sport nebyl sportem. Ale také výchova, 

mířící za hranice výkonu, musí být neoddělitelnou součástí sportovního tréninku. 
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Nejen z obecného hlediska, ale i v samotném sportu se to mnohokrát zhodnotí 

(Henke a kol., rok neuveden). 

2.10 Sestavení ročního tréninkového cyklu 

Rozhodující roli při dlouhodobé systematické přípravě cyklisty sehrává vysoká 

kvalita tréninkového procesu, jeho optimální průběh a stavba s racionálním zastoupením 

všech složek přípravy s přihlédnutím k biologickému vývoji jedince. K dosažení 

vytknutého cíle nesmíme zapomenout na základní principy sportovního tréninku (Henke 

a kol., rok neuveden). 

2.10.1 Tréninkové principy 

Princip specifičnosti 

Princip specifičnosti je založen na předpokladu, že nejlepším způsobem rozvoje 

fyzické zdatnosti je trénovat energetické systémy a kondiční schopnosti, které jsou 

velmi těsně spjaty s pohybovou strukturou a energetickou náročností soutěžního 

výkonu. Nejlepší tréninkem pro běžce je tedy běh, pro plavce plavání a pro vzpěrače 

vzpírání. 

Princip postupného zvyšování zatížení 

Pokud chtějí sportovci zvýšit úroveň své fyzické zdatnosti, musí přinutit jejich tělo 

ve srovnání s běžným pohybovým režimem k mnohem větší aktivitě. Pokud zvýšíme 

zatížení v tréninku, svaly i energetické systémy se přizpůsobí. Princip zvyšování 

zatížení lze v tréninku aplikovat zvýšením jak intenzity, tak délky cvičení. Jestliže 

prodloužíte vytrvalostnímu běžci tréninkovou vzdálenost o 5 min, zvýšil by se objem 

jeho tréninku. Pokud ho však necháte běžet obvyklou vzdálenost, ale v kratším čase, 

zvýší se intenzity běhu. 

Princip postupných kroků 

Pro trvalé zvyšování tělesné zdatnosti musíte postupně zvyšovat zatížení 

v preferovaných oblastech (energetické systémy, kondiční schopnosti). Pokud zatížení 

zvyšujete příliš rychle, sportovec se nebude schopen na tak vysoké zatížení adaptovat, 

dojde k jeho přetížení a k možnému poškození jeho organismu. Pokud bude naopak 

zatížení nízké, nedojde k požadovanému adaptačnímu procesu ani ve svalech, ani 

v ostatních systémech. 
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Princip stagnace tělesné zdatnosti 

Jakmile začnou začátečníci pravidelně trénovat, jejich úroveň tělesné zdatnosti se 

začne prudce zlepšovat. Po dosažení určitého stupně ale již další rozvoj kondice není 

lineární a postupně se zpomaluje. Z lineární závislosti se stává závislost parabolická. 

Vysvětlení tohoto jevu je poměrně jednoduché. Se zvyšujícím se zatížením je ke 

zlepšení potřebný stále větší objem i intenzita tréninku. Při sestavování tréninkového 

plánu nezapomeňte, že úroveň tělesné zdatnosti se nemůže stále zvyšovat lineárně podle 

vašich představ, ale že se na vyšší úrovni tělesné zdatnosti křivka postupně odklání, tj. 

při dalším zvyšování zatížení již nedojde k úměrnému zvýšení výkonnosti. 

Princip variability 

Tento princip má několik významů. Pokud sportovci trénují několik dní s vysokým 

objemem i intenzitou zatížení, potřebují určitý čas na zotavení. Při periodizaci 

tréninkových plánů je nutno přemýšlet o změnách v objemu a intenzity tréninku tak, 

aby nejvyšší kondice dosáhli sportovci vždy v soutěži a nikoliv v tréninku. Tento 

princip také znamená, že by se měly v tréninku střídat různé aktivity, sportovec pak 

neztrácí o trénink zájem a nedochází k celkovému či lokálnímu přetížení organismu. 

Reverzibilní princip 

Když sportovci přestanou trénovat, jejich práce získaná kondice se postupně ztrácí, 

a to obvykle mnohem rychleji než byla získána. Aktuální pokles kondice je závislý na 

délce tréninkové periody před ukončením tréninku. Srdečně – oběhová výkonnost se u 

sportovce upoutaného na lůžko snižuje v průměru o 10 % týdně. Erudovaní trenéři a 

současní sportovci si uvědomují, že udržování přiměřeně vysoké kondice po celý rok je 

lepší než úplné vysazení tréninku. 

Princip individuálního přístupu 

Každý sportovec je individualita a na stejné zatížení reaguje odlišně. Účinek 

tréninku závisí na stupni vyspělosti sportovce. Před pubertou je trénink méně efektivní 

než po pubertě. Další faktory, které ovlivňují reakci sportovců na zatížení jsou: stav 

kondice před sezonou, genetické dispozice, pohlaví a rasa, stravovací návyky a spánek, 

okolní prostředí (teplo, chlad a vlhkost) a pochopitelně motivace. Z toho vyplývá 

potřeba maximálně možné individualizace tréninku. 
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Princip přiměřenosti 

Pamatujte si, že trénink je dlouhotrvající a postupný proces. Dejte sportovci čas na 

zlepšení výkonnosti. Úkolem kondičního trenéra je zpracovat tréninkový program, který 

optimálně zvyšuje zatížení a využívá k tomu všechny principy. Jako trenéři určitě 

chcete rozvíjet tělesné funkce vašich svěřenců postupně až k dosažení vynikající 

kondice, ne je zničit přetrénováním (Martens, 2006). 

Ve speciálním tréninku se vytvářejí cykly zaměřené k účasti ve vrcholných 

soutěžích roku. Dovalil (2012) rozlišuje tréninkové cykly na mikrocykly, mezocykly a 

makrocykly. Sled tréninkových jednotek v opakujícím se schématu, se nazývá 

mikrocyklus (nebo také krátkodobý, vícedenní tréninkový cyklus). Sled několika 

mikrocyklů naplňuje mezocyklus (nebo střednědobý, vícetýdenní cyklus). Sled 

mezocyklů, střídajících a opakujících a opakujících se podle principů stavby tréninku 

v delší časové dimenzi, bývá označován jako mikrocyklus (Dovalil a kol., 2012). 

K dosažení předpokládané výkonnosti musí mít sportovci patřičné dispozice. Je to 

především velmi dobrý zdravotní stav bez vážnějších odchylek, který lze považovat za 

základní limitující faktor a nadprůměrnou úroveň funkčních mechanismů, jež zajišťuje 

nutný vysoký výdej energie (Henke a kol., rok neuveden). 

2.10.2 Identifikace sportovních talentů 

Stanovení kritérií pro posouzení pohybových talentů pro danou oblast sportovních 

činností je nedílnou součástí teorie sportovního tréninku. Množství prostředků, které se 

vydává na přípravu sportovců ve vrcholovém sportu vyžaduje, aby osoby, které jsou 

zařazeny do těchto systémů, měly vysokou pravděpodobnost na dosažení nejvyšší 

výkonnostní úrovně. Jelikož sportovní příprava je dlouhodobý proces, ve kterém se 

základy pozdější výkonnosti vytvářejí ve školním věku, je vhodné, aby perspektiva 

jednotlivce byla rozpoznána co nejdříve. ,,V domácím i světovém písemnictví je proces 

identifikace sportovních talentů chápán jako provázaný komplex“ (Perič, Suchý a kol., 

2010) který nelze oddělit bez toho, aby došlo v k vážnému narušení předpokladů 

dosažení vrcholové výkonnosti. Celý tento komplex je možné chápat jako složitý 

systém prvků, které jsou spolu tematicky a obsahově propojeny do určitých skupin a 

tyto obsahové skupiny na sebe navzájem navazují a jedna druhou ovlivňuje. Celý proces 

dosažení vrcholové výkonnosti je možné chápat jako pyramidu, která se skládá ze tří 

pater (Perič, Suchý a kol., 2010). 
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Tabulka 2: Pyramida dosažení vrcholové výkonnosti 

Okolnosti Zdraví 
Příznivý průběh 

okolností 
Náhoda 

Vnější faktory Zázemí Podmínky Trénink Prostředí 

Vnitřní 

faktory 
Kondice 

Somatická 

stavba 
Technika Vlastnosti Dědičnost 

Zdroj: (Perič, Suchý a kol., 2010) 

