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1 ÚVOD
Vytrvalost je schopnost organismu vykonávat pohybovou činnost určité intenzity,
bez snížení této intenzity, tedy bez nástupu únavy.
Pro pravěkého člověka byla dobrá fyzická kondice základní podmínkou přežití.
Nejpřirozenějším pohybem byl pro něj běh (Tvrzník, 2004, s. 9). Pravěký člověk –
lovec potřeboval dobré běžecké schopnosti k tomu, aby si zajistil dostatek potravy
a přežil. Středověký pastevec a zemědělec musel často překonávat dlouhé vzdálenosti
při hledání vhodných pastvin pro své stádo, často se také stěhoval za úrodnější půdou.
Běh využívali lidé i při boji (Škorpil, 2012, s. 72). Na běžeckých schopnostech tedy
dříve závisel celý život člověka.
Současný životní styl vytlačil pohybovou aktivitu z denního režimu, již nepotřebujeme
běhat, abychom si zajistili dostatek potravy, většina z nás má sedavé zaměstnání,
trávíme 8-12 hodin denně u počítače. Jsme stále pohodlnější, zhoršují se nám
předpoklady

pro práci

i zdravotní

stav.

Organismus,

který

byl

po tisíciletí

naprogramován na aktivní pohyb při shánění potravy, může takovým změnám jen těžko
odolávat. Lidské tělo si ukládá zásoby tuku, které však nedokáže spotřebovat, protože
na rozdíl od našich prapředků nemusíme překonávat období hladu. Pohyb je pro nás čím
dál náročnější, tělo mu totiž odvyká, i když genetické vybavení jedince se nemění.
Většina činností je založena na tom, že člověk musí výkon realizovat po delší dobu.
Vytrvalost je základ pro všechny činnosti člověka.
Aby člověk fungoval a mohl efektivně využívat alespoň základní lokomoci, jako chůzi
a běh, musí disponovat určitou mírou zdatnosti. Zdatnost chápeme jako individuální
připravenost organismu vykonávat práci, jako schopnost organismu odolávat vlivům
vnějšího prostředí. Zdatnější organismus je nejen schopen fungovat po delší dobu,
ale také lépe, s menším množstvím chyb a zdravotních rizik.
Cílem každého z nás by mělo být, abychom dosáhli takové úrovně zdatnosti, aby nám
to umožnilo:
Pracovat;
Dělat aktivity, které nás baví;
Aktivně regenerovat po práci.
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Jednou z podmínek dobré úrovně zdatnosti je vytrvalost. Vytrvalost se dá nejlépe
rozvíjet činnostmi, které mají aerobní charakter a zatěžují velké svalové skupiny. Mezi
nejdostupnější pohybové aktivity k rozvoji vytrvalosti patří bezesporu kolo a běh.
Každý jedinec má ale jiné preference, někdo upřednostňuje běh, někdo kolo, plavání,
in-line bruslení či jiné, často se také tyto aktivity kombinují. V této práci se zaměříme
na rozvoj vytrvalosti především prostřednictvím cyklistiky.
Vytrvalostní

předpoklady

lze hodnotit

ze dvou

odlišných,

ale vzájemně

se překrývajících hledisek. Jedním z nich je hledisko výkonové, kam řadíme
výkonnostní a vrcholový sport, druhým je hledisko zdravotní zabývající se optimálním
dávkováním, intenzitou a frekvencí tak, aby bylo možno ovlivňovat kvalitu našeho
zdraví a tím i kvalitu našeho života.
Vytrvalostní předpoklady tedy mají mezi ostatními motorickými schopnostmi nejužší
vztah ke konceptu lidského zdraví. Jsou ukazatelem funkční kapacity a připravenosti
organismu optimálně reagovat na stresory zevního prostředí. Aerobní zdatnost tvoří
základ zdravotně orientované zdatnosti (Hnízdil, Havel, 2012). Její nízká úroveň
je často spojována se zvýšeným rizikem výskytu kardiovaskulárních onemocnění,
diabetu typu 2 a zvýšenou úmrtností. Souvislost mezi nízkou úrovní aerobní zdatnosti
a úmrtností je srovnatelná se vztahem mezi úmrtností a ukazateli jako je tělesná
hmotnost, hladina cholesterolu, krevní tlak, kouření (Jurca, 2005, převzato Hnízdil,
Havel, 2012).
Trénink vytrvalosti je obecně považován za důležitou součást kondičních tréninkových
programů. Přínos nelze spatřovat pouze v rozvoji sportovní výkonnosti, ale také
ve zvyšování zatížitelnosti (urychlení zotavovacích procesů), aktivního zotavování
pohybovou činností a v podpoře zdravotní prevence (Lehnert, 2010).
Důležitou roli mají také aspekty psychologické. Předností tréninku vytrvalosti je vysoká
adaptabilita systému ovlivňující vytrvalost a fakt, že je přístupná pro všechny věkové
kategorie.
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2 TEORETCKÁ VÝCHODISKA
2.1 Vytrvalostní schopnosti
Vytrvalostní schopnosti jsou základem kondičních schopností. Je to „schopnost
organismu vykonávat pohybovou činnost určitou intenzitou po relativně dlouhou dobu
nebo v určeném čase“ (Havel, Hnízdil, 2012).
Z dalších definic můžeme uvést:
Vytrvalost je „schopnost dlouhodobě vykonávat pohybovou činnost na určité úrovni
intenzity bez snížení její efektivity (Grasgrubera a Cacka, 2008).
Vytrvalost je „komplex předpokladů k vykonávání relativně stejné činnosti delší dobu“,
jedná se o zátěž submaximální, kterou je optimální realizovat v rovnovážném stavu,
jako práci aerobní s některými prvky anaerobními (Kučera, Dylevský, 1999).
Vytrvalost je „pohybová schopnost člověka k dlouhotrvající tělesné činnosti: soubor
předpokladů provádět cvičení s určitou nižší než maximální intenzitou co nejdéle, nebo
po stanovenou potřebnou dobu co nejvyšší možnou intenzitou (Perič, Dovalil, 2010).
Vytrvalost je „komplex pohybových schopností provádět činnost s požadovanou
intenzitou co nejdéle, nebo ve stanoveném čase s co možná nejvyšší a neklesající
intenzitou, tj. v podstatě odolávat únavě“ (Dovalil, 2008).

2.2 Klasifikace vytrvalostních schopností
Vytrvalostních schopností můžeme klasifikovat dle různých kritérií. U jednotlivých
autorů se klasifikace mírně liší, dle hlediska, z kterého jsou tyto schopnosti studovány
(antropomotorika, biomechanika, psychologie, fyziologie atd.)
Z pohledu antropomotoriky můžeme vytrvalostní schopnosti klasifikovat dle těchto
základních kritérií: účelového, strukturálního a časového (Havel, Hnízdil, 2012).
Účelové kritérium dle účelu rozvoje vytrvalosti:
o Základní vytrvalost;
o Speciální vytrvalost;

9

Strukturální kritérium: dle počtu zapojených svalů:
o Lokální vytrvalost tedy schopnost jedince vykonávat práci zapojením
menších svalových skupin, méně než 1/3 svalstva těla:
dynamická: silová;
statická: rychlostní, silová;
o Globální vytrvalost, tedy schopnost jedince vykonávat práci zapojením
velkých svalových skupin:
dynamická: silová;
statická: rychlostní, silová;
Časové kritérium: dle doby trvání zatížení:
o Rychlostní vytrvalost;
o Krátkodobá vytrvalost;
o Střednědobá vytrvalost;
o Dlouhodobá vytrvalost.
U dalších autorů se můžeme setkat s mírně odlišným členěním, Perič a Grosser
(převzato Lehnert a kol, 2010) dělí vytrvalostní schopnosti následovně:
Dle účasti svalových skupin:
o lokální vytrvalost: pracuje méně jak 1/3 svalstva;
o celková vytrvalost: pracují více jak 2/3 svalstva;
Dle typu svalové kontrakce:
o dynamická vytrvalost: v pohybu;
o statická vytrvalost: bez pohybu;
Dle charakteru pohybové činnosti:
o cyklická vytrvalost;
o acyklická vytrvalost;
Dle délky trvání (základní hledisko dělení):
o dlouhodobá vytrvalost;
o střednědobá vytrvalost;
o krátkodobá vytrvalost;
o rychlostní vytrvalost;
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Dle podílu uvolněné energie:
o aerobní vytrvalost;
o anaerobní vytrvalost.

2.2.1 Vytrvalost základní a speciální
Dle zaměření cílového rozvoje vytrvalosti, lez rozdělit vytrvalostní schopnosti
na vytrvalost základní a speciální. Základní vytrvalost můžeme definovat jako
schopnost organismu provádět dlouhotrvající pohybovou činnost především v aerobní
energetické zóně. Není specificky zaměřena na zvyšování výkonnosti v konkrétní
disciplíně, ale spíše na amelioraci výkonnosti kardiovaskulárního a metabolického
systému (Lehnert a kol. 2010). Speciální vytrvalost je vázána na specifické zatížení
konkrétní disciplíny, na dosažení maximálního výkonu v určité sportovní disciplíně
(Lehnert a kol., 2010, Čelikovský, 1990 převzato Havel, Hnízdil, 2012).

2.2.2 Rozdělení vytrvalostních schopností dle časového kritéria
Vytrvalostní schopnosti jsou často členěny dle doby trvání pohybové aktivity.
Zde se setkáváme s mírně odlišným dělením u různých autorů, především v klasifikaci
rychlostní a krátkodobé vytrvalosti. Pro přehlednost tedy uvádím v tabulce níže
rozdělení dle různých autorů:
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Tabulka 1: Rozdělení vytrvalostních schopností dle časového kritéria a autorů
Havel, Hnízdil (2012)

Perič, Dovalil (2008)

Grosser (převzato Lehnert
a kol. 2010)

Rychlostní vytrvalost

15-50s

do 20s

do 35s

Krátkodobá vytrvalost

50s- 2-3min

2-3min

35s – 120s

KDV 1

35s – 1min

KDV 2

1min – 2min

Střednědobá vytrvalost

2-10min

3-8min

2-10min

SDV 1

2 – 5min

SDV 2

6 – 10min

Dlouhodobá vytrvalost

nad 10min

8-10min a více

nad 10min

DDV 1

10 – 35min

10 – 35min

DDV 2

35 – 90min

35 – 90min

DDV 3

90 – 360min

90 – 360min

DDV 4

nad 360 min

nad 360min

2.3 Aerobní vytrvalost
Pokud pohybová aktivita vytrvalostního charakteru probíhá za přístupu dostatečného
množství kyslíku, můžeme mluvit o tzv. aerobní vytrvalosti. Maximální aerobní výkon
je podáván na úrovni anaerobního prahu. Aerobní výkon je determinován třemi
hlavními faktory – aerobní kapacitou organismu (VO2max), ekonomikou pohybu
a fyziologií kosterního svalstva, která ovlivňuje anaerobní práh (Cacek, Grasgruber,
2008).

