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ÚVOD
Sport v současné době představuje důležitou součást vývoje moderní
společnosti. Stává se významnou oblastí, která často hluboce proniká do života
jednotlivců bez rozdílu věkových kategorií a do společnosti jako celku.
Představuje nejen zájmovou činnost a druh zábavy pro početnou skupinu lidí naší
společnosti, ale je i zaměřen do většiny výchovných systémů.
Konkrétním příkladem sportu, který se v poslední době stal fenoménem u
většiny, ať už aktivně či pasivně sportující populace všech věkových kategorií, je
fotbal. Fotbal patří mezi nejrozšířenější a nejoblíbenější sport u nás a nejinak je
tomu i v ostatních zemí Evropy a světa. Dnešní podobu nabyl v průběhu složitého
vývoje, aby si v podobě všem známé získal přízeň všech vrstev obyvatelstva ve
většině zemí všech kontinentů.
Jako všechny sporty, které jsou lidem známé, ať už méně či více,
procházejí za dobu jejich existence určitým vývojem a nejinak je tomu i u fotbalu.
Hra se postupně zrychluje, zvyšuje se nasazení, agresivita v utkáních a při
tréninku, zvyšuje se počet soutěžních utkání a tím pádem se snižuje doba
odpočinku a regenerace popř. volna v závodním období i mimo něj.
To má za následky neustále se zvyšující požadavky na trénovanost
jednotlivých hráčů a následně na jejich výkonnost. S nimi se také zvyšují
tréninkové dávky a intenzita jednotlivých tréninkových jednotek. Dokonalá
fyzická kondice se stává nepostradatelným základem pro provozování jakéhokoliv
sportu a fotbal je toho příkladem.
Aby mohlo dojít ke kvalitnímu sestavování tréninkových jednotek, při
nichž dochází k určitému rozvoji kondičních schopností a následnému růstu
výkonnosti, je nutná dostatečná vzdělanost, informovanost a odborné kompetence
participujících osob.
Tématem kondiční přípravy u vybrané sportovní disciplíny (kopané),
konkrétněji pak rozvoji silových schopností pro hráče fotbalu, se budeme zabývat
v této bakalářské práci.
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1. CÍL PRÁCE
Rozvoj síly je nezbytnou podmínkou pro dosažení vysoké sportovní
výkonnosti u velké většiny sportovních odvětví a patří mezi základní pohybové
schopnosti.
Cílem práce je analyzovat na základě dostupných, moderních literárních pramenů
problematiku kondiční - atletické přípravy v tréninku fotbalistů. Detailněji se poté
zaměříme na různé druhy rozvoje silových schopností a jejich využití
v konkrétním období přípravy.
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2. Struktura sportovního výkonu
Sportovní výkon můžeme chápat jako jednu z hlavních kategorií
(základních pojmů) sportu a sportovního tréninku. Sportovní výkon soustřeďuje
pozornost sportovců, trenérů a dalších odborníků. Pro trénink, v němž se samotný
výkon buduje, má jeho hlubší poznání zásadní význam [12]
Sportovní výkony jsou také hlavním prostředkem tělesného zdokonalování
a formování osobnosti sportovců. Pro sportovní veřejnost je sportovní výkon (jak
jednotlivců, tak družstev) převážně nejvýznamnější hodnotou sportu, která však
nemá produktivní charakter jako pracovní činnost.

Tab. 1. Sportovní výkon jako následek dlouhodobé adaptace (Choutka – Dovalil
1991).
Vrozené dispozice
Biologické Fyziologické

Psychické

Vlivy mimosportovního okolí
Schopnosti ( nadání, talent )
Sportovní trénink
Výkonnostní kapacita
Připravenost na podání výkonu
Sportovní výkon

Sportovní výkon jako výsledek specializovaných pohybových činností
zaměřených na řešení úloh vymezenými pravidly, je finálním integrálním
projevem vnitřních předpokladů sportovce, který ovlivňuje i působení dalších
činitelů.
Sportovní výkon komplexně charakterizuje úroveň produkovaných sportovních
činností, které jsou projevem dokonale osvojených pohybových zručností. Je
výsledkem i souhrnu změn vyvolaných kumulativním tréninkovým efektem

7

v oblasti motorických, psychických, biologických komponentů a mechanizmů
funkčního zabezpečení, které tvoří aktuální výkonnostní kapacitu sportovce.
Současná teorie využívá pro tyto účely systémový přístup. Ten umožňuje
interpretovat sportovní výkon jako vymezený systém prvků, který má určitou
strukturu, tj. zákonité uspořádání a propojení sítí vzájemných vztahů. Jednotlivé
prvky mohou být rázu somatického, fyziologického, motorického, psychického
apod. Mohou být jednodušší a dobře identifikovatelné (např. somatické znaky),
ale i složitější (např. koordinační schopnosti).
Faktory sportovního výkonu – faktory sportovního výkonu chápeme jako
činitele nějakého děje, které jsou jeho podmínkou, součástí a mají pro jeho průběh
podstatný význam.
V kontextu struktury sportovního výkonu faktory chápeme jako relativně
samostatné součásti sportovních výkonů, vycházející ze somatických, kondičních,
technických, taktických a psychických základů výkonů (obr.1). Jejich společným
podstatným znakem je to, že jsou trénovatelné, tj. ovlivnitelné tréninkem nebo se
na ně bere zřetel při výběru talentovaných jedinců. Každý sportovní výkon - z
hlediska jeho struktury - charakterizuje jak počet, tak i uspořádání faktorů [12].
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Obr. 1. Struktura sportovního výkonu (Dovalil, 2002)

