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Abstrakt 

 

Název: Porovnání obecných a specifických tréninkových ukazatelů u sportovců 

zařazených do systému SCM v cyklistice a triatlonu (kazuistická studie) 

Cíle: Cílem práce je porovnat objem tréninku v obecných a specifických tréninkových 

ukazatelích u reprezentace cyklistů a triatlonistů v kategorii junioři a v kategorii do 23 

let. 

 

Metody: V naší práci jsme použili kvalitativní i kvantitativní metody. Pro zpracování 

obecných a specifických tréninkových ukazatelů jsme použili grafické zpracování v 

programu Excel. Srovnání mezi cyklisty a triatlonisty pomocí přepočtu triatlonových 

kilometrů na cyklistické je vyobrazeno pomocí spojnicového grafu. Analyzovali jsme 

tréninkové deníky a rovněž pokusili nalézt, v čem spočívají hlavní rozdíly v objemu 

tréninku cyklistů a triatlonistů. 

 

Výsledky: Zjistili jsme, že specifické a obecné tréninkové ukazatele cyklistů a 

triatlonistů se liší v počtu najetých kilometrů a natrénovaných hodin.  Dále jsme zjistili, 

že kategorie do 23 let má větší tréninkový objem v počtu najetých kilometrů a 

natrénovaných hodin než kategorie juniorů. Ukázalo se, že triatlonista díky třem 

disciplínám věnuje tréninku více času. Může to být o deset až dvacet procent, záleží na 

vzdálenosti sportovních zařízení. 
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Abstract 

 

Title: Comparison of general and specific training indicators of athletes included in the 

SCM system in cycling and triathlon (case study) 

 

Objectives: The thesis aim is to compare the capacity of training in general and specific 

training indicators of representative cyclists and triathletes in the junior category and in 

the category up to 23 years.  

 

Methods: We have used qualitative and quantitative methods in our thesis. Both general 

and specific training indicators have been processed in Excel program using the graph 

tools. Comparison between cyclists and triathletes through the conversion of triathlon 

kilometres  to cyclistic kilometres has been portrayed using a line diagram. The analysis 

of training diaries and training indicators has also led us to search for the main 

differences in the training capacity of cyclists and triathlets. 

 

Results: We have found out that specific and general training indicators between 

cyclists and triathletes  vary. We have also found out that in the category up to 23 years 

there is increasing tendency of the training capacity. 

 

Keywords: Triathlon, cycling, training indicators 
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1 Úvod 

V triatlonu se na cyklistickou část nebere příliš ohled, přitom v tomto sportu zaujímá 

velkou část závodu. Pro celkový výsledek je důležitější, než si řada závodníků a trenérů 

myslí. 

V cyklistice se závod nevyhraje, ale je před závěrečným během. Zaleží buď na tom, 

jak triatlonista ušetří síly a dokáže se během jízdy na kole připravit na běžeckou část, 

nebo naopak na tom, jestli si dokáže vytvořit na kole takový náskok, který mu zajistí 

lepší umístění. Druhá možnost se velmi málokdy naskytne, protože jeden závodník sám 

ostatním neujede. To totiž musí být ve spolupráci více triatletů, což je mnohdy 

paradoxní, protože nikdo nechce jet v čele a každý se snaží šetřit síly na závěrečný běh. 

To umožňuje závodníkům, kteří hůře plavali, dojet závodníky před nimi. Záleží na 

výkonnosti a taktice závodníka, který dokázal nejlépe rozvrhnout své síly pro 

rozhodující závěrečný běh. Na závěr cyklistické části je pro závodníka velmi důležité 

vytvořit si dobrou pozici do depa, ale zároveň se nezahltit, aby bylo možné z depa 

rychle vyběhnout. V klasické cyklistice v závěru zaleží na taktice a rychlosti. Zde 

cyklisté dosahují maximálních výkonů, ale musí si také vytvořit dobrou pozici, aby byli 

v cíli první.  

Srovnání tréninkových ukazatelů cyklistů s triatlonisty přináší zajímavé výsledky 

z pohledu obecných a specifických tréninkových ukazatelů. Cyklistický závod trvá delší 

dobu než olympijský triatlon. Závodníci v olympijském triatlonu jsou v cíli většinou 

během dvou hodin. Cyklistická část v olympijském triatlonu měří 40 km a většinou trvá 

něco málo pod hodinu, takže závodníci jedou přes čtyřicet kilometrů za hodinu. 
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2 Přehled literatury a témata k řešené problematice 

V oblasti literatury, je čerpáno z děl významných osobností pro triatlon a světa 

sportu obecně, pedagogů, učitelů, trenérů, filozofie, dále z odborných článků a výsledků 

výzkumů. V teoretické části bakalářské práce jsou rovněž využity poznatky 

z odborných seminářů, týkajících se triatlonu.  

Dovalil (2009) uvádí v knize Výkon a trénink ve sportu, jakou strukturu má roční 

tréninkový cyklus, který je rozdělen na různé fáze až po tréninkovou jednotku, která má 

svá pravidla, aby trénink měl co největší efektivitu.  

Svatoš (2012) uvádí v diplomové práci vše, co souvisí s výkonem a technikou 

cyklistické části v triatlonu.  Uvádí, že samotná technika jízdy by neměla být zmiňována 

jen z pohledu výkonnostního charakteru, ale také z pohledu bezpečnosti. Zranění 

triatlonisty na kole při tréninku tvoří 54,8% a při závodě 18,7%, což je vysoké číslo a 

triatlonista by měl této části věnovat více času, aby mohl vůbec v triatlonu dále 

pokračovat. Dále s technikou jízdy a průběhem závodu souvisí materiální vybavení, co 

se týká hlavně hrazdy, která se využívá stále méně. Závodník, který leží v hrazdě, 

nemůže bezpečně ovládat kolo a zvládat nástupy během závodu. Hlavním technickým 

parametrem při jízdě na kole je biomechanika šlapání, kterou zajišťuje nervový a 

svalový systém. 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. Dalším 

technickým parametrem je správný posed na jízdním kole. To je hlavním předpokladem 

pro co možná nejúspěšnější zvládnutí cyklistické části. Správnost posedu by však měla 

provázet sportovce po celou dobu strávenou v sedle. Nejdůležitější hledisko pro určení 

správné jezdecké polohy je vlastní pocit pohodlí. Když se jezdec necítí pohodlně, 

nepodá nejlepší výkon.  

Pro základní nastavení posedu existuje spousta různých pouček. Je dobré je znát a 

není chybou je pro základní nastavení používat. Bohužel, každý jedinec je jiný a je 

nutné respektovat specifické anomálie. Ať už se jedná o zvláštnosti fyziologického 

charakteru nebo jen vlastního pocitu. Co může být pohodlné pro jednoho, nemusí být 
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dobré pro druhého. O tom například vypovídá nepřeberná škála nabídky sedel. 

Vrcholem v nastavování posedu na jízdním kole jsou systémy zachycující jednotlivé 

segmenty a jejich práci a polohu při šlapání. Příkladem takového systému je systém 

Retül, který využívá mnoho profesionálních týmů. Posed pro závodní triatlon by se měl 

vyznačovat sportovnějším charakterem. Úhel trupu by tedy měl být mezi 40-50°. V 

žádném případě by ale předklon neměl být nijak omezující nebo nepohodlný.  

Délka klik ovlivňuje efektivitu jízdy. Správná délka kliky závisí na vnitřní délce 

dolní končetiny, což je vzdálenost od rozkroku k podlaze měřená bez obutí. V dnešní 

moderní cyklistice se právě všechny tyto aspekty podílí na snížení vnějšího odporu 

prostředí. Vývojáři pracují na konstrukcích kol s co nejmenším koeficientem 

aerodynamického odporu (označován jako C), stejně tak textilní průmysl vyvíjí 

kombinézy ze speciálních tkanin. Docílení co možná nejaerodynamičtější polohy 

(posedu) na kole klade poměrně velké nároky na závodníky jak po technické, tak po 

fyzické stránce. Svatoš (2012) si ve své práci klade za cíl zjistit, jak zvládnutí techniky 

šlapání ovlivňuje výkonnost v cyklistické části triatlonu. Test maximální kadence byl 

prováděn na přístroji Cyclus 2, kde byly testovány dvě skupiny a to reprezentace 

(výběr) a sportovci ze sportovního centra mládeže (ostatní). U mužů tedy lze potvrdit, 

že zvládnutí techniky šlapání a dosažení lepších výsledků v testu znamená i lepší 

výkonnost.  

 

2. 1 Cyklistika a „cyklista“ v rámci triatlonu 

 Sportovní odvětví triatlon a cyklistika mají jedno společné, a tím je KOLO.  

 Cyklistický trénink je pro obě odvětví v mnoha ohledech stejný, ale v mnohém 

je také rozdílný.  

 Evidence tréninku se dělí na obecné tréninkové ukazatele a na specifické 

tréninkové ukazatele. Do obecných tréninkových ukazatelů (OTU) patří: celkový čas 

zatížení, regenerace, počet dnů nemoci, počet dnů zatížení, počet jednotek zatížení. Tyto 

ukazatele jsou pro všechny disciplíny stejné. Do specifických tréninkových ukazatelů 

(STU) patří evidence zvláštností pro danou disciplínu, kterou si jedinec eviduje. 

Specifickými ukazateli cyklistů jsou kilometry najeté na kole. V případě triatlonistů 

jsou specifickými ukazateli plavecké a běžecké kilometry plus kilometry najeté na kole. 
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 Veškerý trénink cyklisty směřuje k tomu, aby cyklista měl na kole co nejlepší 

výkonnost. Celkový čas závodu je stráven na kole, od startovního povelu do cíle má 

cyklista jednostrannou zátěž, poloha těla se nijak výrazně nemění. Kolo má ve většině 

případů jinak nastavený posed než kolo určené pro rekreační cyklistiku. Specifický 

posed vyhovuje mnohdy jen danému závodníkovi a většinou se jedná o posed co nejvíc 

aerodynamický. Oblečení cyklisty je uzpůsobené jen pro jízdu na kole s vložkou 

v kalhotách a rozepínáním zipu na dresu.  

 Trénink cyklistiky v triatlonu je jedna ze tří disciplín, která tvoří prostřední, 

nejdelší část závodu. Cyklistická trať začíná u značky pro nasednutí a končí u značky 

pro sesednutí z kola. Specifický trénink v nasednutí a sesednutí z kola s následným 

přechodem na běh v triatlonu zatěžuje pohybový aparát, časté střídání intenzity zatížení.  