2.3.1 Výše maximální aerobní kapacity (maximální spotřeby kyslíku – VO2max)
Maximální spotřeba kyslíku (VO2max) je jedním z hlavních parametrů, který
charakterizuje vytrvalostní předpoklady. Její hodnota je závislá na charakteru tréninku
a množství svalové hmoty, která je při konkrétním výkonu zapojena.
Maximální spotřeba kyslíku (VO2max) je „maximální množství z přijatého kyslíku,
které je organismus schopen zpracovat při svalové práci. Více kyslíku spotřebovaného
ve svalech znamená více energie vytvářené efektivním aerobním způsobem, méně
odpadních látek a tím i vyšší výkon a oddálení únavy “ (Grasgruber, Cacek, 2008).
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Absolutní či relativní (%) hodnoty maximální spotřeby kyslíku (VO2max) bývají
používány jako ukazatel vytrvalostních schopností, byla např. prokázána závislost mezi
výsledným časem v běhu na 10mil a hodnotou VO2max. Maximální spotřebu kyslíku
(VO2max ) však nelze využívat k predikci výkonnosti ve vytrvalostních sportech,
ale spíše jako ukazatel maximálního potenciálu aerobní produkce energie.
Výše VO2max je limitována několika faktory, těmi jsou:
Výkon srdce;
Schopnost krevního oběhu transportovat kyslík;
Plicní kapacita (malé plíce nejsou schopny nasytit kyslíkem zvětšený objem
vytlačený srdcem);
Fyziologie kosterního svalstva (spotřeba kyslíku v mitochondriích, hustota
kapilár, efektivita transportu kyslíku);
Energetická náročnost pohybu: výše VO2max se u jednotlivých pohybových
aktivit liší, např. hodnoty změřené na běžeckém ergometru bývají o 5-10%,
někdy dokonce až o 20% vyšší než na bicyklovém ergometru. Toto je způsobeno
zapojením více svalových skupin při běhu (Grasgruber, Cacek, 2008).
Dalšími faktory ovlivňují výši VO2max jsou věk, pohlaví, dědičnost a fyzická aktivita.
Věk
Vytrvalost lze rozvíjet do vyššího věku. Ideální věk rozvoje vytrvalosti 25-35 let.
Přibližně od 20let začíná klesat maximální spotřeba kyslíku (VO2max) zhruba o 10%
za dekádu a to jak u fyzicky aktivních, tak i u neaktivních. Vytrvalostní sportovci patří
k „dlouhověkým“ sportovcům, jelikož rychlost nehraje ve vytrvalostním výkonu
významnou roli a zpomalování rychlých svalových vláken po 30. roce života tedy nemá
takový dopad jako v rychlostních disciplinách. Průměrný věk maratonců se pohybuje
kolem 30 let, průměrný věk sprinterů a středotraťařů nepřesahuje 25 let. Trénovatelnost
vytrvalosti zvolna klesá po 35. roce života (Grasgruber, Cacek, 2008).
Pohlaví
Ženy obecně disponují nižší úrovní VO2max. Ženy mají méně krve a to i relativně
(75 proti 65 ml/kg hmotnosti těla), o 6 % méně erytrocytů, o 10-15% méně
hemoglobinu. Aby pracující svaly ženy byly dostatečně zásobeny kyslíkem, musí
při stejné spotřebě kyslíku buď zvýšit minutový objem, nebo extrahovat více kyslíku
13

z dodané krve. Ženy obecně mají nižší hmotnost než muži, více tělesného tuku a méně
svalové hmoty. Pokud budeme posuzovat hodnoty VO2max ve vztahu k aktivní tělesné
hmotě, nebudou rozdíly mezi muži a ženami tak markantní. U trénovaných jedinců jsou
rozdíly nižší než u netrénovaných (Kučera, Dylevský, 1999).
Dědičnost
Dědičnost ovlivňuje vytrvalostní výkon podstatně méně, než např. výkon sprintera,
přesto hraje i zde svoji roli. Existují rozdíly ve zvyšování výkonnosti, někteří jedinci
například zaznamenají prudké zvýšení v prvních 4-6 týdnech vytrvalostního tréninku,
poté stagnují, u jiných dochází ke zlepšení až po 14-16 týdnech. Stejný vytrvalostní
trénink u některých jedinců vyvolá po 20 týdnech například jen 5% zlepšení,
u některých až 60% zlepšení VO2max. Rozdíly jsou patrné i v regeneračních
schopnostech jedinců, někteří ani po absolvování mnoha intenzivních tréninkových
jednotek nezaznamenají větší únavu, u jiných se mohou objevit známky přetrénování.
Proto je vždy nutné vycházet při sestavování tréninkového plánu z individuálních
fyziologických specifik (Grasgruber, Cacek, 2008).
Fyzická aktivita
Fyzická aktivita významně ovlivňuje úroveň VO2max x a to i u starších osob. Výše
a rychlost nárůstu VO2max není u všech osob trénujících osob stejná. Záleží na výchozí
úrovni zdatnosti, intenzitě, frekvenci a trvání tréninku, ale také na genetické
predispozici.
Níže můžeme vidět výsledky pokusu, který byl proveden na skupině 10 mladých osob,
která absolvovala po dobu 10 dnů intenzivní hodinový trénink na ergometru v různých
intenzitách (10 minut rozcvičení na 65%, 25 minut na 75%, 30 minut intervaly
po 3 minutách na 95%). VO2max se zvýšila o 10% (Máček, Radvanský, 2011).
Tabulka 2: Změna výše VO2max vyvolaná intenzivním aerobním tréninkem na ergometru
u mladých osob trénující denně 1h po dobu 10 dnů

-1

VO2 max [l.min ]

Dovalil

a kol.
-1

-1

Před zahájením

Po 10 dnech

2,54 ± 0,29

2,80 ± 0,32

(2010)

uvádí,
-1

že populační
-1

standardy

se pohybují

kolem

35 ml.kg .min u žen, 45 ml.kg .min u mužů, u trénovaných sportovců s převažujícím
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aerobním zaměřením (lyžaři běžci, silniční cyklisté, triatlonisté) mohou hodnoty
dosahovat až 80 ml.kg-1.min-1. Tyto standardy platí pro věkovou kategorii 25 – 30 let.
Tabulka 3: Zpracování hodnoty maximální spotřeby kyslíku (VO2max) dle věku – muži
[ml.kg-1.min-1]
Věk

Nízký

Ucházející

Průměrný

Dobrý

Vysoký

Velmi
vysoký

Elitní

20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70+

<38
<34
<30
<25
<21
<17

39-43
35-39
31-35
26-31
22-26
18-21

44-51
40-47
36-43
32-39
27-35
22-30

52-56
48-51
44-47
40-43
36-39
31-34

57-62
52-57
48-53
44-48
40-44
35-39

63-69
58-64
54-60
49-55
45-49
40-44

70+
65+
61+
56+
50+
45+

Převzato, upraveno http://www.medopsport.cz/news/proc-je-dobre-znat-svuj-vo2max/
Tabulka 4: Zpracování hodnoty maximální spotřeby kyslíku (VO2max) dle věku – ženy
[ml.kg-1.min-1]
Věk

Nízký

Ucházející

Průměrný

Dobrý

Vysoký

Velmi

Elitní

vysoký
20-29

<28

29-34

35-43

44-48

49-53

54-59

60+

30-39

<27

28-33

34-41

42-47

48-52

53-58

59+

40-49

<25

26-31

32-40

41-45

46-50

51-56

57+

50-59

<21

22-28

29-36

37-41

42-45

46-49

50+

60+

<18

19-24

25-32

33-37

38-41

42-46

47+

Převzato, upraveno http://www.medopsport.cz/news/proc-je-dobre-znat-svuj-vo2max/
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Tabulka 5: Nejvyšší v literatuře zaznamenané hodnoty VO2max – muži [ml.kg-1.min-1]
Score Name

Sport

Notes
18 year old from Lillehammer, Norway. The test was

97.5

Oskar

conducted

Cycling

Svendsen

in Sept

2012 at the University

College

of Lillehammer by physiologist Joar Hansen. (from an article
on procycling)

96.0

96.0

93.0

92.5
92.0

92.0

91.0

91.0

89.5

88.0

88.0

87.4

87.0

Espen Harald Norwegian
Bjerke

country skier

Bjørn Dæhlie

Kurt

Asle

Arvesen

Norwegian

cross This score is commonly quoted, though another source has
him recording a best of 90 ml/kg/min.
a Norwegian professional road bicycle racer for Team Sky.

Road Cycling

Figure taken from article on syklingens verden website, said
to be from 1997.

Greg LeMond cycling
Matt
Carpenter
Tore

US professional cyclist

runner

Ruud Norwegian

Pikes Peak marathon course record holder
cross

Hofstad

country skier

Gunde Svan

Swedish XC-skier

Harri

Finnish

Kirvesniem

country skier

Kilian Jornet
Miguel
Indurain
Anders
Aukland
Marius
Bakken
Jon

Anders

Gaustad

Boasson

achieved in 2005
won a total of 4x gold, 1x silver and 1x bronze medals
at the Winter Olympics.

cross

Ultr-endurance

from a test in 2012 by Daniel Brotons Cuixart, a sports

runner

specialist at the University of Barcelona.

cycling

professional cyclist

cross country skier

achived 2005, listed in an article on www.fasterskier.com.

runner

Norwegian 5k record holder

cross country skier

achived 2005, listed in an article on www.fasterskier.com.

road cyclist

Hagen
86.0

weight), listed in an article on www.fasterskier.com.

country skier

Edvad
86.4

cross This score was achieved in 2005 (7.3 liter/min, 76 kg body

Thor Hushovd cycling

from Norway and Team Columbia-HTC. Figure taken from
article on syklingens verden website, possibly from 2008.
listed in an article on www.fasterskier.com.
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86.0

Ole

Einar

Bjœrndalen

biathlon

listed in an article on www.fasterskier.com.

85.0

Dave Bedford runner

10k world record holder

85.0

John Ngugi

World XC Champion

distance runner

from a test at the GlaxoSmithKline Human Performance lab
84.6

Chris Fromme cyclist

in London in August 2015. His weight on the testing day was
69.9kg.

84.4

84.0

Steve
Prefontaine
Lance
Armstrong

runner

from the US

cycling

professional cyclist
a pro-cyclist,

83.5

former

Navigators

team

member,

won

Philadelphia. This score was from the peak of his career.

Mark Walters cycling

(personal communication, heard first hand from Mark
himself)

83.0

Jens

Arne

Svartedal

cross country skier

achived 2005, listed in an article on www.fasterskier.com.

82.7

Gary Tuttle

US runner

82.0

Kip Keino

runner

Olympic 1500 champion

81.1

Craig Virgin

distance runner

twice World cross country champ

81.0

Jim Ryun

runner

US miler WR holder

80.9

80.1

Øyvind
Leonhardsen
Steve Scott

Norwegian
professional soccer listed in an article on www.fasterskier.com.
player
runner

US miler 3:47
Převzato http://www.topendsports.com/testing/records/vo2max.htm
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Tabulka 6: Nejvyšší v literatuře zaznamenané hodnoty VO2max x ženy [ml.kg-1.min-1]
Score Name

Sport

Notes

78.6

Joan Benoit

distance
running

1984 Olympic Marathon Champion

76.6

Bente Skari

XC-skier

76.0

Flavia
Oliveira

Cycling

Oliveira is a Brazilian National Team road cyclist and climbing
specialist. This result was recorded during testing with Felicia Gomez
at Pinnacle Training Systems in Fresno, California on Jan 21,
2012. (with thanks to Nathan Parks, Jan 2012)

74

Charlotte
Kalla

XC-skier

achieved at only 2O years of age

72

Marit
Bjoergen

XC-skier

72

Toini
Rönnlund

XC-skier

achieved in the sixties sometime.

71.2

Ingrid
Kristiansen

distance
running

ex-Marathon World Record Holder

67.2

Rosa Mota

distance
running

Marathon runner
Převzato http://www.topendsports.com/testing/records/vo2max.htm

Vysoká spotřeba kyslíku (VO2max) ještě neznamená vysoký výkon, ale vysoký výkon
nelze podat bez vysoké spotřeby kyslíku (VO2max).