Dalším předpokladem vysoké výkonnosti je racionální rozložení sportovní 

přípravy do dlouhodobého plánu na 6-10 let, ve kterém dodržujeme zásady jednotlivých 

etap sportovního tréninku. Efektivita tréninkové činnosti i její plánování úzce souvisí 

s předtréninkovou objektivizací stavu cyklisty s následným zaměřením tréninkových 

cyklů. S kvalitním plánováním tělesné zátěže souvisí i vyhodnocování jednotlivých 

zatížení (Perič, Suchý a kol., 2010). 
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2.10.3 Roční tréninkový cyklus – starší žáci – 13 – 14 let (převzato z Henke a kol., 

rok neuveden) 

Tabulka 3: Roční tréninkový cyklus - starší žáci -13 - 14 let 

Období Hlavní úkoly sportovní přípravy 

Přechodné I. Zotavení, udržení zdatnosti nespecifickými prostředky sportovní přípravy 

Přípravné I. Obecná kondiční příprava (OKP) – rozvoj všestranné zdatnosti, obecné 

vytrvalosti, rychlosti, obratnosti a obecné dynamické síly 

Speciální kondiční příprava (SKP) – rozvoj rychlosti (válce), vytrvalosti 

v optimální frekvenci šlapání, techniky jízdy ve skupině 

Přípravné II. OKP – rozvoj všestranné zdatnosti, obecné vytrvalosti, rychlosti obratnosti a 

obecné dynamické síly 

SKP – rozvoj dlouhodobé vytrvalosti, frekvence a vytrvalosti v optimální 

frekvenci šlapání, techniky 

Hlavní I. OKP – rozvoj všestranné zdatnosti, rychlosti a obratnosti 

SKP – rozvoj dlouhodobé vytrvalosti, rychlosti, vytrvalosti v optimální 

frekvenci šlapání, techniky a taktiky, dosažení sportovní formy na hlavních 

závodech 

Přechodné II.  OKP – zotavení, aktivní odpočinek 

Hlavní II. OKP – rozvoj obratnosti, rychlosti 

SKP – rozvoj vytrvalosti, rychlosti, techniky a taktiky (prodloužení sezony) 

Zdroj: (Henke a kol., rok neuveden) 
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2.10.4 Roční tréninkový cyklus – Kadeti – 15 – 16 let (převzato z Henke a kol., rok 

neuveden) 

Tabulka 4: Roční tréninkový cyklus - kadeti - 15 - 16 let 

Období Hlavní úkoly sportovní přípravy 

Přechodné I. Zotavení, udržení zdatnosti nespecifickými prostředky sportovní přípravy 

Přípravné I. OKP – rozvoj všestranné zdatnosti, včetně vytrvalosti, síly, rychlosti, 

obratnosti a pohyblivosti 

SKP – rozvoj dlouhodobé vytrvalosti v optimální frekvenci šlapání, techniky a 

taktiky (zimní dráha, cyklokros) 

Přípravné II. OKP – rozvoj vytrvalosti, síly a rychlosti 

SKP – rozvoj dlouhodobé, střednědobé a silové vytrvalosti, rychlosti, speciální 

síly a vytrvalosti v optimální frekvenci šlapání 

Hlavní  OKP – udržení síly ve velkých svalových skupinách (zádové, břišní, prsní a 

pažní svaly) 

SKP – rozvoj dlouhodobé, střednědobé a silové vytrvalosti, rychlosti, speciální 

síly a rychlosti, dosažení vysoké sportovní formy na hlavních závodech sezony 

Zdroj: (Henke a kol., rok neuveden) 

Měli bychom pamatovat, že máme spoustu času a prostoru pro zlepšení a pokud 

máme nakonec dosáhnout našeho potenciálu, je nutný postupný růst. Profesionální 

cyklisté nezačínají trénovat s velkým objemem a spoustou intenzivních tréninků. 

Postupují postupně rok od roku. Během prvních cyklistických let je nejlepší, když se 

věnujete i ostatním sportům. Není dobré se specializovat příliš brzy jen na cyklistiku – 

pro náš dlouhodobý vývoj to tak bude lepší. Během prvních dvou let, kdy se 

připravujeme i na další sporty, by měl být celkový objem tréninku ve všech sportech 

nejlépe mezi 200 – 350 hodinami. Až nám bude sedmnáct, a pokud jsme byli schopni 

do té doby zvládat trénink bez obtíží, měli bychom objem zvýšit (Friel, 2013). 
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2.11 Cyklista – profesionál 

Cyklista je pro tuto kategorii sportovců jejich profesí, plně se jí věnují, vše musí 

mít na nejvyšší úrovni a jejich cílem je ,,absolutní výkonnost“ a ,,absolutní výkon“ na 

mistrovských soutěžích ČR, Evropy, světa a na olympijských hrách. Výkonnost i výkon 

je tedy předem dána umístěním, časem a podobně. ,,Absolutní výkonnost“ a ,,absolutní 

výkon“ jsou pojmy vztahující se k profesionální kategorii. Tréninku a přípravě 

k závodům je podřízeno vše, ,,absolutně“ vše. Až podle toho, jak si profesionál 

naplánuje přípravu, trénink, závody a regeneraci, plánuje vše ostatní. Musí mít absolutní 

předpoklady, dlouhodobou přípravu a vynikající zdravotní stav. ,,Absolutní výkonnost“ 

i ,,absolutní výkon“ má předem stanovené předpoklady a předem stanovené cíle. Pokud 

cyklista-profesionál nesplňuje některý z předpokladů, může o ,,absolutním výkonnosti a 

o ,,absolutní výkonu“ uvažovat jen stěží. Ani splnění předpokladů pro ,,absolutní 

výkonnost“ však nezaručuje vítězství, tedy ,,absolutní výkon“ (Landa, 2005). 

Mezi závodníky světové špičky řadíme ty závodníky, kteří jsou v elitní kategorii 

dlouhodobě velmi úspěšní. tj. dosahují pravidelně po dlouhou dobu umístění do 5. místa 

v závodech Mistrovství Evropy, Světové poháru a Mistrovství světa. 

Abychom mohli kvalitně trénovat, je velice důležité předejít zraněním. Nevědomí 

jak se vyhnout nebezpečným situacím a dělání taktických chyb, jsou hlavními faktory 

v cyklistických nehodách. Vyčerpání vede ke snížení koncentrace a pomalým reflexům, 

tedy hraje důležitou roli (Burke, 2002). 

2.12 Soutěže, typy závodů a věkové kategorie 

Tratě pro horská kola jsou dána lesními cestami, stezkami v lesích nebo na polích, 

na cestách s udusaným povrchem nebo šotolinou. Úseky tratě dlážděné nebo 

s asfaltovým povrchem nesmějí překročit limit 15% celkové délky tratě. 

2.12.1 Soutěže 

A: Mistrovství ČR, B: České poháry a mezinárodní závody zapsané 

v mezinárodním kalendáři UCI, C: ostatní vybrané závody pod patronací ČSC, D: 

etapové závody, E: všechny ostatní soutěže. 
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2.12.2 Cross – Country (XCO) 

Je jednorázový terénní závod se skupinovým startem, který zahrnuje hlavní rysy 

soutěže horská kola. Závod se jede několikrát na okruhu dlouhém minimálně 5 – 8 km. 

Délka trvání závodu je různá podle kategorií. 

Věková kategorie je dána rokem narození. Minimální věková hranice k účasti 

v soutěžích ,,horská kola“, která je organizována pod patronací Českého svazu 

cyklistiky je 11 let. Rozdělení věkových kategorií je toto: 

11 – 14 let žáci 

15 – 16 let kadeti 

17 – 18 let junioři 

19 – 22 let pod 23 

23 – 29 let elita 

2.12.3 Maraton (XCM)  

Je jednorázový terénní závod se skupinovým startem, který zahrnuje hlavní rysy 

soutěže horského kola. Závod se jede na okruhu dlouhém minimálně 80 km. 

Závody v maratonu jsou určeny pro závodníky od 19 let. Pořadatel může vypsat i 

kategorii Junioři, ale pouze na trati do maximální vzdálenosti 60 km. Delší závody 

nejsou pro kategorii Junior vhodné. Rozdělení věkových kategorií je toto: 

17 – 18 let junioři 

19 – 29 let elita 

Závodník, který překročí věkovou hranici 29 let je zařazen do kategorie masters. 

