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Abstrakt 

Vlastní analýza dvouletého tréninkového zatížení v hodu diskem 

s tréninkovým zatížením diskaře Gejzy Valenta 

Cíl práce 

se srovnáním 

Vlastní analýza dvouletého tréninkového zatížení a jeho srovnání s tréninkovým zatížením 

diskaře na mezinárodní úrovni. 

Metoda 

Analýza osobní tréninkové dokumentace. Kvantitativní srovnání pomocí převodu sum 

obecných tréninkových ukazatelů (dále jen OTU) a speciálních tréninkových ukazatelů (dále 

jen STU). Porovnávání vybraných tréninkových ukazatelů s tréninkovými ukazateli bývalého 

čs. reprezentanta v hodu diskem. 

Výsledky 

Moje dvouleté roční tréninkové cykly (dále jen RTC) se částečně přibližují svou periodizací, 

skladbou, objemem, intenzitou a charakterem tréninkového zatížení obecným zásadám. 

Celkový objem zatížení byl v daných RTC rozložen v čase a jeho velikosti. Jeho postupné 

zvyšování a následné snižování mělo vliv na sportovní výkon. Intenzita tréninkového zatížení 

měla vliv na růst sportovního výkonu ve většině zvolených tréninkových ukazatelů (dále jen 

TU). Z hlediska mé výkonnosti byl volen optimální poměr mezi všeobecnou a speciální 

přípravou a byl vhodně přizpůsobován konkrétním aktuálním požadavkům přípravy. Ve všech 

sledovaných hodnotách došlo k jejích nárůstu v období tréninků s trenérem. Srovnáním 

vlastních TU a TU Gejzy Valenta se ukázal markantní rozdíl mezi úrovní profesionálního 

sportovce, který se již dlouhodobě věnuje této sportovní činnosti a účastní se vrcholových 

mezinárodních soutěží. 

Klíčová slova 

Hod diskem, obecné a speciální tréninkové ukazatele, zatížení, objem, intenzita, struktura 

tréninku 



Abstract 

Own analysis of two-year training load in throwing the discus in comparison with the training 

load of the discus-thrower Gejza Valent 

Goal 

Own analysis of two-year training load and its comparison with the training load of the 

discus-thrower of interna ti ona! standing. 

Method 

The analysis of persona! training documentation. Quantitative comparison through the use of 

sum transfer of general training indices (GTI) and special training indices (STI). Comparison 

of selected training indices with the training indices of the former Czech sportsman in 

throwing the discus. 

Results 

My two-year annual training cycles (ATC) partly approximate in terms of their periodization, 

structure, extent, intensity and character of training load to general princip les. Overall extent 

of the load was spread in time and its magnitude in given A TC. Its gradual increase and 

subsequent decrease influenced the sports performance. The intensity of the training load had 

an influence on the growth of the sports performance in majority of selected training indices 

(Tl). In light of my performance the optima! relationship between general and special training 

was selected and it was appropriately adapted to specific actual demands of the training. All 

observed attribute values were increased during the trainings with the instructor. By 

comparison of own TI with TI of Gejza Valenta, a striking difference was revealed with the 

standard of the professional sportsman who has been engaged in this sports activity in the 

long term and attends the top international contests. 

Keywords 
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1. Úvod 

Hod diskem je nejstarší atletickou disciplínou, známou již z dob starověkých 

olympijských her, ve které je cílem sportovce odhodit disk do co největší vzdálenosti a udržet 

se v diskařském kruhu. 

V Čechách byl prvním propagátorem této atletické disciplíny František Janda Suk, 

kteiý jako první diskař v novodobých dějinách atletiky použil techniku hodu diskem 

s otočkou. V letech 1964 a 1965 držel Ludvík Daněk světový rekord v hodu diskem. Olga 

Fikotová se hodem dlouhým 53,69 m stala v roce 1956 v Melbourne první československou 

olympijskou vítězkou. Na její úspěch navázal v roce 1972 Ludvík Daněk, kteiý se 

v Mnichově stal olympijským vítězem hodem dlouhým 64,40 m. V roce 1983 se stal mistrem 

světa Imrich Bugár výkonem 67,72 m. Mistrem Evropy se v roce 1971 stal Ludvík Daněk 

a v roce 1982 Imrich Bugár. 

Téma diplomové práce jsem zvolil s ohledem na skutečnost, že se dlouhodobě věnuji 

hodu diskem. Je to má hlavní atletická disciplína. Protože bych rád stabilně dosahoval 

dobiých výsledků, které by neměly význam jenom pro mě, ale pro celý tým v atletických 

soutěžích, rozhodl jsme se pro analýzu vlastního tréninku v hodu diskem se srovnáním 

s tréninkem československého reprezentanta v hodu diskem Gejzy Valenta. Touto analýzou 

a srovnáním dosahovaných hodnot hodlám dospět k závěrům, které mohou pozitivně ovlivnit 

mé výsledky. Provedu srovnání období, kdy jsem trénoval bez účasti trenéra, s obdobím, kdy 

mou přípravu a tréninky řídil trenér. 
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2. Teoretická část 

2.1 Vrhačské disciplíny 

Vrhy a hody patří mezi technické disciplíny a tvoří jejich samostatnou skupinu. Jedná 

se o vrh koulí, hody kladivem, oštěpem, diskem a v kategorii mladšího žactva také míčkem. 

Technika vrhu nebo hodu u vrhače špičkové úrovně představuje velmi stabilní 

motorickou dovednost vypracovanou za dobu několika let. Individuální technický styl je 

přitom značně podmíněn dispozicemi sportovce. Specifické dovednosti vyspělého vrhače mají 

jistou dimenzi variability, s jejíž pomocí se sportovec dokáže vyrovnávat s vnějšími 

proměnlivými podmínkami. 

Tab. 1: rozsah závodních vrhačských disciplín v ČR 

Věk Koule Kladivo Disk Oštěp Míček 

(kg) (kg) (kg) (g) (g) 
Mužské kategorie 

Muži 20 a starší 7,26 7,26 2 800 
J unioři 18-19 6 6 1,75 800 

Dorostenci 16-17 5 5 1,5 600 
Starší žáci 14-15 4 4 1 600 
Mladší žáci 12-13 3 150 

Zenské kategorie 
2eny 20 a starší 4 4 1 600 

Juniorky 18-19 4 4 1 600 
Dorostenky 16-17 3 1 600 

Starší žákyně 14-15 3 1 600 
Mladší žá~ně 12-13 3 150 

Podle ŠIMONA (1997) a dalších autorů řadíme atletické vrhy mezi disciplíny 

rychlostně- silového typu. Náčiní pro vrh koulí a hod kladivem je nejtěžší. Z toho plyne, že 

právě v těchto disciplínách jsou relativně nejvyšší nároky na silový potenciál vrhače. Proti 

tomu u typicky švihových disciplín, hodu míčkem či oštěpem, jsou nejvyšší nároky na 

pohybovou rychlost. U žen je náčiní lehčí, což přirozeně souvisí s nižším silovým 

potenciálem vrhaček a s odlišností jejich tělesné stavby. 
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Dále ŠIMON (1997) uvádí, že ve své podstatě řeší vrhačský trénink dva základní 

úkoly: 

- osvojení a neustálé zdokonalování techniky 

- rozvíjení rychlostně silového potenciálu. 

Při technickém či rychlostně silovém zatěžování se nervosvalový systém vrhače 

postupně adaptuje na specifické podněty. 

Podle pohybového průběhu se vrhy a hody dělí na posuvné (přímočaré) a otáčivé 

(rotační, křivočaré) . Rotační technika, která je koordinačně náročnější, umožňuje oproti 

posuvné technice lépe využít excentrickou svalovou kontrakci v nápřahových pohybech 

ŠIMON (1997). 

2.2 Charakteristika hodu diskem 

Hod diskem je nejstarší atletickou disciplínou známou již z dob starověkých 

olympijských her. Hod diskem je charakterizován skladbou rotačního pohybu naklánějící se 

vertikální osy vrhače s postupným zdvihem těžiště jeho těla. V souvislosti s pohybem těla 

dochází k pohybu házející paže s diskem, která tvoří spolu s vrhačem kompletní pohybový 

systém vrhač - náčiní. Rozhodující je v celém komplexu pohyb, postupně se zrychlující 

rytmus pohybu až do maxima v okamžiku odhodu. 

Hlavní limitující faktory hodu diskem z hlediska somatotypu jsou především: 

rozpětí paží, silná široká ramena 

kloubní pohyblivost 

smysl pro rovnováhu, orientaci a rytmus pohybu 

vysoká úroveň rychlostní a silové připravenosti 

DUMBROVSKÝ (1992) se k tomu vyjadřuje ve smyslu, že na základě analýzy 

pohybové struktury hodu diskem a analýzy kondiční přípravy diskařů je pro dosažení vysoké 

výkonnosti potřebná relativně vysoká úroveň téměř všech základních pohybových schopností. 

Dále uvádí, že jedním z limitujících faktorů výkonnosti diskaře jsou rychlostně silové 

schopnosti a z nich nejdůležitější tzv. "diskařská výbušnost", tj. schopnost udělit náčiní 

maximální možnou rychlost v okamžiku odhodu. Tato základní schopnost má úzkou 

návaznost na řadu dalších pohybových schopností, jejichž úroveň a kvalitu lze tréninkem 
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ve větší či menší míře ovlivnit a rozvíjet. Mezi ně hlavně patří maximální silová schopnost 

a rychlostní a koordinační schopnosti, mezi které řadíme rovnováhu. 

Podle VOMÁČKY (1980) lze úroveň maximální svalové síly tréninkem výrazně 

ovlivnit, zvýšit a stupeň jejího rozvoje u špičkových diskařů je velice značný. Úroveň 

rychlostních schopností je do značné míry závislá na geneticky podmíněných předpokladech 

nervosvalového systému a pro rozvoj je nejvhodnější dětský věk. V průběhu speciální 

přípravy se na základě všeobecných rychlostních schopností rozvíjí specifická diskařská 

rychlost, která je vázána na strukturu diskařského pohybu. Osvojení racionální techniky 

a využití jednotlivých fázích závisí na úrovni koordinačních schopností. 

Při hodu diskem dochází ke značnému předbíhání náčiní jednotlivými segmenty těla 

a požadavek vytváření svalového předpětí je podmíněn potřebou rozvoje kloubní 

pohyblivosti, hlavně páteře a v kloubech ramenních a kyčelních. Pro zvládnutí náročného 

diskařského tréninku je žádoucí také určitá úroveň speciální vytrvalosti DUMBROVSKÝ 

(1992). 

2.2.1 Technika hodu diskem 

VRABEL (1971) uvádí, že pohyb při hodu diskem je složitý. Skládá 

se z horizontálního pohybu postupujícího ve směru hodu a vertikálního pohybu. A nejedná 

se jen o pohyb těla samotného, ale i o pohyb náčiní a jejich vzájemnou harmonizaci, 

souvislost. 

Z pohledu celkové charakteristiky dynamiky - rytmu se zdá být poměrně jednoduchá, 

jedná se jen o stupňování rychlosti, aby svého maxima dosáhla při vypuštění disku. A však 

v detailech je velice obtížné zapojovat zrychlení jednotlivých částí ve správném časovém 

sletu tak, aby při komplikovaném pohybu disku směřovala výslednice působení sil do pohybu 

disku a nezkracovala jeho dráhu. 

VRABEL (1971) také uvádí, že jako ve všech vrzích a hodech je i v hodu diskem 

cílem techniky hodu účinně využít stávající tělesný potenciál k maximálnímu výkonu. I když 

výkon závisí na několika faktorech, jako jsou výška a úhel vypuštění disku, směr a síla větru, 

je hlavním a rozhodujícím faktorem, rozdělujícím diskaře podle výkonnosti, počáteční 

rychlost vypuštění disku. Ta je přímo úměrná délce dráhy, po které se disk zrychluje, 

a velikosti síly, která zrychlení způsobuje. Zajistit maximálně dlouhou dráhu je úkol velmi 
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obtížný, protože dráha disku je velice komplikovaná. Nestačí jen začít a ukončit pohyb 

v krajních polohách, jako třeba u vrhu koulí se sunem, kde dráha vrhu je přímočará. 

Obr. 1. Trajektorie disku soutěžních hodů diskařek Zverevové a Wyluddaové na MS 95 podle 

Bartonietze a Borgstroma ŠIMON (1997). 

Vypuštěni 
t::O a 

~----- Úhel p<Jioženi 
~------ ~ 70° 

!•1.80•~~ 
Úhel vypuitění ~ ~ 

.,. ~ ~ 

Dopad 
68.64 m: t = 3.64 s 
67.20 m: t = 3.98 s 

Podle VRABELA (1971) je daleko důležitější a obtížnější zachovat při stejných 

krajních polohách co nejdelší dráhu, to znamená vést disk co nejdále od podélné osy otáčení 

a hlavně nezkracovat dráhu disku předčasnými a zbytečnými pohyby, které vedou tělo diskaře 

do směru hodu, dokud se disk pohybuje proti svému hodu, a obdobně nezkracovat dráhu 

disku předčasným pohybem těla vrhače vzhůru, když disk je na sestupné dráze. V plné míře 

se tento problém projevuje až u vyspělých diskařů, kteří dovedou disk v otočce lépe 

předběhnout a dostávají se tak do výhodnějšího odhodového postavení, z něhož se v první 

části odhodu disk pohybuje dolů a proti směru hodu. 
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Obr. 2. Cyklogram Wolfganga Schmidta ŠIMON (1997). 
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VRABEL (1971) a VOMÁČKA (1980) se shodují na tom, že k maximálnímu zapojení 

síly je potřeba všech vhodných svalových skupin, tedy nevynechat nejmohutnější skupiny 

dolních končetin a také trupu. Maximální využití svalové síly pro zrychlení pohybu disku je 

možné tehdy, působí-li výslednice sil ve směru dráhy disku. Tento požadavek odpovídá 

zásadám co nejdelší dráhy disku. A je také potřeba zrychlovat disk ve směru pohybu. 