 Kolo musí odpovídat přísným regulím UCI, kde je hlavní rozdíl v délce hrazdy 

na řídítkách oproti klasické hrazdě, kterou používají cyklisté při časovce. Hrazda u 

olympijského triatlonu musí být maximálně dlouhá do úrovně brzdících pák. (Bauer, 

2008) 

  

2. 1. 1 Technika jízdy na kole 

 Armstrong, Carmichael, Nye (2005) v knize Cesta k vítězství uvádějí: 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 

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

že změnou pravidel a povolením draftingu na závodech olympijského triatlonu se 

značně změnil význam cyklistické části, zvýšil se význam technické a taktické složky, 

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 %. 
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Technika jízdy neboli zvládnutí jízdy "v háku" draftingu, je tedy faktorem zásadně 

ovlivňující celkovou výkonnost závodníka. 

 (Svatoš, 2012, str. 14) „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 síla větru. 

Výsledkem jízdy v háku je snížení vydané energie při udržení stejné rychlosti nebo 

dosáhnutí vyšší rychlosti při stejné spotřebě energie.“  

 Samotná technika jízdy je zkoumána nejen 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.  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, 2012). 

 S technikou jízdy a průběhem závodu také souvisí materiální vybavení. 

Například Sekera, Vojtěchovský (2009) pojednává o používání nástavců na řídítkách. V 

současné době, kdy se většinou při cyklistice sjede větší skupina cyklistů, je třeba mít 

kolo neustále pod kontrolou a rychle reagovat na změny směru a tempa jízdy, proto se 

hrazdy využívají stále méně, protože pomocí nich nelze kolo tak rychle ovládat 

(zatáčení, přehazování, brzdění). 

 

2. 1. 2 Technická příprava 

 Cílem technické přípravy 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 
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vyjadřuje pojmem technika. S ohledem na individuální zvláštnosti sportovců se osobité 

provedení označuje jako styl. (Dovalil, 2009) 

 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) 

 (Henke, 2008, str. 82) „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 základem vnějších pohybových projevů sportovce. Postup 

osvojování dovedností probíhá v několika fázích:  

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 (2009) 

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 nacvičuje na cyklistickém trenažéru – na válcích. Má 

to dvojí význam. Jednak se zde projeví každý pohyb horní části těla poskakováním a 

smýkáním kola po válcích, jednak můžeme postavit válce před zrcadlo a sledovat, jak 
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na kole sedíme. Tak poznáme, jaké děláme chyby. Výsledkem optimální techniky jízdy 

a především rytmu je silový nebo frekvenční projev stylu jízdy. Pod pojmem styl, 

rozumíme právě individuální projev techniky jízdy cyklisty (Landa, 2004). 

 Hlavním korektorem, a tím kdo opravuje svěřence, by v tomto případě měl být 

především trenér. Měl by být přítomen průběhu tréninkových jednotek a absolvovat tak 

čas se svěřenci. A to v jakékoliv podobě. V autě, na motorce nebo v sedle kola. 

Správnou techniku šlapání ovlivňuje konstrukce rámu, výška sedla, jeho předozadní 

poloha, poloha chodidla na pedálu a správné úhlové charakteristiky polohy pedálu v 

jednotlivých kvadrantech jeho kruhové dráhy (Henke, 2008). 

 

2. 2 Sportovní výkonnost v triatlonu 

 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) 

 Výkonnost v triatlonovém 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 nebojíme se také tvrdit, na co možná nejvyšší 

úrovni (Babica, 2008). 

 (Kovářová, 2011, str. 36) „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. 
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  „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.“  

 Délka závodu na olympijské trati se pohybuje mezi 01:45 hodin až 02:00 hodin 

(tak tomu bylo v roce 2002 v Rietjens). Čas závodu v cíli neustále klesá a závodní pole 

je vyrovnanější. V Sydney v roce 2000 byl čas vítěze 1:48:24 a čas 2:00:23 závodníka 

na 48. místě. V roce 2007 v Německém Hamburgu na Mistrovství světa vyhrál Daniel 

Unger, s vynikajícím časem 01:43:18. 

 Profil trati je hodně různorodý, ale většina závodů je rovinatých. Mezi kvalitní 

časy v plavání v délce 1500 m patří čas mezi 17 až 19 minutami, 40 km na kole mezi 50 

až 55 minutami a naposled běh, který u elitních triatletů trvá 30 až 32 minut na 10 km, 

ale už mnoho závodníků běží pod 30 minut. V roce 2007 na Mistrovství světa zaběhl 

Javier Gomez čas 29:42. Na tomto závodě v čase 29:42 – 30:54 minut bylo 11 atletů. 

(Tschiene , 2008) 

 

2. 3 Stravování a oprava kola 

 Hlavní stravování u cyklistů i triatlonistů probíhá do dvou hodin před závodem. 

Těsně před startem závodu, přibližně dvacet minut, si závodníci většinou vezmou 

energetickou tyčinku, tabletu nebo gel. Těchto potravních doplňků existuje celá řada. Z 

důvodu reakce těla je určitě dobré, aby si každý závodník nejdříve produkt vyzkoušel 

v tréninku a až poté v závodě. Ne každý snáší dobře všechny tyto podpůrné prostředky.  

Cyklista má během závodu možnost neomezeně přijímat potraviny díky doprovodnému 

vozidlu. Může také přijmout jídlo od jezdce z týmu, takzvaného „domestika“, jehož 

hlavním úkolem je starat se o vybraného jezdce jeho týmu, neboli „lídra“. Lídr má 

zpravidla největší šance v závodě uspět.  Když má cyklista defekt, přijede doprovodné 

vozidlo a defekt opraví, nebo poskytne závodníkovi celé kolo. 

  V triatlonu je proti pravidlům si během závodu cokoliv od někoho vzít. 

Triatlonista se spoléhá jen sám na sebe a nesmí využít cizí pomoci. Závodníci si 

připevňují na kola různé produkty, které během cyklistické části mohou konzumovat. V 

případě defektu musí triatlonista vše opravit sám, nebo přijet na určité místo, tzv. 

„wheelstop“. Zde si však může pouze vyměnit přední nebo zadní kolo. (Vögele, 2010) 
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2. 4 Vybavení 

2. 4. 1 Cyklistika 

 Nedílnou součástí cyklisty je samozřejmě jízdní kolo. Kvalita kola má velký vliv 

na výkon sportovce.  

 Cena kola na závod s hromadným startem se pohybuje okolo sto padesáti tisíc 

korun. Dále závodník potřebuje helmu, brýle, tretry na kolo a cyklistické oblečení, což 

může stát i dalších dvacet tisíc korun, potravinové doplňky pak okolo pět set korun. 

 Na závod zvaný „časovka“ se používá „časovkářský“ speciál, který vyjde i na 

dvě stě tisíc korun, protože se jedná o velice aerodynamické kolo, které by mělo 

dosahovat co nejmenšího odporu vůči větru. S tím souvisí aerodynamická helma, tzv. 

„kapka“. Cyklista tedy potřebuje dvě kola, aby mohl neomezeně závodit. 

 Pro trénink stačí obyčejnější kolo. Je však dobré, aby mělo stejné rozměry jako 

kolo závodní, a to kvůli stejnému posedu. Pokud by si závodník při závodě zvykal na 

posed jiný, než na který je zvyklý při tréninku, mohl by být jeho výkon ovlivněn. 

Dalším nezbytným vybavením pro trénink v nepříznivém počasí je trenažér nebo válce. 

V tomto případě se trénuje v místnosti a sportovci nemají tento typ tréninku příliš v 

oblibě. SRM (2012) uvedl seminář zahraničního trenéra vítěze mistrovství světa 

v časovce, který se zabýval hlavně SRM (měřič výkonu) systémem, který měří 

výkonnost cyklisty ve watech ze středu klik na kole a snaží se přiblížit, co všechno 

ovlivňuje na kole výkonnost závodníka, což je velmi přínosné pro trénink cyklisty, ale 

není to nezbytně nutné. 

 

2. 4. 2 Triatlon 

 Triatlonista potřebuje na závod jen jedno kolo. Pokud závodí v olympijském 

triatlonu, má silniční kolo pro hromadný závod, k tomu může mít malou hrazdu na 

řídítkách, která nesmí přesahovat délkou brzdové páky.   

 Během závodů, kde není povoleno jet za sebou, používá triatlonista stejné kolo 

jako cyklista na časovku. Pro oba typy závodu je třeba pořídit běžecké boty, jejichž 

cena se pohybuje okolo třech tisíc a na plavání plavecké brýle a neopren, který stojí 

okolo dvaceti tisíc korun.  
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 Co se týče tréninku, je tomu jinak. Cyklista sice více utratí za údržbu kola, 

protože najede až čtyřikrát více než triatlonista, ale nemusí platit drahý pronájem 

bazénu a vybavení na běh. Z těchto dvou úsudků vyplývá, že oba sporty jsou si finančně 

podobné. Záleží na tom, jaký luxus si chce daný závodník dopřát. Technologie jde 

pořád vpřed a na trhu se objevují neustále nové možnosti, jak si třeba jízdu na trenažéru 

v nepříznivém počasí zpříjemnit. Například mít před sebou obrazovku s programem, 

kde jde nastavit závod s virtuálním cyklistou. Lze to připodobnit počítačové hře, kde 

svým výkonem na trenažéru určujeme výsledek virtuálního závodu. Něco podobného 

existuje i u triatlonu, kde je možné použít hodinky, na které si nastavíme zase 

virtuálního protivníka a běžíme s ním závod. Hodinky ukazují, jestli máme ztrátu, nebo 

naopak, jestli jsme před ním.   

  

2. 5 Vybraná zdravotní rizika 

 U cyklistů i triatlonistů se vyskytuje stejný problém a tím jsou svalové 

dysbalance a zdravotní rizika, které popisujeme níže. Sportovec na tato rizika v tréninku 

často nedbá a dá se říci, že trénuje do vyčerpání. Každý sportovec by měl mít na paměti, 

že je potřeba věnovat čas tréninku i ostatních sportovních odvětví a různým druhům 

cvičení jako je například gymnastika, posilování či jóga. Dále je zapotřebí chránit se 

před nákazami a nemocemi, aby sportovec nemusel vynechat trénink. Nedílnou součástí 

prevence zdravotních rizik je také správná životospráva. 

 

2. 5. 1 Jízda na kole 

 Jízda na kole má relativně malé dopady na lidské zdraví. Velmi často přivedou 

cyklisty k zamyšlení nad polohou na kole až zdravotní problémy, které nejčastěji 

začínají bolestmi zad nebo kolenou. (Kuchler, 2008) 

 Níže jsou popsané nejčastější zdravotní problémy spojené s nesprávnou pozicí 

jezdce na jízdním kole. 