2.3.2 Ekonomika pohybu
Výše spotřeby kyslíku je výrazně ovlivněna ekonomikou pohybu. Ekonomika pohybu
vyjadřuje vztah mezi spotřebou kyslíku a intenzitou pohybu. Tento vztah je lineární –
spotřeba kyslíku se zvyšuje v přímé úměře se zvyšující se rychlostí pohybu. Méně
ekonomický sportovec spotřebuje větší množství kyslíku při nižší rychlosti pohybu
než sportovec s lepší ekonomikou pohybu, na úrovni VO2max tedy dosáhne nižší
rychlosti než ekonomický sportovec (Grasgruber, Cacek, 2008). Ekonomiku pohybu
lze definovat jako energetickou poptávku organismu při dané submaximální intenzitě
pohybu (Havel, Hnízdil, 2012). Jako jednotkové množství energie (normované
množství energie).
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2.3.3 Aerobní a anaerobní práh (ANP anaerobic threshold, ANT lactate threshold,
LT laktátový práh)
Stav, ve kterém přechází metabolismus z tuků jako převažujícího zdroje energie
na režim smíšený, tedy využívající jak tuk, tak sacharidy, nazýváme aerobní práh.
Aerobní práh je taková intenzita zatížení, při které hladina laktátu dosáhne přibližně
2mmol/l krve (Lehnert a kol, 2010).
Anaerobní práh (ANP) lze definovat jako „procento VO2 max, při kterém je narušen
rovnovážný vztah mezi produkcí laktátu a jeho odstraňováním z pracujících svalů
do krve.“ ANP je hranicí, na které lze teoreticky udržet nepřerušovaný pracovní výkon
(vzhledem k vyčerpání glykogenu to ovšem není možné déle než cca 90 min)
(Grasgruber,Cacek, 2008).
Pojem anaerobní práh vznikl v 60. letech, ve spojení s klasickou teorií kyslíkového
deficitu

a kyslíkového

bez nadměrné

složky

dluhu,

při snaze

anaerobního

o nalezení

metabolismu

bezpečné

(Wasserman,

hranice
1964).

zátěže
Opíralo

se o tvrzení, že při dlouhotrvající zvyšující se zátěži v určité chvíli dochází v pracujících
svalech k nedostatku kyslíku, což způsobuje zvýšenou produkci laktátu a změny v plicní
ventilaci a výměně plynů (Havel, Hnízdil, 2012).
V současné době je na aerobní práh nahlíženo, ne jako na konkrétní bod, ale jako
na pásmo, kde se nachází „kritická“ intenzita pohybové činnosti.
Dle Bunce (1992) se hodnoty odklonu srdeční frekvence od linearity nachází mezi
87- 92% SFmax a odpovídají ventilačnímu prahu. Toto pásmo není závislé na zdatnosti,
věku ani pohlaví. V praxi lze bez toho, abychom se dopustili větší chyby, pro stanovení
SF na hranici anaerobního prahu použít 90% SFmax. Je třeba pouze stanovit SFmax,
k čemuž se doporučuje absolvovat zatížení s maximální intenzitou pohybu v době trvání
cca 4minut (Bunc, 1993).
Anaerobní vytrvalost
Výkon, kdy zatížení probíhá nad kritickou rychlostí můžeme definovat jako anaerobní
vytrvalost. Kritická rychlost představuje tempo odpovídající rychlosti pohybu
na VO2max (nad anaerobním prahem) (Kučera, Truksa, 2000).
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2.4 Způsoby krytí energetických požadavků vytrvalostní činnosti
Vytrvalostní aktivita probíhá buď za přístupu kyslíku (aerobně), energie je tedy
zajištěna štěpením energetických zdrojů za přístupu kyslíku (aerobní glykolýza
a lipolýza) nebo probíhá bez přístupu kyslíku (anaerobně) a energie je zajišťována
prostřednictvím dvou systémů – alaktátového (kretinfosfátového, pouze rychlostní
výkony do 50s) a laktátového (anaerobní glykolýza) (Havel, Hnízdil, 2012).
Zde se jednotlivý autoři liší, Havel a Hnízdil (2012) uvádí krytí prostřednictvím
laktátového systému pro rychlostní výkony do 50s, ale například Bartůňková (2006)
uvádí krytí prostřednictvím alaktátového systému pouze pro aktivity v délce 5-15s
a zapojení laktátového systému od 45s trvání aktivity.
Klasifikace systémů dle Bartůňkové (2006):
Alaktátový anaerobní systém - Zdrojem energie jsou makroergní fosfáty
ATP- CP, které zajišťují energie pro krátkodobé aktivity (5 – 15s), jejich zpětné
doplnění při úplném vyčerpání je možné za 2-3min, u trénovaných i dříve;
Laktátový anaerobní systém - Zdrojem energie je svalový glykogen, který
energeticky kryje aktivity submaximální intenzity v délce 45- 90s, LA se v krvi
normalizuje při aktivním odpočinku za 30-80min, při pasivním odpočinku
za 60-120min;
Aerobní systém - Zajišťuje aktivity mírné a střední intenzity prostřednictvím
energetických zdrojů ze svalu (glykogen 44%, triacylgyceroly 32%) a z krve
(glukóza 13%, MK 11%). Při úplném vyčerpání glykogenu v SO vláknech
dochází k jeho nahrazení po 46hodinách.
Zapojení aerobního a anaerobního systému je často prezentováno odděleně, nové
poznatky však přináší zjištění, že tyto systémy nejsou od sebe izolovány, ale jsou
zapojovány většinou současně s převahou systému, který vyhovuje aktuálnímu typu
zátěže (Máček, Radvanský, 2011).
Starší energetické koncepce byly založeny na názoru, že oxidativní fosforylace reaguje
příliš pomalu na energetické potřeby organismu při intenzivní zátěži, a proto nehraje
v krátkodobých výkonech podstatnou roli. Dle Gastina (2001) dochází však k vyrovnání
energetického zisku z aerobního a anaerobního systému při maximální intenzitě
již za 75 sekund.
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Tabulka 7: Gastin (2001) uvádí následující odhad procentuálního zapojení jednotlivých typů
metabolismu pro různé časy trvání zatížení:
Čas (s)

% aerobně

% anaerobně

10

6

94

15

12

88

20

18

82

30

27

73

45

37

63

60

45

55

75

51

48

90

56

44

120

63

37

180

73

27

240

79

21
Zdroj: Gastin(2001)

Obrázek č. 1 znázorňuje, jak jednotlivé energetické systémy přispívají k výrobě ATP
při výkonu se 100% úsilím.

Obrázek 1: Podíl jednotlivých energetických systémů na krytí potřeb organismu v průběhu zátěže
s maximálním úsilím. Podle Gastina (Gastin, 2001 převzato Havel, Hnízdil, 2008)
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Laktát
Konečným produktem glykolytického štěpení je kyselina mléčná, která je, jako
organická kyselina výrazně nestabilní a okamžitě se štěpí na vodíkový kationt (H+) a sůl
kyseliny mléčné – laktát (Bielik, 2014).
Laktát vzniká při intenzivní svalové práci ze spotřebovaného svalového glykogenu nebo
z glukózy, která je transportována krví. V lidském těle se neustále nachází malé
množství laktátu, cca 0,8 mmol.l-1 (0,5- 1,5 mmol.l-1). Stejné hodnoty je možné naměřit
i při aerobním zatížení. Zvýšená tvorba laktátu je vždy známkou přechodu z aerobního
způsobu získávání energie do anaerobního (Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 2005).
Stoupající hladina laktátu byla dlouho považována za známku přetížení a byly
realizovány pokusy řídit trénink podle jeho hladiny. Dnes se ukazuje, že význam laktátu
je jiný, že jeho přechodná kumulace je způsobena sníženým průtokem játry a ledvinami
v důsledku vyšší intenzity. Nižší než maximální hladina laktátu vzniklá na začátku
zátěže,

není

látkou

škodlivou

vyvolávající

jen únavu

a acidózu

s následnou

hypoventilací, ale spíše látkou bohatou na energii, schopnou se v průběhu zátěže
přesouvat tam, kde je bezprostřední potřeba energie a kde je tedy možné laktát spálit.
Hladina laktátu může tedy již v průběhu zátěže klesat a není tedy možné podle její
hladiny po zátěži určovat tzv „anaerobní část výkonu“ ani k určování stavu trénovanosti
(Kučera, Dylevský a kol., 1999).
Dle nejnovějších poznatků laktát pravděpodobně nemá vliv na vznik a průběh únavy
kosterního svalstva, i když snížení maximální síly kontrakce souvisí se snížením pH
ve svalu, není prokázaný jednoznačný vliv glykolýzy. Acidóza snížením pH není
způsobena tvorbou laktátu, ale spíše hydrolýzou ATP. Míra využití laktátu závisí
na metabolických požadavcích zatěžovaných i odpočívajících svalů. Laktát je tedy
důležitým glukoneogenetickým prekurzorem jak při nízké, tak při vysoké intenzitě
zatížení a je pravděpodobně nejdůležitějším substrátem pro glukoneogenézu (Bielik,
2014).

2.5 Faktory ovlivňující vytrvalostní předpoklady
Úroveň vytrvalostních schopností ovlivňuje řada faktorů a to jak fyziologických,
tak psychologických.
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Hlavní faktory ovlivňující vytrvalost jsou:
genetické a somatické předpoklady;
poměr zastoupení rychlých a pomalých svalových vláken;
výkonnost dýchacího a srdečně cévního systému při přijímání a transportu
kyslíku a energetických zdrojů do činných svalů;
metabolismus – látková

výměna

a uvolnění

energie

ve svalu,

vytváření

optimálních zásob energie a jejich mobilizace za přístupu kyslíku i při jeho
nedostatku;
nervový systém – koordinace agonistů a antagonistů s důrazem na význam
relaxace antagonistů;
automatizace pohybových dovedností – vysoká úroveň osvojení pohybové
dovednosti;
psychologické aspekty – motivace, vůle, schopnost překonávat nepříjemné
pocity, bolest. (Lehnert a kol.,2010)

2.5.1 Rozdíly mezi muži a ženami
Ženy mají o 20% menší srdce, nižší systolický tlak, nižší schopnost organismu
pro transport kyslíku krví, menší objem plic, cca o 20% nižší kyslíkový tep, o 18-25%
nižší maximální spotřebu kyslíku, nižší aerobní předpoklady, ale lepší předpoklady
pro vytrvalostní výkon, lépe totiž využívají chemickou energii uloženou v organismu
na mechanickou práci. Ženy mají vyšší toleranci na zvýšenou okolní teplotu, lépe
zvládají

činnost

na rychlostně-silovou

jejíchž
práci,

základem

je rovnováha,

ale ve sprinterských

jsou

hůře

a vytrvalostních

vybaveny
běžeckých

disciplínách již nejsou rozdíly tak markantní (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006).
Ženy mají lepší předpoklady pro vytrvalostní práci v důsledku vyššího podílu pomalu
kontrahujících vláken.