Jen za předpokladu, že je rovnováha zachována až do konce hodu, je možné dokonale 

využít síly, jak uvádí VRABEL (1971). Správná rovnováha diskaře se projeví těsně po 

vypuštění disku mírnou tendencí diskaře pokračovat dále v pohybu za diskem. Problémy 

s rovnováhou mají hlavně začátečníci, ale z častí i vynikající diskaři, u kterých dochází 

k narušení rovnováhy proto, že v otočce předběhnou disk více dolními končetinami a začínají 

odhoď dříve. Tím začnou působit síly předčasně a to má za následek odtlačení diskaře 

opačným směrem a v konci odhodu se projeví odkloněním vlevo. Proto by měl být diskař na 

začátku odhodu vykloněn vpravo od směru hodu a měl by tam přepadat do té míry, aby reakce 

na zrychlení disku v první části odhodu toto přepadání vyrovnalo. Jen za těchto podmínek 

může být hod ukončen ve správném postaveni a rovnováze. 
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Dalším ze základních faktorů správné techniky hodu je dynamika - rytmus hodu, jak 

uvádí VRABEL (1971). Je velmi úzce spjat s rovnováhou a tím se podílí a velmi ovlivňuje 

plné zapojení svalové síly. Hod diskem se jeví jako pohyb nerovnoměmě zrychlený, končící 

maximálně rychlým švihem odhodové paže a následným vypuštěním disku. Hlavní fází pro 

rozhodující zrychlení disku je vlastní odhod. To znamená pohybový sled pro ukončení 

otočky, po došlápnutí obou dolních končetin na přední část chodidel do odhodového 

postavení. 

Častá chyba, hlavně u mladých diskařů, v rytmu bývá rychlý začátek hodu. Tím 

ztěžuje správné provedení dalších fázích hodu. Je-li způsoben aktivní prací trupu, což 

většinou bývá, vede k tomu, že disk předbíhá dolní končetiny, a tím se zkracuje dráha disku 

v odhodu a narušuje se celková rovnováha, což patří k největším chybám v technice hodu 

diskem VRABEL (1971). 

2.3 Struktura a řízení vrhačského tréninku 

VRABEL (1971) uvádí, že u závodníků cíleně se připravujících na časově 

vzdálenější závod (cíl ) je nutné sestavit takový tréninkový plán, který bude mít perspektivní 

posun. Sestavuje se hlavně u vyspělých vrhačů, kteří vedou svoje úsilí k určitému výslednému 

bodu své sportovní kariéry, např. k účasti na mistrovství světa nebo olympijských hrách 

a pod. Podobný perspektivní plán se také sestavuje u mladších vrhačů, hlavně u dorostenců 

a juniorů, kteří chtějí dosáhnout výsledků své sportovní výkonnosti již ve zralém věku. 

Dále VRABEL (1971) považuje za důležité, aby se sestavování plánů pro mladé 

vrhače řídilo podle již daných zásad a principů v postupnosti zvyšování objemu a intenzity 

tréninkového zatěžování. A dále také dle vhodnosti a přiměřenosti, hlavně ve správné volbě 

tréninkových prostředků při rozvoji silových schopností. Dále upozorňuje na nutné 

dodržování zásady všestrannosti a atraktivnosti tréninku. Všechny tyto zásady musí mít 

podklad ve znalosti funkčních možností organismu mladých sportovců, ve znalosti 

fyziologických a psychických zvláštností tohoto věku. Nikdy by se nemělo stávat, že 

tréninkový plán mladého vrhače je jen pouhou kopii tréninku již vyspělých vrhačů. A vždy 

by tento plán také měl mít dlouhodobý charakter a neměl by být zaměřen na dosažení 

maximálního sportovního výkonu v co nejkratší době. 

Sestavování perspektivního tréninkového plánu pro již vyspělého vrhače, tedy 

s vysokou sportovní výkonností, musí předcházet kontrola a rozbor současného stavu vrhače 

15 



po stránce fyzické, psychické, technické, zdravotní a také morálně- volní. Je třeba znát jeho 

slabé i silné stránky osobnosti a jeho schopnosti. Podle všech těchto faktorů, které mají vliv 

na sportovní výkon, pak stanovit úkoly a cíle perspektivního plánu na následná různě dlouhá 

období sportovní přípravy. 

2.3.1 Roční trénink a jeho periodizace 

Podle ŠIMONA (1997) mé velký vliv a je důležitou součástí perspektivního 

tréninkového plánu roční tréninkový cyklus (RTC). Je vytvářen na základě určité periodizace. 

Každé období (perioda) má svá určité specifika, cíle, úkoly, odlišnou strukturu a různý obsah 

tréninkové činnosti. Je zapotřebí, aby na sebe jednotlivá období postupně přecházela 

a navazovala na sebe a aby změny velikosti objemu, intenzity a charakteru tréninku byly 

plynulé. 

Dále ŠIMON (1997) ukazuje, že se struktura a obsah sportovní přípravy liší podle 

toho, v jakém období sportovní přípravy se právě vrhač nachází. Cíle a úkoly RTC 

u mladých sportovců musejí být přizpůsobeny věkovým zvláštnostem, proto jsou postupné 

vzhledem k časově hodně vzdáleným cílům a úkolům etapy maximální závodní výkonnosti. 

U dospělého vrhače jsou cíle a úkoly RTC do značné míry stabilní. Vycházejí 

z individuálních potřeb a předpokladů vrhače a také ze specifických požadavků dané 

disciplíny. 

V současné době se v tréninkové praxi podle ŠIMONA (1997) používají dvě varianty 

skladby ročního tréninkového cyklu. 

Ve variantě I. utváří tréninkový rok v podstatě jeden velký cyklus tréninku. Podle této 

varianty se dělí tréninkový rok na přípravné, závodní a přechodné období. 

Dlouhé půlroční přípravné období poskytuje dostatek času na rozvoj jak tělesné, tak 

technické připravenosti vrhače. Starší a již vyzrálí vrhači, kteří dosahují vrcholnou 

mezinárodní výkonnost, zpravidla posunují začátek přípravného období až na prosinec 

z důvodů celkové regenerace tělesných, duševních a psychických sil, nebo pořádné doléčení 

zdravotních problémů z minulé sezony. Někteří sportovci (vrhači) i absolvují velkou část 

přípravného období, hlavně jeho zimní etapu, v lepších klimatických podmínkách 

na soustředění v jižně položených zemích. Pobyt a trénink zde má velmi pozitivní vliv na 

všechny složky tréninkové přípravy. Umožňuje trénovat tak, jak by v našich podmínkách 
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v tuto dobu moc nešlo. Pro lepší názornost jsem varianty této struktury R TC znázornil 

schématicky. 

Schéma I. Varianty 

období etapy měsíce 

Přípravné podzimní - zimní XI. - konec I. 

zimní II. 

jarní III. a IV. 

Závodní raná závodní v. 

hlavní závodní VI. - konec IX. 

Přechodné X. 

Stavbu podle struktury RTC varianty II. užívají, jak ŠIMON ( 1997 ) uvádí, vyspělí 

vrhači s vysokou úrovní tělesné a technické připravenosti, kteří díky své připravenosti 

dokážou zvládnout během roku vysoký počet závodů. Do svých plánů zařazují i ztráty 

v zimních halových závodech. Sezóna těchto závodů trvá 4 - 6 týdnů. Tuto variantu 

nazýváme jako dvouvrcholovou ( vrchol halových a vrchol letních závodů ) a její hlavní 

předností je využití velkého tréninkového vlivu daného častým účastněním se na závodech. 

Zimní i letní závody vrhače motivují a s významem závodu roste i motivace dobrého 

výsledku. Zároveň však musí být velké tréninkové a závodní zatížení kompenzováno 

dostatečně dlouhou dobou určenou pro optimální, regeneraci vrhačských sil. 
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Schéma II. Varianty 

období etapy měsíce 

Přípravné I. Všeobecná od pol. X. do zač. XII 

Speciální XII. a I. 

Závodní I. Zimní II. -pol. III. 

Přípravné II. Jarní od pol. III. do pol V. 

Závodní II. Raná závodní od pol. V. do pol. VI. 

Hlavní závodní od pol. VI. do pol. VII. 

Letní 

Přípravné III. Letní od pol. VII. do pol. VIII. 

Závodní III. Hlavní závodní od pol. VIII. do pol. IX. 

Podzimní 

Přechodné od pol. IX. do pol. X. 

2.3.2 Základní úkoly tréninkového cyklu 

Podle DOVALILA (2001) roční tréninkový cyklus se jako nejtypičtější mikrocyklus 

všeobecně považuje za základní jednotku dlouhodobě organizované sportovní činnosti. 

Vychází se z kalendářní časové periodicity roku i z reálné dynamiky sportovní výkonnosti, 

z faktu, že výraznější změny trénovanosti vyžadují delší časový úsek a nelze je očekávat 
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v krátkém horizontu. Jeho stavba pak směřuje k tomu, aby maximální výkonnost kulminovala 

v požadovaném období. 

Hlavní úkoly pro roční tréninkový cyklus, jak uvádí ŠIMON (1997), se plánují tak, 

aby navazovaly na předchozí roky sportovní přípravy a aby v nich zůstala vývojová 

posloupnost dlouhodobé sportovní přípravy. U všech vrhačských disciplín jsou tyto úkoly 

hodně podobné a jsou systematicky sestavovány pro každý další rok. Jsou to tyto úkoly: 

a) Zvládnout potřebnou techniku vrhu hodu. 

b) Zlepšit všeobecnou tělesnou zdatnost, a to hlavně svalovou sílu a pohybovou rychlost 

ve všestranných cvicích. Zvýšit obecnou vytrvalost a obratnost. 

c) Rozvíjet sílu svalů a svalových skupin, které provádějí největší práci v klíčových 

fázích vrhu nebo hodu. Tomuto druhu síly se říká speciální vrhačská síla. 

d) Zvýšit pohybovou rychlost v návaznosti na rytmické požadavky vrhu nebo hodu. Tím 

se rozumí zvýšení odvrhové nebo odhodové rychlosti při napínání dolních končetin ve 

spojení s rychlým napřimováním a rotací trupu a zvýšení rychlosti při napínání nebo 

ohnutí odvrhové či odhodové paže. 

e) Rozvinutí speciální vytrvalosti potřebné pro zvládnutí množství tréninkových vrhů 

a hodů. 

f) Osvojit st a zdokonalit techniku dalších atletických disciplín jako tréninkových 

prostředků 

g) Zvýšit úroveň volních a morálních vlastností. Získávat zkušenosti ze závodů. 

2.3.3 Základní tréninkové jednotky 

Podle ŠIMONA (1997) představují tréninkové jednotky, tzv. TJ, rozhodující formy 

systematického tréninkového zatěžování organismu vrhače. Jejich obsah a struktury jsou 

dány podle konkrétních cílů a úkolů pro jednotlivá období a etapy tréninku. V příloze uvádím 

konkrétní příklady obsahu a struktury týdenních tréninkových mikrocyklů z mé přípravy 

a diskařů s vyšší úrovní. Hlavními body vrhačského tréninku by měla být tělesná cvičení 

s širokou základnou, kterými je organismus zatěžován. Mnoho tělesných cvičení je 

víceúčelových, protože vedou k plnění několika úkolů zároveň. Například technické cvičení 
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zároveň rozvíjejí svalovou sílu i orientaci v prostoru a pohybovou rychlost. Objem 

a intenzita se v průběhu jednotlivých období RTC mění. 

2.3.4 Doplňkové tréninkové jednotky 

K výše uvedeným součástem ( etapy, období, atd. ) tréninkových cyklů, jak ŠIMON 

(1997) uvádí, jsou doplňkové tréninkové jednotky významným prostředkem pravidelného 

tréninkového zatěžování organismu vrhače. 

Nejčastěji užívaná forma bývá zařazena do týdenního tréninkového mikrocyklu, tzv. 

ranní speciální rozcvička. Tato se zaměřuje na všestranné tělesné cvičení na rozvoj 

pohyblivosti ramenních a kyčelních kloubů, ohebnosti páteře. Podle aktuálně řešených 

technických úkolů dané disciplíny jsou do ranních doplňkových jednotek zařazována také 

průpravná technická imitační cvičení, na jejichž důležitost poukazuje také VRABEL ( 1971 ). 

Po konci cvičení kloubní pohyblivosti a technické průpravě by měly následovat cviky 

na posilování přímých a šikmých břišních svalů, svaly zádové a hlavně posturální by 

neměly být vynechány. U posílení svalů na pažích se většinou při ranním cvičení používají 

různé druhy vzporů (kliků). 

Někteří vrhači v době vícefázových tréninků zapojují do ranní tréninkové fáze delší 

souvislý běh, pokud možno mimo dráhu (přírodní prostředí). Tento běh má kladný vliv jak 

z fyziologického hlediska, tak na správné připravení celého organismu pro další činnost. 