Syndrom iliotibiálního traktu 

 Syndrom iliotibiálního traktu je nepříjemné odírání pojivových tkání, které 

vedou od boku pod koleno. Je způsobován kontaktem iliotibiálního traktu na postranní 

stehenní kloubní hrbol pokaždé, když se koleno ohne na 30°. Ostrá bolest vzniká ve 
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středu kolene. Pravděpodobnou příčinou je vysoká poloha sedla, úzká vzdálenost sedlo-

řídítka, dolní končetiny do „O“ či plochá chodidla (Pruitt, 2008). 

 

Burzitida úponu stehenního svalu (zánět šlachy) 

 Pes anserinus je latinský název pro „husí nožku“. Používá se k popisu 

šlachovitého úponu tří podkolenních šlach na holenní kost. Ostrá bolest může být 

doprovázena otokem, zvýšenou citlivostí a bolestí při ohýbání. Obvykle je na vině 

vysoká poloha sedla. Další příčinou může být přílišná volnost nohy na pedálu (Pruitt, 

2008). 

 

Bolest dolní části zad 

 Bolest dolní části zad je nejčastější problém mezi cyklisty. Příčiny mohou být 

různé, od slabých vnitřních břišních svalů, přes ztuhlé ohybače kyčelního kloubu, 

předchozí zranění, po věkové změny nervových vláken. Avšak číslem jedna mezi 

důvody je bezpochyby nesprávné nastavení posedu. Bolest dolní části zad často 

způsobuje posed, který je příliš nízký a cyklista je natažen mezi řídítky a sedlem. 

Zmírněním napětí se dosáhne nastavením do neutrální polohy, „potřesení rukou“, 

posunutím řídítek nahoru a dozadu (Pruitt, 2008). 

 

Bolest horní části zad 

 Bolest horní části zad se vyskytuje mezi lopatkami. Nejčastěji se vyskytují u 

žen. Příčinou bývají široká řídítka. Při jízdě pak musí cyklista vyrovnávat široké rozpětí 

(Pruitt, 2008). 

 

Bolest rukou, paží a ramen 

 Mnoho cyklistů trpí problémy s prsty, stěžují si na necitlivost a brnění při jízdě. 

Jedná se o cyklistickou paralýzu nebo karpální tunel. Tato bolest je způsobena 

především nesprávným rozložení hmotnosti těla na jízdním kole. Velkou roli hraje 

šířka, dosah a sklon sedla (Pruitt, 2008). 
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Zánět Achillovy šlachy 

 Bolest způsobuje zánětlivá a často oteklá pata. Jako ve většině zánětů i zde je 

problémem nadměrné používání. Důvodem zánětu může být zámek posunutý příliš 

dopředu, či nesprávná výška posedu (Pruitt, 2008). 

 

Plica syndrom 

 Plica syndrom patellaris (lat.) je sagitální řasa ze synoviální části kloubního 

pouzdra mezi dolním okrajem pately a condyle medialis. Touto řasou se do měkkých 

struktur kolena dostávají cévy. Bolest vznikne, když se tkáň zachytí mezi čéškou a 

stehenní kostí nebo se otírá o stehenní kost. Vzniká jako bolest a obvykle vyústí v ostré 

pálení vnitřní strany kolene v místech ohybu čéšky. Často je způsobena nízkou polohou 

sedla. Dolní končetiny do „X“ a plochá chodidla celou situaci ještě zhoršují (Pruitt, 

2008). 

 

Tlak na přední část rozkroku (Genitální tlak/odřeniny) 

 Jedná se o zvláštní tlak na genitálie, který způsobuje značné nepohodlí, 

znecitlivění a pálení. Nejčastěji se s ním setkáme u cyklistů trpících lordózou nebo u 

jezdců, jejichž „drop“ neboli vzdálenost od sedla k řídítkům je příliš velká. Důležitá je i 

správná volba šířky sedla, aby jezdec přesunul váhu na sedací kosti místo jemných tkání 

(Pruitt, 2008). 

 

Tlak na močovou trubici 

 Nevhodně nastavené či tvarované sedlo může přespříliš tlačit na močovou 

trubici a mohou znecitlivět okolní nervová zakončení. Tento tlak může způsobit potíže s 

močením. Zadržená moč může vyvolat záněty (Hronza, 2004). 

 

2. 5. 2 Běh 

 Přetížení kloubů dolních končetin (kyčelní, kolenní, hlezenní) s chronickými 

drobnými problémy - mikrotraumaty - až trvalým poškozením při nadváze, nevhodné 

sportovní obuvi, nadměrné zátěži, na kterou není běžec zvyklý, mladí jedinci s 
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vrozenými i malými nenormálními nálezy na kyčelních kloubech, věkový faktor - osoby 

středního a staršího věku s již ne zcela zdravými klouby.  

 Úrazy nejčastěji dolních končetin, ale i jiných částí těla při zakopnutí, 

uklouznutí, pádech, nárazech, srážkách s cyklistou, poražení motorovým vozidlem, 

pokousání psem, poštípání hmyzem.  

 Inhalace škodlivých plynů a dalších látek při běhu po silnici z provozu 

motorových vozidel (oxid uhelnatý, oxidy dusíku, olovo, síra, prašné částice).  

Inhalace pylu a dalších alergenů při běhu v terénu (les, louka) u citlivých jedinců-

alergiků.  

 Vývoj anemie-sníženého počtu červených krvinek a množství hemoglobinu 

(červeného krevního barviva, které váže kyslík) při používání nevhodné obuvi a 

nadměrném množství naběhaných kilometrů po tvrdém podkladu (urychlený rozpad – 

hemolýza červených krvinek v chodidlech), ale i při nesprávné výživě z nedostatku 

železa (hlavně u vegetariánů, ale i při některých redukčních dietách).  

 Poruchy menses u žen (nepravidelnosti až zástava) při nadměrném množství 

naběhaných kilometrů nebo při nesprávné výživě.  

 

 Zhoršení zdravotního stavu u chronicky nemocných osob, které běhají bez 

prvotního lékařského vyšetření a následného doporučení vhodného druhu sportu, jeho 

objemu a intenzity.  

 Zhoršení stavu při nedoléčených zraněních, předčasném zahájení běhání po 

operacích. Ohrožení života u akutně nemocných osob při chřipce, angíně a jiných 

virových či bakteriálních onemocněních, nebo při neúplném doléčení (rekonvalescenci). 

(Brandejský, 2007) 

 

2. 5. 3 Plavání 

 Mezi zdravotní rizika plavání patří absence ponořovacího reflexu, přehřátí, 

plavání ihned po jídle, požití alkoholu při plavání, cigarety během pobytu ve vodě, 

plísně v znečištěné vodě, nechráněné oči, záněty uší, přetížení kloubů při plavání, 

nebezpečné skoky do vody, přecenění schopností. 
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Zánět zevního zvukovodu 

 Při oslabení bariéry, chránící vnitřní část ucha, může docházet k zánětu zevního 

zvukovodu. Vzniká příhodné prostředí pro množení virů, plísní či bakterií. Dochází k 

tomu při nadměrné vlhkosti prostředí (dlouhé koupání v moři nebo v bazénu), při 

infekcích a malých poraněních, které můžeme způsobit nešetrným čištěním zvukovodu. 

Při zánětu cítíme bolest, která přechází v intenzivní svědění. 

 

Rozvoj ekzému a alergie 

 Kůže je značně vystavena působení chemických látek v bazénové vodě. Některé 

mají přímý (dráždivý) vliv na pokožku, oči a sliznice, jiné mohou být kůží resorbovány 

do organismu, přičemž tento způsob expozice se považuje za rizikovější oproti ingesci, 

protože látka obchází játra a může být krevním oběhem distribuována přímo k cílovým 

orgánům. Rozsah takového příjmu závisí na mnoha faktorech, včetně doby trvání 

kontaktu s vodou, teploty vody a koncentrace chemických látek v ní. Dlouhodobý pobyt 

ve vodě vede k odmaštění a maceraci pokožky, k jejímu dráždění chemickými látkami, 

vzniku vyrážek, případně infekcí (Hygiena, Zdravotní a hygienická rizika z bazénových 

vod a prostředí bazénů, 2008). 

 (Hygiena, Riziko alergických onemocnění spojené s návštěvou bazénů s 

chlorovanou vodou, 2008, str. 93) „Výskyt respiračních potíží a alergií u závodních 

plavců, kteří trénují v prostředí plaveckých bazénů zatíženém chlórem, je rovněž znám 

už více než dvacet let. Zvýšenou pozornost však tento problém vyvolal teprve nedávno v 

souvislosti se zjištěním, že oxidanty na bázi chloru mohou poškodit plicní epitelovou 

bariéru u rekreačních plavců a přispět tak ke zvýšení rizika atopických onemocnění, 

jako je například astma nebo senná rýma“. 

 

Negativní reakce na chlór 

 „Ve vodě bazénů a obdobných zařízení je možno nalézt široké spektrum 

chemických látek, jejichž zdrojem mohou být plnící voda a koupající se osoby, ale 

především jsou to prostředky používané k úpravě vody a její dezinfekci a z nich vzniklé 

vedlejší produkty dezinfekce (VPD). 
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 Dosud nejrozšířeněji používaným prostředkem k dezinfekci bazénové vody je 

chlor (ve formě plynu, chlornanů nebo solí izokyanurové kyseliny) 

 Dle amerických výzkumů vyplývá, že roste počet případů kožních a dýchacích 

problémů spojených s chemickou expozicí v bazénech a jejich okolí z důvodu 

zanedbání základní péče o kvalitu vody.  

 

Mikrobiologická rizika 

 Mikroorganismy můžeme rozdělit na jednobuněčné (bakterie, viry) a na 

vícebuněčné (např. parazitární červi a členovci). Proto se mikrobiologie zabývá 

bakteriologií (nauka o bakteriích), virologií (nauka o virech), mykologií (nauka o 

houbách) a parazitologii (nauka o parazitech), (viz tab. 1). 

 Některé nemoci způsobené bakteriemi, které hrozí v bazénu: zápal plic 

(legionella spp.), zánětlivé stavy – např. zánět močového měchýře (e.colli), úplavice 

(shigelle spp.), infekce močových cest, kůže a sliznic (pseudomonas spp.), onemocnění 

kůže, tuberkulóza (mycobakterium spp.), kožní infekce, dermatitidy (staphylococcus 

aureus), onemocnění jater, ledvin, cév (leptospire spp.). (viz tab. 1) 

  

 Některé nemoci, způsobené viry, které hrozí v bazénu: hořečnaté onemocnění 

dýchacích cest (adenoviry), žloutenka (hepatitida), gastroenteritická onemocnění – 

průjem, zvracení, nevolnost, křeče (noroviry), respirační onemocnění (enteroviry), 

gynekologická a kožní onemocnění (pappilomoviry, molluscipoxvirus). (viz tab. 1) 

 Některé onemocnění způsobené houbami, které hrozí v bazénu: postižení kůže 

nohou – dermatofytózy (epidermophyton floccosum), mykóza chodidel (trichophyton ). 