2.6 Diagnostika vytrvalostních schopností
Úroveň vytrvalostních schopností / předpokladů lze nejlépe hodnotit pomocí
standardizovaných testů, které lze provádět v terénu nebo v laboratoři. Formu, intenzitu

23

a dobu trvání testu je třeba přizpůsobit specifickým nárokům dané sportovní disciplíny
(Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 2005). Zásadní je cíl testování.
Terénní testy jsou využívány především pro krátkou a střednědobou kontrolu účinnosti
tréninku a pro stanovení tréninkových pásem. Výhodou terénních testů je fakt,
že měření probíhá v přirozeném prostředí a v podmínkách, ve kterých běžně trénujeme.
Nevýhodou je menší počet veličin, které je možné měřit a nestálost podmínek,
ve kterých měření probíhá (různá teplota, vlhkost vzduchu, povětrnostní podmínky…)
V terénních testech se měří rychlost, laktát a srdeční frekvence a stanovují obvykle
tři tréninková pásma:
základní vytrvalost 1 (SF a rychlost pro aerobní trénink);
základní vytrvalost 2 (SF a rychlost pro aerobně anaerobní trénink);
speciální vytrvalost (SF a rychlost pro anaerobní trénink).
Laboratorní testy mají oproti terénním výhodu stabilního prostředí (stálé povětrnostní
a teplotní podmínky), ale nevýhodou je nepřirozenost tohoto prostředí, které 100%
neodpovídá specifikům daného sportu. K nejčastěji používaným laboratorním testům
patří test na cykloergometru nebo na běžeckém pásu. Výběr vhodné formy testu je třeba
přizpůsobit specifikům dané sportovní disciplíny, jelikož tréninková adaptace probíhá
jen v těch svalových skupinách, které jsou v daném sportu skutečně zatěžovány.
Například pro závodní cyklistiku má test na běžeckém pásu jen malou výpovědní
hodnotu. Čím vyšší je maximální spotřeba kyslíku, tím nižší je zapojení anaerobního
metabolismu. Sportovci s vyšší aerobní kondicí dosahují, ve vztahu k maximální
spotřebě kyslíku, při srovnatelném zatížení na cykloergometru, nižší hladiny laktátu
(Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 2005).
Výkon na cykloergometru se měří ve wattech (W). Používají se většinou 2 rozcvičkové
zátěže v délce 2- 3 minut u netrénovaných, 4- 5 minut u výkonnostních sportovců,
průběžně se sledují kardiorespirační parametry a úroveň maximálních dosažených
hodnot. Nejčastěji měřenými fyziologickými veličinami jsou srdeční frekvence, laktát
a spotřeba kyslíku. Pomocí testů lze stanovit silné a slabé stránky jedince a nastavit
vhodné tréninkové intenzity.
Jedním z nejdůležitějších ukazatelů využívaných při hodnocení úrovně vytrvalostních
předpokladů a diagnostice odezvy organismu na zatížení je srdeční frekvence.
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Prostřednictvím srdeční frekvence lze snadno monitorovat zatížení srdečně- oběhového
systému. SF reaguje velmi rychle na změny intenzity či odporu, je tedy velmi
spolehlivým ukazatelem pro posuzování zatížení.
Klidová srdeční frekvence je obecně vyšší u dětí, až o 10 tepů za minutu oproti
dospělým. Sportovním tréninkem lze snížit klidovou tepovou frekvenci u dětí, mládeže
i dospělých. Ženy mají obecně vyšší srdeční frekvenci než muži. Je to dáno rozdílnou
velikostí srdce, ženy mají menší srdce než muži. Čím více se srdce vlivem tréninku
adaptovalo, tím nižší frekvence během zatížení dosahuje. Rozdíly mezi pohlavími
v klidové srdeční frekvenci existují i mezi výkonnostními a vysoce trénovanými
sportovci. V klidu dosahuje SF u netrénovaných asi 70 tepů za minutu, u vysoce
trénovaných 30 – 40 tepů za minutu (Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 2005).
Při zatížení se SF začíná zvyšovat okamžitě, ale rovnovážného stavu, tzv. „steady state“
dosáhne až po určitém čase, cca 4-6 minutách, jedinec s lepší kondicí dosáhne tohoto
stavu rychleji, sportovec s horší výkonností dosáhne tohoto stavu jen při stupňovitě
zvyšovaném zatížení. Při déletrvajícím zatížení dochází, i při zachování rychlosti,
k postupnému nárůstu SF (po 60 minutách, přibližně 10 tepů za minutu). U vysoce
trénovaných sportovců je nárůst SF při zvyšování zatížení plošší než u méně
trénovaných (Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 2005).
Výši srdeční frekvence významně ovlivňuje funkční stav svalstva, pokud přetrvává
únava, která se projeví nedostatkem glykogenu, je úroveň srdeční frekvence
při laboratorním stupňovitém nebo terénním testu vyšší. K překonání zatížení je potřeba
zvýšeného biologického úsilí (Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 2005).
Maximální hodnoty při zátěži dosahují 180 a více tepů za minutu a s věkem klesají.
V rutinní praxi se pro odhad maximální tepové frekvence používá rovnice 220- věk
(Grasgruber, Cacek, 2008). Tato rovnice však nemá zcela jasný původ (Robergs
and Landwehr, 2002) a mnohdy neodpovídá skutečnosti.
Jelikož predikační rovnice pro určení SFmax jsou zatíženy velkou chybovostí, je nutné
pro její zjištění využít zátěžový test do maxima. Bohužel ani zde nemusí hodnoty
odpovídat skutečnosti, tento test je limitován motivací probanda
Zjištění SFmax je nezbytné pro odvození intenzit jednotlivých zátěžových pásem
v tréninku. Dle Bunce a Hellera (1992), například 87- 92% SFmax odpovídá
ventilačnímu prahu i odklonu průběhu SF od linearity v závislosti na stoupajícím
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zatížení. Ve spojení s klidovou SF se využívá také v predikačních rovnicích pro odhad
VO2max.
Test pro stanovení maximální srdeční frekvence
K určení

maximální

srdeční

frekvence

je zapotřebí

nejvyšší

možné

zatížení

srdečně- oběhového systému. Můžeme ho provádět buď v terénu, nebo v laboratoři.
Testu samotnému musí předcházet důkladné, minimálně 20 minutové rozcvičení
a zahřátí, následuje zátěž s maximálním úsilím po dobu 3-4minut, na jejím konci
by mělo být dosaženo maximální SF. Důležitá je motivace probanda. Při nedostatečné
motivaci se může stát, že nebude v testu dosaženo skutečného maxima. To může být
problém zejména při testování v laboratoři (v neznámém, nepřirozeném prostředí).
Podmínkou pro provedení testu maximální srdeční frekvence je perfektní zdravotní stav
(Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 2005).
Hodnota maximální srdeční frekvence závisí na stavu trénovanosti, věku, pohlaví,
schopnosti regenerovat a dalších faktorech. S věkem hodnota maximální srdeční
frekvence klesá, ale vysoce trénovaní sportovci dosahují i ve vyšším věku výrazně
nadprůměrných hodnot maximální srdeční frekvence.
Je nutné uvést i další faktory ovlivňující SF. Mezi ně patří:
Psychoemoční zatížení;
Zdravotní stav;
Hydratace;
Výživa;
Léky;
Poloha těla;
Teplota a vlhkost vzduchu;
Nadmořská výška.

2.7 Metody rozvoje vytrvalosti
Různorodost tréninkových metod nabízí velkou variabilitu v tréninku vytrvalosti
dle cílů

tréninkových

období.

Pro výrazné

zvýšení

vytrvalostní

výkonnosti

se doporučuje intenzita nejméně na úrovni 60% VO2max. Jako měřítko intenzity
tréninku lze použít maximální tepovou frekvenci, která se u různých sportů mění
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v závislosti na množství zapojených svalů, je proto nutné najít vždy maximální tepovou
frekvenci pro daný sport. Velkou roli hraje také hodnota tepové frekvence v klidu, proto
se doporučuje vypočítat přibližnou úroveň VO2max na základě rozdílu maximálního
a klidového tepu.
Adaptace na vytrvalostní trénink v podobě zvýšení VO2max probíhá poměrně rychle,
za první 3-4 měsíce lze VO2max zvýšit přibližně o 15-20%. Příčinou je zvětšení objemu
srdce a krevní plazmy, zvýšeným množstvím červených krvinek a často i snížením
tělesné hmotnosti. Obvykle platí, že čím vyšší je počáteční hodnosta VO2max,
tím menší je její nárůst (Grasgruber, Cacek, 2008).
Aby mohlo být dosaženo pozitivních adaptačních změn, je třeba správně nastavit
velikost zatížení, tedy věnovat pozornost následujícím metodotvorným činitelům:
Doba trvání zatížení (úseku, opakování);
Počet opakování;
Intenzita zatížení;
Interval odpočinku;
Způsob odpočinku (aktivní, pasivní).
Metody rozvoje vytrvalosti můžeme dle způsobu střídání odpočinku a zatížení rozdělit
do 3 kategorií – metody intervalové, metody souvislé a metody opakovací.

2.7.1 Metody intervalové
Jsou považovány za nejlepší způsob zvýšení VO2max (Lehnert a kol,2010, Grasgruber,
Cacek, 2008, Perič, Dovalil, 2010). Spočívají ve střídání úseků zatížení a odpočinku
v různých předem daných intenzitách. Přestávky mezi úseky jsou tak dlouhé,
aby umožnily dostatečnou regeneraci a přitom zachovaly zvýšenou činnost srdce
a dýchání. Přesným střídáním doby zátěže a zotavení s nižší intenzitou je možné
vykonat

podstatně

více

práce

a tím podat

větší

při kontinuálním zatížení (Máček, Radvanský, 2011).
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výkon

než by tomu

bylo

Hnízdil a Havel (2012) dále dělí intervalové metody takto:
Krátkodobé intervaly – intenzivní:
o Doba zatížení: 5- 20s;
o Intenzita: 95- 100% maxima;
o Počet opakování: 5-20;
o Interval odpočinku: 1:3-5;
o Série: 3-5;
o Odpočinek mezi sériemi: 5-10min;
Varianta velmi krátkých intervalů:
o Doba zatížení: 5- 15s;
o Intenzita: nadkritická, absolutně vysoká, submax až max;
o Počet opakování: po dobu 20-30 min;
o Interval odpočinku: 10-15 s;
o Odpočinek: pasivní;
o Vysoká intenzita má vést k opakované aktivaci ATP-CP systému jako
zdroje energie a tím k eliminaci produkce laktátu (v případě delšího
cvičení, se laktát objevuje);
Střednědobé intervaly –intenzivní:
o Doba zatížení: 20-60 s;
o Intenzita: 90- 100% maxima;
o Počet opakování: 10-40;
o Interval odpočinku: 1:3-4;
o Série: 1-5;
o Odpočinek mezi sériemi: 5-10min;
Střednědobé intervaly – extenzivní (k rozvoji maximálního aerobního výkonu):
o Doba zatížení: 1-8min;
o Intenzita: 85- 90% (submaximální);
o Počet opakování: 9-15;
o Interval odpočinku: 1:1-2;
o Série: 1-2;
o Odpočinek mezi sériemi: 5-10min;
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Dlouhodobé intervaly – extenzivní (k rozvoji maximálního aerobního výkonu):
o Doba zatížení: 8- 15 min;
o Intenzita: 75- 90% maxima;
o Počet opakování: 2-9;
o Interval odpočinku: 1:1;
o Série: 1-2;
o Odpočinek mezi sériemi: 10min;
Dlouhodobé intervaly pro rozvoj na úrovni ANP:
o Doba trvání: 8-30min;
o Intenzita: na úrovni ANP;
o Počet opakování: dle trénovanosti;
o Odpočinek: 6-10min;
o Charakter odpočinku: aktivní.
Dělení dle Grasgrubera a Cacka (2008):
Aerobní:
o krátkodobé: 95-100% VO2max, 5-10s, 1:1-1,5 pasivní;
o střednědobé: 80-95% VO2max, 15-90s, 1:1 aktivní;
o dlouhodobé: 70-90% VO2max, 1,5- 15min, 1:0,2-1 aktivní;
Aerobně- anaerobní:
o krátkodobé: 100-110% VO2max, 5-15s, 1:1,5-4, pasivní, smíšený;
o střednědobé: 90-100% VO2max, 15-90s, 1:1-3, aktivní;
o dlouhodobé: 80-95% VO2max, 1,5-5min, 1:0,5-1,5, aktivní, smíšený;
Anaerobní:
o krátkodobé maximální: 5-20s, 1:3-5, aktivní, smíšený;
o střednědobé relativně maximální: 20s- 2min, 1:1,5-3, aktivní, smíšený.
Pro rozvoj VO2max jsou nejúčinnější intervaly do 2 min, po 2 min je dosaženo maxima
kyslíkového dluhu, pauza při 2 min intervalu by měla být o něco kratší než 2 min
(Grasgruber, Cacek, 2008).
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2.7.2 Metody kontinuální
Metody kontinuální můžeme definovat jako zatížení, které probíhá bez přerušení
(Grasgruber,