K doplňkovým tréninkovým jednotkám patří jak hodiny tělesné školní výchovy, tak 

tréninky v jiném sportu nebo jakékoliv pohybové aktivity mimo vlastní trénink ŠIMON 

(1997). 

2.3.5 Členění a charakteristika jednotlivých období a etap přípravy 

v ročním tréninkovém cyklu 

Členění a charakteristika následujících etap tréninku spíše vychází varianty II. tzv. 

dvouvrcholový RTC, ale základní prvky jsou společné pro obě varianty. 

První přípravné období má dvě etapy tréninku, podzimní a zimní. Každá z těchto etap 

se dále člení na střednědobé mezocykly a krátkodobé mikrocykly. Pro každý jednotlivý 
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cyklus jsou určeny zcela konkrétní dílčí cíle a úkoly, pomocí kterých mají být celkové úkoly 

etap a období dosaženy. 

2.3.5.1 Podzimní etapa tréninku 

ŠIMON (1997) uvádí, že všichni vrhači začínají podzimní etapu přípravy na 

následující závodní sezónu obnovou tělesné kondice. Trénink by měl mít v této fázi přípravy 

převážně všeobecný charakter. Je vhodné, aby mladí vrhači co nejdéle využívali příznivého 

podzimního počasí k nácviku a zdokonalování techniky vrhu nebo hodu. Starší vrhači 

zpravidla zdokonalují jen jednotlivé prvky techniky nebo zkoušejí některé její varianty. 

S ohledem na časově značně vzdálené závody v nové sezóně je takové experimentování 

v tomto období možné a nevyžaduje zatím vysokou silovou připravenost vrhače. Tento 

technický nácvik může být prováděn také se zlehčenými podmínkami formou průpravných 

imitačních cvičení bez náčiní nebo s náčiním lehčí hmotnosti. Starší vrhači používají na 

začátku tréninkového roku také častěji lehčí náčiní než závodní, protože v této době s nižší 

tělesnou kondicí nejsou schopni "utáhnout" závodní náčiní a projevit tak vysokou odhodovou 

rychlost. 

ŠIMON (1997) považuje za nejdůležitější úkol pro tuto etapu tréninku obnovu 

všeobecné tělesné připravenosti organismu. Obnova kondice a její zvýšení trvá od začátku 

podzimní etapy 6 až 8 týdnů. A vrhači tuto vstupní etapu nesmějí vynechat ani ošidit, protože 

by pak těžce snášeli mnohem větší tréninkové dávky, ve kterých přibývá stále více 

speciálního zatěžování. 

K obnově práceschopnosti orgamsmu se v tréninku využívá široký výběr cviků 

účelové gymnastiky bez náčiní a s náčiním. Žádoucí efekt přinášejí cviky na nářadí, běžecká 

průprava a skokanská cvičení, všestranné odhody s plnými míči, s koulemi, sportovní hry 

a krosový běh. Krátkodobý kondiční trénink na horách je osvědčeným prostředkem obnovy 

všeobecné kondice. Je velmi důležité, aby skladba TJ v tomto období byla různorodá a pestrá, 

aby hlavně mladé vrhače neodrazovala svou monotónností. 

ŠIMON (1997) dále uvádí, že objem zatěžování organismu se zvyšuje nárůstem cviků 

v TJ a hlavně postupným zvyšováním počtu opakování cviků v jednotlivých cvičebních 

sériích. Intenzita provádění cviků se v této etapě ještě nezvyšuje. Počet základních TJ 
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v týdenním mikrocyklu postupně vzrůstá na 4 až 5 TJ zaměřené na silovou přípravu 

vyspělých vrhačů jsou zařazovány v předvánočním období této etapy 3x týdně. 

Pokud se u vrhače objeví příznaky všeobecné únavy, tak musí podle ŠIMON (1997) 

dojít ke snížení tréninkového zatížení. V případě, že by se únava stále prohlubovala, mohou 

vzniknout komplikace pro následné období zimní tréninkové přípravy. 

Nejméně jedna tréninková jednotka s kondičním charakterem v týdenním mikrocyklu 

by měla probíhat venku na stadionu či v terénu, a to i za nepříznivého počasí. Zvyšuje se tím 

hlavně složka atletického tréninku. 

2.3.5.2 Zimní etapa tréninku 

ŠIMON (1997) v druhé polovině podzimně- zimní etapy přípravného období ukazuje 

na potřebu mnohem více zařazovat speciálnější charakter tréninku. Zvyšování kondice 

se uskutečňuje pomocí stejných tréninkových prostředků jako na podzim s tím rozdílem, že 

se zvyšuje objem cviků, které zvyšují svalovou sílu a pohybovou rychlost. 

Podíl tréninkových prostředků zdokonalujících techniku vrhu nebo hodu roste. 

Vhodné jsou vrhy nebo hody tréninkovým náčiním do zavěšené sítě v hale nebo v tělocvičně. 

Svou strukturou provedením se stále více podobají závodní technice. Vrhač začíná nejdříve 

vrhy nebo hody z místa a po zvládnutí techniky přechází na pokusy za pohybu. 

Hodně se v této etapě užívá rozložení tréninkové zátěže do většího počtu TJ v jednom 

tréninkovém mikrocyklu, a proto tam, kde je to možné, absolvuje vrhač dvě TJ za den. Denní 

trénink by měl končit důkladnou regenerací . Vrhač, který nemůže trénovat v zimním období 

náročné přípravy vícekrát za den, by měl zařazovat pravidelná ranní cvičení. 

V této etapě tréninku je účelné střídat místa tréninku. Trénuje se v hale nebo 

posilovně, na hřišti a taky v terénu. Tímto způsobem se může dobře měnit obsah tréninkových 

činností. Trénink není tak jednotvárný a přináší řadu emotivních aspektů ŠIMON (1997). 

2.3.5.3 Zimní závodní etapa 

Dle ŠIMONA (1997) má účast na zimních závodech pro vrhače pochybně stimulující 

význam. Pokud jde o vrh koulí, jsou halové závody koulařů pravidelnou součástí zimní 
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termínové listiny. Závody jsou zahrnuty do tréninkových plánů a účast na nich je vhodná pro 

všechny koulaře bez ohledu na stávající výkonnost a zkušenosti. Pro zkušenější kladiváře je 

vypisován zvláštní závod v hodu břemenem, případně se závodí několikrát i v hodu kladivem, 

v obou případech se závodí venku v zimních podmínkách. 

Všeobecně pro všechny vrhače, tj. diskaře, kladiváře, ale i oštěpaře, je dobré společně 

si zazávodit s koulaři ve vrhu koulí. A také v každém případě je vhodná účast na halových 

závodech ve sprintu, skoku dalekém či vysokém a v halových vícebojích. Populární jsou 

zimní závody vrhačů v autovém hodu plným míčem z místa a s rozběhem. 

Příprava na zimní halové závody se uskutečňuje tzv. z plného tréninku, proto často 

vrhači zaostávají za svými letními výkony. Zpravidla po rozcvičení si vrhač vyzkouší několik 

pokusů soutěžním náčiním na výkon a pak plní další tréninkové úkoly. V tomto případě mají 

výsledky závodů spíše kontrolní roli. 

ŠIMON (1997) dále uvádí, že jsou i takoví koulaři, kteří zimním halovým závodům 

přikládají velký význam, proto musí absolvovat dostatečně dlouhý zaměřovací trénink. 

Druhé přípravné období se zpravidla člení na etapu vystupňované a značně 

specializované přípravy a na etapu raných závodů. 

2.3.5.4 Jarní etapa tréninku 

ŠIMON (1997) uvádí, že v této etapě je zvláště důležité začít trénovat co nejdříve 

venku pod širým nebem. V technickém tréninku narůstá množství průpravných cvičení a hodů 

náčiním závodním a tréninkovým různé hmotnosti. Zpočátku je převaha hodů z místa, později 

převažují pokusy v pohybu. Pomocné náčiní pro speciální nebo všeobecné odhody se musí 

konstrukčně podobat co nejvíce závodnímu. Oštěpaři například kombinují hody oštěpem 

a lískovým prutem. 

Hody a vrhy těžším náčiním, než je náčiní závodní, jsou koordinačně obtížnější. Jejich 

hlavní efekt spočívá v rozvoji speciální sily. Volba takového náčiní je velmi individuální. 

A vrhači většinou upevňují na nářadí další přídavné závaží. Taková úprava ale nesmí výrazně 

pozměnit polohu těžiště nářadí, aby nedošlo k narušení jeho letových vlastností. 

Velmi používaným prostředkem pro rozvoj speciální rychlosti u mužské kategorie 

vrhačů jsou hody lehčím náčiním, jak uvádí ŠIMON (1997). K tomuto účelu nejlépe slouží 

soutěžní náčiní dorosteneckých kategorií. Hody lehčím náčiním jsou koordinačně lehčí 
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a s ohledem na vysokou rychlost pohybu v odhodové fázi jsou řazeny do tréninku před 

začátkem raného závodního období a částečně i v době prvních závodů, kdy je již teplé 

počasí. Techniku vrhu nebo hodu však nejvíce stabilizují hody náčiním závodní hmotnosti. 

Dlouholetá sportovní praxe dokazuje, že i vrhači, kteří disponují menší svalovou silou, 

dosahují špičkových výkonů díky své výborné technice. 

Trenérské zkušenosti potvrdily, že je účelné provádět tréninkové hody v sériích po pěti 

pokusech a že je vhodné střídat v těchto sériích těžší náčiní s lehčím a závodním. 

Při každém tréninkovém hodu by měl vrhač dostávat od trenéra jeden, nejvíce však 

dva pokyny, týkající se techniky hodu. Vrhač si pokus nejdříve představí v duchu a pak teprve 

provede hod. Po absolvování hodu popíše trenérovi vlastní pocity z hodu a spolu proberou 

případné nedostatky. Terénní diagnostika techniky tréninkových hodů s využitím 

videotechniky je velkým pomocníkem k jejich analýze a zdokonalování ŠIMON (1997). 

Velmi účelné je využití videotechniky i při závodech. Někteří vrhači se vzhledem 

k důležitosti určitých závodů i vzhledem k psychickému vypětí, které z toho vyplývá, 

dopouštějí technických chyb, kterých se při tréninku nedopouštěj, a nejsou si jich v mnoha 

případech ani vědomi. Díky videozáznamu lze tyto chyby najít a odstranit. 

ŠIMON (1997) dále také uvádí, že kde nejsou diagnostické přístroje pro 

kinematografickou či dynamickou analýzu k dispozici, hodnotí trenér techniku hodu nepřímo, 

pomocí výkonnostních pásem. Tato pásma se stanovují pro jednotlivé týdenní tréninkové 

mikrocykly. Každé pásmo je závislé na rozsahu připravených pohybů a na hmotnosti náčiní. 

Jiné pásmo bude například pro vrh koulí z místa a jiné sunem. Stabilita techniky vrhu či hodu 

se pak projeví stabilitou výkonů do určených pásem. Je to signál pro přechod do vyššího 

výkonnostního pásma a tím i pro zvýšení intenzity hodu nebo vrhu. 

Také je velmi důležité stanovit počet tréninkových pokusů, který je regulován podle 

nárůstu únavy. Pohybuje se v rozmezí 40-60 pokusů za trénink. 

2.3.5.5 Etapa hlavních závodů 

ŠIMON (1997) uvádí, že technický trénink v této etapě je zaměřen na další 

zdokonalování techniky hodu a na její stabilizaci. Pozornost je věnována sladění vrhů nebo 

hodů v jeden pohybový celek s účinným pohybovým projevem v klíčových fázích, tj. ve 

spojení rozběhu, otočky nebo sunu s vlastní odhodovou činností, v dynamicky a prostorově 
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správném provedení fází napínání a spuštění luku. Zvláštní pozornost je soustředěna na cit pro 

náčiní při zátahu a vypuštění, Kondiční prostředky tréninku jsou určeny na udržení svalové 

síly a pohybové rychlosti v souladu s požadavky vrhu nebo hodu. 

Oproti jarní etapě tréninku vrhači posilují s činkou v menší míře, zařazují také méně 

sprinterských úseků a vytrvalostních běhů. Podle ŠIMONA (1997) někteří vrhači v této etapě 

doslova upadají do jednostranného házení soutěžním náčiním a zcela upustí od kondiční 

přípravy. Dávají si přitom nepřiměřené dávky hodů a ještě se snaží házet naplno, což má spíše 

negativní účinky a je to nesprávný postup. Místo očekávaného růstu výkonů v závodech 

dochází k poklesu. Dostaví se také příznaky únavy z jednostranného tréninku, jako jsou 

bolestivé pocity ve svalech a ztráta potřebných kinestetických pocitů. Vrhač ztrácí cit pro 

náčiní, přestává kontrolovat své pohyby a v důsledku toho má potíže s udržením rovnováhy. 

Jeho pohybům chybí pružnost a uvolněnost. 

V důsledku tohoto stavu musí dojít k dočasnému snížení počtu tréninkových hodů, 

musí být prodlouženy přestávky mezi jednotlivými hody a musí se bezpodmínečně přerušit 

házení naplno. 

ŠIMON (1997) také upozorňuje na skutečnost, že v přípravě na závody se také musí 

počítat i s rozdílnými nepříznivými povětrnostními podmínkami, deštěm a chladem. 

