
Jak na sprint?

Lehký návod, co je možné zlepšit 
ve vaší p ípravř ě



Výhody sprintu

• Nezáleží na zemi, kde se JMS pořádá => disciplína, na kterou se dá 
nejlépe připravit viz dlouhodobé výsledky nejen na JMS, ale i MS 
dospělých pro CZE. (viz např. Kody na JMS ve SWE)

• Závodník má před startem dostatek informací o terénu =>  jen jich 
musí umět využít.

• Jeho trénink se dá lehce zabudovat do tréninkového plánu => je 
časově nenáročný



Využití podkladových materiálů

• Tvorba mapy prostoru závodu => získáte lepší představu o tom, jak 
dané městečko vypadá, jaký je jeho charakter (viz Sosák MČR Znojmo)

• Stavba tratí v daném prostoru => pochopíte, jak by asi mohl uvažovat 
stavitel a jaké záludnosti daný terén nabízí 

• Vyhodnocování voleb postupů => získáte přibližnou představu, kdy se 
ještě vyplatí jít tudy a kdy už ne (viz proměřování Rudy Ropka při MS 
2003 ve Švýcarsku)

• Automatizace této přípravy => snažit se takto připravit aspoň na MČR 
ve sprintu (na všechny ČP sprint)



Ukázka MS 2003 Rappersvil



Ukázka MS 2003 Rappersvil

• 10-11 nakonec jasně lepší okolo • louka u 14 nakonec není privát, 
chce to jít přes ní



Ukázka p ípravy na P sprint v ř Č
Hostinném a Smi icíchř



P íklady n kterých tréninkř ě ů

• Studování sprintových tratí při tréninku vytrvalosti

• Sprintové okruhy jako náhrada za intervaly

• Intervaly na dráze s řešením mapových úkolů

• Sprintová mapa upravena, pro zvýšení obtížnosti (viz Dana Brožková)

• Sprint jako součást zimní přípravy (zimní ligy, součást vytrvalostního 
tréninku)

• Vytvoření si speciálního sprintového kolečka (viz Blog Vojty Krále)



Ukázka plánu zam eného na sprint ěř
2003

Atletická průprava - dodržuj dopoledne/odpoledne

PO 14.7klusání 30 min  dráha: R,V + 5x (100 - 200 - 
300 - 200 - 100) ne úplně 
nadoraz

90 

ÚT 15.7R,V + tempo asfalt 4x 3 km 
stupňovaně (pauza 3 min, 
skoro max jen poslední)

volno 70 

ST 16.7klusání 30 min  dráha: R,V + 5x,4x,3x 400m 
(ne na krev, pauza na 
vydýchání - tep 100, meziklus 
mezi sériema)

70 

ČT 17.7běh volně 80 min pěšiny + 
POS 20 min

R,V + výběhy do kopce 10x 
40" naplno (meziklusy cca 3 
min, delší výklus)

160 

PÁ 18.7volno aktivní relaxace 0 

SO 19.7dráha: R,V, 5x 100m s mezikl 
+ (500 + 1000+ 1500 + 3000m, 
trojka nadoraz, pauzy cca 5 
min) 

klusání 30 min 80 

NE 20.7běh volně 70 min pěšiny + 
POS 20 min

R,V + výběhy do kopce 10x 
40" naplno (meziklusy cca 3 
min, delší výklus)

150 



Ukázka plánu zam eného na sprint ěř
2003

Speciální příprava

PO 21.7volno aktivní 
relaxace

0 

ÚT 22.7dráha: R,V, 5x 
100m s mezikl 
+ (500 + 1000+ 
1500 + 4000m, 
čtyřka nadoraz, 
pauzy cca 5 
min) 

klusání 30 min 80 

ST 23.7běh volně 70 
min pěšiny + 
POS 20 min

R,V + 
intervalový 
trénink s 
mapovými 
úkoly 1:4000 
(cca 2x 15 min 
70/20)

140 

ČT 24.7volno aktivní 
relaxace

   

PÁ 25.7ranní 
rozběhání

3D Havl. Brod 
– naplno, 
vyzkoušet běh 
se špuntama

90 

SO 26.7klusání 30 min 
+ POS 20 min

dráha: R,V + 
několik 
čtyřstovek na 
krev

70 

NE 27.7klusání 30 min klusání 30 min 60 

Ladění

PO 28.7R,V + 
střídačka 2+2 
asfalt 50 min + 
POS 20 min

  70 

ÚT 29.7  fartlek, několik 
rovinek podle 
chuti

40 

ST 30.7ranní 
rozklusání

R,V + 5000 m 
dráha test

70 

ČT 31.7běh volně 80 
min + POS 20 
min

  100 

PÁ 1.8R,V + rychlé 
okruhy na 
mapě 1:4000

R,V + 3x 3 
výběhy 
Rozárky 
(svižně, ne 
rychle!)

50 

SO 2.8cesta do SUI klusání 40´, 
POS 20´

60 

NE 3.8  R,V + 20 min 
60/30 (stadion 
v 
Rapperswillu?)

50 



P ed závodemř

• Mám mapku => znám prostor závodu, přibližné místo startu tzn. nic mě nemůže 
překvapit.

• Postavil jsem si nějaké tratě => vím, jaké záludnosti na mě můžou čekat

• Pořádné rozcvičení => sprint je to samé jako závod na 3 až 5km na dráze

• Znám pořádně mapový klíč => vím, co můžu překonat a co ne

• Na popisech kontrol mě zajímají hlavně vnitřní rohy, je třeba na to dávat pozor!

• Zopakuju si taktické pokyny od trenéra



Ukázka taktických pokyn  od trenéraů

Mentální příprava:

Sprint:

 - trénovat startovní okamžik - zachování klidu, orientace mapy a bezpečné nalezení jedničky

 - otázka absolutní koncentrace na mapu - rušivé momenty (před tebou startující veka, za 

tebou startující Omelčenko, pokřikující diváci, fotografové, slyšitelný rozhlas v blízkosti cíle)

 - pracovat doma s mapou Rapperswillu (hledat možné postupy, zkusit se schéma ulic naučit

zpaměti, nakreslit si nějakou trať a v duchu si jí zkusit proběhnout podle toho co jsi viděl na 

vlastní oči - prožít to několikrát předem)

 - uvědomit si měřítko 1:4000 (zkoušet si odhadovat různé vzdálenosti na mapě 1:4000)

 - i když je to rychlé, rozhodovat budou chyby, jako obvykle! - nohy nesmí předbíhat hlavu!

 - vytáhnout mapy z povedených PWT a namotivovat se na nich, znovu je prožít
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