Cacek,

2008,

Lehnert

a kol,2010,

Perič,

Dovalil,

2010),

déle

než 20-30min, má z fyziologického hlediska aerobní či aerobně-anaerobní charakter.
Využívá se zejména ke zvýšení anaerobního prahu, tj rychlosti, kdy se začne hromadit
laktát. Zvýšení VO2max je nižší než při intervalovém tréninku.
Metody kontinuální dále většina autorů dělí následovně:
Souvislé
Metody souvislé rozvíjí základní a speciální vytrvalost, zvyšují aerobní kapacitu
a posouvají ANP, rozvíjí oběhový systém, zlepšují kapilarizaci, zlepšují aerobní způsob
uvolňování energie, umožňují čerpání glykogenových zásob, využití setrvalého stavu,
zvyšují kompenzaci laktátu (Lehnert a kol., 2010).
Intenzita zatížení: 75-85% SF max;
Doba trvání: 30 – 60 (75) min a déle.
Střídavé – fartlek
V klasické fartlekové metodě se mění intenzita zatížení dle subjektivních pocitů
sportovce a profilu terénu. Případně může být počet speciálních cvičení nebo úseků
stanoven trenérem, pak se jedná o řízený fartlek (Havel, Hnízdil, 2012).

2.7.3 Metody opakovací
Metody opakovací jsou charakteristické střídáním zatížení a odpočinku. Na rozdíl
od intervalových metod, ale dochází k úplné nebo téměř úplné regeneraci.
Doporučení pro rozvoj vytrvalosti dle Lehnerta a kol. (2010)
Trénovat spíše častěji než dlouze;
Trénovat v pásmu 60-90% VO2max;
Pro zvýšení ANP využívat metody souvislé s intenzitou na úrovni ANP
a intervalové s intenzitou v rozmezí mírně nad a mírně pod úrovní ANP;
VO2max lze zvýšit především intervalovými metodami, optimální je intenzita
80-90% VO2max nebo na úrovni VO2max, doba zatížení je individuální
vzhledem k době, kterou je sportovec schopen udržet požadovanou intenzitu;
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Schopnost zotavování organismu lze trénovat intervalovou metodou tak,
že v intervalech odpočinku je udržována aktivita na úrovni 60% SFmax (existuje
lineární závislost mezi intenzitou aktivního odpočinku a odstraňováním laktátu
z krve do intenzity 60% VO2max;
Je třeba se vyhnout dlouhodobějšímu přerušení, které vede k pozvolnému
poklesu vytrvalosti.
Výběr vhodné tréninkové metody je vždy závislý na stavu člověka, na jeho předchozí
pohybové zkušenosti, stavu trénovanosti, věku a dalších faktorech. Intervalová metoda
je pro zvyšování výkonnosti často preferovaná před metodou souvislou, jelikož bylo
zjištěno, že krátký intenzivní trénink vyvolává nižší únavu než dlouhý kontinuální
trénink, ale odpověď organismu ve formě adaptace je velmi obdobná (Máček,
Radvanský, 2011). Dlouhodobé působení tréninku vyvolává v organismu změny, jejichž
účelem je, aby pohybová aktivita vyvolala co nejmenší narušení homeostázy a aby k její
realizaci bylo potřeba co nejméně energetických zdrojů. Tyto změny v organismu
nazýváme adaptací.

2.8 Adaptační změny
Adaptace na pohybovou zátěž je složitý fyziologický proces, zahrnující celou řadu
nejrůznějších mechanismů, které zasahují snad všechny tělesné systémy. Soubor těchto
fyziologických mechanismů, které pomáhají organismu zachovat i za měnících
se podmínek,

tedy

i při tělesné

zátěži,

homeostatickou

rovnováhu

nazýváme

trénovaností nebo sportovní formou (Kučera, Dylevský, 2011).
Metabolická adaptace
Při pravidelném tréninku se bez ohledu na věk, pohlaví nebo zdravotní stav dostaví
určitý efekt. Aerobní trénink se projeví zejména v pomalých svalových vláknech,
zvýšeným počtem mitochondrií, které zprostředkují funkci ATP a zvýšením aktivity
oxidativních enzymů. To způsobí v několika týdnech až měsících zvýšení krátkodobého
energetického výdeje, i když vzestup VO2max činí jen 10-20%. Výkon je tak hrazen
vyšším aerobním podílem, bez větší kumulace laktátu a zvyšuje se aerobní využívání
metabolismu laktátu v místě blízkém jeho vzniku.
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Metabolická adaptace se projeví zejména zvýšením enzymatické aktivity a zásob
energetických zdrojů, hlavně ve formě glykogenu. Energetické zdroje se využívány
úsporněji,

při střední

a submaximální

zátěži

se zvyšuje

kapacita

pro využití

nevyčerpatelných zásob tuků (Máček, Radvanský, 2011)
Kardiovaskulární adaptace
Vytrvalostní trénink snižuje klidovou SF, výsledkem je tzv. klidová bradykardie.
Po 4 -6 týdnech tréninku můžeme zaznamenat pokles SF o 12-15 tepů za minutu
při stejné zátěži a plošší nárůst SF při submaximální zátěži. Aerobní trénink vyvolává
účelnější distribuci krve ve prospěch pracujících svalů, jejich zvýšenou kapilarizaci
a zvýšení činnosti svalové pumpy.
U vytrvalců dochází ke zvýšení tepového objemu o 30-50% oproti netrénovaným
a to i u starších osob. Vlivem aerobního tréninku se zvyšuje minutový výdej (MV),
nejvyšší hodnoty byly naměřeny u vrcholových vytrvalců s vysokým VO2max, obě
hodnoty rostou lineárně (Máček, Radvanský, 2011).
Adaptace dýchání
Adaptace dýchání se projeví zejména snížením dechové frekvence, čímž by se mělo
uvolnit určité množství kyslíku pro jiné účely. Již několikatýdenní aerobní trénink
dokáže snížit dechový ekvivalent pro kyslík (VE/VO2) během submaximální zátěže.
Při stejné zátěži se postupně zvyšuje dechový objem a snižuje dechová frekvence,
vdechnuté množství vzduchu tak zůstává v plících déle a může se zvýšit extrakce
kyslíku z vdechnutého vzduchu (Máček, Radvanský, 2011).
Adaptace svalového a podpůrného systému
Jak již bylo řečeno, aerobní trénink zvyšuje oxidativní kapacitu a vyvolává zmnožení
mitochondrií a pomalých svalových vláken
Adaptace centrálního nervového systému
Pravidelná pohybová aktivita vyvolává adaptační změny CNS, zvýšení počtu vláken
při kontrakci a přesnou regulací činnosti antagonistů (při tréninku jedné končetiny roste
i síla druhé netrénované) (Máček, Radvanský, 2011).
Fyziologická únava
Nedílnou součástí jakékoli svalové činnosti je únava, proto je dobré znát její vliv
na organismus a varovné signály, které nástup únavy signalizují. Jedním z nich
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je postupný pokles výkonnosti. Rychlost nástupu únavy je ovlivněna kvalitou
předehřátí, regenerací, ale také věkem. Všechny příznaky jsou buď jednorázové, nebo
dlouhodobé, důležité je včasné rozpoznání, aby únava nepřešla z fyziologické
do patologické (Kučera, Dylevský, 1999).
Přetrénování
Nevhodně naplánovaný trénink s nepřiměřenou intenzitou nebo délkou trvání může
vyvolat patologický stav, který zvrátí dosavadní adaptaci /sportovní formu a zabrání
na určitý čas, někdy i definitivně dalšímu tréninku. Pro tento stav dříve používaný
termín přetrénování se v současné době opouští, z toho důvodu, že plně nevystihuje
podstatu problému a nahrazuje se termínem NVP nevysvětlitelný pokles výkonnosti.
Podle nejnovějších poznatků není tento patologický stav zapříčiněn pouze nepřiměřenou
intenzitou či trváním zátěže, ale celou řadou dalších faktorů (Máček, Radvanský, 2011).
Abstinenční syndrom
Pokud je intenzivní trénink náhle přerušen, např. z důvodu úrazu či jiných příčin, může
se u sportovce s vysokým stavem trénovanosti objevit tzv. abstinenční příznaky.
Příznaky se objevují postupně, s odstupem jednoho nebo více týdnů, většinou nejdříve
v oblasti psychické, kdy jedinec může trpět poruchami spánku s převažující nespavostí,
poruchami soustředění a sníženou duševní výkonností. Současně nebo o něco později
se zpravidla objevují poruchy funkce vegetativního systému, jako bušení srdce, zvýšená
srdeční frekvence, občasně vzestup systolického TK, závratě nebo bušení v oblasti
srdce. Může se objevit ztráta chuti k jídlu nebo naopak příznaky bulimie, snížení tělesné
hmotnosti, poruchy trávení nebo třes prstů. Při zátěžovém testu je většinou zjištěna
snížená výkonnost v porovnání s předchozími výsledky, nepřiměřeně rychlý vzestup SF
a TK nebo poruchy rytmu. Pro potlačení příznaků je třeba postupně obnovit nebo
případně nahradit chybějící tělesnou zátěž jinou pohybovou aktivitou například
při úrazu dolních končetin zatěžovat horní končetiny (Máček, Radvanský, 2011).
Detrénink
Pro každou adaptaci vyvolanou tréninkem platí, že je reverzibilní, tj. při přerušení
tréninku

dojde

ve většině

systémů

během

1 – 2 týdnů

k regresivním

změnám- k postupnému snižování příznivých ukazatelů adaptace. Nejrychleji se změny
projeví na oběhovém ústrojí a metabolismu. Dochází k úbytku krevního objemu o 5 –
12%, při delším výpadku až o 20%. Jako důsledek snížení krevního objemu dochází
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ke zvýšení SF o 5 – 10% nebo až k původním hodnotám před zahájením tréninku
a prodlužuje se doba návratu SF ke klidovým hodnotám, což ukazuje na zvýšení
aktivity sympatiku. S poklesem objemu krve dochází i ke snížení tepového objemu
až o 17% v prvních 2 – 3 týdnech inaktivity. V oblasti transportního systému dochází
k poklesu VO2max, zpočátku o 10 – 20% pak se pokles zpomaluje. Po znovuzahájení
tréninku dochází relativně rychle k návratu k původním hodnotám. Návrat k úrovni
VO2max je o něco pomalejší.
V prvních týdnech inaktivity rychle klesá citlivost na inzulin regulující spotřebu
glukózy. Dochází k poklesu využívání tuků a zvýšení využívání glykogenu a tedy
k neúčelným ztrátám cenných zdrojů energie. Ukazatelem je zvyšující se poměr
respirační výměny (R).
Zaznamenám je také pokles enzymatické aktivity, výrazněji je ovlivněna oxidativní
složka získávání energie. Dochází k poklesu aktivity citrát – syntézy a všech typů
dehydrogenáz o 20 – 40% a k poklesu aktivity svalové lipoproteinové lipázy o 45 –
70% a nárůst aktivity tohoto enzymu v oblasti tukových rezerv, což vede k jejich
rychlému zvyšování.
Ve svalových vláknech nebyly po 2 týdnech inaktivity zaznamenány prakticky žádné
změny, nedošlo k poklesu počtu ani rychlých ani pomalých svalových vláken (Máček,
Radvanský, 2011).
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3 CÍLE, HYPOTÉZY A ÚKOLY PRÁCE
3.1 Cíle
Cílem této práce bude analýza problematiky rozvoje vytrvalosti u hobby sportovkyně
prostřednictvím cyklistiky. Pokusíme se navrhnout vhodný tréninkový plán pro ženu
ve věku 41let.