V soutěžích hodu diskem a v hodu oštěpem jsou výkony, více či méně, ovlivňovány 

povětrnostními podmínkami, při nichž se projevují aerodynamické vlastnosti náčiní, síla 

a směr větru. Proto vrhači na tréninku házejí za rozdílných podmínek, aby se naučili 

optimálně usměrňovat náčiní pro dosažení nejlepšího výkonu v daných podmínkách. 

Dále se musí vrhači učit házet nebo vrhat i za již zmíněných nepříznivých 

klimatických podmínek. Měli by si umět poradit s házením či vrháním z měkkého nebo 

kluzkého rozběžiště, z mokrého nebo kluzkého kruhu a i za těchto podmínek by měli podat 

dobrý výkon. Navíc si vrhač v těžkých podmínkách tréninku upevňuje svou vůli. 

2.3.6 Řízení vrhačského tréninku 

DOVALIL (2001) uvádí, že řízením sportovního tréninku se chápou vědomé, 

racionální a zdůvodněné pokyny a zásahy do tréninku. Vtahují se k sociálně psychologické 

stránce procesu, tj. k vedení lidí, ovlivňování jejich jednání, jejich hodnocení, což jsou 

aspekty pedagogické a didaktické. V technologickém smyslu jde o konkrétní stanovení 

25 



zatížení, jeho druhu a velikosti, jeho racionálního rozložení v čase a o dynamiku jeho 

parametrů podle dosahovaných změn ve stavu trénovanosti, které lze postihnout vhodnou 

kontrolou. 

Obecně lze řízení tréninkového procesu chápat jako praktickou činnost trenéra, kterou 

vykonává v konkrétních podmínkách, a usiluje pomocí odpovídajících prostředků a metod 

o zvyšování výkonnosti úrovně svěřenců CHOUTKA, DOVALIL (1991). 

Podle MILLEROVÉ a kol. (1994) rozumíme řízením atletického tréninku racionální 

a zdůvodněné zasahování do tréninku. Jakmile dochází k zasahování do obsahu tréninku 

v časové návaznosti na výsledky kontroly stavu trénovanosti, hovoříme o řízení tréninkového 

procesu. 

Zjednodušeně jde v řízení tréninkového procesu o stanovení optimálního tréninkového 

zatížení na základě poznatků a o jeho rozložení v čase. Výsledek by se měl odrazit 

v postupném zvyšování trénovanosti a sportovní výkonnosti MILLEROVÁ a kol. (1994). 
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Obr. 4. Technologické schéma řízení tréninku DOVALIL (2003) 
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2.4 Podstata tréninkového zatížení a jeho úloha v procesu atletického 

tréninku 

Podle CHOUTKY, DOVALILA (1991) představuje atletický a obecně sportovní 

trénink složitý, mnoholetý a systematický proces zaměřený na tělesný rozvoj sportovce a na 

vysoké sportovní výkony cestou výchovy, vzdělání a prostřednictvím zvyšování funkčních 

možností organismu. 

Obecným požadavkem, podmiňujícím zvýšení výkonnosti ve sportu, je dosažení řady 

adaptačních - biologických a psychologický změn (v jednotě s biologickým přizpůsobením 

dochází k relativně stabilním změnám chování). V souhrnu se jedné o změny trénovanosti, tj. 

úrovně dovedností, schopností, vědomostí stavů, somatických předpokladů atd. Jejich nová 

úroveň je výrazem přizpůsobení se požadavkům vnějšího prostředí - v tomto případě 

pohybové činnosti DOVALIL (2003). 

Vrcholové atletické výkony mohou být dosahovány pouze v procesu celoročního 

sportovního tréninku po dlouhou řadu let. Tento trénink je tvořen optimální kombinací 

tělesného zatěžování a odpočinku, je založen na osvojení racionální techniky, na zvládnutí 

taktiky a na rozvoji obecných a speciálních schopnosti včetně vůle dosáhnout vítězství 

v rozhodujících závodech - ŠIMON (1994). 

2.4.1 Adaptace organismu 

Podle HAVLÍČKOVÉ a kol. (199 ) lze zkráceně říci, že sportovní trénink lze chápat 

jako proces, jehož cílem je dosahování individuálně maximálních sportovní výkonnosti 

jedince ve vybraném sportovním odvětví nebo disciplíně na základě adaptace organismu. 

Také ho můžeme brát jako proces složité biologicko - sociální adaptace. 

Podle DOVALILA (2003) má-li být sportovní trénink adaptací záměrnou, má-li být 

jako proces vědomě řízen a ovlivňován podle požadavků výkonu, je mimořádně důležité 

rozlišovat a klasifikovat cvičení, jimiž se na sportovce působí a jež mají vyvolávat žádoucí 

změny (nejde přitom o vztah přísně deterministický typu podnět - reakce, ale o vztah 

pravděpodobnostní). 
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HAVLÍČKOVÁ a kol. (1994) také uvádí, že adaptace je obecný biologický děj, který 

představuje soubor morfologických, biochemických, funkčních i psychologických změn 

v organismu jako celku ale i v jednotlivých orgánech. 

Adaptace, tj. přizpůsobení organismu na změny prostředí, má pomalejší průběh 

a může být vyvolána pouze dlouhodobým kontinuálním nebo přerušovaným podnětem oproti 

reakci organismu na podnět jednorázový. Vyvolané změny na základě adaptace jsou 

biologicky výhodné změny organismů vedoucí k zachování homeostatické rovnováhy 

a různých vnějších podmínek HLAVÁČKOVÁ a kol. (1994). 

CHOUTKA, DOVALIL (1991) k tomu uvádějí, že organismus má tendenci zachovat 

si stálé vnitřní prostředí, tj. snaží se ho udržet v přípustných hranicích, které jsou nezbytné ke 

správnému průběhu základních životních funkcí. Změny faktorů vnějšího prostředí působí 

potom jako adaptační činitelé neboli stresory. Obecně se tyto činitelé označují jako stres, ve 

sportovním tréninku je nazýváme zatížení (závodní nebo tréninkové). Pokud je zatížení 

dostatečně velké a dlouhodobé, vyvolává v organismu sportovce změny, které vedou 

k potřebnému růstu specializované sportovní výkonnosti. 

HAVLÍČKOVÁ a kol. (1994) uvádí, že jen dostatečně velké podněty, čili zatížení, 

které působí dostatečně dlouho, opakující se s určitou frekvencí mohou vyvolat požadované 

změny organismu. Příliš slabé podněty k adaptaci nevedou, naopak zase velmi silné mohou 

vést k únavě, přepětí nebo i k přetrénování. 

CHOUTKA, DOVALIL (1991) na základě existujících poznatků zformulovali zásadní 

zákonitosti adaptačních procesů: 

1. Opakují-li se zátěžové situace a jsou-li organismem zvládnuty, reakce organismu, tzv. 

vzestup jeho funkční aktivity, se při působení podnětu postupně zmenšuje 

2. Zmenšená reakce je důsledkem řady funkčních, strukturálních ale i psychických změn, 

k nimž došlo vlivem opakovaného působení podnětu a reakcí na něj. V podstatě jde 

o takové změny, které umožňují zatížení lépe snášet a zvládnout je, jakmile bude 

podnět znovu působit. 

3. Aby adaptační změny nastaly, musejí se příslušné podněty opakovat dostatečně často 

a po delší dobu. 

4. Podněty musejí být přiměřené, tj. dostatečně silné ( intenzivní ), aby vyvolaly 

mobilizační vzestup funkčních mechanismů. Současně však nesmějí překročit funkční 

hranice somatických, vegetativních a psychických systémů. 
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5. Existuje i proces opačný, který nazýváme desadaptace. Znamená, že neopakují-li se 

podněty dostatečně často a s potřebnou intenzitou, ztrácejí se dosažené změny 

v organismu a nastává v něm návrat k původnímu stavu. 

Uvedené mechanismy adaptace organismu směřovaly převážně do sféry fyziologie, ale 

člověka musíme také chápat jako jednotu jeho fyzické a psychické stránky. Jako biologicko

sociálního jedince. CHOUTKA, DOVALIL (1991) uvádí, že se uvedené adaptační 

mechanismy projevují i ve změně celkové osobnosti sportovce. Proto je důležité, aby trenér 

respektoval obě strany svého svěřence. 

2.4.2 Komponenty tréninkového zatížení 

CHOUTKA, DOVALIL (1991) považují zatížení za jednu ze základních teoretických 

kategorií sportovního tréninku. Jeho správné provedení má značný význam na tréninkovou 

praxi. Ve sportovním tréninku je zatížení jako adaptační podnět realizováno v podobě 

tělesného cvičení. To, jako účelově uspořádaná forma pohybového činnosti, představují 

pohybové úkoly různého druhy, různé obtížnosti, které vyžadují tělesnou námahu a znamenají 

také odpovídající nároky na psychiku sportovce. 

CHOUTKA, DOVALIL (1991) také hovoří o tom, že zatížení má svou strukturu, která 

zahrnuje oblast fyziologických, motorických, psychologických a sociálně psychických funkcí 

sportovce. V tréninku z toho vyplývá, že pomocí vhodné volby tělesných cvičení můžeme 

zlepšovat pohybové a duševní schopnosti, osvojovat si a zdokonalovat složité sportovní 

dovednosti. 

Aby byly adaptační procesy ve sportovním tréninku opravdu účelné a my je mohli 

vědomě řídit a ovlivňovat tak, aby odpovídaly našem záměrům, musíme je rozlišovat 

a určovat podle toho, jaké změny v organismu sportovce chceme vyvolat CHOUTKA, 

DOVALIL (1991 ). K tomu poslouží stručná charakteristika jednotlivých komponentů 

tréninkového zatížení:intenzita, charakter, objem, frekvence a složitosti. 
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2.4.2.1 Intenzita zatížení 

DOVALIL (2003) uvádí, že každé cvičení, ať už je jeho pohybové struktura jakákoliv, 

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

důležitý aspekt zatížení - jeho intenzitu. Navenek se často projevuje jako rychlost pohybu, 

frekvence pohybů, distanční parametry pohybu (výška, dálka), vztahuje se k velikosti 

překonávaného odporu. 

Fyziologický základ intenzity primárně souvisí s energetickým zabezpečením cvičení. 

Na buněčné úrovni se stupeň úsilí projevuje energetickým výdejem. Čím je intenzita vyšší, 

tím vyšší musí být intenzita energetického výdeje DOVALIL (2003). 

Zjednodušeně hovořím o tzv. ATP-CP, LA a O systému (alaktátová, laktátová 

a aerobní zóna energetického krytí). Převážně aktivace těchto systémů, tedy jejich účast na 

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

Kvalitativně lze rozlišit nízkou až maximální intenzitu cvičení, což odpovídá energetickému 

krytí činnosti: Maximální intenzita = anaerobní alaktátové krytí (ATP- CP) 

Submaximální intenzita = anaerobní laktátové krytí (LA) 

Střední intenzita aerobně-anaerobní krytí (LA-O) 

Nízká intenzita aerobní krytí 

Toto členění je přijatelné pro řadu sportovních odvětví, přiklání se k němu stále větší 

počet specializací, i když nemůže být pochopitelně zcela univerzální DOVALIL (2003). 

2.4.2.2 Objem zatížení 

DOVALIL (2003) uvádí, že objem zatížení představuje kvantitativní stránku cvičení. 

Lze ho v zásadě postihnout- časem, tj. dobou trvání cvičeni 

- počtem opakování 

V nejširším smyslu je tak objem tréninkového zatížení vyjadřován bez ohledu na 

specializaci počtem tréninkových dnů, tréninkových jednotek, přesněji pak počtem 

tréninkových hodin. Specifické ukazatele se podle jednotlivých sportů orientují na počet 

kilometrů, počet vrhů či hodů, skoků, počty sestav, počty absolvovaných branek, úseků atd. 

31 



Objem soutěžního zatížení je dán počtem soutěží, tj. utkání, závodů, startů - DOVALIL 

(2003). 

2.4.2.3 Charakter zatížení 

CHOUTKA, DOVALIL (1991) uvádějí, že vysokých výkonů nelze dosáhnout 

prostým opakováním dané sportovní činnosti, protože v důsledku častého opakováni téhož 

podnětu se s postupující adaptací pozvolna mění odpověď organismu na daný podnět. 

Objevuje se pak určitý rozpor. Na jedné straně je opakování podnětu nutnou podmínkou 

přizpůsobení organismu a jeho rozvoje. Na druhé straně se však častým opakováním téhož 

podnětu snižuje reakce organismu. Aby k tomuto jevu nedocházelo, musí se podnět 

obměňovat . Účinnější postup k dosažení vysokých výkonů je ten, ve kterém se v první fázi 

systematicky rozvíjí nebo zdokonalují jednotlivé pohybové struktury a faktory daného 

sportovního výkonu, a ve fázi další se postupně slaďují v celek. 

CHOUTKA, DOVALIL (1991) ukazují na potřebu, aby současný trénink 

v jednotlivých sportovních odvětvích či disciplínách využíval velkého množství tréninkových 

prostředků, tak aby zahrnoval tréninkové prostředky všeobecně rozvíjející, speciálně a vlastní 

závodní. 

Kritériem tohoto členění je tzv. míra specializace. Tím rozumíme stupeň, podobnosti 

nebo odlišnosti daného cvičení s trénovanou sportovní disciplínou. 

2.4.2.4 Frekvence zatížení 

MILLEROVÁ a kol. (1994) považuje frekvenci za častost tréninkových podnětů 

v tréninkovém procesu. Např. frekvence tréninkových jednotek, frekvence tréninkových 

prostředků pro rozvoj maximální běžecké rychlosti, frekvence tréninkových prostředků 

se zaměřením na rozvoj speciální běžecké vytrvalosti atd. 

