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ABSTRAKT 

Název: 
Dlouhodobé vyhodnocení aerobní vytrvalosti moderních pětibojařů 
letech 2000-2004 

Evaluation of long-termed efficiency of modem pentathletes between 
2000 and 2004 

Cíl práce: 

Vyhodnocení testů absolvovaných seniorskou reprezentací moderního pětiboje 

v letech 2000-2004. 

Metoda: 

V práci jsme uplatnili různé formy empirického výzkumu: 

- metoda asociační-pozorování a měření pohybové aktivity jedinců v průběhu jejich 

částí v dané formě realizace výkonu - závod, test, trénink 

- komparační analýzu pohybového výkonu a fyziologické odezvy v závodě, testu, 

tréninku u jedinců na různé výkonnosti. 

Výsledky: 

Trendy ve změně aerobní výkonnosti moderních pětibojařů v běhu a v plavání mají 

v dlouhodobém sledování vzestupnou tendenci. 
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1. 

Úvod 

V práci se chceme pokusit vyhodnotit testy provedené u seniorské reprezentace 

moderních pětibojařů v letech 2000-2004. 

Moderní pětibojaři v letech 2000-2002 pravidelně absolvovali stupňované testy a 

submaximální testy. Maximální funkční parametry vzešlé ze stupňovaných testů byly 

málo využitelné pro trénink seniorské reprezentace moderních pětibojařů, a proto od roku 

2002 seniorská reprezentace absolvuje pouze submaximální testy. Naopak 

v dorosteneckých kategoriích se pravidelně provádějí nejenom submaximální testy, ale i 

stupňované testy. 

Nejdůležitějším submaximálním parametrem je anaerobní práh, který určuje hranice 

kapacity vytrvalostní práce. K stanovování intenzity tréninkového zatížení moderních 

pětibojařů jsou nejvíce využívány parametry na úrovni anaerobního prahu. 
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2. 

Charakteristika moderního pětiboje 

2.1. 

Základní charakteristika moderního pětiboje 

" Moderní pětiboj ... právě tady najdete kompletní sportovce. " (Pierre de Coubertin) 

Moderní pětiboj (MP) je olympijským sportovním odvětvím. Je to sportovní víceboj, 

který se skládá z pěti naprosto odlišných, samostatných sportovních disciplín: plavání 200 

m v. zp., běhu na 3000m, střelby ze vzduchové pistole, šermu kordem a jízdě na koni. 

První dvě z nich řadíme mezi cyklické, zbývající tři jsou acyklické. 

Je mnoho argumentů, podle nichž je možné považovat MP za nejvšestrannější 

sportovní odvětví. Příprava i vlastní soutěž kladou vysoké nároky na nejrozmanitější 

tělesné i mentální dovednosti závodníků. V mnoha ohledechje MP velmi specifický. Ve 

své soutěžní podobě je charakteristický mimořádnou časovou náročností přípravy, velmi 

vysokými nároky na ekonomické i materiální zabezpečení a tréninkové prostory, 

vysokými požadavky na odborné vedení přípravy a kvalitní spolupráci mnoha odborníků 

z různých oblastí. Trénink moderního pětibojaře patří mezi nejpestřejší, na druhou stranu 

s ohledem na jeho mimořádnou složitost bývá specializovaná sportovní příprava otázkou 

mnoha let. To je jednou z příčin, proč je věkový průměr špičkových závodníků v MP tak 

vysoký. 

Další významnou charakteristikou moderního pětiboje je ve většině zemí poměrně 

úzká členská základna. Modernímu pětiboji se věnují sportovci téměř ll O zemí všech pěti 

kontinentů. Ve většině z nich, snad s výjimkou modernímu pětiboji " zaslíbených zemích" 

(např. v Maďarsku, Polsku a částečně Velké Británii), se členská základna od mládeže po 

seniory velmi rychle zužuje a v seniorských kategoriích bývá v jednotlivých zemích 

otázkou několika desítek závodníků. Podmínky pro přípravu těch nejlepších jsou 

prakticky bez výjimky plně profesionalizované. Je jen velmi málo zemí, v nichž je možné 

absolvovat smysluplnou pětibojařskou přípravu v dospělém věku bez perspektivity 

posunu výkonnosti na mezinárodní úroveň (Kalinovská 2002). 
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Světová pětibojařská unie UIPM vynaložila v posledních letech mnoho úsilí na 

výrazné zatraktivnění MP a zejména rozšíření členské základny mezi mládeží. 

Nejen evropské, ale i mimoevropské rozvojové programy byly v mnoha zemích poměrně 

úspěšné. UIPM vytvořila systém soutěží v mládežnických kategoriích v moderním 

dvojboji (plavání + běh), trojboji ( střelba +plavání +běh) a moderním čtyřboji (moderní 

trojboj +šerm), od roku 1998 pak pořádá ve všech kategoriích MS v Biathle (kombinace 

běhu-plavání a běhu na pětibojařských tratích). Organizace těchto akcí není v mnoha 

ohledech tak náročná a pro jejich účastníky jsou soutěže dobrou možností kontaktu 

s moderním pětibojem. 

Přes všechny tyto snahy moderní pětiboj zůstane do značné míry "elitním" sportovním 

odvětvím, jemuž se na vrcholové úrovni bude věnovat jen poměrně úzká skupina 

v dobrém slova smyslu nejodolnějších sportovců. Tak jako i v dalších sportovních 

odvětvích je dynamika vývoje úrovně výkonnosti v pětiboji velmi vysoká. Špičkový 

moderní pětibojař musí zvládnout disciplíny MP na takové úrovni, aby byl ve většině 

z nich schopen konkurovat specialistům. 

S ohledem na výkonnost světové špičky není možné výraznou slabinu ani v jedné 

disciplíně vykompenzovat disciplínami ostatními. Naopak, nejlepší pětibojaři patří 

v mnoha zemích zejména v acyklických disciplínách mezi absolutní špičku, získávají 

medaile na národních mistrovstvích a často se účastní i vrcholových kontinentálních 

anebo i světových soutěží ve svých nejsilnějších disciplínách. 

2.2. 

Historie moderního pětiboje 

" ... pětibojaři jsou nejdokonalejší sportovci mezi všemi, protože v jejich těle se snoubí síla 

a rychlost v překrásné harmonii. " (Aristoteles na adresu antických pětibojařů.) 

Historické prameny moderního pětiboje sahají až k počátkům antického sportu. 

Sportovní víceboj, jehož smyslem bylo určit nejvšestrannějšího sportovce, byl poprvé 

zařazen do programu Her XVIII. antické olympiády v roce 708 př. n. 1. Obsahem soutěže, 

která dostala název olympijský pětiboj, byl závod v běhu na jeden stadion, skok daleký, 
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hod diskem, hod oštěpem a zápas. Složení víceboje vycházelo pravděpodobně z obsahu 

tělesné přípravy sparťanských vojáků. Olympijský pětiboj si postupně získal v programu 

antických Her mimořádné postavení a jeho vítězové byli až do doby zániku antických her 

v roce 393 n.l. považováni za nejslavnější atlety své doby. Pětiboj byl součástí 

Olympijských her (OH) více než celé tisíciletí. 

Prakticky od znovuobnovení tradice antických olympijských her v roce 1894 pracoval 

zakladatel novodobých Olympijských her baron Pierre de Coubertain na myšlence 

vytvořit a následně zařadit také do programu her sportovní zkoušku, která by co nejlépe 

postihovala lidskou všestrannost, kladla nároky na rychlost, sílu, vytrvalost, obratnost a 

vyžadovala by zároveň silnou psychiku. Pokusil se sestavit sportovní odvětví, které by 

bylo daleko všestrannější, než jakékoli jiné a jež by navázalo na antický olympijský 

pětiboj . 

Jeho mnohaleté úsilí bylo korunováno úspěchem na zasedání MOV v roce 1911 v 

Budapešti, na němž bylo nové sportovní odvětví -moderní pětiboj -poprvé zařazeno do 

oficiálního programu Her 5. novodobé olympiády ve Stockholmu. Coubertain komentoval 

toto historické rozhodnutí slovy: "Jsem šťasten, že moji kolegové byli dnes osvíceni 

ryzím sportovním duchem a přijali do olympijského programu sportovní odvětví, kterému 

přikládám mimořádný význam. Moderní pětiboj by měl být zkouškou nejen tělesných, ale 

i mravních dovedností a jeho vítěz proto naplní antickou představu ideálního 

všestranného sportovce." Od roku 1912 patří moderní pětiboj mezi jedenáct sportovních 

odvětví, která byla zařazena do oficiálního programu všech dvaceti LOH. (UIPM 1999) 

Také novodobá historie pětiboje byla zpočátku spojena s vojenskou přípravou. 

Prakticky až do druhé světové války byl moderní pětiboj , zejména díky nákladnému a 

těžko dostupnému vybavení, převážně záležitostí armády a " vyšších vrstev". Až do roku 

1948 bylo pětibojařské hnutí řízeno přímo MOV. V roce 1948 byla v Londýně založena 

společná Mezinárodní unie moderního pětiboje a biatlonu (Union lntemational de 

Pentathlon Modeme -UIPM), která dnes zastřešuje už téměř ll O národních pětibojařských 

federací. 

Až do 2. světové války je možné považovat rozvoj českého moderního pětiboje za 

nevýznamný, i když českoslovenští pětibojaři se poprvé zúčastnili olympijských soutěží 
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už v roce 1928. O skutečném rozvoji moderního pětiboje a prvních soutěžích 

v Československu je možné mluvit až od počátku padesátých let. V roce 1951 byla 

vytvořena při jezdecké sekci Státního výboru tělesné výchovy a sportu (SVTVS) 

samostatná komise moderního pětiboje. V roce 1954 byla vytvořena samostatná sekce 

moderního pětiboje při SVTVS, která se stala členem Mezinárodní unie moderního 

pětiboje a biatlonu a z níž vznikl Československý svaz moderního pětiboje. Od 1. 1. 1993 

řídí moderní pětiboj v ČR Český svaz moderního pětiboje. (Novotný 1988) 

Moderní pětiboj je "klasické" olympijské sportovní odvětví. O jeho úzkém propojení 

s Olympijskými hrami nejlépe svědčí slova Jeho Veličenstva krále Konstantina, patrona a 

čestného předsedy UIPM, při jednání o programu OH v roce 2004: " Na OH v Aténách se 

pětiboj vrací domů ... " 

2.3. 

Stručná charakteristika jednotlivých disciplín moderního pětiboje 

Moderní pětiboj se skládá ze dvou cyklických a tří acyklických disciplín, které jsou 

svojí strukturou soutěžního výkonu zcela odlišné. Právě maximální všestrannost a jistá 

"protichůdnost" disciplín v rámci pětiboje je jednou z možností, jak zabránit negativním 

důsledkům, které s sebou nese jednostranná zátěž v mnoha jiných sportovních odvětvích. 

Pro lepší přehlednost a vyšší atraktivitu byly od 1. 1. 1997 zcela sjednoceny disciplíny 

moderního pětiboje v kategorii žen a mužů, a to nejen obsahově, ale i s ohledem na jejich 

objem (Kalinovská 2002). 

2.3.1. 

Acyklické disciplíny ( střelba, šerm, jízda na koni) 

Střelba ze vzduchové pistole. Sportovní střelba klade vysoké nároky na dodržení 

správného pohybového stereotypu založeného na velmi jemné nervosvalové koordinaci v 

psychicky náročných podmínkách. Dovednost závodníků účinně regulovat svůj aktuální 

psychický stav a schopnost navození optimální úrovně koncentrace jsou často základními 

faktory, které determinují střelecký výkon. 
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Šerm kordem patří mezi kontaktní úpolové sporty. Je jedinou disciplínou moderního 

pětiboje, při níž je výkon závodníka přímo ovlivňován výkony soupeřů a právě dovednost 

anticipace záměrů soupeře hraje v šermu velmi významnou roli. Zátěž má výrazně 

intervalový charakter. Délka provedení nacvičených obranných anebo útočných akcí, při 

nichž dochází k zásahu, se pohybuje v rozmezí několika desetin sekundy. S ohledem na 

nutnost opakování akcí v rámci jednotlivých soubojů i s ohledem na délku celého turnaje, 

který obsahuje většinou 3 0-40 zápasů a trvá několik hodin, hrají při hrazení energetické 

potřeby vedle anaerobně- alaktátových mechanismů poměrně velkou úlohu i mechanismy 

aerobní. Z pohybových dovedností klade šerm vysoké nároky na obratnost, sílu a rychlost 

reakce. 

Jízda na koni. Při jízdě na koni hraje významnou úlohu nalezení určité rovnováhy mezi 

"požadavky" závodníka a charakterem koně. Velký význam hrají zkušenosti, a tato 

skutečnost je jedním z důvodů, proč špičkoví pětibojaři "dozrávají" většinou později než 

závodníci 

v jiných sportovních odvětvích. Jízda na koni klade vysoké nároky na zvládnutí 

potřebných pohybových stereotypů a činnost tzv. komplexních analyzátorů. (Kučera 

1998) 

2.3.2. 

Cyklické disciplíny ( plavání, běh) 

Plavání na 200 m. Plave se volným způsobem. Délka soutěžního výkonu, která se 

pohybuje většinou v rozmezí 120-150 s, přímo určuje způsob energetického krytí, při 

němž výrazně dominují anaerobně-laktátové mechanismy. S ohledem na vysoké po 

soutěžní hodnoty laktátu v krvi * hraje v plavání významnou úlohu také schopnost 

nervosvalové koordinace, tzn. správné provedení plaveckých pohybů i za podmínek velmi 

výrazné acidózy. Plavecké výkony v moderním pětiboji bývají ovlivňovány v důsledku 

předchozího soutěžního programu před soutěžním poklesem glykogenních zásob ve 

svalech. (Kučera 1998) 

* Výsledky některých studií uvádějí nejvyšší zjištěné hodnoty koncentrace laktátu u vrcholových plavců na 

úrovni téměř 25 mmol.l"1 (Sawka, A. N .1979). Nejvyšší ověřené hodnoty, změřené při tréninku nebo 

testech u moderních pětibojařů, jsou přibližně o třetinu nižší. 