Pro věkovou hranici kategorie masters platí, že závodníkovi této kategorie může být 

povoleno závodit v kategorii elita, pokud to doporučí národní svaz (Český pohár 

horských kol, 2014). 

2.13 Obdobné relevantní studie 

Retrospektivní analýza, představuje otázku a ohlíží se, používá informace, které 

byly obvykle shromážděny z jiných než výzkumných důvodů (Work & Healt, 2010). 

Naším problémem se v cyklistice zabývají autoři Schumachera, Mroza, Muellerb, 

Schmida a Rueckera (2006), kteří tvrdí, že rozvoj špičkových výkonů je hlavním cílem 

ve sportovní vědě. Není jasné, jak moc budou nejlepší juniorští závodníci úspěšní 
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v později v elitní kategorii. Pro retrospektivní analýzu použili 27 000 probandů ze všech 

cyklistických disciplín, kde sledovali účast a výsledky na mistrovstvích světa. 

Z výzkumu vyplývá, že asi nejúspěšnějších závodníků elitní kategorie na horských 

kolech v disciplíně cross-country a maratonu. Jedna třetina závodníků elitní kategorie se 

účastnila ve svých žákovských letech mistrovství světa. O něco více, asi 34 % bývalých 

účastníků juniorských mistrovství světa se v elitní kategorii prosadilo na velkých 

závodech jako mistrovství světa. 

V České republice ve sportovním prostřední autoři Pecha a Dovalil (2012) provedli 

také retrospektivní analýzu. Jednalo se o retrospektivní analýzu výsledků hráčů tenisu, 

kde se ukázalo, že tenisté patřící do širší světové tenisové špičky (top 100) na žebříčcích 

ATP a WTA, patřili k předním hráčům svých žákovských kategorií. Je tedy 

pravděpodobné, že k důležitým podmínkám dosahování pozdější vysoké soutěžní 

úspěšnosti, resp. sportovní výkonnosti na žebříčcích profesionálů ATP a WTA, patří 

přední umístění v žákovských kategoriích 13-14, resp. 10-12 let.  
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3 Cíle práce a přesné určení řešené otázky a hypotézy 

3.1.1 Problém 

Cílem každého trenéra by mělo být, aby jeho svěřenci byli úspěšní v elitní 

kategorii, ale bohužel tomu tak není. Velké množství trenérů své svěřence přetěžuje a 

vystavuje přílišnému tréninkovému zatížení, které vede v budoucnu ke stagnaci 

sportovní výkonnosti nebo dokonce ke konci sportovní kariéry. Nikde jsme nenašli 

literaturu, která by nám umožnila nahlédnout do počátků kariéry úspěšných závodníků 

elitní kategorie na horských kolech, z toho důvodu jsme se rozhodli vypracovat 

retrospektivní analýzu, která nám toto umožní. 

3.1.2 Cíl výzkumu 

Naším cílem bylo provést retrospektivní analýzu a porovnat mezi sebou nejlepší 

české a zahraniční závodníky elitní kategorie na horských kolech. 

3.1.3 Výzkumná otázka 

Byli úspěšní závodníci elitní kategorie na horských kolech úspěšní v žákovských 

kategoriích (13-16 let) v národních pohárech a mistrovstvích? 

Nacházíme shodu mezi výsledky závodníků české špičky se závodníky špičky 

světové? 

3.1.4 Hypotézy 

Cyklisté, u kterých byl v žákovských kategoriích (13-16 let) vysoký výkon 

postaven jako perspektivní cíl (trénink odpovídající přirozenému vývoji), jsou v elitní 

kategorii úspěšnější než raně specializovaní sportovci (úspěšnost je zde vyjádřena 

stabilitou úspěšných výkonů) 

Mezi výsledky dosahovanými v žákovských a seniorských kategoriích bude 

existovat významná závislost. Tato závislost bude mít charakter nepřímé úměry. Mezi 

sledovanými proměnnými bude pozorován nepřímo úměrný vztah. 
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4 Metody a postup řešení 

Tato kapitola má za cíl shrnout metodické postupy, které jsme v naší bakalářské 

práci použili. 

4.1 Výzkumný soubor 

Cílovou skupinou byli závodníci elitní kategorie na horských kolech, kteří se 

umisťují na těch nejvyšších světových příčkách. Zaměřili jsme se na muže, závodníky 

české špičky a špičky světového poháru horských kol. Naším cílem bylo získat údaje od 

10 závodníků. Z toho 5 by mělo mít závodní úspěchy ze Světového poháru a 5 se mělo 

umisťovat na předních příčkách v Českém poháru. Toto číslo jsme zvolili, protože 

v České republice nenacházíme více závodníků, kteří by byli v posledních letech 

úspěšní na Mistrovství světa nebo ve Světovém poháru. Podařilo se nám získat 

odpovědi od 9 závodníků. Jeden závodník si na vyplnění našeho dotazníku vzhledem ke 

svému tréninkovému vytížení, nenašel čas – tzn. 90% návratnost. Ženy jsme z našeho 

výzkumu vynechali, protože česká špička je příliš úzká a jen málo závodnic je 

úspěšných i ve světové konkurenci. Trénink žen je sám o sobě specifický. Ženy jsou 

zpravidla více citlivé na vnější podněty. Vyplácí se větší takt, pochopení a důvěra. Ženy 

obvykle potřebují častější komunikaci s trenérem (Dovalil, 2009). Pokud u žen 

nezvládneme psychologickou přípravu, může dojít k zásadnímu ovlivnění sportovní 

výkonnosti.  

4.2 Metody získání dat 

V naší práci jsme provedli retrospektivní analýzu. Retrospektivní analýza, 

představuje otázku a ohlíží se, používá informace, které byly obvykle shromážděny 

z jiných než výzkumných důvodů (Work & Healt, 2010). Použili jsme explorativní 

metodu, a to dotazník. Podstatou dotazníku je zjištění dat a informací o respondentovi, 

ale i jeho názorů a postojů k problémům, které dotazujícího zajímají. Na rozdíl od 

některých jiných technik je používána forma písemných odpovědí na položené otázky. 

Dotazník je nejpoužívanější pedagogickou výzkumnou technikou vůbec. Není pouze 

pedagogickou technikou, ale je používán i v sociologických, demografických, 

psychologických a dalších šetřeních, zabývajících se člověkem. Podstatou dotazníku je 

zjištění dat a informací o respondentovi, ale i jeho názorů a postojů k problémům, které 

dotazujícího zajímají (Pelikán, 2007). Dotazník obsahuje 9 otázek. Využili jsme 

elektronické komunikace prostřednictvím e-mailu a sociální sítě Facebook. Máme 
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oporu v rodinném příteli Ondřeji Cinkovi, který nám zajistil téměř absolutní návratnost. 

Je to závodník užší světové špičky elitní kategorie, závodníky velice dobře zná, proto 

očekáváme, že závodníci budou spolupracovat. Otázky jsme konzultovali společně 

s vedoucím práce doc. PhDr. Jiřím Suchým, Ph.D. Otázky byly záměrně 

neterminologické, aby jim probandi rozuměli. Otázky byly takové, abychom se 

dozvěděli, jak úspěšní byli závodníci v žákovských kategoriích. Dozvěděli jsme se, 

jestli byl jejich trénink už v tomto věku řízený trenérem, či trénovali sami. V dotazníku 

jsme se ptali, jestli byla kariéra závodníků zbrzděna nějakým vážným zraněním a 

kterého výsledku si ve své kariéře nejvíce váží. 

Otázky pro závodníky: 

1) Uveďte Vaše jméno, věk, místo narození, bydliště 

2) V jakém věku jste začal s aktivní závodní kariérou? 

3) Jezdil jste v žákovských kategoriích (13-16 let) v cyklistickém oddílu pod 

trenérem, kde jste se již setkal s tréninkovým režimem nebo jste trénoval 

individuálně s rodiči? 

4) Pohyboval jste se v žákovských kategoriích (13-16 let) do 3. místa, či jste byl 

výsledkově spíše v pozadí? 

5) Soupeřil jste v žákovských kategoriích (13-16 let) se závodníkem, který byl 

úspěšný, avšak s postupem do vyšších kategorií se začal výsledkově propadat? 