Podle DOVALILA (2003) četnost zatěžovaných podnětů - v makro podobě frekvence 

tréninkových jednotek - by se neměla zakládat na zcela libovolných časových odstupech. 

Existují totiž poznatky o jevu zvaném superkompenzace, které v mnoha směrech logiku 

zatěžovaní racionalizují. 
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CHOUTKA, DOVALIL (1991) se snaží vystihnout superkompenzaci jako ochranný 

mechanismus organismu pro případ opakovaného zatěžování. Při svalové práci dochází 

k intenzivnímu štěpení a určité resyntéze energeticky bohatých látek, v době zotavené 

pokračuje zvýšená resyntéza, což vede nejenom k obnově, ale i k převýšení výchozí úrovně 

energetických zdrojů. Tím se vytváří energeticky výhodnější výchozí podmínky k další 

činnosti. Větší množství energetických rezerv může znamenat intenzivnější nebo delší 

následnou práci. 

Obr. 5. efekt zatěžování ve sportovním tréninku ( superkompenzace) DOVALIL (2003) 

Zatížení 

100% 

Štěpení 

2.4.2.5 Složitost zatěžování 

Zotavení 

Resyntéza 

Superko01penzace 

Energetický 
potenciál 

Složitost zatěžování vyjadřuje MILLEROVÁ a kol (1994) jako náročnost zvolených 

tréninkových prostředků na řídící a koordinační funkce CNS a velikost zatížení zvyšuje. 

Tréninkové zatížení je dále určováno tréninkovými metodami, organizačně metodickými 

postupy a formami zatěžování. (cykly, periodizace ročních nebo víceletých období). 

Podle DOVALILA (2003) se trenéři ve snaze o zvyšování sportovní výkonnosti 

logicky soustřeďují především na problematiku zatěžování. Nelze však pouštět ze zřetele, že 
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zatěžováním je míněno opakování zátěžových podnětů a že tím máme co do činění s cyklem 

zatížení -zotavení. Navíc vliv cvičení se neomezuje pouze na dobu samotného cvičení, ale 

pokračuje i po jeho ukončení. Dokonce se dá říci, že hlavní přestavby organismu, 

podmiňující zvýšení trénovanosti, probíhají nikoliv během pohybové činnosti, ale po jejím 

skončení (obnova energie, vnitřního prostředí, změny ve tkáních atd.). Odborně vedený 

trénink musí proto být založen také na znalostech zotavení, zejména v případě vyšší 

výkonnostní úrovně, neboť dokonalejší a rychlejší průběh zotavných procesů umožňuje další 

trénink. Nově se tak objevují požadavky na jejich vědomé ovlivňování. 

2.4.3. Principy zatěžování 

Podle MILLEROVÉ a kol. (1994) je zatěžování proces rozložený a posloupnosti 

zatížení v čase. Aby tréninkové a soutěžní zatížení vedlo ke zvyšování sportovní výkonnosti, 

měl by trenér v tréninkovém procesu respektovat obecné zákonitosti vycházející z poznatků 

o adaptaci organismu na zatížení a uplatňovat principy zatěžování. 

2.4.3.1 Princip všestrannosti a specializace 

CHOUTKA, DOVALIL (1991) uvádějí, že tento princip musíme v širším smyslu 

vztahovat k cíli a úkolům sportovního tréninku, které zdůrazňují nejen přípravu 

k maximálním sportovním výkonům, ale současně i rozvoj osobnosti sportovce. 

K maximálnímu rozvoji trénovanosti je nezbytné celkové zvýšení funkčních možností 

organismu a jakákoliv jednostrannost (úzká specializace) je v protikladu s přirozeným 

rozvojem člověka, ale i sportovní výkonnosti. Všestrannost tvoří potřebný základ i pro úzce 

specializovanou sportovní výkonnost a týká se všech složek sportovního tréninku. 

V praxi atletického tréninku pozorujeme přehnané preferování speciální přípravy 

a omezování všestrannosti a specializace, na kterou má vliv řada okolností- např. věk, etapa 

sportovní přípravy nebo období RTC - MILLEROVÁ a kol. (1994 ). V etapě všestranné 

sportovní přípravy, jak vyplývá již z názvu, by měla výrazně převládat všeobecná příprava. 

V etapě základního tréninku musí převažovat atletická všestrannost a všeobecná příprava, 

v etapě specializovaného tréninku by měla postupně získávat převahu speciální příprava, která 

zcela převládá v etapě maximální výkonnosti. 
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2.4.3.2 Princip postupně se zvyšujícího zatížení 

Podle CHOUTKY, DOVALILA (1991) nutnost postupného zvyšování zatížení 

vychází ze skutečnosti, že adaptační pochody se realizují jen tehdy, když jsou vnější podněty 

dostatečně účinné, tj. mají-li podněty v podobě tréninkového zatížení potřebnou intenzitu 

a objem. Mladí sportovci musí být zatěžováni v souladu s věkovými zvláštnostmi jejich 

vývoje, a proto by mělo být manipulování s intenzitou zatěžování velice obezřetné. 

MILLEROVÁ a kol. (1994) k tomu uvádí, že v konkrétním tréninkovém procesu 

tento princip znamená, že růst výkonnosti nastává při zvyšování tréninkového 

a soutěžního zatížení. Stagnace zatížení znamená i stagnaci výkonnosti. V dlouhodobém 

procesu atletické přípravy se musí zatížení zvyšovat postupně pomocí jeho nejdůležitějších 

komponentů, tedy objemu, intenzity a charakteru a tím zabezpečit perspektivní růst sportovní 

výkonnosti až do období, které je optimální pro podávání vrcholných výkonů v jednotlivých 

atletických disciplínách. 

2.4.3.3 Princip systematičnosti 

Podle CHOUTKA, DOVALIL ( 1991 ) vyjadřuje tento princip požadavek plynulosti 

a nepřetržitosti tréninkového procesu. Princip systematičnosti je dán sledem tréninkových 

jednotek, jejichž vztahy se zakládají na efektech zatížení. Proto by intervaly mezi těmito 

tréninkovými jednotkami měly respektovat poznatky a superkompenzaci, tedy nepřipouštět 

dlouhá přerušování zatěžování, která nejsou opodstatněná. Aby docházelo k očekávanému 

růstu výkonnosti ve sportovním tréninku, je nutný každodenní trénink, u vyspělých sportovců 

i vícefázový, stejně jako systematické celoroční zatěžování. 

MILLEROVÁ a kol. (1994) uvádí, že se lze v praxi setkat s tím, že intervaly mezi TJ 

jsou příliš dlouhé. 

2.4.3.4 Princip cykličnosti 

MILLEROVÁ a kol. (1994) uvádí, že uplatňování tohoto principu v tréninkové praxi 

předpokládá, aby se při realizaci stavby struktury atletického tréninku opakoval základní 

35 



obsah TJ v tréninkových mikrocyklech, a to v souladu s úkoly pro jednotlivé mezocykly 

a mikrocykly. V podstatě každý nový cyklus je pokračováním a rozvinutím předcházejícího 

cyklu. 

2.4.3.5 Princip vlnovitosti dynamiky zatížení 

V dlouhodobém systematickém tréninkovém procesu sledujeme určitý vlnovitý 

průběh zatížení. 

Podle MATVEJEVA (1982) lze rozeznat tři druhy vln: 

1. Malé, které charakterizují dynamiku zatížení v mikrocyklech. 

2. Střední, vyjadřujících dynamiku zatížení několika malých vln v rozmezí mezocyklů 

sportovního tréninku. 

3. Velké, charakterizující dynamiku středních vln v mikrocyklech sportovního tréninku. 

MILLEROVÁ a kol. (1994) také uvádí, že při zatěžování lze využít různých typů vln. 

V období všeobecné přípravy, začátkem RTC, se doporučuje za účelem kumulativního efektu 

tréninkového procesu stupňovaně zvyšovat objem zatížení v jednotlivých týdenních 

mikrocyklech. Tedy nový týdenní mikrocyklus by měl začít na objemové úrovní konce 

mikrocyklu předcházejícího. Zdůrazňuje potřebu uplatňování kolísavého tedy vlnovitého 

zvyšování a snižování zatížení v období, kdy v tréninku již převažuje charakter speciální 

přípravy . 

Dynamika sportovního výkonu časově zaostává za dynamikou objemu zatížení. Lze 

konstatovat, že zatížení atletů se v tréninkovém procesu zvětšuje, stabilizuje a snižuje, 

a k růstu výkonu dochází až při stabilizaci nebo při snížení objemu zatížení. 

3. Výzkumná část 

3.1 Metodika práce 

Z hlediska metodiky jsem si stanovil cíle práce, kterých dosáhnu splněním 

stanovených úkolů a budu z nich vycházet při analýze vlastního tréninku. Při práci jsem 
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si určil problémové body, které mohou nastat, jejichž existenci je pak nutno zohlednit 

a pracovat s ní. Pro srovnání tréninků jsem si vybral roční tréninkový cyklus bývalého 

československého reprezentanta v hodu diskem, účastníka několika mistrovství světa 

i olympijských her, Gejzy Valenta. Konkrétně jsem zvolil jeho poslední rok olympijského 

makrocyklu 1987/88 a dva roky 2004/05 a 2005/06 mé vlastní přípravy. Sportovní trénink 

byl evidován a vyhodnocován podle "Metodických pokynů kjednotné dokumentaci 

tréninkového procesu v atletice Vrhy a hody" DUMBROVSKÝ, FUTAS a kol. (1988) formou 

obecných a speciálních tréninkových ukazatelů (OTU, STU). Údaje o objemu a charakteru 

tréninkového zatížení a stavu trénovanosti jsem zjistil z tréninkových deníků pro jednotlivé 

roky přípravya z diplomové práce VALENT (1998) "Srovnávací analýza tréninkového 

zatížení diskaře Gejzy Valenta v letech přípravy na olympijské hry 1984 a 1988". 

Vyhodnocené výsledky v obecných a speciálních tréninkových ukazatelích po jednotlivých 

měsících obou RTC jsou vyjádřeny v tabulkách 2 až 5. 

3.2 Cíle práce 

S ohledem na analýzu vlastních podkladových materiálů, kterými byla evidence 

tréninku a získané údaje z STU a OTU Gejzy Valenta, jsem si stanovil následující cíle: 

Analyzovat dva vlastní roční tréninkové cykly 2004/05, 2005/06 a vybraný vlastní RTC 

2005/06 srovnat s RTC z roku 1887/88 bývalého čs. reprezentanta v hodu diskem Gejzy 

Valenta. Tento rok byl posledním z olympijského makrocyklu před olympiádou v 1988 

v SOULU. 

3.3 Úkoly práce 

Pro splnění výše uvedených cílů budou řešeny následující úkoly: 

1. Získat a vyhodnotit tréninkové údaje (STU, OTU) z vlastních tréninkových deníků z RTC 

2004/05 a 2005/06. 

2. Srovnat objem zatížení (STU, OTU) a sportovní výkon v posledních dvou vlastních RTC 

2004/05 a 2005/06. 
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3. Srovnat vlastní vybrané ukazatele OTU a STU z roku 2005/06 s ukazateli Gejzy Valenta 

v ročním tréninkovém cyklu 1987/88. 

4. Zpracovat získané ukazatele v tabulkové a grafické podobě. 

3.4 Stanovení problémových bodů 

Na základě stanovaných cílů práce a z nich plynoucích úkolů jsem zformuloval 

následující problémové body: 

a) Předpokládám, že na růstu sportovního výkonu se podílí hlavně objem, intenzita 

a charakter tréninkových ukazatelů speciální přípravy. 

b) Předpokládám, že ze získaných hodnot vyplynou rozdíly v RTC, a to v souvislosti 

s obdobím vlastního tréninku bez trenéra a následně s trenérem. 

c) Předpokládám, že při srovnání s hodnotami tréninkových ukazatelů Gejzy Valenta 

se ukáže velikost rozdílu mezi tréninky a sportovní přípravou vrcholového závodníka 

a závodníka na úrovni 2. ligy. 

3.5 Pracovní postupy 

Velký zdroj informací při pedagogickém výzkumu poskytuje obsahová analýza, 

kterou lze rozdělit do tři základních kategorii: 

analýza osobní dokumentace, 

analýza školské a školní dokumentace, 

analýza školních ukazatelů. 

Při analýze je velice důležité věnovat se její kvalitativní a kvantitativní stránce. Jestliže 

kvalitativní přistup umožňuje hlubší ponor do objektivní reality tím, že je schopen analyzovat 

zcela konkrétní osobitost určitého fenoménu v jeho velké složitosti a variabilitě, kvantitativní 

přístup umožňuje hlubší poznání obecnějších tendencí. CHRÁSKA, M. in GABOR, (2000) 
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konstatuje, že při kvalitativním přístupu jde spíše o charakteristiku jedinečnosti různorodých 

prvků, zatímco při kvantitativním přístupu se postihují četnosti stejnorodých prvků. 

V práci jsem použil metodu srovnávání a postupoval jsem podle MILLEROVÁ 

(1989). Kvantitativní srovnání jsem prováděl pomocí převodu konečných sum OTU 

a STU (tab. 2- 4) na procenta. Pro srovnání kvalitativní jsem rozdělil STU podle charakteru 

pohybové činnosti na ukazatele všeobecné přípravy a ukazatele speciální přípravy. 