10 



Běh na 3000 m. Z hlediska úhrady energetických potřeb spadá běžecká disciplína 

převážně do zóny aerobní. Různí autoři uvádějí, že aerobní mechanismy se na 

energetickém krytí podílejí z více než 70 %. S přechodem na "handicapový" způsob 

soutěže vzrostl význam závěrečného finiše, a tím i význam ostatních mechanismů 

energetické úhrady. Výkony střednědobé vytrvalosti jsou zajišťovány především 

aerobními energetickými procesy, z čehož plyne, že vysoká úroveň schopnosti dodávat 

kyslík a využívat ho ve svalech k přeměně energie patří mezi limitující faktory 

výkonnosti. Tuto schopnost udává tzv. maximální spotřeba kyslíku- V02max -(udávaná 

v ml na kg tělesné hmotnosti). Důležitý je také podíl využití V02max při výkonu, tj. 

využití aerobního systému, aniž by došlo k výrazným změnám vnitřního prostředí. 

Následně zde hraje významnou roli i schopnost organismu tolerovat případné velké 

změny vnitřního prostředí, tzv. anaerobní kapacita (Kučera 1998). 
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3. 

Teoretická východiska 

3.1. 

Energetický metabolismus 

Z hlediska energetického krytí zaujímají makroergní substráty a to glycidy, lipidy a 

proteiny primární postavení. Tyto substráty se pro zisk energie štěpí, eventuelně 

transformují v produkty intermediámího metabolismu. Pro zisk energie má zejména 

oxidoredukce glycidů a lipidů v organismu cvičícího své nezastupitelné postavení. K 

limitujícím faktorům energetického zisku je možno přiřadit i poměr makroergních fosfátů 

ATP/ADP (adenosintrifosfát/adenosidifosfát), nedostatek energetických zdrojů, pokles až 

zástava užitného průtoku krve. Kromě zcela základních regulačních mechanismů řetězců 

reakcí energetického metabolismu, které se podílejí na ovlivňování rychlosti a směru 

biochemických reakcí, je tak základním regulátorem zisku energie poměr ATP/ADP, s 

menší klidovou spotřebou ATP a menší produkci ADP . Nadbytek ATP a nedostatek ADP 

brzdí další uvolňování energie. S vyšším energetickým výdajem stoupá podíl 

uvolňovaných fosfátů a molekul ADP jako důsledek utilizace ATP s jeho následným 

štěpením na shora uvedené základní složky. To se podílí základní měrou na podstatném 

zrychlení uvolňování energie pro pohybovou činnost. Zásoba ATP dosahuje řádově 

gramy až desítky gramů, což může poskytnout jen asi 21-33 kJ, tedy energii, která by za 

intenzivní svalové činnosti vystačila jen na několik sekund práce. ATP se však neustále 

obnovuje, zejména z kreatinfosfátu (CP) a dále ze štěpení živin -cukrů, tuků a bílkovin 

(Havlíčková a kol. 1997). 

3.1.1. 

Alaktátové neoxidativní hrazení energie 

Svalová činnost maximální intenzity s trváním do 10-20 s uvolňuje 

energii z pohotové zásoby makroergních fosfátů ve svalové tkáni TP, CP, (zpětné 

doplnění zásoby ATP, CP se předpokládá za 2-3 min). Celkové množství energie v této 

zásobě je malé, pouze mezi 21-33 kJ. Při těchto krátkodobých činnostech, bez dostatečné 
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účasti kyslíku a zároveň bez vzestupu hladiny kyseliny mléčné v krvi hovoříme o tzv. 

alaktátovém anaerobním způsobu hrazení energie. 

Podkladem pohybové činnosti v alaktátové zóně je aktivita tzv. rychlých 

glykolitických vláken kosterního svalu, kterých mají např. sprinteři procentuální převahu, 

zabezpečující vysokou intenzitu stahu, ale rovněž rychlou únavu. Předpokladem vysoké 

výkonnosti je rovněž zvýšení plochy příčného průřezu svalu (hypertrofie svalu, hlavně 

rychlých vláken). Aktuální alaktátovou neoxidativní kapacitu nepochybně spoluvytváří i 

zvýšená aktivita enzymů myokinázové a Lohmanovy reakce (myokináza resp. 

kreatinkináza), což je charakteristické zvláště pro rychlá glykolitická svalová vlákna. 

Přímé stanovení alaktátové anaerobní kapacity organismu je náročné a předpokládá 

např. bioptické vyšetření. Nepřímé stanovení využívá vyhodnocení výkonu či rychlé 

strmé složky návratu spotřeby kyslíku ke klidovým hodnotám v zotavné fázi (splácení 

kyslíkového dluhu do 3.-5. min zotavení). 

Anaerobní alaktátová kapacita vyjadřuje celkovou energii uvolnitelnou štěpením 

fosfagenů (ATP , CP). Alaktátová zóna metabolického energetického krytí má rychlost 

dodávky ATP 4-4.5 mol.min-', s důležitým uplatněním zejména 0 2dluhu (alaktátové 

složky) a délkou trvání pohybové činnosti mezi 10-15s (Havlíčková a kol. 1997). 

3.1.2. 

Laktátové neoxidativní hrazení energie 

Toto hrazení energie převažuje při pohybových činnostech submaximální intenzity s 

trváním 45-90 s s charakteristickým vzestupem kyseliny mléčné a jejích solí (laktátu-LA) 

v krvi, jako důsledek anaerobní glykolýzy, neoxidativního odbourávání svalového 

glykogenu event. glukózy .Celková kapacita tohoto systému je přibližně 120-420 kJ, 

energetický zisk je tudíž malý . 

Z hlediska intenzity pohybové činnosti je nevýhodné, že rychlost uplatnění ATP 

získaného odbouráváním svalového glykogenu v přímém energetickém zabezpečení 

svalového stahu je v laktátové zóně metabolického krytí dvakrát pomalejší, než v zóně 

alaktátové. Důsledkem je snížení intenzity pohybové činnosti, též v souvislosti s 
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vyplavením LA. Celková kapacita využití laktátové zóny metabolického krytí je omezena 

subjektivní schopností tolerovat nepříjemné důsledky zátěžové metabolické acidózy. 

Podkladem pohybové činnosti jsou zde rychlá glykolitická vlákna, zabezpečující 

intenzivní svalový stah s rychle nastupující únavou. Za reprezentativní ukazateli aktátové 

anaerobní kapacity organismu se považuje hladiny LA v krvi. Nepřímým ukazatelem je 

opět výkon či pomalá následná složka kyslíkového dluhu mezi 5.-60. min zotavení, 

alternativní možností je stanovení kyslíkového deficitu. 

Anaerobní laktátová kapacita vyjadřuje celkovou energii uvolnitelnou neoxidativním 

štěpením cukrů (glykolýzou). Rychlost dodávky ATP je 2-2.5 mol.min-1 při době 

zatížení 60-90 s. Základním měřitelným ukazatelem je LA max (nejvyšší dosažená 

hodnota kyseliny mléčné a jejich solí) a kyslíkový dluh (02dluh- laktátová složka) 

(Havlíčková a kol. 1997). 

3.1.3. 

Oxidativní hrazení energie 

Při pohybových činnostech střední či mírné intenzity s trváním nad 90 s a déle, 

hovoříme o oxidativním (aerobním) způsobu hrazení energie, s převažující dostatečnou 

dodávkou kyslíku pro potřeby činného kosterního svalstva. Při výlučném oxidativním 

energetickém krytí potřeby energie nedochází ke zvýšení hladiny koncentrace kyseliny 

mléčné v krvi. Kapacita oxidativního systému je teoreticky neomezená, avšak limitem 

jeho využívání je typ pohybové činnosti i rychlost schopnosti oxidativního systému 

dodávat makroergní fosfáty činným svalům. 

Oxidativní způsob energetického krytí má rozhodující význam pro rychlé doplňování 

zásob ATP a CP na maximální výchozí úroveň,nezbytnou pro intervalovou činnost 

objektivně maximální intenzity. Podkladem pohybové činnosti je aktivita především 

pomalých vláken kosterního svalu, jichž mají vytrvalci procentuální převahu. Vyčerpání 

svalového glykogenu (především právě z pomalých vláken) předpokládá až 48 h trvající 

období regenerace. Ukazatelem aerobních schopností organismu je především maximální 

spotřeba kyslíku stanovitelná nejlépe při stupňovaném zatížení do vita maxima, rovněž 

hodnota W 170, dále hodnota tepového kyslíku , zejména při maximálním zatížení, 

hodnota anaerobního prahu, procent využití kyslíku z ventilovaného vzduchu, výdeje 
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oxidu uhličitého, hodnota respiračního kvocientu apod. Problematika hodnocení 

aerobních schopností organismu vyžaduje komplexní přístup, ve kterém je nutno brát v 

úvahu vždy větší počet ukazatelů v jejich vzájemných vztazích a v jejich dynamickém 

průběhu včetně fáze zotavení. 

Aerobní kapacita vyjadřuje celkový objem energie uvolnitelné oxidativně -oxidativní 

metabolická zóna, při zatížení nad 2 min, jednorázová transportní kapacita 0 2 (s důrazem 

na uplatnění kardiorespiračního systému). Základním ukazatelem je V02max -aerobní 

výkon, je nepřímo charakterizovaný časem, po který je jedinec schopen udržet co nejvyšší 

hodnotu V02 a pracovat co nejdéle při vysokém % V02max. Rychlost dodávky ATP je 1-

1.5 mol.min-1 (Havlíčková a kol. 1997). 

3.1.4. 

Smíšené hrazení energie 

Předěl mezi oxidativním krytím energetických potřeb při pohybové činnosti a smíšený 

krytím aerobně-anaerobním, ve kterém prudce narůstá podíl neoxidativní úhrady 

energetických potřeb, se nazývá anaerobní práh (ANP). Hodnota anaerobního prahu 

vyjadřující okamžik nelineárního nárůstu kumulování kyseliny mléčné v krvi v závislosti 

na intenzitě zatížení je individuálně charakteristická a představuje hodnotu kyseliny 

mléčné přibližně kolem 4 mmol.r1 v krvi. U vytrvalců se vyskytuje práh v oblasti 

koncentrace LA 2-3 mmol.r1
, podobně u starších či oslabených osob. 

Smíšené intenzity zatížení se dají rozdělit ještě na dvě části a to: 

a! s převahou oxidativní fosforylace při hrazení energetických požadavků - intenzity 

zatížení od aerobního pásma po intenzitu zatížení na úrovni individuálního laktátového 

ANP 

bl se zvýšeným podílem anaerobní glykolytické fosforylace při hrazení energetických 

požadavků -intenzita zatížení od úrovně individuálního laktátového ANP až po tzv. 

anaerobní pásmo intenzit zatížení (Bunc 1989). 

Nahromaděná kyselina mléčná ve svalu v důsledku neoxidativního odbourávání 

glukózy laktátovým neoxidativním způsobem není nevyužitelný odpadní produkt (pro 

myokard též jako zdroj energie), nýbrž je zejména v zotavné fázi po pohybové činnosti 
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krevní cestou přenášena do jater , kde je z ní resyntetizován jaterní glykogen. 

Odbourávání laktátu v kosterních svalech v době zotavení napomáhá aktivní odpočinek 

např. "vyklusání" apod. Energii potřebnou k této resyntéze poskytuje aerobní štěpení 

prekurzoru kyseliny mléčné tj. kyseliny pyrohroznové, úplnou oxidací v cyklu kyseliny 

citronové (Havlíčková a kol. 1997). 

3.2. 

Aerobní výkon (V02max) a aerobní kapacita 

Aerobní výkon (V02max) znamená nejvyšší možnou individuální hodnotu spotřeby 

kyslíku. Je dosažitelný při práci velkých svalových skupin, naměřené hodnoty se vyjadřují 

absolutně v litrech nebo relativně v mililitrech na kilogram hmotnosti za minutu. 

Zjišťování aerobního výkonu bývá standardní součástí funkčních laboratorních vyšetření. 

Ve sportovních specializacích byly pozorovány odlišné hodnoty. Rozdíly lze vysvětlit 

selekcí úspěšných jedinců a také tréninkovým působením. Rovněž byl opakovaně 

prokázán vztah k výkonům vytrvalostního typu, závislost je tím vyšší, čím déle výkon 

trvá. 

Při jistém zjednodušení slouží aerobní výkon v praxi jako měřitelné a dostupné 

kritérium aerobních procesů. Sumárně odráží dýchání, činnost srdce a oběhu i výměnu 

látkovou ve svalové buňce, tedy údaje fyziologických funkcí podmiňujících 0 2 systém. 

Pro trénink vytrvalosti má vysoký informační význam: lze k němu vztáhnout průběžnou 

hodnotu spotřeby kyslíku při konkrétním cvičení a podle toho získat představu o nárocích 

příslušného zatížení na 0 2 systém (vysoká aktuální spotřeba kyslíku znamená vysoké 

nároky a opačně). 

Aerobní kapacita se spojuje s maximální spotřebou kyslíku po delší dobu (v podstatě 

co nejdéle). Funkčně to znamená co nejdéle pracovat v nejvyšší úrovni tzv. setrvalého 

stavu (rovnováha mezi potřebou a dodávkou kyslíku při pohybové činnosti), tj. schopnost 

pracovat převážně v aerobním režimu bez výraznějšího zapojení anaerobních 

energetických procesů. 
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Aerobní kapacita není zcela jednoznačně definována, může jít o intenzity různé 

velikosti (např. 60, 70, 80 ale i 100 % V02max) a jí odpovídající doby trvání. Při 

zjišťování se obvykle volí intenzita nižší než 100 % V02max (nejčastěji 80 % maxima) a 

sleduje se doba, po kterou lze v této intenzitě pracovat (při dokonalejší diagnostice je 

kritériem doba činnosti, při níž se nezvýší laktát, který signalizuje aktivaci anaerobních 

procesů). 

Aerobní výkon se primárně vztahuje k mobilizaci energie za jednotku času a aerobní 

kapacita k celkovému množství uvolněné energie, tj. k pokračování aerobních procesů v 

čase. Do jisté míry je mezi nimi vztah, avšak vysoká úroveň jednoho parametru 

automaticky neznamená vysokou úroveň druhého. Mohou se vzájemně částečně 

kompenzovat i doplňovat, ale pro vysokou úroveň dlouhodobé i střednědobé vytrvalosti 

jsou důležité oba parametry. Podléhají adaptačním změnám (např. V02max lze zvýšit o 20 

-25 % ), měly by být, zvláště u sportovců vyšší výkonnosti, využívány jako nástroje 

diagnostiky vytrvalostního tréninku a jeho strategie i řízení. Jejich zjišťování je 

laboratorně schůdné. 

Stimulace dlouhodobé a střednědobé vytrvalosti musí usilovat o zvýšení aerobního 

výkonu i aerobní kapacity. Schopnost udržet vysoké procento maximální spotřeby kyslíku 

po delší dobu je osou tohoto vytrvalostního tréninku. 

