
Trénink s měřičem 
výkonu (nejen) pro 
MTBO

Jiří  -Albert- Vraný



Proč používat 
wattmetr? Nestačí 
pulsmetr?



Co je co

Tepová frekvence - ukazuje reakci těla na 
zátěž

Wattmetr (výkon) - ukazuje zátěž (síla na 
otáčku). 



Úskalí TF

Reaguje se zpožděním 

U prvních intervalů bývá menší, s únavou 
naopak roste

U velmi krátkých intervalů prakticky 
nefunguje





Přínosy wattmetru

Přesně znáte zátěž 

Trénink lze ukončit či prodloužit dle 
aktuálního stavu 

Přepočet výkonu na váhu umožňuje 
porovnat dva závodníky



Můj názor 

Wattmetr - nejlepší investice do tréninku

Posune vás či vaše svěřence dál, než cokoliv 
jiného - legálního :-) 

Powertap, Stages, Quarq, Garmin, 
Power2max, 4iiii

Ceny začínají od cca 12 tisíc. 



Bike či Road ?

Těžká otázka 

Silničních modelů je více, lepší výběr, ceny

Data ze závodů jsou to nejdůležitější 

Těžké intervaly je dobré jezdit na závodním 
kole 



Základní pojmy  

FTP - fukční prahový výkon - výkon který 
teoreticky udržíte 1h

VO2Max - maximální spotřeba kyslíku - kolik 
kyslíku dokážete zpracovat z toho co 
nadechnete



FTP test

Několik protokolů 

Nejobvyklejší - Hunter Alen 20 min test 

odhad 95% 20 min maxima = FTP

Výhoda FTP testu je, že ho lze opakovat dle 
potřeby



Watty analýza

Je nutný speciální SW 

WKO / Training Peaks 

Golden Cheetah - open source

Řada WWW řešení



Watty a plánování tréninku

Systém 7 zón - podobný jako u TF

Zóny jsou stanoveny v poměru k FTP

Snadná modifikace dle aktuální kondice 
závodníka



Jak vypadá závod 
MTBO pohledem 
wattmetru?



Co je vidět?

Více než 50% zátěže vysoko nad FTP

Opakovaná zrychlení z nulového výkonu 

Hodnoty 10-20 minutových maxim v závodě jsou pod FTP 
křivkou, často výrazně

Velice nestálé tempo



A jak se na to adaptovat?

Krátké intervaly v submaximální intenzitě - 2-5 minut.

Rozjezdy / spurty z nuly do maxima.

Dlouhé intervaly ve vysoké intenzitě s krátkým přerušením 
na odpočinek.

Nebojte si silového tréninku ani posilovny.



Bez intervalů se nezlepšíte.

Bez odpočinku se zničíte.



Konkrétní tréninky



40/20

30 min rozjetí - minimálně

5 minut blok - 40 s submax (120% FTP) / 20 s volně

10 minut  volné jízdy a další blok 40 / 20

3-4 série celkem

Lze jak v kopci, tak na rovině

Rozvoj : VO2Max, střídání tempa



4 x 4 x 4

30 min rozjetí - minimálně

4 minuty submax (120% FTP) 

4 minuty volné jízdy 

4-6 bloků celkem

Lze jak v kopci, tak na rovině

Rozvoj : VO2Max, submaximální intenzita



“přepálený” začátek

30 min rozjetí - minimálně

2 minuty submax (120% FTP) 

8 minut pokračovat na FTP

10 minut volně

2-3 bloky 

Rozvoj : VO2Max, regenerace ve vysoké zátěži



Z nuly na sto

30 min rozjetí - minimálně

těžký převod - spurt z nuly do maxima (cca 30s)

2-3 minuty volně 

10 opakování

1-2 bloky s pauzou 10 minut

Rozvoj : maximální síla, svalová paměť



Na plný pecky

30 min rozjetí - minimálně

 Maximální možný výkon 1 min

5 minut volně

6-10 opakování

Rozvoj : maximální síla, VO2Max, AnP



Shut up legs

30 min rozjetí - minimálně

 5 minut 90-95% FTP, těžký převod, kadence 50-60

5 minut volně

4-6 opakování

Rozvoj : maximální síla, silová vytrvalost, svalová hmota



Základy jsou potřeba - SST

Sweet spot tempo - dlouhé intervaly

85-90% FTP (cca 80% max.) 

Hodinovka

2-3 x 20 minut s pauzou 10 minut 

Rozvoj : tempová vytrvalost, meziprahová intenzita, FTP



Pár věcí na závěr

Krátké intervaly 1-5 minut

Zátěž : Pauza

1:1 - rozvoj VO2Max
2:1 - rozvoj AnP - únava roste rychleji

Dle některých studií je potřeba jezdit větší část intervalů v 
terénu na závodním kole. 


