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Abstrakt 

 

Název:   Trénink sprinterky   

 

Cíle:  Zjistit dynamiku výkonnosti a posoudit tréninkové zatížení v etapě 

specializované přípravy. Pokusit se zjistit proč tréninkové zatížení 

nepřispělo k očekávanému růstu výkonnosti v obdobích 2009 – 2010 a 

2012 - 2013 a zda tréninkové zatížení bylo v souladu s modelovými 

hodnotami.  

 

 

Metody:  V bakalářské práci jsme použila metodu obsahové analýzy, metodu 

komparativní, metodu sebereflexe, objektivizace a autoanalýzy. 

      

Výsledky: V analýze výkonnosti jsme zjistili, že nejvyšší výkonnosti v běhu na 

100 m bylo dosaženo v roce 2012 a v běhu na 200 m v roce 2009. 

Hodnoty tréninkového zatížení byly v porovnání s modelovými 

průměrné až podprůměrné, pouze hodnoty rychlostní vytrvalosti byly 

nadprůměrné. Další hlavní příčinou poklesu výkonnosti v RTC 2009 – 

2010 a 2012 – 2013 byly zdravotní komplikace způsobené malou 

pozorností regeneraci, výživě a psychické přípravě. 

 

Klíčová slova: atletika, sprint, speciální etapa sprinterského tréninku, výkonnostní 

vývoj 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:  Sprinter‘s training   

 

Objectives: Determine the dynamics of performance and assess training load in the 

stage of specialized training. Try to find out why the training load 

contributed to the expected growth performance in the periods 2009 - 

2010 and 2012 - 2013 and that the training load was consistent with 

model values. 

 

Methods: In the thesis I used the method of content analysis, comparative method, 

a method of self-reflection, self-analysis and objectification. 

 

Results: In performance analysis, we found out that the highest efficiency in 

running the 100m was achieved in 2012 and running the 200 m in 2009. 

Values of training load comparing to model values are average or below 

average, only the speed endurance values were above average. The main 

reason for the decline in performance in 2009 - 2010 and 2012 - 2013 

were health problems as a result of lack of regeneration and 

psychological problems arising from unfulfilled performance aspirations. 

 

Keywords: athletics, sprint, special stage sprint training, performance development 
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Seznam zkratek  

- apod. (a podobně) 

- atd. (a tak dále) 

- atl. (atletika) 

- CNS (centrální nervová soustava) 

- cm (centimetr) 

- č. (číslo) 

- D + J (dorostenci/ky a junioři/ky) 

- IO (interval odpočinku) 

- IZ (interval zatížení) 

- L (levá) 

- kg (kilogram) 

- KPD (krajský přebor družstev) 

- KPJ (krajský přebor jednotlivců) 

- m (metr) 

- M + Ž (muži a ženy) 

- MČD (Mistrovství Čech družstev) 

- MČR  (Mistrovství České 

republiky) 

- MČRD (Mistrovství České 

republiky družstev) 

- min (minuta) 

- ms (milisekunda) 

- MU (Mezistátní utkání) 

- např. (například) 

- NMNM (Nové Město nad Metují) 

- P (pravá) 

- př. (příklad) 

- PS (prolínací soutěž) 

- r (ručně měřený čas) 

- R (rychle) 

- RTC (roční tréninkový cyklus) 

- s (sekunda) 

- S (svižně) 

- Semf. (semifinále) 

- SV (sprinterská vytrvalost) 

- tj. (to je) 

- tzv. (takzvaně) 

- VC (velká cena) 

- w (čas s nedovolenou podporou 

větru) 

- YA (youth athletic) 

- záv. (závod) 
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1 Úvod 

Tématem této bakalářské práce je trénink sprinterky, které jsem si vybrala 

na základě své specializace. Atletice se věnuji od 10 let, kdy mě na kroužek atletiky 

přihlásila moje matka, poté co jsem na 1. stupni základní školy vyhrávala atletické 

soutěže ve sprintu a dálce a na tělocviku mi na krátké rovince ani kluci nestačili. Moje 

hlavní disciplíny jsou běhy na 100 m a 200 m. Sportu se věnuji už od svých 5 let, kdy 

jsem začala se sportovní gymnastikou, která mi dala základ do dalších sportů.  

Pocházím ze Světlé nad Sázavou, kde jsem s atletikou začínala a pokračovala 

až do doby než jsem nastoupila na vysokou školu. Tréninky probíhaly na dvě stě 

metrovém tartanovém oválu, rovinka byla šedesát metrů dlouhá a jedna ze tří drah byla 

osmdesáti metrová, zatáčka byla velmi prudká a měla čtyřicet metrů. V zimě jsme 

trénovali na dlažební chodbě na základní škole, kde jsme běhali do slova „od zdi 

ke zdi“.  

Musím říct, že mi ani moc nevadilo, kde trénujeme, ale spíš jak, jaké byly voleny 

tréninkové prostředky a zatížení. Nevím proč, ale chyběla mi taková ta jistota toho, 

že trenér ví, co dělá. Každý rok jsme trénovali, hlavně běhali, pořád stejně. Jen málo 

kdy docházelo k nějakým obměnám. Chyběl tam i všestranný rozvoj, skoro vůbec jsme 

se  nevěnovali nácviku atletických dovedností jako je běh přes překážky, skok vysoký, 

skok daleký, hod míčkem, vrh koulí, hod oštěpem, hod diskem, do tréninkové jednotky 

to bylo málo kdy zařazované a mrzí mě, že jsem o možnost naučit se tyto dovednosti 

přišla a vyzkoušela si je až na vysoké škole. Atletiku, jako rozmanitý a individuální 

sport, mám ráda, a proto jsem šla studovat Univerzitu Karlovu v Praze – Fakultu tělesné 

výchovy a sportu, abych se dozvěděla víc o královně sportu a mohla se jí dále věnovat 

i jako trenérka.  

V bakalářské práci se budu zabývat analýzou svých tréninkových deníků, hlavně 

tedy tréninkové cykly v dorosteneckém a juniorském věku, tj. od 15 do 19 let a 

na základě literární rešerše popsat zkoumanou problematiku.  
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2 Teoretická část – Atletika  

1.1 Charakteristika atletiky  

Atletika je nazývána královnou sportu a patří mezi nejrozšířenější sportovní 

aktivity (Jeřábek, 2008).  

Je všeobecně považována za základní sportovní odvětví a ostatním sportům přináší 

množství důležitých hodnot a jimi je více či méně ovlivňuje (Šimon, 1997). 

1.2 Historie světové a české atletiky 

Název atletika pochází z řeckého slova „athlos“, což znamená soutěž. Moderní 

atletika se zrodila v Anglii na přelomu 17. a 18. století a zpočátku zahrnovala hlavně 

běžecké a chodecké závody. Po roce 1866 se atletika rozšířila do Spojených států 

i kontinentální Evropy a byla hlavní náplní prvních novodobých olympijských her 

v roce 1896 (Fourny, 2003). 

Mezinárodní amatérská atletická federace (IAAF) byla založena v roce 1912 

sedmnácti národními atletickými federacemi, které viděli potřebu založit vládnoucí 

orgán pro atletické programy a standardizovat technické vybavení a světové rekordy 

(Choutková in Vindušková a kol., 2003). V roce 1914 byla schválena první mezinárodní 

pravidla atletiky (Jirka, 1990). V roce 2001 došlo k přejmenování z Mezinárodní 

amatérské atletické federace na Mezinárodní asociace atletických federací, kdy zkratka 

IAAF zůstala stejná. Prudký rozvoj zaznamenala atletika v 70. a 80. letech (Choutková 

in Vindušková a kol., 2003). 

V českých zemích kolem roku 1885 se konaly první závody mládeže, v běhu, 

skoku a vrhu. V počátcích to byly závody neorganizované, ale postupně vznikaly 

atletické kluby a atletika se dostala i do programu škola. Významným podnětem 

pro rozvoj atletiky u nás byly novodobé olympijské hry. Bylo ustanoveno sdružení 

atletických klubů v Čechách – Česká atletická amatérská unie (ČAAU), (Fejtek, 1989). 

Stávající Český atletický svaz vznikl v roce 1993 a sdružuje atletické oddíly a kluby 

na území České republiky (Jirka, 1997). 

1.3 Charakteristika atletických sprinterských disciplín  

Za sprinty se považují všechny běhy do 400 m včetně, a to jak hladké, 

tak i překážkové. Dále sem patří i štafety s délkou úseku do 400 m včetně, a to 
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i v různých kombinacích délek úseků (např. tzv. švédská štafeta 100 – 200 – 300 – 

400 m), (Jeřábek, 2008). 

Sprinterské disciplíny jsou nejrychlejší a nejkratší disciplíny na dráze běžené 

obvykle naplno. Ačkoli to vypadá velmi jednoduše, běžet co nejrychleji odsud tam je 

považováno za velmi složitý úkol. Zkoordinovat pohyb nohou a paží, aby 

se pohybovaly naplno, je velmi obtížné. Zdá se, že mnoho mladých atletů dokáže 

překonat krátkou vzdálenost, aniž by museli být učeni o detailech sprinterské techniky. 

Avšak, dosažení plného potenciálu, rozvoje kondice a snížení možnosti zranění, 

potřebuje sportovec pečlivé instrukce (Couching youth track a field, 2008). 

1.4 Struktura sportovního výkonu  

 Strukturu sportovního výkonu (obrázek 1) charakterizuje jak počet, tak 

i uspořádání faktorů. V některých výkonech může dominovat převážně jeden faktor 

(monofaktorální), jiné jsou postaveny na existenci většího počtu faktorů 

(multifaktoriální), (Dovalil, 2009). 

 

Obrázek 1 Struktura sportovního výkonu 

(Dovalil, 2012) 

Faktory ve struktuře sportovního výkonu chápeme jako relativně nezávislé 

součásti sportovního výkonu, vycházející ze somatických, kondičních, technických, 
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taktických a psychických principů výkonu. Společným znakem těchto faktů je to, že 

jsou trénovatelné, tj. ovlivnitelné tréninkem (Dovalil, 2012).  

Požadavky na mladého sprintera podle Killinga (2012) jsou zaznamenané 

v obrázku 2: 

 

Obrázek 2 Struktura sprinterského výkonu 

(Killing, 2012) 

 Sprinty patří svou strukturou sportovního výkonu mezi multifaktoriální. 

Dle Millerové (2001) tvoří strukturu především faktory somatické, genetické, 

psychické, kondiční, technika, taktika, dále materiální a sociální podmínky.  

 

1.4.1 Somatické faktory 

 Dlouhodobým působením je možné některé znaky tělesné stavby sprinterů 

změnit, jako je tělesná hmotnost, procento tuku, aktivní tělesná hmota apod. (Millerová, 

2001). 

Z hlediska somatotypu a tělesné stavby jsou i mezi sprintery poměrně velké 

rozdíly. Co se týká tělesné výšky, mohou se ve sprintech uplatnit závodníci různého 

vzrůstu (Jeřábek, 2008).  

Somatotypem sprinterů se zabývá skupina autorů článku: Porovnání 

antropometrických charakteristik a startovního sprinterského výkonu mezi elitními 

adolescenty a dospělými sprintery, dostupného z: 
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http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=17&sid=78e00a9f-8df0-4f6a-983e-

0538c5139e9d%40sessionmgr4008&hid=4212&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ

%3d%3d#AN=71346926&db=a9h 

Cílem této studie bylo zkoumat fyzické vlastnosti a somatotyp juniorů/ek a 

dospělých atletů ve vztahu ke sprinterskému startu a závodní akceleraci. Podle 

soutěžních pravidel IAAF byly účastnice rozděleny na 19 juniorek do 20 let, kde byl 

věkový průměr 18 let a na 9 žen ve věku 20 let a více, kde byl věkový průměr 24 let. 

Průměr osobních rekordů na 100 m byl výrazně rychlejší u žen, než u juniorek 

(11.85 ± 0.24 vs. 12.54 ± 0.26 s). V tabulce 1 jsou znázorněny somatické parametry pro 

juniorky a ženy. 

Somatický parametr Juniorky Ženy 

Tělesná výška (cm) 170,3 ± 6,9 168,5 ± 5,9 

Hmotnost (kg) 56,7 ± 6,7 59,0 ± 4,8 

Procento tuku (%) 17,1 ± 2,3 15,1 ± 2,3 

Hmotnost svalů (kg) 20,2 ± 3,2 21,5 ± 2,3 

Somatotyp 2.7–2.2–3.9 2.6–3.1–3.1 

Tabulka 1 Somatické parametry 

 
Obrázek 3 Somatograf Ž (ženy), J (juniorky) 
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Z Obrázku 3 je vidět, že juniorky měly významně menší obvod končetiny a nižší 

mezomorfní komponentu než ženy. Juniorky byly vyrovnaní ektomorfové (2,7 – 2,2 – 

3,9) a ženám vycházel střední somatotyp (2,6 – 3,1 – 3,1).  