Somatické faktory
K hlavním somatickým faktorům patří:
-

výška a hmotnost těla

-

délkové rozměry a poměry

-

složení těla

-

tělesný typ

Somatické charakteristiky se běžně vyjadřují pomocí tělesné výšky a
hmotnosti, které zároveň slouží jako ukazatele pro posouzení mladých sportovců.
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Srovnáním se stejnými charakteristikami rodičů lze zjišťovat genetické
předpoklady při predikci talentu a vývoje sportovce hlavně ve specializacích, kde
výška a hmotnost patří k limitujícím faktorům výkonu.
Ve složení těla můžeme rozlišovat ATH (aktivní tělesnou hmotnost –
svalstvo) a tuk. V různých specializacích se zastoupení ATH liší. Důležitým
faktorem je také složení svalu z hlediska zastoupení svalových vláken. Typy
svalových vláken, jejichž podíl je určen geneticky, ovlivňují různé funkce svalu.
V základní rozdělení se dělí svalová vlákna na bílá- rychlá a červená – pomalá.
Dalším důležitým faktorem sportovního výkonu je určení tělesného typu.
Nejznámějším je určení tzv. somatotypu. Podle Sheldona rozlišujeme tři druhy
somatotypu: 1. ektomorf (typ vysoký, štíhlý), 2. mezomorf (typ s velkým podílem
svalové hmoty), 3. endomorf (typ se sklonem k tloustnutí). Obecně se jako dobrý
somatický předpoklad k motorickým výkonům jeví somatotyp ektomorfních
mezomorfů s převažující mezomorfní komponentou a minimální endomorfií.
Endomorfní mezomorfé vynikají obvykle v silových výkonech, vysoký stupeň
mezomorfie není naopak podmínkou pro výkony rychlostní a vytrvalostní.
Somatotyp sám o sobě však ještě neznamená úspěšnost sporovce. Zdá se však, že
bez odpovídající stavby těla se nemůže příslušný jedinec zařadit v mnoha sportech
mezi výkonnostně nejlepší.

Kondiční faktory
Podle Dovalila (2002) [12] se za kondiční faktory sportovního výkonu
považují pohybové schopnosti. Dále uvádí, že v každé pohybové činnosti, která
tvoří obsah sportovních výkonů, lze identifikovat projevy síly, vytrvalosti a
rychlosti aj., jejich poměr se podle pohybových úkolů liší.
Fotbal je specifickou hrou, která je složena řadou různých pohybových
aktivit. Vlastní hra je složitější fyziologický proces obsahující jak prvky
obratnosti, tak prvky rychlosti, vytrvalosti i síly. V kopané samo trvání hry
ukazuje, že v popředí důležitosti stojí aerobní vytrvalost s max. aerobním prahem.
Při hře bylo zjištěno, že uběhnutá vzdálenost se za celý zápas pohybuje okolo 10
km. Rozhodující pro udržení výkonnosti jsou dostatečné zásoby svalového
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glykogenu. Po zápase byly zjištěny jeho podstatně snížené hodnoty a trvalo 2 dny,
než byly obnoveny. V tomto období se doporučuje 60-70% sacharidů v potravě.
Řada akcí má také anaerobní charakter → krátké max. intenzitou
provedené úseky 6-8s →zrychlení, změny směru, sprinty, hra hlavou a střelba.
Energie kryta makroergními fosfáty (ATP a CP).
Pro hru jsou tedy důležité oba typy zatížení – aerobní i anaerobní, hráči musí být
adaptováni na oba typy zátěže.

Faktory technické
Podle Dovalila (2002) [12] se technikou rozumí účelný způsob řešení
pohybového úkolu, který je v souladu s možnostmi jedince, s biomechanickými
zákonitostmi pohybu a uskutečňuje se na základě neurofyzických mechanismů
řízení pohybu.
Podle Bedřicha (2006) [2] je cílem technické přípravy ve fotbale vytváření
a zdokonalování fotbalových dovedností, tj. předpokladů hráče účelně, účinně –
efektivně a úsporně řešit pohybové úkoly vyplývající ze hry. Dále Bedřich (2006)
[2] definuje techniku jako specifický hráčský fenomén, který je komplexem
pohybových činností, činnostních – pracovních postupů, kterými hráč v závislosti
na úrovni vědomostí pohybové úkoly řeší. Pomocí techniky respektive herních
činností hráč řeší herní situace, vytváří herní situace nové a tak se podílí na
utváření charakteru hry samotné.

Faktory taktické
Dovalil (2002) [12] chápe taktiku jako způsob řešení širších a dílčích
úkolů, realizovaných v souladu s pravidly daného sportu. Dále uvádí, že spočívá
ve výběru optimálního řešení strategických a taktických úkolů. Taktika úzce
souvisí s technikou. Podle Bedřicha (2006) [2] je taktika způsob sportovního boje,
který úspěšným řešením soutěžní situace vede k dosažení vysokého sportovního
výkonu a vítězství nad soupeřem, popřípadě co nejlepší umístění v soutěži. Je to
způsob vedení a promýšlení určité činnosti v dané situaci – volba dílčích,
prostorově a časově omezených postupů, detailně rozpracovává způsoby boje
jednotlivce, skupiny - bliku nebo týmu v různých situacích (fázích a podmínkách)
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s cílem splnění stanoveného úkolu. Tvrdí, že prostředkem taktiky jsou činnosti
hráče dané pohybovou strukturou a k ní potřebnými pohybovými schopnostmi.
Taktická příprava (Dovalil a kol., 2002, Moravec, 2004) [12], [14].
Je proces osvojování a zdokonalování vědomostí, dovedností, schopností a
postupů, které umožní hráči vybírat v každé herní situaci optimální řešení a toto
řešení efektivně prakticky uskutečňovat.
Obsahem taktické přípravy jsou především činnosti zaměřené na rozvoj
taktického myšlení a taktického konání hráče. Ve fotbale se s tímto záměrem
uplatňují herní cvičení s proměnlivými a stabilními podmínkami, průpravné hry,
hra modelovaná a volná hra. Systémovým uplatňováním těchto prostředků lze
vytvořit podmínky téměř shodné s podmínkami v soutěžním utkání. Fotbalové
utkání – hra je charakterizována řadou herních situací (konfliktních situací), které
musí hráč sledovat, vnímat, reagovat na ně výběrem optimálního řešení a toto
řešení v řadě případů co nejrychleji realizovat. Úspěšnost řešení je jednou
z determinant podílejících se na kvalitě sportovního výkonu.