(viz tab. 1) 

 Některé onemocnění způsobené prvoky, které hrozí v bazénu: střevní 

onemocnění (giardia), průjmová onemocnění (cryptosporodium), granulomatózní zánět 

mozku (naegleria fowleri), akantemébová keratida- u lidí nosící kontaktní čočky 

(aconthamoeba spp.)  

(viz tab. 1) 
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Tab. 1: Rizikové mikroorganismy v bazénech 

 

(Ertlová, Mucha, 2006, 124) 

 

 (Ertlová, Mucha, 2006, str. 124) „Faktory prostředí ovlivňují vznik a průběh 

nákazy zprostředkovaně, působením vůči původu nákazy nebo jeho hostiteli. Patří sem 

např. účinky vlhka, slunečního záření, teplotních změn, ionizujícího záření, chemických 

látek v potravinách a ve vodě, průmyslových škodlivin a dalších, které mohou 

ovlivňovat odolnost hostitele buďto zvýšením jeho vnímavosti, nebo zvýšením 

manifestnosti nákazy (těžký průběh nemoci)“. 

 

Vyražený dech 

 Jedná se o poruchu dýchání, která byla způsobena prudkou ránou nebo pádem na 

záda či nadbřišek. Jedinec se nemůže nadechnout, nemůže téměř mluvit. Často ho 

vidíme v předklonu, protože není schopen se narovnat. V některých případech můžeme 

pozorovat i nevolnost. 

 

Úraz 

 (Schneirová, 2002, str. 47) „Úraz je krátkodobý vliv zevních sil (fyzikálních i 

chemických) na lidský organismus, který může způsobit jak anatomické, tak funkční 
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změny“. „Poranění je pak bezprostřední následek změn způsobených úrazem. Projevuje 

se jako akutní postižení organismu. Je tedy úraz příčinou a poranění následkem daného 

děje, násilí (popálení, elektrický výboj apod.)“. 

 Na prevenci poranění páteře a míchy by měl být kladen největší důraz, neboť je 

časté právě v bazénech či na vodních plochách. Příčinou může být skok do neznámé 

vody, malá hloubka vody, nekoordinovaný nesprávný skok. Jediný skok může zanechat 

fatální následky. 

 Poranění zubů se vyskytuje poměrně často. Sice většinou neohrozí na životě, ale 

na druhou stranu mohou zanechat trvalé následky. Hrozí ztráta zubů či jeho části. 

Nejvíce zranitelné zuby jsou horní přední části úst – řezáky a špičáky. Nejméně časté, 

spíše vzácné, je poranění stoliček, které se vyskytne spíše jako přidružený problém při 

zlomeninách čelistí. 

 (Srnský, 2007, str. 39) „Poranění kloubu je u plavce velmi časté, především 

ramene, protože se otočí zhruba tisíckrát za každý kilometr a sedmnáct svalů, které se 

na kloub upínají, se rychle unaví. Může se vyskytnout v lehčí podobě jako podvrtnutí 

(tzv. distorze), při které dojde k pohybu kloubní hlavice nad maximální mez pohybu a 

jejímu návratu zpět do kloubní jamky. Je částečně poškozeno kloubního pouzdro a vazy, 

dojde ke krevnímu výronu do kloubu a jeho okolí. Pohyb v kloubu je bolestivý, kloub 

bývá oteklý. Při vykloubení (tzv. luxaci) hlavice kloubu opustí kloubní jamku a zůstává 

mimo ní. Při vykloubení je poraněná část končetiny v nepřirozené „vynucené“ poloze, 

při snaze o pohyb klade poraněný kloub pružinový odpor, dochází ke stažení okolních 

svalů. Zranění je velmi bolestivé, kloub je oteklý a brání normálnímu pohybu“. 

 

2. 5. 4 Svalová dysbalance 

 Hlavním důsledkem svalové dysbalance u triatlonistů a cyklistů je to, že namísto 

vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému 

zatěžování kloubů a k vadnému držení těla, které je více patrné u cyklistů, protože mají 

jednostrannou zátěž. Při vadném držení těla, jemuž předchází chabé držení, dochází ke 

strukturální přestavbě zatěžovaných kloubů, ke vzniku osteofytů (kostních výrůstků) a k 

přeměně pružných elastických svalů v tuhé vazivové pruhy. Uvedené změny jsou 

ireverzibilní (nemoc, která se nedá vyléčit).  
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Správné držení těla 

 Pro správné držení trupu mají největší význam především čtyři svalové dvojice, 

které určují tvar a postavení předozadních křivek páteře, tedy lordóz a kyfóz.  

 První dvojice leží v oblasti krční páteře. Svaly se sklonem ke zkracování jsou 

zde svaly šíjové - především horní vzestupná vlákna kápovitého svalu (m. trapezius) a 

svaly kloněné (mm. scaleni) a kývač hlavy (m. sternocleidomastoideus); svaly se 

sklonem k ochabování jsou hluboké ohybače krku, uložené v hloubce za hltanem na 

přední ploše krční páteře a svaly nad- a podjazylkové. Výsledkem takové nerovnováhy 

je předsunuté držení hlavy a krční páteře se zdůrazněnou krční lordózou. Cyklista, který 

sedí šest hodin na kole a má v jedné poloze hlavu, může mít tyto problémy. Je dobré si 

čas od času během jízdy hlavou zacvičit a předejít tak zkráceným svalům v oblasti krční 

páteře. 

 Druhá svalová dvojice leží v oblasti hrudníku. Svalem se sklonem k přetěžování, 

tuhnutí a zkracování je velký prsní sval, ochabujícími svaly jsou zde svaly tzv. fixátory 

lopatek (střední a dolní část m. trapezius a svaly rombické). Výsledkem dysbalance jsou 

předsunutá ramena, odstávající lopatky a kulatá záda, tj. zdůrazněná hrudní kyfóza. U 

triatlonistů, kteří plavou převážně volný styl, tak je zapotřebí do tréninku zařadit i 

motýlek nebo znak, aby tak nedocházelo ke zkrácení prsního svalu. Málokterý cyklista 

umí plavat motýlek, takže mu pomůže hlavně protažení prsního svalu. 

 Třetí dvojice leží v oblasti břicha. Zkracujícími se svaly jsou zde bederní 

vzpřimovače a čtyřhranný sval bederní; ochabují svaly břišní, především přímý břišní 

sval (m. rectus abdominis). Výsledkem je povolené a vyvalené břicho, hyperlordóza 

bederní páteře a oslabení břišního lisu v důsledku ochabnutí břišních svalů, takto ztrácí 

oporu bederní páteř a dochází k jejímu přetěžování a bolestem zad. Tato oblast je 

v ohrožení hlaně u cyklistů, kteří při jízdě na kole zapojují břišní svaly v minimální 

míře. Je dobré se na tuto část více zaměřit, aby nevznikaly problémy s bolestmi zad. 

Triatlonisté jsou na tom lépe, při běhu i při plavání má důležitou funkci břišní svalstvo, 

a to držení polohy těla. Posílení a protažení této oblasti pomůže ke stabilnější poloze 

těla. 

 Poslední dvojice je uložená v oblasti pánve. Tvoří ji bedrokyčlostehenní sval (m. 

iliopsoas) a přímý sval stehenní (m. rectus femoris), jež mají sklon ke zkracování a 

tuhnutí, a velký hýžďový sval (m. gluteus maximus), který naopak častěji ochabuje. 
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Výsledkem dysbalance je hyperlordóza v přechodu bederní páteře a křížové kosti s 

povolenými hýžděmi a předsunutým držením bederní části páteře. 

 Toto vše vede k neideálnímu postavení páteře, které se projeví vytvořením 

nefyziologických křivek při vertikálním držení trupu. Ty nejsou plynulé a jsou posunuté 

jejich vrcholy. V důsledku toho klesá pružnost páteře a dochází k přetěžování 

jednotlivých úseků. Na dolní končetině se ke zkráceným svalům ještě připojují flexory 

kolene a přitahovače stehna. 

 Aby k těmto dysbalancím nedocházelo, měl by každý triatlonista i cyklista 

zařadit do svého tréninkového plánu jak posilování nezatěžovaných svalů, tak protažení 

především přetěžovaných svalů. Předejde se tak mnoha zraněním a výkonnost se posune 

k lepšímu. 
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Obrázek 1. Svaly I. 

 

(Nesládková, 2009, str. 2) 
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Obrázek 2. Svaly II 

 

 (Nesládková, 2009, str. 3) 

 

Přehled nejdůležitějších svalů s tendencí ke zkrácení a svalů s tendencí k oslabení: 

Svaly s tendencí ke zkrácení: 

- hluboké svaly šíjové (krční část vzpřimovačů páteře) 

- horní část svalu trapézového a zdvihač lopatky (m. levator scapulae) 

- velký a malý sval prsní (m pectorales major at minor) 

- svaly v oblasti beder  - vzpřimovač trupu a čtyřhranný sval bederní (m. erector trunci, 

m. quadratus lumborum) 

- ohýbače kyčle – sval bedrokyčlostehenní, přímý sval stehenní (m. iliopsoas, m. rectus 

femoris) 
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- přitahovače stehna (adduktory) 

- ohýbače kolenního kloubu - dvouhlavý sval stehenní, sval poloblanitý  

a pološlašitý, napínač povázky stehenní (m. biceps femoris, m semimembranosus, m. 

semitendinosus, m. tensor fascie latae) 

- trojhlavý sval lýtkový (m. triceps surae) 

- ohýbače prstů a ruky 

 

Obrázek 3. Svaly III. 

 

 (Nesládková, 2009, str. 4) 
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Obrázek 4. Svaly IV. 

 

 (Nesládková, 2009, str. 4) 

 

Obrázek 5. Svaly V. 

 

 (Nesládková, 2009, str. 4) 
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Stupeň zkrácení se hodnotí testováním a platí, že bývají zkráceny všechny svaly 

systému. 

 

Svaly s tendencí k oslabení: 

- hluboké flexory šíje  

- dolní fixátory lopatek (svaly rhombické a přední sval pilovitý - m. serratus anterior), 

střední a dolní část svalu trapézového 

- svaly břišní (m. rectus abdominis, m. obliquus internus a externus abdominis, m. 

transversus abdominis ) 

- velký, střední a malý sval hýžďový (m. gluteus maximus, medius a minimus) 

- zbývající tři hlavy čtyřhlavého svalu stehenního (m.vastus lateralis, m. vastus 

intermedius, m. vastus medialis) 

- svaly na přední a boční straně bérce, 

- svaly klenby nožní, 

- svaly paží (zejména sval deltový). 