1.4.2 Genetické faktory 

Rychlost se zdá být do značné míry geneticky podmíněná. Závisí převážně 

na jediném faktoru, jímž je poměr počtu rychlých vláken v pracujících svalech. Vyšší 

procento rychlých vláken u sprinterů souvisí s jejich vyšší rychlostí, výbušností a silou, 

a naopak negativně ovlivňuje rychlost vláken vytrvalost. Vysoké procento vláken IIb 

typu (rychlejší rychlá, glykolytická vlákna) je předpokladem výbušného a rychlostního 

výkonu (tj. např. starty a sprint na 60 m). Vlákna IIa typu (pomalejší rychlá, 

oxidativně – glykolytická vlákna) jsou důležitá pro rychlostní vytrvalost (např. v závěru 

běhu na 100 m nebo u sprintu na 200 – 400 m), (Grasgruber, Cacek, 2008).  

1.4.3 Psychické faktory  

 Základními vlastnostmi sprinterů by měly být cílevědomost, systematičnost, 

osobní zaujetí a koncentrace (Millerová, 2001).  

Úspěch v soutěži vyžaduje bojovnost, určitý stupeň agresivity, schopnost řešit 

nepředvídatelné situace, odolnost na psychickou zátěž a koncentraci (Millerová 

in Vindušková, 2003). 

Psychická odolnost umožňuje atletům dosáhnout jejich cíle. Schopnost stanovit 

si cíle a přijímat výzvy je důležitou součástí soutěží. Silná mentální dispozice umožňuje 

přijímat výzvy, zvládat stres a převzít odpovědnost za úspěchy a neúspěchy. Nejlepší 

cesta jak dosáhnout toho, aby byl atlet v dobré psychické kondici je plánovat s ním, 

jakých závodů se zúčastní, koncentrovat se na trénink a vše kolem něj, vyhodnocovat 

výkony a pokroky, stanovovat cíle, sestavit tréninkový plán a naučit ho být zodpovědný 

sám za sebe (Rogers, 2000). 

1.4.4 Kondiční faktor 

 Mezi hlavní kondiční faktory se zařazují pohybové schopnosti: rychlost, 

rychlostní vytrvalost, explozivní a odrazová síla a koordinace. 

Podle Killinga (2012) se ve sprintu rozlišuje 5 fází, každá označuje různé 

kondiční požadavky, které jsou znázorněné na obrázku 4: reakce, startovní akcelerace, 
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fáze zrychlování/akcelerace, fáze maximální rychlosti a fáze snižování rychlosti 

(sprinterská vytrvalost). 

 

Obrázek 4 Kondiční požadavky v běhu na 100 m 

 (Killing, 2012) 

Změna polohy dolních končetin (obrázek 5), ke které dochází na konci běhu, 

je ovlivněna únavou (sníženou výbušností odrazu) sprintera (Tupa in Dufour, 2015).  

 

Obrázek 5 Poloha dolních končetin ve sprintu 

(Dufour, 2015) 

Rychlost reakce je psychofyzická schopnost reagovat v co nejkratším čase 

na přijaté podráždění nebo informaci. Mírný progres reakční rychlosti je od 15 – 20 let. 

Ukazatelem úrovně reakční rychlosti je doba reakce. Grosser in Měkota, Novosad 

(2005) ji definuje jako časový interval od vzniku smyslového podnětu k zahájení volní 

reakce, tj. první svalové kontrakce (u sprintera je to okamžik zvýšení tlaku na startovní 

blok při výstřelu startéra). Podle Zaciorského (1998) in Měkota, Novosad (2005) 

zahrnuje doba reakce pět fází: vznik podráždění a vstup do receptoru, převod 

podráždění do CNS, přechod podnětů do příslušných oddílů nervové soustavy a vznik 

efektorních signálů, vedení signálu z CNS a vstup do svalu, podráždění svalu a vznik 

mechanických aktivit. 



8 

 

Po zahájení jakéhokoliv rychlého pohybu následuje fáze zrychlení (akcelerace), 

jenž vyjadřuje změnu rychlosti za jednotku času. Dynamika i doba trvání fáze zrychlení 

pohybu jsou podmíněny: velikostí vnějšího odporu a požadavkem sportovní disciplíny 

na úsek dráhy, kdy má akcelerace vrcholit a kdy má být dosaženo maximální rychlosti. 

Při sprintu má být dosaženo maximálního zrychlení hned po startu. Schopnost zrychlení 

má úzký vztah k úrovni maximální síly a rychlé síly a je závislá na velikosti silového 

impulsu. (Měkota, Novosad, 2005).  

Při lokomočním pohybu (při sprintu) po dosažení fáze maximální rychlosti 

následuje fáze poklesu rychlosti, jejíž velikost je závislá na úrovni rychlostní 

vytrvalosti. Za rychlostní vytrvalost se považuje schopnost podávat maximální 

rychlostní výkon cca do 30 s (Měkota, Novosad, 2005).  

Maximální a rychlá síla spolu s výbušnou (explozivní) a vytrvalostní silou 

se řadí do skupiny tzv. dynamické síly, která je charakteristická izotonickou kontrakcí, 

kde dochází k napínání svalů (Perič, Dovalil, 2010). 

Maximální síla je největší síla, kterou je schopen vyvinout nervosvalový systém 

při maximální volní kontrakci (Harre, 1986; Letzelter, 1986 in Měkota, Novosad, 2005). 

Úroveň maximální síly je označována jako hraniční velikost zatížení, kterou je schopen 

atlet překonat při jednom opakování, tato velikost síly je nazývána jako koncentrická 

maximální síla (Měkota, Novosad, 2005). 

Rychlá síla je schopnost nervosvalového systému dosáhnout co největšího 

silového impulzu v časovém intervalu, ve kterém se musí pohyb realizovat. Jestliže má 

sportovec k provedení pohybu jen minimální časový interval, potom má hlavní význam 

startovní síla, tzn. rychlý nárůst síly při zahájení pohybu, například starty (Měkota, 

Novosad, 2005). 

Silový trénink má největší význam pro akcelerační fázi sprintu (0 – 50 m), 

(Grasgruber, Cacek, 2008) 

 Rychlost běhu je dána součinem frekvence a délky kroků s vyšším podílem 

frekvence (Millerová in Vindušková, 2003). 

1.4.5 Faktor techniky 

 Sprinter absolvuje při běhu na 100 m tři technické části. První část zaujetí nízké 

startovní polohy a příprava na výběh z bloků. Druhou částí je startovní výběh při, které 

se uplatňuje šlapavý způsob běhu a optimální sladění zvyšující se frekvence kroků 
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a postupné prodlužování kroků. Třetí a poslední část absolvuje sprinter švihovým 

způsobem běhu, kde se snaží udržet stabilní délku i frekvenci kroků (Millerová, 2001). 

Technika běžeckého kroku (obrázek 6) v rychlosti je založena na několika 

principech. Z hlediska správného dodržování uzlových bodů techniky je sledován 

především: pohyb kolene vzhůru, vykývnutí bérce vpřed a poté následný švihový pohyb 

za tělem.  

 

Obrázek 6 Technika běhu při sprintu 

(Killing, 2012) 

Křivka zachycuje pohyb chodidla – jednotlivých bodů ve vztahu k těžišti těla 

při běžeckém kroku. Přední i zadní fáze cyklu popisuje dráhu nohy při pohybu před 

těžnicí i za těžnicí. Úroveň cyklů vpřed i vzad je předurčen významností těchto dvou 

cyklů v průběhu běžeckého kroku. 

Rychlý pohyb je ekonomickým provedením s důrazem na aktivní podporu 

obnovy sil a dynamiku. Speciální běžecká cvičení jsou cvičení, která procvičují 

a zdokonalují jednotlivé fáze běhu (sprinterská abeceda). Odpichy, skipink a koleso 

s aktivním zahrábnutím zdůrazňují aktivní pohyb běžeckého kroku švihové nohy 

směrem shora dolů. Při běhu do mírného kopce rovněž vyžaduje větší flexi kyčle těsně 
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před aktivním dokrokem. Opakováním těchto průpravných cvičení zdůrazňujeme 

sprinterskou techniku (Dufour, 2015).  

Horizontální složka síly a maximální pokles brzdných sil jsou cestou k rychlému 

provedení běžeckého pohybu. Aktivnější a dynamičtější pohyb chodidla při kontaktu 

s podložkou je podle Piasenty in Dufour (2015) výhodnější než aktivní zahrábnutí, které 

představuje důraz na cyklus vpřed. Zaujmutí skipinkové polohy kolene a aktivní pohyb 

vpřed jsou nezbytné pro účinnou horizontální složku lokomoce v okamžiku opory. 

Noha bude směřovat před těžiště, díky vykývnutí bérce vpřed a aktivně provede rychlý 

pohyb vpřed a po zahrábnutí následný pohyb vzad.  

U akcelerace je letová fáze kratší než doba kontaktu se zemí. Při maximální 

rychlosti je tomu naopak. Doba letu u prvních kroků při výběhu ze startovních bloků 

je mezi 30 – 50 ms a fáze kontaktu s podložkou se pohybuje od 170 – 230 ms (Dufour, 

2015).  

1.4.6 Faktor taktiky 

Taktikou se chápe způsob řešení úkolů realizovaných v rámci pravidel daného 

sportu. Způsob řešení souvisí s technickými aspekty, tudíž realizace taktických záměrů 

je možná prostřednictvím dovedností (Dovalil, Perič in Jansa, Dovalil a spol., 2007). 

Taktika je složkou sportovního tréninku, jejímž úkolem je naučit sportovce vést 

promyšlený a účinný sportovní boj v konkrétních závodních podmínkách. Spočívá 

v nabytí a prohloubení taktických dovedností, které umožní sportovci vybírat si ideální 

řešení a využít je v praxi v rámci dané strategie (Perič, Dovalil, 2010).   

Taktická příprava by měla směřovat k rozvoji tvůrčího myšlení, k osvojení 

a zdokonalení vědomostí, taktického jednání a chování a specifických schopností 

potřebných k řešení sportovního úkolu. Závodníci by měli zvládnout různé závodní 

situace. Taktická příprava na závod začíná rozcvičením, dále řeší, jak optimálně 

absolvovat soutěž v případě, že má větší počet kol. Připravenost na špatné podmínky 

pro rozcvičení, posun časového harmonogramu, klimatické podmínky, nezdařené starty 

soupeřů atd (Millerová, 2001).  

Při osvojování vědomostí z teorie taktiky jde o poznání a představu všech 

možností, které se mohou v soutěži vyskytnout. Taktická příprava by měla směřovat 

k rozvoji tvůrčích schopností (Millerová in Vindušková, 2003)  
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1.5 Formování atletického tréninku 

Východiskem pro formování teoretických základů atletického tréninku se staly 

empirické poznatky z tréninku a ze závodu. Teorie a metodika atletického tréninku 

se od svého začátku opírala o výsledky mezioborových řešení celé řady vědních 

disciplín. Vrcholová atletika nejvíce obohatila atletickou teorii a metodiku v posledních 

desetiletích. Systém sportovní přípravy se zdokonalil, zlepšené mezinárodní vztahy 

umožňují vzájemnou výměnu informací. Sportovní příprava se začala uskutečňovat 

především na vědeckém základě. Vedle laboratorních vyšetření jsou pro objektivizaci 

aktuálního stavu sportovce realizována terénní funkční a biomechanická vyšetření. 

Součástí systému sportovní přípravy v atletice je propracovaný a ověřený způsob 

výběru atletických talentů a speciální péče o ně (Šimon, 1997).  

1.6 Sportovní trénink  

Podle Periče a Dovalila (2012) je sportovní trénink označován jako příprava 

jedince na závod. S tím souvisí specializovaná výkonnost a její rozvoj pomocí tréninku, 

který je považovaný za složitý a účelně organizovaný proces. Ten směřuje k dosažení 

nejvyšší individuální výkonnosti ve sprintu a jejímu projevu výkonu v závodě, 

na základně všestranného rozvoje nejen v oblasti výkonnostní, ale i lidské (výchovné). 

Úkolem sportovního tréninku je stimulace pohybových schopností odpovídajícím 

zatížením s cílem vytvořit potřebné kondiční základy sportovního výkonu. Dalším 

úkolem je osvojení základních dovedností v tréninku a použití v závodních 

podmínkách. Nesmíme zapomínat na rozvoj tvůrčích schopností, které jsou součástí jak 

taktické tak i technické přípravy. Posledním cílem je psychická příprava, která ovlivňuje 

psychiku, osobnost a chování atleta, ve smyslu specifických i obecnějších psychických 

a sociálních požadavků na výkon. 

1.6.1 Specifika sportovní přípravy žen 

V posledních třiceti letech se objevil vzestup výkonnosti žen a jejich výkony 

se v mnoha disciplínách přiblížily nebo dokonce překonaly starší výkony mužů. Dívky 

a ženy se začaly věnovat sportům, kterým se dříve věnovali výhradně muži, dosahují 

v nich výborných výsledků a mnohdy se intenzita tréninku neliší od tréninku mužů 

(Máčková, Máček in Máček a Radvanský, 2011).  
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Zatímco s tréninkem mužů jsou dlouhodobé zkušenosti a existuje dostatek 

poznatků, o tréninku žen je podložených informací podstatně málo. Nerespektování 

zvláštností obou pohlaví, může vést k příčinám některých problémů. Odlišnosti tréninku 

jsou dány genetickými rozdíly, z hlediska anatomického, fyziologického 

a psychologického (Bunc in Dovalil, 2012). 

