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Abstrakt 

Název práce: 

Charakteristika sportovního výkonu v maratonech horských kol s přihlédnutím ke 

specifice tréninku žen. 

Characteristic sports achievement m marathon mountine bike competition with 

consideration to specifical traning women. 

Cíle práce: 

Zdůraznit specifika struktury sportovního výkonu v maratonském závodě horských kol. 

Cílem, který jsme si stanovili, je porovnání názorů mužů a žen a z nich vytvořit 

modelovou strukturu jednotlivých faktorů sportovního výkonu v dané sportovní 

disciplíně. Použít části této práce jako podklad pro další projekt doktorského studia. 

Metoda: 

Výzkum struktury sportovního výkonu byl proveden dotazníkovou metodou. Dotazníky 

vyplnilo 50 závodníků - 40 mužů a 1 O žen. Dotazník obsahoval vybrané faktory 

struktury sportovního výkonu a závodníci v něm měli za úkol vytvořit žebříček 

důležitosti jednotlivých faktorů. Z každého bodu v dotazníku byly vytvořeny dva grafy, 

jeden mužů a jeden žen, do kterých byly zaneseny výsledky průzkumu. 

Výsledky: 

Ukazují použití jednotlivých faktorů v tréninkovém procesu a přispívají k porozumění 

tohoto výzkumu a je možné použít do dalších projektů. 

Klíčová slova: 

struktura sportovního výkonu, maratonský závod horských kol, faktory 
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Úvod 

Sport je poutavá podívaná, ale také oblíbená aktivní činnost. Měření výkonů 

v nejrůznějších formách sportovních soutěží sledují, hodnotí a posuzují milióny lidí na 

celém světě. Sportovní výkony je nejen vzrušují, ale současně povyšují jejich nositele

sportovce na idoly a vzory. Sportovní výkon zaujímá v této sféře významné místo, je 

jádrem sportovní činnosti a sportu vůbec. 

Sportovní výkon je výsledným projevem výkonnostního rozvoje sportovce, a proto jsou 

v něm obsaženy vrozené dispozice, vlivy přírodního a sociálního prostředí a vliv 

tréninkového procesu. Tyto vlivy tvoří jednotu, vzájemně se podmiňují a doplňují. 

Podstatou sportovního výkonu je nutno charakterizovat na úrovni lidských schopností, 

protože míra jejich rozvoje je ze společenského hlediska nejvýznamnější. Proto 

sportovní výkon charakterizujeme jako projev specializovaných schopností jedince 

v uvědomělé činnosti, zaměřené na řešení pohybového úkolu, který je vymezen pravidly 

daného sportovního odvětví nebo disciplíny. 

Sportovní výkony jsou velice různorodé a požadavky, které kladou na sportovce, se 

rovněž liší. Z pohledu motoriky existují sportovní výkony realizované cyklickými 

pohybovými činnostmi (atletické běhy, plavání, cyklistika, kanoistika apod.) nebo 

výkony realizované acyklickými pohybovými činnostmi (skoky, vrhy, hody, vzpírání 

apod .. ) Jiné výkony jsou charakteristické bohatými pohybovými kombinacemi 

(gymnastika, krasobruslení, skoky do vody apod.). 

Každý sportovní výkon je určitým uceleným systémem, který má svou vlastní strukturu, 

která bývá obecně charakterizována jako síť vztahů a vazeb. Struktura sportovního 

výkonu je dána určitým počtem a uspořádáním faktorů a jejich vzájemnými vztahy. 

V mezích struktury sportovního výkonu je nutno vždy chápat celistvost sportovního 

výkonu, tj. vzájemné spolupůsobení všech faktorů, jejich závislost, podmiňování a 

kompenzaci. 
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Jednotlivá sportovní odvětví mají různou strukturu svého sportovního výkonu. 

Maratonský závod horský kol patří mezi sporty, které nejsou v České republice příliš 

populární a známé (v porovnání např. s kopanou, hokejem, atletikou atd.). I to je jeden 

z důvodů malého počtu vědeckých činností, které se maratónským závodem horských 

kol zabývají. Právě kvůli absenci literatury zabývající se strukturou sportovního výkonu 

v maratónských závodech horských kol, se tato práce bude snažit tento problém 

postihnout. 

Výsledky této práce by měly sloužit trenérům a závodníkům, aby mohli v tréninkovém 

procesu rozvíjet právě ty schopnosti, které jsou pro maratonské závody horských kol 

nejpotřebnější. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Historie horského kola 

Touha pohybovat se na bicyklu ve volné přírodě, vydávat se s ním k výšinám, zdolávat 

horské průsmyky a sjíždět ostře řezanými serpentinami do údolí, není nová. 

V sedmdesátých letech však dostává zcela jinou dimenzi. 

Kalifornští průkopníci 

V zimě roku 1973 se vydávají dva Kaliforňané, Gary Fisher a Joe Breeze, na svých 

letitých bicyklech k hoře Tamalpais. Stoupání terénem s občasným tlačením kol a 

zejména zpáteční prudký sjezd neupravenou cestou plnou štěrku, výmolů a kořenů jim 

přináší dosud nepoznané zážitky. Na tomto 850 metrů vysokém vrcholku severně od 

San Franciska začíná éra kol do každého terénu. Kjejich průkopníkům patří právě tito 

dva. A ještě dvě jména se spojují s počátky nové cyklistické vlny - Charles Kelly a 

později i Tom Ritchey. 

S terénními jízdami na kolech se poprvé setkali v cyklistickém klubu, kde několik 

mladíků holdovalo nevázaným jízdám v přírodě na starých kolech značky Schwinn 

Cruiser, vyrobených někdy ve čtyřicátých letech, s robustním ocelovým rámem a 

balonovými pneumatikami. Pátrali po zapomenutých zrezivělých Cruiserech u 

vetešníků a obchodníků se starým železem. Snadno je za pár dolarů získávali a po jejich 

zpojízdnění se s nimi členové klubu společně vydávali do terénu. Vyvrcholením býval 

výjezd na Tamalpais, po němž následoval vzrušující sjezd. Prasknutí rámu, řídítek nebo 

přední vidlice bývalo na denním pořádku a obstarávání náhradních dílů bylo stále 

obtížnější. (Hrubíšek, 2005) 

Závody "repack" 

Roku 1976 byl dobou prvních závodů. Proslulou závodní dráhou byl asi tři kilometry 

dlouhý úsek zvaný Cascada Canyon Fire Road nedaleko Fairfaxu, v pahorkovité krajině 

Marin County. Pro tyto originální závody se vžilo označení "repack". Při sjezdu byla 

protišlapací brzda starých kol (přední brzdu většinou neměla) tak přetížena, že se 
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v zadním náboji pálil mazací tuk. Po každém sjezdu se musel náboj rozebrat a znovu 

promazat, čemuž se říkalo "repack"5
. Závody vypisované každé dva či tři týdny měly 

velký podíl na neustálém zdokonalování kol stavěných pro tento účel. Gary Fisher a Joe 

Breeze, patřící mezi "repack-závodníky" k nejrychlejším, přicházeli stále s novými 

technickými zlepšeními. 

Praskání trubky řidítek zabránila motocyklová řidítka, málo účinnou protišlapací brzdu 

zadního kola nahradil Gary Fischer bubnovými brzdami na obou kolech, uplatňují se 

motocyklové brzdové páky a bowdeny značky Magura. Jednoho dne Gary namontoval 

na svůj stařičký bicykl přehazovačku a pětikolečko, což se brzy objevilo na většině 

terénních kol. Při divokých jízdách mimo cesty se nevyplácelo pouštět jednou rukou 

řidítka a hledat páčku přehazovačky na trubce rámu. Bylo to opět Gary Fisher, kdo 

přišel s významnou novinkou, která se stala typickou pro horská kola - montuje na 

řidítka palcem ovládané řazení. 

Charlie Keily se ujal popularizace nového trendu v cyklistice. Hodně publikuje a jeho 

články uveřejňované ve velkých amerických cyklistických magazínech se setkávají 

s nečekaným ohlasem. Popularita cyklistiky provozované "mimo cesty" ve volné 

přírodě překračuje hranice kalifornského kraje Marin. Později zakládá Keily vlastní 

časopis s poněkud zvláštním titulem "Fat Tire Flyer Magazine", vycházejícím 

z tehdejšího označování kol do volného terénu "Fat Tire Bike" (kolo s tlustými 

pneumatikami). Keily dal také popud, bylo to v roce 1977, ke stavbě speciálních rámů 

pro tento druh kol na zakázku. Přesvědčil svého přítele Joe Breezeho, zručného stavitele 

rámů, aby vyrobil prototyp. Geometrii rámu tehdy převzali z modelu Schwinn 

Excelsior, vyráběného v letech 1933 až 1941 a Joe se snažil zvýšit pevnost i tuhost 

rámu a zároveň postavit rám co nejlehčí. První zakázkový rám speciálního kola do 

každého terénu byl na světě a dokonale splnil představy svých tvůrců. (Hrubíšek, 2005) 

Ritchey Mountain Bike 

Gary Fisher nadále zůstával věrný svému starému dobrému Schwinn Excelsior, který 

mezitím vylepšil patnácti převody. Jeho vynikající fyzická kondice, býval silničním 

závodníkem, mu dovolovala porážet všechny ostatní i se starým kolem. Teprve o dva 

5 angl. repack=znovu utěsnit, vyměnit těsnění 
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roky později začíná také Gary navrhovat vlastní rámy a protože Breeze byl příliš 

zaneprázdněn, poohlížel se po někom dalším, kdo by realizoval jeho představy. Tak 

narazil na Toma Ritcheye, obratného řemeslníka s tvůrčím přístupem k práci, 

Zanedlouho po převzetí výkresů Tom předal Garymu tři hotové rámy, které byly lehčí 

než rámy od Breezeho a Gary okamžitě objednává dalších deset. Koncem roku 1979 

zakládají Fisher s Kellym vlastní obchodní firmu na prodej kol s rámy od Ritcheye. 

Gary přemýšlel, pod jakým názvem je uvádět na trh. Stará pojmenování kol Schwinn 

"Clunker", "Balooner" nebo "Bomber" zavrhl, stejně i "Fat Tire Bike". A tak uvedl do 

života označení zcela originální "Mountain Bike", zkráceně MTB, které 

zmezinárodnělo. 

V roce 1980 se horská kola již začínají prosazovat na americkém trhu. Tak jako byla 

sedmdesátá léta v USA ve znamení kol BMX (Bicycle Moto Cross), která ostatně mají 

s horskými koly některé společné znaky, tak v osmdesátých letech tam dominovaly 

Mountain Bike. Sortiment jízdních kol v USA byl náhle obohacen o kola do každého 

terénu. Byly to v první řadě "Ritchey Mountain Bike", nabízené firmou Fisher/Kelly, 

jejichž podíl na prodeji MTB činil zpočátku plných 90 %. Produkce kol této značky 

však stále neměla charakter sériové výroby. Prvním skutečně sériovým horským kolem 

byl až model Stumpjumper firmy Specialized. K jeho inspiraci posloužila kola Ritchey, 

zakoupená firmou Specialized jako vývojové vzory. Správný vítr, velkou poptávku po 

horských kolech v Severní Americe, zachytili dva největší japonští producenti součástí 

jízdních kol. Firmy Shimano a Suntour pohotově zahájily výrobu kvalitních 

komponentů MTB. Široká nabídka jakostních dílů, navržených s ohledem na zvýšené 

zatížení při jízdách v terénu, byla důležitým mezníkem v rozvoji horské cyklistiky. 

(Hrubíšek, 2005) 

1.1. MTB na Olympijských hrách 

Horskou cyklistiku zahrnula UCl (Union Cycliste Internationale) do své struktury vedle 

silničních, dráhových a cyklokrosových závodů v roce 1990. Od roku 1993 jsou horská 

kola zařazena do olympijských disciplín. 

Maratonský závod horských kol, který spočívá ve zdolání minimálně 

osmdesátikilometrové tratě o trvání alespoň 4 hodin je nová moderní disciplína, ve které 

se teprve v roce 2003 konalo oficiální mistrovství světa. Olympijskou disciplínou však 

zůstávají pouze závody horských kol (Cross-Country). (Pravidla MTB, 2004) 
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2. Struktura sportovního výkonu 

Sportovní výkon je vymezený systém prvků, který má určitou strukturu, tj. zákonité 

uspořádání a propojení sítí vzájemných vztahů. Každý sportovní výkon - z hlediska 

jeho struktury- charakterizuje jak počet, tak i uspořádání faktorů. V kontextu struktury 

sportovního výkonu faktory chápeme jako relativně samostatné součásti sportovních 

výkonů, vycházejících ze somatických, kondičních, technických, taktických a 

psychických základů výkonů. Jejich společným podstatným znakem je to, že jsou 

trénovatelné, tj. ovlivnitelné tréninkem nebo se na ně bere zřetel při výběru 

talentovaných jedinců. 

Sportovní výkon se uskutečňuje prostřednictvím sportovní činnosti, tedy činnosti 

pohybové, zaměřené na dosažení maximálního výkonu. V průběhu tréninku je tato 

činnost osvojována a zdokonalována jako dovednost. Sportovní dovednost se chápe 

jako tréninkem získaný komplex výkonových předpokladů sportovce řešit správně a 

účinně úkoly dané sportovní specializace. Navenek se projevuje účelovou koordinací 

pohybové činnosti. Vnitřně ji zajišťují odpovídající neurofyziologické mechanismy a 

energetický metabolismus. 

V množině proměnných, které výkon ovlivňují a vytvářejí, lze rozlišit: 

• Faktory somatické, zahrnují konstituční znaky jedince, vztahující se ke 

příslušnému sportovnímu výkonu, 

• Faktory kondiční, tj. soubor pohybových schopností, 

• Faktory techniky, související se specifickými sportovními dovednostmi a jejich 

technickým provedením, 

• Faktory taktiky, jako součást tvořivého jednání sportovce ("činnostní myšlení", 

paměť, vzorce jednání jako taktické řešení), 

• Faktory psychické, zahrnující kognitivní, emoční a motivační procesy 

uplatňované v řízení a regulaci jednání a vycházející z osobnosti sportovce. 

Sportovní výkon a jeho změny je nezbytné chápat jako výsledek mnohaletého působení 

nejrůznějších vlivů (dědičnosti, prostředí, tréninku, materiálních podmínek atd.). 
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Výsledkem je určitá skladba vlastností, schopností, vědomostí, dovedností atd., která 

sportovci umožní podat konkrétní sportovní výkon. Ukazuje se, že čím vyšší má být 

sportovní výkonnost (dispozice opakovaně podávat výkon), tím větší důležitost má 

optimální skladba faktorů podmiňujících tuto výkonnost. Jistá možnost vzájemné 

kompenzace existuje, s rostoucí výkonností se však snižuje. Chápeme-li výkon jako 

integraci faktorů, je logické, že absence nebo nižší úroveň některého z nich znamená 

oslabení finálního produktu- sportovního výkonu. (Dovalil, 2002) 

Jednotlivé výše uvedené faktory, které jsou obecně platné pro všechny sportovní 

specializace, jsou rozdělené podle jejich důležitosti. Vliv jednotlivých faktorů 

sportovního výkonu v MTB maratonech je rozdílný. Míra vlivu jednotlivých faktorů je 

předmětem zkoumání odborníků i diskuzí mezi závodníky. Náš dotazník má přispět 

k rozšíření znalostí a získání informace jaký názor mají samotní závodníci. 