 Opět bývá oslabení v celém systému, nejvýraznější na břišním svalstvu. Stupeň 

oslabení hodnotíme testováním a u břišního, hýžďového a deltového svalu hodnotíme 

pohybový stereotyp zapojování svalů do činnosti. 

 

Syndromy spojené se svalovou dysbalancí 

a) horní zkřížený syndrom 

Při horním zkříženém syndromu nacházíme: 

-zkrácené prsní svaly 

-zkrácené zdvihače lopatky a horní část trapézu 

-oslabení hlubokých šíjových svalů 

-oslabení dolních fixátorů lopatky 

Vnější projevy: 

-kulatá ramena (knoflíkové držení ramen) 
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-předsun hlavy 

-hyperextenzní postavení hlavy (přechod krk – hlava) 

b) dolní zkřížený syndrom 

Při dolním zkříženém syndromu nacházíme: 

-zkrácené flexory kyčle 

-krácené svaly v lumbosakrální oblasti 

-oslabené břišní svaly 

 

Vnější projevy: 

-anteverze pánve (sklopení pánve vpřed) 

-při chůzi nedostatečné zanožení DK v kyčli 

-zvýšenou lordózu lumbosakrální oblasti 

c) vrstvový syndrom 

znamená střídání svalových skupin oslabených – hypotonických a zkrácených - 

hypertonických. 

Na zadní straně těla nacházíme: 

-zkrácení ischiokrurálních (hamstringy) svalů 

-ochablost gluteálních (hýžďových) svalů a lumbálních vzpřimovačů trupu 

-hypertrofie vzpřimovačů přechodu hrudník bedra 

-oslabené mezilopatkové svaly 

-hypertrofie a zkrácení horních vláken trapézu a zdvihače lopatky (Nesládková, 2009) 
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Jak napravit svalové dysbalance. 

 Cyklista se nevěnuje kompenzačním cvičením, které mají posílit ty svaly, jež 

nejsou při jízdě na kole zatěžované, jsou jimi například břišní svaly. Bude mít 

pravděpodobně silovou a svalovou nerovnováhu. 

  Již v roce 1992 byl publikován článek v časopise Sports Medicine, který 

dokazoval, že sportovec má 2,6 krát větší pravděpodobnost, že se zraní, pokud má 

nerovnováhu v antagonistech větší než 15%. 

 65 procent úrazů, a to jak sportovních tak souvisejících s životním stylem 

pochází z jednostranného přetěžování či kdy se dlouhodobě bez kompenzace opakují ty 

samé pohyby.  Například typickým posilovacím tréninkem v cyklistice jsou dřepy se 

závažím. Tento jednostranný pohyb dlouhodobě vede ke zkrácení svalů. Druhý příklad 

můžeme vidět nejčastěji u triatlonistů či plavců bez propracovaného plánu. Trénink 

složený z kliků, shybů, přítahů v předklonu, stahování kladky s prohnutím zad či 

záklonem spojený se sedy lehy navíc se zátěží, hmity nohou přes lavičku a 

přednožováním ve visu nám ukazuje druhou často vídanou možnost v takovýchto 

sportech. Tam všude následně dochází k svalové dysfunkci a svalovým dysbalancím a 

možným zraněním. 

 Protichůdné svaly a svalové skupiny musí spolupracovat. Svaly musí být 

vyvážené z hlediska pevnosti, pružnosti a dokonce i držení těla, aby byly efektivní a aby 

se zabránilo nežádoucímu zranění. 

 Tento problém může nastat také u nesportovních činností, při jednoduchých 

každodenních činnostech, jako je třeba vyzvednutí potravin, práce na počítači, kdy 

sedíme v jedné pozici po dlouhou dobu, pouhé časté zvedání břemen nebo i obyčejné 

časté zvedání dítěte, může způsobit v průběhu času svalovou nerovnováhu a následné 

zdravotní potíže. 

 U sportovců dochází ve valné většině k svalové nerovnováze především z 

nadužívání některého pohybu či zátěže souvisejících s určitým sportem. Dobré příklady 

můžeme vidět u tenistů, hokejistů, fotbalistů, v bojových sportech, u silových sportovců 

atd. Často se můžeme setkat s velkými svalovými dysbalancemi, kde jedna strana či část 

viditelně dominuje nad druhou. Cyklista má větší efektivitu šlapání u pravé nohy, než 

u levé. 
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 Mnohá zranění jsou způsobena svalovou nerovnováhou. Časté problémy s 

koleny, bolesti a problémy s bederní a hrudní páteří, bolesti za krkem, zranění a bolesti 

ramenního rotátoru, achilovkou a mnohé další jsou obyčejné sportovní úrazy či 

problémy přímo či nepřímo způsobené svalovou nerovnováhou. 

 Možná až příliš jednoduchý způsob, jak se vyhnout svalovým dysbalancím, 

který nás hned napadne, je vybrat si takový trénink, kde dojde k posilování protilehlé 

svalové skupiny za sebou, jako jsou Benchpressy na hrudník a přítahy v sedě či shyby a 

to vše ve stejných sériích a opakováních. Gray Cook, autor známé knihy Athletic body 

in balance, však píše, že svalová nerovnováha je o dost složitější problém. Sám často 

vysvětluje, že není možné vše počítat jako pod mikroskopem a analyzovat, že je třeba 

vycházet ze způsobu, jak tělo funguje v běžném životě. 

 Cook preferuje koncepci tréninku pohybové nerovnováhy, který je tělu 

přirozený spíše, než školit jak přesně vědecky zamezit svalové nerovnováze. A když 

svalové funkční pohybové testy následně odhalí svalovou a silovou nerovnováhu, musí 

se zjistit to, co ji způsobilo a pak musí následovat tréninkový kompenzační vyrovnávací 

vzorec, který zajistí nápravu. 

 

Obrázek 6. Vyrovnávací cvik I. 

 

 (Snášel, 2012, str. 3) 

 

 Cook doporučuje řadu kombinovaných vyrovnávacích cvičení a sám i navrhl či 

poskládal cviky, které tento problém pomáhají řešit a jsou nástrojem vyrovnávání 
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pravolevých pohybových dysbalancí. Cook uvádí množství příkladů testů a 

vyrovnávacích cviků s použitím kladkového stroje s nástavci, tyče či nejrůznějších 

funkčních pomůcek, které dnes zažívají svůj rozkvět, ale ne vždy se ideálně používají. 

 

Vyrovnávací trénink 

 Zjednodušené základní doplňkové vyrovnávací cvičení je zaměřeno na svalovou 

nerovnováhu, snaží se vyrovnávat pohybové problémy a má především pomoci zamezit 

zraněním. Příklad podobného správně navrženého tréninku je aktivním nástrojem pro 

správné zapojení často zraněné části těla, jako jsou ramena, trup a boky, s cílem zabránit 

úrazu či dokonce operaci, která by následně vyžadovala dlouhodobou rehabilitaci.  

 Jádro síly se skládá z kyčlí, ramen a středu „core“, které jsou základem 

efektivního lidského pohybu a která jsou nezbytná pro optimální výkon a zdraví. 

 Vyrovnávací trénink je určen k posílení svalů na podporu střední části zad a 

svalů ramenních rotátorů. To zlepšuje držení těla, stažením ramen dozadu a lopatek 

dolů a od sebe. Výsledkem je pak volný a efektivní pohyb. 

                                                                                 Obrázek 7. Vyrovnávací cvik II. 

Příklad vyrovnávacího cvičení:                                                                

1. Hmity rukama na gymnastickém míči ve směru Y, T, W, L 

2. Kliky na gymnastickém míči s dlaněmi proti sobě 

3. Most vleže 

4. Addukce a abdukce vleže 

5. Prkno 

6. Boční prkno 

(Snášel, 2012)                                                          (Snášel, 2012, str. 6) 
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3 Tréninkové ukazatele 

3. 1 Cyklistika 

 Zde uvádíme tréninkové ukazatele, které jsou v práci použity, aby bylo zřejmé, 

co jaký ukazatel znázorňuje a v jakých jednotkách je údaj zaznamenán. Dále jsou 

rozebrány intenzity v tabulce juniorů, která vysvětluje, co v dané intenzitě sportovec 

trénuje. V každém tréninkovém ročním období se tyto intenzity různě střídají a různě 

dominují. 

1. dny zatížení 

 - počet odtrénovaných dnů v daném období, kdy se sportovec věnoval 

tréninkové činnosti.  

2. jednotky zatížení  

 - počet tréninkových jednotek neboli tréninků, které sportovec odtrénoval za 

dané období. 

3. regenerace  

 - počet hodin, které věnoval sportovec regeneraci, patří sem sauna, vířivka, 

masáž, protahovaní,… 

4. zdravotní omezení  

 - počet dní, během kterých sportovec nemůže trénovat kvůli zdravotní 

neschopnosti. 

5. celkové kilometry 

 - počet najetých kilometrů na kole. 

6. celkové hodiny 

 - počet hodin, kterých cyklista najezdil na kole. 

7. ostatní vytrvalost 

 - počet hodin, které sportovec odtrénoval jinak než na kole, patří sem například 

různé míčové hry, lyže, běh,… 
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8. posilování 

 - počet hodin, které sportovec stráví cíleným posilováním, ať už s vlastním 

tělem, činkami nebo na stroji. 

9. celkové zatížení 

 - součet hodin třech ukazatelů, a to celkových hodin, hodin ostatní vytrvalosti a 

hodin posilování. Ukazuje, kolik hodin sportovec celkově strávil zatížením.   

 

V tabulce Juniorů jsou použity další tréninkové ukazatele, kde jsou STU: 

1. Intenzita I1 – zaznamenává celkový úsek v km absolvovaný v dané intenzitě 

 - charakteristika: 1. zaměření na rozvoj síly 

    Tepová frekvence: kontrolní 

    Frekvence otáček: 0 – max. 