Z anatomického hlediska rostou dívky rychleji a kratší dobu. Za 2 – 4 roky 

od začátku puberty je ukončen jejich růst a definitivní výšky dosáhnou mezi 16. a 17. 

rokem. Hustota kostí je u mužů větší než u žen. Muži mají vyšší hustotu těla, tudíž 

méně tuku než ženy. Během adolescence se tento rozdíl zvětšuje. Chlapci mají delší 

dolní i horní končetiny. Ženy mají jen o nepatrný rozdíl níže položené těžiště těla 

než muži a to vede k lepší rovnováze (Máčková, Máček in Máček a Radvanský, 2011). 

Podle Máčkové a Máčka in Máček a Radvanský (2011) mají větší význam 

pro tělesnou výkonnost funkční vztahy fyziologických parametrů. Bunc in Dovalil 

(2012) uvádí rozdíly ve velikosti srdce, které je o 20% menší než u mužů. Dále mají 

ženy nižší systolický krevní tlak, menší objem plic, nižší spotřebu kyslíku o 18 – 25 % a 

nižší bazální metabolizmus. 

V psychologické přípravě se vyplácí větší takt, pochopení a důvěra. Ženy bývají 

více citlivé na vnější podněty. Při motivaci lze využívat prožitků z pohybu, role tréninku 

je v jejich hodnotovém systému nižší než u mužů a také častěji potřebují komunikaci 

s trenérem (Bunc in Dovalil, 2012). 

 

1.6.2 Trénink jako proces dlouhodobého rozvoje specializované výkonnosti  

Nejvyšší výkonnosti v dospělosti mohou dosáhnout ti jednici, kteří mají 

potřebný talent a u nichž byly základy pro pozdější vyšší výkon budovány již v dětském 

a dorosteneckém věku. O talentu se nepochybuje, jenž je u sprintu velmi důležitý, ale 

stejně důležitá je však i mnohaletá systematická a pravidelná příprava (Dovalil, Perič in 

Jansa, Dovalil a spol., 2007). 

Celkový vývoj atleta spočívá v zachování rovnováhy mezi všestranným a 

specializovaným tréninkem. Obecně platí, že raný vývoj by měl být zaměřený 

na všestranný rozvoj, který se zaměřuje na celkový fyzický vývoj sportovce, dochází 

ke zvyšování dovedností potřebných v dané disciplíně. Vodítko, kdy přibližně začít 

trénink v atletických sprinterských disciplínách je mezi 10 – 12 rokem života dítěte, čas, 
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kdy začít se specializací je ve věku 14 – 16 let a věk kdy se přibližně dosahuje nejvyšší 

výkonnosti je mezi 22 – 26 lety (Bompa a Haff, 2009). 

Dlouhodobý trénink je vhodné členit do několika etap odlišujících trénink dětí, 

dospívajících a dospělých. Jednotlivé etapy trvají různě dlouhou dobu, navazují na sebe 

a vzájemně se podmiňují, tudíž není možné jednu vynechat nebo zkrátit (Dovalil a Perič 

in Jansa, Dovalil a spol. 2007). 

 Etapa předsportovní přípravy – zahrnuje období do cca 11 let věku dětí 

(kategorie atletická přípravka). Dle Hátlové in Kučera, Kolář, Dylevský et al. 

(2011) je pro věkové období 6 – 8 let typická vysoká stálost organismu, která 

umožňuje rozvoj funkcí a vývoj pohybových schopností. Pohybová činnost 

je provázena přebytkem pohybů. V oblibě pohybových činností převládají 

pohybové hry, které využívají obratnost. Převládá radost z pohybu nad potřebou 

dosáhnout určitého cíle. E. Erikson toto období označil jako fázi píle 

a snaživosti. Věk 9 – 11 let je dobou zvýšené pohybové vnímavosti. Potřeba 

získávat nové dovednosti a znalosti a dochází k dozrávání nervosvalové 

koordinace. V tomto období je vhodné rozvíjet pohyblivost a obratnost. 

Motivačním prvkem pro pravidelné provádění sportovní činnosti výkonového 

zaměření je radost z pohybu a sounáležitost s vrstevníky. 

V této etapě se ještě nejedná o sportovní trénink v pravém slova smyslu, 

ale o rozvoj a utváření základních pohybových schopností a také vztahu 

k pravidelnému trénování (Jeřábek, 2008). 

 Etapa základního tréninku – zahrnuje období od cca 11 do 15 

let věku dětí (kategorie mladšího a staršího žactva). Podle Hátlové in Kučera, 

Kolář, Dylevský et al. (2011) dochází v pubertálním období mezi 11 – 15 rokem 

k tělesné proměně, u chlapců v oblasti síly u dívek v oblasti vzhledu. Pohybové 

aktivity, které vyžadují sílu, musí být odlišně trénovány u dívek a chlapců. Nově 

se objevuje vysoká potřeba pozitivních emočních odpovědí. U dívek je v oblibě 

esteticky zaměřený pohyb. U chlapců závisí na míře zvládnutého rizika, 

proto jim vyhovuje výkonové zaměření pohybové činnosti. Erikson období 

dospívání označuje jako fázi hledání a vytváření vlastní identity.  

Podle Millerové in Vindušková (2003) ve věku 12 – 13 let usilujeme o 

přechod od obecné všestrannosti k všestrannosti atletické, kde rozvíjíme 

pohybové schopnosti, co největší počet dovedností a osvojujeme základy 
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techniky atletických disciplín. Ve věku 14 – 15 let postupně přecházíme k širší 

specializaci. U budoucích sprinterů budeme věnovat pozornost rychlostně – 

silovým disciplínám (krátkému hladkému sprintu, skoku do dálky, vrhu koulí, 

skoku do výšky a hodu oštěpem). Trénink sprintů by měl být zaměřen 

na zdokonalování techniky běhu, nízkého startu, rozvoj reakce a dalších složek 

rychlosti. Rozvoj běžecké rychlosti nepřímou metodou (koordinace, síly, 

vytrvalosti, pohyblivosti, schopnosti relaxace a psychického naladění).    

 Etapa specializovaného tréninku – zahrnuje období od 16 do 19 let (kategorie 

dorostenecká a juniorská).  Hatláková in Kučera, Kolář, Dylevský et al. (2011) 

označuje toto období jako adolescence, kde se začíná projevovat zásadní rozdíl 

ve výkonnosti chlapců a dívek. Adolescenti jsou fyzicky i psychicky připraveni 

podávat výkony na hranici svých možností a posouvat jí. Jsou schopni 

dlouhodobě pracovat na technické dokonalosti pohybové struktury. 

Respektování pohlavních odlišností a nutnost využívat odlišných metod 

ve vedení přípravy mužů a žen. 

Vytváří se předpoklady pro perspektivní dlouhodobý růst výkonnosti 

v dalším vývoji sprintera. Rozhoduje se o výběru konkrétní atletické disciplíně. 

Postupně se zvyšuje intenzita tréninkového zatížení a přiměřený přechod 

ke speciálním tréninkovým prostředkům. Zvyšuje se objem i intenzita 

tréninkového zatížení. Kondiční příprava se zaměřuje na další rozvoj 

rychlostních schopností, speciální síly a rychlostní vytrvalosti. V technice 

zdokonalujeme techniku běhu v rychlosti a individuální parametry techniky 

nízkého startu (Millerová, 2001).  

 U etapy vrcholového tréninku – (nad 20 let) se prohlubuje specializace s cílem 

dosáhnout nejvyšší výkonnosti a úspěšnosti ve sprintu. Převažuje trénink 

speciálních tréninkových prostředků a individuální přístup. Vrcholový trénink 

má po předchozích etapách tyto úkoly: rozvoj předpokladů k vysoké sportovní 

výkonnosti, úzká specializace a zintenzivnění tréninků, rozvoj speciální 

psychické odolnosti a podřízení sociálního rozvoje požadavkům tréninku 

a závodění (Millerová, 2001). 

1.6.3 Diagnostika sportovního výkonu 

Diagnostiku obecně lze chápat jako metodu sloužící ke zjištění stavu, přičemž 

hlavním úkolem diagnostiky je získání informací na různých komplexních úrovních. 
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Diagnostiku výkonnosti můžeme chápat jako zjištění aktuální výkonnosti 

prostřednictvím evidence, vyhodnocení a posouzení parametrů určujících motorický 

výkon (Bös a Wohlmann, 1987). 

Diagnostické metody jsou nástrojem k řízení tréninku. V oblasti sportu jsou 

metodické postupy k získávání informací o sportovcích, o realizaci tréninku, stejně 

jako o podmínkách, v nichž trénink probíhá (Grosser & Neumaier, 1988). 

Řízení tréninku se uskutečňuje prostřednictvím plánování a evidencí tréninku, 

kontrolou trénovanosti a vyhodnocování tréninku (Dovalil, 2009). 

 

Obrázek 7 Postavení plánování tréninku v řízení tréninku  

(Hohmann, Lames, Letzelter, 2010) 

1.6.4 Plánování a tréninkový plán  

Nejdůležitější součástí řízení tréninku jsou tréninkové cíle, struktura tréninku 

a průběh tréninku (včetně realizace, kontroly a vyhodnocování tréninku).  

Plánováním tréninku stanovíme konkrétní tréninkový plán, který slouží 

jako dopředná vazba pro praktickou realizaci tréninku. Plánování struktury určuje 

jednotlivé cykly rozvoje výkonnosti. Tréninkové cykly tvoří základ optimálního rozvoje 

výkonnosti v určitých časových obdobích (Hohmann, Lames, Letzelter, 2010). 

Tréninkové cykly se chápou jako určité tréninkové úseky, které mají obdobný 

obsah i rozsah a které plní určité tréninkové úkoly. Typy cyklů jsou rozděleny podle 
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jejich délky na mikrocykly, mezocykly a makrocyly (Dovalil a Perič in Jansa, Dovalil 

a spol., 2009). 

Podle Dovalila (2012) je mikrocyklus (krátkodobý, vícedenní tréninkový cyklus) 

označován jako sled tréninkových jednotek v opakujícím se schématu. Mezocyklus 

(střednědobý, několikatýdenní tréninkový cyklus) je označován jako sled několika 

mikrocyklů. Makrocyklus (dlouhodobý tréninkový cyklus) je sled několika střídajících 

se a opakujících se mezocyklů. Mohou trvat několik měsíců až let. Tyto spojité 

a navazující časové úseky tvoří stavební bloky tréninku. 

Roční tréninkový plán je nezbytnou součástí periodizace, protože rozděluje 

tréninkový rok do různých fází s velmi specifickými cíli. Roční tréninkový plán 

je nezbytný pro maximalizaci fyzické adaptace, která zlepší výkon. Poslední měsíc 

tréninkového plánu se bude lišit od zbytku roku, slouží ke snížení fyzické a psychické 

zátěže, vyvolané regenerací a připraví sportovce na příští tréninkový rok. Cílem 

tréninku je vyvolat fyziologické změny a maximální výkon v určitých časových bodech, 

obvykle během hlavních závodů v roce. K dosažení tohoto cíle se musí sportovcova 

připravenost zvýšit ve vhodnou dobu, čímž se zajistí větší potenciál pro vysokou úroveň 

výkonu. Největším problémem v rámci plánu je vyvrcholit sportovcovu výkonnost 

ve vhodných okamžicích v průběhu tréninkového roku (Bompa, 2009). 

Roční tréninkový cyklus je uspořádáním tréninkové zátěže v průběhu jednoho 

roku, jenž vychází z termínové listiny a z cílů a úkolů na daný tréninkový rok (Jeřábek, 

2008).  

Roční tréninkový cyklus se dělí na dva půlroční cykly (zimní a letní) a každý ten 

cyklus se dělí na tři období (přípravné, závodní a přechodné), (Millerová, 2001).  

Roční tréninkové cykly se rozdělují podle počtu vrcholů během roku 

na jednovrcholové, dvouvrcholové i třívrcholové. Pro atletiku je typický dvouvrcholový 

cyklus, který má halovou a venkovní sezónu. Struktura celoročního tréninkového plánu 

(obrázek 8) zahrnuje tyto fáze:  

 Přípravná fáze I. – tato fáze je nejdelší, trvá přibližně 3 měsíce a je rozdělena 

na všeobecnou a speciální subfázi. 