I přesto, že

rozhodování hráče může být též intuitivní, je pro úspěšnost rozhodování nezbytná
příprava v tréninku [2].

Faktory psychické
Zahrnují kognitivní, emoční a motivační procesy uplatňované v řízení a
regulaci jednání a vycházející z osobnosti sportovce. Patří sem temperament,
charakter, osobnostní vlastnosti, všechny psychické procesy - pocity, vnímání,
představy, paměť, myšlení, učení, motivace, volné konání, emoční zážitky,
soustředění pozornosti, anticipace [14].
Bedřich (2006) [2] charakterizuje psychologickou přípravu jako
cílevědomé využití psychologických poznatků ke zvýšení efektivity tréninkového
procesu. Cílem psychologické přípravy je podle Bedřicha zvýšit účinnost
ostatních složek sportovního tréninku, respektive v soutěži stabilizovat výkonnost
na úrovni stavu trénovanosti. Vpraxi to znamená paralyzovat působení
negativních psychogenních vlivů a současně pozitivně působit na psychiku hráče
za účelem dosažení vysoké sportovní výkonnosti s využitím širokého komplexu
psychologických poznatků.
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Pohybové schopnosti u hráčů fotbalu
Jako u každého sportu, tak i fotbalu, jde výkon (v soutěžním utkání či
závodu) ruku v ruce s úrovní pohybových schopností daného hráče. Rozdíly se
nekladou ani mezi fotbalisty amatéry, profesionály nebo jen rekreačními hráči,
kteří se hrou snaží udržet kondici. Ta se týká hlavně celkové vytrvalosti, rychlosti
reakcí, pohybů, dále obratnosti a šikovnosti. Profesionální fotbalisté se pak musejí
pečlivě starat o trénování jednotlivých kondičních faktorů a tedy i o rozvoj
vybraných pohybových schopností. Trénovanost schopností se potom projeví při
různých herních činnostech jako např. bránění, útočení, střelbě, výskoku,
provádění kličky atd. Zde všude je zapotřebí vytrvalosti, rychlosti a koordinaci
pohybů.
Podle našeho názoru je pro hráče fotbalu jednou z nejdůležitějších
schopností, schopnost silová. Uplatňuje se prakticky ve většině činností
prováděných při hře, které jsou pro fotbal typické. Právě silovými schopnostmi a
jejím rozvojem se budeme v této bakalářské práci zabývat podrobněji.
Není pochyb, že pro hru jsou důležité i schopnosti jako je vytrvalost a
koordinace, proto je budeme v práci také obecně charakterizovat.
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2.1 Silové schopnosti
Silové schopnosti chápeme jako souhrn vnitřních předpokladů pro vyvinutí
síly ve smyslu fyzikálním. Sílu člověka pak chápeme jako schopnost překonávat
nebo udržovat vnější odpor pomocí svalového úsilí. Ovlivňování silových
schopností je opakované vyvolávání vysoké tenze v zatěžovaném svalu, čehož se
dosahuje zpravidla prostřednictvím vnějšího odporu. Odporem může být gravitace
a z ní vyplývající hmotnost těla, odpor břemene, odpor vnějšího prostředí, reakce
opory, setrvačnost jiných těles apod. [2].

Dále Bedřich (2006) [2] uvádí, že mezi silami je značně složitá souvislost.
Je mezi nimi určitá závislost, ale též prokázaná specifičnost a relativní nezávislost.
Např. svaly trénované speciálně k projevům síly maximální, prokazují menší
výkonnost pro činnost žádoucí sílu rychlou a výbušnou. Svaly trénované
k rychlému projevu jsou méně výkonné při vytrvalostním projevu.
Sílu tedy můžeme chápat jako potenciál aktivních svalů při hře. Specifické
silové podněty se vytváří v utkání, podpůrný efekt obstarává trénink.

K razantní střelbě, daleký přihrávkám a rohový kopům potřebuje fotbalista
silné a rychlé svaly. Dále se neobejde bez silných a vypracovaných svalů při
házení míče. Nemůžeme zanedbávat ani svaly trupu, které slouží k hlavičkovaní,
rychlému provádění technických kliček a k vedení osobních soubojů. U fotbalistů
je nutné, aby měli vyvinuté především dynamické silové schopnosti, vypracované
kulturistické se u fotbalistů míjí účinkem [1].
Na důležitost rozvoje silových schopností klade důraz v posledních letech
většina trenérů ve sportovní praxi na všech úrovních. Technické dokonalosti a
rychlost provedení základních pohybových úloh jsou pokládány za rozhodující
v mnohých sportovních odvětvích a disciplínách, ale pro dosažení optimálního
tréninkového efektu s cílem zlepšit sportovní výkon je nutná určitá úroveň rozvoje
silových schopností, a to z pohledu přímé vazby na výkon, jako i z pohledu
prevence možných zranění. Tréninkové úkoly ve směru rozvoje síly jsou proto
rozdělené podle důležitosti jednotlivých faktorových úrovní sportovního výkonu
[14].
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Je známo, že síla je podmíněná geneticky v menší míře než například
rychlost a váže se na fyziologické vlastnosti svalu jako je dráždivost, stažlivost a
psychické aspekty pohybové činnosti. Na nervový vzruch reaguje sval určitou
činností, což je mechanická odpověď doprovázená souborem změn chemických a
četnými průvodními jevy fyzikálními a fyzikálně chemickými. Silový projev
závisí na celkovém počtu vláken svalu, na počtu aktivovaných vláken i na souhře
svalových skupin zajišťujících pohyb [11].