6) Umístil jste se na Mistrovství republiky nebo v Českém poháru v žákovských 

kategoriích (13-16 let) do 3. místa? 

7) Kolikrát jste se stal Mistrem republiky? Kdy poprvé? 

8) Postihl Vás během Vaší závodní kariéry vážný zdravotní problém? 

9) Kterého výsledku si ve Vaší závodní kariéře nejvíce ceníte? 

4.2.1 Organizace výzkumu 

Sběr dat proběhl prostřednictvím elektronické komunikace, kdy jsme každému 

závodníkovi položili předem připravené otázky, které byly pro všechny závodníky 

stejné. Původně jsme chtěli rozhovory realizovat prostřednictvím osobního setkání, ale 

nakonec jsme usoudili, že by to nebylo možné. Při náročném tréninkovém programu 

elitních závodníků by bylo složité domlouvat osobní setkání. Nahrávání na diktafon a 
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následné přepisování rozhovorů do písemné podoby by bylo příliš pracné. Pro 

zahraniční závodníky jsme otázky přeložili do anglického jazyka. 

4.3 Analýza dat 

Data získaná z elektronické komunikace jsme přepsali a utřídili v programu 

Microsoft World. K vyhodnocení a interpretaci získaných dat jsme použili metodu 

otevřeného kódování. Kódováním se rozumí rozkrytí dat směrem k jejich interpretaci, 

konceptualizaci a nové integraci. Postup také vede k doporučení, která data nebo 

případy je nutné ještě zahrnout do analýzy a jakými metodami je třeba provést sběr dat. 

Provedli jsme otevřené kódování při prvním průchodu daty. Lokalizovali přitom témata 

v textu a přiřadili jim označení. Pomalu jsme četli přepisy rozhovorů a všímali si 

kritických míst. Kvalitativní data nemají strukturovanou podobu dat v kvantitativním 

výzkumu, což komplikuje jejich vyhodnocení. Například v kvantitativní analýze 

výsledků dotazníkového šetření analýzu i diskuzi výsledků jistým způsobem určují 

definované proměnné, četnosti odpovědí a korelace mezi nimi. Naproti tomu 

kvalitativní data se vyznačují svojí kontextuálností a vzpírají se provedení redukce 

(Hendl, 2008). U otázek jsme provedli nominální měření, kdy si číselně označíme 

kategorie. To nám pomůže ke klasifikaci dat a orientaci v nich. Poté zjistíme četnost 

prvků v jednotlivých kategoriích (Pelikán, 2007). Diskuze jsme začali shrnutím 

dosažených výsledků, po němž následuje návrh jejich vysvětlení. Vysvětlení má 

vycházet z dosavadních teorií používaných v oblasti, která byla předmětem studie 

(Hendl, 2009). 

4.3.1 Shrnutí postupu řešení 

V průběhu tvorby bakalářské práce jsme k získání dat použili explorační metodu 

dotazníku, pomocí níž jsme provedli retrospektivní analýzu. 

V této práci jsou zkoumány výsledky elitních závodníků na horských kolech 

v žákovských kategoriích, které jsme se dozvěděli poté, co jsme se závodníků zeptali na 

předem připravené otázky. Tento způsob získání dat jsme zvolili vzhledem k tomu, že 

jsme se chtěli dozvědět i něco o jejich tréninku v žákovských kategoriích, a myslíme si, 

že osobní dojmy by se sportovcům při jiné formě špatně sdělovali. 

V první části jsme vybrali dané závodníky. Jsou to závodníci z české a světové 

špičky elitní kategorie disciplíně cross-country a maraton. 
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Poté proběhl sběr dat, kdy jsme se závodníky komunikovali prostřednictvím e-

mailu a sociální sítě. Zahraniční závodníci dostali otázky v anglickém jazyce. 

Když jsme získali data, vše jsme zpracovali a zanalyzovali pomocí programu 

Microsoft Word a Microsoft Excel. 

V poslední části jsme se dozvěděli, jak úspěšní byli závodníci elitní kategorie na 

horských kolech v žákovském věku a jak moc jsou si podobné výsledky závodníků 

české špičky s výsledky špičky světové. 
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5 Výsledková část 

Výzkum proběhl v období od prosince 2013 do února 2014. Většina závodníků 

byla v této době v úvodní fázi přípravy na závodní sezonu. I přesto proběhl výzkum 

v souladu se stanovenou metodikou. Kladli jsme velký důraz na výběr závodníků. 

Vybraní závodníci jsou několikanásobnými mistry republiky s úspěchy z velkých 

závodů, jakými jsou Mistrovství světa, Mistrovství Evropy nebo Olympijské hry. 

5.1 Závodníci vybraní k retrospektivní analýze 

1) Ondřej Cink (Multivan Merida Biking Team) 

 Rok narození: 1990 

 Bydliště: Újezd u svatého kříže (244 obyv.) 

 Největší úspěch: Mistr světa kategorie U23, 2. místo Světový pohár kategorie 

elite 

 

2) Pavel Boudný (Česká spořitelna Specialized) 

 Rok narození: 1982 

 Bydliště: Slavkov u Brna (6 000 obyv.) 

 Největší úspěch: 8. místo Mistrovství Evropy kategorie junior, 3. místo 

Mistrovství evropy maratonu kategorie elite 

 

3) Jiří Novák (Superior Brentjens) 

 Rok narození: 1985 

 Bydliště: Hrádek nad Nisou (7 500 obyv.) 

 Největší úspěch: 5. místo Mistrovství světa maratonu kategorie elite 

 

4) MgA. Kristian Hynek (Topeak Ergon) 

 Rok narození: 1980 

 Bydliště: Černošice (6 500 obyv.) 

 Největší úspěch: 1. místo Mistrovství evropy v maratonu, 3. místo Mistrovství 

světa v maratonu 
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5) Jose Antonio Hermida (Multivan Merida Biking Team) 

 Rok narození: 1978 

 Bydliště: Puiqcerda (7 000 obyv.) 

 Největší úspěch: 2. místo Olympijské hry v cross country, 1. místo Mistrovství 

světa v cross country kategorie elite, 1. místo Mistrovství světa kategorie U23 

 

6) Rudy van Houts (Multivan Merida Biking Team) 

 Rok narození: 1984 

 Bydliště: Luyksgestel (3 000 obyv.) 

 Největší úspěch: 1. místo Mistrovství Evropy v cross country kategorie elite 

 

7) Thomas Litscher (Multivan Merida Biking Team) 

 Rok narození: 1989 

 Bydliště: Thal (6 000 obyv.) 

 Největší úspěch: 1. místo Mistrovství světa v cross country kategorie U23 

 

8) Jan Škarnitzl (Sram Rubena Trek) 

 Rok narození: 1986 

 Bydliště: Brandýs nad Labem (17 000 obyv.) 

 Největší úspěch: 12. místo Olympijské hry v cross country, 1. místo Mistrovství 

ČR v cross country kategorie elite 

 

9) Milan Spěšný (Kola – BBM.cz) 

 Rok narození: 1977 

 Bydliště: Plzeň (169 000 obyv.) 

 Největší úspěch: 14. místo Mistrovství světa v cross country kategorie elite, 6. 

místo Mistrovství Evropy v cross country kategorie elite 
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Graf 1: Hustota osídlení měst 

 

Zdroj: vlastní šetření 

Zajímalo nás, z jak velkých měst závodníci pocházejí, jestli elitní cyklisté žijí 

v malých městech do 5 000 obyvatel nebo spíše ve velkoměstech, kde počet obyvatel 

stoupá ke statisícům. Výsledek byl jednoznačný. 5 závodníků pochází z měst, kde je 

počet obyvatel mezi 5 – 10 tisíci obyvateli. 2 závodníci žijí ve městech, kde počet 

obyvatel nepřesahuje 5 tisíc. 1 závodník žije ve městě, kde je počet obyvatel mezi 10 – 

20 tisíci a 1 závodník žije ve městě, které má více jak 20 tisíc obyvatel. 
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Graf 2: Rok narození 

 

Zdroj: vlastní šetření 

Pro přehled jsme si vytvořili graf roku narození závodníků. Podařilo se nám vybrat 

3 mladé závodníky, kteří se narodili mezi roky 1985 – 1990, 3 závodníky narozené mezi 

roky 1980 – 1985 a 3 závodníky, kteří jsou narozeni před rokem 1980.  
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1) V kolika letech jste začal s aktivní závodní kariérou? 