3.2 Hypotézy
H1: Je možné zvládnout intervalový trénink v době trvání 1hodiny – 1h 45minut
pro kultivaci vytrvalostních předpokladů u ženy ve věku 41 let, i když doposud nebyl
realizován?
H1: Je možné úpravou tréninku, u ženy ve věku 41 let s nadprůměrnou aerobní
zdatností, zvýšit aerobní výkonnost při zachování dosavadního objemu tréninkového
zatížení?

3.3 Úkoly
Na základě stanovených cílů a hypotéz práce jsme si stanovili následující úkoly:
1) Prostudovat

odbornou

literaturu

týkající

se zkoumané

a v teoretické části podat ucelený přehled;
2) Zjistit a analyzovat pohybovou anamnézu sledované;
3) Vybrat testy pro analýzu vytrvalostních schopností;
4) Provést úvodní diagnostiku vytrvalostních schopností;
5) Vytvořit a aplikovat tréninkový plán po dobu pěti týdnů;
6) Provést závěrečnou diagnostiku;
7) Vyhodnotit a zpracovat výsledky.
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problematiky

4 METODIKA PRÁCE
4.1 Popis sledované
Sledovaná osoba, sportuje pravidelně přibližně osm hodin týdně, kombinuje silniční
cyklistiku, horské kolo, běh, občas plavání, v zimních měsících běžecké a sjezdové
lyžování. Aktivity probíhají většinou pocitově, bez měření srdeční frekvence,
subjektivní zatížení převládá mírné až střední. Frekvence a délka aktivit je přizpůsobena
rodinnému a pracovnímu vytížení a vnějším vlivům.
Tabulka 8: Antropomotorické údaje sledované
Věk[r]: 41

Pohlaví: žena

Výška[cm]: 167,7

Váha [kg]: 56,4

-2

BMI [kg.m ] 20

% tuku 8,6

ECM/BCM 0,79

Pohybová anamnéza sledované
Tabulka 9: Počet hodin ročně/měsíčně/týdně pohybové aktivity v letech 2013-2016
Počet hodin
Kalendářní rok

Ročně

Měsíčně

Týdně

2016

412

34

8

2015

454

38

9

2014

484

40

9

2013

354

30

7

Tabulka 10: Počet hodin pohybové aktivity týdně v období od ledna do března 2017 (kolo, běh,
plavání, sjezdové lyžování)
Měsíc

Počet hodin týdně

Leden 2017

6:30

Únor 2017

8:00

Březen 2017

6:30
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Sledování bylo započato na jaře, s příchodem, pro cyklistiku příznivějšího počasí.
Od dubna 2017, sledovaná využívá kolo, jako dopravní prostředek do zaměstnání.
Od pondělí do pátku absolvuje ráno přímou cestu do práce v délce 14km, odpoledne
většinou projížďku v délce 20km- 60km, dle počasí, volného času a únavy. O víkendu
absolvuje pohybovou aktivitu dle časových možností. Počet hodin pohybové aktivity
týdně byl tedy navýšen přibližně na 13 hodin týdně. V červnu se počet hodin pohybové
aktivity pohyboval okolo 14,5 hodin týdně ( Tabulka č.11).
Tabulka 11: Přehled pohybové aktivity (horská a silniční cyklistika, běh) v období od dubna
2017 do června 2017 ( před zahájením tréninkového plánu)
Měsíc

Počet hodin týdně

Duben 2017

13:15

Květen 2017

13:00

Červen 2017

14:30

Tabulka 12: Porovnání počtu hodin pohybové aktivity ve stejném období (leden – květen) v letech
2016 a 2017
Měsíc

Počet hodin 2016

Počet hodin 2017

Leden

36:10:00

26:20:00

Únor

18:25

31:44:00

Březen

39:01:00

25:58:00

Duben

29:13:00

64:41:00

Květen

23:27

57:50:00

4.2 Použité metody
Data jsme získali sběrem. Vstupní a závěrečnou diagnostiku jsme provedli
v biomedicínské laboratoři. Na bicyklovém ergometru byl absolvován maximální
zátěžový test (spiroergometrie). Dále bylo absolvováno testování maximální srdeční
frekvence v terénu a terénní test na 5km.
Maximální zátěžový test byl proveden na bicyklovém ergometru v biomedicínské
laboratoři FTVS UK (protokol v příloze). Po dvou rozcvičkách se zátěží 1,5W a 2W,
byla SF ze submaximálních zatížení použita pro stanovení W170. Následně byla zátěž
zvyšována po minutě, vždy o 20W až do vyčerpání. Vstupní zátěžový test byl přerušen
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z důvodu subjektivního pocitu vyčerpání po 4,5 minutách. Závěrečný zátěžový test byl
přerušen obsluhou po 4,5minutách protože sledovaná začala dýchat mimo masku.
Jelikož v laboratorním testu nebylo dosaženo maximální srdeční frekvence, byl
proveden ještě test pro stanovení maximální srdeční frekvence v terénu (opakované
maximální zatížení v délce 3minut). K testu jsme použili silniční kolo a GPS hodinky
Garmin Forerunner 630 s hrudním pásem HR2 pro měření srdeční frekvence.
Pro terénní cyklistický test v délce 5 km byl zvolen rovinatý okruh na málo
frekventované silnici. Okruh byl absolvován při průměrné SF 174 tepů za minutu
s maximální možnou rychlostí a byl změřen výsledný čas. K testu jsme použili opět
silniční kolo a GPS hodinky Garmin Forerunner 630 s hrudním pásem HR2 pro měření
srdeční frekvence. Tento test byl po pěti týdnech opakován.
Veškerá tréninková data během plnění plán byla také měřena a zaznamenána pomocí
GPS hodinek Garmin Forerunner 630 s hrudním pásem HR2.

4.3 Zpracování výsledků
Výsledky zpracujeme do tabulky. Poté uvedeme, čím mohou být naměřené rozdíly
způsobeny, a zhodnotíme, jakých změn sledovaná osoba dosáhla. Budeme brát v úvahu
následující možné chyby měření. Pro spotřebu kyslíku a hodnoty z ní odvozené 5%,
pro srdeční frekvenci 2 tepy za minutu, pro tělesnou výšku 1cm, pro procento tělesného
tuku 1,5% z absolutní hodnoty, pro hmotnost a tukuprostou hmotu a její složky 0,5kg.
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5 VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSE
5.1 Návrh úpravy tréninku
Na základě stavu trénovanosti a předchozí pohybové zkušenosti, byl vypracován
5 týdenní tréninkový plán. Plán zohledňuje fakt, že kolo je využíváno jako dopravní
prostředek do zaměstnání od pondělí do pátku. V pracovní dny tedy zahrnuje 2 aktivity
denně (ráno + odpoledne). Víkendy zůstávají bez tréninkového plánu, aktivity budou
probíhat dle rodinného vytížení. Tréninkový plán musí být přizpůsoben rodinnému
a pracovnímu vytížení a vnějším podmínkám. Tréninkový objem (13 – 14,5 hodin
týdně) není již možné navýšit, bude zachován a bude provedena intenzifikace tréninku.
Za pomoci intervalové metody je během tréninku možné zvládnout dlouhou vzdálenost
ve vyšší intenzitě než by bylo možné zvládnout bez přestávek. Intervalový trénink
stimule oxidativní i anaerobní metabolismus přibližně ve stejné míře, což umožňuje
zvýšit

vytrvalost

a regenerační

schopnosti

bez výrazného

dopadu

na rychlost

a výbušnost (Grasgruber, Cacek, 2008).
Ke zvýšení anaerobního prahu tj. rychlosti, při níž se začne rychle hromadit laktát, jsou
využívány především souvislé metody. Rozdílná intenzita souvislé metody ovlivňuje
rozdílná svalová vlákna, při intenzitě na 85% VO2max pracují všechny tři typy
svalových vláken (I, IIa, IIb) již po 12 minutách. Doporučovány jsou zejména souvislé
metody vysoké intenzity v délce 30-60 minut, kdy se srdeční frekvence pohybuje
v oblasti ANP nebo mírně pod ní (- 15 tepů za minutu) (Grasgruber, Cacek, 2008).
Do tréninku tedy zařadíme:
Krátkodobé intervaly – intenzivní:
o Doba zatížení: 15;
o Intenzita: submaximální;
o Počet opakování: 5-6;
o Interval odpočinku: 1:1;
Střednědobé intervaly (k rozvoji maximálního aerobního výkonu):
o Doba zatížení: 1-8min;
o Intenzita: 85- 90% (submaximální);
o Počet opakování: 9-15;
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o Interval odpočinku: 1:1-2;
o Série: 1-2;
o Odpočinek mezi sériemi: 5-10min;
Dlouhodobé intervaly pro rozvoj na úrovni ANP:
o Doba trvání: 8-30min;
o Intenzita: na úrovni ANP;
o Počet opakování: 2-4;
o Odpočinek: 6-15min;
o Charakter odpočinku: aktivní;
Intenzivní souvislá metoda:
o Intenzita zatížení:85 – 90% SFmax;
o doba trvání: 30- 60 min;
Intenzivní intervalová metoda:
o Doba trvání: 10- 15s;
o Interval odpočinku: 10-15s min;
o Počet opakování: 9 – 12.
Na základě testování maximální srdeční frekvence v terénu, kdy po 30 minutovém
zahřátí, bylo absolvováno opakované zatížení s maximální intenzitou v délce 3minut,
byla po 4. opakování naměřena maximální srdeční frekvence 193 tepů za minutu. Určili
jsme tedy výši maximální srdeční frekvence na 193 tepů za minutu.
Tréninkové zóny, doporučené laboratoří po absolvování vstupního zátěžového testu
byly tedy přepočítány s ohledem na SFmax následovně:
Základní aerobní vytrvalost: 150 tepů za minutu (147-153);
Pásmo anaerobního prahu 177 tepů za minutu (173-177);
Anaerobní zóna 187 tepů za minutu;
85 – 90% SFmax 164 – 173 tepů za minutu;
95 – 100% SFmax 183 – 193 tepů za minutu.
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Vypracovali jsme následující tréninkový plán na období od 19.6. do 21.7.2017:
Tabulka 13: tréninkový plán TÝDEN 1
Plnění* % Důvod**
Po
Út
St

Čt

1

12´zahřátí, 40´ 85- 90 %SFmax

95 %

Provoz

2

15´ zahřátí, 10x 3´ 85-90% SFmax, mezi 3´

100%

1

12´zahřátí, 40´ 85 – 90 %SFmax

95%

Provoz

2

15´ zahřátí (1´30´´ x 3) x 4 submax, mezi 1´/4´

95%

Provoz

1

12´zahřátí, 40´ 85 – 90%SFmax

95%

Provoz

2

15´zahřátí, 5x15´´rovinka mezi 15´´, 3x 20´ ANP mezi 10´

100%

1

12´zahřátí, 40´ 85-90%SFmax

100%

2

15´zahřátí, 5x15´´rovinka mezi 15´´, 10 x 3´ 85-90% SFmax mezi

100%

3´
Pa

1

12´zahřátí, 40´ 85-90%SFmax

80%

2

15´zahřátí, 5x15´´rovinka mezi 15´´, 4x 15´ ANP mezi 7´

100%

Ø Týden

Provoz

96%

* úspěšnost plnění tréninkové jednotky v %, ** důvody, proč nebyla tréninková jednotka splněna
na 100%.
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Tabulka 14: Tréninkový plán TÝDEN 2
Plnění* % Důvod**
Po
Út
St