Proto bychom chtěli, tuto důležitost jednotlivých faktorů sportovního výkonu, touto 

cestou zjišťovat pomocí dotazníků, které jsme rozdali na maratonském závodě horských 

kol. 
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3. Charakteristika MTB 

MTB - čili Mountine Biking - závody horských kol, je sportovní odvětví, které je 

rozděleno do čtyř hlavních sportovních disciplín: 

1. Cross-country 

2. Maraton 

3. Downhill 

4. Four-cross 

Věkové kategore pro závody horských kol jsou: 

Muži: 

• 10- 14let žáci 

• 15- 16let kadeti 

• 17 - 18 let junioři 

• 19 - 22 let pod 23 

• 23 - 29 let elita 

• 30- 39let masters 1 

• 40 a více let masters 2 

Ženy: 

• 10- 14let žákyně 

• 15- 16let kadetky 

• 17 - 18 let juniorky 

• 19 - 29 let elita 

• 30 a více let masters 

Cross-Country (dále jen XC) 

Olympijská disciplína: Jednorázový terénní závod se skupinovým startem, který 

zahrnuje hlavní rysy soutěže horského kola. Závod se jede několikrát na okruhu 

dlouhém minimálně 5 - 1 O km s množstvím technicky náročných pasáží. Délka trvání 

závodu je různá podle kategorií (viz. Tab. I.) 
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Kola pro XC začínala jako neodpružená, potom s odpruženým předním kolem a dnes 

též i kola celoodpružená. Typickým XC kolem však zůstává kolo s odpruženou vidlicí. 

Určená jsou pro jízdu v členitém terénu, se stoupáními i mírnějšími sjezdy. 

(Hrubíšek, 2002) 

Pro závody XC jsou předepsány takové vzdálenosti, aby celkový čas závodu odpovídal 

následující tabulce (časy jsou uvedeny v hodinách a minutách): 

Tabulka 1.: Délka trvání závodu v XC 

Minimum Optimum Maximum 

Kadetky 0:20 0:30 0:40 

Kadeti 0:20 0:30 0:45 

Juniorky 1:00 1:15 1:30 

Junioři 1:30 1:45 2:00 

Zeny 1:45 2:00 2:15 

Muži 2:00 2:15 2:30 

Pod23 1:45 2:00 2:15 

Masters 1:15 1:30 1:45 

Muži II/hobby 1:15 1:30 1:45 

Casy jsou platné pro čas vítěze. (Ročenka MTB, 2005) 

Maraton (dále jen MX) 

Závod s hromadným startem, většinou jeden okruh 80-120 km dlouhý o minimální 

délce trvání 4 hod. V roce 2004 byl poprvé uspořádán Český pohár v této disciplíně. 

Podřadným maratonem je tzv. půl maraton - ~ MX, který je také závod s hromadným 

startem, jeden okruh o délce 40 - 60 km, časově neurčen. V roce 2006 poprvé 

uspořádán český pohár. 

Kola pro MX jsou stejná jako pro XC. (Propozice MTB cup 2006, 2006) 

Downhill- sjezd (dále jen DH) 

Závod s intervalovým startem jednotlivců, kdy musí co nejrychleji překonat technicky 

náročnou trať 1500-4000m dlouhou. Závod se jede z místa startu do místa cíle 
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položeného v nižší nadmořské výšce. Trať sjezdu smí obsahovat max. 3 %délky tratě s 

dlážděným nebo s asfaltovým povrchem a měla by celá vést dolů. 

Kola pro DH jsou sjezdové speciály, použitelné pouze pro závodní jízdy a přípravu 

k nim. Vždy mají odpružená obě kola, přední vidlici se značně velkým zdvihem. Podle 

velikosti zdvihu se rozdělily vidlice na dvě skupiny: běžné (pro XC) se zdvihem do 80 

mm a speciální (pro DH) s podstatně větším zdvihem, i přes 150 mm. Při jejich výrobě 

se vedle oceli uplatňují materiály s nízkou měrnou hmotností, jimiž se kompenzuje 

značně vyšší hmotnost odpružených vidlic vůči neodpruženým. Od brzdy se požaduje 

vysoká účinnost a ostrá reakce, často bývají kotoučové. Rámy sjezdových kol jsou 

tvarově rozmanitější než rámy kol pro XC a vyznačují se nižším sjezdovým posedem 

jezdce. Mnohé komponenty mají osobitý design sjezdových kol - vidlice, řídítka, sedla, 

pneumatiky i další. (Hrubíšek, 2002) 

Four- Cross (dále jen 4X) 

Závod čtyř jezdců na horských kolech na jedné společné sjezdové trati o délce 400-

800m s množstvím umělých překážek. Závodí se systémem kvalifikace a následných 

rozjížděk. (Ročenka MTB, 2005) 
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4. Cíle a úkoly 

4.1. Cíle práce 

Cílem naší práce je zdůraznit specifika struktury sportovního výkonu v MTB 
maratonech, se zaměřením na specifiku tréninku žen. 

4.1.1 Základní a zároveň nejdůležitější cíl, který jsme si stanovili, bylo zjisti a 

schematicky popsat modelovou strukturu sportovního výkonu v maratonském závodě 

horských kol. 

4.1.2 Na základě výsledků v dotazníku, který byl rozdán 40 mužům a 10 ženám, JSme 

se pokusili zjistit názory a odlišnosti odpovědí na následující otázky: 

a) jejich předchozí specializaci 

b) pravidelnost zátěžových testů 

c) počet tréninkových hodin za týden v přípravném a závodním období 

d) procentuální rozložení jednotlivých faktorů struktury sportovního výkonu závodníka 

při závodě 

e) procentuální rozložení kondičních faktorů při závodě 

4.2. Pracovní úkoly 

Abychom mohli splnit cíle naší práce, stanovili jsme si následující úkol: 

provést dotazníkové šetření mužů a žen absolvujících MX závody, zaměřené na 

strukturu sportovního výkonu v maratonském závodě horských kol a vyhodnotit jeho 

výsledky. 
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5. Metody výzkum u 

Výzkum názorů na strukturu sportovního výkonu v MTB jsme provedli metodou 

dotazníku (viz příloha 1). Dotazníková metoda byla zvolena proto, že o maratonském 

závodě horských kol jako takovém neexistuje dostatek literatury a také proto, že při 

závodě není možné provádět laboratorní šetření (např. elektromyografie, měření složení 

vydýchaného vzduchu je možné jen při simulačních závodech na kratší trati). Dotazníky 

byly předány k vyplnění vždy prvním deseti nejlepším závodníkům z mužské kategorie 

(muži 15- 18 let, 19 - 29 let, 30- 39 let a 40 a více let) a ženám z kategorie elite, 

přímo na závodech, protože každý z nich má představu o tom, díky jakým schopnostem 

oni sami podávají závodní výkon. Bylo tedy rozdáno celkem 50 dotazníků, čili 1 O % 

z průměrné účasti na závodech, která činí cca 500 závodníků. Úspěšnost návratnosti 

byla 100%. 

Charakteristika dotazníků 

Dotazník obsahoval všechny faktory struktury sportovního výkonu a závodníci v něm 

měli za úkol vytvořit procentuální žebříček důležitosti jednotlivých faktorů. V první 

části měli závodníci vyplnit informace, které se týkají spíše tréninkového procesu a 

jejich minulosti a v druhé části měli kjednotlivým faktorů přiřadit procentuální 

hodnotu. 

Vyhodnocení dotazníků 

Z výsledků každé otázky v dotazníku jsme vytvořili grafy mužů a žen, do kterých jsme 

zanesli výsledky průzkumu. Jednotlivé grafy jsou uvedeny v hlavní části práce. 
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II. HLA VNÍ ČÁST 

V dnešní době je nabídka ryze ženského cyklistického zboží, celá kola nevyjímaje, stále 

širší a pestřejší. Zařazení speciálního dámského modelu do kolekce už není u 

jednotlivých značek výjimkou. Také tréninkové plány se již zaměřují na ženskou 

anatomii a fyziologii, ale přesto je povědomí o odlišnosti žen a mužů v cyklistice stále 

nedostatečné. Proto bychom v této práci rádi zdůraznili tato specifika. 

Sportovní výkonnost žen se v posledních desetiletích významným způsobem zvyšuje a 

neustále se přibližuje výkonnosti mužů. (Harries a kol., 1991 ). 

Ženy, které jezdí na kole, vyznávají především rekreační cyklistiku, a dokonce se 

některé účastní cyklistických závodů. Ovšem otázka zní: ,je nízký zájem o závody 

ženskou přirozeností?". Nebo tato potřeba existuje, ale je neslučitelná se současným 

rozdělením rolí ve společnosti? Má pro ženy smysl měřit své síly s konkurentkami, 

které disponují zcela odlišnými fyzickými a psychickými předpoklady nebo nakonec 

spočívá důvod v nedostatku sebevědomí? Nejčastější důvody pro pěstování sportu, které 

ženy uvádějí, jsou odreagování, zdravý životní styl a především sociální aspekty 

(trávení volného času s přáteli nebo s rodinou). Ale i přes všechna tato úskalí se najdou 

v České republice ženy, které se nebojí změřit síly se svými konkurentkami, ale 

dokonce i muži a věnují tréninkové přípravě i několik let, aby dosáhly sportovních 

úspěchů nejen na domácí scéně, ale i v zahraničí. 
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6. Specifika žen v MTB maratonech 

Horská kola pro ženy 

Důvod, proč je tak málo žen schopno se nadchnout pro závody horské cyklistiky, možná 

také spočívá ve výběru materiálu. Speciálním fyzickým předpokladům žen (dlouhé 

nohy, kratší trup, nízká váha) věnují výrobci kol jen málo pozornosti. Pro cyklistky na 

horském kole je tedy rada kompetentního personálu ve specializovaných obchodech 

zvlášť důležitá. Rám, představec, řídítka, sedlo a brzdy musí být přizpůsobeny 

požadavkům žen. (Gerig - Frischknecht, 2004) 

Historie vývoje dámského kola 

Specifický bicykl pro dámy není novinkou, ale už historickou záležitostí. Odlišnost však 

měla tenkrát zcela jiný účel než dnes. Šlo především o nastupování v dlouhé sukni, 

čemuž u pánských rámů bránila horní rámová trubka. Stačilo ji tedy navařit co nejblíže 

té spodní, popřípadě ještě namontovat před výplet zadního kola síť proti namotávání 

sukně a výjimečně dodat měkčí pružiny do koženého sedla. To na tehdejší nároky 

cyklistek úplně stačilo. (Vrzalová, 2005) 

Současnost dámských kol 

Současná moderní cyklistka vyžaduje stále více rámy, komponenty a doplňky určené 

pouze pro ženské pohlaví. Zvykli jsme si na dámské produkty v jiných sportovních 

odvětvích jaksi automaticky, aniž bychom přemýšleli, zda mají v tom či onom oboru 

praktické opodstatnění. V cyklistice jsme se s odlišným přístupem setkávali zpočátku 

velmi zřídka. Nikdo se nepozastavoval nad ženskou anatomií a odlišnými uživatelskými 

potřebami, a přitom jsou v cyklistice tak velké. Cyklistika byla dříve "unisex", ženám 

mnohdy musel stačit jen malý rám, ty šťastnější pro sebe získaly třeba ještě měkčí sedlo 

nebo gumové rukojeti na řidítka. 

V současnosti je nabídka ryze ženského cyklistického zboží, celá kola nevyjímaje, stále 

širší a pestřejší. Zařazení speciálního dámského modelu do kolekce už není u 

jednotlivých značek výjimkou, ale spíš povinností. 
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6.1. Rám, vidlice, tlumič 

U rámů je lepší se poohlédnout po typu se speciálně dámskou geometrií (nikoli jen volit 

malou velikost klasické geometrie), to platí především u menších postav. U klasické 

geometrie horského kola totiž ani malá velikost nesplňuje požadavky na potřeby žen, 

kolo je stále relativně dlouhé. Čím je ale cyklistka vyšší postavy, tím více je pro ni 

vyhovující klasický rám. U klasických horských kol se lze ještě orientovat podle 

celkového zaměření. 

U odpružených vidlic by mělo u malých velikostí rámů automaticky odpovídat 

nastavení pružení pro nižší hmotnost jezdce. Tvrdé pružiny a eleastomery změkčíme 

pouze výměnou za jiné. Proto je nejschůdnější cestou vidlice se vzduchovým systémem, 

kdy si tlak nastavíme sami. (Vrzalová, 2005) 

6.2. Řídítka, sedlo, brzdy 

Volme raději více šikmou horní rámovou trubku6 s vysoko položenými řídítky, která by 

neměla být příliš široká, vyšší poloze pomůže jejich větší zalomení v případě 

prohnutých řídítek uprostřed. U gumových rukojetí na řidítka7 a rohů jde jen o to mít 

takový průměr, aby je ženy dokázali uchopit. 

Sedlovky lze zhruba rozlišit na dvě skupiny, s horním zahnutím a pak rovné. Při 

problémech s délkou rámu ho sedlovka s horním zahnutím prodlouží, a naopak rovná 

sedlovka zkrátí. 

Výběr sedla má pro ženy velký význam. Speciální dámské má dnes téměř každá značka, 

a tak záleží na nás, zda zvolíme turistické, nebo sportovní. Zásadní je, že pokaždé musí 

splňovat určitá kritéria, což je oproti pánskému kratší délka a širší zadní část, někdy 

také jiné rozvrstvení gelu uvnitř. 

Brzdy a jejich správné ovládání je závislé na páce. U kotoučových brzd se doporučuje 

hydraulika, která nevyžaduje tolik síly a má dostatečnou účinnost. Klasické ráfkové 

brzdy (V-brake) 8 zase nesmějí klást příliš velký opor. 

6 Slopping- slangový- hovorový termín převzatý z angličtiny. 
7 Gripy- slangový- hovorový termín převzatý z angličtiny. 
8 Véčka- slangový- hovorový termín převzatý z angličtiny. 
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Důležitým faktorem je také hmotnost kola. Zde samozřejmě platí přímá úměra - čím 

lehčí kolo, tím lépe se ženě jede. Na zvážení pak zůstává, zda žena na horském kole9 

investuje desítky tisíc korun do lehkého kola pod deset kilogramů, anebo jejímu 

rekreačnímu ježdění stačí čtmáctikilové horské kolo nejnižší třídy. S jídlem roste chuť a 

s přibývajícím počtem najetých kilometrů také nároky na výbavu. 

