
Tréningový plán na dni 1.-14. august 2011 pre Šermiarov KŠ Šamorín 
 
 
Predpokladám, že v lete nezaháľali a na regeneráciu a nabratie ďaľších síl využili aktívny odpočinok 
(športovanie denne podľa chuti), tak od začiatku augusta už môžeme prikročiť k zahájeniu kondičnej 
prípravy. V prvej fáze sa zameriame na prípravu organizmu kvalitné dvoj až trojfázové tréningy, ktoré budú 
nasledovať od 16 augusta až do polovice septembra.  
 
Toto prípravné obdobie od 1. do 14. augusta môže každý pretekár, pretekárka absolvovať sám, alebo sa 
dohodnúť s kamarátom a absolvovať v dvojici respektíve vo väčšej skupinke. Uvedené obdobie bude 
zamerané na rozvoji všeobecnej vytrvalosti, pričom pomôže aj v odbúraní nadbytočných tukových rezerv. 
 
Pred načrtnutím plánu by som Vám v krátkosti vysvetlil princíp respektíve dôležitosť dodržania tepovej 
frekvencie. 
 
Vytrvalosť inýmy slovami schopnosť odolávať únave sa prejavuje v tom, že čím dlhšie dokážeme znášať 
psychyckú a fyzickú záťaž bez toho aby sa počas záťaže úroveň našej výkonnosti bez ujmy na zdravý 
podstatne znížila.     
 
Od čoho závisí zostvenie kondičnej časti plánu prípravy na začiatku sezóny (prípravné obdobie)? 
Pri zostavovaní plánu treba brať do úvahy: 

- vek a biologický vek pretekára 
- jeho súčasnú kondíciu 
- jeho športovú minulosť, (aktívne športovanie) 
- motiváciu, jeho psychické naladenie na tréningy 
- choroby ktorými v minulosti prešiel 
- cieľ behov (prípravné obdobie) 
 
Na základe týchto vedomstí je možné vytvoriť plán prípravy, ktorý sa potom dá formovať na jednotlivca. 
Jeho dogmatické dodržiavanie nie je prvoradé, ak sa zdá moc ľahkým môžete pridať bud v trvaní alebo 
intenzite (v intenzite len ak nie je doporučená tepová frekvencia v ktorej sa máte pohybovať). 
 
Ak sme v kľude, alebo bežíme veľmi nízkou intenzitou, tak pri získavaní energie hrá hlavnú úlohu 
aeróbna forma (za prítomnosti kyslíka a spalovania tukov) to znamená, že prijímame toľko kyslíka, koľko 
ho aj spotrebujeme (respiračný koeficient rq = 1 množstvo prijatého kyslíka sa rovná množstvu oxidu 
uhličitému a energiu získavame v prevažnej miere zo spalovania tukov. Ak bežíme v tejto zóne vydržíme 
bežať veľmi dlho „skoro donekonečna“ tepová frekvencia na hornej hranici tejto zóny je približne (220 – 
vek) x 70% teda pri 16 ročnom šermiarovi je to (220-16) x 0,7 = 142,8 teda 143 tepov za minútu. 
Tréningy prevádzané v tejto zóne rozvíjajú kapilarizáciu a funkcie na spalovanie tukov. Takéto tréningy 
sú dlhé, môžu trvať aj viac hodín. Dlhodobý rozvoj kondície bez zaradenia za takéhoto typu tréningu je 
veľmi obtiažny. 
 