1

12´ zahřátí, 40´ 85-90%SFmax, 3´volně

100%

2

15´ zahřátí, (3x2´ submax) x 4 mezi 1´50´´/ 6´

100%

1

12´ zahřátí, 40´ 85-90%SFmax, 3´volně

100%

2

15´zahřátí, 5x15´´rovinka mezi 15´´, 2x 30´ ANP mezi 15´

100%

1

12´ zahřátí, 40´ 85-90%SFmax, 3´volně

100%

2

15´zahřátí, 5x15´´rovinka mezi 15´´, 10x 5´ 85-90%SFmax

100%

mezi 5´
Čt

Pa

1

12´ zahřátí, 40´ 85-90%SFmax, 3´volně

100%

2

15´zahřátí, 5x15´´rovinka mezi 15´´, 4x 15´ ANP mezi 7´

100%

1

12´ zahřátí, 40´ 85-90%SFmax, 3´volně

100%

2

15´zahřátí, 5x15´´rovinka mezi 15´´, 10x 3´ 85-90%SFmax

100%

mezi 3´
Ø Týden

100%

* úspěšnost plnění tréninkové jednotky v %, ** důvody, proč nebyla tréninková jednotka splněna
na 100%.

Tabulka 15: Tréninkový plán TÝDEN 3
Plnění* % Důvod**
Po
Út

St

1

12´ zahřátí, 40´ 85-90%SFmax, 3´volně

100%

2

15´ zahřátí, (4x90´´ 95-100% SFmax) x 4 mezi 1´30´´/ 5´

100%

1

12´ zahřátí, 40´ 85-90%SFmax, 3´volně

100%

2

15´zahřátí, 5x15´´rovinka mezi 15´´, 3x 20´ ANP mezi 10´

-

1

12´ zahřátí, 30´ 85-90%SFmax, 3´volně

100%

2

15´zahřátí, 5x15´´rovinka mezi 15´´, 10x 4´ 85-90%SFmax mezi

100%

Dovolená

4´
Čt

Pá

1

12´ zahřátí, 30´ 85-90%SFmax, 3´volně

100%

2

15´zahřátí, 5x15´´rovinka mezi 15´´, 2x 30´ ANP mezi 15´

100%

1

12´ zahřátí, 30´ 85-90%SFmax, 3´volně

100%

2

15´zahřátí, 5x15´´rovinka mezi 15´´, 8x 6´ 85-90%SFmax mezi 6´

50%

Ø Týden

Dovolená

94%

* úspěšnost plnění tréninkové jednotky v %, ** důvody, proč nebyla tréninková jednotka splněna
na 100%.
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Tabulka 16: Tréninkový plán TÝDEN 4
Plnění* % Důvod**
Po
Út
St

1

12´ zahřátí, 30´ 85-90%SFmax, 3´volně

100%

2

15´ zahřátí, 10x3´ submax mezi 3´

100%

1

12´ zahřátí, 30´ 85-90%SFmax, 3´volně

90%

Provoz

2

15´zahřátí, 5x15´´rovinka mezi 15´´, 3x 20´ ANP mezi 10´

50%

Únava

1

12´ zahřátí, 30´ 85-90%SFmax, 3´volně

100%

2

15´zahřátí, 5x15´´rovinka mezi 15´´, 4x (4x 1:30´ ) submax,

100%

mezi 1´/5´
Čt

Pá

1

12´ zahřátí, 30´ 85-90%SFmax, 3´volně

100%

2

15´zahřátí, 5x15´´rovinka mezi 15´´, 3x 15´ ANP mezi 7´

75%

1

12´ zahřátí, 30´ 85-90%SFmax, 3´volně

100%

2

15´zahřátí, 5x15´´rovinka mezi 15´´, 10x 5´ submax mezi 5´

100%

Ø Týden

Únava

92%

* úspěšnost plnění tréninkové jednotky v %, ** důvody, proč nebyla tréninková jednotka splněna
na 100%.
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Tabulka 17: Tréninkový plán TÝDEN 5
Plnění* % Důvod**
Po
Út

1

12´ zahřátí, 30´ 85-90%SFmax, 3´volně

100%

2

15´ zahřátí, (5x1´95 – 100% SFmax) x 5 mezi 1´/ 5´

100%

1

12´ zahřátí, 30´ 85-90%SFmax, 3´volně

100%

2

15´zahřátí, 5x15´´rovinka mezi 15´´, 4x 15´ ANP mezi 7´

75%

Dokončeno
3x15´ ANP
NEHODA

St

1

12´ zahřátí, 30´ 85-90%SFmax, 3´volně

Úraz

2

15´zahřátí, 5x15´´rovinka mezi 15´´, 10x 3´ 85-90%SFmax

Úraz

mezi 3´
Čt

Pá

1

12´ zahřátí, 30´ 85-90%SFmax, 3´volně

Úraz

2

15´zahřátí, 5x15´´rovinka mezi 15´´, 2x 30´ ANP mezi 15´

Úraz

1

12´ zahřátí, 30´ 85-90%SFmax, 3´volně

Úraz

2

15´zahřátí, 5x15´´rovinka mezi 15´´, 10x 2´ 85-90%SFmax

Úraz

mezi 2´
Ø Týden

94%

* úspěšnost plnění tréninkové jednotky v %, ** důvody, proč nebyla tréninková jednotka splněna
na 100%.

Trénink byl dne 18.7.2017 po odpoledním bloku přerušen z důvodu nehody (kolize
s autem, jehož řidička nedala přednost v jízdě). Vzhledem ke zranění – naražené pravé
koleno, naražený pravý loket a rozseknutá levá dlaň nebylo možné další tréninky
absolvovat, lékařem byl doporučen klidový režim, který byl dodržován až do neděle
23.7. 2017.
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Analýza plnění pěti týdenního tréninkového plánu
Tabulka 18: Úspěšnost plnění tréninkového plánu v jednotlivých týdnech [%] a důvody nesplnění
tréninkových jednotek

Období
Týden 1
Týden 2

Plnění
plánu %

Důvody nesplnění
na 100%

96 5x Provoz
100

Týden 3

94 2x Dovolená

Týden 4

92 1x Provoz, 2x Únava

Týden 5

94 1x Nehoda

Ø Týden

95

V 1. týdnu byl tréninkový plán splněn na 96%. 4 ranní a 1 odpolední tréninková
jednotka byla narušena provozem (Tabulka č. 13). Ve 2. týdnu se dařilo plán plnit
na 100% (Tabulka č. 14). Ve 3. týdnu nebyly dvě odpolední tréninkové jednotky
splněny z důvodu dovolené – jedna nebyla absolvována vůbec, jedna byla splněna
pouze z 50% (Tabulka č. 15). I přesto bylo ve 3. týdnu najeto více hodin
než v předchozích týdnech (Tabulka č. 19), protože během dovolené byly absolvovány
cyklistické aktivity s rodinou. Ve 4. týdnu se objevila únava, zřejmě z důvodu najetého
vyššího objemu během předchozího dovolenkového týdne – jedna odpolední tréninková
jednotka byla splněna z 50%, jedna ze 75%. Jedna ranní tréninková jednotka byla
narušena provozem (Tabulka č. 16). V 5. týdnu došlo při úterní odpolední tréninkové
jednotce k nehodě – kolize s automobilem, tato jednotka byla splněna na 75% (Tabulka
č. 17), předchozí jednotky byly splněny na 100%. Další tréninkové jednotky již nebyly
absolvovány z důvodu zranění.
Tréninkový plán byl splněn z 95%. Největší úskalí při plnění tréninkových jednotek
představoval fakt, že tréninky probíhaly cestou do/z práce, která vede místy hustým
provozem, jelikož sledovaná pracuje na letišti Václava Havla Praha. Bylo obtížné
naplánovat trasu tak, aby se dal trénink absolvovat bez přerušení. Někdy nebylo možné
dodržet plánovanou zátěž kvůli provozu (například bylo nutné zastavit na křižovatce)
nebo kvůli terénu (terén se začal svažovat dolů ve chvíli, kdy bylo potřeba udržet
vysokou SF). Z fyzického hlediska se intervaly daly zvládnout bez větších problémů.
Před nehodou se sledovaná subjektivně cítila v dobré kondici.
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Tabulka 19: Počet hodin pohybové aktivity (cyklistika) v období od 19.6. 2017 do 21.7.2017 ( tedy
během plnění 5 týdenního tréninkového plánu)
Týden 1

Týden 2

Týden 3

Týden 4

Týden 5

Ø Týden

Hodin

Hodin

Hodin

Hodin

Hodin

Hodin

Po – pá

11:23:00

11:23:26

13:35:18

11:38:30

4:03:40

So – ne

2:40:04

2:37:41

5:16:46

Celkem

14:03:04

14:01:07

18:52:04

11:38:30

4:03:40

14:38:41

Během plnění tréninkového plánu bylo najeto v průměru 14:38:41 hodin týdně
(5. týden, kdy došlo k nehodě nebereme v potaz). Tréninkový objem se oproti
předchozímu období nezměnil. Došlo pouze k intenzifikaci tréninku.
Terénní test na silničním kole – 5 km
Na rovinaté, málo frekventované silnici byl naměřen okruh v délce 5km, který byl
absolvován při průměrné srdeční frekvenci 174 tepů za minutu, tedy v pásmu
anaerobního prahu, nejvyšší možnou rychlostí a byl změřen výsledný čas.
Po absolvování 5 ti týdenního tréninkového plánu bude tento test opakován, za stejných
podmínek a bude porovnán výsledný čas.
Obrázek 2: Zaznamenaná srdeční frekvence během 1. testu na silničním kole v délce 5km

Zdroj: Garmin connect
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Obrázek 3: Zaznamenaná rychlost během 1. testu na silničním kole v délce 5km

Zdroj: Garmin connect

Během 1. testu byly naměřeny tyto hodnoty:
Výsledný čas: 8 minut 32sekund;
Průměrná rychlost: 35,2km/h;
Průměrná srdeční frekvence: 174 tepů za min;
Maximální srdeční frekvence: 189 tepů za min.
Test byl po dokončení 5 týdenního tréninkového plánu opakován.
Obrázek 4: Zaznamenaná srdeční frekvence během 2. testu na silničním kole v délce 5km

Zdroj: Garmin connect
Obrázek 5: Zaznamenaná rychlost během 2. testu na silničním kole v délce 5km

Zdroj: Garmin connect
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Během 2. testu byly naměřeny tyto hodnoty:
Výsledný čas: 8 minut 32sekund;
Průměrná rychlost: 35,2km/h;
Průměrná srdeční frekvence: 176 tepů za minutu;
Maximální srdeční frekvence: 187 tepů za minutu.
Výsledný čas a průměrná rychlost zaznamenané během 1. a 2. testu jsou shodné.
Průměrná srdeční frekvence naměřena během 1. testu byla 174 tepů za minutu, během
2. testu 176 tepů za minutu, tedy o 2 tepy za minutu více, což odpovídá chybě měření.
Změna průměrné SF je nevýznamná. Maximální srdeční frekvence naměřená během
1. testování dosáhla 189 tepů za minutu, během 2. testování 187 tepů za minutu. Změna
odpovídá chybě měření 2 tepy za minutu. Změna je nevýznamná.
Můžeme konstatovat, že v silničním testu na 5km nedošlo mezi 1. a 2. testování k žádné
změně, přestože 2. testování proběhlo se zraněním.