(Vrzalová, 2005) 

9 Bikerka 

- 23-



7. Zvláštnosti tréninku žen 

Tabulka 2.: Hlavní morfologické a funkční rozdíly mezi mužem a ženou 

Ukazatel ŽENY MUZI 

Výška Nižší Vyšší 

Hmotnost Nižší Vyšší 

Specifická hmotnost Nižší Vyšší 

Procento tuku Vyšší Nižší 

Hmotnost orgánů (absolutní Nižší Vyšší 

i relativní) 

Hmotnost svalstva Nižší vyšší 

(absolutní i relativní) 

Hmotnost kostí (absolutní i Nižší Vyšší 

relativní) 

Pánev Sirší a nižší Užší a vyšší 

Končetiny (odchylky Valgózní Virózní 

podélné osy) 

Ramena Užší Sirší 

Počet erytrocytů Nižší Vyšší 

(hematokrit i hemoglobin) 

Síla valová: 

Relativní Stejná Stejná 

Absolutní Menší Větší 

Kloubní pohyblivost Větší Menší 

Svalový tonus Nižší Vyšší 

Srdeční výkon Menší Větší 

Tepová frekvence Stejná event. vyšší Stejná event.nižší 

maximální 

Kapacita plic (totální, Menší Větší 

vitální) 
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Ventilační hodnoty Nižší Vyšší 

(klidové, maximální) 

Aerobní kapacita (V02max) Menší Větší 

Anaerobní laktátová Menší Větší 

kapacita (ATP+CP) 

Anaerobní laktátová Menší větší 

kapacita (glykolýza) 

Hmotnost svalstva Nižší vyšší 

(absolutní i relativní) 

(Havlíčková, 2003) 

Obecně leze říci, že rozdíly ve fyzické výkonnosti mužské a ženské populace začínají 

od puberty. Pod vlivem mužských pohlavních hormonů se zvyšuje množství svalové 

masy a tím výrazně roste svalová síla u chlapců v porovnání s dívkami. Mohutnost 

transportní kapacity krve pro kyslík je, vzhledem k menší výkonnosti kardiorespirace a 

vlivem působení ženských pohlavních hormonů, u žen menší. Aerobní kapacita žen se 

při intenzivní práci rychleji vyčerpá a proto ženy jsou nuceny přecházet dříve na 

anaerobní laktátový způsob získávání energie. 

Výkonnost žen je zhruba o čtvrtinu nižší než u mužů. Nejvíce je žena znevýhodněna při 

silových výkonech. Dosahuje 50 - 70 % mužských hodnot. V rychlostních a 

vytrvalostních výkonech je asi na 60 - 85 % mužských hodnot. Pouze v obratnostních 

výkonech je žena lepší než muž (106 %). Obecně lze říci, že trénovaná žena zhruba 

dosahuje (vyjma obratnostních výkonů) hodnot netrénovaných mužů. 

Porovnáme-li nejlepší výkony v atletických disciplínách, kterých dosáhli muži a ženy, 

shledáme největší rozdíly v silových výkonech, tj. ve skokanských a vrhačských 

disciplínách. Pouze 1 O % rozdíl je ve vytrvalostních bězích a nejmenší je v plavání. 

Fyzická výkonnost bývá více či méně ovlivněna menstruačním cyklem. Bylo dokázáno, 

že u sportujících dívek se menarche (první menstruace) objevuje později. Nadměmý 

energetický výdej má zřejmě významný modulační vliv na hypothalamus, což 

v kombinaci s nízkou tělesnou hmotností prodlužuje prepubertální stav. Vyšší sportovní 
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výkonnost později dospívajících dívek může být způsobena menšími rozdíly v jejich 

tělesné stavbě vzhledem k mužům. Tyto dívky mívají delší dolní končetiny, užší boky a 

méně tělesného tuku. S výjimkou plavání jsou tyto faktory pro sportovní výkon 

výhodnější. Sekundární amenorea (nedostavení se menstruace) či oligomenorea 

(menstruace v delších odstupech, než je norma) s poruchou ovariálních cyklů se u 

sportujících žen objevuje častěji než u nesportovkyň. Na jejím výskytu s podílí jak 

vysoká tréninková zátěž, tak výrazně menší množství tuku, nízká tělesná hmotnost a 

počátek tréninku před menarche. Intenzivní dlouhodobý trénink žen může způsobit 

maskulinizaci (projevy mužských pohlavních znaků u ženy) žen zvýšenou sekrecí 

androgenů kůrou nadledvin. Při vrcholných soutěžích je někdy požadováno určení 

pohlaví na základě vyšetření sex-chromatinu v jádrech buněk ústní sliznice (Barrého 

tělíska). Oligomenorea je méně častá u žen, které byly gravidní, než u žen, které dosud 

nebyly. Vyšší výkonnost menstruujících žen bývá ve fázi folikulární, v luteální a zejm. 

v premenstruu bývá výkonnost snížena. 

Již od počátku těhotenství stoupá funkční kapacita kardiovaskulárního systému žen. 

Cvičení mírné až střední intenzity není třeba omezovat. Sportovkyně by v tomto období 

neměly závodit, i když v prvních měsících těhotenství mohou podávat vyšší výkony. Od 

5. měsíce by neměly trénovat vůbec. Po normálním porodu mohou ženy začít lehce 

trénovat po šestinedělí, za půl roku již mohou absolvovat plné tréninkové zatížení. 

Mnoho sportovkyň po porodu úspěšně závodí dále. Porodní hmotnost novorozence bývá 

u matek-sportovkyň vzhledem k nesportujícím ženám rozdílná. 

V ontogenezi představuje klimakterium, menopauza, poslední výraznou změnu 

v neurohumorálních regulacích. Náhlý pokles hormonální aktivity ovárií (vaječníků) a 

sekrece gonadotropinů (hormony tvořené v adenohypofýze, regulující činnost 

pohlavních žláz) naruší přechodně Jemnou zpětnovazebnou regulaci 

hypotalamohypofyzární i hypotalamokortikální. Narušení hypotalamických funkcí 

vyvolává poruchy termoregulace ("návaly horka"), které po ustavení nové 

neurohumorální rovnováhy vymizí, stejně jako nepříjemné psychické stavy. Pravidelně 

sportující ženy mívají klimakterické obtíže nižší. Úbytek estrogenů v menopause však 

zbavuje ženy jejich protektivního účinku na rozvoj osteoporózy a výskyt náhlých 

srdečních příhod (infarktů). Úbytek kostní hmoty lze výrazně zpomalit tělesnou 
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aktivitou> stejně jako úbytek svalové tkáně a involuční změny kardiovaskulárního 

systému. (Havlíčková> 2003) 



8. Sportovní výkonnost žen 

V posledních desetiletích se sportovní výkonnost žen významným způsobem zvyšuje a 

neustále se přibližuje výkonnosti mužů.(Harries a kol., 1991) 

Zatímco s tréninkem mužů jsou dlouhodobé zkušenosti a poznatků existuje dostatek, o 

tréninku žen je podložených informací podstatně méně. Často bývá sportovní trénink 

žen pouhou kopií tréninku mužů. Nerespektování zvláštností obou pohlaví může být 

přitom příčinou řady problémů. 

Odlišnosti tréninku žen a mužů JSOU dány genetickými rozdíly anatomické, 

fyziologické a psychologické povahy, z nich pak plynou pro sport důležité předpoklady 

motorické. 

Anatomické odlišnosti žen od mužů lze shrnout následovně: 

• ženy mají v průměru menší výšku těla (asi o 6 %) a nižší hmotnost (asi o 19 %) než 

muži stejného věku, 

• v průměru mají kratší končetiny, jejich délka nohou dosahuje přibližně 51,2% 

výšky těla (u mužů 52% výšky), 

• mají užší ramena a širší boky, 

• mají níže položené těžiště, to znamená větší stabilitu, 

• oproti mužům mají v dolní části těla více tuku (muži naopak v horní polovině těla), 

• jejich svaly tvoří asi 36% celkové hmotnosti těla (u mužů asi 44,8 %), 

• procento tuku u žen středního věku dosahuje 22-26% hmotnosti těla (u mužů 14 -

18 %), 

• celkové množství tělesné vody se u žen pohybuje v rozmezí 50 - 60 % celkové 

hmotnosti (u mužů 55-65 %), 

• ženy dosahují "kostní" dospělosti ve věku 17- 19 let (muži později ve věku 21 - 22 

let), 

• mají v průměru zhruba o 15% větší podíl pomalu kontrahujících vláken. 

Základní fyziologické rozdíly: 

• ženy mají přibližně o 20% menší srdce, 

• mají nižší systolický krevní tlak, 
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• nižší možnost transportu kyslíku krví, 

• menší objem plic a nižší plicní funkce, 

+ přibližně o 18 - 25 % nižší maximální spotřebu kyslíku, 

• asi o 20 % nižší tepový kyslík, 

• nižší bazální metabolismus (ve srovnání s muži asi o 15 %), 

+ ztrácejí železo v důsledku menstruace, 

• vyšší tolerance organizmu na zvýšenou teplotu. 

Podstatné psychologické rozdíly: 

• ženy jsou zpravidla méně agresivní než muži, 

• zpravidla jsou více citlivé na vnější podněty, 

+ role tréninku v jejich hodnotovém systému je většinou nižší než u mužů, 

• jsou více "náchylné" na intervence, které mohou změnit jejich vzezření, 

• jsou více citlivé na dietologické intervence. 

Základní motorické rozdíly: 

• pohyblivost rozhodujících segmentů je v průměru u žen větší než u mužů, 

• "citlivost" na vytrvalostní trénink je u žen vyšší než u mužů, 

• činnosti spojené s "rovnováhou" zvládají ženy lépe než muži, 

• "citlivost" na rychlostně silový trénink je vyšší u mužů než u žen. 

Uvedené rozdíly se promítají do nezbytných specifik tréninku žen. Souhrnně to 

znamená: 

+ Ženy jsou hůře "vybaveny" k rychlostně silové pohybové činnosti (např. pro skoky, 

hody a vrhy). 

• Naopak v případě rychlostní a aerobně vytrvalostní činnosti neJsou rozdíly tak 

významné. 

• Ženy jsou schopny lépe zvládnout činnosti, kde základem je rovnováha. 

• Nárůst valové hmoty v důsledku silového tréninku je u žen nižší než u mužů. 

• Rozdíly v maximální spotřebě kyslíku mezi muži a ženami jsou dány hlavně rozdíly 

v motorické výkonnosti. 
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• Schopnost organismu převádět chemickou energii na mechanickou práci je u žen 

lepší než u stejně trénovaných mužů. 

• Ve většině případů ženy lépe "vnímají" rytmus cvičení než muži. 

(Dovalil, 2002) 

Nižší kondiční předpoklady pro rychlostně silový trénink jsou pravděpodobně 

důsledkem nižších silových předpokladů i kratších končetin žen. Naopak minimálně 

stejné nebo v řadě případů dokonce lepší vytrvalostní předpoklady žen jsou 

pravděpodobně důsledkem jejich svalové morfologie (vyšší počet pomalých vláken ve 

svalech). Ženy mohou zvětšovat svoje silové schopnosti, aniž dojde ke zvětšení svalové 

hmoty, příčinou je pravděpodobně nižší hladina testosteronu. 

V technické a taktické přípravě neexistují významnější rozdíly, u žen lze počítat, jak 

bylo uvedeno výše, s lepším smyslem pro rytmus a pro orientaci. 

V psychologické přípravě se vyplácí větší takt, pochopení a důvěra, osvědčuje se ve 

větší míře využívat kladných hodnocení. Při motivaci lze podstatně více využívat 

prožitků z pohybu. Ženy obvykle potřebují častější komunikaci s trenérem. Při 

organizaci tréninkové činnosti se doporučuje dávat přednost cvičením méně agresivního 

typu. 

Sportovní trénink žen má být celkově méně namáhavý než trénink mužů. V jeho 

stavbě se to může odrážet v kratším závodním období a případně v delším období 

přípravném a přechodném. 

Vzhledem k výše zmíněným fyziologickým rozdílům by měla dietetická opatření u žen 

zajistit větší přísun železa oproti mužům. Rovněž tak je třeba pamatovat na zvýšený 

přísun kalcia, neboť u žen je doloženo zvýšené riziko osteoporózy. 

Specifická situace vzniká v době menstruace, těhotenství a po porodu. V době 

menstruace vyžaduje trénink silně individuální přístup. Někdy se doporučuje trénink 

vynechat, často záleží na tom, jak žena v těchto dnech snáší zatížení. To se doporučuje 

poněkud snížit, např. omezit posilování břišních svalů. Vhodné je při plánování volit 

např. mezocykly tak, aby se "odpočinkový" týden, tj. zotavný mikrocyklus, kryl 

s obdobím menstruace. Přísné dodržování hygienických zásad je absolutně nezbytné. 

- 30-



Účast v soutěžích bývá ryze individuální, záleží na sportu, mentalitě, typu a stavu 

sportovkyně, v souvislosti s menstruací byla pozorována snížená i zvýšená výkonnost. 

Sportování v době těhotenství a po porodu bývá individuální. Přiměřený pohyb, tedy i 

trénink, je prospěšný a doporučuje se zhruba do pátého měsíce, zcela nepřípustná je 

však přílišná námaha či vyčerpání. Po porodu připouštějí lékaři zahájen tréninku za 5 -

8 týdnů, účast na soutěžích asi po půl roce. (Dovalil a kol., 2002) 

Závodní horská cyklistika žen 

Co se týče rovnoprávnosti pohlaví v horské cyklistice, je Amerika v porovnání 

s Evropou v mnohém napřed. Akceptování žen publikem, závodními manažery a 

sponzory se značně zlepšilo, což měla za následek mimo jiné i vyrovnání finančního 

ohodnocení. Od roku 1995 dostávají první tři umístění v obou kategoriích stejnou 

finanční cenu. K tomuto vývoji samozřejmě značně přispěly spolky jako "Wombats" 

(Women's Mountain Bike and Tea Society) a můžeme jen doufat, že se podobné 

tendence prosadí i v Evropě. (Gerig- Frischknecht, 2004) 
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9. Faktory sportovního výkonu 

9.1. Somatické faktory 

Somatické faktory jako relativně stále a ve značné míře geneticky podmíněné činitele 

hrají v řadě sportů významnou roli. Týkají se podpůrného systému, tj. kostry, svalstva, 

vazů a šlach, a z velké části vytvářejí biomechanické podmínky konkrétních 

sportovních činností. Podílejí se i na využití energetického potenciálu pro výkon. 

Diferencují výchozí předpoklady pro různé typy sportovních výkonů. 

