
    

 

SEMINÁŘ - Trénink vytrvalosti ve sportovním lezení 
 

PROGRAM:  
Seminář seznámí posluchače s novými poznatky v oblasti tréninku vytrvalosti v lezení 
V teorii se dotkneme následujících bodů 

 Obecná vs. lokální vytrvalost. Jak spolu souvisí? 

 Jaký typ vytrvalosti potřebujeme lezení? Nejčastější omyly. 

 Jak se zorientovat v termínech aerobní, anaerobní, silová, krátkodobá, dlouhodobá, 
laktátová, alaktátová, intermitentní vytrvalost 

 Intenzita zatížení v lezení.  Jak ji kontrolovat a jak mohou objektivní ukazatele interního 
zatížení  zefektivnit trénink? 

 All-out testy. Mají význam pro lezecký trénink? 

 Infračervená spektrometrie ve sportu. Proč je stále více využívaná? 

 Souvislé vs. intervalové metody  tréninku vytrvalosti. K čemu slouží, nakolik jsou efektivní a 
jak zvolit správnou intenzitu, dobu zatížení a dobu odpočinku?  
 

V praxi si vyzkoušíme 

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

 

TERMÍN KONÁNÍ :  10. 12. 2022, 9:00 -17:00 

 
MÍSTO KONÁNÍ :  
Sraz všech účastníků je:  sobota 10. prosince 2022 v 9:00 hod. na Katedře atletiky, sportů a pobytu 
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 FTVS. 
Vstupte hlavním vchodem, projděte přes nádvoří do budovy D, vystoupejte do 1. patra 
a najděte učebnu UD1-1. 

CENA :  2100,- Kč, zahrnuje výuku, vstup na lezeckou stěnu, studijní materiály.  

PŘIHLÁŠENÍ NA KURZ :  
zájemce pošle zprávu na vzdelavani@horosvaz.cz , do předmětu uvede “FTVS – 10.12.22”, do textu 
uvede jméno, příjmení a datum narození. Poplatek se posílá až po potvrzení o přijetí na kurz. Platební 
údaje -  účet 1727209504/0600, SS datum narození ve formátu rrmmdd, VS 131012, do poznámky 
uvést jméno a příjmení 

 

Maximální počet účastníků: 12  

Kurz se bude konat při minimálním počtu 6 účastníků. Kurz má dotaci 8 hodin. 
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