Základní rozdělení síly podle svalové činnosti:
1. STATICKÁ SÍLA: U statické síly je délka svalu konstantní, stejně tak i
vzdálenost úponů a nedochází zde k přibližování segmentů těla [2].
- využívá izometrické kontrakce, je to schopnost vyvinout maximální sílu při
statickém režimu práce [13].

2. DYNAMICKÁ SÍLA- mění se délka svalových vláken
Podle Kačaniho a Horského (1998) [13] definujeme dynamickou sílu jako
schopnost vyvíjet sílu opakovaně v určitém čase, v podmínkách rychlých pohybů
při dynamickém režimu svalové práce.

Rozlišujeme tři druhy dynamické síly podle charakteru úsilí:
A. Výbušná síla – (explozivní) je schopnost dosáhnout maximálního
zrychlení v závěrečné fázi pohybu. Je závislá na průřezu svalových vláken
stupni vnitrosvalové koordinace, elasticitě svalů, šlacha vazů, inervační
schopnosti svalů.
B. Rychlá síla – je schopnost rychlého střídání kontrakce a relaxace svalu,
resp. schopnost nervosvalového systému dosáhnout co největšího silového
impulsu v časovém intervalu, ve kterém se musí pohyb uskutečnit.
C. Pomalá síla – je vykonávána stálou rychlostí pomalých pohybů při velmi
vysokých odporech [2].
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Obr. 2. Vztahy mezi sílou, rychlostí a vytrvalostí (Cacek, Gransgruber, 2008)

Absolutní síla – tvořena absolutním silovým potenciálem svalu nebo svalové
skupiny ( dosažení je možné např. elektrickou stimulací, v hypnóze)

Maximální síla (tzn. Síla aktivovaná vůlí) – největší možná síla, kterou je člověk
schopen záměrně vyvinout a která je dána bez ohledu na rychlost dosažení
maximálních hodnot a to buď nejvyšším možným překonaným odporem při
dynamické svalové činnosti, nebo nejvyšší svalovou tenzí při svalové činnosti
statické. Maximální síla je závislá na průřezu svalových vláken a na vnitrosvalové
koordinaci.
Za silovou vlastnost můžeme považovat i silovou vytrvalost, tzv. vytrvalostní
sílu. Ta je definována jako schopnost odolávat únavě při déle trvající svalové
činnosti aerobního či anaerobního charakteru. Je závislá na úrovni maximální síly,
především při překonávání zátěže. Vzhledem ke krytí energetických požadavků
při dlouhodobé činnosti spojené s vydáváním síly, můžeme její velikost rozlišit
podle intenzity:

1. Maximální vytrvalostní síla: nároky přesahují 75 procent maximální síly
při statické nebo dynamické činnosti.
2. Submaximální vytrvalostní síla: intenzita svalové práce je mezi 50 – 70
procenty maximální síly při dynamickém režimu.
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3. Aerobní silová vytrvalost:při dlouhodobé dynamické svalové činnosti
v rozmezí 30-50 procent maximální síly.

Způsobem kvantitativního členění se vytrvalostní síla dělí:
1. Dynamickou silovou vytrvalost: schopnost dosažení určitého počtu
opakování silových impulsů ve stanoveném čase
2. Statickou silovou vytrvalost: schopnost udržet potřebnou úroveň statické
síly po určený časový interval bez poklesu svalového napětí.

Obr. 3. Komplex silových schopností z hlediska potřeb fotbalu (Weineck,
1996)

Podle Dovalila (2008) [11] je vytrvalostní síla kombinovaná schopnost, která
se skládá z určitého podílu síly a vytrvalosti. V porovnání s obecnou vytrvalostí
má silová vytrvalost kvalitativnější charakter. Podle přidání většího podílu síly
nebo vytrvalosti hovoříme o projevech silové vytrvalosti - silově vytrvalostních
schopnostech. Vedle silové vytrvalosti se v kombinaci s obecnou vytrvalostí
vyskytuje i každá rychlostně silová a maximálně silová schopnost. Na základě
toho potom hovoříme o rychlostně silové vytrvalosti a maximální silové
vytrvalosti.
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Obr. 4. Rozdělení silové vytrvalosti (Tvrzník, Atletika 6/2006)

2.1.1 Metody rozvoje síly
Svalový trénink zahrnuje cílené a systematické zatěžování svalů, jehož
cílem je posílení a celkový rozvoj svalů. Trénink se obvykle rozděluje do dvou
oblastí, jednak s podněty pro zvetšení průřezu svalových vláken a také pro
zvětšení vnitrosvalové koordinace.
Při stimulaci silových schopností se uplatňují všechny druhy kontrakční
svalové činnosti, buď dominantně, nebo v kombinacích. Termínem kontrakce se
rozumí stav svalu, kdy je vyvíjeno napětí v určitém množství fibril aktinu a
myozinu. V závislosti na vnější zátěži, směru akce a rozsahu dělíme kontrakční
svalové činnosti:

a) Koncentrická – překonávající, pozitivně dynamická, sval se zkracuje,
mechanická práce je pozitivní, mění se napětí (shyb na doskočné hrazdě –
flexe v loketním klubu)
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b) Excentrická – ustupující, negativně dynamická, sval se prodlužuje, svalové
úpony se od sebe vzdalují, sval se protahuje, mechanická práce je
negativní, výsledkem je brždění či zpomalení pohybu (doskok brzdivým
pohybem – flexe v kolenním kloubu)
c) Izometrická – udržující, statická, neprojevuje se pohybem, nemění se délka
svalu, kloubní úhel, mechanická práce je nulová, růst vnitřního napětí ve
svalu (výdrž v podřepu) [2].
Rozvoj síly je nezbytnou podmínkou pro dosažení vysokého sportovního
výkonu. Síla patří mezi základní pohybové schopnosti. V některých pramenech se
dočteme, že se jedná o schopnost zásadní, která významně ovlivňuje jak rychlost,
tak i vytrvalost.