Tabulka 5: Otázka 1 

  Jméno Věk 

1 Ondřej Cink 13 let 

2 Pavel Boudný 14 let 

3 Jiří Novák 13 let 

4 Kristian Hynek 21 let 

5 Jose Antonio Hermida 14 let 

6 Rudy van Houts 16 let 

7 Thomas Litscher 15 let 

8 Jan Škarnitzl 11 let 

9 Milan Spěšný 13 let 
Zdroj: vlastní šetření 

Tabulka 6: Výsledky – otázka 1 

Interval 

Počet 

závodníků 

<=13 4 

13-16 4 

>16 1 
Zdroj: vlastní šetření 

Ze shromážděných odpovědí vyplývá, že 4 závodníci začali závodit věku 13 let a 

méně, 4 závodníci se závodění začali v rozmezí 13 až 16 roku. Pouze jeden ze 

závodníků začal s aktivní závodní kariérou déle jak v 16 letech. Kristian Hynek začal 

s cyklistikou až ve svých 21 letech, kdy najel 6 tis. kilometrů za rok, do té doby se 

věnoval na různých výkonnostních úrovních jiným sportům. Hrál závodně tenis a hokej. 

Velice zajímavý je začátek kariéry holandského závodníka Rudyho van Houtse z týmu 

Multivan Merida. Rudy začal podobně jako Mistr světa v cyklokrosu Zdeněk Štybar 

s bikrosem. Horským kolům se začal věnovat až v 17 letech v kategorii juniorů. Jan 

Škarnitzl odpověděl, že závodů se začal účastnit v 11 letech, ale aktivně připravovat se 

začal až v 15 letech. Milan Spěšný řekl ,,cyklistiku jsem začal brát vážně až od 17 let“ 

tedy v juniorské kategorii, i když se závoděním začal ve 13 letech. Když porovnáme 

závodníky české a zahraniční, můžeme vidět, že zahraniční závodníci začínali s aktivní 

závodní kariérou v rozmezí 13 až 16 roku. 
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2) Jezdil jste v žákovských kategoriích (13-16 let) v cyklistickém oddílu pod trenérem, 

kde jste se již setkal s tréninkovým režimem nebo jste trénoval individuálně s rodiči? 

Tabulka 7: Otázka 2 

  
Jméno 

Způsob vedení 

tréninku 

1 Ondřej Cink Trenér 

2 Pavel Boudný Individuálně 

3 Jiří Novák Trenér 

4 Kristian Hynek - 

5 Jose Antonio Hermida Individuálně 

6 Rudy van Houts - 

7 Thomas Litscher Individuálně 

8 Jan Škarnitzl Individuálně 

9 Milan Spěšný Trenér 
Zdroj: vlastní šetření 

Tabulka 8: Výsledky - otázka 2 

Způsob vedení tréninku Počet závodníků 

Cyklistický oddíl, trénink s 

trenérem 
3 

Individuálně pod dohledem rodičů 4 
Zdroj: vlastní šetření 

Z uvedených odpovědí vyplývá, že 3 závodníci se s řízeným tréninkem pod 

cyklistickým trenérem setkali již v žákovské kategorii. 4 závodníci odpověděli, že 

trénovali individuálně pod dohledem rodičů. Kristian Hynek na tuto otázku nemohl 

odpovědět, protože s cyklistikou začal až v 21 letech. Rudy Van Houts se v žákovské 

kategorii věnoval bikrosu, což je také cyklistická disciplína, avšak diametrálně odlišná, 

proto jsme jeho odpověď nezahrnovali i když odpověděl, že se připravoval na závody 

v bikrosovém oddílu. Zajímavostí je, že zahraniční závodníci trénovali v žákovských 

kategoriích individuálně. Jose Antonio Hermida uvedl, že cyklistika pro něj byla hrou. 

Thomas Litscher sice docházel na cyklistické tréninky, ale nebyl to řízený cyklistický 

trénink. Všichni tři zahraniční závodníci začali s tréninkovými plány až od juniorské 

kategorie. Milan Spěšný trénoval v začátcích své cyklistické kariéry s trenérem 2 – 3x 

týdně. Stejně tak Ondřej Cink a Jiří Novák. Oba dva závodníci v této kategorii závodili 

v cyklistickém oddílu pod vedením trenéra. Pavel Boudný byl sice v cyklistickém 

oddílu, ale trénoval bez jakékoli koncepce sám, jak ho napadlo. Jan Škarnitzl trénoval 

individuálně, rad trenéra začal využívat až od 15 let.  
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3) Pohyboval jste se v žákovských kategoriích (13-16 let) do 3. místa, či jste byl 

výsledkově spíš v pozadí? 

Tabulka 9: Otázka 3 

  
Jméno 

Umístění do 3. 

místa 

1 Ondřej Cink Ne 

2 Pavel Boudný Ne 

3 Jiří Novák Ano 

4 Kristian Hynek - 

5 Jose Antonio Hermida Ano 

6 Rudy van Houts - 

7 Thomas Litscher Ano 

8 Jan Škarnitzl Ne 

9 Milan Spěšný Ne 
Zdroj: vlastní šetření 

Tabulka 10: Výsledky - otázka 3 

Umístění do 3. místa Počet závodníků 

ANO 3 

NE 4 

- 2 
Zdroj: vlastní šetření 

Z uvedených odpovědí jsme se dozvěděli, že 3 závodníci se pravidelně umisťovali, 

v žákovských kategoriích ve výsledkových listinách do 3. místa. 4 závodníci 

odpověděli, že v žákovských kategoriích okupovali spíše zadní pozice. Kristian Hynek a 

Rudy van Houts na tuto otázku opět nemohli odpovědět. Všichni čeští závodníci až na 

Jiřího Nováka odpověděli, že se neumisťovali do 3. místa. Zahraniční závodníci uvedli, 

že se umisťovali do třetího místa, ale nebyli to dominantní závodníci, kteří by vyhrávali 

každý závod, na jehož start se postavili. Konkrétně Jose Antonio Hermida uvedl, že byl 

šťastný a ihned od počátku se pohyboval  více méně na předních pozicích ,,je to jako 

nyní, jezdec, který je pravidelně mezi top 5“. Milan Spěšný v této kategorii závodil i na 

silnici, kde se pohyboval v průměru. V cyklokrosu získal i několik vítězství. Jan 

Škarnitzl zmínil velice důležitou věc a to, že obě kategorie jak starší žáci, tak kadeti 

jsou dvouleté. Uvedl, že při přechodu do vyšší kategorie se první rok umisťoval okolo 

10. místa. Další rok již v kategorii bojoval o podium. 

 



35 

 

4) Soupeřil jste v žákovských kategoriích (13-16 let) se závodníkem, který byl úspěšný, 

avšak s postupem do vyšších kategorií se začal výsledkově propadat? 

Tabulka 11: Otázka 4 

  Jméno Soupeřil či nesoupeřil 

1 Ondřej Cink Ano 

2 Pavel Boudný Ano 

3 Jiří Novák Ano 

4 Kristian Hynek - 

5 Jose Antonio Hermida Ano 

6 Rudy van Houts Ano 

7 Thomas Litscher Ano 

8 Jan Škarnitzl Ano 

9 Milan Spěšný Ano 
Zdroj: vlastní šetření 

Tabulka 12: Výsledky - otázka 4 

Soupeři či 

Nesoupeřil 

Počet 

závodníků 

Ano 8 

Ne 0 

- 1 
Zdroj: vlastní šetření 

U této otázky jsme se setkali s jednoznačným výsledkem. Všichni závodníci 

odpověděli, že se v žákovské kategorii setkali s úspěšným závodníkem, který dnes již 

zdaleka není tak úspěšný nebo ve své závodní kariéře nepokračuje. Setkali jsme se 

s odpověďmi, že tito závodníci často končili jako mladí již v juniorské kategorii. 

