
Formy silového tréninku a jejich 

aplikace  



 

1. OB jako silově vytrvalostní sport (jeho 

specifika z hlediska požadavků na sílu). 

2. Metody silového tréninku a jejich vliv na 

vytrvalostní výkon. 

3. Aplikace těchto metod v OB. 



 Rozdíl mezi atletikou a OB. 

 V OB se naprostá většina pohybu (výjimkou je 
sprint) odehrává v terénu na podložce, která 
neumožňuje „reaktivní typ běhu“ – jít si pro 
odraz.  

 Rozdíl mezi „silovým“ a „švihovým“ během 
(stehna versus kotníky). 

 Studie z New Studies in Athletics (Canova 1999) a 
výsledky silových a švihových běžců v krosu s 
různým podkladem. 

 



 

 





 Je proto nedostatečný běžecký výkon v 

určitém typu terénu způsoben nízkou úrovní 

síly, nebo odlišnou typologií  běžce 

(švihovým/silovým typem)? 

 

 Lze na těchto slabinách/přednostech nějak 

pracovat?  



 Závody mají zpravidla více jak jedno náročné 

stoupání, což na závodníka klade další silově-

vytrvalostní  požadavky . 

 

 Stoupání mobilizují vyšší procento svalových 

vláken, což vede k vyššímu energetickému výdeji 

a vyšší produkci laktátu. 

 Stoupání proto působí podobně jako (drastické) 

zvýšení rychlosti pohybu. 



 Z tohoto důvodu je třeba si klást otázku, je-li 

to v prvé řadě problém silových nebo 

vytrvalostních schopností? 

 

 Viz rozdíly ve stoupání na Tour de France 

mezi závodníky s různým watovým výkonem 

na AP. 

 Viz rozdíly v běhu do vrchu: Cagliari  



 Rozdíly v silových požadavcích na základě 

různých typů terénu. 

 

 Kontinentální versus skandinávský les. 

 Rovinatý versus hornatý (alpský) terén.  



 Jde o nedostatečné silové schopnosti, nebo o 

odlišnou techniku běhu, o různou svalovou 

koordinaci, kterou daný terén vyžaduje? 

 

 Běh v terénu jako problém techniky běhu, 

svalové relaxace a nikoliv síly 



 Při vytváření silového programu v OB je nutné 
zodpovědět následující otázky: 

 

(1) Typologie běžce (silový/švihový typ) 

(2) Charakter výkonu – nakolik jde skutečně o 
problém síly a nakolik o problém vytrvalosti. 

(3) Charakter výkonu – nakolik jde skutečně o 
problém síly a nakolik o problém techniky 
běhu/svalové koordinace pro příslušný typ 
terénu. 



Jak silový trénink (ne)ovlivňuje 

vytrvalostní výkonnost?  



 

 Rozvoj svalové hypertrofie 

 Rozvoj maximální síly   

 Rozvoj explozivní síly   

 Rozvoj silové vytrvalosti  





 Cílem je zvýšit svalovou sílu prostřednictvím 
svalové hypertrofie. 

 Prostředek: izolovaná cvičení na tutéž 
svalovou skupinu o 8-12 opakováních do 
vyčerpání svalů (8 až 12 sérií) 

 

 Efekt na běžecký (vytrvalostní) výkon: ? 

 Role ve všeobecné přípravě a prevenci 
zranění 



 

 



 Cílem je zvýšit svalovou sílu, skrze zlepšení 

nervosvalové koordinace. 

 Prostředek: izolovaná cvičení na tutéž svalovou 

skupinu o 3-5 opakováních do vyčerpání svalů (4 

až 6 sérií) 

 

 Efekt na běžecký (vytrvalostní) výkon: zlepšení 

nervosvalové koordinace, explozivní síly  

maximální rychlosti, ekonomiky běhu(?) 





 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WVZ3Zcor

TF0 
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 Cílem je zlepšit schopnost velmi  rychlé 

opakované svalové kontrakce.  

 Dvě metody: (a) koncetrická explozivní 

/excentrická (plyometrická): (5-10 opakování v 

5-10 sériích). 

 

 Efekt na běžecký (vytrvalostní) výkon: zlepšení 

nervosvalové koordinace, reaktivity  maximální 

rychlosti, ekonomiky běhu (?) 

 



 

 



 

 





 Konference Performance in Sports 

involving intense exercise z roku 2009 

 

 Per Aagaard: Strength training: effects on 

endurance capacity in Top Level Athletes 

 

 Experiment: dánský tým v cyklistice 

(junioři + 23), 8 měsíců, dvě skupiny, 

biopsie, 4 typy cvičení  x 4 série x 3-6 

opakování  

 



 Cílem je podávat dlouhotrvající vysoký silový 
výkon. 