K tomu se v podobě různých metod hledá takové zatížení, které by na 0 2 systém 

kladlo vysoké nároky, pracovně se přitom uplatňují především pomalá svalová vlákna 

(Dovalil 2002). 

3.3. 

Aerobní práh (AEP) -stanovení aerobního prahu 

"Aerobní práh je o stupeň nižší intenzita jak anaerobní práh. Je to nejvyšší intenzita 

zatížení v aerobním pásmu, kdy nedochází ke zvýšené tvorbě laktátu a jeho hladina se 

pohybuje přibližně do 1 mmol.r1 nad klidové hodnoty (moment prvního "ohybu" 

laktátové křivky). Intenzita se pohybuje u trénovaných vytrvalců na hladině 75-80% 

SFmax (86 -92 %SF ANP). 
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Invazivní metody stanovení ANP , hlavně pak za využití kinetiky koncentrace LA při 

vzrůstajícím zatížení, kdy přihlížíme k individuálnímu funkčnímu stavu , je možné v 

současnosti považovat za nejvíce propracované a i za relativně nejpřesnější. Rozhodující 

roli při všech způsobech stanovení ANP hraje vždy způsob, jakým je prováděno 

zatěžování, hlavně pak intenzita a doba trvání jednotlivých zatížení a dále způsob, jakým 

je ANP stanovován, tj. jednak použitá metoda stanovení, ale hlavně parametry , které byly 

využity při stanovení ANP .Proto mluvíme-li o parametrech na úrovni ANP , je nezbytně 

nutné uvádět vždy údaje o způsobu zatěžování, který byl použit pro stanovení ANP, a o 

parametrech, pomocí nichž tuto intenzitu stanovujeme. Mluvíme proto o tzv. laktátovém 

prahu, ventilačním prahu atd. 

Všechna invazivní stanovení ANP mají nevýhodu nutnosti přerušovat zatížení pro 

odběry vzorků krve a ve značném prodloužení doby zatížení, a tím i vyšetření. Je třeba 

neustále počítat s tím, že měříme parametry v krvi a nikoli ve svalu, kde změny vznikají, a 

v důsledku toho, že existuje určité zpoždění při přechodu ze svalu do krve, které je tím 

větší, čím vyšší je intenzita zatížení. Pokud se jedná pouze o stanovení ANP, nehraje v 

řadě případů délka celkového zatížení podstatnou roli, ale chceme-li do jednoho vyšetření 

v laboratoři spojit stanovení ANP a maximálních funkčních parametrů, je nutné s 

celkovou délkou zatížení počítat a v podstatě nelze obě měření bez vzájemného ovlivnění 

současně realizovat (Bunc 1989). 

Nejrozšířenější metodou stanovení ANP je pravděpodobně invazivní způsob stanovení, 

za využití změn koncentrace LA na stoupajícím zatížení. Závislost koncentrace LA na 

stoupajícím zatížení je možné v pásmu submaximálních intenzit zatížení nahradit se 

stejnými výsledky závislostí na spotřebě kyslíku nebo tepové frekvenci. Tato metoda je 

považována za relativně nejpřesnější. 

Koncepce stanovení ANP pokládá za ANP intenzitu zatížení nebo další funkční 

parametry odpovídající koncentraci LA v krvi 4 rnmol.r1
• Takto stanovená intenzita 

zatížení na úrovni ANP nepřihlíží k individuálním zvláštnostem metabolismu jednotlivců 

a hlavně sportovců s vysokou aerobní výkonností může vést k velkým chybám. Proto se v 

současnosti většinou hodnotí kinetika LA v závislosti na stoupající intenzitě zatížení, 

stanovuje tzv. individuální laktátový práh (Bunc 1989). 
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Grafl 
(Formánek, Horčic 2003) 

Koncentrace laktátu v krvi (mmoiJ') 

8 

fixní práh 
6 (a jeho posun) 

4 - - - - - - - - --------' 

2 

AEP 

Intenzita zatížení, rychlost běhu 

Určení ANP pomocí Conconiho testu 

Laktátová křivka a laktátový práh 

(individuální, fixní= 4 mmol.r1
). Změny 

v důsledku 4-8 týdenního zaměřeného 

tréninku (při shodné intenzitě nižší 

nárůst laktátu, posun prahu doprava a 

u individuálního prahu posun doprava 

dolů). 

Conconiho test je jednou z metod, jak určit "bod zlomu" bez nutnosti odběru krve. 

Metoda založena na využití vztahu kinetiky SF a rychlosti pohybu. Tato metoda nebo její 

modifikace je nazývána podle italského biochemika F. Conconiho, který ji poprvé 

publikoval v roce 1982. 

Test vychází z předpokladu, že SF stoupá se zvyšující se intenzitou zatížení lineárně 

pouze v oblasti středních stupňů zatížení. V pásmu asi od 120 do 170 tepů.min.-1, celá 

zátěžová srdeční křivka má přitom typický průběh. Abychom mohli křivku správně 

vyhodnotit je třeba použít dostatečný počet stupňů zatížení (12-16), kdy první stupeň 

zatížení odpovídá intenzitě na úrovni SF= 120-130 tepů.min.- 1 • Celková doba testu by 

přitom měla překročit 15-20 min. 

Ač tato metoda je na prvý pohled velmi jednoduchá, skrývá v sobě řadu obtíží, 

spojených vážně s odpovídajícím stupňováním rychlosti pohybu, který významně 

ovlivňuje průběh SF. Problémy jsou hlavně ve správném stanovení "bodu zlomu" (tzv. 

kritické SF a kritické rychlosti), kde dochází k porušení lineárního průběhu SF. Navíc je 

třeba připomenout, že i v případě dobře vyhodnoceného protokolu nejsme často schopni 

nalézt jednoznačně definovaný bod porušení linearity průběhu srdeční SF (Formánek, 

Horčic 2003). 
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3.4.2. 

Doporučení snadného stanovení ANP 

Stanovení ANP invazivní metodou (metoda založená na změnách koncentrace LA v 

krvi při stoupajícím zatížení) není vždy možné, proto je třeba najít přijatelnější možnost 

zjištění ANP. Je však nutné si uvědomit, že tyto způsoby jsou méně přesné než metoda 

určování prostřednictvím krevního laktátu. 

Stanovení SF ANP ze SF max (Bone, 1996) 

Na základě měření a údajů z literatury se ukazuje, že SF na úrovni anaerobmno prahu 

leží v pásmu 88 -93% maximální SF . Toto pásmo je nezávislé na zdatnosti, pohlaví a 

věku (Bunc a kol. 1988). Platí pouze to, že vyšší hodnoty platí pro děti a mládež a dolní 

hodnoty pro dospělé jedince. 

Při praktickém použití se nedopustíme velké chyby, použijeme-li pro stanovení SF na 

úrovni anaerobního prahu hodnoty 90% maximální SF .Problémem se potom stává pouze 

stanovení SF max· K tomuto účelu doporučujeme zatížení v době trvání okolo 4 minut, 

absolvované s maximální intenzitou pohybu. Jako kontrolní kriterium lze použít známý 

vztah, dávající do souvislosti maximální SF a věk (Astrand a Rodahl 1986): 

SF max = 220 -věk 

Při této příležitosti je třeba poznamenat, že výše uvedený vztah má pouze velmi 

omezenou platnost, protože nerespektuje individuální zvláštnosti sledovaných jedinců. 

Jeho použití selhává hlavně u aerobně zdatných jedinců. Na základě šetření se ukazuje, že 

SFmax u dětí a mládeže (do věku 18let) je ve většině případů na úrovni 200 nebo více tepů 

za minutu. 

Orientační vzorce pro stanovení SF ANP v terénních podmínkách 

Výše uvedenou metodu nelze aplikovat u všech sportovních odvětví. Například u 

vytrvalců je maximální hodnota SF vypočtená prostřednictvím věku vyšší , než je 

skutečná SFmax sportovce. 

Proto je vhodnější použít k orientačnímu stanovení anaerobního prahu v terénních 

podmínkách následující vzorce vypracované Buncem: 

Plavání 

Běh 

SF ANP = { 210 - 1,06 * věk (roky) } * 0,9 

SFANP = { 220- 1,04 *věk (roky)}* 0,9 
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3.4.3. 

Využití ANP při řízení a kontrole v tréninku 

Maximální funkční parametry se prakticky nemění v průběhu ročního tréninkového 

cyklu. Naopak submaximální parametry se mnohem více mění v závislosti na 

tréninkovém podnětu (Bunc 1990). Velká část tréninkového zatížení je absolvována v 

pásmu submaximálních intenzit zatížení, proto je také v současnosti velmi často v 

tréninkové praxi využíváno anaerobního prahu, zejména u sportů cyklického charakteru. 

Intenzita na úrovni ANP umožňuje práci po dobu zhruba 45 minut, aniž se mění 

koncentrace LA v krvi nebo hodnoty dalších funkčních proměnných, odpovídajících ANP 

(Heller 1996). 

Intenzita zatížení na úrovni ANP vyvolává značné nároky na aerobní systém a 

současně minimalizuje aktivizaci ATP-LA systému. Může být proto vhodným podnětem 

stimulace aerobru'ho výkonu i aerobní kapacity. 

Využití ANP v tréninkovém procesu lze nalézt především v následujícím: 

1 ) Stanovením ANP zjistíme optimální intenzitu fyzického zatížení pro rozvoj 

speciálních vytrvalostních schopností -zvyšování výkonnosti během následujících 5 až 8 

týdnů 

2) Systematickým testováním posoudíme změny připravenosti, a tím získáme zpětnou 

vazbu na aplikovaný trénink 

Při stanovení ANP je žádoucí, aby použité zatížení bylo specifické, tedy nacházela se 

těsná vazba mezi intenzitou zatížení na úrovni ANP a závodním výkonem. 

24 



3.4.4. 

Specifika ANP v plavání 

Díky vývoji lepšího a levnějšího vybavení pro testy je testování kyseliny mléčné v 

plaveckém světě stále obvyklejší. Výzkum kyseliny mléčné se provádí při plavání častěji 

než v kterémkoli jiném sportu, neboť plavání se vyznačuje více méně stálými 

podmínkami tréninkového prostředí. 

Sprintér může produkovat a snášet vyšší hladinu kyseliny mléčné než vytrvalostní 

plavec, většinou proto, že má vyšší podíl rychle se stahujících svalových vláken. Nejvyšší 

možná hladina kyseliny mléčné při setrvalém stavu se nazývá individuální anaerobní 

práh, který se nachází někde mezi hodnotami kyseliny mléčné 2 mmol/1 (u dobře 

trénovaného vytrvalostního plavce) a 5 mmol/1 (u sprintera s horší aerobní vytrvalostí) 

(Madsen 1988). 

Německý autor Neumann (1994) považuje hodnotu LA 3 mmol/1 jako intenzitu zatížení v 

plavání, která odpovídá intenzitě zatížení na úrovni ANP. Původem je horizontální poloha 

plavce, ale hlavně odbourávání laktátu velkými svalovými skupinami, které se nepodílejí 

na lokomoci. 

Z částí triatlonu je nejnižší hodnota parametrů na úrovni ANP v plavání. Tento jev 

vysvětluje zapojení menší části svalové hmoty do pohybu nebo odlišná úroveň výkonnosti 

testované osoby v jednotlivých částech triatlonu (Bruyn 1991). 

Nebyla nalezena významná korelace mezi časem plavání a fyziologickými změnami 

naměřenými v laboratoři při testu na bicyklovém ergometru a běhátku, to může být 

vysvětleno specifickými schopnostmi a ekonomikou pohybu, potřebnou pro tyto 

discipliny (Zhou, Robson, King, Davie 1997). 

Největší mezipohlavní rozdíly jsou v silových výkonech (např. skokanské a vrhačské 

discipliny), naopak nejmenší ve vytrvalostním plavání. Nižší specifická hmotnost žen, 

větší podíl tukové tkáně, zejména v dolní polovině těla, tvar a plocha těla prorážející 

vodu, klade při plavání menší odpor vodnímu prostředí. 
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3.5. 

Struktura sportovního výkonu 

Studiem obecné struktury sportovních výkonů se zabývá celá řada autorů. Podle 

Choutkovy teorie (1991) je sportovní výkon determinován souborem faktorů, které jsou 

určitým způsobem uspořádány, jsou k sobě v určitých vzájemných vztazích a ve svém 

souhrnu se projevují v úrovni výkonu. V tomto pojetí je struktura sportovního výkonu 

dána víceméně stabilním komplexem (obr 1 ). 

Obr 1 
Struktura sportovního výkonu podle Choutky a Dovalila (1991) 

Oblast Oblast 
somatických faktorů Sportovní výkon Technických faktorů 

Oblast Oblast Oblast 
osobnostních faktorů kondičních faktorů taktických faktorů 

Zmíněnou teorii dále upravovala řada dalších autorů. Jejich cílem bylo zejména 

konkretizovat danou strukturu a aplikovat v praxi na různá sportovní odvětví (Dobrý 

1989).Úroveň každého sportovního výkonu závisí v zásadě na úrovni a stavu výkonu 

ovlivňujících determinant (VOD) a jejich vzájemné působení. Význam jednotlivých 

determinant (faktorů) je samozřejmě v každém sportovním odvětví a v každé sportovní 

disciplíně různý. 

Mezi VOD patří obecně celá řada fyziologických proměnných, tělesných parametrů, 

dílčích sportovních dovedností, vědomostí apod. Pro sportovní praxi je důležité je nejen 

co nejkonkrétněji vymezit a pojmenovat, ale také, pokud je to možné, zjistit jejich 

objektivní měřitelnost. Jak bude zřejmé z dalšího textu, u mnoha VOD je to velmi složité 
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a exaktní měřitelnost anebo dokonce určení objektivní míry ovlivnění výkonu je v praxi 

nerealizovatelná. 

Až poté, co určíme jednotlivé dílčí VOD, je možné zjišťovat vzájemné vazby a 

souvislosti mezi VOD a syntetizovat tato zjištění zpátky do jednoho celku -správně 

koncipovaného sportovního tréninku. Pokud se v nějaké sportovní disciplíně tento úkol 

podaří, zlepší to nejen kvalitu výběru vhodných typů pro tu kterou disciplínu, ale zkvalitní 

to i celou sportovní přípravu. Při stavbě a řízení sportovního tréninku je nutné se neustále 

věnovat zdokonalování dílčích komponent výkonu a jejich sladění v jediný celek. Pro 

maximalizaci efektů sportovního tréninku je třeba zdokonalovat a kontrolovat úroveň 

především těch VOD, které výkon prokazatelně podstatně ovlivňují (Dovalil 1992). 