  Závodní fáze I. – trvá asi 1,5 – 2 měsíce  

 Přechodná fáze I. – trvá 1 – 2 týdny 
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 Přípravná fáze II. – je kratší než přípravná fáze I a trvá přibližně 2 měsíce, 

všeobecná subfáze je mnohem kratší, většina přípravy je věnována speciální 

tréninkové subfázi 

 Závodní fáze II. – trvá přibližně 4,5 měsíce a obsahuje pět týdenních subfází 

speciální přípravy 

 Přechodná fáze II. – trvá 2 týdny  

(Bompa, 2009) 

 

Obrázek 8 Struktura celoročního tréninkového plánu 

 Bompa (2009), Millerová (2001), Millerová in Vindušková (2003) 

Jak už bylo řečeno, roční makrocyklus se skládá z mezocyklů a každý z nich má 

určitý úkol a cíl, jenž má být dosažen. Podle Killinga (2012) je v tréninkovém procesu 

sprintů pro kategorii do 20 let, rozlišováno 9 mezocyklů:  

Mezocyklus Obsah/závody 

1. Základní všeobecný trénink  

(8 týdnů) 

o Základní příprava aerobních vlastností 

– rychlostní vytrvalost, fartlek, 

vytrvalostní trénink (běh nebo jiný 

sport vytrvalostního charakteru) 

o Rozvoj komplexního svalového 

aparátu pomocí kruhového tréninku, 

odhody medicinbalů, silové 

gymnastiky a hry 

2. Základní trénink s ohledem na 

specifika dané disciplíny  

o Další aerobní vytrvalost, obecná 

svalová příprava 
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(6 týdnů) 

 

o Rozvoj maximální svalové síly 

o Submaximální akcelerace a rychlostní 

trénink vysokých objemů, nízký podíl 

maximální intenzity 

o Rozsáhlí skokanský, silový a silově – 

vytrvalostní trénink 

o Začátek rychlostně vytrvalostního 

tréninku 

o Zlepšování techniky 

3. Speciální trénink  

(6 týdnů) 

o Udržení úrovně aerobní zdatnosti 

o Zisk a formování maximální síly 

o Rychlostně silový trénink s rychlejším 

provedením 

o Rozvoj odrazové síly v malých 

dávkách ve vyšších rychlostech 

o Rozvoj maximální rychlosti a 

rychlostní vytrvalosti 

4. Období halových závodů  

(4 týdny) 

o Udržení výkonnosti 

o Testování individuální přípravy; 

analyzovat trénink předchozího 

přípravného období a halovou sezonu 

pro následující přípravné období 

5. Základní trénink dané disciplíny 

(6 týdnů) 

o V prvních třech týdnech aerobní 

vytrvalost a obecná atletická příprava 

o Zlepšení úrovně obecné a maximální 

síly 

o Rozvoj akcelerace, rychlosti a 

odrazové síly na lehce zvýšené úrovní 

o Vysoký objem rychlostně-

vytrvalostního tréninku 

o Pokračování v koordinačně 

technickém rozvoji 

6. Speciální trénink  o Udržení výkonnosti 
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(6 týdnů) o Rozvoj rychlostní síly s rychlostním 

tréninkem 

o Trénink maximálního zrychlení a 

rychlosti 

o Rychlostně – vytrvalostní trénink 

(nejvyšší týdenní rozsah) – (vyhnout 

se předčasnému zintenzivnění) 

o Spojení maximálního rychlostního 

tréninku s technickým tréninkem, 

trénink zaměřený na štafetové běhy 

7. Závodní období 1. část  

(6 týdnů) 

o 8 – 10 závodů včetně štafet 

o Udržení úrovně aerobní, všeobecné 

zdatnosti 

o Udržení a formování tréninku 

maximální síly a odrazové síly 

o Rychlostně vytrvalostní trénink 

o Dostatečná regenerace a kompenzace 

8. Okamžitá závodní příprava a 2. část 

závodního období  

(7 týdnů) 

o Klíčové body tréninku maximální a 

rychlostní síly i rychlostní vytrvalosti 

o Závodní tréninky připravující 

na hlavní závod 

o Formování rychlosti včetně štafet 

o Využití optimální regenerace a 

kompenzace 

o Závodní vrchol 

9. Přechodné období  

(3 týdny) 

o Aktivní regenerace, vyléčení 

ze zranění 

o Dočasný úbytek maximální a 

rychlostní síly a rychlosti 

o Analýza uplynulého a naplánování 

následujícího ročního tréninku a 

závodů 

Tabulka 2 Úkoly a cíle mezocyklů v jenom tréninkovém roce 
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(Killing, 2012) 

V adolescentním věku musíme v rychlostním tréninku trénovat: rychlost, 

rychlost jednotlivého pohybu, schopnost překonávat vnější odpor, techniku, svalovou 

elasticitu, koncentraci a sílu vůle. V tabulce 3 jsou zaznamenány parametry zatížení, 

které by měli být dodržovány (Bompa, 2000).  

Model rychlostního tréninku pro adolescenty (15 – 18 let) 

Formy 

tréninku 

Vzdálenost 

(m) 

Počet 

opakování a sad 

Interval 

odpočinku (min) 

Počet tréninků 

týdně 

Starty 10 – 30 6 – 10 3 – 4 1 – 2 

Maximální 

rychlost 
20 – 60 4 – 8 3 – 4 2 

Rychlostní 

vytrvalost 
60 – 120 3 – 6 4 – 5 1 – 2 

Akcelerace 10 – 30 4 – 6 2 2 – 3 

Všestrannost 

(skákání, 

házení,…) 

– 2 – 4 sady 1 – 2 2 – 4 

Tabulka 3 Model rychlostního tréninku pro adolescenty  

(Bompa, 2000) 

 

Stavba tréninku v týdenních mikrocyklech, během jednotlivých fází celého roku, 

je v přípravných fázích rozdělována na 3 části (všeobecnou, specifickou a speciální), 

přičemž ve II. fází, je první část kratší, kde jsou tréninky zaměřeny hlavně 

na specifickou a speciální část. 

V první části přípravné fáze I, označované také jako přípravné období zimní a 

jarní, je nejdůležitější všeobecná příprava a zvyšování tělesné zdatnosti. Týdenní 

mikrocyklus pro toto období by vypadal následovně:  

Pondělí 
Posilování všech svalových skupin přes dolní končetiny, trup až k horním 

končetinám s i bez zátěže, obratnost a sportovní hry 

Úterý Zdokonalování techniky běhu, koordinačně - rychlostní cvičení 

Středa 

Posilování svalstva trupu (s vlastní vahou), silová vytrvalost (delší úseky 

speciálních běžeckých cvičení, odrazová cvičení – desetiskok i víceskoky, 

běh do kopce), technika 

Čtvrtek Rozvoj vytrvalosti v aerobním režimu 

Pátek 
Posilování svalstva trupu a svalstva dolních i horních končetin se zátěží, 

obratnost a sportovní hry 

Sobota Rozvoj vytrvalosti v aerobním režimu 

Neděle Volno 

Tabulka 4 Týdenní mikrocyklus v první části přípravné fázi I a II 
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(Millerová in Vindušková, 2003) 

Je zde žádoucí, aby byla každý den rozvíjena pohyblivost a nedocházelo 

ke zkracování svalstva. 

V druhé části přípravných fází, v té jarní je to o něco dříve, nastává období 

zvyšování specifické fyzické zdatnosti, která už je důležitá pro konkrétní sprinterskou 

disciplínu. Stavba týdenního tréninkového plánu by mohla vypadat následovně: 

Pondělí 
Rozvoj obecné a speciální síly, obratnosti, koordinace (speciální 

běžecká cvičení), běžecké úseky na techniku 

Úterý Zdokonalování techniky sprintu 

Středa Zpevňování trupu, rozvoj odrazové síly a rychlostní vytrvalosti 

Čtvrtek 
Rozvoj obecné a speciální síly, obratnosti, koordinace (speciální 

běžecká cvičení), běžecké úseky na techniku 

Pátek Zdokonalování techniky sprintu 

Sobota 
Zpevňování trupu a paží, rozvoj silové vytrvalosti, běžecká 

vytrvalosti ve smíšeném nebo aerobním režimu 

Neděle Volno 

Tabulka 5 Týdenní mikrocyklus v druhé části přípravné fázi I a II 

(Millerová in Vindušková, 2003) 

Stejně jako v předchozím mikrocyklu tak i zde je důležitá pohyblivost, kterou je 

dobré rozvíjet každý den. 

 

Ve třetí části přípravných fází, už je trénink zcela speciálně zaměř na sprint a 

jeho jednotlivé složky. Takto zaměřený týdenní mikrocyklus by mohl mít tuto podobu: 

Pondělí Udržení obecné síly a rozvoj speciální síly, běhy na techniku 

Úterý 
Zdokonalování techniky nízkého stratu a rozvoj maximální běžecké 

rychlosti 

Středa Zpevňování svalstva trupu, rozvoj rychlostní vytrvalosti 

Čtvrtek 
Zpevňování svalstva trupu, obecná síla, běhy na techniku nebo 

volno 

Pátek Rozvoj akcelerace a rychlosti běhu 

Sobota Rytmus běhu – rychlostní vytrvalost 

Neděle Volno 

Tabulka 6 Týdenní mikrocyklus ve třetí části přípravné fázi I a II 

(Millerová in Vindušková, 2003) 

Pohyblivost zařazujeme už jen v úterý a ve čtvrtek. 
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Mikrocyklus v závodních fázích, má za cíl rozvíjet speciální schopnosti a 

ověřuje speciální tréninkovou píli v závodech. Závody se konají obvykle v sobotu 

někdy i v neděli. Příklad: 

Pondělí Posilování svalstva trupu, rozvoj speciální síly, běhy na techniku 

Úterý Speciální startovní akcelerace, maximální rychlost 

Středa Zpevňování středu těla, rychlostní vytrvalost, rozvoj odrazové síly 

Čtvrtek Volno 

Pátek 
Rozcvičení před závodem – speciální běžecká cvičení, technika 

běhu a startovní akcelerace 

Sobota Závody 

Neděle Běžecká vytrvalost v aerobním režimu 

Tabulka 7 Týdenní mikrocyklus v závodní fázi I a II 

(Millerová in Vindušková, 2003) 

Trénink v přechodné fázi má za cíl udržet trénovanost odlišnou sportovní 

činností.  

Pondělí Rozvoj pohyblivosti, zpevňování středu těla, sportovní hry 

Úterý Rozvoj pohyblivosti, plavání 

Středa Rozvoj pohyblivosti, domácí cvičení na posílení středu těla 

Čtvrtek Volno 

Pátek Rozvoj pohyblivosti, zpevňování středu těla, sportovní hry 

Sobota Běh v přírodě 

Neděle Volno 

Tabulka 8 Týdenní mikrocyklus v přechodné fázi I a II 

(Millerová in Vindušková, 2003) 

1.6.5 Evidence tréninku 

Jedná se o jeden z nástrojů řízení tréninku. Bývá ztotožňován s dokumentací 

tréninku, tj. zaznamenávání všech podstatných a nezbytných informací o tréninku, 

zejména tréninkového a závodního zatížení (Dovalil, 2009). 

Dle Millerové a kol., 2001 je pro řízení sprinterského tréninku vhodné využívat 

evidenci prostřednictvím obecných (OTU) a speciálních tréninkových ukazatelů (STU), 

uvedených v tabulce 9 a 10. 

OTU Zkratka 
Způsob 

vyhodnocení 

Dny zatížení/ jednotky zatížení DZ/JZ počet 

Počet závodů/ startů Z/S počet/počet 

Celkový čas zatížení CČZ v hodinách 

Regenerace R v hodinách 
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Dny zdravotní neschopnosti/ 

dny omezení tréninku 
ZN/OT počet/počet 

Tabulka 9 Přehled obecných tréninkových ukazatelů (OTU) 

Zprostředkováním OTU se eviduje objem tréninkového a závodního zatížení 

v obecných charakteristikách.   

STU Zkratka 
Způsob 

vyhodnocování 

Úseky na rozvoj akcelerace (starty z různých 

poloh, starty do 40 m (polovysoké, nízké…), 

akcelerace v pohybu atd.) 

AK km 

Úseky na rozvoj maximální rychlosti (speciální 

běžecká cvičení, úseky stupňované do 70 m, letmé, 

setrvačné rozložené, frekvenční běh přes 

horizontální značky, atd.) 

MR km 

Úseky na rozvoj rychlostní vytrvalosti (v délce 80 

m a více - IZ 85 – 95 %, opakovanou metodou 

rovnoměrně, rozloženě, stupňovaně - 8 – 15 min 

nebo kratší úseky př. 2x (3x 60 m)) 

RV km 

Úseky na rozvoj tempové vytrvalosti (intervalovou 

metodou, IZ 75 – 85 %, nebo př. 4x 200 m, 3x 

300m, atd.) 

TV km 

Úseky na rozvoj obecné vytrvalosti (souvislou a 

fartlekovou metodou do 30 – 45 min, plavání, běh na 

lyžích) 

OV km 

Běh se zatížením (s pneumatikou, brzdou, tahačem, 

trenérem na kolečkových bruslích…) 

BsZ km 

Rovinky – běh na techniku ROV km 

Speciální běžecká cvičení (liftink, skipink, 

zakopávání, předkopávání, běžecké odpichy, 

běžecká práce paží) 

SBC km 

Odrazová cvičení I – do 10skoku (žabáky, výskoky 

z podřepu, násobné odrazy (střídnonož nebo 

jednonož)) 

ODR 1 počet 

Odrazová cvičení II – nad 10skok ODR 2 počet 

Posilování se zátěží (s medicinbaly, s pytli s pískem, 

s činkou, na posilovacích strojích, s manžetami, atd.) 