Pro rozvoj silových schopností existuje nepřeberné množství dělení metod,
pro tuhle práci jsem se rozhodl věnovat tomuto rozdělení:
•

Metoda maximálního úsilí

•

Metoda opakovaného úsilí

•

Metoda rychlostní

•

Metoda kontrastní

•

Metoda izometrická

•

Metoda intermediární

•

Metoda brzdivá

•

Metoda izokinetická

•

Metoda plyometrická

•

Metoda silově-vytrvalostní

•

Metoda kruhová

•

Metoda elektrostimulace

Při pohledu na všechny metody je zřejmé, že ne všechny metody jsou
využívány u sportů ve stejné míře. Pro výběr vhodné metody a její zařazení do
tréninku v rámci jednotlivých období ročního cyklu musíme mít následující
znalosti:
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I.
II.

Znalost užívaných metod a jejich rozdílný účinek na rozvoj síly
Znalost disciplíny, které se sportovec provádí (znalost potřeby
primární síly)

III.

Znalost sportovce, na něhož budou metody aplikovány (jeho zdravotní
stav)

IV.
V.

Znalost ontogenetických zákonitostí vývoje
Znalosti z oblasti řízení a plánování tréninkových jednotek, popřípadě
celé přípravy

VI.

Znalost proměnných faktorů, se kterými mohu v rámci jednotlivých
metod manipulovat (hmotnost zátěže, počet opakování, počet sérií,
rychlost cvičení, čas odpočinku mezi sériemi)

VII.

Znalost pomocných prostředků, které mohou být využity v rámci
metody [3].

2.1.2 Obecná charakteristika metod rozvoje síly
A. Metoda maximálního úsilí (těžkoatletická) – charakterizuje se překonáváním
co nejvyšších odporů v rozmezí 95 – 100 % a vyžaduje dobrou úroveň předchozí
silové přípravy. Metoda tudíž není vhodná pro děti, mládež, začátečníky nebo pro
počáteční fázi sportovní přípravy ročního tréninkového cyklu. Z hlediska vývoje
organismu ji začínáme provádět v období úplného a dokončeného tělesného
vývoje sportovce. Prostředky pro využití této metody jsou nejčastěji činky či
posilovací stroje. Primárním efektem je nárůst svalové síly díky většímu množství
zapojených motorických jednotek a lepší mezisvalové a vnitrosvalové koordinaci,
sekundárním efektem je potom zvětšení objemu svalu. Je však potřeba si
uvědomit, že nárůst objemu vybraných svalových partií má negativní vliv na
rychlost. Počet opakování v jedné sérii by měl být 1-5, počet sérií vychází z délky
celého cvičení. Délka by neměla přesahovat 60 minut [3]. Metoda je vhodná pro
zapojení do tréninku síly pro fotbalisty z důvodu schopnosti produkce vice síly v
průběhu výonu. Její zařazení je vhodné ve fázi dobré úrovně svalové přípravy.
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Tab. 2. Příklad tréninku metodou maximálního úsilí pro hráče fotbalu
Doba
Cvik

Partie na které působí

Bench press

Prsní svalstvo

hyperextenze

Zádové svalstvo

Dřepy s činkou

Stehenní svaly

Bicepsový

biceps

IZ

PO

regenerace

individuální,
úplná
regenerace
95-100%

Svaly

IO

-

zdvih
Leg press

PS

stehna

1-5

3

1-2 min

cca 72 hodin

a

hýžďové svaly
Výpony v sedu
na stroji

B. Metoda opakovaných úsilí (kulturistická) – u velkého procenta sportovců je
využívána jako prostředek pro rozvoj maximální síly. Pro rozvoj této síly
(izometrické pomalé, tedy maximální) je výhodnější metoda maximálního úsilí.
Proto se z tohoto důvodu jeví metoda opakovaných úsilí jako značně přeceňovaná.
Tato metoda je charakteristická překonáváním nemaximální zátěže, což je 60 – 85
% nemaximální rychlostí s počtem opakování 8 – 15x. Primárním efektem této
metody je svalová hypertrofie, která je největší ze všech uvedených metod.
„Naposilovaná“ hmota (svalová hypertrofie) znamená nárůst svalové hmoty a
tedy nárůst kilogramů, které se negativně projevují u běžců na střední i dlouhé
trati (poklesem relativních hodnot VO2 max). Metoda bývá často doplňována
metodou progresivně narůstajícího odporu a metodou pyramidovou (vzestupná,
sestupná). Počet sérií zůstává stejný jako u předchozí metody [3], [2].
Z podobných důvodů jako u předchozí metody, čímž je svalová hypertrofie,
metodu

nedoporučujeme

jako

prostředek

k rozvoji

silových

schopností

v závodním období. Pro rozvoj maximální síly spíše v počátku přípravy.
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Tab. 3. Příklad tréninku metodou opakovaných úsilí
Partie, na které
Cvik