    Úsilí: maximální 

    Převod: těžší než závodní 

    Rychlost: 0 – maximální 

    Délka úseku: do 60m (do 6s) – nástupy 

    Počet opakování: 10 – 15 

    Zátěž/Odpočinek: 3 – 5 min. v sérii, 10 – 15 min. mezi  

                                                                             sériemi 

   2. zaměření na rozvoj rychlosti 

    Tepová frekvence: kontrolní 

    Frekvence otáček: 150 - 170 

    Úsilí: maximální 

    Převod: dle kategorie a sportovní formy 

    Rychlost: maximální 

    Délka úseku: do 300m (do 20s) 

    Počet opakování: 4x – 6x 
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    Zátěž/Odpočinek: 1 : 8 – 10 

2. Intenzita I2 – zaznamenává se celkový úsek v km absolvovaný v dané intenzitě 

 Charakteristika: 1. zaměření na rozvoj síly 

    Tepová frekvence (TF): maximální 

    Frekvence otáček: 70 – 80 

    Úsilí: maximální 

    Převod: dle TF a otáček 

    Rychlost: z výše uvedených charakteristik 

    Délka úseku: 300m – 1 km (30s 75s) 

    Počet opakování: 6x – 12x 

    Zátěž/Odpočinek: 15 – 25 min. 

   2. zaměření na rozvoj rychlostní vytrvalosti 

    Tepová frekvence: maximální 

    Frekvence otáček: 150 – maximální 

    Úsilí: maximální 

    Převod: nižší o cca 2˝ než závodní 

    Rychlost: maximální 

    Délka úseku: 100m, 300m 

    Počet opakování: 10 x 100m, 4 – 6 x 300m 

    Zátěž/Odpočinek: v sérii 1 : 5, mezi cca 60 min 

3. Intenzita I3 - zaznamenává se celkový úsek v km absolvovaný v dané intenzitě, 

  časovky jednotlivců, dvojic, družstev 

 Charakteristika: zaměření na rozvoj rychlostní vytrvalosti 

    Tepová frekvence: Anaerobní práh (ANP) - maximální 

    Frekvence otáček: 120 – 140 (dle věku a disciplín) 

    Úsilí: rovnoměrné v celém úseku, maximální 
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    Převod: dle TF a otáček 

    Rychlost: z výše uvedených charakteristik 

    Délka úseku: 1km – 4km (do 6 min) 

    Počet opakování: 2x 1km x 5 

    Zátěž/Odpočinek: 15 min, 30 min 

4. Intenzita I4 - zaznamenává se celkový úsek v km absolvovaný v dané intenzitě, 

  časovky jednotlivců, dvojic, družstev 

 Charakteristika: 1. zaměření na rozvoj silové vytrvalosti - silově 

    Tepová frekvence: ANP ± 5 tepů 

    Frekvence otáček: 70 – 90 

    Úsilí: rovnoměrné v celém úseku 

    Převod: dle TF a otáček 

    Rychlost: z výše uvedených charakteristik 

    Délka úseku: nad 4km (nad 6 min) 

    Počet opakování: 1x – 5x (dle trénovanosti a věku) 

    Zátěž/Odpočinek: 1 : 2 (1 : 1)  

   2. zaměření na rozvoj silové vytrvalosti - frekvenčně 

    Tepová frekvence: ANP + 10 tepů 

    Frekvence otáček: 100 – 130 

    Úsilí: rovnoměrné v celém úseku 

    Převod: dle TF a otáček 

    Rychlost: z výše uvedených charakteristik 

    Délka úseku: nad 4km (nad 6 min) 

    Počet opakování: 1x – 5x (dle trénovanosti a věku) 

    Zátěž/Odpočinek: 1: 2 (1 : 1) 
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5. Intenzita I4S - zaznamenává se celkový úsek v km absolvovaný v dané intenzitě 

 Charakteristika: zaměření na rozvoj silové vytrvalosti 

    Tepová frekvence: AP - ANP + 10 tepů 

    Frekvence otáček:  50 - 80 

    Úsilí: rovnoměrné v celém úseku 

    Převod: dle TF a otáček 

    Rychlost: z výše uvedených charakteristik 

    Délka úseku: 2km - 7km (5 - 20 min, celkem max. 120  

                                                                     min) 

    Počet opakování: 1x – 12x  

    Zátěž/Odpočinek: 1 : 1 – 1,5 

6. Intenzita I5 - zaznamenává se celkový úsek v km absolvovaný v dané intenzitě 

 Charakteristika: zaměření na rozvoj zájladní vytrvalosti 

    Tepová frekvence:  AP – 20 (udržení) 

       AP ± 5 (rozvoj – rovina) 

       AP + 10 – 15 (rozvoj - kopce) 

    Frekvence otáček:  80 – 110 (rozvoj – rovina) 

       70 – 85 (rozvoj – kopce) 

    Úsilí: střední - nízké 

    Převod: dle TF a otáček 

    Rychlost: z výše uvedených charakteristik 

    Délka úseku: 50 – 200km 

    Počet opakování: 1x 

    Zátěž/Odpočinek: metoda střídavá 

7. Intenzita I6 - zaznamenává se celkový úsek v km absolvovaný v dané intenzitě 

 Charakteristika: kompenzační trénink 
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    Tepová frekvence: AP - 40 

    Frekvence otáček: individuálně 

    Úsilí: nízké 

    Převod: 39 x 17 (16) 

    Rychlost: z výše uvedených charakteristik 

    Délka úseku: 30 - 60km (do 120 min) 

    Počet opakování: 1x  

    Zátěž/Odpočinek: metoda souvislá, možno použít mezi  

                                                                             intervaly 

8. Závodní kilometry – zaznamenávají se všechny kilometry najeté v závodech 

9. Celkové kilometry – zaznamenávají se všechny najeté kilometry 

 

a OTU: 

10. Hodin SKP - (speciální kondiční přípravy) – zaznamenává se doba sportovní 

činnosti v hodinách 

11. Hodin OKP - (obecná kondiční přípravy) – zaznamenává se doba sportovní činnosti 

v hodinách 

12. Hodin celkem – zaznamenává se celková doba sportovní činnosti v hodinách 

13. Jednotky zatížení – zaznamenávají se jednotky zatížení (počet) 

14. Dnů zatížení - zaznamenávají se jednotky zatížení 

15. Regenerace – zaznamenává se počet hodin regenerace 

(Henke, 2008) 
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3. 2 Triatlon 

1. dny zatížení 

 - počet odtrénovaných dnů v daném období, kdy se sportovec věnoval 

tréninkové činnosti.  

2. jednotky zatížení  

 - počet tréninkových jednotek neboli tréninků, které sportovec odtrénoval za 

dané období. 

3. regenerace  

 - počet hodin, které věnoval sportovec regeneraci, patří sem sauna, vířivka, 

masáž, protahovaní,… 

4. zdravotní omezení  

 - počet dní, během kterých sportovec nemůže trénovat kvůli zdravotní 

neschopnosti. 

5. celkové kilometry 

 - počet uplavaných, uběhnutých a ujetých kilometrů na kole převedené na 

kilometry cyklistické 

6. celkové hodiny 

 - počet hodin, kterých cyklista najezdil na kole. 

7. ostatní vytrvalost 

 - počet hodin, které sportovec odtrénoval jinak než na kole, patří sem například 

různé míčové hry, lyže, běh,… 

8. posilování 

 - počet hodin, které sportovec stráví cíleným posilováním, ať už s vlastním 

tělem, činkami nebo na stroji. 

9. celkové zatížení 

 - součet hodin třech ukazatelů, a to celkových hodin, hodin ostatní vytrvalosti a 

hodin posilování. Ukazuje, kolik hodin sportovec celkově strávil zatížením.  
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4 Hlavní část 

4. 1 Cíl a úkoly práce 

Cíl: 

 Cílem práce je porovnat objem tréninku v obecných a specifických tréninkových 

ukazatelích u reprezentace cyklistů a triatlonistů v kategorii junioři a v kategorii do 23 

let. 

 Mapuje a analyzuje výkony sportovců během jednoho roku, porovnává 

náročnost sportů s ohledem na obecné a specifické ukazatele v tréninkovém 

harmonogramu. 

 

4. 2 Metody práce 

 Výzkum je orientován kvalitativně, tedy detailní případy z praxe a zkoumání 

předem zvoleného jevu (Hendl, 2005, str. 104), i kvantitativně, kdy výsledky výzkumu 

jsou zpracovány v tabulkách.  Všichni zúčastnění byli informování o povaze a účelu 

výzkumu. Jedná se o případovou studii (Dlouhá, 2014) Případové studie detailně 

popisují nebo rozebírají jeden nebo několik málo případů z praxe. Jedná se o zkoumání 

předem zvoleného jevu, v rámci jeho reálného kontextu. Podstatou případové studie je 

předpoklad, že důkladným prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme jiným 

podobným případům. 

 

Charakteristika sledovaného souboru: 

 Výzkumné šetření bylo realizováno během ročního tréninkového cyklu. Součástí 

výzkumu byla analýza doporučených tréninkových ukazatelů pro český juniorský výběr 

a německý juniorský výběr. Zároveň byl analyzován roční tréninkový cyklus jednoho 

cyklisty a jednoho triatlonisty (kategorie do 23 let), kteří se dotýkají vrcholové úrovně 

trénovanosti a jednoho juniorského triatlonisty. 

Metodika výzkumu: 

 K získání potřebných informací byly použity následující metody: 

 osobní anamnéza sportovců 
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 studium tréninkových deníků 

 srovnání cyklistů a triatlonistů pomocí tabulek a grafů 

 Zkoumaný soubor bude obsahovat roční tréninkový cyklus juniorského výběru 

německé mládeže triatlonu a českého výběru cyklistiky. Dále pak roční tréninkový 

cyklus vybraného cyklisty a triatlonisty kategorie do 23 let, kteří se už účastní 

zahraničních závodů a dotýkají se vrcholové úrovně trénovanosti. Práce mimo jiné 

popisuje daná rizika v  plavání, v cyklistice a při běhu a zásadní odlišnosti cyklistiky 

oproti triatlonu. Zaměřuje se na to, co by mohlo vést k lepším výsledkům sportovců, 

kromě trénování dané disciplíny. Tím jsou myšlena především kompenzační cvičení, 

která zabraňují svalové dysbalanci, možným zraněním a nežádoucím účinkům 

způsobeným nadměrnou zátěží sportovce. 

 

4. 3 Charakteristika sportovce Tomáše Danačíka 

Datum narození: 24. 10. 1990 

Výška: 179 cm 

Váha: 58 kg 

Bydliště: Lanškroun 

Stav: svobodný / zadaný 

Klidový tep: 51 

Přezdívka: mladej Dandy 

Kluby: 2010 – 2013 PSK Hradec Králové 

 2000 - 2007 SKP DUHA Lanškroun 

 2008 - 2009 CK Windoor´s Příbram 

Největší úspěchy: 2008 4. – etapový závod Po Štajerski 2.1. (Slovinsko)  

                17. - ME Itálie 2007 

        2007 10. - Croz Istru 2. HC - silnice  

Absolvoval závod Challenge Mallorca, kde jel s Valverdem, Schleckem a dalšími 

profesionálními cyklisty známými ve světě. 
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 V tabulce č. 1 jsou uvedeny specifické a obecné tréninkové ukazatele 

reprezentanta v kategorii do 23 let v cyklistice Tomáše Danačíka podle měsíců a pak 

s celkovým počtem všech zkoumaných záznamů. 

