
Využití MOXY monitoru v lezeckém tréninku aneb jak optimálně nastavit

trénink síly a vytrvalosti

Seminář poodhalí, proč řada úspěšných světových sportovců využívá moderní technologii

infračervené spektroskopie (NIRS) k řízení tréninku. Účastníci si vyzkoušejí v praxi dva

nejpoužívanější systémy NIRS k zjištění limitací svého výkonu v lezení, pro nastavení vhodné

intenzity,  doby zatížení a odpočinku při tréninku síly i vytrvalosti.

20. 11-21. 11. 2021

Sobota
9.00 -18:00

V teorii se dotkneme následujících bodů
● Infračervená spektroskopie ve sportu. Proč je stále více využívaná?
● Intenzita zatížení v lezení.  Jak ji kontrolovat a jak mohou objektivní ukazatele

interního zatížení  zefektivnit trénink?
● All-out testy. Mají význam pro lezecký trénink?
● Souvislé vs. Intervalové metody  tréninku vytrvalosti. K čemu slouží, nakolik jsou

efektivní a jak zvolit správnou intenzitu a dobu zatížení a dobu odpočinku?
● Délka zotavení při tréninku síly a adaptace svalu.

V praxi si vyzkoušíme

● Individuální stanovení tréninkových intenzit pro visy na liště nebo na standardních
cestách

Neděle
9:00-15:00

● Praktické ukázky využití NIRS  v tréninku vytrvalosti a síly.

Přihlášky: zájemce pošle zprávu na vzdelavani@horosvaz.cz , do předmětu uvede “seminář  FTVS
20-21.11.”, do textu napíše jméno, příjmení a datum narození

Sraz všech účastníků je:  sobota 20. listopadu 2021 v 9:00 hod. na Katedře sportů v přírodě v
budově UK FTVS Praha, José Martího 31, Praha 6 (blok D, první patro, učebna UD1-1).

Doprava: metrem A na stanici nádraží Veleslavín, dále tramvaji 8 nebo 26 na stanici Vozovna
Vokovice. Těsně před zastávkou minete po levé straně velikou žlutou budovu - UK

mailto:vzdelavani@horosvaz.cz


FTVS. Vstupte hlavním vchodem, projděte přes nádvoří do budovy D, vystoupejte do 1.
patra a najděte učebnu UD1-1.

Cena: 3600,- Kč, zahrnuje výuku, vstup na lezeckou stěnu, studijní materiály. Nezahrnuje
ubytování a stravné.

Poplatek se posílá po potvrzení o přijetí na účet 1727209504/0600, SS datum narození, VS 2011

Maximální počet účastníků: 12

Kurz se bude konat při minimálním počtu 6 účastníků. Kurz má dotaci 16 hodin.