Thomas Litscher uvedl, že závodníci kteří byli na světových šampionátech na podiu, 

dnes dojíždějí daleko za medailovými pozicemi. Spoustu z nich skončilo se závoděním 

v juniorské kategorii. Rudy Van Houts odpověděl, že se s tím často setkáváme. Když 

vezmeme 6 talentovaných úspěšných mladých závodníků, můžeme být rádi za jednoho 

úspěšného v elitní kategorii. Milan Spěšný uvedl, že s takovými závodníky soupeřil a 

s přechodem do starších kategorií je začal výsledkově dohánět. Ondřej Cink s takovými 

závodníky soupeřil, ale ti kteří byli dominantní a vítězili, dnes již nezávodí nebo závodí 

na amatérské úrovni. Jan Škarnitzl odpověděl, že se „vše zlomilo s přechodem do 

juniorské kategorie“. On se začal systematicky připravovat a závodníky, kteří ho 

v žákovských kategoriích poráželi, začal výkonnostně přerůstat. 
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5) Umístil jste se na Mistrovství republiky nebo Českém poháru v žákovských 

kategoriích (13 - 16 let) do 3. místa? 

Tabulka 13: Otázka 5 

  
Jméno 

Umístění do 3. 

místa 

1 Ondřej Cink Ne 

2 Pavel Boudný Ano 

3 Jiří Novák Ano 

4 Kristian Hynek - 

5 Jose Antonio Hermida Ne 

6 Rudy van Houts - 

7 Thomas Litscher - 

8 Jan Škarnitzl Ano 

9 Milan Spěšný Ne 
Zdroj: vlastní šetření 

Tabulka 14: Výsledky - otázka 5 

Umístění do 3. 

Místa 

Počet 

závodníků 

Ano 3 

Ne 3 

- 3 
Zdroj: vlastní šetření 

Závodníci odpověděli, že 3 se umístili na mistrovství své země nebo národním 

poháru do 3. místa. 3 závodníci se v žákovských kategoriích v těchto závodech na 

podium nedostali a 3 závodníci nám na tuto otázku nemohli odpovědět. U Kristiana 

Hynka a Rudyho Van Houtse je důvod stejný jako u předchozích otázek. Thomas 

Litscher nám nemohl odpovědět, protože ve Švýcarsku se národní šampionát vypisuje 

až pro juniorské kategorie. Velice nás překvapilo, že Jose Antonio Hermida, stříbrný 

medailista z olympijských her v Aténách v roce 2004 se neumístil v národním 

mistrovství do 3. místa dokonce ani v juniorské kategorii, ve které se ovšem stal 

mistrem světa. 

 

  



37 

 

6) Kolikrát jste se stal mistrem republiky? Kdy poprvé? 

Tabulka 15: Otázka 6 

  
Jméno 

Mistr 

republiky 

Poprvé 

v kategorii 

1 Ondřej Cink 3x Junior 

2 Pavel Boudný 7x Junior 

3 Jiří Novák 1x Elite 

4 Kristian Hynek 3x Elite 

5 Jose Antonio Hermida 7x U23 

6 Rudy van Houts 3x U23 

7 Thomas Litscher 3x Junior 

8 Jan Škarnitzl 4x Starší žák 

9 Milan Spěšný 2x U23 
Zdroj: vlastní šetření 

Tabulka 16: Výsledky A - otázka 6 

Interval 
Počet 

závodníků 

<=2 2 

2-4 5 

>4 2 
Zdroj: vlastní šetření 

Tabulka 17: Výsledky B - otázka 6 

Kategorie 
Počet 

závodníků 

Starší žáci 1 

Kadeti - 

Junioři 3 

U23 3 

Elite 2 
Zdroj: vlastní šetření 

Z uvedených odpovědí vyplývá, že 2 závodníci získali 2 a méně mistrovských 

titulů, 5 závodníků získalo 2 až 4 mistrovské tituly a 2 závodníci získali více než 4 

mistrovské tituly. 3 závodníci se stali Mistry republiky poprvé v juniorské kategorii, 3 

závodníci v kategorii U23 a dva závodníci v kategorii elite. Výjimkou je Jan Škarnitzl, 

který se stal Mistrem republiky, již v kategorii Starších žáků, i když v té době trénoval 

spontánně, jen se svým otcem a tréninkový plán začal dodržovat až v juniorské 

kategorii. U Jana Škarnitzla je tedy předpoklad vysoké míry talentu. Jose Antonio 

Hermida je sedminásobným šampionem své země, což vypovídá o stabilní formě během 

celé jeho kariéry. 



38 

 

7) Postihl Vás během závodní kariéry vážný zdravotní problém? 

Tabulka 18: Otázka 7 

  
Jméno 

Zdravotní 

problém 

1 Ondřej Cink Ne 

2 Pavel Boudný Ne 

3 Jiří Novák Ne 

4 Kristian Hynek Ano 

5 Jose Antonio Hermida Ne 

6 Rudy van Houts Ano 

7 Thomas Litscher Ano 

8 Jan Škarnitzl Ne 

9 Milan Spěšný Ano 
Zdroj: vlastní šetření 

Tabulka 19: Výsledky - otázka 7 

Zdravotní 

problém 

Počet 

závodníků 

Ano 4 

Ne 5 
Zdroj: vlastní šetření 

Z uvedených odpovědí vyplývá, že 4 závodníci měli během své kariéry nějaký 

vážný zdravotní problém. 5 závodníků během jejich závodní kariéry žádný zdravotní 

problém nepotkal. Vážný zdravotní problém je takový, který závodníka vyřadí alespoň 

na měsíc z cyklistického tréninku. Rudy van Houts odpověděl, že během své kariéry se 

setkal s celou řadou zdravotních komplikací. Uvedl, že dle jeho názoru je to ta věc, 

která rozhodne o tom, jestli je závodník na úplné špičce nebo se jí jen přiblíží. Zmínil i 

návrat zpět, kdy je důležité obklopit se správnými lidmi a tvrdě pracovat, aby se 

závodník mohl vrátit k cyklistickému tréninku. Milan Spěšný měl během své kariéry 

vyvrknutý kotník, problém s ucpanou tukovou žlázou, který musel řešit operací. Jose 

Antonio Hermida měl 2x zlomenou klíční kost, ale v obou případech to bylo v začátcích 

jeho kariéry. Thomas Litscher trpěl kvůli velkému objemu tréninkových jednotek 

sedacími problémy, které vedly až k chirurgickému zákroku. 1x během své kariéry měl 

zlomenou ruku. 
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6 Diskuse 

Provedli jsme retrospektivní analýzu vybraných elitních závodníků na horských 

kolech. K získání dat jsme využili dotazník obsahující devět otázek, které se týkaly 

závodní kariéry elitních závodníků na horských kolech. Data jsme chtěli získat 

prostřednictvím osobního setkání se závodníky, ale zjistili jsme, že díky tréninkovému 

vytížení závodníků, by to nebylo možné. Výzkum se nám podařilo realizovat v souladu 

se stanovenou metodikou a s výsledkem jsme spokojeni. Povedlo se nám získat 

odpovědi od 9 z 10 závodníků české i světové špičky. Za to vděčíme opoře, kterou jsme 

měli v Ondřeji Cinkovi, který nám pomohl závodníky kontaktovat. Jako velice přínosné 

a zajímavé považujeme, že se nám podařilo získat odpovědi od závodníků světového 

týmu Multivan Merida biking team. Jediný závodník, který kvůli svému tréninkovému 

vytížení neodpověděl na naše otázky, byl Jaroslav Kulhavý. 

I když jsme otázky pečlivě vymýšleli a společně s vedoucím práce doc. PhDr. 

Jiřím Suchým, Ph.D. důkladně zkonzultovali, během dotazování jsme zjistili, že 

v otázkách jsou jisté nedostatky a museli jsme je přepracovat. Společně s Mgr. 

Martinem Musálkem, Ph.D. a doc. PhDr. Jiřím Suchým, Ph.D jsme otázky upravili, tak 

aby byly pro závodníky jednoznačnější. Při zpětném zamyšlení jsme se shodli, že by 

bylo vhodné provést krátké pilotní ověření, které by nám při retrospekci velice 

pomohlo. Otázky nebyly složité a žádný ze závodníků neměl problém s tím otázky 

pochopit. Velice nás překvapili zahraniční závodníci. Jejich přístup byl oproti českým 

závodníkům absolutně profesionální. U každé otázky se dokázali rozepsat, doplnili svůj 

pohled na danou problematiku a byli velice ochotní. Ve srovnání s tím někteří čeští 

závodníci odpověděli velice stručně a otázkám nevěnovali příliš času. Očekávali jsme, 

že čím úspěšnější a známější závodník, bude složitější získat kvalitní odpovědi, ale 

v našem případě byl opak pravdou. 