Tabulka č. 1 Tréninkový záznam cyklisty Tomáše Danačíka v roce 2010/2011. 

Tomáš 

Danačík 

(1990) 

2010/2011 

d
n
y
 zatížen

í (d
n
y
) 

jed
n
o
tk

y
 zatížen

í 

(jed
n
o
tk

y
) 

reg
en

erace (h
) 

zd
rav

o
tn

í 

o
m

ezen
í (d

n
y
) 

celk
em

 k
m

 

n
a k

o
le (k

m
) 

celk
em

 h
o
d
in

 (h
) 

o
statn

í v
y
trv

alo
st 

(h
) 

p
o
silo

v
án

í (h
) 

celk
em

 

zatížen
í (h

) 

říjen 10 10 3 0 295 10 22,5 0 32,5 

listopad 25 34 7 0 1409 51,5 19,5 12 83 

prosinec 27 35 7,5 0 1264 47 36 17 100 

leden 30 31 10 0 1875 64 41 0 105 

únor 25 20 7 0 2505 85 0 0 85 

březen 30 30 4,5 0 3036 98 0 0 98 

duben 29 31 3 0 3018 88,5 0 0 88,5 

květen 30 32 2 0 3018 103 0 0 103 

červen 29 30 4,5 0 2875 87,5 0 0 87,5 

červenec 28 28 4 8 2477 83,5 0 0 83,5 

srpen 31 32 0 0 3308 108 0 0 108 

září 28 28 8 0 2473 79,5 0 0 79,5 

součet 322 341 60,5 8 27553 905,5 119 29 1053,5 

   (Anderle, 2011) 
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4. 4 Charakteristika sportovce Tomáše Řenče 

Datum narození: 09. 02. 1990 

Výška: 192 cm 

Váha: 78 kg 

Bydliště: Slaný 

Stav: svobodný / zadaný 

Klidový tep: 48 

Přezdívka: Řenčik 

Kluby: 2000 - 2007 Vanaman Kladno 

 2008 – 2013 SK Slavia Prah 

Největší úspěchy: 2013 11. místo na EP, Turecko, Antalya 

                34. místo na MS U23, Anglie, Londýn         

        2011 17. místo na ME U23, Izrael, Eilat 

 

 V tabulce č. 2 uvádíme reprezentanta v kategorii do 23 let v triatlonu Tomáše 

Řenče podle měsíců a pak s celkovým počtem všech zkoumaných záznamů. Zde je 

použitý přepočet triatlonových kilometrů na cyklistické, kde se plavecké kilometry 

násobily 10x a běžecké 2,5x. Tento výpočet jsme použili z diplomové práce Jiřího 

Seidla Analýza tréninkového procesu v ročních tréninkových cyklech 1990/91, 92/93, 

94/95. 
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Tabulka č. 2 Tréninkový záznam triatlonisty Tomáše Řenče v roce 2010/2011. 

Tomáš 

Řenč 

(1990) 

2010/2011 

d
n
y
 zatížen

í 

(d
n
y
) 

jed
n
o
tk

y
 zatížen

í 

(jed
n
o
tk

y
) 

reg
en

erace (h
) 

zd
rav

o
tn

í 

o
m

ezen
í 

(d
n
y
) 

celk
em

 k
m

 

(p
řep

o
čet n

a 

cy
k
listick

é) 

(k
m

) 

celk
em

 h
o
d
in

 

(h
) 

o
statn

í v
y
trv

alo
st 

(h
) 

p
o
silo

v
án

í (h
) 

celk
em

 zatížen
í 

(h
) 

říjen 25 46 4,5 0 1134 39,1 10,5 4,2 53,8 

listopad 28 47 4 0 1287 41,2 2 3,8 47 

prosinec 24 44 3,5 0 1003 33,8 3,8 2,3 39,9 

leden 27 60 6 0 1654 54,9 1 5,7 61,6 

únor 20 22 4,3 0 1551 50,2 1,7 2,5 54,4 

březen 27 47 1,2 2 1413 61,9 10 0 71,9 

duben 28 53 3,2 0 1567 54,6 2 3,2 59,8 

květen 30 55 3,2 0 1816 56,8 0 1,5 58,3 

červen 26 43 3 0 1303 34 20 0 54 

červenec 29 65 7,2 0 2201 69,8 0 0 69,8 

srpen 27 61 7,4 0 2209 73,6 8 0 81,6 

září 27 58 2 0 2394 76 0 0 76 

součet 318 601 49,5 2 19532 645,9 59 23,2 728,1 

(Řenč, 2011) 
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 Tabulka 3. uvádí doporučené tréninkové ukazatele českých cyklistů kategorie 

Juniorů ve věku 17 – 18 let. V tabulce jsou podrobně rozepsány intenzity specifických 

tréninkových ukazatelů v kilometrech a obecné tréninkové ukazatele v hodinách. 

Tabulka č. 3 Doporučené tréninkové ukazatele Juniorů ve věku 17 – 18 let v cyklistice. 

Junioři 

17 - 18 

let 

Ukazatel 

zatížení 

Přípravné 

období I. 

Přípravné 

období II. 

Hlavní 

období 

Výcvikový 

rok 

S 

T 

U 

(km) 

 

 

 

 

 

I1 9 8,5 16 33,5 

I2 13 13 26 52 

I3 54 54 117 225 

I4 330 330 706 1366 

I4S  30 70 100 

I5 2200 2300 5640 10140 

I6 1100 1200 2370 4670 

záv. km 500  3000 3500 

celk. km 4206 3935,5 11945 20086,5 

O 

T 

U 

(hod.) 

 

 

hodin SKP 150 145 395 690 

hodin OKP 100 80  180 

hodin celkem 250 225 395 870 

jedn. zatížení 120 110 190 420 

dnů zatížení 70 70 170 310 

regenerace 35 35 80 150 

(Henke, 2008, str. 100)  
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 Tabulka č. 4 ukazuje doporučené modelové hodnoty celkového objemu v RTC 

pro členy triatlonového SCM v kategorii Juniorů ve věku 18 let, takže prvním rokem 

v juniorské kategorii v triatlonu (Kovářová 2011) 

 

Tabulka č. 4 Doporučené tréninkové ukazatele Juniorů ve věku 18 let v triatlonu. 

 

Věk 

Plavání Kolo Běh 

C
elk

em
 k

m
 

(p
řep

o
čet n

a 

cy
k
listick

é) 

(k
m

) 

H
o
d
in

 

celk
em

 (h
) 

O
b
ecn

á 

p
říp

rav
a (h

) 

C
elk

em
 

zatížen
í (h

) 

(km) (h) (km) (h) (km) (h) 

18 900 300 5500 220 2100 210 19750 730 130 860 

(Kovářová, 2011) 

  

 Tabulka č. 5 uvádí doporučené tréninkové ukazatele německých triatlonistů 

v kategorii Juniorů ve věku 18 let. 

 

Tabulka č. 5 Doporučené tréninkové ukazatele německých Juniorů ve věku 18 let 

v triatlonu. 
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41 7. 10. - 13. 10.  0 3 55 1 3 

42 14. 10. - 20. 10. 180 2 10 8 2 5 

43 21. 10. - 27. 10. 217,5 3 14 10 2 6 

44 28. 10. - 03. 11. 250 3 15 11,5 2 7 

45 04. 11. - 10. 11. 215 2 12 9,5 4 6 

46 11. 11. - 17. 11. 302 3 18 13 2 7 

47 18. 11. - 24. 11. 335 3 19 14,5 2 6 



43 

 

48 25. 11. - 01. 12. 367 3 20 15,5 2 7 

49 02. 12. - 08. 12. 277,5 3 17 12,5 4 6 

50 09. 12. - 15. 12. 365 4 19 16,5 2 7 

51 16. 12. - 22. 12. 327 4 17 15 2 6 

52 23. 12. - 29. 12. 400 18 23 32 2 7 

1 30. 12. - 05. 01. 370 18 21 30 2 7 

2 06. 01. - 12. 01. 267 2 12 11 4 6 

3 13. 01. - 19. 01. 362,5 3 17 15,5 2 6 

4 20. 01. - 26. 01. 405 3 17 17 2 7 

5 27. 01. - 02. 02. 397,5 4 18 18 2 7 

6 03. 02. - 09. 02. 292,5 2 12 12 4 6 

7 10. 02. - 16. 02. 397,5 3 17 17 2 6 

8 17. 02. - 23. 02. 390 3 15 16,5 4 6 

9 24. 02. - 02. 03. 395 6 19 19 2 7 

10 03. 03. - 09. 03. 250 2 10 10,5 6 6 

11 10. 03. - 16. 03. 415 4 18 18,5 2 7 

12 17. 03. - 23. 03. 442,5 4 18 20 2 7 

13 24. 03. - 30. 03. 465 4 19 20,5 2 6 

14 31. 03. - 06. 04. 500 4 20 22 2 7 

15 07. 04. - 13. 04. 287,5 2 12 12 6 6 

16 14. 04. - 20. 04. 730 3 20 30 2 7 

17 21. 04. - 27. 04 717,5 3 22 30 2 7 

18 28. 04. - 04. 05. 305 2 13 13 6 6 

19 05. 05. - 11. 05. 457,5 3 16 19 4 6 

20 12. 05. - 18. 05. 510 3 17 21 2 7 
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21 19. 05. - 25. 05. 475 3 16 20 2 6 

22 26. 05. - 01. 06. 577,5 2 16 22 2 7 

23 02. 06. - 08. 06. 360 2 11 15 6 6 

24 09. 06. - 15. 06. 590 2 17 23 2 7 

25 16. 06. - 22. 06. 275 2 11 11,5 4 6 

26 23. 06. - 29. 06. 557,5 2 15 22 2 6 

27 30. 06. - 06. 07. 610 2 16 24 2 7 

28 07. 07. - 13. 07. 392,5 2 13 16 6 6 

29 14. 07. - 20. 07. 610 3 18 25 2 7 

30 21. 07. - 27. 07. 537,5 1 15 17 2 6 

31 28. 07. - 03. 08. 275 0 8 9,5 4 5 

32 04. 08. - 10. 08. 432 3 16 18 2 6 

33 11. 08. - 17. 08. 437,5 3 15 19 2 6 

34 18. 08. - 24. 08. 440 3 17 18 2 7 

35 28. 08. - 31. 08. 410 3 14 18 4 6 

36 01. 09. - 07. 09. 515 3 17 22 2 6 

37 08. 09. - 14. 09. 485 3 16 20,5 2 6 

38 15. 09. - 21. 09. 507,5 3 17 26 2 7 

 součet 20135 168 788 879 137 316 

(Bílek, 2010) 

 Z uvedené tabulky č. 5 vyplývá, že se němečtí triatlonisté věnují mimo plavání, 

jízdu na kole a běh, velmi i posilování a regeneraci. Pravděpodobnou příčinu lze hledat 

v ekonomickém potenciálu Německa a v jeho členské základně triatlonu. Větší 

množství triatlonistů umožňuje více trénovat ve skupině a trénink je oproti 

individuálnímu mnohem efektivnější. 