Pro zaznamenání celkového objemu zatížení jsem použil všechny ukazatele STU, 

které jsou patrné z tab. 2- 5. Tyto STU jsem z předepsaných způsobů vyhodnocení (počet, 

kilometry nebo hodiny) převedl na procenta. Součtem procentuálních hodnot speciálních 

tréninkových ukazatelů v jednotlivých měsících RTC a vydělením jejich počtem jsem získal 

údaje, které po převedení do grafu vymodelovaly křivku celkového objemu zatížení. 

Pro zaznamenání a srovnání vybraných ukazatelů jsem také získal potřebné údaje 

z STU a OTU, které jsem porovnal s hodnotami STU a OTU ročních tréninkových cyklů 

Gejzy Valenta. Výsledky jsem následně převedl do sloupcových grafů. 

3.6 Charakteristika závodníků 

Gejza Valent se věnoval hodu diskem 29 let. Po tuto dobu své aktivní činnosti prošel 

osmi oddíly a jeho nejdelší hod kariéry, kterého dosáhl ve věku 31 let, měřil 69,70 m. 

Po skončení etapy maximální sportovní výkonnosti se nadále věnoval hodu diskem 

a v současné době se připravuje sám. V RTC 1987/88 mu bylo 35 let, vážil119 kg a měřil 

196 cm. Byl členem SVS TJ VÍTKOVICE. Jeho trenéry byli Jan Vrabel a Jaroslav Šmíd. 

S prvně jmenovaným konzultoval techniku hodu a s druhým kondiční přípravu. Nejlepší 

výkon tohoto období měl hodnotu 66,43 ma dosáhl ho dne 28.8.1988 opět v Nitře. Nejlepším 

umístěním bylo 6. místo na OH v SOULU, kde dne 1.10.1988 hodil diskem 65,80 m. 

David Žitný se atletice věnuje od 9 let a s hodem diskem začal v 15 letech s trenérem 

Milanem Gálou ml. Po celou dobu působí stále v jednom oddílu, a to ŽS SK JESENIOV A. 

V RTC 2004/05 dovršil David Žitný 24 let. Jeho hmotnost byla 90 kg a měřil191 cm. Byl 

členem oddílu ZŠ SK JESENIOV A. V tomto roce trénoval sám bez trenéra, jen za občasných 

konzultací s trenérem Jiřím Cetlem. Nejlepším výkonem tohoto RTC byl hod 41,56 m 

v Praze na stadionu Slavie dne 5.5.2005. Během této sezony absolvoval závody 2. národní 

ligy a veřejné závody na území České republiky. 
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V RTC 2005/06 dovrší David Žitný 25 let. Jeho hmotnost je 93 kg a měří 191 cm. 

Oddílová příslušnost se nezměnila. Začal spolupracovat s trenérem Jiřím Cetlem. Nejlepším 

výkonem tohoto RTC byl hod 41,57 m. Během sezóny opět absolvoval závody 2. národní 

ligy a veřejné závody. 

4. Výsledky a diskuze 

V tabulkách 2 a 3 jsou zaznamenány tréninkové ukazatele (OTU, STU) dvou 

vlastních RTC 2004/05 a 2005/06. V tabulkách 4 a 5 jsou zaznamenány tréninkové ukazatele 

(OTU, STU) Gejzy Valenta z RTC 1987/88. Výkony v závodech, kterých jsem se účastnil 

v RTC 2004/05 a 2005/06, jsou vyjádřeny v grafu 1. 
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Tab. 2 Vyhodnocení speciálních tréninkových ukazatelů tréninkových cyklů 2004/2005 a 2005/2006 Davida Žitného 

STU I měsíc Rok X. i XL XII. I. ll. 111. IV. v. Vl. Vll. Vlil. IX. Celkem 

1.Rychlostni úseky (m) 
2004/2005 700 o 360 450 500 850 1190 1240 1200 o 1490 300 8280 
2005/2006 1000 200 400 400 500 1000 1000 1350 1400 o 850 250 8350 -· 

2.Vytrvalostní úseky (m) 
2004/2005 4750 1000 o o o o 1500 o o o o o 7250 
2005/2006 5000 1500 1000 o o o 2000 1000 o o 1000 o 11500 

t----· -
3.0drazová cviční (počet ) 

2004/2005 1820 1980 900 2280 1835 750 460 675 210 o 90 140 11140 
2005/2006 1540 1820 1000 2050 2100 900 600 BOO 500 o 80 o 11390 

~-

4.Všeobecné odhody 2004/2005 770 400 o 110 225 410 220 370 20 o 70 56 2651 
(počet) 2005/2006 850 500 200 150 150 510 300 200 60 o 90 o 3010 

-· 
5.Posilováni se zatiženim 2004/2005 o o o 180 116 B o o o o o o 304 

nad 90% os. Max. (p) 2005/2006 25 o o 160 150 25 10 o o o o o 370 

6.Pos. se zatížením 75-90% 2004/2005 400 420 240 605 311 480 654 475 135 o 180 358 4258 
os. maxima (počet) 2005/2006 500 400 210 650 250 400 750 485 375 o 200 50 4270 

7.Pos. se zatížením do 70% 2004/2005 2330 1275 290 505 568 230 402 455 50 o 120 85 6310 
os. maxima (počet) 2005/2006 2000 1530 450 600 560 200 395 465 510 o 160 40 6910 

8.Posilování s vlastním 2004/2005 1740 450 o 198 415 6 350 50 90 o 490 o 3789 
tělem (počet) 2005/2006 1650 645 250 60 465 100 270 60 100 o 250 o 3850 

f-· 

9.Posilovaní trupu (počet) 
2004/2005 3820 2720 600 1420 1900 2200 2100 1050 850 o 1010 460 18130 
2005/2006 1600 3450 575 1620 1800 2100 1950 950 2650 o 1500 300 18495 

10.Gymnastika {hodiny) 
2004/2005 o o 2 2 o o o o o o o o 4 
2005/2006 o o 4 2 o o o o o o o o 6 r-----

11.Hod diskem těžiím 2004/2005 o 180 75 175 175 185 50 o o o o 5 845 
načinim (počet ) 2005/2006 100 150 80 220 200 145 100 25 o o o o 1020 1-----------· 

12.Hod diskem lehči náčiní 2004/2005 o o o o o o 265 90 65 o 60 30 510 
______ j~-) 2005/2006 o o o o o o 250 125 150 o 50 o 575 ' 

13.Hod diskem závodním 2004/2005 o o o o o o 265 235 100 o 60 150 810 
načinim (počet) 2005/2006 100 o o o o 75 350 360 550 o 200 50 1685 1 

14.Speciální cvičení, 2004/2005 100 1100 500 600 150 700 280 125 40 o 90 50 3735 1 

posilování (p.) 2005/2006 110 950 650 750 250 645 330 250 300 o 100 o 4335 I !--·-
2004/2005 275 175 70 95 125 135 255 280 145 o 120 220 1895 

15.Rozcvičeni (min) 
2005/2006 300 220 100 235 135 150 180 245 200 o 100 20 1885 I 

- -
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Tab. 3 Vyhodnocení obecných tréninkových ukazatelů tréninkových cyklů 2004/2005 a 2005/2006 Davida Žitného 

OTU I měsíc Rok X. XI. XII. I. ll. 111. IV. v. Vl. Vll. Vlil. IX. Celkem 

17.Dny zatížení (počet) 
2004/2005 19 17 6 13 12 12 16 22 12 o 8 14 151 
2005/2006 20 18 15 14 16 15 18 21 24 o 10 2 173 

18.Jednotky zatížení (počet) 
2004/2005 22 17 6 13 12 12 20 22 12 o 8 14 158 
2005/2006 24 18 15 14 16 15 22 22 25 o 10 2 183 

19.Počet závodů I startů 2004/2005 o o o o o o o 3/0 1/0 o o 2/0 6/0 
(počet/počet) 2005/2006 o o o o o o o 2/0 3/0 o o o 5/0 

20.Celkový čas zatížení 2004/2005 44 34 14 26 24 24 50 46 26 o 20 30 338 
(hodiny) 2005/2006 48 36 36 30 30 32 48 46 51 o 20 4 381 -

21.Regenerace (hodiny) 
2004/2005 o o o 2 o o o 2 2 o 4 4 14 
2005/2006 o o o 2 2 o o 4 4 4 o 16 

22.Počet dnů ZN/ počet dnů 2004/2005 o o 10/12 o o 9/4 6/8 o o o o o 25/24 
OZD (počet/počet) 2005/2006 o o 5/0 3/3 5/3 o 2/2 o o o o o 15/8 

---
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Tab. 4 Vyhodnocení speciálních tréninkových ukazatelů tréninkových cyklů 2004/2005 a 2005/2006 Gejzy Valenta 

STU/ mě-síc Rok XI. XII. I. I ll. 111. IV. v. Vl. Vll . Vll. IX. Celkem ! 

~~3.Rychlostní úseky (m) 87/88 o 1000 4100 4100 3000 2900 2000 800 1100 1300 600 20900 I 
~~VY:trv.!~~tní úse~y (m) 87/88 o 78000 57000 46500 36500 36000 21500 18500 15000 24000 11000 344000 I 

25.0drazová cvičnl 87/88 o 980 1150 1220 1640 960 600 280 310 190 200 7530 I (počet) 
- ...... 4~ ...... -='"" • • 

I 26.Všeobecné odhody 87/88 o 500 770 700 870 660 470 235 290 330 90 4915 
(počet) 

27.Posilování se I 
zatížením nad 90% os. 87/88 o o o 79 125 41 73 80 17 70 54 539 

Max. (p) -
28.Pos. se zatížením 75- 87/88 o 181 840 1266 1199 1422 888 766 802 1001 860 9225 
90% os. maxima {~očet) 
29.Pos. se zatížením do 87/88 o 3190 3250 2850 2182 1197 920 314 680 786 196 15565 
70% os. maxima (počet) 

30.Posilováni trupu 87/88 o 760 1770 1650 2020 1460 985 540 725 780 445 11135 
(počet) 

31.Gymnastika (h~diny) 87/88 o 9:00 13:30 12:15 15:25 14:25 12:45 6:30 5:00 9:30 7:05 104:20 
32.Hod diskem těžším 87/88 o 60 580 810 840 320 177 85 100 195 71 3238 

načiním (počet ) 
33.Hod diskem lehčí 87/88 o o 45 50 120 45 50 o 10 20 o 340 

1--- - ná~ini (p.) 
34.Hod diskem závodním 87/88 o o 60 540 590 560 626 385 505 505 355 4126 

naěiním (počet) 

35. Speciální průprava 87/88 o 1:00 2:15 3:00 0:50 2:50 2:40 0:20 0:50 1:25 0:55 14:05 
cvičení (hodiny) 

--
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Tab. 5 Vyhodnocení obecných tréninkových ukazatelů tréninkových cyklů 2004/2005 a 2005/2006 Gejzy Valenta 

OTU /.měsic Rok XI. XII. I. I ll. 111. IV. v. Vl. Vll. Vll. IX. Celkem 

36.Dny zatíženi (počet) 87/88 o 24 24 25 27 23 22 19 21 24 21 230 r---------------------- ---,---
37.Jednotky zatíženi (počet) 87/88 o 24 35 38 40 36 32 29 27 36 30 327 ------- ---- ------ -----·------- --- ···----·--· -·-··--- --- --· 

38.Počet závodů I startů (počet/počet) 87/88 o o o o o o 1/0 710 3/0 4/0 5/0 20/2 

39.Celkový čas zatíženi (hodiny) 87/88 o 65 103 120 138 118 93 67 74 108 92 978 

40. Regenerace (hodiny) 87/88 o 18,5 31,5 32,5 39,5 28,5 27 16,5 11 33,5 9,5 247,5 - -- - ..-
41. Počet dnů ZN/ počet dnů OZD (počt/poět) 87/88 o o o o o o 4/4 o o o o 4/4 

- · --
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Výsledky závodů 

Graf 1 

Závody 
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Počet závodů 

-+- 2004/05 
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RTC 2004/05: 5.5.05 Slávie:41,54 m 

10.5.05. Olymp: 38,48 m 

15.5.05. Spartak: 40,56 m 

21.5.05. Slavie :38,73 m 

RTC 2005/06: 20.5.06. Slávie: 40,08 m 

24.5 .06. Slávie: 38,96 m 

5.6.05. Mladá Boleslav: 37,53 m 

3.9.05. Lovosice: 40,25 m 

18.9.05. Karlovy Vary: 40,00 m 

3.6.06. Kladno: 41,57 m 

10.6.06. Mladá Boleslav: 38,86 m 

14.6.06. Slávie: 38,96 m 

4.1 Srovnání objemu zatížení speciálních tréninkových ukazatelů 

a sportovního výkonu RTC 2004/05 a 2005/06 

Pro lepší názornost a srovnání změn v objemu zatížení OTU, STU a změny 

sportovního výkonu jsem sestavil tabulku 6. Jako základ vyhodnocení změn jsem stanovil 

RTC 2004/2005. Přestože příprava v RTC 2005/2006 byla ukončena o 15 dní dříve 

v porovnání s přípravou v RTC 2004/2005, tréninkové ukazatele a sportovní výkon jsem 

srovnal bez vypočtu korelačního koeficientu. Domnívám se, že i bez použití tohoto 

koeficientu mají vyhodnocené údaje odpovídající výpovědní hodnotu. 
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Tab. 6 

Změny v objemu zatížení v OTU, STU a sportovního výkonu v RTC 2004/2005 

a 2005/2006 Davida Žitného 

STU,OUT, SPORTOVNÍVÝKON RTC RTC I ZMĚNA ZMĚNA 
2004/05 2005/061 % 

1.Rychlostní úseky (m) 8280 8350 70 0,8 

2.Vytrvalostni úseky (m) 7250 11500 4250 59 
r--, 

3.0drazová cvični {počet) 11140 11390 250 2,2 

4.Všeobecné odhody 2651 3010 359 13,5 
(počet) 

S.Posllovánl se zatížením nad 304 370 66 21,7 
90% os. Max. (p) 

6.Pos. se zatiženim 75-90% os. 4258 4270 12 0,3 
maxima (počet) 

7 .Pos. se zatliením do 70% os. 
6310 6910 600 9,5 

maxjma (počet) 
8.Posilovánl s vlastním tělem 3789 3850 61 1,6 

(počet) 

9.Posilování trupu (počet) 18130 18495 365 2 
10.Gymnastika (hodiny) 4 6 2 50 

11 .Hod diskem těžším načiním 
845 1020 175 20,7 

(počet) 

12.Hod diskem lehči náčiní (p.) 510 575 65 17,7 
13.Hod diskem závodním 

810 1685 875 108 
načiním (počet) 

14.Speclální cvičení, posilování 
3735 4335 600 16 (p.) 