Doba

působí

Zakopávání

hamstingy

Předkopávání

Přední

IZ%

PO

PS

IO

regenerace

strana

individuální,

stehna

úplná

Přítahy kolen ve

Spodní

část

svisu

břišních svalů

Tlaky na rovné

ramena

regenerace
60-85

10,14,10

2

2-3 min

cca 72 hodin

v 1 sérii*

lavici
Výpady s činkou

Svaly

stehna

a

hýžďové svaly
Butterfly

*

Prsní svalstvo

každá série je složena z minipyramidy, cvičenec si nakládá závaží, aby vykonal s maximálním úsilím

střídavě 10 a 14 opakování

C. Metoda rychlostní (dynamických úsilí) – metoda klade důraz na provádění
pohybu co největší možnou rychlostí. Velikost odporu by měla dosahovat 30 – 60
% osobního maxima. Rychlost, kterou by měla být činnost prováděna je vysoká až
maximální, počet opakování by pak měl být 5 – 30.
Zátěž může tvořit například lehká činka, posilovací stroj, expandér,
rezistor, medicinbal, vhodný trenažer nebo závaží na končetinách. Metoda se
používá nejčastěji na konci přípravného období a ze zdravotního hlediska ji
mohou provádět pouze jedinci bez zjevných sklonů oslabení svalstva [4]. Metoda
dynamických úsilí je velmi často zařazována do silové přípravy hráčů fotbalu. Její
efektivita se projevuje zejména ve druhé části nebo v konečné fázi přípravného
období, kdy hráči přechází od nabírání hrubé síly a objemu na rychlostní zátěž
spojenou se zlepšením dynamické činnosti svalů. Z tohoto pohledu se jeví jako
velmi důležitá a nepostradatelná část silové ho tréninku pro výkon fotbalisty. Není
problém metodu využívat i u kategorií dorostu a mládeže v rámci finální fáze
přípravy.
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Tab. 4. Příklad tréninku – rychlostní metoda
Partie, na které
Cvik
Rychle

působí

opakovaný

Doba
IZ%

PO

PS

IO

regenerace

Stehenní svaly

dřep s činkou
Výskoky

s lehkou

Stehenní

a

činkou n zádech

lýtkové svaly

Kladka za hlavu

Mezilopatkové
svalstvo

Výpony

na

Lýtkové svaly

legpressu
Bench press

Prsní svaly

Addukce

Vnitřní

individuální,
strana

30-60

5-30 dle

2-3 min

zátěže

stehenních svalů
Bicepsový zdvih s

3

úplná
regenerace
cca 72 hodin

Prsní svaly

expanderem
Abdukce

Vnější

strana

stehen
Zdvihání

Spodní

medicinbalu

břišních svalů

umístěným

mezi

kotníky,

nohy

část

propnuty, ruce v týl

D. Metoda kontrastní (variabilní) – střídání ztížených a zlehčených podmínek,
rychlých pohybů s pomalými (pozitivní ovlivňování vnitrosvalové a mezisvalové
koordinace) je základem pro kontrastní metodu. Je využívána hlavně pro rozvoj
komplexního pohybového projevu, kde je důležitá koordinace, obratnost a
rychlost reakce. Lze jí využít také k přesunu maximální a submaximální pomalé
síly do rychlé či explozivní silové schopnosti. Metoda je kombinací principu
metody opakovaného či maximálního úsilí a metody rychlostní popřípadě
plyometrické. Zařazení této metody je doporučeno u sportovců s vyšší výkonností
a to na konci přípravného období, v počátcích období předzávodního.

- Princip sekvencí – střídání 5 – 10 cviků na rozvoj vybraných svalových partií,
nedochází k hromadění krve ve svalech, ale krev je svaly proháněna, malá
přestávka mezi cviky (mezi A a B do 10 s, mezi cviky A – n do dvou minut),
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mnohdy se dokonce uvádí provádění cviků bez pauzy, ta je možná jen mezi
sériemi.
Vhodná jako trénink fotbalistů ke konci přípravného období jako způsob
tréninku explozivní síly u fotbalistů vyšší výkonnosti.

- Flushing systém – maximální možné procvičení vybrané svalové skupiny, cílem
maximální dlouhotrvající prokrvení svalu, interval mezi cvikem A a B může být
od několika sekund až po minuty [4], [2].
Z hlediska způsobu provádění cvičení se jeví flushing systém jako
nepoužitelná metoda pro silový trénink hráčů fotbalu. Neefektivní je zejména díky
již zmíněnému způsobu cvičení, při kterých se posilují jednotlivé svalové partie.
Domníváme se, že trénink fotbalistů by měl být komplexní a zaměřený na
procvičení všech velkých svalových skupin v jedné tréninkové jednotce a to
vzhledem ke koncentraci tréninových jednotek v přípravném období, ale hlavně
závodním období, kdy jsou tréninky zaměřeny spíše na herní situace, trénink s
míčem, ale také taktické a technické varinty přípravy na utkání. Není tudíž prostor
pro posilování jednotlivých svalových skupin zvlášť koncentrovaných do více
tréninkových jednotek.