 Tabulka č. 6 uvádí tréninkové ukazatele vybraného Juniorského reprezentanta 

v triatlonu. Velké množství dní nemoci ukazuje nízké tréninkové objemy, které 
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závodníka určitě velmi omezují. Kvůli dnům bez tréninku je potřeba znova nastartovat 

tělo k zátěži, což může škodit samotnému organismu, natož pak výkonnosti sportovce.   

 

Tabulka č. 6 Tréninkový záznam triatlonisty Františka Lindušky v roce 2011/2012. 
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říjen 6 6 4 23 438 17 2 19 

listopad 24 24 5 3 860 32 3 35 

prosinec 26 31 5 0 980 36 2 38 

leden 24 24 6 4 1052,5 38 2 40 

únor 25 25 5 2 1165 43 3 46 

březen 20 28 1 11 1012,5 27 1 28 

duben 28 37 8 0 1327,5 44 2 46 

květen 24 31 6 5 1493,5 55 1 56 

červen 21 24 11 8 767,5 26 1 27 

červenec 29 42 12 0 1917 67 3 70 

srpen 14 23 5 17 715 26 4 30 

září 16 23 6 14 875 30 2 32 

součet 257 318 74 87 12603,5 441 26 467 

(Formánek, 2012) 
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4. 5 Výsledky  

 Ve výsledcích uvádíme srovnání kategorie Juniorů a dva závodníky do 23 let 

v cyklistice a triatlonu. 

Tabulka č. 7 Srovnání cyklisty Tomáše Danačíka a triatlonisty Tomáše Řenče. 
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Řenč 

318 601 49,5 2 19532 645,9 59 23,2 728,1 

Tomáš 

Danačík 

322 341 60,5 8 27553 905,5 119 29 1053,5 

 

Graf č. 1 Srovnání cyklisty Tomáše Danačíka a triatlonisty Tomáše Řenče 
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Tabulka č. 8 Srovnání doporučených tréninkových ukazatelů juniorů mezi cyklisty, 

triatlonisty a juniora Františka Lindušku.  
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Graf č. 2 Srovnání doporučených tréninkových ukazatelů juniorů mezi cyklisty, 

triatlonisty a juniora Františka Lindušku. 
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Nárůst mezi kategoriemi - Triatlonisté 

Tabulka č. 9 Srovnání tréninkových ukazatelů mezi kategoriemi v triatlonu. 
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Nárůst mezi kategoriemi - Cyklisté 

Tabulka č. 10 Srovnání tréninkových ukazatelů mezi kategoriemi v cyklistice. 
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4. 6 Diskuze 

 Z výsledku v tabulce č. 7 a Grafu č. 1 je patrné velké objemové zatížení cyklisty 

a velké množství tréninkových jednotek u triatlonisty. Z tabulky a grafu lze vyčíst, že 

cyklista stráví na kole mnohem více času, než triatlonista uplave, ujede na kole a 

naběhá. Dá se říct, že triatlonista se musí všem disciplínám věnovat stejně a různě je 

střídat.  

 Triatlonistovi zaberou mnoho času přechody mezi tréninky a příprava na 

rozdílné sporty. Například se nedoporučuje ihned po plavání běh nebo jízda na kole, 

musí být pauza na to, aby hlezenní kloub, který je uvolněn z plavání, zase zpátky dostal 

pružnost a předešlo se tím zranění. Když cyklista vyjede na kolo na 4 hodiny a ujede 

okolo 100 km, triatlonista za tu dobu uplave 4 km, ujede 50 km a uběhne 8 km, ale 

pauza a přechod mezi sporty zabere až 4 hodiny. Takže se dá říct, že triatlonista věnuje 

tréninku dvojnásobně více času než cyklista. 

 Zjištěné ukazatele mezi triatlonisty a cyklisty v tabulce č. 8 a grafu č. 2. jsou 

skoro totožné, až na jednotky zatížení, které jsou u triatlonisty vyšší, což dělá více 

sportovních disciplín. U českých triatlonistů bohužel nebyly získány všechny hodnoty 

jako u jiných kategorii, ale ty hlavní (celkové kilometry a celkové hodiny) se téměř 

shodují s cyklisty i triatlonisty z Německa.  

 Hodnoty u vybraného reprezentanta jsou velmi nízké oproti doporučeným 

hodnotám, protože v tu dobu ještě sbíral zkušenosti a s triatlonem začal v pozdějším 

věku. Byl zahrnut do práce, aby bylo vidět srovnání nejlepšího juniorského triatlonisty 

s doporučenými tréninkovými ukazateli. 

 V tabulce č. 9 jsou porovnány ukazatele mezi juniorem Františkem Linduškou a 

Tomášem Řenčem, závodníkem v kategorii do 23 let. Tato tabulka ukazuje narůstající 

tendenci tréninkových ukazatelů. Oproti doporučeným hodnotám pro juniory lze říci, že 

Tomáš Řenč trénoval na nižší úrovni než by měl, co se týče specifických a obecných 

tréninkových ukazatelů. Přitom patří mezi nejlepší v kategorii do 23 let.  
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 Jak Tomáš Řenč, tak i František Linduška začali s triatlonem v pozdějším věku a 

to vysvětluje, proč jsou objemy nižší. Museli si zvyknout na danou zátěž a tím pádem se 

předpokládá, že se výsledky dostaví později než u triatlonistů, kteří začali již v raném 

věku. Talent oba mají, teď už jen záleží na stavbě tréninku a zdraví a dalších věcech, 

které jsou s každým vrcholovým sportem spojené.  

 Jak vyplývá z tabulky u Tomáše Řenče je velmi málo posilování a regenerace, 

oproti doporučeným tréninkovým ukazatelům u juniorů, kdyby se to navýšilo, mohly by 

tyto dva ukazatele pomoci k většímu nárůstu výkonnosti. V případě Františka Lindušky 

je velké množství dnů bez tréninku, díky zdravotním problémům, což vede 

k neustálému znovuobnovování kondice a velké ztráty výkonnosti. Velmi málo se 

věnuje ostatní vytrvalosti, která hlavně rozvijí i jiné svalové skupiny, čímž nevznikají 

různé svalové dysbalance. Zlepšení těchto dvou slabých stránek by mohlo pomoci 

lepším výkonům triatlonisty. 

 Tabulka č. 10 porovnává tréninkové ukazatele mezi cyklisty juniory a cyklisty v 

kategorii do 23 let Tomáše Danačíka a ukazuje nárůst objemu v najetých kilometrech. 

Další ukazatel Regenerace je v podání Tomáše Danačíka velmi nízká. Při velkém 

zatížení by regenerace mělo být mnohem více. V opačném případě vznikají zdravotní 

problémy, například únavová zlomenina nebo přetrénovanost. 

 I když u juniorů nejsou vypsané hodiny posilování, u Tomáše Danačíka je malé 

zastoupení hodin strávených posilováním. Posilování je v cyklistice ještě důležitější než 

v triatlonu. Cyklistika je více jednostranná zátěž, a tak je potřeba posilovat svaly, které 

nejsou při tréninku zatěžovány. Jsou to například břišní a zádové svaly. Naší 

domněnkou je, že posilováním břišních a zádových svalů cyklista předchází svalové 

dysbalanci, která mu pak může brzdit další vývoj ve výkonnosti. Určitě se doporučuje 

jak posilování, tak věnovat více času regeneraci. Tím by mohla závodníkovi ještě více 

stoupat výkonnost. 
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5 Závěr 

 Bakalářská práce hodnotí tréninkové ukazatele nadějných triatlonistů juniorské 

reprezentace České republiky a Spolkové republiky Německo a reprezentace České 

republiky v cyklistice v období 2011-2012. Porovnávala specifické a obecné tréninkové 

ukazatele reprezentanta v triatlonu do 23 let Tomáše Řenče a reprezentanta cyklistiky 

do 23 let Tomáše Danačíka.  

 V práci jsou porovnány tréninkové ukazatele mezi dvěma sporty, které mají 

společnou disciplínu, a to cyklistiku. Oba tyto sporty jsou vytrvalostního charakteru, 

závodí se ve stejném ročním období, nejčastěji v letních měsících.  

 Dále byly podrobně analyzovány jednotlivé roční tréninkové cykly a faktory, 

které sportovce v daném tréninkovém cyklu ovlivňovaly. Jedná se o regeneraci, 

omezení tréninku z důvodu nemoci, tréninkové a materiální podmínky. Na základně 

získaných dat je možné zhodnotit jednotlivé roční tréninkové cykly z hlediska objemu - 

v čase i vzdálenosti. 

 Na základě poznatků z porovnání tréninkových dat můžeme říci, že potřebné 

tréninkové ukazatele vedly ke sportovnímu růstu mezi kategoriemi. Rozdíl dat u 

juniorské kategorie nebyl nijak zásadní, kdežto porovnání dvou sportovců do 23 let, kde 

figuroval Tomáš Řenč a Tomáš Danačík bylo velmi rozdílné. Zásadní pro efektivitu 

tréninku triatlonistů se z porovnání Řenče a Danačíka ukazuje převážně počet najetých 

kilometrů a počet tréninkových jednotek vyplývající z disciplín, které triatlonista během 

závodu absolvuje. 

 V popisu sportovce jsme konstatovali, že probandi mají velmi dobré 

předpoklady dosáhnout mezinárodních úspěchů a navrhli možné řešení, jak zapracovat 

na slabých stránkách. To by mohlo vést k dalšímu prozkoumání, zda by výkonnost 

sportovce na základě těchto poznatků mohla mít ještě více stoupající tendenci.  

 Pro další zpracování by mohlo být zajímavé, jak efektivně využít nutný 

odpočinek mezi sportovními disciplínami. Tento čas by měl být naplněn tak, aby byl 

pro sportovce přínosný vzhledem ke sportu, ale na druhou stranu, aby nezatěžoval 

organismus na nadcházející trénink.   
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