PsZ tuny 

Posilování bez zátěže (s vlastní vahou) PbZ počet 

Speciální gymnastika a relaxace SpGR v hodinách 

Doplňky  DOP v hodinách 
Tabulka 10 Přehled speciálních tréninkových ukazatelů (STU) 

 Millerová (2001), Millerová in Vindušková (2003) 

Zprostředkováním STU se zaznamenává struktura, objem, intenzita, charakter 

a frekvence zatížení. V jednotlivých STU je sumarizován objem zatížení v tréninkových 

prostředcích, které působí jako podněty k rozvoji příslušných pohybových schopnosti 

a dovedností. 
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V tabulce 11 jsou uvedeny modelové hodnoty OTU a STU v RTC v etapách 

dlouhodobé sportovní přípravy v běhu žen na 100 a 200 m. 

 

Tabulka 11 Modelové hodnoty OTU a STU v ročním tréninkovém cyklu v běhu žen na 100 a 200 m 

(Millerová, 2001) 

1.6.6 Kontrola tréninku  

Kontrola stavu trénovanosti je činnost, jež směřuje k získávání informací 

o změnách, k nimž došlo nebo nedošlo v důsledku tréninku. Kontrolují se ty součásti 

tréninku, na nichž závisí výkon (Perič, Dovalila, 2010).  

Používá se řada testových ukazatelů pohybových schopností a ve sprinterském 

tréninku to jsou především: běh na 30 m letmo (test maximální rychlosti), desetiskok 

(test odrazové síly), běh na 150 m (test rychlostní vytrvalosti). Mezi řadu kontrolních 

testů patří též závodní výkon (Millerová a kol., 2001). V tabulce 12 je uvedena 

dynamika výkonnosti a modelové hodnoty kontrolních testů v etapách dlouhodobé 

přípravy v běhu žen na 100 a 200 m. 
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Tabulka 12 Dynamika výkonnosti a modelové hodnoty kontrolních testů v etapách dlouhodobé 

sportovní přípravy 

(Millerová, 2001) 

1.6.7 Vyhodnocování tréninku  

Podle Millerové in Vindušková, (2003) spočívá vyhodnocování tréninku 

ve zjišťování vztahů mezi zatížením (OTU, STU), stavem trénovanosti (výkony 

v testech) a sportovním výkonem. Vyhodnocování se doporučuje provádět po halové 

sezóně, závodní fázi I a závodní fázi II.  
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3 Výzkumná část 

1.7 Problematika, úkoly a cíle práce  

1.7.1 Stanovení problematiky práce 

Autoři se shodují na tom, že výkonnost by se měla postupně zvyšovat, stejně 

jako tréninkové dávky a nejvyšších výkonů dosahovat v dospělosti. Mé výkony 

v krátkých bězích postupně rostly až do 15 let, přechodem z kategorie starších žáků 

do kategorie dorostenecké se výkony staly konstantní nebo kolísaly v běhu 

na 100 a 200 m.  

Tréninkové mikrocykly a mezocykly v jednotlivých makrocyklech mají svojí logiku 

a pravidla. V literatuře je uváděno, jak by měly být obsahově postavené a jaký by měl 

být objem tréninkového zatížení. V naší práci jsme chtěli zjistit, zda tréninkové zatížení 

vyjádřené ve vybraných OTU a STU v dlouhodobé specializované přípravě sprinterky 

Hany Ptáčníkové bylo sestaveno v souladu s těmito pravidly.  

1.7.2 Úkoly práce  

Prostudovat odbornou literaturu související s daným tématem.  

Shromáždit informace z tréninkové přípravy v období 2009 – 2013. 

Stručně shrnout výkonnostní růst v jednotlivých etapách sportovní přípravy. 

Vyhodnotit tréninkové zatížení pomocí vybraných obecných a speciálních tréninkových 

ukazatelů za období 2009 – 2013. 

Analyzovat sportovní přípravu ve čtyřech ročních tréninkových cyklech na základně 

zhodnocených tréninkových zatížení pomocí obecných a speciálních tréninkových 

ukazatelů. 

Na základě zjištěných údajů stanovit příčiny poklesu výkonnosti v roce 2010 a 2013. 

1.7.3 Cíle práce 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit dynamiku výkonnosti a posoudit tréninkové 

zatížení v etapě specializované přípravy. Poznatky o svém tréninku jsem získala díky 

analýze tréninkového deníku. Pokusili jsme se zjistit, proč tréninkové zatížení 

nepřispělo k očekávanému růstu výkonnosti v obdobích 2009 – 2010 a 2012 - 2013 

a zda tréninkové zatížení bylo v souladu s modelovými hodnotami (viz tabulka 11).  
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1.8 Metody práce 

Naše práce je kazuistika, rozebírali jsme stav, vývoj a interakci s prostředím jedné 

osoby a programu. (Hendl, 1999) 

Použili jsme metodu obsahové analýzy, jež umožňuje z objektivního hlediska 

kvantitativně a systematicky popsat ústní, vizuální a písemné prameny jako jsou knihy, 

sportovní deníky aj. Z deníků jsem získala a vyhodnotila tréninkové zatížení pomocí 

vybraných OTU a STU, které jsou uvedeny v tabulce 13 a 14. Kromě obsahové analýzy 

je v práci použita metoda komparativní, kterou porovnávám sprinterské výkony 

s absolvovaným tréninkovým zatížením, metoda sebereflexe, objektivizace 

a autoanalýzy. Analyzované údaje o charakteru tréninkového zatížení a objemu jsou 

získány z tréninkových deníků z období mezi lety 2009 - 2013. Shromážděná data byla 

zpracována do grafů, tabulek a slovního výkladu. 

OTU Zkratka 
Způsob 

vyhodnocení 

Dny zatížení/ jednotky zatížení DZ/JZ počet/počet 

Počet závodů/startů Z/S počet/počet 

Celkový čas zatížení  CČZ v hodinách 

Dny zdravotní neschopnosti /dny 

omezení tréninku 
ZN/OT počet/počet 

Tabulka 13 Přehled obecných tréninkových ukazatelů ve vlastním tréninkovém deníku 

  

STU Zkratka 
Způsob 

vyhodnocování 

Úseky na rozvoj akcelerace (všechny 

druhy startů do 20 m) 
AK km 

Úseky na rozvoj maximální rychlosti 

(úseky do 150 m, IZ nad 95%) 
MR km 

Úseky na rozvoj rychlostní 

vytrvalosti 1 (běžecké úseky 80 – 200 

m, IZ 80 – 90 %) 

RV1 km 

Úseky na rozvoj rychlostní 

vytrvalosti 2 (úseky delší než 200 m a 

kratší než 500m, intenzita 75 – 85%) 

RV2 km 

Úseky na rozvoj obecné vytrvalosti 

(souvislé úseky od 10 do 30 minut) 
OV km 

Atletická abeceda (úseky 30 – 40 m) ABC km 

Odrazová cvičení (veškeré odrazy do 

10skoku) 
ODR počet 

Posilování (posilovna a posilování 

s vlastní váhou) 
POS hodiny 

Doplňky  DOP v hodinách 
Tabulka 14 Přehled speciálních tréninkových ukazatelů ve vlastním tréninkovém deníku 
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4 Výsledky práce  

Budu vyhodnocovat a porovnávat různé tréninkové ukazatele a dynamiku 

výkonnosti v ročních tréninkových cyklech, na základně prostudovaných tréninkových 

deníků. Porovnáním tréninkových ukazatelů (OTU a STU) zjistím, jež byly zanedbány 

nebo naopak aplikovány ve větší míře, než bylo zapotřebí. Zamyslím se 

nad popisovanými charakteristikami sledovaného úsilí a zároveň provedu 

sebehodnocení.  

1.9 Profil sportovce 

Jmenuji se Hana Ptáčníková a narodila jsem se 14. 5. 1994. Tělesný růst byl 

ukončen v 15 ti letech a zastavil se na výšce 164 cm. Váha ve specializované etapě 15 -

 19 let se pohybovala v rozmezí 55 – 61 kg. V 15 ti letech jsem začala užívat 

antikoncepci nejdříve nízko hormonální prášky, poté jsem přešla na vysoce hormonální 

náplasti. Zařadila bych se někam mezi rychlostní a silový typ. Genetická podmíněnost 

ze strany rodičů není příliš známá, jelikož se výkonnostnímu sportu ani jeden 

nevěnovali. Oba pochází z vesnického prostředí, kde se sportu věnovali spíše 

pro zábavu.  

Sportuji od svých 5 - ti let, kdy jsem 4 roky navštěvovala sportovní gymnastiku 

a poté jeden rok sportovní aerobik. Atletice se věnuji od 10 ti let (tedy od roku 2005), 

kdy mě moje máma přihlásila do kroužku atletiky po tom, co jsem ve škole v krátkých 

bězích porážela kluky. Do svých 19 let jsem byla pod vedením trenéra Jozefa Foťka 

a od 19 let po současnost (22 let) mě trénuje trenérka Dana Sečkářová. Trénovala jsem 

ve Světlé nad Sázavou a závodila za Hvězdu SKP Pardubice.  

Mezi mé úspěchy patří 2. místo z MČR žáků a žákyň v Olomouci z roku 2009 

v běhu na 60 m a 7. místo v běhu na 150 m. Následné MU žáků a žákyň, kde jsem 

obsadila 2. místo v běhu na 60 m a 3. místo v běhu na 150 m. V dorostenecké kategorii 

jsem v hale na MČR v roce 2011 v běhu na 60 m obsadila 7. místo. A o rok později, 

už jako juniorka, na stejné trati jsem skončila 8. V roce 2012 jsem na juniorském MČR 

v běhu na 100 a 200 m obsadila 6. a 5. místo. Osobní rekordy na 60, 100 a 200 m jsou 

uvedeny v tabulce č. 13. 

Disciplína Výkon  Rok 

60 m 7,84 s 2009 

100 m 12,42 s 2011 

200 m 25,71 s 2009 
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Tabulka 15 Osobní rekordy v běhu na 60, 100 a 200 m 

1.10 Výkonnostní vývoj  

Výkonnostní vývoj zachycují následující tabulky a grafy.  

V tabulce 16 a 17 je znázorněn vývoj výkonu v běhu na 100 a 200 m 

v jednotlivých letech od roku 2010 do roku 2013, poté jsem vzala naměřené hodnoty 

bez ručních časů a časů podpořených větrem a převedla je do grafické podoby. V grafu 

3 a 4 je vidět dynamika výkonu v běhu na 100 a 200 m v dlouhodobé etapě sportovní 

přípravy od 14 do 20 let. 

Načasování závodní formy na vrchol sezóny, jenž bylo MČR, bylo skoro vždy 

přesné, akorát v roce 2010 se to nepodařilo v běhu na 100 m a v roce 2012 naopak u 

běhu na 200 m. Bohužel výkony, už tak přesvědčivé nebyly, kdy jsem nejlepšího 

umístění na MČR dosáhla v roce 2012, viz výše v profilu sportovce. V sezóně 2011 

jsem z důvodu nemoci nezasáhla do mistrovských bojů, i když se sezóna vyvíjela dobře. 

Nejvyrovnanější sezónou v běhu na 100 m byla sezóna 2010, ale také byla nejhorší, co 

se výkonnosti týče, viz graf 1. V následujících 2 sezónách začala výkonnost opět 

stoupat. V sezóně 2011 jsem si v běhu na 100 m vytvořila nový osobní rekord a v roce 

2012 ho ještě vylepšila, naneštěstí výkonnost v dalších sezónách stagnovala. Naopak 

v běhu na 200 m byla nejméně vyrovnanou sezónou právě sezóna 2010, jak je vidět 

v grafu 2. Nejvíce výkonově vyrovnaná byla sezóna 2012. Od roku 2010 do roku 2012 

stoupala výkonnost v běhu na 200 m s tím rozdílem, že osobní rekord nebyl překonán, 

jež jsem si vytvořila v roce 2009. 

Ve 20 letech jsem změnila trenéra a trénuji u nové trenérky a je to znát 

z výkonnosti jak na 100 tak i 200 m, kdy se výkonnost snižuje, respektive zvyšuje. 

Datum a 

rok  

Typ soutěže 100m 

(s) 

200m 

(s) 

Datum a 

čas  

Typ soutěže 100m 

(s) 

200m 

(s) 

1. 5. 2010 Polabské záv. 12,97  8. 5. 2011 YA - Sokol 

Grand Prix 

12,51  

9. 5. 2010 1. kolo KPD 12,89  14. 5. 2011 1. kolo KPD 12,78  

15. 5. 2010 KPJ r12,6 r26,5 21. 5. 2011 1. kolo I. ligy 12,79 26,5 

22. 5. 2010 1. kolo I. ligy w12,71 w27,08 4. 6. 2011 2. kolo I. ligy 12,48 25,94 

5. 6. 2010 2. kolo I. ligy 12,77 26,60 11. 6. 2011 KPJ 12,81  

19. 6. 2010 2. kolo KPD  28,03 28. 6. 2011 Pražské 

memoriály 

12,89 26,27 

25. - 26. 6. 