E. Metoda izometrická - charakterizují ji typy svalových kontrakcí, při nichž
nedochází ke změnám v délce kontrahovaného svalu. Trénink můžeme vykonávat
proti nepohybujícím se objektům (stěna) anebo proti odporu, jenž je větší než
koncentrická síla, kterou může sportovec vyvinout (činka, stroj). Kladným
účinkem na zvyšování statické síly je cvičení se submaximálními a maximálními
hmotnostmi (Cacek a kol. 2007 dle Davies,Young,1983 – Fleck, Schutt, 1985).
Interval zatížení by měl být mezi 5 – 12 s, počet opakování 4 – 5 zhruba ve třech
sériích. Interval odpočinku mezi sériemi by neměl přesahovat 2-3 minuty [2].
Výsledným efektem při tréninku síly izometrickou metodou je především svalová
hypertrofie a nárůst tělesné hmotnosti (Cacek a kol. 2007 dle Kanehisa, Myashita,
1983). Zvyšování izometrické síly je specifické především plohou těla sportovce,
která musí být vždy statická [6]. Pro výsledný efekt, jímž je svalová hypertrofie,
není zařazení této metody do tréninku fotbalistů zcela efektivní.
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Tab. 5. Příklad tréninku – izometrická metoda
Partie, na
Cvik

které

IZ

PO

PS

IO

5-12 s

4-5

3

2 min

působí
Tricepsové

kliky

na

triceps

bradlech
Shyby širokýn úchopem

Zádové

k hrudníku

svaly

Výdrž s činkou v podřepu

Stehenní
svalstvo

Leh, sed

Břišní
svaly

Výpady s jednoručkami

Stehenní a
hýžďové
svaly

F. Metoda intermediární – představuje kombinaci metody opakovaných úsilí a
metody izotonické (statické). Při dynamickém opakování cvičení dochází k
zastavení pohybu břemene a statické výdrži, po níž následuje dokončení pohybu.
Počet výdrží v rámci jednoho pohybu je zpravidla 1-3. Výdrže je vhodné
vykonávat v tzv. uzlových bodech, v nichž je sval nejslabší. Délka cvičení touto
metodou není omezena ani počtem opakování ani počtem sérií. Nejčastěji jsou při
cvičení využívány submaximalní intensity zatížení, z čehož vyplývá, že počet
opakování v rámci jedné série zřejmě nepřesáhne počet 10. Metoda má pozitivní
vliv především na rozvoj nitrosvalové a mezisvalové koordinace a je
aplikovatelná v období, kdy chceme budovat či rozvíjet silový zákad [10].
Pro rozvoj silového základu je pro fotbalisty vhodná v počátku
přípravného období.
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G. Metoda excentrická (brzdivá) Největší dynamickou sílu je izolovaný sval
schopen vyvinout při brzdivém pohybu během excentrické akce, což je během
negativní faze opakování ( např. Při bench-pressu, tlak nahoru je pozitivní fazekomcentrická, brždění dolů je negativní faze-excentrická), kdy dochází k
prodloužení svalu při překonávání zátěže. Naopak ke zkrácení svalu dochází při
koncentrické akci, kdy dochází k překonávání zátěže při zdvihu činky. Mezi
trenéry je tato metoda známa jako brzdivá. Silová schopnost během excentrické
kontrakce je mnohem větší než během kontrakce koncentrické nebo izometrické,
proto je užití excentrického tréninku doporučováno ke zvýšení produkce
maximální síly. Optimální odpor pro excentrický trénink je 120% koncentrického
maxima, můžeme se však setkat i s teoriemi, které jako ideál uvádějí až 150%
nebo naopak pouze 100% maxima. Bylo doloženo, že svaly po excentrickém
tréninku daleko hůře resyntetizují vyčerpané glykogenové zásoby, proto by
cvičení neměla být prováděna soustavně a je potřebná dostatečná regenerace.
Vrchol únavy nastupuje zhruba po 48 hodinách od ukončení cvičení. Doba úplné
regenerace se pak pohybuje kolem 72 hodin. Excentrická cvičení by neměla být
nikdy prováděna před soutěží či testy. Počet opakování je podobný jako u metody
maximálního úsilí, tzn. 1-3 opakování, vždy s dopomocí 2 patřičně silově
disponovaných osob. Počet sérií je 1-3, počet cviků 3-6 a doba odpočinku 2-4
minuty [6].

3 varianty excentrického tréninku:
1. Klasický excentrický trénink – typický negativní trénink využívaný s
dopomocí spolucvičenců. Partner pomáhá zvedat hmotnost při koncentrické akci
vzhůru, poté hmotnost uvolní

a cvičenec vlastní silou činku brzdí při

excentrickém pohybu.

2. Částečný excentrický trénink – jde o vykonávání cvičení v omezeném
rozsahu. Hlavním pozitivem částečného tréninku je schopnost použít mnohem
větší hmotnosti, než při komplexním pohybu. Cvičenec je v určité fázi brzdivého
pohybu schopen ubrzdit daleko vyšší hmotnost než během celého brzdivého
pohybu.
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Tab. 6. Příklad excentrického tréninku
Partie,
Cvik

na které

IZ

PO

PS

IO

1-5

1-3

2-4 min

působí
Leg press*

Stehenní
svaly

Podřepy
s činkou

120%

Stehenní
na

svaly

maxima

zádech
Bench press

koncentrického

Prsní
svalstvo

Předkopávání

Stehenní

*

svalstvo

* cvičení metodou 2/1

3. Trénink 2/1 (dvě nahoru, jedna dolů) – trénink využíváme v situaci, kdy
nemáme k dispozici partner, který by nám pomáhal při koncentrické fázi cvičení.
Pozitivní faze se vykonává oběma končetinami, negativní faze pak jen jednou
končetinou. Záporem je nemožnost využít neupevněnou činku.

Negativní trénink je jedním z nejlepších způsobů, jak rozvíjet maximální
dynamickou sílu v excentrické fázi pohybu. Není však určen pro mladé a
začínající sportovce) [6].