 Prostředek: více jak 20 opakování v N sériích 
nejlépe v kombinaci s kardiovaskulárním 
cvičením při pohybové aktivitě velmi podobné 
struktuře výkonu. 

 

 Efekt na běžecký (vytrvalostní) výkon: zlepšení 
mobilizace většího množství svalových jednotek 
při saturaci laktátem, zlepšení ekonomiky běhu. 



 

 

http://www.flotrack.org/coverage/240285-

Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-

Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-

Iten-November-2011 

 

http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011
http://www.flotrack.org/coverage/240285-Workout-Wednesday-Season-6/video/517342-Team-BOSS-Baltic-with-Mr-Asbel-Kiprop-in-Iten-November-2011


 

 Svalová hypertrofie 20% (zdravotní) 

Maximální síla  10% 

 Explozivní síla  20% 

 Silová vytrvalost  50% 



 

 



 

Aneb návod jak na to? 



 Vyrovnávací cvičení zaměřené na posturální 

svalstvo. 

Odstraňování svalových disbalancí. 

 Trénink pro to, aby byl člověk schopen 

trénovat. 

 

 Jedna celková/komplexní TJ týdně nebo 

několik mini jednotek (10-15min.). 



 V úvodu RTC cyklu. 

 1x týdně jako doplněk některé jiné 

tréninkové jednotky (obecná vytrvalost). 

 Po dobu 4 až 6 týdnů. 

 Pohybově maximálně specifická: např. 

6x10m sprint do extrémně prudkého svahu 

(30-40% sklon) a 6x trojskok z místa. 

 Předpoklad rozvoje explozivní síly. 

 



 V přípravné a závodní části RTC cyklu. 

 1x týdně jako doplněk některé jiné 
tréninkové jednotky (obecná vytrvalost). 

 Pohybově maximálně specifická: např. 
12x50m sprint do prudkého svahu (12-15% 
sklon) nebo 12x 40m odpichy do kopce. 

 

 Předpoklad rozvoje specifické nervosvalové 
koordinace. 

 



 v přípravné části RTC, v závodní části pak v 

závislosti na charakteru klíčového závodu. 

 1x týdně (rozvojový trénink): pohybově 

maximálně specifická aktivita: tzn. (a) kopce; 

(b) běžecký kruhový trénink. 

 1-N x týdně běh v terénu (technicko-koordinační 

trénink): volný běh v terénu (mapový trénink), 

dlouhý běh v lese mimo cesty. 

 



 Začátek RTC:  

 6x 2:00min. (pauza - klus dolů 2:00 až 
 3:00min.) /60:00 celkem/ 

 Střed RTC: 

 6x 3:00min. (pauza - klus dolů 3:00 až 
 4:00min.) /70:00 celkem/ 

 Konec RTC 

 6x (3:00min. kopec, pauza 2:00 klus, 
 1:00min. rovina), pauza 4:00 klus /90:00 

 celkem/ 



 Začátek RTC 

 40m skipink + 60m běh (volně) + 10x 
 žabák + 60m běh (volně) + posilování 
 břicha(paží) + 30m zakopávání + 60  běh 
(volně). 

 Jeden okruh = 250m.  

 opakuje se po dobu 8:00  10:00  12:00  
15:00min. 

 Lze dělat i v tělocvičně. 



 Střed RTC 

 50m skipink + 50m běh (volně) + 10x 
 žabák + 50m běh (volně) + 50m 
 zakopávání + 50m běh (volně) +  50m 
skokový běh + 50m běh (volně). 

 Jeden okruh = 350m. 

Opakuje se po dobu15-20:00. 

Důraz je kladen na co nejvyšší intenzitu v 
případě běžeckých cvičení (na sílu). 



 Závěr RTC 

 20m skipink + 80m běh (rychle) + 10x 
 žabák + 80m běh (rychle) + 20m  zakopávání 
+ 80m běh rychle + 40m  odpichy + 80m běh 
(rychle). 

 Jeden okruh = 400m. 

 Opakuje se po dobu 15:00min. 

 Důraz je kladen na běh, nikoliv na silová cvičení. 

 

 Měří se vzdálenost absolvovaná za 15:00. 



 1x týdně zdravotní posilování (nebo několik 
mini jednotek). 

 1x týdně maximální síla  explozivní síla. 

 2-N x týdně silová vytrvalost:  1x jako 
rozvojový trénink a 1-N x jako základní 
vytrvalostní trénink (běh v terénu). 

 

 Pozor, jde ale o součást mnohem širší 
skládačky! 