Ak zvyšime tempo prejdeme do aeróbnej zóny v ktorej spalujeme uhlohydráty. Tu ešte prijatý kyslík 
v plnej miere kryje naše potreby ale energiu už telo získava spalovaním uhlohydrátov (glykogénu 
zadržovaného vo svaloch) , lebo v rovnakom časovom úseku vedia uhlohydráty dodať viac energie ako 
tuky, žiaľ ich  rezervy v tele sú obmedzené a ak bežíme na hornej hranici uvedenej zóny cca za 1 až 1,5 
hodiny ich vyčerpáme. V tejto zóne je horná hranica takzvaného príjemného behu. Pri tejto intenzite sa 
už produkuje značné množstvo kyseliny mliečnej ale odbúravanie ešte udržuje rovnováhu s produkciou 
jej hladina sa stabilizuje na nízkej úrovni. Horná tepová hranica uvedenej zóny sa nachádza na cca 80% 



maximálnej tepovej frekvencie u veľmi dobre trénovaného športovca môže byť na max 85% maximálnej 
tepovej frekvencie. Teda pre 16 ročného šermiara je to (220-16) x 0,8 = 163,2 teda 163 tepov za minútu. 
 
Podla niektorých prameňov sa uvedenej zóny treba pri tréningu vyhýbať lebo neprináša želaný efekt. 
Časť vytrvalostného tréningu treba absolvovať v zóne spalovania tukov, respektíve v zóne nad 
anaeróbnym prahom respektéve v zóne VO2max.    
 
Teda ak ďalej zvyšujeme intenzitu tréningu prekročíme tempo pri ktorom už nevieme zabezpečiť 
potrebnú energiu spaľovaním kyslíka teda aeróbnou cestou, prekročíme takzvaný anaeróbny prah pri 
ktorom sa glykogén spaľuje nedokonale bez prítomnosti potrebného množstva kyslíka a hladina kyseliny 
mliečnej sa začne zvyšovať. Nad určitú koncentráciu kyseliny mliečnej je pokračovanie v tréningu 
nemožné. Prah, kedy sa začína zvyšovať hladina kyseliny mliečnej veľmi uzko závisí od trénovanosti, 
nachádza sa prakticky na 80 až 85% max. tepovej frekvencie. Tréning na tejto úrovni robíme preto aby 
sme vedeli trénovať na čím vyššej tepovej frekvencii bez toho aby sa začala zvyšovať hladina kyseliny 
mliečnej. Bez potrebnej prípravnej fázy v tejto zóne netrénujme. 
 
Tréning v zóne VO2max slúži na zvýšenie maximálneho množstva kyslíka, ktoré vie organizmus prijať 
a spracovať. Aj takéto tréningy sú odporúčané až po patričnej príprave. 
 
Presnejší vzorec na výpočet a stanovenie zón je: (((220-vek) – Pfkľud) x    %zóny v ktorej chceme 
trénovať) + PF kľud = PF cieľové 
 
Príklad: 
Pre 16 ročného pretekára ktorý chce trénovať v aeróbnej zóne laktacitnej (70-až 80% max.) a má kľudový 
pulz 60 tepov za minútu je doporučená zóna Pulzovovej frekvencie: 
a) spodná hranica 220-16 = 206 – 60 = 146 x 0,7 (to je 70% max) = 102,2 + 60 = 162 tepov za minútu 
b) horná hranica   220-16 = 206 – 60 = 146 x 0,8 (to je 80% max) = 116,8 + 60 = 177 tepov za minútu 
Pretekár má počas tréningu udržať pulzovú frekvenciu medzi 162 a 177 tepov  
 
Teda ak zhrnieme : 
1. zóna na spalovanie tukov /aeróbna alaktacitná zóna/ pre 16 ročného pretekára     145-162 tepov za min.  
2  zóna na spalovanie cukrov / aeróbna laktacitná/ pre 16 ročného pretekára            162-177 tepov za min. 
3. anaeróbny prah pre 16 ročného pretekára 80%-85%              177-184 tepov za min. 
4. tréning v zóne vo2max (max príjem kyslíka) pre 16 ročného pretekára nad 85%  nad 184 tepov za min.     
 
Na konci tréningu vykonajme krátky strečing (statickú formu) je lepšia ako dynamická svaly naťahujme 
bez pocitu bolesti minimálne  po dobu 20-30 sekúnd. 
 
Ak vieme zabezpečme si športtestery pomocou ktorých vieme sledovať pulzovú frekvenciu, ak nevieme 
snažme sa na konci behov odmerať pulz a zo získaných údajov nastaviť intenzitu ďaľšieho tréningu. 
 