2010 

MČR (J + D) w12,84 26,52 2. - 3. 7. 

2011 

MČR (M + Ž) 12,75 26,54 
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3. 7. 2010 3. kolo I. ligy 12,85 26,79 13. 8. 2011 Pardubický 

atl. mítink  

12,84 26,46 

14. 8. 2010 VC Jihlavy 13,24 27,81 20. 8. 2011 VC Jihlavy w12,91 26,6 

21. 8. 2010 4. kolo I. ligy  13,15 27,02 3. 9. 2011 2. kolo KPD 13,04 27,29 

4. 9. 2101 PS o účast v I. 

lize 

13,21 26,95 11. 9. 2011 MČR do 22 let  26,63 

12. 9. 2010 3. kolo KPD 13,17  24. 9. 2011 MČD D 12,91 27,14 

25. 9. 2010 Semf. MČRD 13,02  1. 10. 2011 MČRD D 13,10 26,81 

Tabulka 16 Dynamika výkonnosti v běhu na 100 a 200 m v roce 2010 a 2011 

 

Datum a 

rok 
Typ soutěže 

100m 

(s) 

200m 

(s) 

Datum a 

rok  
Typ soutěže 

100m 

(s) 

200m 

(s) 

1. 5. 2012 Polabské záv. 13,07 
 

1. 6. 2013 2. kolo II. ligy 13,12 27,34 

12. 5. 2012 1. kolo KPD 12,82 26,37 4. 6. 2013 
Praga 

Academica  
26,46 

2. 6. 2012 
1. kolo 

extraligy 
12,84 26,05 15. 6. 2013 2. kolo KPD 12,98 26,68 

5. 6. 2012 
Praga 

Academica  
25,86 

22. - 23. 6. 

2013 
MČR (J + D) 12,62 26,34 

9. 6. 2012 KPJ 12,95 26,1 30. 6. 2013 
Pražské 

memoriály 
12,63 

 

16. - 17. 6. 

2012 
MČR (M + Ž) w12,50 25,74 27. 7. 2013 VC NMNM 12,84 

 

22. - 23. 6. 

2012 
MČR (J + D) 12,42 25,89 17. 8. 2013 VC Jihlavy 13,22 26,82 

18. 8. 2012 VC NMNM 12,9 
 

25. 8. 2013 
Pardubický 

atl. mítink 
13,25 26,94 

26. 8. 2012 
Pardubický 

atl. mítink 
12,93 26,74 28. 8. 2013 3. kolo KPD 13,27 26,8 

1. - 2. 9. 

2012 

MČR do 22 

let 
12,73 26,17 

31. 8. - 1. 9. 

2013 

MČR do 22 

let 
w12,78 26,73 

8. 9. 2012 
MČRD (M + 

Ž) 
12,74 26,49 8. 9. 2013 

MČRD (M + 

Ž) 
12,83 

 

16. 9. 2012 2. kolo KPD 12,96 26,61 14. 9. 2013 MČD J w12,99 27,01 

22. 9. 2012 MČD J 12,67 
 

Tabulka 17 Dynamika výkonnosti v běhu na 100 a 200 m v roce 2012 a 2013  
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Graf 1 Dynamika výkonnosti v běhu na 100 m v letech 2010 – 2013  

 

Graf 2 Dynamika výkonnosti v běhu na 200 m v letech 2010 – 2013  
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Graf 3 Vývoj výkonnosti v etapě dlouhodobé sportovní přípravy v běhu na 100 m  

 

 

Graf 4 Vývoj výkonnosti v etapách dlouhodobé sportovní přípravy v běhu na 200 m  

 

1.11 Analýza sportovní přípravy  

Tréninky ve specializované etapě sportovní přípravy probíhaly 3 – 5 krát týdně, 

v rozmezí 60 – 100 minut. V prvním roce byla zařazena 1x týdně posilovna 

na posilovacích strojích, v dalších 2 letech však nikoliv. Tréninky probíhaly 

na víceúčelovém hřišti s 200m tartanovým oválem, jenž měl velmi prudké zatáčky, 

které byly dlouhé pouhých 40 m. V zimním období jsme většinou trénovali na školní 

chodbě a málo kdy v tělocvičně. Tréninková skupina byla rozdělena do dvou skupin, 

v té první byla přípravka a mladší žactvo prvním rokem a ve druhé ten zbytek, 
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od mladších žáků druhým rokem až po dospělé. První skupina měla trénink od 16:00, 

druhá skupinka od 17:00. Trenér sestavoval tréninky vždy pro všechny svěřence stejně, 

lišily se pouze zatížením a počtem opakování. Mimo sprinterských disciplín (60, 100, 

200, 300 a 400 m) jsem závodila také v dálce a trojskoku, ale to byla spíše doplňková 

disciplína 1 – 3x do roka. Jako dorostenka jsem závodila v běhu na 100 a 300 m 

s překážkami.  

Etapa základního tréninku je charakteristická všestranným rozvojem atletických 

disciplín. V kategorii mladšího žactva jsem trénovala 3 – 4x týdně a tréninkové 

jednotky trvaly 60 minut a byly zaměřeny na rozvoj pohybových schopností 

s nepatrným rozvojem atletických dovedností. Například skoku dalekému nebo 

vysokému jsme se věnovali pouze jeden trénink v době přípravy mezi závody o letních 

prázdninách a stejně tak i vrhačským disciplínám. V závodech jsem startovala 

na sprinterských distancích 60 a 150 m, dále na krátkých a dlouhých překážkách 

a v dálce.  

V kategorii staršího žactva jsem trénovala už 3 - 5x týdně a tréninkové jednotky 

trvaly 60 – 90 minut. Tím se ještě více umocnil rozvoj pohybových schopností a potlačil 

rozvoj atletických dovedností. Na závodech jsem absolvovala stejné starty 

jako v kategorii mladších žákyň s tím rozdílem, že přibylo sprinterských disciplín (100, 

200 a 300 m) a ubyl skok daleký. 

1.11.1 Vyhodnocení  obecných tréninkových ukazatelů  

Během sledovaných let jsou obecné tréninkové ukazatele důležitým faktorem 

pro posouzení přiměřenosti tréninkového zatížení. Vyhodnocení OTU je důležité 

pro porovnávání STU.  

  DZ/JZ Z/S CČZ ZN/OT 

Sezóna 2009 – 2010 204/204 18/42 279 10/0 

Sezóna 2010 – 2011 211/216 16/39 290 7/0 

Sezóna 2011 – 2012 213/228 17/37 302 2/0 

Sezóna 2012 – 2013 169/169 15/29 256 15/7 
Tabulka 18 Obecné tréninkové ukazatele v letech 2009 - 2013 

V tabulce 18 jsou zaznamenané obecné tréninkové ukazatele a z jejich 

vyhodnocení vyplývá, že počet dnů a jednotek zatížení se v průběhu roků 2009 – 2012 

nijak zvlášť neměnil. K většímu poklesu došlo v sezóně 2012 – 2013, které přisuzuji 

zranění a přípravě na maturitní zkoušku. Čas zatížení mezi roky 2009 - 2013 byl 

relativné konstantní, v průměru činil 280 hodin a počet dnů ročně vychází v průměru  
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na 198. V sezóně 2011 – 2012 nastal menší vzestup celkového času zatížení, jenž je 

i nejvyšší ze sledovaných období.  

Záměrně zde neuvádím hodnoty regenerace, jelikož po absolvovaném tréninku 

žádná nenastala. V sezóně 2009 – 2010 jsem zaznamenala celkem 10 dní zdravotní 

neschopnosti. Nepatrně vyšší počet dnů zdravotní neschopnosti byl v RTC 2012 – 2013 

způsobených nataženým svalem hamstringem.  

1.11.2 Roční tréninkový cyklus 2009 – 2010  

Na začátku tohoto cyklu jsem vážila 55 kg a na konci jsem měla 59kg.  

 

Přípravná fáze I. byla zahájena 5. 10. 2009 a trvala pouhých 8 týdnů. Tréninky 

probíhaly 3 – 4 krát týdně, první týden tréninku proběhl ještě venku na dráze 

a od druhého týdne jsme začali chodit trénovat dovnitř, na chodbu nebo do tělocvičny. 

1 krát týdně probíhaly tréninky zaměřené na rozvoj vytrvalostních schopností,  

1 – 2 krát týdně tréninky na rozvoj rychlostní vytrvalosti. 1 - 2 krát týdně byly zařazeny 

tréninky na rozvoj silových schopností, hlavní náplní byly odrazy a posilování s vlastní 

vahou a posilování jen s mírnou zátěží, např. s lahvemi plnými vody nebo 5 litrovými 

barely. 1x týdně tréninková jednotka rozvíjela maximální rychlost a akceleraci. 

Tréninky probíhající v tělocvičně, maximálně 1 za měsíc, byly doplněny o doplňkové 

sporty, hlavně sportovní hry.  

Týdenní mikrocyklus s všeobecnou subfázi v přípravné fázi I je znázorněn v tabulce 19. 

Pondělí Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, 30 minut souvislý běh 

Úterý Volno 

Středa 

Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, běžecké intervaly (30 s, 45 s, 

60 s, 60 s, 45 s, 30 s), IZ 80 – 90% (uběhnout co nejvíce), IO 5 min., 

vyklusání 10 min 

Čtvrtek Volno 

Pátek 

Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, běžecké intervaly (30 s, 45 s, 

30 s, 30 s, 45 s, 30 s), IZ 80 – 90% (uběhnout co nejvíce), IO 5 min., 

vyklusání 10 min 

Sobota Volno 

Neděle Volno 
Tabulka 19 Týdenní mikrocyklus 19. – 25. 10. 2009 (3. týden) 

Týdenní mikrocyklus se speciální subfází v přípravné fázi I je znázorněn v tabulce 20. 

Pondělí 

Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, 2x 50 m rovinka, ABC 5x 40 

m, 2x 20 přeskoků přes lavičku, 1x 10 výskoků na místě, odrazy 4x 

6skok, 3x 8L, 3x 8P, 4x 5snožmo, 3x 120 m (IZ 85 – 90% IO 3 

min), vyklusání 10 min 
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Úterý Volno 

Středa 
Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, 2x max. sed-leh a leh na 

břiše zvedat ruce i nohy zároveň, 30 min souvislý běh 

Čtvrtek Volno 

Pátek 
Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, ABC 5x 40 m, 3x 50 m 

rovinka, 5x 45 s (IZ 80 – 90%, IO 5 min), vyklusání 10 min 

Sobota 

Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, 1x 50 m rovinka, 2x 60 m 

letmo (IZ 85 – 90 %, IO 1 min), 120 – 60L – 60L – 120 – 60L – 60L 

– 120, (L - letmé úseky), (IZ 85 – 90%, IO 3 min), 4x 50 m rovinka, 

vyklusání 10 min 

Neděle Volno 
Tabulka 20 Týdenní mikrocyklus 23. – 29. 11. 2009 (8. týden) 

  

Závodní fáze I. začala 30. 11. 2009 a skončila 21. 2. 2010 MČR. Zúčastnila 

jsem se pěti závodů, jež vyvrcholily halovým Mistrovstvím České republiky  juniorů, 

juniorek, dorostenců a dorostenek, kde jsem si podělila 11. příčku za čas 8,08 s v běhu 

na 60 m a v běhu na 200 m za čas 26,47 s jsem v celkovém součtu obsadila 7. místo. 

Nejlepšího času na 60 m jsem však dosáhla na Vánoční hale, která se konala 

19. 12. 2009 a časomíra se zastavila na čase 7,86 s.   

  

Přechodná fáze I. trvala pouze 2 dny. 

 

Přípravná fáze II. trvala 10 týdnů. Tréninky probíhaly 4 – 5x týdně stejně jako 

v přípravné fázi I., akorát v závěru přípravné fázi II. bylo zahrnuto více tréninkových 

jednotek na rozvoj rychlostních schopností. Ve 3. týdnu už jsme trénovali venku 

na tartanovém oválu. Od 6. do 10. týdne byla zařazena 1x týdně posilovna, která včetně 

posilování s vlastní vahou obsahovala také posilování na strojích. Týdenní mikrocyklus 

2 týdny před prvním závodem je uveden v tabulce 21. 