15.Rozcvlčeni (min) 1895 1885 -10 -0,5 

16.Dny zatitení (počet) 151 173 22 14,5 
17.Jednotky zatížení (počet) 158 183 25 15,8 

18.Počet závodu I startů 6/0 5/0 -1/0 -16/0 
(počet/počet) 

19.Celkový čas zatížení 
338 381 43 12,7 

(hodiny) 
20.Regenerace (hodiny) 14 16 2 14,2 

21.Počet dnů ZN/ počet dnů 25/24 15/8 -10/-16 -40/-25 OZD (počet/pOČet) 
22.Sportovnlvýkon(m) 41,56 41,57 0,01 0,02 
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Hodnocení a výsledky: 

Na vzniklé změny mělo vliv několik faktorů, které se více či méně do změn promítaly 

a pomocí kterých se pokusím vzniklé změny v objemu zatížení odůvodnit. Tyto faktor jsou: 

a. motivační 

b. zdravotní 

c. klimatický 

ad 1. Velkým motivačním faktorem, kterým se v RTC 2005/06 promítal do tréninkového 

procesu, byla spolupráce s trenérem Jiřím Cetlem. 

ad 2. Zdravotní faktor ovlivnil přípravu v RTC 2005/06 výrazně, neboť skoro celý měsíc 

byl poznamenán nemocí a následnou rekonvalescencí. 

ad 3. Tento faktor zahrnuje klimatické podmínky, které byly v obou RTC rozdílné, jak 

v přípravě, tak při účasti na závodech. 

4.1.1 Odůvodnění vyhodnocených změn v jednotlivých tréninkových ukazatelích (TU) 

a ve sportovním výkonu 

STU 1 - rychlostní úseky 

U tohoto TU došlo v RTC 2005/06 k nárůstu objemu 0,8%. Rozdíl je zcela minimální. 

STU 2 - vytrvalostní úseky 

U vytrvalostních úseků jsem v RTC 2005/06 zaznamenal výrazné zvýšení, které činilo 

59%. Vliv na tento nárůst měl hlavně faktor motivační a spolupráce s trenérem Jiřím Cetlem. 

STU 3- odrazová cvičení 

Počet odrazových cvičení se v RTC 2005/06 zvýšil o 2,2%. Rozdíl je to malý, protože 

jsem se v minulém roce odrazovým cvičením věnoval s podobnou intenzitou. 
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STU 4 - všeobecné odhody 

Tento TU se zvýšil v RTC 2005/06 o 15,5%. Vliv na tento rozdíl měla spolupráce 

s trenérem Jiřím Cetlem, který zařazoval do tréninku více všeobecných odhodů v průběhu 

celého RTC 05/06. 

STU 5 -posilování se zatížením nad 90% osobního maxima 

Počty opakování při posilování se zatížením nad 90% osobního maxima byly vyšší 

v RTC 2005/06 o 21,7%. Důvodem bylo větší zaměření na maximální sílu v zimních 

měsících přípravy. 

STU 6- posilování se zatížením 75-90% osobního maxima 

U tohoto TU došlo ke zvýšení o 6,3%. Rozdíl není velký a vliv na to měl fakt, že 

i bez trenéra jsem se v RTC 2004/05 hodně věnoval posilování se zatížením 75-90% osobního 

maxima. 

STU 7- posilování se zatížením do 75% osobního maxima 

V RTC 2005/06 došlo k nárůstu o 9,5% oproti RTC 2004/05. Rozdíl není příliš velký, 

protože i v roce 2004/05 jsem se intenzivně věnoval posilování se zatížením 75% osobního 

maxima. 

STU 8- posilování s vlastním tělem 

Nárůst v RTC 2005/06 činil 1,6%. Posilování s vlastním tělem jsem se věnoval 

v obou RTC shodně a tak je rozdíl minimální. 

STU 9 -posilování trupu 

U tohoto TU došlo v RTC 2005/06 k nárůstu jen o 2%. Rozdíl je minimální, protože 

jsem v obou RTC 2004/05 a 2005/06 přikládal posilování trupu stejnou váhu. 

48 



STU 10- gymnastika 

V RTC 2005/06 došlo k nárůstu o 50%, které však představují v časovém vyjádření 

jen 2 hodiny. 

STU ll - diskařské hody těžším náčiním 

U tohoto TU došlo k nárůstu v RTC 2005/06 o 20,7%. Vliv na nárůst měla spolupráce 

s trenérem Jiřím Cetlem, který zahrnul do tréninku více odhadů s těžším náčiním, a také 

motivační a klimatické podmínky. 

STU 12- diskařské hody lehčím náčiním 

Tento TU se zvýšil v RTC 2005/06 o 17,7%. V tomto roce byl trénink s trenérem 

Jiřím Cetlem zaměřen na odhodovou rychlost, rovnováhu a koordinaci (k čemuž jsou hody 

lehčím náčiním určeny) ve větší míře než ve srovnávaném RTC 2004/05. 

STU 13 -hod diskem soutěžní hmotnosti 

U tohoto TU se v RTC 2005/06 zvýšil počet odhadů o 108%. Na tak velký nárůst 

měly vliv motivační podmínky. Hlavní příčinou byla spolupráce s trenérem Jiřím Cetlem, 

který odhadům diskem se soutěžní hmotností přikládal velkou váhu a zařdzoval je do tréninku 

v co největší míře. 

STU 14 - speciální cvičení, posilování 

Na nárůst tohoto TU v RTC 2005/06 o 16%, měl hlavní vliv trenér Jiří Cetl. Protože 

trénink více zaměřoval na zdokonalování a stabilizování účelné techniky hodu diskem. 

OTU 15 - rozcvičení 

V tomto RTC 2005/06 došlo k minimálnímu poklesu o 0,5%. Rozdíl je tak malý, že je 

zanedbatelný. 
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OTU 16, 17 - dny zatížení a jednotky zatížení 

Vliv na nárůst o 14,5%, resp. o 15,8%, v těchto TU v RTC 2005/06 měla práce trenéra 

Jiřího Cetla a zvýšená motivace. Také jsem v tomto RTC oproti RTC 2004/05 měl méně 

povinností a kurzů ve škole. 

OTU 18 - závody 

V RTC 2005/06 jsem absolvoval o 1 závod méně než ve srovnávaném RTC 2004/05, 

což vyvolalo změnu o 16%. 

OTU 19 - celkový čas zatížení 

U tohoto TU došlo zcela logicky také ke zvýšení v RTC 2005/06 o 12,7%. Příčiny 

jsem uvedl u TU 16,17. 

OTU 20 - regenerace 

V RTC 2005/06 došlo k nárůstu o 14,2%, které však představují v časovém vyjádření 

jen 2 hodiny. 

OTU 21 -počet dnů zdravotní neschopnosti a omezení tréninku ze zdravotních důvodů 

Pokles o 40% a 25% v RTC 2005/06 svědčí o tom, že se mi v přípravě větší zdravotní 

problémy vyhýbaly více jak v RTC 2004/05, ale i tak došlo k jednomu měsíci neplánované 

přestávky. 

OTU 22 - změna ve sportovním výkonu 

I přes nárůst objemu a intenzity ve většině obecných a speciálních TU došlo v R TC 

2005/06 k nárůstu výkonu o 0,01 %, resp. o 1 cm. 
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4.2 Srovnání ukazatelů OTU, STU z ročního tréninkového cyklu z vlastní 

přípravy roku 2005/06 s RTC Gejzy Valenta roku 1987/88 

4.2.1 Všeobecné odhody 

Graf2 
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Hodnocení a výsledky: 
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RTC 
· • Da\oid Žitný 

• Gejza Valent , 

Z grafu je patrný rozdíl mezi tréninkem diskaře světové úrovně dosahujícího 

ve zkoumaném období celkového počtu 4 915 odhodů a mé vlastní úrovně s dosaženým 

počtem odhodů 3 010. Nemyslím si, že bych všeobecné odhody v tréninku zanedbával, ale 

i tak rozdíl 1905 odhodů je značný. Je to především dáno motivací k tréninku, materiálními, 

tréninkovými a časovými možnostmi. Nutno přihlédnout k faktu, že Gejza Valent absolvoval 

speciální tréninky, srovnávanému období předcházela jeho dlouhodobá příprava. 
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4.2.2 Odrazová cvičení 
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Výsledky a hodnocení: 
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RTC 

Dosažené výsledky v odrazových cvičeních v počtu ll 390 převyšují Valentem 

dosaženou hodnotu 7 530 skoro o třetinu. Uvedeného počtu bylo dosaženo hlavně 

prováděním všeobecných odrazových cvičení. Valent pravděpodobně zvolil jinou formu 

odrazových cvičení, a to speciální tréninkové prostředky (plyometrická cvičení apod.). 

4.2.3 Hody závodním náčiním 
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Výsledky a hodnocení: 

Speciálně v hodech závodním náčiním je opravdu markantní rozdíl v mých 

a Valentových výsledcích. Technika hodu diskem patří mezi hlavní tréninkové činnosti 

diskaře. Správná technika hodu nejde zvládnout bez potřebného množství speciálních odhodů 

diskem. Dosažená hodnota 1 685 odhodů za rok ve srovnání s Valentem dosaženým počtem 

4 126 není optimálním objemem. Technice hodu diskem se v tréninku věnuji hlavně v jarním 

a letním období. Nedostatečný objem odhodů diskem je jedním z hlavních problémů mé 

výkonnosti. 

4.2.4 Posilování trupu 

Graf S 

15000 

Qj 
'g 10000 
Q. 

5000 
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Posilování trupu věnuji v tréninku hodně času, jelikož jeho síla je pro diskaře, a to 

i z hlediska prevence, velmi důležitá a zároveň zlepšuje celkové držení těla . Z porovnání 

počtu mých 18 495 cviků uvedených v grafu a počtu ll 135 dosažených Valentem vyplývá, 

že jsem dosáhl vyššího počtu cviků na posilování trupu. Předpokládám, že jde o důsledek 

rozdílnosti těchto cviků. Valent byl také v tomto roce zraněn, a tak se nemohl věnovat 

posilování trupu intenzivně a došlo i k pozdějšímu zahájení přípravy. S přihlédnutím ke všem 

skutečnostem jsem přesvědčen, že tato činnost, tedy posilování trupu, je oblastí, ve které jsou 

dosahované výsledky rovnocenné. 
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4.2.5 Posilování do 70% maxima 

Graf6 

18000 
16000 
14000 
12000 - 10000 Cll 

>CJ 
o 8000 Q. 

6000 
4000 
2000 

o 
1 

RTC 

• David Žitný 

• Gejza Valent 

~-----------------------

Výsledky a hodnocení: 

Přestože posilovaní do 70% maxima věnuji značnou část tréninku, nelze než 

konstatovat, že se s dosaženým počtem 6 91 O cviků nemůžu rovnat Valentovi s počtem cviků 

15 565. Valent dosahuje vůči mým výsledkům více jak dvojnásobné hodnoty. Naprosto 

evidentní je rozdíl mezi profesionálním sportovcem, který se vrhu diskem věnuje 

dlouhodobě a absolvuje speciální přípravu, a sportovcem mé úrovně. 

4.2.6 Rychlostní úseky (m) 
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Výsledky a hodnocení: 

Rychlost a dynamika nohou jsou zásadními faktory kondiční i technické připravenosti 

diskaře . Rozdíl dosaženého výsledku 8 350m k hodnotám 20 900 m dosaženým Valentemje 

značný. Spatřuji v tom jednu z dalších velkých chyb svého tréninku, jejíž negativní dopad na 

sportovní výkonnost je nezpochybnitelný. 

4.2. 7 Regenerace 
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Z grafu vyplývá nejmarkantnější rozdíl ze všech srovnávaných ukazatelů. 

Z vyhodnocených ukazatelů 24 7,5 hod Valentových je zřejmá důležitost regenerace. 