3.5.1. 

Bioenergetické determinanty výkonu 

Každý sportovní výkon je obecně charakterizovatelný vnějším pohybovým projevem a 

vnitřní odezvou, podmíněnou především uspokojováním bioenergetických nároků na 

činnost. Pohybová činnost sportovce a vnitřní odpověď na pohybové zatížení jsou 

obrazem okamžitých individuálně charakteristických předpokladů ke zvládnutí požadavků 

na výkon. Bioenergetické determinanty studuje zejména fyziologie. Ta odhaluje poznatky 

o stavbě a složení svalů, o podstatě adaptačních změn, o svalovém a systémovém 

metabolismu a jeho zajištění (Dobrý 1989). 

Pohyb nám umožňují příčně pruhované svaly, které řídíme naší vůlí za pomoci 

motorických jednotek (motorická nervová vlákna z předních rohů míšních a svalové 

vlákno). Příčně pruhované svaly dělíme na "červené a bílé svaly"(Rokytka 2000). 

Červené svaly obsahují velké množství myoglobinu, který váže 0 2 ve svalu a velké 

množství mitochondrií. Proto se tento typ svalu specializuje na aerobní metabolismus. 

Bílé svaly mají poměrně málo myoglobinu, jsou relativně málo prokrvené a mají méně 

mitochondrií. Mají však velmi bohaté sarkoplazmatické retikulum (skladiště vápenatých 

iontů, potřebných pro rychlou reakci) a velké množství glykolitických enzymů. Proto u 

nich převládá hlavně anaerobní metabolismus aj sou schopné velmi rychlých pohybů. 

Spotřebovávají však pro svou práci velké množství energie a rychle se "unaví". Stupeň 
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Graf2 
Absolutní a relativní podíl vydané energie získané aerobními a anaerobními mechanismy na 

celkovém energetickém výdeji při zátěži relativně maximální intenzity u sportovců vrcholné úrovně. 
(Pozn.: Jedná se o starší pramen, proto jsou hodnoty vydané energie udávány v kcal.) 

(Kindermann 1977) 
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V trenérské praxi se energetické matabolické krytí vyjadřuje pojmem "aerobní 

kapacita, anaerobní laktátová kapacita a anaerobní alaktátová kapacita". Aerobní 

kapacitou rozumíme celkový objem energie uvolnitelné oxidativně. Mezi nejdůležitější 

aerobní parametry patří maximáhú spotřeba kyslíku (V02max). Je nepřímo 

charakterizována časem, po který je jedinec schopen udržet co nejvyšší hodnotu spotřeby 

kyslíku (V02) a pracovat při vysokém% V02max. Rychlost dodávky ATP je 1 -1,5 

mol.min-1, systém je 13 -19 x účinnější než anaerobní laktátová kapacita. Anaerobní 

laktátová kapacita vyjadřuje celkovou energii uvolnitelnou neoxidativním štěpením cukrů. 

Představuje laktátovou zónu energetického metabolického krytí a její hodnota ukazuje na 

schopnost tolerance k metabolické acidóze. Rychlost dodávky ATP je 2 -2,5 mol.min"1
, 

systém je využitelný pro relativně maximálně intenzivní práci,jehož délka se pohybuje 

mezi 60 -90 s. 

Základním měřitelným ukazatelem je LA max ( nejvyšší dosažená hodnota kyseliny 

mléčné a jejích solí) a kyslíkový dluh (02dluh -laktátová složka). Dalšími důležitými 

parametry jsou úroveň energetických zásob, schopnost mobilizovat energetické zásoby při 

kyslíkovém dluhu, schopnost udržet relativně stálé vnitřní prostředí, respektive tolerovat 
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Kvalita a efektivita technické přípravy je významně ovlivněna některými tělesnými 

parametry sportovce. Jejich význam je u každé sportovní disciplíny různý. Některé tělesné 

parametry jsou prakticky neovlivnitelné (např. tělesná výška, délka a tvary některých 

segmentů těla), některé jsou sice geneticky podmíněny, ale je možné je objektivně 

ovlivňovat (tělesná hmotnost, množství neaktivní tělesné hmoty, která závisí na množství 

podkožního tuku, složení a typ svalových vláken, úroveň kloubní flexibility apod. ) 
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3.6. 

Funkční zátěžová diagnostika 1 

Cíle testování v oblasti fyziologie tělesné zátěže a sportu bývá buď diagnostika obecné 

zdatnosti či kondice (využívá se k tomu práce velkých svalových skupin, která nevyžaduje 

zvláštní dovednost či techniku pohybu). Při zátěžovém testování nezjišťujeme pouze kapacitu 

dýchání, oběhu a metabolické procesy , ale zároveň i kvalitu řízení pohybu, i když ji 

nemůžeme přímo sledovat a měřit (např. na úrovni centrálního nervového systému, periferie, 

souhru svalových skupin, nábor hybných jednotek apod.). 

Co můžeme od testování očekávat ? 

1. Zátěžovou diagnostikou lze stanovit silné a slabé stránky sportovce , 

(vzhledem k požadavkům jeho disciplíny) a posoudit je jak izolovaně, tak i ve vzájemné 

návaznosti, což nám umožní lépe připravit individuální tréninkový program. Empirický 

přístup, vycházející jen z analýzy vlastního sportovního výkonu, nedovoluje přesně oddělit 

psychické, obecné kondiční, speciální fyzické a technické složky výkonu, kvalifikovaně je 

vyhodnotit a využít pro tréninkovou přípravu. 

2. Opakované testování umožňuje individuální zpětnou vazbu. To, co je v přípravě účinné 

pro jednoho sportovce, může být pro jednoho nadměrné, či naopak nedostatečné. 

3. Vrcholový sportovec může trpět specifickými, často skrytými zdravotními problémy, 

které odhalí zátěžová diagnostika dříve než běžné lékařské vyšetření (přetrénování, chronická 

únava, poruchy výživy apod.). 

4. Při testování se naučí sportovec lépe rozumět svému tělu, jeho funkcím a požadavkům 

daného sportu, což se může projevit v aktivnějším a racionálnějším přístupu k tréninkové 

přípravě a pozornosti zdravotnímu stavu. 

1 DOVALIL, J: .Sportovní trénink: lexikon základních pojmů. 1. vyd. Praha : Olympia, 1992. 

227 s. ISBN 382-52-92. 
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Co od testování nemůžeme očekávat? 

Automatickou záruku či magický nástroj pro získání medailových výsledků. Je třeba si 

uvědomit následující skutečnosti: 

1. Každý jedinec má své hranice sportovní výkonnosti omezeny geneticky (např. složením 

svalových vláken a jejich enzymatickým vybavením, nervově- regulačními dispozicemi atd.). 

2. Laboratorní a terénní testy jsou vždy modelem, nikoli skutečným závodem s psychickou 

zátěží a nutností uplatňovat taktiku. Dobré výsledky v testech představují vždy jen předpoklad 

závodní výkonnosti, nikoli absolutní záruku úspěšného sportovního výkonu. 

3 .Existuje množství testů a metodik funkční zátěžové diagnostiky a je otázkou volby, 

nakolikjsoujejich výsledky určující pro daný sport či disciplínu. Je třeba zvolit ty s nejvyšší 

specifickou výpovědní hodnotou, provádět je ve vhodném období, ve stejné podobě (tj. testy v 

průběhu přípravy neměnit a nemodifikovat), závěrům přikládat přiměřený význam a dobře je 

interpretovat. 

Kontrola trénovanosti patří k hlavním článkům řízení sportovního tréninku, plní zásadní 

úlohu zpětné vazby .K řízení tréninkového procesu je nezbytné mít k dispozici kromě jiného 

také informace o stravu trénovanosti sportovce, který záměrným tréninkovým působením 

ovlivňujeme s cílem dosáhnout vysoké trénovanosti. Nestačí mít jen povšechné znalosti či 

jakékoliv ukazatele trénovanosti, nejdůležitější je znalost, na které komponenty trénovanosti 

je třeba se při kontrole zaměřit, kterých ukazatelů k tomu využít (Dovalil 1992). 

3.6.1. 

Laboratorní a terénní vyšetření 

Funkční vyšetření v laboratoři a biochemická vyšetření v laboratoři i v terénu jsou 

neoddělitelnou součástí tréninku běžce. Patří stále k obtížným úkolům sportovní medicíny, 

protože zůstává celá řada nevyřešených problémů. Proto i správná interpretace výsledků je 

jedním z klíčových problémů funkčních vyšetření. Zde se budeme zabývat dvěma 

nejpoužívanějšími a nejdůležitějšími metodami. 

1) VOzmax 

2) Laktátové křivky 
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Laboratorní vyšetření V02max 

Pro běžecké discipliny je jednoznačně výhodnější použití běhacího koberce při 

laboratorním vyšetření funkčních schopností. Přednost před bicyklovým ergometrem má 

především proto, že vyšetření probíhá za specifických podmínek běžeckého zatížení. Pokud je 

použito bicyklového ergometru, jsou výsledné hodnoty V02max vždy nižší a ještě zatížené 

větší chybou měření a skutečností, jak moc je sportovec zvyklý jezdit na kole. 

Vyšetřovací metodiky mohou být různě modifikovány, ale vždy se jedná po zapracování v 

submaximální intenzitě (rychlost běhacího koberce od 10 po 16 km/hod) o stupňované 

zatížení do odmítnutí I tedy do doby, kdy běžec není schopen pokračovat v běhu I. Běhátko 

může být v rovině, nebo na 3 -10% sklonu. Nejběžnější metodika je následující: 

2 submaximální zátěže v trvání 6 minut na rychlostech 12 km/ hod a 15 km I hod na rovině. 

Následuje běh na sklonu 5% začíná se na rychlosti 15 km I hod a každou minutu se rychlost 

běhátka zvyšuje o 1 km I hod. Vyšetření pokračuje do odmítnutí. Výsledky, které můžeme z 

tohoto vyšetření získat: 

- V02max 

- ANP určený z ventilace, TF, spotřeba kyslíku -respirační koeficient 

-rychlost běhátka, na které bylo V02max dosaženo. -hladina laktátu po vyšetření 

-rychlost nástupu aerobních mechanismů 

-rychlost návratu TF, ventilace a spotřeby kyslíku po zatížení 

3.6.2. 

Laktátové křivky - hodnocení trénovanosti na základě koncentrace laktátu v krvi 1 

Energie potřebná pro činnost kosterních svalů za anaerobních podmínek,tj. při 

nedostatečné dodávce kyslíku, je získávána štěpením glycidů, přičemž konečným produktem 

je kyselina mléčná, laktát. V období zotavení po činnosti, nebo při snížení intenzity činnosti 

se tento spaluje na vodu a oxid uhličitý (asi 20%) a zbytek se v játrech v Coriho cyklu zpět 

resyntetizuje na glykogen(Astrand 1971). Při fyzickém zatížení vyšší intenzity než je 70% 

V02max oxidace kyseliny mléčné a resyntéza glykogenu nestačí odbourat všechnu stále 

nově vytvářenou kyselinu mléčnou, která se vyplavuje do krevního oběhu. Jako silná kyselina 

ihned disociuje na laktátový aniont a vodíkový kationt, jehož zvýšená koncentrace je vlastní 

příčinou metabolické acidózy vnitřního prostředí organismu. 
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Se stoupajícím zatížením smíšeného a anaerobního charakteru roste tedy i koncentrace 

laktátu v krvi. Při nízkých a středních intenzitách zatížení, kdy práce probíhá převážně za 

dostatečného přísunu kyslíku (aerobně), se obsah laktátu v krvi buď nezvyšuje, nebo jen 

nepatmě nad klidové hodnoty, které jsou v rozmezí 0,5 -2 mmol/1. Během vysoce 

intenzivního zatížení na úrovni vyšší než 90% V02max se koncentrace laktátu v krvi trvale 

zvyšuje a může dosáhnout hodnot 20 i více mmol/1. Charakteristickým jevem pro překročení 

hranice aerobní vytrvalosti je tudíž vzestup koncentrace laktátu při konstantním zatížení, 

provázený nekompenzovanou metabolickou acidózou. 

Na základě změn koncentrace laktátu v krvi se provádí hodnocení trénovanosti. Základem 

těchto metod je stanovení takových intenzit zatížení při běhu, při kterých jsou energetické 

nároky hrazeny převážně aerobním způsobem, zatímco podíl anaerobní glykolýzy je velmi 

malý. Podle těchto intenzit potom posuzujeme nárůst nebo pokles trénovanosti a snažíme se 

řídit zatížení v jednotlivých metabolických zónách. Vzestup koncentrace laktátu v krvi, 

odpovídající poměrně přesně změnám laktátu přímo ve svalech, je pro uvedenou metodiku 

rozhodující veličinou. Posuzování metabolické acidózy podle koncentrace vodíkových 

iontů -pH -není vhodné, neboť tato hodnota je ovlivněna zapojením nárazníkových soustav, 

jejichž kapacita je u různých jedinců značně odlišná. 

Základním parametrem, pomocí něhož je možné posuzovat trénovanost organismu, je 

anaerobní práh. Ten v našem pojetí odpovídá aerobně-anaerobnímu přechodu a je definován 

(Mader 1970)jako počátek prudkého vzestupu koncentrace laktátu při kontinuálně 

vzrůstajícím zatížení. Závislost koncentrace laktátu na rychlosti běhu není lineární, ale má 

exponenciální charakter. Intenzita zatížení při ANP má odpovídat empiricky stanovené 

koncentraci LA 4 mmol/ 1. Poněkud odlišnou definici používá Keul (1979), který ANP 

definuje jako maximální intenzitu běhu, při kterém je ještě v rovnováze tvorba a utilizace 

laktátu. Přijímá však stejně ustálenou hranici 4 mmol/1, jako objektivní hranici intenzity 

zatížení na úrovni ANP . 

Pro účely tréninkové praxe není hodnota ANP stanovená na úrovni koncentrace LA 

4 mmol/1 plně vyhovující, protože neumožňuje posoudit individuální funkční stav 

sledovaného běžce. 
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Jednou z možností, jak postihnout aktuální funkční stav, je hodnocení průběhu závislosti 

koncentrace LA na stoupajícím zatížení, t.j. hodnocení tzv. laktátová křivka. Tuto závislost je 

obecně možné popsat lineární kombinací exponenciálních rovnic (Bunc, 1981 ). Pro 

jednoznačné určení křivky v rovině je třeba znát nejméně tři navzájem různé body , jimiž 

křivka prochází. Abychom tuto závislost zjistili, musíme běžce zatížit alespoň třemi zátěžemi 

se stoupající intenzitou, které se musí dostatečně lišit. Pro vyšší přesnost je lepší použít 4 

různé stupně. Je vhodné je volit tak, aby první stupeň zatížení byl v čistě aerobní zóně, druhý 

a třetí v smíšené zóně a poslední v anaerobní zóně, nebo okolo kritické rychlosti, odpovídající 

úrovni V02max. 