5.2 Vyhodnocení testování
Abychom posoudili odezvu organismu na zátěž a míru adaptace, porovnali jsme
výsledky

1. a 2. laboratorního

antropometrickými

testování

ukazateli,

(měření).

dále maximálním

Nejdříve

jsme

výkonem

se zabývali
dosaženým

na cykloergometru, maximální spotřebou kyslíku VO2 max, spotřebou kyslíku
při submaximálním zatížení, procentuálním podílem VO2 max při submaximálním
zatížení, dechovým ekvivalentem VEqO2 a respiračním kvocientem R.
Antropometrické údaje
Tabulka 20: Antorpometrické údaje sledované – srovnání před a po absolvování 5 týdenního
tréninkového plánu
1. měření

2. měření

Váha [kg]

56.4

55.4

Výška [cm]

166.8

167.7

BMI [kg/m]

20.3

19.7

% Tuku [%]

8,6

8,3

ECM/BCM

0.79

0,81
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Během plnění tréninkového plánu došlo k poklesu hmotnosti z 56,4 na 55, 4 kg, tedy
o 1kg, změna je významná. Došlo ke snížení % tuku z 8,6 % na 8,3%, změna
je nevýznamná.

BMI

při zaznamenané

při 1. měření

bylo

20,3,

při 2. měření

19,7. Změna je nevýznamná. ECM/BCM zaznamenané při 1. měření bylo 0,79,
při 2. měření 0,81 tedy o 2,53% více. Změna je nevýznamná.
Maximální výkon
Tabulka 21: Srovnání maximálního ergometrického výkonu v maximálním zátěžovém testu dolních
končetin při 1. a 2. měření

Maximální

ergometrický

výkon

1. měření

2. měření

Čas [min]

[W]

280

280

4,5

[W/ kg]t

4.96

5.05

4,5

I přes zranění a výpadek z tréninku nebyl zaznamenán pokles maximálního výkonu,
bylo dosaženo stejného výkonu, tj. 280 W, v přepočtu na kilogram tělesné hmotnosti
došlo ke zvýšení výkonu ze 4,94 W/kg na 5,05 W/kg, tedy o 1,8%, jelikož došlo
k poklesu hmotnosti. Změna maximálních silových předpokladů je nevýznamná.
Tabulka č. 21 ukazuje maximální ergometrický výkon dosažený během obou měření.
Maximální spotřeba kyslíku VO2max
Tabulka 22: Maximální spotřeba kyslíku (VO2max) zjištěná při 1. a 2. měření

Maximální aerobní předpoklady

1. měření

2. měření

45,13

50,87

VO2 max [ml.kg-1.min-1]

Maximální

spotřeba

kyslíku

VO2max

naměřená

při 1. testování

dosáhla

45,13 [ml.kg-1.min-1], při druhém testování 50,87 [ml.kg-1.min-1]. Došlo ke zvýšení
o 5,74 [ml.kg-1.min-1] což představuje 12,72 %. Změna je významná.
Rozvoj maximální spotřeby kyslíku závisí na objemu a intenzitě zatížení. Přírůstek
spotřeby kyslíku svědčí o větších tréninkových rychlostech a dosažení vyšší energetické
bilance (Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 2005). Maximální spotřeba kyslíku VO2max
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je ovlivněna motivací sportovce a případnou chybou měření. Při 1. měření nebylo
v testu dosaženo maximální srdeční frekvence (pravděpodobně z nedostatku motivace),
sledovaná test ukončila při subjektivním pocitu vyčerpání při SF 187 tepů za minutu
(maximální SF byla stanovena na základě terénního testu na 193 tepů za minutu).
Naměřené VO2max 45,13[ml.kg-1.min-1] pravděpodobně neodpovídalo maximální
hodnotě ( chyba měření).
Spotřeba kyslíku (VO2) při submaximálním zatížení
Tabulka 23: Změny spotřeby kyslíku při submaximálním zatížení při 1. a 2. měření
1. měření

VO2 [ml.kg-1.min -1 ]

Při 1. submaximálním

2. měření

1. subm.

2. subm.

1. subm.

2. subm.

25,41

31,32

24,74

34,02

zatížení

došlo

41 [ml.kg-1.min-1 ] na 24, 74 [ml.kg-1.min

ke snížení

-1

spotřeby

kyslíku

z 25,

], což představuje snížení o 2,71 % . Změna

je nevýznamná. Při 2. submaximálním zatížení došlo ke zvýšení spotřeby kyslíku
z 31,32[ml.kg-1.min

-1

] na 34,02[ml.kg-1.min

-1

], tedy o 7,94%. Změna je významná.

Ukazuje na zhoršenou ekonomiku pohybu. Tréninková adaptace vede ke snížení
spotřeby kyslíku při stejném výkonu (Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 2005). Spotřeba
kyslíku (VO2 ) se při tělesné zátěži lineárně zvyšuje s intenzitou zátěže. Pokud
je VO2 při lehkém, až submaximálním zatížení vyšší, pravděpodobně je to známkou
přetrvávající únavy – nedostatečné regenerace či přetrénování, nebo zdravotních
problémů (Novotný a kol, 2013). V našem případě se jedná zřejmě o zhoršenou
techniku pohybu v důsledku únavy/úrazu.
Procentuální podíl VO2max [%VO2max]
Tabulka 24: Změny procentuálního podílu VO2max [%VO2max] při submaximálním zatížení
při 1. a 2. měření
1. měření

% VO2 max

2. měření

1. subm.

2. subm.

1. subm.

2. subm.

56,3

69,4

48,6

66,9
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Podobně jako spotřeba kyslíku (VO2), nižší hodnoty při stejném zatížení ukazují
na lepší ekonomiku pohybu (Novotný a kol, 2013).
Při 1.submaximálním zatížení došlo ke snížení procentuálního podílu VO2max z 56,3%
na 48, 6% VO2 max, tedy o 7,7 %, změna je významná. Při 2. submaximálním zatížení
došlo ke snížení procentuálního podílu VO2max z 69,4% na 66, 9% VO2 max, tedy
o 2,5%, změna je nevýznamná.
Dechový respirační ekvivalent VEqO2
Tabulka 25: Změny dechového respiračního ekvivalentu při 1. a 2. submaximálním zatížení
při 1. a 2. měření
1. měření
klid
Zatížení [W]
VEqO2 [l]

54,2

2. měření
1.subm.

2. subm.

max

84

141

200-280

24,9

26,0

31,7

klid

57,8

1.subm.

2.subm.

max

83

138

200-280

28,5

27,5

29,6

Využití kyslíku z ventilovaného vzduchu (VEq02, tedy počet litrů vzduchu
prodýchaného plícemi, který připadá na zisk 1l spotřeby kyslíku). Při 2. měření
je při obou submaximálních zatíženích zvýšen (z 24,9 a 26,0 na 28,5 a 27,5), o 14, 46%
a 5,77 %. Obě změny jsou významné. Opět ukazují na zhoršenou ekonomiku pohybu,
v maximu došlo ke snížení z 31,7 na 29,6, tedy o 6,62%. Změna je významná, můžeme
tedy konstatovat, že při maximálním zatížení došlo k zlepšení využití kyslíku
z ventilovaného vzduchu.
Při normálním dýchání činí dechový ekvivalent 22- 27, pokud při zatížení překročí 29,
znamená to, že sportovec dýchá hůře a začíná se tvořit laktát. Výkonnější sportovec
při vyšší zátěži vykazuje nižší dechový objem (Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 2005).

51

Respirační kvocient R
Tabulka 26: Změny respiračního kvocientu během zatížení při 1. a 2. měření
1. měření
klid
Zatížení [W]
Respirační kvocient

1,08

2. měření
1.subm.

2.subm.

max

84

141

200-280

0,80

0,90

1,14

klid

0,95

1.subm.

2.subm.

max

83

138

200-280

0,89

0,95

1,07

R

Respirační kvocient R nám umožňuje odhadnout podíl tuků a sacharidů jako zdroje
energie. Při 1. měření byl při obou submaximálních zatíženích vyšší podíl zapojených
tuků než při 2. měření, o 10,11% a 5, 26%, změna je významná. Považujeme
ji za důsledek úrazu. Při maximálním zatížení naopak došlo k vyššímu zapojení tuků
při 2. měření. Respirační kvocient naměřený v maximu při druhém měření dosáhl
1,07 oproti 1,14 při prvním měření, což představuje změnu podílu zapojení tuků
a sacharidů o 6,14%, změna je významná, můžeme tedy konstatovat, že došlo
ke zlepšení aerobní vytrvalosti. Přijatý kyslík je lépe využíván, což znamená,
že sportovec dosáhne s méně kyslíkem vyššího submaximálního výkonu (Neumann,
Pfutzner, Hottenrott, 2005).
Snížení podílu zapojení tuků v submaximálním zatížení při 2. měření přičítáme
zhoršené ekonomice pohybu v důsledku zranění.
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6 ZÁVĚR
Hlavním úkolem této práce bylo ověřit možnost ovlivnění vytrvalostních schopností
u ženy ve věku 41 let a sestavní vhodného tréninkového plánu.
H1: Je možné zvládnout intervalový trénink v době trvání 1 hodin – 1hodiny 45 minut
pro kultivaci vytrvalostních předpokladů u ženy ve věku 41 let, i když doposud nebyl
realizován?
Při plnění intervalového tréninku představoval největší úskalí provoz, jelikož tréninky
probíhaly cestou do/ z práce a nebylo možné se zcela vyhnout frekventovaným silnicím.
Pouze dvakrát byla kvalita tréninku snížena únavou. Subjektivně se sledovaná
při realizaci tréninku cítila dobře a neměla problémy při jeho plnění.
Hypotézu nezamítáme. Trénink byl splněn na 95%. Plnění tréninkového plánu tedy
můžeme považovat za úspěšné.
H2: Je možné úpravou tréninku, u ženy ve věku 41 let s nadprůměrnou aerobní
zdatností, zvýšit aerobní výkonnost?
Před a po absolvování tréninkového plánu byla u sledované provedena diagnostika
kritérií aerobní výkonnosti ve formě maximálního testu na bicyklovém ergometru.
Z naměřených výsledků lze vyčíst, že aerobní výkonnost byla zlepšena.
Hypotézu nezamítáme. Mezi úvodním a závěrečným měřením bylo zjištěno významné
zvýšení maximální spotřeby kyslíku VO2max, změna maximálních silových
předpokladů nebyla prokázána. Závěrečné testování proběhlo po 5 denním výpadku
z tréninku a s nedoléčeným zraněním, i přesto bylo v maximálním zátěžovém testu
na cykloergometru dosaženo stejného maximálního výkonu (280W), jako při vstupním
testování, které proběhlo bez zdravotních omezení. V 5 km testu na silničním kole bylo
i přes zranění a výpadek z tréninku dosaženo v závěrečném testování stejného času jako
při testování vstupním.
Závěrem můžeme říci, že úpravou tréninku lze, u hobby sportovkyně s nadprůměrnou
aerobní zdatností, zvyšovat aerobní výkonnost a to i ve věku 41 let. Lze doporučit
zařazení intervalového tréninku a souvislé formy tréninku ve vysoké intenzitě,
kdy se srdeční frekvence pohybuje v oblasti anaerobního prahu nebo mírně pod ním.
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