 
Bežecký tréning na prvé dva týždne – vykonávaný individuálne:  
 
1.VIII.2011 - pondelok 
a) pomalý beh  počas ktorého sa snažíma rozcvičiť organizmus na ďalší bežecký tréning cca 1 km  
    počas behu môžeme krúžiť rukami všetko sa však deje v pomalom voľnom tempe. 
b) voľný beh po dobu 20 minút na úrovni 70% maximálnej tepovej frekvencie 
c) 5 minút výklus regeneračný beh veľmi pomalý 
d) strečing cca 15 min 
 



2.VIII.2011 - utorok 
a) pomalý beh  počas ktorého sa snažíma rozcvičiť organizmus na ďalší bežecký tréning cca 1 km  
    počas behu môžeme krúžiť rukami všetko sa však deje v pomalom voľnom tempe. 
b) voľný beh po dobu 2x 15 minút na úrovni 70% maximálnej tepovej frekvencie 
c) 5 minút výklus regeneračný beh veľmi pomalý 
d) strečing cca 15 min 
 
3.VIII.2011 - streda 
a) pomalý beh  počas ktorého sa snažíma rozcvičiť organizmus na ďalší bežecký tréning cca 1 km  
    počas behu môžeme krúžiť rukami všetko sa však deje v pomalom voľnom tempe. 
b) voľný beh po dobu 20 minút na úrovni 75% maximálnej tepovej frekvencie 
c) 5 minút výklus regeneračný beh veľmi pomalý 
d) strečing cca 15 min 
 
4.VIII.2011 - štvrtok 
a) pomalý beh  počas ktorého sa snažíma rozcvičiť organizmus na ďalší bežecký tréning cca 1 km  
    počas behu môžeme krúžiť rukami všetko sa však deje v pomalom voľnom tempe. 
b) voľný beh po dobu 2 x 20 minút na úrovni 75% maximálnej tepovej frekvencie 
c) 5 minút výklus regeneračný beh veľmi pomalý 
d) strečing cca 15 min 
 
5.VIII.2011 - piatok 
a) pomalý beh  počas ktorého sa snažíma rozcvičiť organizmus na ďalší bežecký tréning cca 1 km  
    počas behu môžeme krúžiť rukami všetko sa však deje v pomalom voľnom tempe. 
b) voľný beh po dobu 30 minút na úrovni 75% - 80% maximálnej tepovej frekvencie 
c) 5 minút výklus regeneračný beh veľmi pomalý 
d) strečing cca 15 min 
 
6.VIII.2011 - sobota 
a) pomalý beh  počas ktorého sa snažíma rozcvičiť organizmus na ďalší bežecký tréning cca 1 km  
    počas behu môžeme krúžiť rukami všetko sa však deje v pomalom voľnom tempe. 
b) voľný beh po dobu 30 minút na úrovni 75% - 80% maximálnej tepovej frekvencie 
c) 5 minút výklus regeneračný beh veľmi pomalý 
d) strečing cca 15 min 
 
7.VIII.2011 - nedeľa 
a) pomalý beh  počas ktorého sa snažíma rozcvičiť organizmus na ďalší bežecký tréning cca 1 km  
    počas behu môžeme krúžiť rukami všetko sa však deje v pomalom voľnom tempe. 
b) Zmeníme súpsob behu na tzv Fartlek: bežíme 2 minúty vysokou intenzitou akú zvládneme a potom 1 
minútu veľmy pomaly pričom uvedený split opakujeme 4 x bez zastavenia  
c) 5 minút výklus regeneračný beh veľmi pomalý 
d) strečing cca 15 min 
 
8.VIII.2011 - pondelok 
a) rozcvičenie cca 10 min 
b) 30 minút plávanie, alebo 60 minút fotbal, volejbal, byciklovanie, kolieskové korčule a podobne 
c) strečing 
 