K hlavním somatickým faktorům patří: 

• výška a hmotnost těla - slouží jako orientační ukazatele pro posouzení vývoje 

mladých sportovců. Srovnáním se stejnými charakteristikami rodičů lze zjišťovat 

genetické předpoklady při predikci talentu a vývoje sportovce hlavně ve 

specializacích, kde výška těla či hmotnost patří k limitujícím faktorům výkonů. 

• délkové rozměry a poměry - dílčími somatickými faktory mohou být i délky 

tělesných segmentů (např. paží) a jejich vzájemné proporce. 

• složení těla- lze zde rozlišit aktivní tělesnou hmotu (svalstvo) a tuk. Kromě podílu 

aktivní tělesné hmoty je důležité složení svalu z hlediska zastoupení svalových 

vláken. Typy vláken, jejichž podíl je v podstatě určen geneticky, ovlivňují různé 

funkce svalu. V určitém zjednodušení se rozlišují svalová vlákna bílá, rychlá a 

červená, pomalá. Vzájemný poměr vláken je cennou diagnostickou hodnotou při 

hledání talentovaných sportovců pro uvažovanou specializaci. 

• tělesný typ - zjišťování tzv. somatotypů.Obecně se jako dobrý somatický 

předpoklad k motorickým výkonům jeví somatotyp ektomorfních mezomorfů 

s převažující mezomorfní komponentou a minimální endomorfií. Endomorfní 

mezomorfové vynikají obvykle v silových výkonech, vysoký stupeň mezomorfie 

není naopak podmínkou pro výkony rychlostní a vytrvalostní. 

(Dovalil, 2005) 

9.2. Technické faktory 

Nezanedbatelná je v cyklistice také technika jízdy. Každý začátečník by si měl vybírat 

technicky méně náročné tratě, protože na zemi je člověk okamžitě, ale návrat zpět na 

-32-



kolo může po nehodě trvat trochu déle. Technika jízdy přichází sama s najetými 

kilometry. 

9.2.1. Technika jízdy a koordinace 

Horská kola se svojí speciální geometrií rámu, 24rychlostní přehazovačkou a širokými 

pneumatikami byly konstruovány pro jízdu mino silniční provoz, ale i přes to jezdí přes 

70 % horských kol po asfaltových silnicích. Se správnou technikou jízdy je horská 

cyklistika v terénu zvláštním potěšením a přináší i zábavu. Dobrá technika jízdy je 

především pro pokročilé jezdce, kteří se pohybují na technicky náročných tréninkových 

a závodních tratích, absolutní nezbytnost. Ani nejlepší "motor" a nejsilnější nohy 

mnoho nepomohou, když se - především ve druhé polovině tratě - začnou vyskytovat 

chyby, které nás okrádají o čas a způsobují nenapravitelné časové ztráty. 

Technika jízdy je proto důležitá, ale je často brána na lehkou váhu. Při plánování 

tréninku horské cyklistiky by proto měl být vyhrazen dostatečný prostor pro rozvíjení 

správné a bezpečné techniky jízdy. Technika by se měla vylepšovat zejména v zimních 

měsících a v přípravné fázi. Začátečníci nebo sportovci, kteří přešli k cyklistice z jiného 

sportovního odvětví, si často uvědomí důležitost dobře rozvinutých technických 

schopností až příliš pozdě. 

V hlavní sezóně je při tréninku kladen důraz především na přípravu na jednotlivé 

závody. Proto zbývá v této době jen velmi málo času pro jinou náplň tréninku. Cyklisté, 

kteří by chtěli jezdit na technicky obtížně sjízdných tratích nebo se účastnit technicky 

náročných závodů, by měli co možná nejdříve začít s tréninkem v této oblasti. Čas 

vynaložený na trénink techniky se později vrátí ve formě časové úspory při zbytku 

tréninku. 

Dobrá technika jízdy může dokonce slabšímu jezdci pomoci částečně dohnat náskok 

fyzicky lépe připraveného soupeře. 

Jako každý jiný druh tréninku musí být i trénink techniky přizpůsoben individuálním 

schopnostem a jeho obtížnost se musí pomalu stupňovat. Specifický trénink techniky 

horské cyklistiky může obsahovat vše, od lehkých cvičení jako: 

• brzdění přední brzdou, 

• přejíždění přes malé překážky, 
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• sjíždění jednotlivých schodů, 

• stání na místě 

až po těžší jako: 

• jízda na zadním kole 

Každý ambiciózní horský cyklista by měl ovládat alespoň jedem malý "trik". Důkladné 

seznámení s jízdními vlastnostmi kola a vlastními schopnostmi je základním 

předpokladem úspěchu i u jednoduchých technických cvičení. U technicky slabších 

jezdců mohou i snadnější cvičení významně ovlivnit styl jízdy. 

Pády sice probíhají většinu hladce, avšak správně padat se musí naučit. Ani špičkový 

jezdec před nimi není stoprocentně chráněn, protože aby mohl zlepšit svůj styl jízdy, 

jezdí ve stále náročnějším terénu na samé hranici svých možností. 

9.2.2. Technika jízdy v obrazech a heslech 

Single track (úzké, rychlé stezky) 

• zůstaňte uvolnění 

• nechejte kolo ,jet samo" 

• přenášejte váhu 

• předvídejte 

Překážky a krátká stoupání 

• předvídejte 

• přizpůsobte volbu převodu terénu 

Uphill (jízda do vrchu) 

• optimalizujte přilnavost zadního kola 

• kontrola předního kola: Tlačte lokty směrem dolů 

• rozdělte si správně své síly 

• soustředěně dýchejte 

• přeneste váhu dopředu 
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Uphill, vestoje 

Technika při jízdě do kopce ve stoje nespočívá jen v přenášení váhy, jak se často 

praktikuje, ale v kombinaci napínání nohou, přenášení váhy, tahu pažemi za řídítka a 

oscilace celého kola ze strany na stranu. 

Downhill (jízda z kopce) 

• používejte paže a nohy jako tlumiče a zůstaňte uvolnění 

• těžiště těla přeneste podle prudkosti klesání více či méně dozadu 

• jeďte předvídavě 

• přizpůsobte rychlost podmínkám a vlastním schopnostem 

Jízda zatáčkami 

• kontrola předního kola: přeneste váhu dopředu 

• pedál na vnější straně tlačte dolů 

• pedál na vnitřní straně vytáhněte nahoru 

• jeďte předvídavě 

9.2.3. Technický trénink: praktická cvičení 

Cvičení jsou určena pro začátečníky až pokročilé. Cvičení pro zlepšení techniky jízdy je 

důležité začlenit do svého tréninkového plánu pravidelně. Obvykle se technický trénink 

provádí v zimě z důvodu bezpečnějšího dopadu do sněhu, či v průběhu sezóny, jak je 

dále níže zmíněno. Na začátku závodního období se technický trénink nedoporučuje 

z důvodu možnosti zranění před závody. Stupeň obtížnosti můžeme pomalu 

přizpůsobovat a zvyšovat. 

• Pokusy o stání na jednom místě 

• Přejíždění přes překážky 

• Přeskakování překážek 

• Poskakování na místě 

• Poskakování na překážce 

- 35-



Bezpečná jízda na štěrku, prachu, či bahně 

Štěrk, prach a bahno, tři zdánlivě odlišné věci. Všechny je však spoJUJe několik 

typických vlastností. Kola na nich zpravidla kloužou, technika jízdy na těchto površích 

vyžaduje především rovnováhu a citlivost při brzdění a zatáčení. Samozřejmě, že bláto, 

zvláště pokud je hluboké, je zvláště citlivé na vedení stopy, mnohem citlivější než prach 

či štěrk, ovšem i jemný píseček v zatáčce na asfaltu dokáže být při větší rychlosti dost 

nebezpečný. Určitě nejlepším způsobem, jak se naučit chovat v situacích, kdy se kolo 

pod vámi vymyká vaší kontrole, je častá jízda v zimě na sněhu. Sníh totiž v sobě skrývá 

všechny vlastnosti kluzkých povrchů, přičemž přilnavost bývá opravdu minimální. 

Ovšem v zimě, při pádu do čistě bílého i když někdy značně zmrzlého sněhu, odpadá 

nebezpečí odřenin. (www.mybike.webpark.cz) 

9.3. Taktické faktory 

Pravidla jízdy ve skupině: 

• Střídání by se mělo ve většině případů (na území ČR) provádět do leva, jelikož 

skupina většinou jede u krajnice po pravé straně 

• pokud fouká boční vítr, mělo by se střídat směrem do větru (taktéž vyhnutí se díře, 

předmětu na silnici), jelikož na druhé straně je pravděpodobně další cyklista (tzv. 

terezín-vítr z druhé strany, využíváme závětří) a vystřídání po větru by mělo za 

následek pád několika závodníků ze skupiny 

• pravidelně a plynule střídat vedoucího jezdce a neschovávat se ve skupině 

• na předměty na silnici či díry (tudíž očekávané vybočení z přímého směru) 

upozorníme ostatní závodníky s předstihem 

• nevybočujeme zbytečně z přímého směru 

• pokud skupina předjíždí pomalejší závodníky, měla by rychlejší skupina míjet 

předjížděné po jejich levé straně 

• vedoucí jezdec by neměl střídat těsně před zatáčkou, jelikož se vytvoří dvě řady a ty 

se do menší zatáčky ve většině případů nevejdou 

• když jde závodník v dlouhém stoupání ze sedla měl by na to upozornit patřičným 

signálem, jelikož při postavení se do pedálů závodník trochu zpomalí a může tím 

způsobit pád závodníka za sebou 
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Nejzávažnější chyby při skupinové jízdě: 

• špatná výkonnost a tudíž nekoordinované pohyby při vyšších rychlostech 

• za každou cenu najít závětří a tudíž náhlé změny směru jízdy 

• neznalost pohybu ve skupině (střídání, překonávaní díry, nerovností, předměty na 

silnici) 

• neodhadnutí svých hranic - střemhlav z kopce dojet ztrátu, kterou nabral závodník 

při stoupání 

• z kopce nebrzdit, což je nejnebezpečnější, jelikož se z kopce jezdí nejrychleji 

• neudržení stopy v zatáčkách, úzkých pasážích a podjíždění 

• střídání před ostrou zatáčkou, obrátkou 

Nejefektivnější spolupráce při stíhání soupeřů či při úniků: 

Nejefektivnější je 100% spolupráce celé skupiny, což je ale hodně složité. Nejlepší je 

odjet větší skupině ve dvou, třech či více závodnících, kteří mají společný zájem a držet 

vysoké tempo, vyhovět si a být trpělivý. 

9.4. Psychické faktory 

Fyzická aktivita neovlivňuje jen myšlení a inteligenci. Pohyb je různým způsobem 

propojen se stimulací a tlumením našich nálad a pocitů. Naše pocity, tedy "vnitřní 

pohyb" způsobený emocemi a náladami, se zdají být v tak velké míře závislé na pohybu 

svalů, že je účinek sportovní aktivity srovnáván s působením zázrační drogy. 

Minimální dávka fyzického pohybu je biologickým předpokladem pro psychické zdraví 

a vyrovnanost. Fyzická zdatnost působí jako "nárazník" v době, kdy jsme vystaveni 

silným emocionálním konfliktům, strachu a depresím. Mnozí lidé si všimli, že po 

provozování cyklických vytrvalostních sportů jako běh, plavání či cyklistika, 

zaznamenávají zlepšení nálady, a tento povzbuzující efekt na lidskou psychiku 

potvrzuje řada vědeckých studií. Fyzický trénink je jedním z nejúčinnějších pro zlepšení 

nálady, neboť dodává energii a odbourává napětí. Vytrvalostní trénink je nejlepší 

možnost, jak se zbavit špatné nálady a načerpat novou sílu. (Frischknecht, 2004) 
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9.4.1. Stres 

Slovo "sport" pochází z latinské "disportare" a znamená "bavit se, rozptýlit se". Horno 

sapiens a jeho pravěcí předchůdci prožili drtivou většinu času jako lovci či sběrači, a to 

v prostředí, které velice často vyžadovalo boj nebo útěk. Když pravěký člověk náhle 

stanul před jeskynním medvědem nebo když při lovu narazil na příslušníky 

nepřátelského kmene, rozhodovaly o jeho životě a smrti pouhé sekundy. Okamžité 

vzrušení, vyvolané nervovým systémem, uvádí svaly do napětí a celé tělo krátkodobě 

do stavu vysoké výkonnosti. 

Moderní stresové faktory vyvolají tělesnou reakci, která však nemá žádné přirozené 

ukončení. My se musíme opanovat, musíme potlačit vztek a rozhořčení, nesmíme na 

sobě dávat znát rozmrzelost, i když uvnitř přímo překypujeme zlostí. Svalové napětí 

nelze vybít, krevní tlak často ani nedostane šanci dosáhnout své normální hodnoty, 

stresové hormony nejsou odbourávány, ale otravují naše tělo. Proto se stresové reakce 

projeví tím negativněji, čím déle zůstává přítomen původce stresu - my neJsme 

biologicky uzpůsobeni tomu, abychom vydrželi dlouhotrvající napětí, rozhořčení, 

frustraci nebo nepříjemné zatížení. Negativní emoce strach, vztek a rozhořčení nás nutí, 

obrazně řečeno, běžet sprint - a ne vytrvalostní běh. Zůstanou-li však v těle, přivádí 

v nebezpečí naší vnitřní rovnováhu a konečně i naše zdraví. 

Důsledkem toho, že je naše tělo evolučně zaostalé a že reaguje "nepřiměřeně" na 

požadavky našeho moderního životního stylu, jsou nemoci jako žaludeční vředy, 

vysoký krevní tlak a onemocnění srdečního oběhu. Život v neustálém stresu přetěžuje a 

opotřebovává lidské tělo, dokud neztratí síly k regeneraci a neonemocní. My všichni 

máme tendenci rozeznávat signály stresu příliš pozdě a potom jsme překvapeni, když 

máme bolesti hlavy, když nás bolí ramena nebo šíje nebo když jsme z 

"nevysvětlitelného důvodu" vyčerpaní. 

Fyzická aktivita: nejlepší obrana proti stresu 

Nejdůležitějším předpokladem pro uvolnění je rozeznání stresových reakcí těla, a to ne 

teprve tehdy, když začne tělo reagovat svalovými křečemi nebo být v hormonální 

nerovnováze, ale co možná nejdříve při vlastní stresové situaci nebo krátce po ní. Toto 

tělesné uvědomění sice nezabrání stresovým reakcím, ale přiměje nás včas 
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kompenzovat následky stresových situací, a zabránit tak dlouhodobým následkům. 

Tělesné uvědomění je nejdůležitějším předpokladem pro uvolnění. 