Když bychom postavili teoretická východiska, proti získaným datům u většiny 

bychom našli shodu. Zvláště pak v principech sportovního tréninku. Úspěšní závodníci 

se jimi opravdu řídili, ať už se jedná o princip přiměřenosti či postupného zvyšování 

zatížení. Když bychom se zaměřili na dlouhodobou koncepci sportovního tréninku, 

všichni závodníci se ubírali cestou tréninku odpovídajícímu vývoji. Jestli byli či nebyli 

úspěšní, již v začátcích své kariéry, záviselo spíše na jejich talentu než na tréninkových 

dávkách. Žádný ze závodníků nešel cestou rané specializace. Mezi trenéry panuje 

mnoho názorů, jestli jít cestou rané specializace a zaměřit se na okamžitý výkon nebo 
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cestou tréninku odpovídajícímu vývoji, který by nám měl vytvořit co nejlepší 

předpoklady pro maximální možný výkon na vrcholu naší kariéry. V našem případě je 

výsledek jednoznačný. U všech našich závodníků jejich trénink odpovídal vývoji. Velké 

mezinárodní úspěchy přišly až v juniorské kategorii. 

V úvodu naši výsledkové části jsme zjišťovali, jak velká jsou města, ve kterých 

závodníci žijí. Sociální faktory jsou v tréninku elitních sportovců velice důležité. Zjistili 

jsme, že 5 z 9 závodníků žije v městech, kde se počet obyvatel pohybuje mezi 5 – 10 

tisíci. Okolí těchto měst je jistě příznivější k tréninku než okolí velkoměsta. Jedná se 

především o provoz aut na silnicích, který je mnohem klidnější a bezpečnější, závodníci 

nedýchají tolik emisemi znečistěného vzduchu. Zároveň takové město není vesnicí, jistě 

zde najdeme kvalitní obchody, závodníci tak nemusí kvůli obstarání základních 

životních potřeb cestovat desítky kilometrů a tento čas mohou využít pro kvalitní 

regeneraci. Vybrali jsme závodníky mladé, ovšem již v elitní kategorii úspěšné, 

závodníky, kteří by měli být v období vrcholového věku a závodníky, kteří sice věkem 

překročili třicítku, ale na jejich výkonu to nejde znát. Jose Antonio Hermida, který se 

narodil v roce 1978 je jedním z nejstabilnějších a dlouhodobě velmi úspěšných jezdců. 

Světového poháru horských kol. Je sice patrné, že v rychlých úvodních kolech 

v závodech cross-country na mladší závodníky ztrácí, ale svým konstantním tempem se 

dokáže dopracovat ke kvalitnímu výsledku. Kristian Hynek, který je jen o dva roky 

mladší než Jose Antonio Hermida je světovou špičkou v maratonu. V této disciplíně věk 

není takovou překážkou. U maratonců rozhoduje především obecná vytrvalost. Tempo 

závodu je konstantní, ne tak vysoké jako u závodů cross-country, které jsou mnohem 

kratší.  

Závodníci s cyklistikou začínali kolem třináctého roku, Jan Škarnitzl dokonce 

v jedenácti letech. Jak všichni uvedli, cyklistikou se v té době pouze bavili a byla pro ně 

hrou. Nebyl na ně vyvíjen, žádný tlak ať již ze strany rodičů nebo trenérů. Velice 

vzácným příkladem a důkazem toho, že profesionálním a úspěšným cyklistou je možné 

stát i v pozdějším věku je Kristian Hynek, který s cyklistikou začal teprve ve svých 

jednadvaceti letech. Dnes je Kristian Hynek bronzovým medailistou z Mistrovství světa 

a Mistrem Evropy na  maratonských tratích. Tyto úspěchy nemohly zůstat bez 

povšimnutí zahraničních týmů, a tak je Kristian Hynek od letošního roku 2014 členem 

formace Topeak Ergon.  

Co se týká výsledků vybraných elitních závodníků v žákovských kategoriích, ptali 

jsme se, zda se umisťovali do třetího místa či se pohybovali výsledkově spíše v pozadí. 
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Odpovědi pro nás nebyly nijak zvlášť překvapivé. Čtyři závodníci odpověděli, že se 

neumisťovali do třetího místa, tři závodníci odpověděli, že se umisťovali do třetího 

místa a dvě odpovědi jsme nemohli zahrnout, vzhledem k tomu, že Rudy van Houts 

závodil v bikrosu a Kristian Hynek se ještě cyklistice nevěnoval. Ti, kteří odpověděli, 

že se umisťovali do třetího místa dodali, že nebyli dominantními závodníky, kteří by 

přijeli na závod a jednoznačně vítězili. Závodníci, kteří v této kategorii vítězili, se 

s přestupem do vyšších kategorií začali výsledkově propadat a dnes mnoho z nich 

nezávodí nebo se věnují cyklistice jen na amatérské úrovni. Zde si myslíme, že by se 

rodiče a trenéři měli zamyslet, co je cílem, co je pro sportovce lepší. Jestli jsou to 

úspěchy v žákovských kategoriích, kdy mladý závodník poráží ostatní rozdílem třídy, 

vystavuje si na polici v dětském pokoji poháry, avšak postupem času dojde k poklesu 

jeho výkonnosti, což je tou lepší variantou. Přetrénování a příliš velké tréninkové a 

jednostranné zatížení může vést ke zdravotním problémům, které jistě negativně ovlivní 

kvalitu jejich života a to nejen toho sportovního. Nebo úspěchy v elitní kategorii, kdy se 

ze závodníků stávají profesionálové, o kterých se píše, stávají se vzory mladých 

sportovců. Ti úspěšní se sportem zaopatří po zbytek života.  

Všichni naši dotazovaní závodníci jsou několikanásobnými mistry svých zemí. Za 

zmínku stojí, že všichni závodníci až na Jana Škarnitzla, kterému se podařilo zvítězit již 

v kategorii starších žáků, se stali Mistry republiky až v juniorské kategorii, což 

potvrzuje naše tvrzení v předchozích odstavcích. Jose Antonio Hermida, sedminásobný 

Mistr Španělska, Mistr světa, stříbrný medailista z Olympijských her 2004 v Aténách se 

stal poprvé mistrem své země až v kategorii U23, i když Mistrem světa se stal již 

v kategorii juniorů. To jestli jsme, či nejsme úspěšní, závisí na našem zdravotním stavu. 

Pokud kvůli zdravotním problémům nemůžeme trénovat, naše výkonnost se nezvýší a 

úspěchy nepřijdou. Pět závodníků odpovědělo, že se se zdravotními problémy 

nesetkalo. Čtyři odpověděli, že je zdravotní problémy potkaly. Jednalo se spíše o 

typická cyklistická zranění, jakými jsou zlomená klíční kost nebo zvrtnutý kotník. 

Jediný Rudy van Houts odpověděl, že se za svou kariéru setkal s celou řadou problémů. 

Myslí si, že to je to, co odděluje závodníky dobré od závodníků nejlepších. Rudy van 

Houts se světové špičce pouze přibližuje, ale stále mu krok chybí. Vinu může Rudy van 

Houts jistě přisuzovat zdravotním komplikacím. 

Měli bychom si uvědomit, že zdravotní stav sportovců je ta nejdůležitější věc. I 

když profesionální sport vyžaduje jisté překračování hranic, vždy musíme brát ohled na 

zdraví sportovce, zvláště pak v žákovských kategoriích. 
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7 Závěr 

Retrospektivní analýzu elitních závodníků na horských kolech jsme realizovali 

v zimních měsících, kdy většina závodníků začínala nebo se již nacházela v přípravném 

období. I přesto sběr dat proběhl bez obtíží a cíle práce tak byly naplněny 

Na výzkumnou otázku, zda byli elitní závodníci úspěšní i v žákovských kategoriích 

čeští závodníci odpověděli, že se v žákovských kategoriích v národních pohárech a 

mistrovstvích neumisťovali pravidelně do 3. místa a pohybovali se spíše mimo pět 

nejlepších. Všichni závodníci, kromě Jana Škarnitzla se Mistry republiky stali teprve 

v juniorské kategorii. Když bychom porovnali české a zahraniční závodníky je zde vidět 

jistý rozdíl. Zahraniční závodníci odpověděli, že se pohybovali do 3. místa, ale jak 

uvedl Jose Antonio Hermida, nebyli to dominantní závodníci, kteří by vyhrávali každý 

závod. 