Šestnáct hodin, které jsem já věnoval regeneraci za rok, je nedostatečných. Ve srovnání 

s Valentou můj trénink není tak časově a objemově náročný, a i proto regenerace není 

časově tak rozsáhlá. Oddíl, kde trénuji, nemá vybavené zázemí pro regeneraci. 
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4.2.8 Dny zatížení 
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Objem 230 odtrénovaných dnů v případě Valenta v poměru k mým 173 demonstruje 

časovou náročnost tréninku, pokud se disciplína dělá na profesionální úrovni. Můj konečný 

výsledek ovlivňují jiné povinnosti a aktivity, které jsem absolvoval (kurzy, školní povinnosti, 

brigády), v neposlední řadě také nemoci, kvůli kterým jsem skoro celý měsíc netrénoval. 

4.2.9 Nemoc+ rekonvalescence 
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Výsledky a hodnocení: 

V tomto roce jsem byl několikrát nemocen, což ovlivnilo trénink a hodnoty 

tréninkových ukazatelů OTU a STU, protože jsem musel hodně dnů vynechat 

a v trénincích po nemoci nemohl navázat hned na předchozí tempo. 

4.2.10 Závody 
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Ve srovnávaném období se Valent zúčastnil 20 závodů oproti mé účasti ve 2. národní 

lize a veřejných závodech v počtu 5 závodů. Účast v pěti závodech, které nejsou vždy 

dostatečně kvalitní, je nedostatečná. I to je faktorem ovlivňujícím negativně kvalitu mé 

vlastní přípravy, protože při tak minimálním počtu závodů nelze dosáhnout maximálních 

výkonů. Rozdíl mezi házením na tréninku nebo na závodech za účasti dalších diskařů je 

velký. Při účastni dalších diskařů narůstá motivace. Navíc výkon ovlivňují klimatické a další 

podmínky. 
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5. Závěr 

V diplomové práci jsem analyzoval a srovnal dva vlastní RTC 2004/05 a 2005/06 

a pokusil se zjistit souvislosti mezi tréninkovým zatížením a sportovním výkonem v hodu 

diskem. Vybrané TU v RTC 2005/06 jsem srovnal s tréninkem čs. reprezentanta v hodu 

diskem v RTC 1887/88. Dospěl jsem k těmto závěrům: 

Oba mé RTC se částečně přibližují svou periodizací, skladbou, objemem, intenzitou 

a charakterem tréninkového zatížení obecným zásadám, jak o nich uvažují VRABEL (1971) 

ŠIMON ( 1997), jen byly přizpůsobeny tak, aby odpovídaly mé úrovni. 

Celkový objem zatížení byl v daných RTC rozložen v čase a jeho velikosti, jak o něm 

hovoří MILLEROVÁ a kol. (1994), CHOUTKA, DOVALIL (1991). Jeho postupné 

zvyšování a následné snižování mělo vliv na sportovní výkon. 

Intenzita tréninkového zatížení měla vliv na růst sportovního výkonu ve většině 

zvolených TU. Největší nárůst byl u vytrvalostních cvičení a speciálních diskařských odhadů 

s diskem závodní hmotnosti a získávání speciální diskařské síly spojené s rotačním pohybem. 

Domnívám se, že z hlediska mé výkonnosti byl volen optimální poměr mezi 

všeobecnou a speciální přípravou a byl vhodně přizpůsobován konkrétním aktuálním 

požadavkům přípravy. Jen se mně nepodařilo na závodech podat lepší sportovní výkon. 

Sportovní výkon byl také limitován počtem pěti absolvovaných závodů. 

Jak jsem předpokládal, hodnoty získané v RTC 2004/2005 (tréninky bez trenéra) 

a 2005/2006 (tréninky s trenérem) byly rozdílné. Ve všech sledovaných hodnotách došlo 

k jejich nárůstu v období tréninků s trenérem. 

Při srovnání vlastních TU v RTC 2005/06 s RTC 1987/88 Gejzy Valenta se ukázal 

markantní rozdíl mezi úrovní profesionálního sportovce, který se již dlouhodobě věnuje této 

sportovní činnosti a účastní se vrcholových mezinárodních soutěží, a úrovní sportovce 

trénujícího v amatérských podmínkách, který se nevěnuje sportu na plný úvazek. Tomu 

odpovídá i tréninkové nasazení a kvalita zázemí, ve kterém se sportovec pohybuje. 

Poskytovaný servis je nezanedbatelným faktorem ovlivňujícím kladně dosahované výsledky. 

Jen v posilování trupu a odrazových cvičení jsem se Valentovi přiblížil a dosáhl 

rovnocenných výsledků. Z dalších hodnocených TU vyplynula rozdílnost v motivaci 

a přístupu k tréninku. 
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7.3. pondělí: speciální posilování 

20 min fotbal, rozcvičení 

benč 12x 85kg 

benč na šikmé lavici: 1 Ox60kg 

kroužení na ramena 10x7,5kg 

dřepy s činkou 1 Ox 1 O O kg 

výskoky na bednu 1 Ox 

kladka na ramena 1 Ox 3 5kg 

8.3. úterý: odrazy a posilování 

1 O min klus, rozcvičení 

žabáci 5x 

odpichy 5x 

odrazy P ,L 20m 

metronomy 20x 

záda 50x 

9.3. středa : volno 

vše 5 sérií 

10.3. čtvrtek: všeobecné a speciální odhody 

1 O min klus, rozcvičení 

vše 3 série 

odhody plným míč 4kg : od prsou, pravá , levá, obouruč přes hlavu vše 20x 

technika: disk odhody: 2,5kg závažím 1 Ox vše 6 sérií 

tyčka rotace na zápěstí 50x 

11.3. pátek: posilování 

1 O min fotbal, rozcvičení 

trhy 50kgx10 

výrazy v před 30kgx10 

břicho 50x 

záda 50x 

12.-12.3. sobota, neděle: volno 

5 sérií 



13.3. pondělí: posilování 

klus 1 O min, rozcvičení 

benč 10x90kg 

rozpažování v lehu na zádech (rozpažky) 8x15kg 

dřepy s činkou 1 Ox 1 O O kg vše 5 sérií 

skoky z bedny na bednu 1 Ox 

14.3. úterý: běhy 

15 min basketbal, rozcvičení 

schody: žabáci 

výběh 

výběh poj ednom schodě 

výběh po zpátku 

15.3. středa : volno 

16.3. čtvrtek :odhody a posilování 

klus 1 O min, rozcvičení 

vše 5 sérií 

technika disku hody: 2,5kg závažím 1 Ox 

plný míč 4 kg odhody do stropu 1 Ox 

šplh bez přírazu 

břicho 30x 

záda 30x 

17.3. pátek: posilování 

20 min fotbal, rozcvičení 

vše 5 sérií 

přemístění pyramida 1 Ox70kg, 8x80kg, 6x85kg, 4x90kg, 2x 1 O kg 



Př.2 

Přípravné období v RTC 2005/06, etapa podzimní, dvoutýdenní cyklus 

21.11. pondělí: posilování 

3x do 4 patra klus, rozcvičení 

cetlcvik (3 cviky: biceps, ramena za hlavou, vytahování činky podél těla ) 20x 

benč a rozpažky 20x60kg, 8kg vše 8serií 

dřepy 20x 70kg 

22.11. úterý: běhy 

3kola rozklusání, rozcvičení 

300m 2x pauza 5min 

200m 2x pauza 7 min 

300m lx 

23.11. středa: volno 

24.11. čtvrtek: speciální a všeobecné odhody 

3x do 4 patra klus, rozcvičení 

odhody přes gym. pás. 20x 

vysoký skip. 1 min, po každé série o 5 sekund snížit vše 8 sérií 

břicho šikmé házení medicimbalu 30x 

záda plný míč hody přes překážku 20x 

žabáci 2x 5 

plný míč: od prsou, obouruč přes hlavu, levá a pravá vše 20x 

25.11. pátek: posilování 

hra 1 O min, rozcvičení 

přemístění 15x 70kg 

výrazy v před 15x25kg 

vše 8 sérií 

břicho, boky a záda na bedně se závažím 1 Okgx20 



26.-27.11. sobota, neděle: volno 

28.11. pondělí: speciální posilování 

1 O min. fotbal, rozcvičení 

benč 3x 15 s úzkým držením 60kg 

benč na šikmé lavici 15x 55kg 3 série 

kroužení na lavici 1 O vpřed a 1 O vzad 5kg 

ramena 15x 30kg vše 6 sérií 

přítahy v leže na lavici na břiše (anti benč) 15x 70kg 

přeskoky (střihy) každa noha 15x 

výskoky na bednu 1 Ox 

29.11. úterý: speciální diskařská průprava, posilování 

1 O min. klus, rozcvičení 

disk odhody s plným míčem 1 Ox P, 5x L 3kg 

kroužení s činkou 3kg 25x L i P 

protahování, ramena 

imitace disk otočky 1 Ox 

výběh do schodů 2x 

30.11. středa: volno 

1.12. čtvrtek: odrazy, disk hody 

15min. basketbal, rozcvičení 

vše 6 sérií 

technika disk hody: 2,5kg závažím 1 Ox 

přehmatávání na hrazdě 30x 

žabáci 2x5 

odpichy 2x5 

vše 6 sérií 



2.12. pátek: posilování 

1 O min. klus, rozcvičení 

kliky 50x 

břicho, záda a boky 30x vše 6 sérií 

výrazy v před 15x 30kg 

imitace diskařských otoček 1 Ox 

3.- 4.12. sobota, neděle: volno 



Příloha 2. 

Př. 3. 

Přípravné období Gejzy Valenta v RTC 1987/88, etapa podzimně - zimní, 

mikrocyklus od 11.1. do 17.1.1988. 

11.1. pondělí: 1 fáze- dopoledne 

rozklusání, všeobecná a speciální gymnastická průprava 

hod diskem soutěžní hmotností: 40xP (20xM + 20xOT ), 20xL 

posilování s činkou: přemístění podhmatem do 75%- 16x, 75-90%- 24x 

Haken dřep: do 75%- 16x, 75-90% 24 

benč (střední úchop): do 75%- 16x, 75-90%24 

vyklusání 

2. fáze - odpoledne 

rozklusání, všeobecná a speciální gymnastická průprava 

všeobecné odhody náčiním těžší hmotnosti: koule 7,26 kg- 30x 

posilování s činkou: podřep s činkou za hlavou- do 75%- 40x 

posilování trupu: 

vyklusání 

1h regenerace 

12.1. úterý: 

flexe v kolením kloubu na posilovacím stroji-

75-90%- 30x 

bondary- do 75%- 40x 

rozklusání, všeobecná a speciální gymnastická průprava 

všeobecné odhody náčiním těžší hmotnosti: bulina 10 kg- 50x 

běžecká průprava: SBC 6x30M 

odrazová cvičení: 

posilování: 

6x20m s nízkým startem ze startovních bloků 

6x150m (26-28s) - interval2 min 

přeskoky lavičky snožmo 1 OOx 

kliky na bradlech se zátěží do 75%- 40x 

bicepsový zdvih podhmatem ve stoji do 75%- 40x 



všeobecná a speciální gymnastická průprava 

2h regenerace 

13.1. středa: 1. fáze - dopoledne 

rozklusání, všeobecná a speciální gymnastická průprava 

všeobecné odhody náčiním těžší hmotnosti: koule 7,26 kg- 30x 

posilování s činkou: upažování v leže na lavici- do 75%- 40x 

přítahy do 75%- 20x, 75-90%- 30x 

výstupy na lavičku s činkou za hlavou do 75%- 50x 

všeobecná a speciální gymnastická průprava 

2. fáze - odpoledne 

rozklusání, všeobecná a speciální gymnastická průprava 

všeobecné odhody náčiním těžší hmotnosti: koule 3 kg- 40xP 

posilování s činkou: flexe v kolením kloubu na posilovacím stroji -

75%- 60x 

benč (střední úchop): do 75%- 48x 

posilování trupu se zátěží: rotace ve stoji do 75%- 60x 

vyklusání 

2h regenerace 

14.1. čtvrtek 

rozklusání, všeobecná a speciální gymnastická průprava 

všeobecné odhody náčiním těžší hmotnosti: bulina 10 kg- 50x 

běžecká průprava: SBC 6x30M 

1 Ox25m letmo 

odrazová cvičení trojskok z místa střídavě a trojskok snožmo 90x 

posilování trupu se zátěží: sed-leh, záda: do 75%- lOOx 

kliky na bradlech se zátěží 40x 

intervalový vytrvalostní trénink: 5x1km, intervaly 3-4 min. 

vyklusání, protahovací cvičení 

1 ,5h regenerace 



15.1. pátek: 1 fáze- dopoledne 

rozklusání, všeobecná a speciální gymnastická průprava 

všeobecné odhody náčiním těžší hmotnosti: koule 3 kg- 40xP 

diskařská speciální průpravná cvičení (imitace) 

posilování s činkou: trhový výtah 75%- 8x, 75-90%- 30x 

hluboký dřep s činkou za hlavou 75%- 48x 

protahovací cvičení 

2. fáze - odpoledne 

rozklusání, všeobecná a speciální gymnastická průprava 

všeobecné odhody náčiním těžší hmotnosti: koule 7,26 kg- 30x 

posilování s činkou: flexe v kolením kloubu na posilovacím stroji-

protahovací cvičení 

2h regenerace 

16.11. sobota: 

75%- 60x 

benč (střední úchop): do 75%- 8x, 75-90%- 30x 

upažování do 75%- 40x 

rozklusání, všeobecná a speciální gymnastická průprava 

diskařská speciální průpravná cvičení (imitace) 

posilování trupu se zátěží: sed-leh, záda: do 75%- 150x 

17.1. neděle: volno 