Doba trvání těchto zatížení by se měla pohybovat v rozmezí 5 -7 min., nebo více. Může jít 

i o série kratších úseků s intervalem odpočinku, tedy zatížení charakteristické pro intervalový 

trénink. 

Z takto získaných bodů potom matematicky pomocí výpočetní techniky aproximujeme 

vlastní laktátovou křivku, na které je možné graficky stanovit bod, který odpovídá ANP , nebo 

odečíst zatížení odpovídající koncentraci LA 4 mmol/1. 

Každý výkon, ať už závodní, nebo tréninkový je hrazen v jistém poměru aerobním 

štěpením živin a anaerobní glykolýzou. Tento poměr se mění v závislosti na době trvání a 

intenzitě podávaného výkonu. Proto je velmi důležité zjistit, jak je běžec schopen pracovat v 

pásmu zatížení, kde energetické nároky jsou hrazeny převážně aerobně a jak v pásmu zatížení, 

kde je energetické krytí hrazeno převážně anaerobní glykolýzou, tedy v oblasti pod a nad 

ANP .Navíc je z teorie tréninku všeobecně známo, že anaerobní zatížení je možné dlouhodobě 

absolvovat pouze tehdy , je-li aerobní kapacita dostatečně vysoká. Dobrá práceschopnost v 

aerobní i anaerobní oblasti je charakterizována poměrně širokým rozsahem zatížení, při 

kterých se koncentrace laktátu relativně málo mění. Použijeme-li pro toto hodnocení křivku 

závislosti koncentrace LA na zatížení, potom je vidět, že ukazatelem práceschopnosti v 

aerobní nebo anaerobní oblasti zatížení je úhel, který svírá odpovídající část křivky s 

vodorovnou osou zatížení ( graf 3 ). Obecně je možné říci, že čím je tento úhel menší, tím je 

odpovídající práceschopnost lepší. Pochopitelně vždy bude menší úhel alfa v oblasti zatížení 

pod ANP než úhel beta v oblasti zatížení nad ANP. 
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Tvar křivky se mění v závislosti na intenzitě a zaměření tréninku. Převažuje-li trénink v 

oblasti pod ANP, nebo na této úrovni, dochází k posunu této křivky směrem k vyšším 

intenzitám zatížení beze změny tvaru křivky (graf 8). Je-li větší část tréninku absolvována v 

oblasti ANP, nebo nad touto úrovní, dochází nejen k posunu křivky směrem k vyšším 

intenzitám, ale i ke zlepšení průběhu závislosti LA na zatížení v anaerobní oblasti (graf 5). 

Důvodem je zlepšení adaptace na oba tyto typy zatížení, k nimž při použití výhradně 

nižších tréninkových intenzit nemůže dojít. Velice často se ovšem stává, že v případě 

střednědobých, případně krátkodobých zatížení dojde ke zlepšení průběhu v anaerobní oblasti 

zatížení, ale zhoršuje se průběh v aerobní oblasti (graf 7). Důsledkem tohoto zhoršení v 

aerobní oblasti (příčinou je nedostatečný objem tréninku v této oblasti) jsou však současně 

zhoršené předpoklady pro práci v anaerobní oblasti provázené poklesem sportovní formy. 

Rozborem několika set laktátových křivek u běžců, lyžařů, kanoistů a veslařů je možné 

soudit, že dobrá aerobní práceschopnost je tehdy , svírají -li křivky v aerobní oblasti s osou 

zatížení úhel 3 stupně ( graf 6). Dobrou anaerobní práceschopnost mají ti běžci, jejichž 

anaerobní část LA- křivky svírá s osou zatížení úhel60 stupňů. 

V praxi se zřídka setkáváme s takovými jedinci, kteří mají příznivý průběh křivky jak 

v aerobní, tak anaerobní oblasti. Dá se říci, že pro každého běžce, nebo sportovce, je typický 

určitý tvar LA- křivky, ten se pochopitelně mění tréninkem a adaptačními změnami, ale 

typické charakteristiky zůstávají stejné. 

Na základě znalosti průběhu LA -křivky je možné nejen hodnotit efektivitu 

předcházejícího tréninkového zatížení, ale rovněž tak je možné stanovit nejúčinnější intenzity 

tréninkového zatížení pro rozvoj aerobních i anaerobních schopností (aerobní pásmo, ANP, 

anaerobní pásmo zatížení). Z hodnocení dále vyplynou informace o pásmech zatížení, které 

má příslušný běžec dobře rozvinuty a rovněž tak o pásmech zatížení, kde má nedostatky a 

rezervy. Úpravou tréninkového procesu je pak možné se pokusit tyto přednosti dále rozvinout 

a nedostatky eliminovat. 

1KUČERA, V., TRUSKA, Z.:Běhy na střední a dlouhé tratě. Praha, Olympia, 2000, ISBN 

27-095-2000 
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Rozborem laktátové křivky lze získat informace: 

l)ANP 

2) aerobní práh 

3) hranice kritické rychlosti 

4) určení pásem jednotlivých metabolických zón 

5) stupeň rozvoje jednotlivých pásem 

6) vhodné oblasti budoucího zatěžování 

La 

Graf3 
(Kučera, Truska 2000) 

Graf4 
(Kučera, Truska 2000) 

Na křivce závislosti koncentrace LA v krvi na zatížení 

označuje úhel, který svírá tečna "laktátové" křiky 

s vodorovnou osou zatížení v aerobní oblasti, úhel p 

svírá tečna této křivky s vodorovnou osou zatížení 

v anaerobní oblasti. 

Průběh závislosti koncentrace LA v krvi na zatížení. 

ANP je graficky stanovený anaerobní práh, získaný 

jako průsečík osy úhlu tečen uvedené závislosti s touto 

křivkou. 
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Graf5 
(Kučera, Truska 2000) 
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(Kučera, Truska 2000) 

Graf7 
(Kučera, Truska 2000) 
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Průběh závislosti koncentrace LA na zatížení, je-li 

v tréninku aplikováno zatížení nad nebo na úrovni 

ANP. Průběh závislosti se zlepšil v anaerobní oblast 

zatížení. 

Průběh závislosti koncentrace na zatížení v případě 

dobré práceschopnosti v aerobní oblasti zatížení. 

Uvedené hodnoty úhlů jsou maximální, které ještě 

zajišťují příznivý průběh v příslušné oblasti zatížení 

! Průběh závislosti koncentrace LA na zatížení, je-li 

aJotil ) 

v tréninku převážně aplikovano zatížení nad ANP. 

Důsledkem je zlepšení průběhu v anaerobní oblasti a 

zhoršení v aerobní oblasti zatížení. 
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Graf8 
(Kučera, Truska 2000) 

3.6.3. 

Posun závislosti koncentrace LA na zatížení směrem 

k vyšším intenzitám zatížení, je-li v tréninku aplikováno 

zatížení pod nebo na úrovni ANP. Tvar křivky se 

nemění. 

Diagnostika aerobních schopností - hodnocené parametry 1 

Maximální oxidativní (aerobní) kapacita odpovídá celkově mobilizovatelnému množství 

energie, kterou lze získat oxidativním ( aerobním ) způsobem obnovy ATP 

(adenosintrifosfátu, tj. látky, která se na molekulární úrovni bezprostředně podílí na stahu a 

uvolnění svalu). 

Rozlišujeme maximální aerobní výkon,_který představuje maximální množství energie 

uvolněné oxidativním ( aerobním) způsobem za jednotku času a je vyjádřen aktuální 

hodnotou maximální spotřeby kyslíku (V02max) a aerobní kapacitu,_ která je nepřímo 

charakterizována časem, po který je jedinec schopen udržet co nejvyšší hodnotu V02. Tuto 

schopnost nejlépe charakterizuje úroveň tzv. anaerobního prahu, tj. intenzity vyjádřené 

rychlostí pohybu, % maximální srdeční frekvence či % V02max, kterou je jedinec schopen po 

dlouhou dobu pracovat, aniž by u něj došlo k výraznějším změnám vnitřního prostředí a k 

práci na kyslíkový dluh (tj. podstatnému zapojení anaerobního či neoxidativního 

metabolismu). Jedná se o nejvyšší možnou úroveň tzv. rovnovážného stavu. Zatímco hodnota 

V02max je značně geneticky limitována a u špičkově trénovaných sportovců se již výrazněji 

nemění, úroveň anaerobního prahu kolísá v závislosti na objemu a intenzitě přípravy a logicky 

1 , v v 

FORMANEK, J. HORCIC, J.: Triatlon. Praha: CSTT, 2003, ISBN 80-7033-567-X 

42 



často rozhoduje o závodním výsledku mezi sportovci, kteří se svou hodnotou V02max 

navzájem příliš neliší. 

V02max je integrálním ukazatelem oxidativně metabolických schopnosti organismu i 

výkonnosti transportnfho systému (zahrnuje v sobě ventilační funkci plic, tj. výměnu vzduchu 

v plicích, plicní cirkulaci, tj. prokrvení plicních sklípků a následný přenos kyslíku oběhovým 

systémem až do periferie tkáňového dýchání, tj. výměny kyslíku a C02 na úrovni buňky). Lze 

ji vyjádřit pomocí oběhových parametrů součinem minutového srdečního objemu (tj. litrů 

krve přečerpaných srdcem za 1 minutu) a arteriovenózního rozdílu 0 2 (rozdílu obsahu kyslíku 

v tepenné a žilní krvi) podle Pickovy rovnice: 

V02max = (SF.Qs)max .(a-v 02 )max .10-2 

Protože je přímé stanovení minutového srdečního objemu značně obtížné, stanovuje se 

V02max v praxi pomocí ventilačně-respiračních parametrů, tj. jako součin minutové ventilace 

(tj. litrů vzduchu, které nadýcháme za 1 minutu) a procentuálního využití kyslíku z 

ventilovaného vzduchu (zjednodušeně bez dílčích korekcí): 

(kde V představuje minutovou ventilaci) 

Mimo hodnot maximální spotřeby kyslíku zjišťujeme i další funkční parametry: 

-maximální srdeční frekvenci, SFmax, tj. nejvyšší hodnotu SF, obvykle při maximálním 

zatížení. Termín tepová frekvence je věcně nesprávný, frekvenci udává srdce, nikoli tepová 

vlna na velkých tepnách, kde tep měříme. 

-tepový kyslík, 02tep, který je podílem V02 (v litrech) a SF , jednotkou jsou mililitry. 

Parametr ukazuje, kolik ml kyslíku se přenese jedním srdečním stahem (u trénovaných v 

maximu asi 30 ml). Označuje se jako ukazatel výkonnosti a ekonomiky oběhového systému. 

Méně trénovaný jedinec v maximu dosahuje nižší V02max a někdy i vyšší SFmax. Jeho 

hodnoty tepového kyslíku budou tedy nižší než u trénovaného, jehož V02max je vyšší a srdce 

pracuje spíše pomaleji a s většími objemy krve přečerpávané pří jednom stahu. 

1 FORMÁNEK, J. HORČIC, J.: Triatlon. Praha: ČSTT, 2003, ISBN 80-7033-567-X 
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-maximální ventilaci, Vmax která odpovídá litrům vzduchu, prodýchaným plícemi za jednu 

minutu (v maximu). Hodnota odpovídá součinu dechové frekvence a dechového objemu (u 

špičkových vytrvalců dosahuje asi 130-150 l.min-1 v závislosti na objemu hrudníku, resp. 

tělesné stavbě). 

-dechovou frekvenci v maximu, DFmax, která bývá často vázána na rytmus pohybu 

(pohybový stereotyp). Obvykle dosahuje cca 50-60 min-1
• 

-dechový objem v maximu, VT (z anglického tidal volume), u špičkově trénovaných 

dosahuje 2,5-3,0 litry. Výhodnější je přitom dýchat většími objemy a pomaleji, než rychle a 

povrchně. 

-ventilační ekvivalent pro kyslík, VEq02 vyjadřuje poměr mezi ventilací a spotřebou 

kyslíku (oba v l.min-1
), je ukazatelem ekonomiky dýchání. Dosahuje-li VEq02 např. 33, 

znamená to, že na 1 1 V02 musíme prodýchat plícemi za minutu 33 1 vzduchu, což je 

výhodnější a z hlediska dechové práce (při intenzivním zatížení odpovídá až 10% celkové 

energie výkonu) ekonomičtější než např. VEq02 = 40 

-poměr respirační výměny RER či R je poměr mezi vydechovaným oxidem uhličitým a 

spotřebou kyslíku (V C02/ V02) v daném okamžiku měření. Poskytuje v prvé řadě informace 

o podílu metabolismu energetických substrátů (cukrů, tuků, bílkovin), slouží jako kritérium 

dosažení maximální metabolické úrovně (RER > 1 ,0) a je jedním z parametrů pro 

neinvazivní určení anaerobního prahu. Nárůst RER s intenzitou zatížení je dán nejen výměnou 

plynů na buněčné úrovni, ale také vzestupem C02 ve vydechovaném vzduchu díky 

vytěsňování C02 z bikarbonátů krevní plasmy. 

1FORMÁNEK, J. HORČIC, J.: Triatlon. Praha: ČSTT, 2003, ISBN 80-7033-567-X 
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4. 

Cíle a úkoly diplomové práce 

4.1. 

Cíle a úkoly 

Cílem naší práce je vyhodnocení dlouhodobě sledované aerobní výkonnosti moderních 

pětibojařů v běhu a plavání. Chceme se pokusit vyhodnotit testy provedené u seniorské 

reprezentace v období 2000-2004. 

V naší práci jsme si stanovili následující úkoly: 

• Vytvořit databáze z dosud provedených stupňovaných testů a submaximálních testů u 

českých moderních pětibojařů zařazených do sledovaného výběru. 

• Vytvořit základní matematicko- statistické charakteristiky dle pohlaví a období. 

• Vyhodnotit jednotlivé podsoubory testovaných, stanovit průměrné hodnoty 

naměřených údajů doplněné o základní statistické charakteristiky. 
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Následně se dopočítávají hodnoty dalších odvozených ukazatelů, příslušných 

jednominutové nejvyšší hodnotě spotřeby kyslíku (tj. V02max ): relativní hodnoty V02max 

na kg tělesné hmotnosti a na kg aktivní tělesné hmoty, dechový objem, tepový kyslík, 

ventilační ekvivalent, včetně provedení příslušných korekcí ( standardizace vzhledem 

k barometrickému tlaku, teplotě a tlaku vzduchu). 