Pondělí 

Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, 2 x 40 m rovinka, 2x 40 m 

(IZ 80 – 90%), 1x 40 m (IZ 100 %,) - IO 1 min, 40S – 50R – 60S – 

50R – 40S – 80R – 80R (S - IZ 85 – 90 %, R - IZ 100%, IO 3 min) 

Úterý 

Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, 2x 50 m (IZ 80 – 90%), 1x 

50 m (IZ 100 %) - IO 1 min, odrazy 3x 10P, 3x 10L, 4x 6skok, 4x 

100 m (IZ 80 – 90 %, IO 4 min) 

Středa Volno 

Čtvrtek Volno 

Pátek 

Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, 4 x 40 m rovinka, 2 x 60 m 

(IZ 80 – 90 %), 2 x 50 m letmo (IZ 100%) - IO 3 min, vyklusání 10 

min 
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Sobota 

Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, 2 x 40 m rovinka, 2x 40 m 

(IZ 80 – 90%), 1x 40 m (IZ 100 %) - IO 1 min, test 60 m z nízkého 

startu a test 150 m IO 7 min, 3x 80 m (IZ 80 – 90 %, IO 3 min), 

vyklusání 10 min 

Neděle Volno 
Tabulka 21 Týdenní mikrocyklus 19. – 25. 4. 2010 (10. týden) 

   

V závodní fázi II. jsem absolvovala 13 závodů. Nejvýznamnější bylo 

Mistrovství České republiky, kde se mi vůbec nevedlo, na trati 100 m jsem obsadila 

až 19. místo s časem 12,84 s a v běhu na 200 m jsem za čas 26,52 s obsadila 15. místo, 

což bylo i mé sezónní maximum. Sezónní maximum na 100 m bylo 12,77 s, které jsem 

si vytvořila o 20 dnů dříve. Po absolvování závodů v I. části závodní fáze II. jsem 

odletěla na 2 týdny k moři. K tréninkům jsem se vrátila hned po příletu a absolvovala 

jsem 3 týdny přípravy, než jsem opět startovala.  

 

Přechodná fáze II. nebyla v tomto roce zařazena. 

 

Zhodnocení sezóny 2009 – 2010  

V tabulce 22 uvádím hodnoty tréninkového zatížení, vybraných STU (viz 

tabulka 14) za tento roční tréninkový cyklus.  

STU Sezóna 2009 – 2010 

AK (km) 1,22 

MR (km) 12,88 

RV1 (km) 48,88 

RV2 (km) 20,6 

OV (km) 85,3 

ABC (km) 12,76 

ODR (počet)  2179 

POS (hodiny) 12 

DOP (hodiny) 16 
Tabulka 22 STU v sezóně 2009 – 2010  

Na začátku tohoto ročního tréninkového cyklu jsem měla vyšší ambice. Očekávala 

jsem vyšší umístění na MČR a také lepší výkon, poněvadž předchozí sezóny měly 

stoupající tendenci, bohužel se tak nestalo a tato sezóna pro mě byla hlavně psychicky 

náročná. Začala jsem chodit na gymnázium, brát antikoncepci a přibrala jsem 4 kg.  

Z obecných (tabulka 18) a speciálních (tabulka 22) tréninkových ukazatelů 

porovnaných s modelovými hodnotami, uvedenými v tabulce 11 vyplívá, že počet dnů 

zatížení je v normě, ale celkový čas zatížení je skoro dvakrát nižší. 10 ti denní zdravotní 
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neschopnost se nashromáždila během roku, kdy jsem spíše přecházela menší virózy. 

Hlavně před halovým MČR jsem pondělí a úterý netrénovala, ale i přesto jsem se MČR 

zúčastnila. Před hlavním MČR v červnu jsem pondělí až středa byla na cyklistickém 

školním výletě, který mi trenér později vyčítal. Úplně chybí regenerace.  

Maximální rychlost s odrazy jsou v počtu naběhaných kilometrů a odskákaných 

skoků v normě, ale co se rychlostní vytrvalosti týče, tak jí je naběháno zbytečně mnoho. 

Malé hodnoty ukazují na úseky obecné vytrvalosti a akcelerace i atletické abecedy. 

Pokles výkonnosti a neúspěchy na závodech mě však od trénování neodradily a tak jsem 

pokračovala dál.  

1.11.3 Roční tréninkový cyklus 2010 – 2011 

V průběhu tohoto roku hmotnost kolísala mezi 59 – 61 kg. 

 

Přípravná fáze I. byla zahájena 27. 9. 2010 a trvala 16 týdnů. Tréninky 

probíhaly 3 – 5x týdně. Od 4. týdně jsme začali trénovat vevnitř, stejně jako v předchozí 

sezóně. Týdenní mikrocykly se všeobecnou subfází v přípravné fázi I byl stejný jako 

v tabulce 19.  

Týdenní mikrocyklus se speciální subfází v přípravné fázi I je znázorněn v tabulce 23 

Pondělí 

Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, 2x 50 m rovinka, ABC 5x 40 

m, 2x 20 přeskoků přes lavičku, 1x 10 výskoků na místě, odrazy 3x 

8L, 3x 8P, 4x 8 snožmo, 2x 10skok, 6x 100 m IZ 85 – 90% IO 3 

min, vyklusání 10 min 

Úterý 

Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, 60 m, 50 m IZ 90 – 95 % a 

40 m IZ 98 – 100%, IO 1 min, 4x polonízký start, 2x 50 m rovinka, 

3x 40 m IZ 100%, IO 3 min, 2x 60 m letmo IZ 100%, IO 3 min, 2x 

80 m vyběhání, vyklusání 10 min 

Středa 
Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, ABC přes bedýnky 3x 5x 30 

m, 30 min souvislý běh 

Čtvrtek Volno 

Pátek 

Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, 1x 50 m rovinka, 2x 80 m, 

2x 120 m, 2x 150 m, 2x 120 m IZ 85 – 90%, IO 3 min, vyklusání 10 

min 

Sobota 
Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, posilování 2x 10 kliků, 2x 20 

sed-leh, 2x 10 dřep na L, poté na P s 1,5 kg zátěží, 3x 50 m rovinka  

Neděle Volno 
Tabulka 23 Týdenní mikrocyklus 27. 12. 2010 – 2. 1. 2011 (13. týden) 

 

Závodní fáze I. začala 17. 1. 2011 a skočila 6. 2. 2011 MČR. Celkem jsem 

se zúčastnila jenom 2 závodů, krajského přeboru pardubického kraje a halového 
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Mistrovství České republiky juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek, kde jsem 

doběhla v běhu na 60 m na 7. místě za čas 8,04 s a 200 m jsem uběhala 

za 26,58 s a obsadila jsem si 11. příčku. Oba dosažené časy byly v halové závodní fázi 

I. mými nejlepšími.  

 

Přechodná fáze I. stejně jako v minulém roce byla pouze 2 dny. 

 

Přípravná fáze II. trvala 12 týdnů od 7. 2. do 1. 5. 2011. V této fázi byl poprvé 

zařazen dvoufázový trénink v době jarních prázdnin (21. – 27. 2. 2011). První fáze, 

dopolední, probíhala na chodbě a druhá fáze, odpolední, na chodbě nebo v tělocvičně. 

V této přípravě nebyl zařazen žádný trénink v posilovně na posilovacích strojích. 

Týdenní mikrocyklus s dvoufázovými tréninky je popsaný v tabulce 24. 

Pondělí 
1. fáze - Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, 2x 80 m, 150 m, 200 m, 

200 m, 200 m, 150m (IZ 85 – 90 %, IO 3 min), vyklusání 10 min 

  
2. fáze - Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, intervaly 3x 5 min (IO 2 

min), 15 min fotbal 

Úterý 

1. fáze - Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, 2x 50 m rovinka, odrazy - 

3x 10skok, 3x 10L, 3x 10P a 1x 10skok, 1x maximální počet sedů – lehů a 

lehů na břiše současně zapažovat a zanožovat, 2x rovinka, vyklusání 10 

min 

  
2. fáze - Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, 3x ABC přes bedýnky, 4x 

50 m rovinka přes bedýnky, vyklusání 10 min 

Středa 

1. fáze – Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, 3x rovinka s tahačem, 2x 

60 m letmo (IZ 95 – 100 %, IO 5 min), 5x 120 m (IZ 80 – 90 %, IO 3 min), 

vyklusání 10 min 

  
2. fáze – Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, souvislý běh 30 min, hry 

s míčem  

Čtvrtek 

1. fáze - Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, 1x 50m rovinka, 50 m, 40 

m (IZ 85 – 90 %), 30 m (IZ 100 %) – IO 1 min, 120 m (IZ 85 – 90 %, IO 3 

min), 50 m (IZ 100 %, IO 5 min), 120 m (IZ 85 – 90 %, IO 3 min), 60 m 

(IZ 100 %, IO 5 min), 4x 50 m rovinka, vyklusání 10 min 

  
2. fáze - Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, 3x skipink, 3x odpichy, 4x 

100m (IZ 85 – 90 %, IO 3 min), 15 min basketbal 

Pátek 

1. fáze – Rozklusání 10 min, rozcvičení 15 min, 3x 50 m rovinka, běžecké 

intervaly (30 s, 45 s, 30 s, 30 s, 45 s, 30 s), IZ 85 – 90% (uběhnout co 

nejvíce), IO 5 min., vyklusání 10 min 

  2. fáze – volno 

Sobota Volno 

Neděle Volno 
Tabulka 24 Týdenní mikrocyklus 21. – 27. 2. 2011 (3. týden) 
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V závodní fázi II. jsem absolvovala 13 závodů. Nejvýznamnější z nich mělo být 

MČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek, bohužel týden před začátkem jsem 

onemocněla a do závodu jsem nenastoupila. 2 týdny před MČR juniorů, juniorek, 

dorostenců a dorostenek, 4. 6. 2011 na 2. kole I. ligy žen jsem si v závodě na 100 m 

vytvořila nový osobní rekord 12,48 s a na trati 200 m sezónní maximum 25,94 s. 

Zúčastnila jsem také MČR mužů a žen na trati 100 a 200 m a MČR mužů a žen 

do 22 let, kde jsem byla vybrána na trať 200 m. Po absolvování závodů, v 1. části 

závodní fáze II., jsem absolvovala 5 týdnů přípravy, než jsem se zúčastnila dalších 

závodů. 

 

Přechodná fáze II. nebyla v této sezóně zařazena. 

 

Zhodnocení sezóny 2010 – 2011  

V tabulce 25 uvádím hodnoty zatížení u vybraných STU (viz tabulka 14) 

za tento roční tréninkový cyklus. 

STU Sezóna 2010 – 2011 

AK (km) 1,82 

MR (km) 14,96 

RV1 (km) 67,13 

RV2 (km) 24,6 

OV (km) 103,5 

ABC (km) 11,12 

ODR (počet)  2296 

POS (hodiny) 6 

DOP (hodiny) 13 
Tabulka 25 STU v sezóně 2010 – 2011  

V této sezóně jsem si vytvořila osobní rekord v běhu na 100 m a velice mě 

to potěšilo. Po minulé, ne tak povedené, sezóně mi to dodalo sebevědomí a velmi mě 

to motivovalo směrem k MČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek, jež jsem 

z důvodu nemoci neabsolvovala.  

Z tabulky 25 plyne, že v sezóně 2010 – 2011 došlo ke zvýšení v počtu 

naběhaných kilometrů v RV1 skoro o čtvrtinu, než je tomu v tabulce 22, na úkor 

posilování, které se o polovinu snížilo. Díky minimálnímu zvýšení v počtu naběhaných 

kilometrů u akcelerace, maximální rychlosti, obecné vytrvalosti, RV2, a počtu odrazů, 

jež jsou podstatnou součástí výkonu na 100 a 200 m, došlo ke zlepšení osobního 

rekordu na 100 m.  
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Ke snížení v počtu kilometrů došlo u atletické abecedy a doplňků. Posilovna 

nebyla v tomto tréninkovém roce zařazena, a proto jsme využili posilování s vlastní 

vahou.  

1.11.4 Roční tréninkový cyklus 2011 – 2012  

I v tomto roce jsem si svou váhu držela na stabilní váze kolem 60 kg. 

 

Přípravná fáze I. byla zahájena 3. 10. 2011 a trvala 16 týdnů. Tréninky 

probíhaly 3 – 5x týdně, stejně jako v předchozí sezóně. Ve 4. týdnu proběhlo moje první 

kondiční soustředění na šumavském Špičáku. Tréninky probíhaly 3 fázově, ráno před 

snídaní rozcvičení v tělocvičně, dopolední fáze a odpolední fáze vždy v terénu, jak na 

rovince, tak i do kopce, kde jsme běhali úseky na rozvoj rychlostní vytrvalosti, speciální 

běžecká cvičení a prováděly odrazy. Odpolední fáze podle počasí proběhla i 

v tělocvičně, kde byly zařazeny posilovací cviky s vlastní vahou, souvislý klus nebo 

různé doplňkové sporty. Večer byla zahrnuta regenerace v podobě sauny. Na středu byl 

zařazen celodenní výlet a v sobotu jsme běžely orientační běh.  

 

Závodní fáze I. začala 23. 1. a vyvrcholila 18. a 19. 2. 2012 na halovém 

Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek, kde jsem obsadila 8. místo 

v běhu na 60 m za čas 8,11 s, v rozběhu jsem běžela čas 7,99 s a 10. místo v běhu 

na 200 m za čas 26,84 s. V sezóně jsem absolvovala celkem 2 závody. 

 

Přechodná fáze I. nebyla v tomto RTC zahrnuta. 

 

Přípravná fáze II. trvala 10 týdnů (20. 2. – 29. 4. 2012). V této fázi, proběhl 

dvoufázoví trénink v 2. týdnu (27. 2. – 4. 3. 2012), stejně jako minulý rok 

(viz tabulka 24).  

 

V závodní fázi II. jsem se zúčastnila celkem 14 závodů a trvala 22 týdnů. 