Při uvolnění přerušíme proud všedních myšlenek a můžeme se odpoutat i od nelehkých 

starostí, které nás neustále pronásledují a vyvolávají vnitřní stres. Uvolnění má také 

důležitý vliv na fyzickou stránku: posiluje výkonnost imunitního systému. Pravidelné 

uvolnění mění dlouhodobě biochemii těla. V uvolněném těle je třeba stále většího 

množství stresového hormonu noradrealinu, aby se zvýšila srdeční frekvence a krevní 

tlak. Uvolnění vytváří postupně jakýsi blok, dalo by se říci stresovou brzdu, proti tomto 

hormonu a jeho eventuálnímu negativnímu vlivu. 

Psycholog Richard Dienstbier z University of Nebraska zjistil, že sportovci reagují ve 

stresových situacích mnohem klidněji a chladnokrevněji než zdraví, ale netrénovaní 

lidé. Jeho vysvětlení: Pravidelná fyzická cvičení připravují tělo na stres, protože sama 

představují určitou formu stresu. Sportovní aktivity totiž způsobují stejné fyzické 

symptomy, i když v menší míře: zrychlený tep, zvýšený krevní tlak, pocení, svalové 

kontrakce atd. Zdá se, že je tělo prostřednictvím sportu určitým způsobem připravováno 

na stres. Pravidelné vytrvalostní zatížení způsobuje, že si tělo uloží dostatek stresových 

hormonů, které jsou potom v dostatečné míře k dispozici, octneme-li se ve stresové 

situaci. 

Ovšem i zde existují určité hranice. Když dominují sportovní aktivitě pouze ctižádost a 

výkon, produkuje tělo při tréninku přemíru stresových hormonů, což má na tělo 

nepříznivý vliv. Při snaze dosáhnout velkých cílů se člověk zapomíná radovat 

z maličkostí všedního dne, protože je myšlenkami někde jinde. 

Pokusme se intenzivněji vnímat každý okamžik. Fyzické pohyby se konají právě nyní, 

právě v tomto okamžiku. Pokusme se vnitřně si uvědomovat tyto jednotlivé okamžiky a 

nemysleme na smluvené termíny, smlouvy a mrzutosti v práci. Při provozování sportu 

zažijeme absolutní bdělost a vitalitu. Ze zvýšeného obsahu kyslíku v krevním oběhu 

profituje ve velké míře mozek, protože potřebuje kyslík daleko více než ostatní tělesné 

orgány. Tak se díky prohloubenému dýchání a vyššímu zásobování kyslíkem 

povzbuzuje a ozdravuje náš duch a zvyšuje se schopnost myšlení a soustředění. Protože 

současně roste i schopnost intuice a spontaneity, je snadnější řešit problémy a dělat 

rozhodnutí. Člověk je v přímém kontaktu se svým "vnitřní hlasem", který mu říká, co 

vlastně chce. 
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Všechny výše uvedené hodnoty, které jsou prospěšné jako obrana proti stresu, MTB 

cyklistika nabízí. Je ovšem důležité dodržovat zásady zdravého tréninkového systému a 

nepřetěžovat organizmus. 
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10. Kondiční faktory 

Za kondiční faktory sportovního výkonu se považují pohybové schopnosti. V každé 

pohybové činnosti,která tvoří obsah sportovních výkonů, lze identifikovat projevy 

"síly", "vytrvalosti" a "rychlosti", jejich poměr se podle pohybových úkolů příslušného 

sportovního odvětví liší. 

Kondiční pohybové schopnosti jsou výrazně podmiňovány metabolickými procesy, 

souvisejí hlavně se získáváním a využíváním energie pro vykonávání pohybu. 

Schopnosti koordinační jsou dány především procesy řízení a regulace pohybu. 

(Neumann, 2005) 

10.1. Silové schopnosti 

Pro vymezení silových schopností je nezbytné odlišit pojem síla jako základní pojem 

mechaniky - fyzikální veličina (ve smyslu pohybových zákonů mechaniky příčina 

změny pohybového stavu těles) a pojem síla jako pohybová schopnost překonat, 

udržet nebo brzdit určitý odpor, i když souvislost nepochybně existuje. 

(Dovalil, 2002) 

Správný silový trénink způsobí zajímavé svalové proměny. Jen s dobrou úrovní silové 

vytrvalosti můžeme překonat krátké nebo dlouhé vyjížďky do kopce s co možná 

nejnižší spotřebou energie. Zvlášť důležitá je silová vytrvalost svalové skupiny 

specifické pro cyklistiku (svalstvo hýždí a boků, stehenní a lýtkové svalstvo). 

Síla vytrvalostní, j ako schopnost překonávat nemaximální odpor opakováním pohybu 

v daných podmínkách nebo dlouhodobě odpor udržovat, může být realizována při 

dynamické nebo statické svalové činnosti. (Dovalil, 2002) 

Díky pozici v sedu jsou při horské cyklistice kromě znázorněné svalové skupiny 

specifické pro cyklistiku intenzivněji namáhané také svaly trupu a nadloktí; sem patří 

svaly stabilizující ramena a lopatky, podpůrné zádové svalstvo a šikmé břišní svalstvo. 
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Obr. 1.: Zatěžované svalové skupiny při sedu na horském kole 
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(Gerig- Frischkencht, 2004) 

Vytrvalostní trénink vede ke snížení množství pracujících proteinů ve svalových 

vláknech. Pravidelný silový trénink však vede k oslabení této vytrvalostní schopnosti. 

Rozlišuje se specifický a nespecifický posilovací trénink. U specifického posilovacího 

tréninku se vykonávají stejné nebo podobné pohyby jako při dané sportovní činnosti. 

Pohyby při nespecifickém posilovacím tréninku se liší od pohybů provozovaných 

během závodů. Obecně platí jako smysluplné zahrnout do tréninkového programu 

specifický i nespecifický trénink. Čím více se potom blíží závodní sezóna, tím větší by 

měl být podíl specifického posilovacího tréninku. 

Svalstvo hraje u cyklistů, především při maximálním zatížení, také důležitou roli 

v prevenci zranění. Stabilní a dobře fungující svalový korzet chrání především spodní 

část zad před přetížením a pomáhá zabránit špatnému držení těla. (Frischknecht, 2004) 

10.1.1. Silové schopnosti žen 

Muži ženy zřetelně předčí ve všech silových schopnostech. Ženy nejvíce zaostávají 

v maximální síle a nejméně v síle rychlostní. 
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Když přihlédneme k tělesné váze, snižuje se průměrný maximální rozdíl mezi ženou a 

mužem na 20%. 

Díky intenzivnější tvorbě tukové tkáně u žen vzniká nepříznivý poměr mezi sílou a 

tělesnou hmotností. Tento faktor je pro rozdíly v síle specifické pro obě pohlaví stejně 

rozhodující jako odlišné pákové poměry a hormonálně podmíněné méně rozvinuté 

svalstvo. (Gerig - Frischknecht, 2004) 

10.1.2 Speciální síla 

Nácvik silového šlapání na nižší kadenci s výrazným podílem tlaku na rameno pedálu 

(kliku) pokud možno po celém obvodu její otáčky. Sílu je nutno dávkovat rovnoměrně 

v celém zvoleném časovém úseku. 

Možnost nacvičovat na rovině, účinnější však bude v každém případě v kopci 

s konstantním stoupáním. Lze ho trénovat v sedle i jízdou ze sedla. Má široké použití: 

časovky, dlouhá stoupání, cyklokros, XC, kritéria. Speciální síla v kombinaci 

s rychlostní vytrvalostí jsou nepostradatelnými parametry. (Novotný, 2005) 

10.2 Rychlostní schopnosti 

Dosavadní zkušenosti i výsledky řady studií naznačují, že pro praktické potřeby je 

užitečné uplatňovat strukturální přístup, tj. přijmout koncepci jednotlivých rychlostních 

schopností a jako relativně nezávislé rozlišovat: 

• Rychlost reakční, spojenou se zahájením pohybu, 

• Rychlost acyklickou, tj. co nejvyšší rychlost jednotlivých pohybů, 

• Rychlost cyklickou, danou vysokou frekvencí opakujících se stejných pohybů, 

• Rychlost komplexní, danou kombinací cyklických i acyklických pohybů včetně 

reakce; nejčastěji se vyskytuje jako rychlost lokomoce, přemisťování 

v prostoru. (Dovalil, 2002) 

Horská cyklistika má při závodech charakter technicky náročné jízdy na čas, při které 

musí lidský organismus dlouhodobě a pokud možno stejnoměrně odolávat 

maximálnímu zatížení. 
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Rychlosti se proto připisuje spíše podřadný význam. Především pro rekreačního cyklistu 

není rychlost rozhodujícím faktorem. Pro závodního cyklistu je dobrá rychlost ve fázích 

zrychlení a startů, typických pro horskou cyklistiku, velkou výhodou. 

(Gerig- Frischknecht, 2004) 

N evnímáme ji jen jako maximální rychlost jízdy samotné. Chápeme ji také jako rychlost 

rotačního pohybu nohou na klikách, rychlost akcelerace a rychlost reakce.Intenzita 

maximální spolu s maximální frekvencí šlapání = nejvyšší možná dosažená rychlost 

jízdy. 

Tréninkové prvky pro rozvoj rychlostních schopností JSOU: krátkodobé zátěžové 

intervaly, nástupy, zrychlení, sprinty. 

10.2.1 Rychlostní schopnosti žen 

I v rychlosti muži ženy předčí.Schopnost rychle reagovat a frekvence pohybu jsou ale 

srovnatelné. Rozdílné jsou zde veličiny závislé na síle. To znamená, že rychlost je 

stejně jako síla u žen omezena především nižší hladinou testosteronu. 

(Gerig - Frischknecht, 2004) 

1 0.2.2 Rychlostní trénink na horském kole 

Rychlostní trénink je založen na velmi intenzivních tréninkových zatíženích na úrovni 

anaerobního prahu trvajících 1 O - 45 minut. Provádí se s přestávkami, které trvají až do 

stavu úplného zotavení. 

Příklad tréninku: 

• 2 x 15-20 minut, stupeň intenzity- vysoká 

• lx 45 minut, stupeň intenzity- vysoká 

10.2.3 Sprint 

Účelem sprintu při sportovním výkonu je dosáhnout maximální rychlosti provedení 

daného speciálního pohybu, či souboru pohybů a být první na cílové pásce, případně 

docílit nejkratšího z měřených časů v určitém délkovém úseku. Při jízdě na kole to 

znamená vyvinutí nejvyšší možné rychlosti jízdy ve správném okamžiku. 

-44-



Dosažení této maximální rychlosti jízdy je však podmíněno, ale také omezeno, mnoha 

faktory, vesměs fyzikálními zákonitostmi. Největším protivníkem je odpor vzduchu, 

který sílí s druhou mocninou rychlosti jedoucího cyklisty. Dále jsou to pasivní odpory 

rotujících součástí bicyklu, valivý odpor pneumatik, sklon trati, technika šlapání 

cyklisty a celkový dosažený výkon také ovlivní sportovcova fyzická připravenost. 

Sprint jako celek se skládá z několika složek. 

• přichází rychlost reakce na startovní povel (platí i pro BMX a 4X), u dráhařů, 

silničářů i ostatních je to reakce na soupeřovy taktické triky 

• je dynamická síla, výbušnost, nutná k odstartování a ke zrychlení 

• je rychlost pohybu. U cyklisty máme na mysli rychlost pohybu nohou na klikách a 

potažmo také rychlost jízdy samotné 

• je taktická dovednost, zkušenost a důvtip samotného závodníka. Jeho umění 

odhadnout, zda se bude jednat o krátký nebo dlouhý sprint, případně schopnost 

jezdce vnutit svým aktivním přičiněním soupeřům svou strategii spurtu, znát přesně 

své možnosti a limity, umět rozpoznat, ze které strany fouká vítr a podle toho zvolit 

postavení na závodišti, je potřeba znát svoje soupeře, jejich silné anebo slabé 

stránky, dobře odhadnout, za čí zadní kolo se schovat v závěrečných stovkách 

metrů, umět odhadnout, ve kterém okamžiku vyrazit k útoku (mnohdy je tato 

schopnost intuitivní) atd. 

Pokud cyklista skloubí vrozené tělesné dispozice s kvalitně natrénovanými schopnostmi 

a vyzrálou taktickou a mentální přípravou, může se stát sprint (závěrečný nebo 

v průjezdech při bodovacím závodě) jeho silnou zbraní v boji za sportovními úspěchy. 

Při nácviku dynamické síly a rychlosti, které zde spolu prakticky souvisejí a pro dobrý 

sportovní výkon (vše co souvisí se sprintem) jsou si podmíněné, využíváme v obecné 

kondiční přípravě soubory komplexních dynamických a rychlostních cvičení se 

zaměřením na veškeré tělesné partie. Ve speciální kondiční přípravě se pochopitelně 

jedná o jízdu na kole. 

V praxi se jedná o velmi krátká dynamická a rychlostní pohybová cvičení v délkách od 

pěti do deseti (patnácti, špičkoví sportovci až do dvaceti) sekund s důrazem na 
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maximální rychlost provedení při maximální rychlosti pohybu, vždy s maximálním 

nasazením. 

Jako energetický zdroj je využíváno štěpení ATP, svaly pracují anaerobně, téměř bez 

nutnosti přísunu kyslíku, neprodukujeme laktát. Nutností je zařadit před dalším 

opakováním poměrně dlouhou aktivní pauzu z důvodu dostatečné regenerace 

energetických zdrojů. 

Při speciálním nácviku sprintů, nejlépe na dráze nebo rovném a opuštěném úseku 

silnice, doporučujeme je nacvičovat různými způsoby. Jízdou v sedle, jízdou ze sedla, 

popřípadě kombinovat dle poryvu větru. Dynamické rozjezdy nacvičovat z různých 

rychlostí jízdy, experimentovat s řazením různých převodů, provádět měření časů na 

stejných tratích (v délkách do 300 metrů, dle věku, dle rychlosti jízdy) a jejich 

porovnáváním zjišťovat svůj optimální jízdní projev při sprintu v závislosti na převodu, 

posedu, úchopu řidítek a stylu jízdy. Pro realistický nácvik i následné praktické využití 

je velmi dobré trénovat tyto nástupy ve dvojici, případně ve větší skupině cyklistů. 

Jezdcům z 4X a BMX tratí lze takový nácvik doporučit také, rozhodně zde 

doporučujeme přiřadit speciální nácvik startů se startovacím zařízením. Zefektivnit 

nácvik reakce prováděním těchto startů také na povely, na barevné signály apod. K výše 

zmiňovaným nástupům z plné jízdy připojit různé modely startů s následnými sprinty 

z nulové rychlosti a zařadit obecný i speciální trénink výbušné síly s následným 

přechodem do rychlosti pohybu 

10.3 Vytrvalostní schopnosti 

Mnohé sportovní výkony se uskutečňují po delší dobu - od několika minut až po hodiny 

bez přerušení nebo s dílčími pauzami. V závislosti na požadovaném čase se mění 

intenzita činnosti, výkon je limitován únavou. Komplex předpokladů provádět činnost 

požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase, tj. 

v podstatě odolávat únavě, se zjednodušeně označuje pojmem vytrvalost. 