Při hodnocení respiračních ukazatelů je třeba vždy počítat s možnou chybou měření, která 

odpovídá přesnosti stanovení ventilace vydechovaných plynů, popř. i biologické variabilitě. 

Pro hodnoty V02max dosahuje chyba měření u moderních přístrojů asi 5 %. 

Submaximální test 

Jedná se o ověření úrovně funkční výkonnosti sportovců podle charakteru průběhu 

laktátové křivky. Test probíhá na atletickém oválu (sportovní hala). Testovaná osoba je po cca 

desetiminutovém rozcvičení v nízké intenzitě dle výkonnosti (rychlost cca 5-8 min na 1 km) 

následně zatěžována stupňovaným testem do cca 90-95% výkonnostního maxima. Dílčí 

stupně trvají cca 3-8 minut (délka 1-2 km) a po ukončení každého stupně následuje odběr 

kapilární krve z bříška prstu pro určení koncentrace laktátu. V průběhu celého testu se 

ukládají v pětisekundových vzorcích do paměti sporttesteru Polar hodnoty SF. Pro objektivní 

určení aerobního a anaerobního prahu se používá 5-8 stupňů zatížení a koncentrace laktátu 

by se měla pohybovat při tomto testu v pásmu cca 2 - 1 O mmol/1. Intenzity jsou individuální, 

ale obecně důležité je dodržet podmínku, aby první dva stupně byly absolvovány čistě 

v aerobním pásmu, třetí v části přechodu mezi aerobním a anaerobním prahem, čtvrtý na 

anaerobním prahu a pátý v anaerobním pásmu. 

Získaná data (průměrné hodnoty SF v jednotlivých stupních a příslušné odpovídající 

hodnoty koncentrace laktátu ) se zpracují pomocí počítačového programu a výsledkem je 

individuální laktátová křivka, ze které se potom určují parametry anaerobního prahu i 

aerobního prahu z hlediska SF, výkonu (rychlosti) i z hlediska úrovně koncentrace laktátu. 
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Charakteristika zatížení moderních pětibojařů v běhu a plavání 

Tabulka 3 
Charakteristika základních rychlostních pásem používaných v běžecké přípravě 

v moderním pětiboji (Kučera 2002) 

Označení Orientační Orientační Poměr délky Převažující 

pásma hodnoty rychlost (v) zatížení a délky zotavení režim 
SF na konci (v rámci TJ) 

úseku 

75-85% > 80%vANP -
Obecná vytrvalost I. SFANP aerobní 

85-90% 80-85% vANP -
Obecná vytrvalost II. SFANP aerobní 

95-100% >100% vANP -
Anaerobní práh I. SFANP aerobní 

cca 100% 100% vANP 
Anaerobní práh II. SFANP 1 :0,25 až 1 :0,5 aerobní 

Kritická rychlost dle délky 98-100% v3000 
(rozvoj V02max) úseku max. 1:1 ae/anae 

Speciální (závodní) dle délky 100% v3000 1:1 až 1:2 
tempo úseku (dle délky úseku) anaerobní 

dle délky 100% vl500 
Tempová rychlost I. úseku I :3 až 1:4 anaerobní 

dle délky 100% v800 1 :4 až d.s.z. 
Tempová rychlost II. úseku anaerobní 

- relativně do subjektivního 
Maximální rychlost maximální zotavení (d.s.z.) anaerobní 
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Tabulka 4 
Charakteristika základních rychlostních pásem používaných v plavecké přípravě 

v moderním pětiboji Kučera 2002) 

Pásmo- Opakované Délka a Charakter Interval Intenzita Převažující 
trénink úseky počet zotavení režim 

sérií (s.) 

10-25 m 1-2 převážně Do maximální 
I. pásmo- (event. (tj. 200- aktivní subjektiv- (rychlost však anaerobní 

silový s odporem, 300m) ního nesmí v průběhu 
trénink který však s. zotavení série klesat) 

nesmí 5-IOx 
výrazně snížit 

frekvenci 
záběru) 

2. pásmo- 1-3 s. 60"-150" relativně 

trénink 25-50 m 200-600 - mezi s. 10- maximální anaerobní 
laktátové m 20' 
produkce 

relativně 
3. pásmo- 300-SOOm - více než 5- maximální 

trénink 75-200m 15' (do (při delších anaerobní 
laktátové subjektiv- úsecích udržet 
tolerance ního rovnoměrnou 

zotavení) sérii) 

(čas na 1OOm) 
4. pásmo- cca na 100m 
přetěžovaný rychleji nežje 
intervalový 1200- - 20"-3' vANP, anebo co ae/anae 

trénink 25-400m 1600 m 1:0,5 až 1:1 možná 
(rozvoj nejrychlejší 

V02max) průměrná pro 
celou délku 
série 

5. pásmo-
prahový 25-600m 25-40 - (čas na 1OOm) ae/anae 

intervalový min. 10"-2' vANP 

trénink 
(rozvoj ANP) 

6. pásmo- libovolný 1500 m - (čas na 100m) aerobní 
základní (min. 25 5"-30" cca o 3"-5" na 

intervalový min.) 100m nežje 

trénink vANP 

7. pásmo Motivy již nemají rozvojový charakter v oblasti karsko-respiračních a silových 
korekce parametrů. Do tohoto pásma patří motivy zaměřené na korekci a zlepšení individuální 
plavecké plavecké techniky. 
techniky 

8. pásmo- Motivy již nemají rozvojový charakter v oblasti karsko-respiračních funkcí. Jsou 
regenerační zaměřeny zejména na zkrácení doby potřebné ke zotavení mezi tréninkovými fázemi. 

motivy 
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5.2. 

Charakteristika souboru 

Základní soubor tvoří reprezentační tým moderních pětibojařů a pětibojařek. Rozsah 

souboru tvoří 7 mužů ve věku od 18 do 28 let a 5 žen v témže věkovém rozmezí. Chceme se 

pokusit vyhodnotit testy provedené v období 2000-2004. Do sledování byla zahrnuta i 

juniorská reprezentace, protože v následujících obdobích přecházejí do seniorské 

reprezentace. Tudíž soubor tvoří titíž závodníci. 

Testy se konají každoročně od začátku přípravného období 2x- 4x do roka. Data 

stanovení testů jsou každým rokem jiná z důvodu délky sezóny a tím pádem i přechodného 

období ( moderní pětibojaři se během jedné sezóny zúčastňují MS, ME závodů SP a případně 

FSP ). Další testy se konají s odstupem 6 - 8 týdenních mikrocyklů. 

Stupňované testy byly prováděny lx a submaximální 2x-3x do roka. Poslední stupňované 

testy u seniorské reprezentace se konaly v období 2001/2002. Od té doby reprezentace 

absolvuje pouze submaximální testy. 

Do souboru byli zahrnuti reprezentanti: 

C.L. -závodník do 16 let závodně plaval. Po ukončení plavecké kariéry se začal věnovat 

modernímu pětiboji. Tento závodník dosahuje výborných výsledků v CD (3.místo LOH 2004, 

l.místo ME 2002). 

S.M. -závodník do 13 let absolvoval plaveckou přípravu (1. místo MS 2002). 

S.D.- závodník do 16let závodně plaval a věnoval se karate osm let. Po ukončení 

plavecké kariéry se začal věnovat modernímu pětiboji. S.D. má výborný výkonnostní 

potenciál a perspektivu (2. místo ME "A" 2002, 6. místo MS "J" 2004). 

D.M. -závodník, který jako jediný z mužů neabsolvoval plaveckou přípravu. V běhu 

dosahuje nejlepších výsledků světové pětibojařské špičky. 

M.M.- závodník též absolvoval plaveckou přípravu. Vyniká v acyklických disciplinách 

stabilní výkonností a řadí se tak v těchto disciplínách do světové pětibojařské špičky (6. místo 

LOH 2004, 2. místo ME 2004, 1. místo MS "J" 2001). 

50 



L.P. - tento junior též neabsolvoval plaveckou přípravu, přesto v plavání dosahuje 

výborných výsledků (1. místo ME "A" 2002). 

K.O. -závodník absolvoval plaveckou přípravu do 13 let. V roce 2004 ukončil sportovní 

kariéru. 

K.A. - závodnice, která též absolvovala plaveckou přípravu, přesto v plavání nepodává tak 

výborné výsledky jako v běhu. Zatím jako jediná žena v historii českého moderního pětiboje 

startovala na LOH 2004 (1. místo MS 2002 štafeta ,3. místo SP 2003, 26. místo LOH 2004). 

G.L.- závodnice do 13 let absolvovala plaveckou přípravu. Vyniká v acyklických 

disciplinách (1. místo MS 2002 štafeta, 4. místo ME 2004). 

V.O.- závodnice vyniká v acyklických disciplinách. V roce 2004 ukončila sportovní 

kariéru (1. místo MS 2002 štafeta). 

K.Z. - závodnice do 18 let závodně plavala. V plavání však nepodávala takových výsledků 

jako v běhu. V roce 2004 ukončila sportovní kariéru. 

M.S. -závodnice neabsolvovala plaveckou přípravu. 

5.3. 

Soubor dat a sledované parametry 

5.3.1. 

Tvorba souboru dat 

Podklady poskytnuté PaedDr. Josefem Horčicem a Ing. Jiřím Novotným byly využity pro 

vytvoření databáze ze které vzešel soubor dat, který je zpracován a vyhodnocen v této práci. 

Pravidelné stanovování anaerobního prahu v běhu moderních pětibojařů probíhá 

každoročně, a to stále stejnou metodou. Výsledky měření jsou zpracovávány na počítači a 

s využitím softwaru Laktat-test Ver. 6.0+ by ETB-SOFT, jehož autorem je Mag. Ernst Bock 

z Rakouska. 

V práci jsme uplatnili různé formy empirického výzkumu: 

-metoda asociační-pozorování a měření pohybové aktivity jedinců v průběhu jejich částí 

v dané formě realizace výkonu - závod, test, trénink 

- komparační analýzu pohybového výkonu a fyziologické odezvy v závodě, testu, tréninku u 

jedinců na různé výkonnosti. 
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Tvorba souboru dat v plavání je empiricky stanovena podle submaximálních testů v běhu. 

5.3.2. 

Sledované parametry 

V práci jsme se zaměřili na zpracování a vyhodnocení následujících naměřených 

parametrů: 

Stupňovaný test do vita maxima 

Věk [rok] 

Výška [cm] 

Hmotnost [kg] 

V02max- maximální spotřeba kyslíku [l.min -I] 

V02max.kg·1
- maximální spotřeba kyslíku na kilogram hmotnosti [ml.kg-1

• min-1
] 

SF max-maximální srdeční frekvence [ n.min-1
] 

LAmax- maximální hladina laktátu [mmol.r1
] 

Submaximální test 

SF- srdeční frekvence na aerobním prahu [n.min-1
] 

LA- hladina laktátu na aerobním prahu [mmol.r1
] 

V běh na AEP- rychlost běhu na aerobním prahu [km.h-1
] 

SF- srdeční frekvence na anaerobním prahu [n.min-1
] 

LA- hladina laktátu na anaerobním prahu [mmol.r1
] 

V běh na ANP- rychlost běhu na anaerobním prahu [km.h-1
] 
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5.4. 

Metody zpracování 

5.4.1. 

Matematicko-statistická charakteristika základního souboru 

Pro vybrané parametry stupňovaného testu do vita maxima ( věk, výška, hmotnost, V02max, 

V02max.kg-1
, SFmax, LAmax) a submaximálního testu (věk, SF ANP, vběh) základního souboru pro 

muže a ženy byly vypočítány matematicko-statistické charakteristiky: 

Aritmetický průměr 

Medián 

R 

M 

Minimální hodnota mm 

Maximální hodnota 

Směrodatná odchylka 

Rozsah souboru 

max 

SD 

n 

součet naměřených hodnot dělený jejich počtem 

číslo, které leží uprostřed podle velikosti 

uspořádaného souboru 

vyjadřuje kolísání ve stejných jednotkách, ve 

kterých je veličina měřena; směrodatná odchylka 

je druhá odmocnina rozptylu 

pro vyhodnocení základní matematicko

statistické charakteristiky byl soubor rozdělen dle 

pohlaví 

Základní matematicko-statistické charakteristiky moderních pětibojařů se staly 

modelovými hodnotami pro hodnocení změn parametrů V02max a V02max.kg-1 a změn na 

úrovni AEP a ANP. 

5.4.2. 

Změny parametrů V02max a V02max.kg-1 

Modelem byly základní matematicko-statistické charakteristiky moderních pětibojařů mužů 

a žen v období 2000-2002. 
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Průměrné hodnoty vybraných parametrů (V02max a V02max.kg" 1
) byly graficky zpracovány 

do kombinovaných sloupcových a spojnicových grafů.Dále byly vypočítány procentuelní 

rozdíly průměrných hodnot mužů a žen. 

5.4.3 

Změny parametrů na úrovni AEP a ANP v běhu 

Modelem byly základní matematicko-statistické charakteristiky moderních pětibojařů 

mužů a žen v období 2000-2004, tj. průměrné hodnoty věku a parametrů na úrovni ANP: 

rychlost (vběh) a srdeční frekvence (SF). 

Dále byly statisticky zpracovány průměrné hodnoty parametrů 

(SF AEP , LAAEP, sd, v AEP, SF ANP, LAANP, sd, v ANP) na úrovni AEP a ANP mužů a žen. 

Průměrné hodnoty vybraných parametrů (SF ANP,V ANP) byly graficky zpracovány do 

kombinovaných sloupcových a spojnicových, grafů. 

5.4.4. 

Změny individuální výkonnosti na úrovni ANP v běhu 

Pro hodnocení změn individuální výkonnosti byli ze souboru vybráni 4 jedinci (2 muži a 2 

ženy). U jedinců jsou sledovány změny parametrů na úrovni ANP v běhu (v ANP, SF ANP, 

LAANP)-

Ke grafickému zpracování jsou použity kombinované, sloupcové a spojnicové grafy. 

5.4.5. 

Změny individuální výkonnosti na úrovni ANP v plavání 

Pro hodnocení změn individuální výkonnosti byli ze souboru vybráni 4 jedinci (2 muži a 2 

ženy). U jedinců jsou sledovány změny parametrů na úrovni ANP v plavání (v ANP, SF ANP, 

LAANP)-

Ke grafickému zpracování jsou použity kombinované, sloupcové a spojnicové grafy. 
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6. 