Nejvýznamnější pro mě byl závod Mistrovství České republiky juniorů, juniorek, 

dorostenců a dorostenek v Praze, kde jsem obsadila 6. místo v běhu na 100 m za čas 

12,42 s, což byl a pořád je můj nejlepší osobní výkon v kariéře. V běhu na 200 m jsem 

běžela čas 25,89 s, jenž stačil na 5. místo. Na Mistrovství ČR mužů a žen, které 

se konalo o týden dříve než MČR J + D jsem startovala v běhu na 100 m (w12,50 s, 
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14. místo) a v běhu na 200 m (25,74 s, 17. místo). Na MČR mužů a žen do 22 let jsem 

startovala také na 100 a 200 m, kde jsem obsadila 12. místo za čas 12,73 s a 12. místo 

za čas 26,17 s. Po absolvování závodů v 1. části závodní fáze II. jsem odletěla 

na 2 týdny k moři. Po návrtu jsem absolvovala 4 týdenní přípravu, před dalšími závody.  

 

Přechodná fáze II. nebyla zařazena. 

 

Zhodnocení sezóny 2011 – 2012 

V tabulce 26 uvádím hodnoty tréninkového zatížení, u vybraných STU (viz 

tabulka 14) za tuto sezónu. 

STU Sezóna 2011 – 2012 

AK (km) 1,54 

MR (km) 15,24 

RV1 (km) 65,29 

RV2 (km) 22,2 

OV (km) 89,3 

ABC (km) 13,08 

ODR (počet)  2520 

POS (hodiny) 6 

DOP (hodiny) 10 
Tabulka 26 STU v sezóně 2011 - 2012 

Díky systematicky naplánovanému tréninku jsme s trenérem dokázali vyladit 

sportovní formu na nejdůležitější závod v roce. V této sezóně jsem si vytvořila osobní 

maximum v běhu na 100 m a v běhu na 200 m druhý nejlepší čas kariéry, který 

se přiblížil k tomu prvnímu na 0,03 s.  

Z tabulky 26 vyplívá, že ani v tomto roce nedošlo ke zvýšení úseků na rozvoj 

akcelerace, která je ve sprinterských disciplínách velmi důležitá. Stále je zde velký 

počet naběhaných úseků rychlostní vytrvalosti 1 v porovnání s modelovými hodnotami 

uvedenými v tabulce 11 jako SV. Všechny ostatní hodnoty jsou velmi podobné jako 

hodnoty v minulém roce (viz tabulka 25). I když se stále nepodařilo překonat osobní 

rekord na 200m trati, mám velkou radost, že se to podařilo na té 100m. 

 

1.11.5 Roční tréninkový cyklus 2012 – 2013  

V průběhu tohoto roku jsem si hmotnost udržela mezi 58 – 60 kg. 
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Přípravná fáze II. trvala celkem 15 týdenních mikrocyklů od 1. října 2012 

do 13. ledna 2013. Tréninky, stejně jako v předešlé sezóně, probíhaly 3 - 5x týdně 

a od 3. týdnu jsme začali trénovat vevnitř.  

 

Závodní fáze I. začala 14. 1. 2013, trvala celkem 5 týdnů a vyvrcholila 23. - 

24. 2. 2013 halovým Mistrovstvím České republiky juniorů, juniorek, dorostenců 

a dorostenek. Na trati 60 m jsem byla první nepostupující do finále za čas 7,93 

s a stejnou pozici, tedy 9., jsem obsadila na 200m trati časem 26,18 s. 

 

Přechodná fáze I. nebyla v této sezón zařazena. 

 

Přípravná fáze II. začala 25. 2. 2013 a skončila koncem května. V této 

přípravné fázi přišlo zranění úponu levého hamstringu a výpadek z tréninku. Dostala 

jsem prášky proti bolesti a chodila jsem na rehabilitace formou rentgenu. Začala jsem 

sama navštěvovat posilovnu a společně s fitness trenérkou jsem posilovala pouze horní 

polovinu těla. Abych se udržela v kondici, chodila jsem plavat a musela jsem 

se připravovat na talentové zkoušky na Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze. Také 

jsem měla před maturitní zkouškou, které jsem dala přednost před tréninky, což mé 

tréninkové výpadky ještě umocnilo, proto se mi přípravná fáze protáhla na 13 týdnů.  

 

V závodní fázi II. jsem odzávodila 12 závodů a i přes tréninkové výpadky jsem 

se dokázala kvalifikovat na Mistrovství České republiky juniorů, juniorek, dorostenců 

a dorostenek v Jablonci nad Nisou. V běhu na 100 a 200 m jsem obsadila 12. místo 

s výkonem 12,62 s a 26,34 s a se štafetou 4 x 100 m jsme obsadily 3. místo. 

 

Přechodná fáze II byla zařazena a trvala 2 týdny, jež jsem strávila u moře.  

 

Zhodnocení sezóny 2012 – 2013  

V tabulce 27 uvádím hodnoty zatížení u vybraných STU za tento roční 

tréninkový cyklus. 

STU Sezóna 2012 – 2013 

AK (km) 1,08 

MR (km) 11,30 

RV1 (km) 43,71 
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RV2 (km) 18,05 

OV (km) 78 

ABC (km) 10,52 

ODR (počet)  1963 

POS (hodiny) 10 

DOP (hodiny) 28 
Tabulka 27 STU v sezóně 2012 - 2013 

Velmi nadějná byla halová sezóna, poté však přišlo zranění, maturitní zkouška 

a v přípravné fázi II došlo k poklesu tréninkového zatížení. V tabulce 27 je patrný 

pokles skoro všech tréninkových ukazatelů, kromě posilovny a doplňků. Jelikož jsem 

14 dní nemohla vůbec běhat, začala jsem plavat a chodit do posilovny, kde jsem 

posilovala trup a horní končetiny. 

Po tréninkových výpadcích, jsem ztratila předešlou stoupavou tendenci 

výkonnosti, která se už nedala dohnat.  

 

Následující sezóny 

Po příchodu do Prahy a do tréninkové skupiny Dany Sečkářové, mě potěšil 

individuální přístup ke každému svěřenci, odhodlání a její nadšení. Do tréninkových 

cyklů jsme zařadily hlavně posilovnu, kde jsme začaly pracovat s činkou, také jsme 

zapracovaly na technice a použily celou řadu speciálních sprinterských cvičení. Každý 

rok absolvujeme 3 kondiční soustředění na podzim, na jaře a v létě. Jakýkoli trénink je 

rozmanitý a něčím obohacený hlavně co se týče strečinkových cvičení a doplňků. 

Pravidelně byla zařazována přechodná neboli odpočinková fáze. Také jsme se zaměřily 

na výživu a doplňky stravy, jež jsem nikdy neužívala. Poslední dobou mě trápí svalová 

zranění vždy před začátkem sezóny. S fyzioterapeutkou pomocí cvičení pracujeme 

na posílení svalů, které jsou slabé a na uvolnění svalů, jež jsou napjaté. 
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5 Diskuse   

S ohledem na charakteristiku ranně specializovaného tréninku a jeho důsledků 

na vývoj výkonnosti dle Periče a Dovalila (2010) mohu svůj počáteční trénink označit 

za ranně specializovaný. Následky tohoto tréninku jsou: nejlepší výkon dosažený 

v 15 letech, kdy jsem si vytvořila osobní rekord na 200 m a dodnes jsem 

ho nepřekonala. Zdravotní problémy jako důsledek nesystematického zatěžování, 

psychické problémy plynoucí z nenaplnění výkonnostních aspirací. 

Jedním z cílů této bakalářské práce bylo zjištění příčiny stagnace a poklesu 

výkonnosti v ročním tréninkovém cyklus 2009 – 2010 a 2012 - 2013. Prostřednictvím 

záznamu z tréninkových deníků se podařilo analyzovat čtyřleté období a najít možné 

příčiny tohoto poklesu. Další  hlavní příčinou poklesu výkonnosti v období 2009 – 2010 

byly zdravotní komplikace. Byly to oslabená imunita a jednorázové výpadky z tréninku 

spojené s přírůstkem váhy, s kterými se organismus další dva roky srovnával. 

Malá pozornost byla věnována regeneraci a výživě, které jsou pro výkony 

důležité (Kinkorová in Vindušková, 2003).  

Po Mistrovství České republiky v roce 2010 přišly psychické problémy, kde 

utrpělo moje sebevědomí, motivace a dokonce jsem měla pocit vyhoření. Příčinou byly 

moje nenaplněné výkonové tužby, které měly být trenérem lépe usměrněny (Velebil in 

Vindušková, 2003). Ze strany trenéra jsem se psychické útěchy nedočkala, ba naopak 

ty pochybnosti ještě podpořil, když dodal, že si za to mohu sama a teď zjistila, že měl 

částečně pravdu. Problémy s psychikou jsem měla i v roce 2013, kdy jsem 

se připravovala na maturitní zkoušku.  

Co se týče problematiky skladby ročního tréninkového cyklu, úplně chyběly 

přechodné fáze, jejichž důležitost je charakterizována autory metodických doporučení 

např. Millerová (2001) nebo Killing (2012), kdy by si tělo mělo odpočinout po náročné 

závodní fázi a načerpat síly na další přípravu. Hlavně po závodní fázi I v RTC 2009 – 

2010, které trvalo celkem 12 týdnů, si tělo vůbec neodpočinulo a hned nastala příprava 

na letní závodní fázi. Regenerace a odpočinek byly opomíjeny v celém čtyřletém 

období, což se projevilo v roce 2013, kdy došlo ke svalovému zranění, které zastavilo 

letní přípravu. Na zranění měly vliv i tréninky, které během 4 let nebyly příliš 

obměňovány, tudíž došlo k pohybovému stereotypu. Projevilo se to i menší demotivací, 

jelikož už jsem věděla, co bude za trénink, například tréninkový mikrocyklus (viz 

tabulka 19) ve všeobecné subfázi přípravné fázi I, jež jsem neměla příliš v oblibě, 
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se nezměnil vůbec. Další problém spatřuji v nedostatku  nácviku techniky, které nebyla 

věnována téměř žádna pozornost ani nebyla zařazována žádná speciální cvičení. 

Atletická abeceda byla pravidelně zařazována v tréninkové jednotce hlavně 

před závody. 

Z analýzy tréninkového zatížení v ročním tréninkovém cyklu 2009 – 2010, 

vyplívá, že vybrané obecné a speciální tréninkový ukazatelé byly, v porovnání 

s modelovými hodnotami podle Millerové (2001), průměrné až podprůměrné. Pouze u 

rychlostní vytrvalosti byly zjištěny nadprůměrné hodnoty. Podprůměrné hodnoty 

vykazoval u obecných tréninkových ukazatelů celkový čas zatížení. U speciálních 

tréninkových ukazatelů byly tyto hodnoty u akcelerace, u které se to dalo čekat, díky 

krátkým úsekům, dále úseky na rozvoj obecné vytrvalosti, posilování a doplňky. V 

dalších dvou ročních tréninkových cyklech došlo k navyšování těchto hodnot, avšak ne 

v takové závislosti jako u modelových. Toto systematické navyšování bylo poněkud 

narušeno v sezóně 2012 – 2013, kdy došlo k poklesu tréninkového zatížení, 

v II. přípravné fázi, ve všech ukazatelích z důvodů zranění a přípravě na maturitní 

zkoušku.  

Z bakalářské práce vyplývají doporučení do dalších tréninků. Je důležité 

respektovat vývoj a přiměřenost tréninku s ohledem na věkové kategorie. Na základně 

získaných výsledků bych doporučila více rozvíjet pohyblivosti, zařadit kompenzační 

cvičení a regeneraci vzhledem k tomu, že při běhu dochází k velkému svalovému 

napětí. Nebát se zařadit delší úseky na rozvoj akcelerační rychlosti, která je v běhu 

na 100 a 200 m velmi důležitá při výběhu z bloků. Žádoucí rozvoj rychlostní vytrvalosti 

vyžaduje, aby se pozornost průběžně věnovala i rozvoji potřebné úrovně silové 

vytrvalosti, jejíž rozvoj by měl být pravidelně zařazován do týdenního mikrocyklu. 

U všeobecné přípravy zařadit rozmanitější tréninky na rozvoj obecné vytrvalosti 

a hlavně začlenit doplňkové disciplíny a sporty, aby nedocházelo k tréninkovému 

stereotypu a trénink se tak stal pestrým pro svěřence i trenéra.  
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6 Závěr 

Po prostudování odborné literatury týkající se tréninku sprintu a po důkladné 

analýze mých tréninkových deníků jsem zjistila, že můj trénink je možné označit 

za ranně specializovaný. Zjistila jsem pravděpodobné příčiny stagnace mé výkonnosti, 

příčiny zdravotních a psychických problémů, které mě v posledních letech doprovázely. 

 Napsáním této práce jsem si uvědomila, že stavba a řízení tréninku 

pro sprinterku je poměrně obtížný proces, jež vyžaduje odborné znalosti o růstu 

výkonnosti, o psychických a fyzických zákonitostech vývoje atleta, o práci s lidmi, 

individuální přístup a nadšení pro atletiku, jak ze strany trenéra tak i svěřence. Doufám, 

že sepsání této práce mě pomohlo v mém osobním a profesním vývoji. 
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