(Neumann, 2005) 

Horská cyklistika j e speciální forma s portu kombinující velice intenzivní (výstupy) a 

mírné (sjezdy) zatížení. Tyto typicky se měnící poměry kladou na svalstvo, oběhový 
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systém a látkovou výměnu speciální požadavky. Vytrvalost je proto i v horské cyklistice 

klíčová a je jí připisován velký význam. 

Dobrá tělesná vytrvalost může plnit následující úlohy: 

• Udržení vysoké intenzity zatížení při tréninku a závodech po co možná nejdelší 

dobu 

• Zlepšení fyzické a psychické zatížitelnosti při velkém tréninkovém a závodním 

zatížení 

• Stabilizace techniky jízdy a schopnosti koncentrace i po delší dobu 

• Zlepšená schopnost regenerace 

Především na výkonnostně orientovaného cyklistu jsou při tvrdých tréninkových 

jednotkách kladeny velké nároky. Dobrá základní vytrvalost tvoří základ pro tyto 

intenzivní zátěžové stimuly. Pozitivní fyzická přizpůsobení pravidelného sportovního 

tréninku jsou nejmarkantnější při správně dávkovaném vytrvalostním tréninku. I 

rekreačně a zdravotně orientovaní sportovci by měli proto co možná nejvíce trénovat ve 

vytrvalostní oblasti, aby zlepšili resp. stabilizovali svou tělesnou zdatnost a výkonnost. 

Špičkový sportovec naproti tomu investuje velkou část svého tréninkového času do této 

oblasti tréninku, a by se lépe vyrovnal s vysoce intenzivním tréninkovým a závodním 

zatížením. 

Vytrvalost je tedy pro cyklistky a cyklisty všech kategorií nejdůležitějším kondičním 

faktorem, jemuž je nutné věnovat nejvíce času. 

10.3.1 Vytrvalostní schopnosti žen 

Vytrvalostní schopnost ženy je asi o 10% nižší než vytrvalostní schopnost muže. To ale 

neznamená, že jsou ženy vytrvalostně méně zatížitelné, jak se lidé donedávna 

domnívali. Pro obě pohlaví platí stejné pravidlo o harmonii systémů ovlivňujících 

výkon. Žena je tedy v rámci své nižší maximální kapacity stejně zatížitelná jako muž. 

Větší funkční kapacita ve zhodnocování volných mastných kyselin ženu dokonce 

předurčuje právě pro dlouhé tratě. (Gerig- Frischknecht, 2004) 

10.3.2 Vytrvalostní trénink na horském kole 

Pomalé i rychlé vyjížďky na kole na "tlustých pneumatikách", představují ty 

nejpřirozenější a nespecifičtější formy pohybu na kole a zátěžových stimulů. 
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Kombinace čtyř kondičních faktorů, tj. vytrvalosti, síly, pohyblivosti a koordinace 

s pohybem ve volné přírodě, vytváří z horské cyklistiky jedinečný zážitek. Není 

důležité, zda člověk jede sám nebo ve skupině, s dobrý vybavením a správnou 

technikou jízdy. 

Pro optimální dávkování vytrvalostního tréninku a pro rozdělení tréninkového zatížení, 

je ale nutné mít jistou zkušenost, vyvinutý cit pro vlastní tělo a dobrou techniku řízení a 

šlapání. (Gerig - Frischknecht, 2004) 

10.3.3 Vytrvalost z hlediska fyziologie 

V cyklistice je trénink vytrvalosti opravdový základ. Samotný trénink 

probíhá spíše v nižších až středních tepových pásmech. Důležitá zde 

není ani tak intenzita výkonu, jako spíše najeté objemy kilometrů. 

Samozřejmě, že 60 km trasu nepojedeme celý den, s několika 

zastávkami, ale snažíme se ji absolvovat v tepových hodnotách okolo 

115-150 tepů za min. Záleží přitom také na délce trati. Vytrvalostní 

trénink začíná většinou už v listopadu, s tím, že se najíždějí objemy již na příští sezónu. 

Pokračuje většinou až do března. Na takovém základě už se opravdu může stavět, a na 

jaře před závodní sezónou se začíná trénovat i rychlost a technika. Kilometrové dávky 

se zmenšují, intenzita zvětšuje. 

Trénink vytrvalosti je na rozdíl od tréninku silového dlouhodobý a v cyklistice velmi 

důležitý proces. Hrubá síla či technika se dá natrénovat během poměrně kratšího období 

cíleným tréninkem, ale trénink vytrvalosti výrazně posunuje hranici laktátu 2 mmol a 

organismus je ve svém komfortním prostředí schopen vyvíjet výkony vyšší intenzity, 

než dříve. (www.mybike.webpark.cz) 

Tabulka 3.: Podrobnější dělení vytrvalosti 

Vytrvalost Doba pohybové Spotřeba kyslíku Energetické krytí 

činnosti (% V02 max) (%aerobního podílu) 

(čas) 

Krátkodobá 35 s- 2 min. 100 20 

Střednědobá 2-10 min. 95 - 100 60 

Dlouhodobá I 10-35 min. 90-95 70 

-48-



Dlouhodobá II 35-90 min. 80-95 80 

Dlouhodobá III 90-360 min. 60-90 95 

Dlouhodobá IV nad 360 min. 50-60 99 

(Formánek- Horč1c, 2005) 

10.3.3.1 Krátkodobá vytrvalost 

Krátkodobá vytrvalost je specifický parametr. Zpravidla se jedná o nácvik anaerobní 

vytrvalosti, (tj . množství energie uvolňované z cukrů bez přístupu kyslíku), TF nad 

ANP, při nedostatku kyslíku a vysokém podílu tvorby odpadního laktátu - 4 mmol/1 a 

více. 

Při jeho tréninku je zapotřebí v daném časovém nebo délkovém úseku pracovat nejvyšší 

možnou intenzitou, kterou jsme ve zvoleném čase schopni akceptovat rovnoměrným 

zatížením. 

Základním tréninkovým prostředkem pro rozvoj krátkodobé vytrvalosti je přerušovaná 

metoda s delšími odpočinky. Tento druh vytrvalosti je důležitý především pro cyklisty-

dráhaře. (Formánek - Horčic, 2005) 

10.3.3.2 Střednědobá vytrvalost a dlouhodobá vytrvalost I 

V podstatě má podobný charakter. Děje se ovšem na nižší tepové frekvenci, tím pádem 

lze pracovat v delším časovém úseku. U většiny rekreačně sportujících půjde o práci 

v režimu setrvalého stavu, TF mezi AP a ANP, ve stavu metabolické rovnováhy mezi 

tvorbou a odbouráváním laktátu (2 - 4 mmol/1). Dobře trénovaní jedinci s vysokou 

výkonností se budou tepově pohybovat na úrovni ANP, případně několik tepů nad jeho 

hodnotou. 

Tréninkové metody se zde liší podle zaměření na zvýšení rychlosti pohybu nebo udržení 

výkonu po co nejdelší čas. Pro zvýšení rychlosti pohybu se využívají přerušované 

metody krátkých úseků a pro prodloužení doby udržení rychlosti pohybu se využívají 

především přerušované metody dlouhých úseků. (Formánek - Horčic, 2005) 

10.3.3.3 Dlouhodobá vytrvalost II, III, IV 

Aerobní vytrvalostní zátěž za dostatečného přísunu kyslíku. Nízká tvorba kyseliny 

mléčné, do 2 mmol/1. Při takové činnosti je tělo schopno odbourávat laktát i celé 
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hodiny, to umožňuje dlouhodobou práci v komfortním režimu při tepové frekvenci mezi 

kompenzačním pásmem a AP. 

Podíl anaerobních procesů s prodlužující se dobou zatížení klesá až téměř k nule a 

zároveň se zvyšuj podíl využívání aerobního spalování tuků. Pro rozvoj vytrvalosti se 

využívají především souvislé metody s rovnoměrnou nebo stupňovanou intenzitou 

zátěže a řízené nebo neřízené souvislé metody se střídavou intenzitou zátěže. 

(Formánek - Horčic, 2005) 
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ll. Tréninkové a jezdecké chyby a zdravotní nedostatky 

11.1 Kontraindikace 

11.1.1 Nejčastější zdravotní problémy cyklisty 

• Hýždě - každý začínající cyklista tak i profesionál má problémy s bolestí v sedací 

častí těla. Bohužel se s tím nedá nic jiného dělat než tuto část těla osedět. Pokud 

používáme cyklistické kalhoty, nosí se pouze na holé tělo. 

• Svaly, šlachy, klouby - cyklistika je sport, který zatěžuje pouze část lidského těla, 

dolní končetiny. Dochází k dlouhodobému zatěžování, jenž vede k tvorbě nových 

svalových vláken. Ale pokud tento namáhaný sval neprotahujeme, dochází postupně 

k jeho zkracování. To má za následek zvýšení napětí úponů šlach svalů. Zjistíme to 

jednoduše. Pří sehnutí nedosáhneme špičkami prstů na zem apod. Pokud takto 

zkrácené svaly máme delší dobu, za čas dojde k bolestí v postižené oblasti. Je 

důležité se v tomto okamžiku zastavit a přemýšlet nad příčinami bolestí a snažit se 

je eliminovat. Poté začít s postupným protahováním zkrácených svalů. Každý, kdo 

to myslí s cyklistikou vážně a je ohleduplný ke svému zdraví, by měl před i po 

každé zátěží svaly protáhnout. 

• Bolesti zad- jsou způsobeny tím, že člověk je delší dobu ve strnulé poloze. Svaly 

podél celé páteře se zkracují, jak v oblasti bederní tak i v krční části. V některých 

případech může docházet až k brnění konečků prstů na rukou. 

Z výše uvedeného je zřejmá nezastupitelná úloha preventivního cvičení, posilování a 

strečinku. Po zvládnutí těchto cviků v kombinaci s pravidelnou jízdou na kole se určitě 

dostaví radost ze života a kolo se pro nás stane aktivním životním stylem. 

(Perička, 2004) 

11.1.2 Nejběžnější tréninkové chyby 

Nespecifikovaný cíl- přemýšlejme o tom, čeho chceme dosáhnout. Stát se zdravějším 

či překonat světový rekord? Ať je to cokoli, nedosáhneme toho hned. Je třeba si stanovit 
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postupné kroky. Poznamenávejme si dosahované časy a vzdálenosti v každém období a 

nejméně jednou za měsíc proveďme vyhodnocení dosažených výsledků. 

Postupné rozehřátí a uklidnění - velmi důležité je zahřátí organismu pravidelně před 

každým zatížením. Cvičme lehce 5 minut na trenažéru nebo bicyklu. Tím se připravíme 

na zatížení. Poté si dejme krátkou přestávku s protahovacím cvičením. Je důležité 

neprotahovat se, když nejsme zahřátí. Po skončení cvičení je velmi důležité postupné 

uklidnění. Jestliže okamžitě skončíme trénink, budeme mít vysoký srdeční tep a ve 

svalstvu se vytvoří nadměrné množství kyseliny mléčné. Lépe je zůstat na trenažéru a 

za klidného pohybu 2 - 3 minut nechat klesnout srdeční tep. 

Nedostatek tekutin - během delšího zatížení ztrácíme větší množství tekutin vlivem 

pocení. Tím se stupňuje únava během zátěže a zpomaluje se regenerační proces. Proto 

je důležité ztrátu doplnit pitím před, během i po tréninku. 

Špatná technika - ignorováním techniky ztrácíme šanci k lepším výsledkům a 

výkonům. Věnujme čas studiu informací o technice jízdy. Vždy se snažme pohyb 

provést plynule silou a zároveň uvolněně (přirozeně), vycházejme z práce nohou. 

Příliš tvrdý trénink - většina tréninku by měla být vykonána nižší intenzitou a při 

nižším srdečním tepu. Jestliže trénujeme příliš tvrdě, naše tělo řekne "ne" a do tréninku 

příštího dne se nezotaví. Určitě dodržujme jeden den v týdnu bez těžké fyzické zátěže. 

11.2 Systematický trénink 

Každá z pěti etap ročního tréninkového cyklu klade na lidský orgarusmus jiné 

požadavky a vyvolává různá přizpůsobení, která jsou nutná pro plánovitý rozvoj 

individuální výkonnosti (viz. obr. 2.). Tyto požadavky mnoho závodníků nedodržují a 

tím se snižuje jejich výkonnost, které by po dodržení toho RTC mohla být vyšší. 
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Obr. 2.: Pět období ročního tréninkového cyklu 

Přehled systematického tréninku horské cyklistiky 
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12. Shrnutí 

Odpovědi na otázky týkající se struktury a jednotlivých složkách sportovního tréninku, 

které jsme získali v průběhu výzkumu od závodníků maratonského závodu horských 

kol, mají podle našeho názoru dobrou vypovídající hodnotu. Podklady pro strukturu 

sportovního výkonu jsme získali na základě šetření, kterého se zúčastnilo celkem 50 

závodníků - 40 mužů (vždy 10 výkonnostně nejlepších z každé kategorie), 10 

z kategorie 15 -18 let, 10 z kategorie 19 - 29 let, 10 z kategorie 30 - 39 let a 10 

z kategorie 40 a více let, dále 1 O žen různých věkových kategorií na nejvyšším 

výkonnostním stupni - kategorie elite. Tento počet 50-ti závodníků byl vybrán 

z průměrného počtu účastníků na závodech, který činí cca 500 závodníků. 1 O žen bylo 

vybráno proto, že tento počet je nejčastější průměrná hodnota zúčastněných žen na 

závodě vůbec. 

Objektem výzkumu byl především názor závodníků na strukturu sportovního výkonu a 

rozložení kondičního faktoru při maratonském závodě horských kol. 

O výsledcích dotazníků jsme měli určitou představu a také jsem vycházeli z odborné 

literatury. Některé hodnoty, které jsem ale získali, byly od našeho předpokladu a 

literatury odlišeny. Nejvíce nás překvapil výsledek tří otázek. Prvním neočekávaným 

výsledkem byla předchozí specializace závodníků. Očekávali jsem, že největší přísun 

závodníků bude ze silniční cyklistiky. Z výsledků práce však vyplynulo, že nejvíce 

mužů maratonců na horském kole nemá žádnou předchozí specializaci či se v minulosti 

věnovali atletice. U žen bylo naše očekávání splněno, nejvíce žen přichází právě ze 

silniční cyklistiky. 

Druhým neočekávaným výsledkem byl názor závodníků, kde se jednalo o procentuální 

rozložení jednotlivých faktorů v závodě. V tomto případě naše očekávání splnili muži, 

kteří zastávají názor, že závodní výkonje nejvíce ovlivněn faktorem somatickým. Ženy 

v tomto případě preferují především faktor kondiční. 