Výsledky 

6.1. 

Základní matematicko-statistická charakteristika souboru 

Pro hodnocení změn dlouhodobé výkonnosti byly vytvořeny modelové hodnoty, kterými 

jsou základní matematicko-statistické charakteristiky moderních pětibojařů (R, M, min, max, 

SD) reprezentačního týmu České republiky mužů a žen. 

Stupňovaný test do vita maxima 

Modelové hodnoty (stupňovaný test do vita maxima) parametrů (věk, hmotnost, 
výška, VOzmax, V02max.kg-1

, SFmax,LAmax) viz Tab. 6,7,8,9. 

Tabulka 6 
Statistické zpracování parametrů (věk, výška, hmotnost, V02max, V02max.kg-I, SFmmLAmax) základního 

souboru 2000/2001 moderní pětiboj- muži 

n=7 R SD min max M 
Věk [rok] 22,7 2,53 18 28 22 

Výška [cm] 178,7 2,04 175 182 179 

Hmotnost [kg] 68 7 1,41 66,2 71,2 68,9 

V02 max [l.min-11 449 0,30 3,85 4,9 4,6 

V02 max.kg [ml.kg-1
• min-1

] 63,36 2,58 59,8 68 5 63,2 
SFmax [n.min- 1

] 197,29 6,53 185 205 201 
LAmax [ mmol.r 1] 11,50 1,49 9,1 13,6 11,8 

Tabulka 7 
Statistické zpracování parametrů (věk, výška, hmotnost, V02max, V02max.kg·I, SFmmLAmax) základního 

souboru 200112002 moderní pětiboj - muži 

n=7 R SD min max M 
Věk [rok] 24 2,53 19 29 23 

Výška [cml 179 2,00 176 183 179 

Hmotnost [kg] 69 1,00 66,8 70 1 68,5 

vo2 max [l.min-1
] 4,37 0,30 3,95 4,85 4,32 

V02 max.kg [ml.kg-1
• min-1

] 63,70 2,97 58,2 68,9 63,3 
SFmax [n.min-1

] 196,71 7,27 181 204 201 
LAmax [mmol.r1

] 10,84 1,31 9,2 13 2 10,3 
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Tabulka 8 
Statistické zpracování parametrů (věk, výška, hmotnost, V02max, V02max.kg-1

, SF mmLAmax) základního 
souboru 2000/2001 moderní pětiboj -ženy 

n=5 R SD min max M 
Věk [rok] 23,4 3,68 18 29 23 

Výška [cm] 171,4 5,68 161 182 170 

Hmotnost fkg l 62,6 5,32 53,5 70 5 62 

VOz max [l.min-1
] 3,50 0,32 2,9 3,9 3,6 

VOz max.kg [ml.ki1
• min-1

] 58,96 2,232 55,8 62,3 58,7 
SFmax [n.min-1

] 193,20 9,76 180 204 199 
LAmax [mmol.r1

] 10,36 1,296 8,2 13,6 10,1 

Tabulka 9 
Statistické zpracování parametrů ( věk, výška, hmotnost, V02max, V02max.kg-1

, SF mmLAmaJ základního 
souboru 2001/2002 moderní pětiboj - ženy 

n=5 R SD min max M 
Věk [rok] 24,4 3 68 19 30 24 

Výška [cm] 171,4 5,68 161 182 170 

Hmotnost [kg] 62,4 5,424 53,2 69,6 63 

VOz max [l.min-1
] 3,60 0,3576 3 01 4,1 3,7 

VOz max.kg [ml.kg-1
• min-1

] 59,02 1,344 57,1 61,3 58,4 
SFmax [n.min-1

] 191,60 8,88 180 202 195 
LAmax [mmol.r1

] 11,00 1,6 7,8 13,5 11,2 

Porovnání průměrných hodnot mužů a žen vyjádřených procentuelním rozdílem viz. tab. 

1 O, ll. Kladné hodnoty rozdílu znamenají vyšší hodnotu u mužů. 

Největší procentuelní rozdíl v období 2000/01 je u hodnot V02max a to 22%. Nejnižší 

rozdíl byl zaznamenán u SF max a to 2,1 %. V následujícím období 2000/01 se hodnota 

V02max snížila na 17,1% a nejnižší rozdíl u LAmax 1,4%. 
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Tabulka 10 
Srovnání průměrných hodnot moderních pětibojařů mužů x žen a procentuelní rozdíly ve vybraných 

parametrech (věk, výška, hmotnost, V02max, V02max.kg·t, SFmmLAmu) 
2000/2001 

muži ženy rozdíl% 

Věk [rok] 22,7 23,4 -3,0 

Výška [cm] 178,7 171,4 4,1 

Hmotnost [kg] 68,7 62,6 8,9 

V02 max fLmin- 11 4,49 3,5 22,0 

V02 max.kg [mLkg-1
• min-1

] 63,36 58,96 6,9 

SFmax [n.min-1
] 197,29 193,2 2,1 

LAmax [mmoLť 1 ] 11,50 10,36 9,9 

Tabulka ll 
Srovnání průměrných hodnot moderních pětibojařů mužů x žen a procentuelní rozdíly ve vybraných 

parametrech (věk, výška, hmotnost, V02max, V02max.kg-1
, SFmauLAmu) 

200112002 

muži ženy rozdíl% 

Věk [rok] 23,7 24,4 -3,0 

Výška [cm] 179,0 171,4 4,2 

Hmotnost [kg] 68,5 62,38 9,0 

V02 max [l.min-1
] 4,37 3,602 17,6 

V02 max.kg [mLkg- 1
• min-1

] 63,70 59,02 7,3 
[ . -1] SFmax n.mm 196,71 191,6 2,6 

LAmax [mmoLť1 ] 10,84 11 -1,4 
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Submaximální test 

Modelové hodnoty parametrů na úrovni ANP (věk, Vběh, SF ANP) mužů a žen v období 2000-

2004 viz. tab 12,13. Průměrné hodnoty parametrů na úrovni ANP jsou srovnatelné u SFANP, 

kde u mužů je SFANP 180 a u žen 179. Rychlost běhu u mužů 15,91 a u žen 14,61. 

6.2. 

Tabulka 12 
Statistické zpracování parametrů ( věk, SF ANP• Vwh) základního souboru 

2000- 2004 moderní pětiboj - muži 

R SD min max 

Věk [roky] 24,7 3,2 20 30 

SFANP fn.min- 1] 180 6 172 197 

M 

24 

178 

vběh [km.h-'] 15,91 0,73 14,90 17,10 16,20 

Tabulka 13 
Statistické zpracování parametrů ( věk, SF ANP• v běh) základního souboru 

2000 - 2004 moderní pětiboj - ženy 

R SD min max 

Věk frokyl 25,4 3,68 20 31 

SFANP [n.min-1] 179 6,5 164 192 

M 

25 

178 

vběh [km.h-] 14,61 0,77 13,04 15,92 14,35 

Změny parametrů V02max a V02max.kg-1 

Pro vybrané parametry (věk, hmotnost, výška, V02max, V02max.kg-1
, SFmax,LAmax) ze 

základního souboru pro muže a ženy byly vytvořeny matematicko-statistické charakteristiky 

moderních pětibojařů (R, M, min, max, SD). V grafu 9,10 je znázorněno porovnání V02max a 

V02max.kg-1 v závislosti na období. 
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Graf9 

Dynamika V01max a V01max.kg-1 v závislosti na období 2000-2002 moderní pětiboj-muži 
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Graf 10 

Dynamika V01max a V01max.kg"1 v závislosti na období 2000-2002 moderní pětiboj-ženy 
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6.3. 

Změny parametrů na úrovni AEP a ANP v běhu 

Statistické zpracování průměrných hodnot parametrů na úrovni AEP a ANP jsou uvedeny 

v tab.l4,15. 

Grafické zpracování modelových hodnot pro posouzení charakteru změn dlouhodobé 

výkonnosti je uvedeno v grafu 11,12. Zde je znázorněna VANP a SFANP v závislosti na období. 

Z grafu ll, 12 je patrné, že na začátku sledovaného období má v ANP vzestupnou tendenci a 

SF ANP sestupnou. V průběhu celého období dané parametry dosahují minimálních rozdílů. 

Průměrné hodnoty srdeční frekvence kolísají mezi 176-179 n.min-1 u můžu, 

178-176 n.min-1u žen. Průměrné hodnoty rychlosti běhu narůstají od 16,22 do 16,87 km.h-1 u 

mužů,od 14,42 do 14,72 u žen. Rozdílné hodnoty parametrů na úrovni ANP mužů a žen jsou 

znázorněny v grafu 13. 

Graf ll 
Dynamika rychlosti běhu a srdeční frekvence na úrovni ANP v závislosti na období 2000-2004 moderní 

pětiboj-muži 
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Tabulka 14 
Statistické zpracování průměrných hodnot parametrů (SF t.min-1

, LA mm ol., směrodatná odchylka, 
rychlost běhu) na úrovni aerobního a anaerobního prahu 

2000- 2004 muži 

n=7 AEP ANP 
SF LA s V běh SF LA s v běh 

období [n.min-1
] [mmol.r1 [km.h-1] [km.h-1] [mmol.r1 [km.h-1

] 

2000/01 157 1,2 0,264 13,61 179 3,7 0,212 16,23 

2001/02 158 1,5 0,288 13,80 178 3,8 0,237 16,71 

2002/03 154 1,1 0,144 13,54 176 3,6 0,147 16,45 

2003/04 153 1,4 0,208 14,12 179 3,9 0,245 16,82 
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Graf12 
Dynamika rychlosti běhu a srdeční frekvence na úrovni ANP v závislosti na období 2000-2004 moderní 

pětiboj-ženy 
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Statistické zpracování průměrných hodnot parametrů (SF n.min·t, LA mmol.r1
), směrodatná odchylka, 

rychlost běhu) na úrovni aerobního a anaerobního prahu 
2000 - 2004 ženy 

n=5 AEP ANP 
SF LA s v běh SF LA s V běh 

období [n.min-11 [mmol.r1 fkm.h" 1
] fn.min-1

] [mmol.r1 [km.h"1
] 

2000/01 152 1,7 0,104 11,78 178 3,8 0,352 14,42 

2001/02 149 1,8 0,248 11,23 176 3,7 0,224 14,68 

2002/03 142 1,5 0,256 10,94 178 3,5 0,128 14,35 

2003/04 147 1,7 0,136 11,24 176 3,8 0,2 14,72 

Graf 13 
Porovnání dynamiky rychlosti běhu a srdeční frekvence na úrovni ANP v závislosti na období 

2000-2004 moderní pětiboj-muži x ženy 
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6.4. 

Změny individuální výkonnosti na úrovni ANP v běhu 

Statistické zpracování průměrných hodnot parametrů na úrovni ANP jsou uvedeny v tab. 

16-19. Grafické zpracování modelových hodnot pro posouzení charakteru změn dlouhodobé 

výkonnosti je uvedeno v grafu 14-1 7, kde je znázorněna v ANP a SF ANP v závislosti na období. 

Průměrné hodnoty parametrů na úrovni ANP v běhu u moderního pětibojaře S.M. graf 14, 

tab. 16. 

Nejvyšší průměrné hodnoty srdeční frekvence dosahuje v období 2000/2001, a to 179 

n.min-1 a nejnižší v období 2003/2004, a to 176. Křivka srdeční frekvence na ANP má 

sestupnou tendenci. 

Nejvyšší průměrné hodnoty rychlosti běhu dosahuje v období 2002/2003, a to 

17,14 n.min-1 a nejnižší v období 2000/2001, a to 16,18. 

Graf 14 
Změny rychlosti běhu a srdeční frekvence na úrovni individuálního anaerobního prahu v závislosti na 

období 2000-2004 moderní pětiboj- S.M. 
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Tabulka 16 
Individuální hodnoty pro hodnocení změn výkonnosti na úrovni ANP v běhu moderního pětibojaře 

* S.M.v porovnání s nejlepším závodním výkonem (n.z.v.) na 3000 m ( Pozn.: běh: "0" běžecká trať) 
2000-2004 

S.M. ANP 
SF LA v běh n.z.v. 

období fi . -ll fmmol.r 1
] fkm.h" 1l t 3000m n.mm 

2000/01 179 3,81 16,18 9:01 

2001/02 178 3,25 16,96 8:55 

2002/03 176 3,12 17 14 8:56 

2003/04 176 3,68 17 8:53 

*"O" běžecká trať, tj. přepočítaný běžecký čas, na rovnou trať bez zatáček a převýšení. 
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Průměrné hodnoty parametrů na úrovni ANP v běhu u moderního pětibojaře S.D. graf 15, 
tab. 17. 

Nejvyšší průměrné hodnoty SF dosahuje v období 2002/2003, a to 197 n.min -I a nejnižší 
v období 2003/2004, a to 174. Křivka srdeční frekvence na ANP má kolísavou tendenci. 

Nejvyšší průměrné hodnoty rychlosti běhu dosahuje v období 2003/2004, a to 16,98 n.min· 
1 a nejnižší v období 2001/2002, a to 14,90. 

Graf lS 
Změny rychlosti běhu a srdeční frekvence na úrovni individuálního anaerobního prahu v závislosti na 

období 2000-2004 moderní pětiboj-S.D. 
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Individuální hodnoty pro hodnocení změn výkonnosti na úrovni ANP v běhu moderního pětibojaře S.D. 
v porovnání s nejlepším závodním výkonem (n.z.v.) na 3000 m (Pozn.: běh: "0" běžecká trat') 

2000-2004 

S.D. ANP 
SF LA v běh n.z.v. 

období [n.min-1] [mmol.r1
] [km.h"1

] t 3000m 

2000/01 191 3,48 15,58 9:43 

2001/02 186 3,80 14,9 9:21 

2002/03 197 3,76 16,49 9:06 

2003/04 174 3,59 16,98 9:03 
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Průměrné hodnoty parametrů na úrovni ANP v běhu u moderní pětibojařky G.L. graf 16, 
tab.18. 

Nejvyšší průměrné hodnoty SF dosahuje v období 2000/2001, a to 192 n.min-1 a nejnižší 
v období 2003/2004, a to 184. Křivka srdeční frekvence na ANP má sestupnou tendenci. 

Nejvyšší průměrné hodnoty rychlosti běhu dosahuje v období 2003/2004, a to 14,51 n.min-
1 a nejnižší v období 2000/2001, a to 14,17. 