Naše hypotézy, které uváděly, že cyklisté, u kterých byl v žákovských kategoriích 

(13-16 let) vysoký výkon postaven jako perspektivní cíl (trénink odpovídající 

přirozenému vývoji), jsou v elitní kategorii úspěšnější než raně specializovaní sportovci 

(úspěšnost je zde vyjádřena stabilitou úspěšných výkonů) a že mezi výsledky 

dosahovanými v žákovských a seniorských kategoriích bude existovat významná 

závislost, kdy tato závislost bude mít charakter nepřímé úměry a mezi sledovanými 

proměnnými bude pozorován nepřímo úměrný vztah, tak byly potvrzeny. 

Výsledková část potvrzuje, že jsme vybrali opravdu úspěšné závodníky. Všichni 

závodníci jsou několikanásobnými mistry svých zemí ať již v disciplíně cross-country 

nebo maraton. Naše práce ukázala, jakou dlouhodobou koncepcí sportovního tréninku 

šli úspěšní elitní závodníci na horských kolech. Ukázala také, jak by měli trenéři a 

rodiče nahlížet na výsledky svých svěřenců.  

Jsme velice rádi, že se nám podařilo získat data od nejlepších českých a světových 

závodníků. Věříme, že tyto poznatky budou pro současné i budoucí trenéry přínosem a 

jakýmsi návodem jak vést své svěřence. Trenéři by se neměli snažit přílišným 

tréninkovým drilem v žákovských kategoriích mladým sportovcům tento krásný sport 

znechutit, ale nechat je se cyklistikou bavit, učit se technice a získávat zkušenosti.  
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Seznam zkratek 

ATP – Association of Tennis Professionals 

ČSC – český svaz cyklistiky 

NORBA – National offroad bycicle association 

OKP – obecná kondiční příprava 

SKP – speciální kondiční příprava 

UCI - Union Cycliste Internationale 

XCO – disciplína cross-country 

XCM – disciplína maraton 

WTA – Women’s Tennis Association
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Přílohy 

Příloha č. 1 Dotazník pro závodníky 

Jméno:    věk:  Místo narození:   Bydliště: 

 

Kdy jste začal s aktivní závodní kariérou? 

 

Jezdil jste v žákovských kategoriích (13-16 let) v cyklistickém oddílu pod trenérem, kde 

jste se již setkal s tréninkovým režimem nebo jste trénoval individuálně s rodiči? 

 

Pohyboval jste se v žákovských kategoriích (13-16 let) na předních příčkách, či jste byl 

výsledkově spíše v pozadí? 

 

Soupeřil jste v žákovských kategoriích (13-16 let) se závodníkem, který byl úspěšný, 

avšak s postupem do vyšších kategorií se začal výsledkově propadat? 

 

Umístil jste se na Mistrovství republiky nebo v Českém poháru v žákovských 

kategoriích (13-16 let) do 3. místa? 

 

Kolikrát jste se stal Mistrem republiky? Kdy poprvé? 

 

Postihl Vás během Vaší závodní kariéry vážný zdravotní problém? 

 

Kterého výsledku si ve Vaší závodní kariéře nejvíce ceníte? 

 

  



II 

 

Příloha č. 2 Rozhovory se závodníky – vybrané zajímavé odpovědi 

Jose Antonio Hermida 

1) When did you start with your active race career? 

I did start racing in 1992 and in 1996 i won my first world championships in Australia 

as a Junior. 

2) Did you race in young categories ( 13-16 years old ) in cycling club and train with 

coach and have any training mode or did you train individually with your parents? 

Yes i did race, buts just as a game in 1995 as a first year of junior i did start to have a 

personal trainer for plan and organize my training plans as well the race calender. 

I still having the same personal trainer since that time. www.cyclingme.com 

3) Did you showed yourself in young categories (13-16 years old ) on the top positions 

or were you far away in result list? 

I have been lucky and from first races i have been more or less always in front 

positions, but i have never been a dominant rider that could win races every weekend. 

I was, like now, more a regular rider constantly  in top 5 positions. 

4) Did you compete in young categories (13-16 years old ) with racers who were so 

successful, but in time to older categories they started to show themselves far away in 

result list? 

Yes , riders in begining of my career were more sucesful than me, but climbing the 

cycling categories they became less and less competitive and me more and more 

competitive. 

5) Did you placed in National championship or in National cup in young categories (13-

16 years old ) between top 3? 

No from 13-til 16 not, not even in juniors!!! i have never been junior national champion, 

but in junior international races i was always really focus and competitive. 

6) How many times did you win National championship? When was it for the first time? 

I won 7 times and 2 in cyclocross. First time in 1998 in sub-23 category. 
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7) Happened to you during your race career any serious health problem? 

Not really!! I have both collarbones broke , but it was in early times in my career.(13-

16) 

8) Which result in your race career is by your opinion and in your eyes the best of all? 

My first World Cup win!!!! but for sure all are different because i got them in different 

periods of my career and maturity. 

Kristian Hynek 

1) V kolika letech jste začal s aktivní závodní kariérou? 

Já velmi pozdě, kolu jsem se začal věnovat až v 21 letech, kdy jsem najel 6tis.km za 

rok. Od roku 2005 (to mi bylo 25) jsem se pak stal “profesionálem”. Nicméně sportu 

jsem se věnoval na různých úrovních od dětství - hrál jsem závodně hokej a tenis cca.od 

4 do 17 let. 

2) Jezdil jste v žákovských kategoriích (13-16 let) v cyklistickém oddílu pod trenérem, 

kde jste se již setkal s tréninkovým režimem nebo jste trénoval individuálně s rodiči? 

Ne, viz. odpověď výše 

3) Pohyboval jste se v žákovských kategoriích (13-16 let) do 3. místa, či jste byl 

výsledkově spíš v pozadí? 

Ne, viz. odpověď výše 

4) Soupeřil jste v žákovských kategoriích (13-16 let) se závodníkem, kt. byl úspěšný, 

avšak s postupem do vyšších kategorií se začal výsledkově propadat? 

Ne, viz. odpověď výše 

5) Umístil jste se na Mistrovství republiky nebo Českém poháru v žákovských 

kategoriích (13 - 16 let) do 3. místa? 

Ne, viz. odpověď výše 

6) Kolikrát jste se stal mistrem republiky? Kdy poprvé? 

MČR - 2x 1/2 maraton 2007 a 2008, 1x XC štafety 2007, 1x maraton 2013 

7) Postihl Vás během závodní kariéry vážný zdravotní problém? 

Zranění, která mě vyřadila vždy max. na měsíc z tréninku a závodění (asi 3x) 
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8) Kterého výsledku si ve Vaší závodní kariéře nejvíce ceníte? 

Mistr Evropy 2012 v XCM(maraton), 3. místo Mistrovství světa 2012 v XCM 

Rudy van Houts 

1) When did you start with your active race career? 

From 1990 till 2000 I did race BMX. From 2000 till now Mountainbike 

2) Did you race in young categories ( 13-16 years old ) in cycling club andtrain with 

coach and have any training mode or did you train individually withyour parents? 

My BMX trainings I did with the club but since I do Mountainbiking I have my 

individual coach (still the same one now) 

3) Did you showed yourself in young categories (13-16 years old ) on the top positions 

or were you far away in result list? 

As soon as I started to do serious mountainbiking (17) the results where good. 

4) Did you compete in young categories (13-16 years old ) with racers who wereso 

successful, but in time to older categories they started to show themselves far away in 

result list? 

Yes, you aways see it. If you start with a group of 6 top juniors you can be happy if one 

reaches the international top. 

5) Did you placed in National championship or in National cup in youngcategories (13-

16 years old ) between top 3? 

I was a BMX rider in that time and not enough sprinter to be in top 3. 

6) How many times did you win National championship? When was it for the firsttime? 

3 times. First time was in 2006 (U23) after being second in 2001 junior and 2004 (U23) 

7) Happened to you during your race career any serious health problem? 

Yes I have quite a big list of injuries during my career. Think this is also what gets the 

riders to the top or not. Its about finding the right people and work hard to come back 

after a injury. 

8) Which result in your race career is by your opinion and in your eyes the best of all? 

2005 European champion U23 
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Příloha č. 3 Povolení citovat od Mgr. Svatopluka Henkeho 

 