V následující otázce, rozdělení kondičních faktorů v závodě, nás překvapili ženy, které 

zvolily až 70 % vliv vytrvalostního faktoru v závodě. Muži pouze 50 % vytrvalosti a 

více dále vložili do síly, až 30 %. 

Ostatní výsledky se přibližovaly našemu názoru i získaným informací z odborné 

literatury, pouze se odlišovaly výsledky a názory mužů a žen. 
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13. Výsledky šetření a interpretace jednotlivých otázek v dotazníku 

Dotazníky byly rozdány vždy prvním deseti nejlepším závodníkům z každé kategorie u 

mužů, u žen byly dotazníky rozdány náhodně v kategorii elite, tedy bez ohledu na věk. 

Muži: 

10 dotazníků- 15- 18 let 

1 O dotazníků - 19 - 29 let 

1 O dotazníků- 30- 39 let 

1 O dotazníků - 40 a více let 

Ženy: 

1 O dotazníků - 15 a více let 

Maraton horských kol je náročná disciplína vytrvalostního charakteru s řadou 

technických částí v terénu. Proto je zastoupení žen v této disciplíně evidentně nižší. 

Vedle každého maratonu je již většinou vložen i kratší závod maratonu, který je určen 

právě pro hobby jezdce a ženy, kteří na dlouhou trať nemají potřebné dispozice či 

dostatečnou trénovanost. 
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Graf 1.: Současná sportovní specializace 

Jak bylo již na začátku této práce zmíněno, závody horských kol se rozdělují na 

jednotlivé disciplíny. Dotazník jsme rozdávali na MTB MX, kde ovšem není výjimkou 

závodník se sportovní specializací MTB Yz MX či MTB XC. Závody Yz MX jsou 

vhodnou přípravou pro začínající závodníky na klasický dlouhý MX. Ovšem naopak, 

MX není příliš vhodný pro závodníky z XC, jelikož při častějším tréninku vytrvalosti, 

ztrácejí závodníci XC rychlost, která je při závodech XC důležitým faktorem. 

Muži vzhledem kjejich silovějším předpokladům, volí ve většině možností dlouhý MX 

i přes nedostatečný trénink a celkovou připravenost. Yz MX volí většinou mladší či 

naopak starší závodníci či právě závodníci XC, kteří mohou (lépe využít rychlostních 

dispozic) díky kratší trati. 
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Graf 2.: Předchozí sportovní specializace 

Očekávanou sportovní specializací byla silniční cyklistika, případně atletika. Ovšem 

z dotazníků jsme zjistili, že nejvíce závodníků na horských kolech jsou lidé bez 

předchozí sportovní specializace či dokonce byli nesportovci. Atletika splnila částečně 

svá očekávání. Další velice časté zastoupení předchozí specializace byla k velkému 

překvapení kopaná, volejbal a ostatní sporty. Někteří jedinci budují svou cyklistickou 

kariéru skutečně z malého základu či z naprosto odlišné disciplíny a přesto v závodě 

nepoznáte, které sportovní disciplíně, vzhledem ke svému výkonu v horské cyklistice, 

se závodník ve své minulosti věnoval. 

Předchozí sportovní specializace -
muži 

~ --- ---------:-:---,-:-:--- - - -----------
1 o kopaná • atletika o florbal 
o 'vQiejbal • basketbal o ostatní 

' f!l žádná o silniční cyklistika 
~--------------------- __ ______: 

13% 10% 

24% 

Ženy přecházejí na MX většinou ze silniční cyklistiky, čili se skvělými předpoklady pro 

vytrvalostní sport jako je MX. Důležitým tréninkovým faktorem pak pro ně začíná být 

pouze technika jízdy v terénu. Další specializací je aerobic, což bylo stejně neočekávané 

jako u mužů kopaná či volejbal. I přes to, tyto ženy dosahují v MX velmi dobrých 

výsledků. 

50% 

Předchozí sportovní specializace -
ženy 

lo aerobic l!l volejbal o žádná o ;ilničnfcyklistikal 
' - - ·- ______ _j 
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Graf 3.: Účast na zátěžových testech 

Ne každý účastník maratonských závodů horských kol dává přednost tréninku podle své 

tepové frekvence. Naopak z dotazníků vyplývá, že právě většina závodníků netrénuje 

podle TF, tedy se ani nemusí účastnit zátěžových testů. Ovšem jsou zde jedinci, kteří si 

svůj trénink nedokáží bez měřiče TF představit. Jsou to také ti, kteří chtějí tréninkem 

něco dokázat a proto trénují systematicky a pravidelně se účastní zátěžových testů 

z důvodu změny svých aerobních a anaerobních prahů či maximální TF a zjišťují tím 

svůj vzestup výkonnosti či správný postup při stavbě tréninku. 

57% 

Účast na zátěžových testech -
muži 

E_~xročn~-~- 2xroČ~ě o 1~ročně? neúčas~ 
10% 

Nízký počet žen v MX neznamená i nižší výkonnost v porovnání s výkonností mužů. 

Ženy, které absolvují MX mají většinou profesionální výkonnost na rozdíl od mužů. 

V dlouhém MX je na trati závodu cca 70 - 80 % hobby či rekreačních závodníků, kteří 

se účastní například pouze jednoho závodu MX za rok. Ovšem žen, které se rozhodnou 

ujet dlouhý MX (80 - 100 km) v kategorii hobby či rekreačních závodnic je cca 5 -

10%. 

Účast na zátěžových testech -
ženy 

!o 4~~~Čně 111 2xro~~r~ně -o~;Účast- 1 

10% 

30% 
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Graf 4.: Počet tréninkových hodin za týden- přípravné období 

Rozdíly v počtu tréninkových hodin v přípravném období jsou závislé převážně na věku 

a času závodníka.V limitu 8 - 10 hodin týdně bylo nejvíce závodníků překračujících 

věk 40 let a výše. V limitu 17 - 19 hodin bylo naopak nejvíce vytrvalců v produktivním 

věku 30 -35 let, který se u vytrvalců považuje za vrchol kariéry. Hodnoty 14 - 16 hod 

doplňuje převážně věk 15- 18 let a 19- 29let. 

Počet tréninkových hodin za týden -
přípravné období -

muži 

I o 5-7 • e-1o o 11-13 o 14-1~ - -~_1!_~~~ ~-2~2~] 
3% 8% 

37% 

10% 

Jak již bylo řečeno u předcházejících grafů, žen je málo, ale o to mají profesionálnější 

přístup k disciplíně. Proto je i zde vidět, že ženy trénují v přípravném období více než 

muži, kteří mají velké zastoupení právě hobby a rekreačních závodníků většinou 

z kategorie 40 a více let, kteří nemusejí již tolik trénovat vzhledem kjejich předchozí 

sportovní kariéře, či volí v zimě raději regeneraci. 

Počet tréninkových hodin za týden
přípravné období-

ženy 
! ---- -·-- - - --... - · ----, 

1 o 5-7 1!!8-10 o 11-13 o 14-16 •17-19 o 20-22! 
'_. __ ._ . _,._____ ·- 1 

10% 0% 10% 

30% 
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Graf 5.: Počet tréninkových hodin za týden- závodní období 

V závodním období samozřejmě počet tréninkových hodin klesá a tak se závodníci 

dostávají do průměrného tréninkového času ll - 13 hod týdně. Závodníci nad 40 let 

zpravidla zůstávají na stejném počtu hodin jako v přípravném období či jejich počet 

ještě klesá na 5-7 hodin týdně. 

39% 

Počet tréninkových hodin za týden -
závodní období -

muži 
I o 5-7- 1!1 8-1o o 11:13 o 14-16111117-19 m-2o-22: 
' I ' ~ 

8% 0% 

Většina žen volí vzhledem ke své sportovní minulosti v závodním období nižší počet 

hodin tréninku než v přípravném období. Trénují v týdnu mezi závody minimálně nebo 

volí raději delší regeneraci po závodě a tím získávají nové energetické rezervy do 

dalšího závodu. 

Počet tréninkových hodin za týden -
závodní období -

ženy 

IOS::?;-a-1~-~ 0:13-014="16---.-17-19-o 2o-22 1 
0% 

50% 
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Graf 6.: Počet absolvovaných závodů MTB maratonu za rok 

Průměrná hodnota doporučeného počtu absolvovaných závodů Je zde totožná s 

výsledky dotazníků. 32 % závodníků absolvuje 9 - ll závodů za rok. Opět jsou zde i 

jedinci, kteří celé přípravné období věnují pouze pro absolvování 6 - 8 závodů, které 

jsou jejich vrcholy. A naopak jsou zde opět profesionálové či jedinci se stálou potřebou 

závodit, kteří absolvují 20 a více závodů za závodní období, které činí z pravidla 5-6 

měsíců: květen- říjen kdy bývají určeny průměrně 3 vrcholy závodního období. 

18% 

Počet závodů MTB za rok -
muži 

18% 5% 

32% 

Vzhledem k nízkému počtu hobby žen, se tedy dostává do popředí vyšší hodnota účasti 

na závodech. Ženy většinou absolvují závody každý víkend v celé závodní sezóně. 

Počet závodů MTB za rok -
ženy 

- -- ------- -·-
l':_6_-8_l!l_~~-~1_2-_14_~ 14-16 • 17-19 o_2:2_o j 

0% 10% 

50% 

- 61 -



Graf 7.: Závodní výkon je ovlivněn těmito faktory 

Předpokládali jsme, že závodníci ve svých názorech upřednostní faktor kondiční, dále 

somatický, psychický, technický a taktický. Z názorů závodníků jsem učinili průměr a 

získali tak částečně odlišný výsledek něž jsme očekávali. Převážná část závodníků totiž 

tvrdí, že závodní výkon je nejvíce ovlivněn somatickými faktory, dále pak faktory 

kondičními a psychickými. Taktické a technické faktory většina závodníků postavila na 

roveň. 

Závodní výkon je ovlivněn těmito faktory
muži 

[o Sorratické • technické o taktické o~p~~~i~~~-• kon~ičníj 

10% 10% 

Ženy na rozdíl od mužů zastávají názor, že závodní výkon je nejvíce ovlivněn faktory 

kondičními a na druhém místě faktory somatickými. Na rozdíl od mužů je zde také 

vidět rozdíl v dalších faktorech. Muži řadí na třetí místo faktor psychiky pouze z 15 % a 

že přikládají tomuto faktoru již 20 %. Rozdíl je také mezi názory na technické a taktické 

faktory, kdy muži mají oba faktory procentuálně vyrovnané, kdežto ženy dávají o 10% 

větší důraz na techniku. Je předpoklad, že to tak je z důvodů většího pudu sebezáchovy 

v nebezpečných technických úsecích. 

Závodní výkon je ovlivněn těmito faktory
ženy 

! o Sorratické • technické o taktické o ps~chické • k~~dičn~ 

-62-



Graf 8.: Kondiční faktory v závodě 

Výsledek této části z dotazníků byl předpokládaný. Ovšem někteří jedinci měli odlišné 

názory. Někteří závodníci zastávají názor, že rychlost je v závodě zastoupená nejvíce a 

dále následuje síla s vytrvalostí na stejné procentuální úrovni. A naopak, že největší 

zastoupení má síla a dále stejně rychlost a vytrvalost. 

Kondični faktory jsou v závodě rozděleny takto -
muži 

@~ilové~;~y~hl~stní o vytrvalostní I 

Ženy věnují přípravě vytrvalostního tréninku více času než muži. Ti přikládají velký 

důraz silové složce, kterou ženy rozvijejí spíše před závodním obdobím. Rychlostní 

složce věnují ženy, pokud jezdí MX, nejméně času. 

Kondiční faktory jsou v závodě rozděleny takto -
ženy 

~-----------] 

1 
o silové l!l rychlostní o vytrvalostní 1 

' I 
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14. Diskuze 

Dotazníky byly rozdány na závodech MX aktivním účastníkům závodů. Návratnost byla 

stoprocentní, jelikož dotazovaní vyplnili a odevzdali dotazníky během prezentace, kdy 

diplomantka, která dotazníky rozdávala byla při vyplňování závodníků k dispozici 

v případě jejich dotazů. Měli jsme zájem o maximální přesnost informací a vypovídací 

schopnost odpovědí od jednotlivých závodníků. 

Dotazník, který jsme závodníkům předkládali, byl rozdělen na tři obecné části. První 

část byla věnována spíše k získání informací o závodníkovi z pohledu sportovní 

vyspělosti a jeho sledování a vedení vlastního tréninku. Tato část byla pro nás spíše 

informativní nežli důležitá pro výzkum. Ovšem i přes to byly informace ...... nečekané. 

V otázce předchozí sportovní specializace jsme zjistili, že většina mužů přechází 

k horské cyklistice převážně z oblasti míčových her, kdežto ženy spíše ze silniční 

cyklistiky či aerobní činnosti jako je například Aerobic. 

U páté otázky v dotazníku nás zajímala četnost účasti na zátěžových testech, kde jsme 

zjistili, že ženy navštěvují laboratoře pro zátěžové testy častěji než muži. Domníváme 

se, že důvod je prostý. Většina mužů, kteří se umísťují v závodech na předních místech 

ve své kategorii, převážně kategorie 30 - 39 let a 40 a více let, jsou hobby jezdci či 

bývalými profesionály a tedy nepřikládají takový důraz tréninku podle TF či 

absolvování zátěžových testů. Naopak ženy, které se věnují MX, nebývají hobby 

závodnice, ale bývají poloprofesionální či profesionální cyklistky. Málo žen mát otiž 

potřebu, v porovnání s muži, absolvovat 100 km náročný kopcovitý terén za 8 - 1 O hod 

a dokázat si tím, že na to tzv. "mají". Proto je z grafů vidět zodpovědnější přístup u žen. 

V případě dalšího názoru, kdy nás zajímal počet tréninkových hodin za týden 

v přípravném a závodním období, jsme dostali podobný výsledek jako u předchozí 

otázky. Ženy trénují v průměru méně než muži v přípravném i v závodním období. 

Počet tréninkových hodin za týden v přípravném období je u žen nižší, to je z důvodu 

nižší ženské výkonnosti a ze zdravotních důvodů. V závodním období se počet 

tréninkových hodin za týden u žen rapidně snižuje. Ve většině případů je důvod jediný 
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ženy absolvují závody z náročného přípravného tréninkového období a mezi závody již 

trénují pouze kolem 5 - 7 hodin jako udržovací trénink. Muži většinou v kategorii 40 a 

více let udrží stejnou frekvenci tréninků jako v přípravném období, či se jejich trénink 

sníží pouze o 5 - 6 hodin. 

Jediný a stálý důvod odpovídá i na další otázku o počtu absolvovaných MTB závodů za 

rok. Ženy, vzhledem k jejich profesionálnějšímu přístupu, absolvují za rok většinou 20 a 

více závodů, což odpovídá účasti na závodech přibližně každý víkend od května do 

října. Opět muži, vzhledem k účasti i hobby a rekreačních jezdců, uvedli v největším 

počtu rozmezí 9 - ll závodů za rok. Zde hraje roli věk, náročnost závodů, touha po 

vítězství, či příprava na konkrétní závod atd. Závody v rozmezí 20 a více absolvují 

většinou muži v kategorii 19 - 29 let a v kategorie elite. 