Graf16 
Změny rychlosti běhu a srdeční frekvence na úrovni individuálního anaerobního prahu v závislosti na 

období 2000-2004 moderní pětiboj- G.L. 
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Individuální hodnoty pro hodnocení změn výkonnosti na úrovni ANP v běhu moderní pětibojařky G.L. 
v porovnání s nejlepším závodním výkonem (n.z.v.) na 3000 m (Pozn.: běh: "0" běžecká trat') 

2000-2004 

G.L. ANP 
SF LA v běh n.z.v. 

období [n.min-1
] fmmol.r 1

] fkm.h- 1
] t 3000m 

2000/01 192 3,71 14,17 11:20 

2001/02 186 3,56 14,17 11:08 

2002/03 184 3,70 14,21 10:59 

2003/04 184 3,62 14,51 10:57 
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Průměrné hodnoty parametrů na úrovni ANP v běhu u moderního pětibojařky V.O. graf 
17, tab.l9. 

Nejvyšší průměrné hodnoty SF dosahuje v období 2000/2001, a to 174 n.min-1 a nejnižší 
v období 2003/2004, a to 164. Křivka srdeční frekvence na ANP má sestupnou tendenci. 

Nejvyšší průměrné hodnoty rychlosti běhu dosahuje v období 2001/2002, a to 14,68 n.min-
1 a nejnižší v období 2002/2003, a to 13,04. 

Graf17 
Změny rychlosti běhu a srdeční frekvence na úrovni individuálního anaerobního prahu v závislosti na 

období 2000-2004 moderní pětiboj-V.O. 
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Tabulka 19 
Individuální hodnoty pro hodnocení změn výkonnosti na úrovni ANP v plavání moderní pětibojařky V.O. 

v porovnání s nejlepším závodním výkonem (n.z.v.) na 3000 m (Pozn.: běh: "O" běžecká trat') 
2000-2004 

v. o. ANP 
SF LA v běh n.z.v. 

období [n.min-1
] [mmol.r1

] [km.h-1] t 3000m 

2000/01 174 3,43 14,67 11:15 

2001/02 174 3,46 14,68 11:28 

2002/03 166 3,95 13,04 11:49 

2003/04 164 3,12 14,35 11:44 

65 



6.5. 

Změny individuální výkonnosti na úrovni ANP v plavání 

Statistické zpracování průměrných hodnot parametrů na úrovni ANP jsou uvedeny 
v tab.20-23. Porovnáme-li průměrné rychlosti, SF i a nejlepší závodní výkon, vykazují 
hodnoty parametrů vzestupnou tendenci u všech uvedených moderních pětibojařů a 
pětibojařek. 

Grafické zpracování porovnání SF běhu a plavání na úrovni ANP v závislosti na období je 
znázorněno v grafech 18-21. 

Tabulka 20 
Individuální hodnoty pro hodnocení změn výkonnosti na úrovni ANP v plavání modernfho pětibojaře 

S.M. v porovnání s nejlepším závodním výkonem (n.z.v.) na 200 m (Pozn.: plavánf: 25m bazén) 
2000-2004 

S.M. ANP 
SF t 100m v n.z.v. 

období [1 . -I] m.s-11 t200m n.mm 

2000/01 172 1:14 1,35 2:08,4 

2001/02 170 1:14 1,35 2:09,0 

2002/03 170 1:12 1,39 2:06,2 

2003/04 170 1:11 1,41 2:04,9 

Graf 18 
Porovnání SF na úrovni ANP v plavání a běhu v období 

2000-2004 moderní pětibojař-S.M. 
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Tabulka 21 
Individuální hodnoty pro hodnocení změn výkonnosti na úrovni ANP v plavání moderního pětibojaře S.D. 

v porovnání s nejlepším závodním výkonem (n.z.v.) na 200m (Pozn.: plavání: 25m bazén) 
2000-2004 

S.D. 
ANP 

SF t 100m v n.z.v. 
období [1 . -1] m.s-1

] t200m n.mm 

2000/01 177 1:11 1,41 2:08,9 

2001/02 175 1:10 1,43 2:09,2 

2002/03 175 1:09 1,45 2:08,1 

2003/04 175 1:09 1,45 2:06,9 

Graf 19 
Porovnání SF na úrovni ANP v plavání a běhu v období 

2000-2004 moderní pětibojař-S.D. 
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Tabulka 22 
Individuální hodnoty pro hodnocení změn výkonnosti na úrovni ANP v plavání moderní pětibojařky G.L. 

v porovnání s nejlepším závodním výkonem (n.z.v.) na 200m (Pozn.: plavání: 25m bazén) 
2000-2004 

G.L. 
ANP 

SF t 100m v n.z.v. 
období [l . -l] m.s-1

] t200m n.mm 

2000/01 184 1:22 1,22 2:21,1 

2001/02 180 1:22 1,22 2:21,5 

2002/03 179 1:19 1,27 2:18,4 

2003/04 179 1:19 1,27 2:20,0 

Graf20 
Porovnání SF na úrovni ANP v plavání a běhu v období 

2000-2004 moderní pětibojařky-G.L. 
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Tabulka 23 
Individuální hodnoty pro hodnocení změn výkonnosti na úrovni ANP v plavání moderní pětibojařky V.O. 

v porovnání s nejlep~ím závodním výkonem (n.z.v.) na 200m (Pozn.: plavání: 25m bazén) 
2000-2004 

v. o. ANP 

SF t 100m v n.z.v. 
období [l . -I] m.s-1

] t200m n.mm 

2000/01 160 1:27 1 '15 2:29,2 

2001/02 160 1:27 1 '15 2:31 ,8 

2002/03 160 1:26 1,16 2:29 3 

2003/04 160 1:26 1,16 2:29,8 

Graf21 
Porovnání SF na úrovni ANP v plavání a běhu v období 

2000-2004 moderní pětibojařky-V.O. 
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7. 

Hodnocení a diskuse 

Pro hodnocení výsledků stupňovaného testu jsme využili průměrné hodnoty vybraných 

antropometrických a funkčních parametrů zjišťované na běhacím koberci o sklonu 5% (Bunc 

1989) viz. tabulka 24. 

Tabulka 24 
Průměrné hodnoty vybraných antropometrických a funkčních parametrů zjišt'ované v průběhu testu na 

běhacím koberci o sklonu 5% (Bunc 1989) 

věk výška hmotnost VOzmax 
[l.min-1

] 

SFmax Vmax n 

Moderní 25,7 183,4 79,1 5,16 197,89 17,90 10 
pětiboj 4,2 4,6 5,4 0,74 10,33 1,22 

Muži v parametru V02max dosáhli v období 2000/2001 průměrné hodnoty 4,49l.min-1 

a 2001/2002 průměrné hodnoty 4,37 l.min-1 čímž nedosahují hodnot uvedených v tab. 24 

v porovnání s tab. 6 a 7. Významnou roli v tomto rozdílu hrají změny distancí v běhu a 

v plavání*. Největší rozdíl hodnot je u průměrné hmotnosti, kde muži v období 2000-2002 

vykazují o ll kg nižší hodnoty než uvádí tab. 24. Hodnoty aerobní výkonnosti moderních 

pětibojařů jsou srovnatelné s juniorskými triatlonisty. 

Ženská část v maximální aerobní výkonnosti dosahuje v období 2000/2001 průměrné 

hodnoty V02max 3,50 l.min-1 a 2001/2002 průměrné hodnoty 3,60 l.min-1 viz. tab. 8 a 9. 

V porovnání s muži je úroveň výkonnosti o 14% nižší. Srovnatelná je průměrná hodnota 

SF max mezi muži a ženami. 

Pro hodnocení výsledků submaximálního testu jsme dále využili průměrné hodnoty na 

úrovni individuálního ANP v běhu triatlonistů mužů a žen, zjišťované v atletické kryté hale na 

dráze s umělým povrchem (Formánek, Horčic 2002) viz. tabulka 25. 

·no roku 1996 byla délka běžecké trati (muži 4000m, ženy 2000m) a plavecké trati (muži 300m, ženy 200m). 
Od roku 1997 se sjednotily u obou pohlaví délky tratí v běhu a v plavání. (3000m běh, 200m plavání). 
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Tabulka 25 
Průměrné hodnoty srdeční frekvence na úrovni individuálního anaerobního prahu v běhu 

triatlon-muži a ženy (Formánek, Horčic 2002) 

SFANP V běh 

věk n [n.min"1
] [km.h"1

] 

muži >20 19 171,9 17,66 

ženy >20 8 177,6 15,9 

Když srovnáme průměrné hodnoty v běhu moderních pětibojařů SF ANP jsou téměř shodné 

u mužů i u žen. Ve srovnání s tab. 25 se SF moderních pětibojařek (tab. 15) shoduje. U 

moderních pětibojařů tak převyšuje tuto hodnotu o necelých 8 tepů(tab.14). 

Rychlost běhu na úrovni ANP za období 2000-2004 roste na rozdíl od SF, která má 

tendenci klesat (graf 14, 16). Může to poukazovat na zlepšení ekonomiky běhu i trénovanosti 

v těchto intenzitách. Zlepšování maximálních funkčních parametrů na úrovni ANP vytváří 

lepší předpoklady pro výkon v moderním pětiboji. Je výsledkem dlouhodobého, 

systematického zatěžování a následné adaptace organismu sportovce. 

Pro hodnocení individuálních změn na úrovni ANP v plavání moderních pětibojařů jsme 

využili průměrné hodnoty triatlonistů na úrovni ANP (Formánek, Horčic 2002) viz. tab. 26. 

muži 

ženy 

Tabulka 26 
Průměrné hodnoty na úrovni individuálního anaerobního prahu v plavání 

triatlon-muži a ženy (Formánek, Horčic 2002) 

Vplavání SFANP 
věk n t 100m [km.h-1] [n.min-1] 
24,6 16 1:13.6 1.36 157 

21,9 6 1:16.7 1.30 169 

U vybraných moderních pětibojařů mají hodnoty Vplavání na úrovni ANP vzestupnou 

tendenci, avšak hodnoty SF ANP zůstaly téměř beze změn (tab. 20, 21 ). Srovnáním s tab. 26 

moderní pětibojaři dosahují lepších hodnot Vplavání, ale v SF ANP dosahují vyšších hodnot. 
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U vybraných moderních pětibojařek jsme zaznamenali nižší Vplavání a vyšší SF ANP (viz. tab. 

22,23 srovnání s tab. 26). 

Významnou roli v tomto rozdílu hraje rozdílnost a charakter zatížení v závodě a tudíž i 

v tréninkové jednotce. 
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8. 
Závěr 

Informace o úrovni aerobní výkonnosti sledovaných u seniorské reprezentace moderních 
I• 

pětibojařů přinášejí hodnotná a zajímavá zjištění. Dosažené hodnoty jednotlivců ve 

stupňovaných testech a submaximálních testech mají podstatnou roli pro stanovování 

intenzity tréninkového zatížení a určující předpoklady pro výkonnost v moderním pětiboji. 

Byly vytvořeny základní matematicko-statistické charakteristiky dle pohlaví a období, 

které se staly modelovými pro další hodnocení V02max a výkonnosti na úrovni ANP prahu. 

Hodnoty V02max prokazují minimální nárůst, a proto stupňované testy od období 

2002/2003 nejsou u seniorské reprezentace absolvovány. Tyto testy se používají především u 

dorostu, kde určují dobrou perspektivitu výkonnosti v cyklických disciplinách moderního 

pětiboje. 

Srdeční frekvence na úrovni ANP v běhu moderních pětibojařů mužů i žen v období 2000-

2004 má klesající tendenci a rychlost běhu na úrovni ANP se zvyšuje. Z tohoto zjištění 

vyplývá ve sledovaném období zlepšení výkonnosti na úrovni ANP v běhu. SF na úrovni 

ANP je u obou pohlaví obdobná. 

Trendy ve změně výkonnosti na úrovni ANP moderních pětibojařů v běhu a plavání je 

identická. ANP v plavání je empiricky stanovována z běžeckých submaximálních testů, kde 

v plavání je přibližně SF ANP o 6-1 O tepů nižší, něž v běhu stejné intenzity. 

Hodnoty SF na úrovni ANP moderních pětibojařů v běhu a plavání, zpracováním do 

spojnicových grafů vykazují stejnou klesající tendenci. 

Hodnoty parametrů individuální výkonnosti na úrovni ANP u všech dlouhodobě 

sledovanýchjedinců mají ve sledovaném období vzestupnou tendenci. Výjimku tvoří jeden 

testovaný jedinec (V.O.), který v roce 2004 ukončil sportovní kariéru. 
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Sledování intenzity zatížení na úrovni ANP včetně odezvy organismu, jsou důležité 

parametry při řízení tréninku a by měly být výchozí hodnotou pro plánování tréninkových 

jednotek moderních pětibojařů. 

Doporučujeme pokračovat v testování aerobní výkonnosti (submaximální test v běhu) 

v průběhu přípravného období. Domníváme se však, že by bylo vhodné zavést i testy 

v plavání pro přesnější stanovování úrovně ANP. Získali bychom komplexnější informaci o 

úrovni aerobní výkonnosti v průběhu celého přípravného období a o odezvě na tréninkové 

zatížení. 
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9. 

Seznam použitých zkratek 

AEP 

ANP 

ADP 

ATP 

CP 

DFmax 

FSP 

LOH 

LA 

LAmax 

M 

MP 

MOV 

ME 

MS 

n 

n.z.v. 

OH 

pH 

R 

RER 

SD 

SF 

SFmax 

SFANP 

SP 

UIPM 

v 

aerobní práh 

anaerobní práh 

adenosindifosfát 

adenosintrifosfát 

creatinfosfát 

dechová frekvence v maximu 

finále Světového poháru 

letní Olympijské hry 

laktát 

maximální dosažená hladina laktátu 

medián 

moderní pětiboj 

Mezinárodní olympijský výbor 

mistrovství Evropy 

mistrovství světa 

rozsah souboru 

nejlepší závodní výkon 

Olympijské hry 

míra koncentrace vodíkových iontů 

průměr 

poměr respirační výměny 

směrodatná odchylka 

srdeční frekvence 

maximální dosažená srdeční frekvence 

srdeční frekvence na úrovni anaerobního prahu 

Světový pohár 

Mezinárodní unie moderního pětiboje 

rychlost 
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Vplavání 

VANP 

vo2 
vco2 
VEq02 

VOD 

V02max 

rychlost běhu 

rychlost plavání 

rychlost na úrovni anaerobního prahu 

objem spotřebovaného kyslíku 

výdej oxidu uhličitého 

ventilační ekvivalent pro kyslík 

výkon ovlivňující determinant 

maximální spotřeba kyslíku 
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