9.VIII.2011 - utorok 
a) pomalý beh  počas ktorého sa snažíma rozcvičiť organizmus na ďalší bežecký tréning cca 1 km  
    počas behu môžeme krúžiť rukami všetko sa však deje v pomalom voľnom tempe. 



b) voľný beh po dobu 2 x 20 minút na úrovni 75% - 80% maximálnej tepovej frekvencie 
c) 5 minút výklus regeneračný beh veľmi pomalý 
d) strečing cca 15 min 
 
10.VIII.2011 - streda 
a) pomalý beh  počas ktorého sa snažíma rozcvičiť organizmus na ďalší bežecký tréning cca 1 km  
    počas behu môžeme krúžiť rukami všetko sa však deje v pomalom voľnom tempe. 
b) Zmeníme spôsob behu na tzv Fartlek: bežíme 2 minúty vysokou intenzitou akú zvládneme a potom 1     
     minútu veľmy pomaly pričom uvedený split opakujeme 4 x bez zastavenia  
c) 5 minút výklus regeneračný beh veľmi pomalý 
d) strečing cca 15 min 
 
11.VIII.2011 - štvrtok 
a) pomalý beh  počas ktorého sa snažíma rozcvičiť organizmus na ďalší bežecký tréning cca 1 km  
    počas behu môžeme krúžiť rukami všetko sa však deje v pomalom voľnom tempe. 
b) 6 min bežíme na úrovni 85%-90% maximálnej tepovej frekvencie potom pomalý beh kým sa pulz 
    nevráti na cca 124-128 tepov potom beh 2 minúty na 80-85% max. tepovej frekvencie potom 1,5 min  
    beh na cca 124-128 tepov za minútu toto zopakovať 3 krát 
c) 5 minút výklus regeneračný beh veľmi pomalý 
d) strečing cca 15 min 
 
12.VIII.2011 - piatok 
a) pomalý beh  počas ktorého sa snažíma rozcvičiť organizmus na ďalší bežecký tréning cca 1 km  
    počas behu môžeme krúžiť rukami všetko sa však deje v pomalom voľnom tempe. 
b) voľný beh po dobu 2 x 20 minút na úrovni 75% maximálnej tepovej frekvencie 
c) 5 minút výklus regeneračný beh veľmi pomalý 
d) strečing cca 15 min 

 
13.VIII.2011 - sobota 
a) pomalý beh  počas ktorého sa snažíma rozcvičiť organizmus na ďalší bežecký tréning cca 1 km  
    počas behu môžeme krúžiť rukami všetko sa však deje v pomalom voľnom tempe. 
b) 6 min bežíme na úrovni 85%-90% maximálnej tepovej frekvencie potom pomalý beh kým sa pulz    
    nevráti na cca 124-128 tepov potom beh 2 minúty na 80-85% max. tepovej frekvencie potom 1,5 min  
    beh na cca 124-128 tepov za minútu toto zopakovať 3 krát 
c) 5 minút výklus regeneračný beh veľmi pomalý 
d) strečing cca 15 min 
 
14.VIII.2010 - nedeľa 
Aktívny odpočinok (plaváreň, lopt. Hry 90 min). 

 
Uvedený plán je len orientačný, na behy si zvolte primeranú športovú obuv ako aj miesto. Nebehajte na 
asfaltovej ceste, respektíve betóne, počas tréningu dbajte na patričný pitný režim. Nebehajte na poludnie 
najlepšie je tréning absolvovať ráno, keď ešte nie je tak teplo. V prípade bolesti kĺbov, šliach skúste 
zameniť beh za jazdu na bycili, kolieskových korčuliach a pod. Pričom dbajte na udané limity tepovej 
frekvencie, ktoré boli v pláne orientačne vypočítané pre 16 ročného športovca. Každý z Vás ma na 
základe reportu zo spyroergometrických vyšetrení u pani doktorky Urvayovej presne stanovené 
maximum tepovej frekvencie, anaeróbny prah a VO2max takže skúste zakalkulovať tie hodnoty. 
 
 
A nakoniec želám veľa chuti do tréningu.                                                                  Jozef Nagy  