Druhá část dotazníku se zaměřuje na názory závodníků, na rozložení jednotlivých 

faktorů v průběhu závodu. 

Zde se názory mužského a ženského pohlaví rozcházejí. Muži zastávají názor, že závod 

je ovlivněn především faktory somatickými, tedy tím, jaké má jedinec tělesné 

předpoklady pro maratonský závod horských kol. Ženy se naopak přiklánějí k názoru, 

že závod je v první řadě ovlivněn faktory kondičními. To by odpovídalo skutečnosti, že 

ženy mají ve většině případů svůj výkon v závodě doslova "vydřený". Záleží také na 

trenérech, kteří nehledí na somatické předpoklady žen či začínajících dětí a určují i přes 

to neadekvátní trénink. 

Následující faktory muži rozdělili takto: kondiční 25 %, psychické 15 %, technické 

1 O % a taktické 1 O %. Zde můžeme vidět, že muži přikládají největší důraz v závodě 

tělesným předpokladům, dále kondici a psychice. 

Ženy další faktory rozdělily takto: somatické 25 %, psychické 20 %, technické 15 % a 

taktické 5 %. Na tomto procentuálním zastoupení je znát, že ženy kladou největší důraz 

na kondici, poté na tělesné předpoklady, dále je pro ně důležitá psychika, zacházení 

s nimi při tréninku a v průběhu výkonu. Nakonec ženy umístily technické faktory, 

kterým přikládají větší důraz než muži z důvodu většího ženského pudu sebezáchovy, 

či u starších žen se projevuje mateřský pud. 
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Třetí část sleduje opět názory závodníků, ale tentokrát na rozložení kondičního faktoru 

v průběhu maratonského závodu horských kol. Při tomto dělení se muži i ženy shodli, 

pouze jejich procentuální rozložení se liší. Muži vzhledem kjejich silovějším 

předpokladům snižují hodnotu vytrvalosti a kladou důraz na potřebu silového faktoru. 

Na druhou stranu ženy, právě k jejich sníženému silového faktoru, kladou největší důraz 

na vytrvalost a to v porovnání s muži o 20 % více. 

V rámci diskuse se také pokusíme porovnat českou a světovou špičku. 

Výkonnost české špičky je v kategorii muži i ženy, v maratonském závodě horských 

kol, vzájemně téměř vyrovnaná s přihlédnutím k věku a pohlaví. Ovšem v porovnání se 

světovou špičkou jsou výkony českých maratonců nedostačující, s výjimkou jednoho či 

dvou závodníků v mužských kategoriích. Výkonnost světové a české špičky je tedy 

nevyrovnaná, a proto, vzhledem k množství faktory, které mohou významně ovlivňovat 

kvalitu maratonského závodu horských kol, považujeme odpovědi na uvedené okruhy 

otázek za významné. Nejen proto, aby mohl být trénink na maraton horských kol 

správně zaměřen na ovlivňování právě těchto faktorů, které jsou pro výkon důležité a 

jejichž ovlivnění tréninkem je zároveň objektivně možné. Neznalost faktorů, které jsou 

pro výkon stěžejní, by totiž mohla výrazně negativně ovlivnit kvalitu výběru "talentů" 

v maratonském závodě horských kol a nevedla by včas k rozpoznání reálné perspektivy 

jejich výkonnostního růstu. Světová špička se, dle našeho názoru, liší od české převážně 

v jejich sociálním prostředí a přístupu příslušného státu k cyklistice a k MTB 

maratonům. Pokud budeme porovnávat českého a například italského závodníka na 

horských kolech, přístup státu a možnosti tréninku jsou neporovnatelné např. prostředí 

italských velehor je nesrovnatelné s kterýmkoliv českým pohořím. Přístup státu či 

cyklistického svazu je naladěn na naprosto odlišnou vlnu. Italský závodník v maratonu 

horských kol má maximální podporu od státu i od tamního cyklistického svazu, ovšem 

český závodník si musí cesty, ubytování atd. na mezinárodní soutěže , ME a MS hradit 

sám. Český svaz cyklistiky upřednostňuje nepřiměřeným způsobem olympijskou 

disciplínu XC. Maratony horských kol jsou zatím stále na posledním místě v zájmu 

Českého cyklistického svazu v závodech horských kol. 
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Možnosti ovlivnění výkonových faktorů 

Úroveň řady výkonů ovlivňujících faktorů je do značné míry daná geneticky. Některé 

kondiční dispozice, somatické parametry a psychické schopnosti jsou vrozené , a to je 

třeba zohlednit při výběru vhodných typů. Přesto je možné říci, že největší potenciál 

k ovlivnění výkonových faktorů má sportovní trénink. Správě řízený trénink trenérem, 

jeho optimální skladba a obsah, může do značné míry eliminovat určité nedostatky 

v geneticky daných dispozicích. Přikláníme se k názoru, že k dosažení špičkové 

mezinárodní úrovně je třeba poměrně značné množství vhodných vrozených dispozic, 

které jsou rozvíjeny optimálně voleným tréninkem. 

Vlastní obsah a skladba tréninkových jednotek nejsou spolu s vrozenými dispozicemi 

zdaleka jedinou možností jak zvýšit úroveň faktorů, které limitují sportovní výkon. 

Maximálně důležité je kvalitní lékařské zabezpečení, optimální skladba výživy a 

vhodná suplementace. Za téměř stejně důležitou, jako vlastní tréninkový obsah považují 

někteří trenéři regeneraci, jejíž opomíjení má v maratonském závodě horských kol 

zhoubné následky. V oblasti psychiky se stále nabízí možnosti využití různých 

psychoregulačních metod, akupunktury apod. 

Pro všechny naše nejlepší maratonce je vrcholový sport do určité míry existenční 

záležitostí . Proto není možné opomíjet vliv ekonomického zabezpečení na kvalitu 

tréninku. S ekonomickými možnostmi je svázána hned celá řada vlivů, které mohou 

ovlivňovat přípravu. Od možností kvalitních domácích tréninkových podmínek přes 

nejmodernější materiál, různé v tréninku používané přístroje, které objektivizují zpětnou 

vazbu, až po způsob dopravy a ubytování při závodech. Přesto by bylo dobré stále 

zdůraznit, že v maratonském závodě horských kol se mohou na špičkovou úroveň dostat 

jen sportovci s kvalitními funkčními, somatickými i psychickými dispozicemi, 

vhodnými pro vrcholový i hobby sport, kteří mají "talent k práci" a podstoupí 

mnohaletou obsahově správnou a vhodně řízenou přípravu. 
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15. Závěr 

Snahou autorů této práce bylo objasnění struktury sportovního výkonu v maratonském 

závodě horských kol. Práce se zabývala strukturou sportovního výkonu v současném 

vrcholovém maratonském závodě horských kol obecně, nikoliv individuálními 

zvláštnostmi jednotlivých závodníků. 

Při uvádění dosavadních poznatků o struktuře sportovního výkonu a jejich faktorech 

bylo vycházeno z literatury, která se touto problematikou zabývá a která je uvedena 

v bibliografické citaci. Literatury, která se věnuje maratonskému závodu horských kol, 

je však velmi málo, a proto jsou uvedené výsledky charakterizovány spíše obecně. 

Mnoho poznatků, týkajících se maratonského závodu horských kol, vychází nejen 

z literatury, ale také z několikaleté aktivní závodnické činnosti a zkušeností diplomanta 

a vytrvalostních zkušeností z triatlonu školitele. 

V posledním období zaznamenal maratonský závod horských kol velký vzestup. Tyto 

změny měly většinou za následek větší zájem veřejnosti o trénink na tuto vytrvaleckou 

disciplínu. Veřejnost stále vyžaduje více nových poznatků nejen z připravenosti fyzické, 

ale právě také z poznatků psychiky, techniky a taktiky. Právě proto jsme se snažili určit, 

které faktory jsou nejdůležitější pro dobrý výkon v maratonském závodě horských kol, 

při jeho současném pojetí. 

Struktura sportovního výkonu v maratonském závodě horských kol nebyla, pokud je 

nám známo, ještě nikdy v literatuře zpracována. Z těchto důvodů jsme při objasnění 

struktury přistoupili k výzkumu pomocí dotazníkové metody. Dotazníky byly předány 

závodníkům, kteří se pravidelně účastní závodů horských kol. Troufáme si tvrdit, že 

struktura sportovního výkonu v maratonském závodě horských kol vypadá tak, jak ji 

popsali ti nejzkušenější závodníci, kteří tvořili ve výzkumu menšinu. 
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N a základě těchto názorů, ke kterým se s naším názorem přikláníme, jsme pořadí 

faktorů ve struktuře sportovního výkonu v maratonském závodě horských kol stanovili 

takto: 

1. Tělesné předpoklady a kondice 

a) Vytrvalost 

b) Síla 

c) Rychlost 

2. Psychika 

3. Technika 

4. Taktika 

Faktory jsou seřazeny podle stupně jejich důležitosti do nejdůležitějšího k nejméně 

důležitému. 

Snažili jsme se, aby bylo možné výsledky aplikovat v tréninkovém procesu. Zjišťovali 

jsme jejich uspořádání v rámci celku, tzn. které ovlivňují výkon v maratonském závodě 

horských kol nejvíce a které nejméně. Z těchto výsledků je možné stanovit, na kterou 

stránku připravenosti sportovce je třeba se v tréninku zaměřit nejvíce. 

Dle našeho názoru je v současné době v naší republice v tréninkovém procesu kladen 

největší důraz na přípravu vytrvalostního tréninku. Na trénink silové přípravy někteří 

závodníci zapomínají a tréninku rychlosti nepřikládají v maratonském závodě horských 

kol příliš velký význam. Rychlostní trénink je v maratonském závodě horských kol 

nejdůležitější pouze při startu na kratších tratích do 60 km. 

Vývoji tréninku horské cyklistiky zatím nejsou stanoveny žádné hranice. Neexistuje 

jednoznačný a pro všechny závodníky účinný cyklistický tréninkový systém. Pouze 

dlouhodobá trpělivá práce spojená s každodenním sledováním a hodnocením může 

přinést výsledek. Může, ale nemusí. Chtěli jsme z názorů zkušených závodníků 

připravit prostý návod, na skladbu tréninku a dále ukázat v navazující doktorské práci 
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na téma analýza sportovního výkonu v maratonském závodě horských kol možnou cestu 

ke zlepšení úrovně trénovanosti závodníků v této nádherné sportovní aktivitě. 
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17. Seznam použitých zkratek 

Yz MX ............... Půl maraton horských kol (závodní disciplína horských kol) 

4X ................ Four-cross (závodní disciplína horských kol) 

ANP ............... anaerobní práh 

AP ............... aerobní práh 

ATP ............... adenosintrifosfát (energetický zdroj) 

BMX ............... druh sjezdového kola 

ČR ............... Česká republika 

DH ............... Downhill (sjezd) (závodní disciplína horských kol) 

Km ............... kilometr (délková jednotka) 

ME ............... Mistrovství Evropy 

mmol ............... jednotka látkového množství 

MS ............... Mistrovství světa 

MTB ............... Mountine bike (horské kolo) 

MX ............... Maraton horských kol (závodní disciplína horských kol) 

OH ............... Olympijské hry 

RTC ............... roční tréninkový cyklus 

TF ............... tepová frekvence 

UCl ............... Mezinárodní cyklistická organizace (Union Cycliste Intemationale) 

USA ................ Spojené státy americké (Unites States of America) 

XC ............... Cross-country (závodní disciplína horských kol) 
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18.Přílohy 
Příloha č .. 1: 

Dotazník - MTB maraton 2006 
Předem děkuji z vyplnění krátkého dotazníku. Vaše odpovědi budou zpracovány 
v diplomové práci na téma Struktura sportovního výkonu v maratonech horských kol 
s přihlédnutím ke specifice žen (UK FTVS). Chybějící vyplňte a nehodící se škrtne. 

1. Věk: ............. . 

2. Pohlaví: 
a) muž 
b) žena 

3. Současná sportovní specializace- ........................................................... .. 

4. Předchozí sportovní specializace - ..................................... . ..................... . 

5. Pravidelně se účastním zátěžových testů: 
a) ano 
b) ne 

6. Počet tréninkových hodin za týden (průměrně): 
a) v přípravném období: ................................ .. 
b) v závodním období: .................................. .. 

7. Celkem absolvuji ........................... závodů za rok (v MTB maratonu) 

8. Myslím si, že závodní výkon je ovlivněn těmito faktory (% ): 
(součet by měl činit 100%) 

a) somatické (tělesné předpoklady) .. .......... . .... . ....... . .. % 
b) technické ............................ . ...... .. ..... . . . ....... .... % 
c) taktické .... .. . . ... ... ...... . . . ...... .. ........ . ....... .. ....... .. % 
d) psychické .. ........ ... .. .. . .. . .... . ... ...... .. ........ . .......... % 
e) kondiční. .. .. ........ . ...... . ........ . ........ .. ...... ... ...... . . % 

9. Kondiční faktory jsou v závodě rozděleny takto: 
(součet by měl činit 100%) 

a) silové faktory . ..... .. ...... . ........... ..... . . % 
b) rychlostní faktory . ........ .. ................ . % 
c) vytrvalostní faktory ....................... .. . % 

Dále prosím o vyplnění jména a emailové adresy ty, kteří by byli ochotni se mnou v příštím 
roce spolupracovat v projektu postgraduálního doktorského studia na téma Analýza výkonu 
mužů a žen při maratonském závodě horských kol. 
Jméno a příjmení : . ... ... .. . .. .. ..... . ..... ... . .. . . .. . ... .. . 
Email : . .............. . . . ...... . . ...... . . . ................... . 

Ještě jednou děkuji za pomoc a přeji mnoho štěstí nejen ve sportu! 
Studentka UK FTVS Karolina Stolařová 
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Příloha č. 2.: 

Desatero horské cyklistiky 

• Vždy bereme ohled na přírodu a nejezdíme chráněnými zónami 

• Používáme zpevněné, široké cesty a podle možností vyznačené cyklistické 

stezky 

• Respektujeme turisty a dáváme jim přednost 

• Šetříme turistické stezky a nezpůsobujeme zbytečné rýhy brzděním 

• Plánujeme své výlety a jezdíme po méně frekventovaných cestách 

• Přizpůsobujeme svůj styljízdy a rychlost svým dovednostem 

• Chováme se ohleduplně a dbáme tak na to, aby byli horští cyklisté i nadále 

uznáváni jako přátelé přírody a mohli tak neomezeně provozovat svůj sport 

• N ezanecháváme nikde odpadky 

• Bereme zvláštní ohled na divokou zvěř 
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