H. Metoda izokinetická – izokinetický trénink je založen na stažení svalstva při
kontrolované rychlosti pohybu. Svalová kontrakce probíhá včetně změny délky
konkrétních svalů vždy při konstantní rychlosti. Dle Dovalila a kol. (2002) [12]
vyvíjejí svaly v celém rozsahu, v každém úhlu a bodu pohybu maximální
dynamické napětí při konstantní rychlosti. Izokinetická cvičení jsou velmi
bezpečná z hlediska potenciálních zdravotních rizik, jsou využívána především při
rehabilitaci na velkých klinikách či speciálních zařízeních. Efektem při
izokinetických cvičeních je zvýšení svalové síly [10].

I. Metoda plyometrická – Prostřednictvím plyometrické metody můžeme
pozitivně působit na schopnost využít elastické energie protahovacího reflexu a
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nejúčinněji stimulovat nervové faktory, které podmiňují rychlost vyvinutí síly.
Z praktického hlediska nejčastěji hovoříme o těchto cvičeních: horizontální i
vertikální výskoky, vrhy a hody plným míčem, odrazy apod. Pomocí plyometrické
metody vytváříme svalovou práci, jejímž výsledkem je zvýšení explozivní silové
schopnosti. Cvičení by se měla skládat z velmi intenzivních séri s dobou trvání do
4 s, některé prameny však uvádí až 15 s. Počet opakování souvisí s časovým
intervalem 4. U této metody, stejně tak jako u všech výbušných tréninků je velmi
nutné dbát na správnou techniku provedení, bezpečnost a frekvenci tréninků,
neboť doba úplné regenerace je až 48 hodin [5].
Metoda se zařazuje do tréninku spíše výkonnějších hráčů fotbalu, zcela nevhodná
je pak pro trénink děti a méně silově vyspělé hráče. Při tréninku této metody
dochází k velké zátěži pohybového aparátu (zejména páteře) při doskocích a
dopadech, proto není vhodné její aplikace u dětí, které nemají pohybový aparát
zcela vyvinut.

J.

Metoda

silově

–

vytrvalostní

-

charakteristická

vysokým

počtem

opakování (15krát až do vyčerpání) s odporem 30-40 % maxima, rychlost
provádění pohybu nehraje významnou roli. Tyto hodnoty ale platí pouze pro
dynamické zatížení. Při statickém zatížení jsou uváděny hodnoty odporu
podstatně vyšší (až 80 %).
Už podle názvu tato metoda skrývá dvě pohybové schopnosti, jejichž
paralelní rozvoj je velmi těžce slučitelný. Vytrvalostní trénink vyvolává aerobní či
aerobně-anaerobní adaptace organismu, naproti tomu je silový trénink převážně
cvičením anaerobním. Cíl silově vytrvalostní metody lze pochopit tak, že jde o
rozvinutí silové složky výkonu způsobem, který umožní udržet požadovanou
produkci síly po určitý čas.
Po nějaké době však nevyhnutelně dojde k tomu, že zlepšování jedné z
těchto pohybových schopností bude mít za následek negativní dopad na druhou.
Proto je velmi důležité pečlivé připravení tréninkového plánu. Používá se
nejčastěji v přípravném období. [8].
Je vhodná pro mládežnické kategorie, kde se u hráčů vyvíjí silová
vytrvalost.
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K. Metoda kruhová – kruhový trénink se skládá z několika vybraných cvičení
uspořádaných racionálně po sobě. Při tréninku můžeme využívat posilovací stroje,
činky, ale i jiné a to např. expandery, lana, kozy, medicinbaly, kužele, žíněnky,
překážky, zátěžové vaky nebo váhu vlastního těla. Trénink by se měl skládat ze 612 stanovišť se střídajícím se zaměřením. Počet sérií je 1-4, dle délky trvání.
Hmotnost, s níž jsou cviky vykonávány, bývá většinou mezi 30-70%
jednorázového maxima. Kruhový trénink bývá zařazen do počáteční fáze
přípravného

období

a

primárně

slouží

jako

prostředek

pro

rozvoj

kardiorespiračních a silově vytrvalostních schopností. Z hlediska praktické
využitelnosti můžeme připravit neomezené množství různých uspořádání
stanovišť.

Dva typy tréninku podle poměru časových intervalů cvičení a odpočinku:

1. aerobní kruhové zatížení – nižší rychlost pohybu a intenzita zatížení, interval
cvičení a odpočinku jsou v poměru 0 – 1:1. Cviky mohou být tedy prováděny bez
pauzy v rychlém sledu za sebou.

2. anaerobní kruhové zatížení – vyšší rychlost cvičení i intenzita zatížení,
interval cvičení a odpočinku mezi stanovišti je v poměru 1:2-15, délka cvičení na
stanovišti by neměla přesáhnout 90 s, ideální pak je rozmezí 15 – 60 s. [7].
Metoda aerobního kruhového zatížení je vhodnou formou tréninku
fotbalistů všech věkových kategorií. Anaerobní zatížení je pak u dětí nevhodné. Je
vhodná při zahájení přípravy jako aktivace svalových skupin. Intenzita a počet
stanovišť podle úrovně schopností hráče. Dále se dá využít jako udržovací trénink
v průběhu závodního období.
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Tab. 7. Kruhový trénink pro rozvoj síly fotbalistů, aerobní zatížení
Partie, na
Cvik

které působí

Zakopávání vleže

IZ

PO

PS

IO

Hamstringy,
hýždě

Předkopávání

Svaly
přední
strany
stehna

Výpony ve stoje

Lýtkové
svaly

Přednožování

Svaly
stehna,
břicha

a

trupu a paží
Hyperextenze

Svalstvo
krku a zad

Podřepy s činkou

Mezi

Svalstvo
přední

8-12

30-70%

min

stehna,

sériemi

Břišní
svalstvo

Abdukce

Stehenní
odtahovače

Addukce

Stehenní
přitahovače

Tlaky v sedu

Prsní
svalstvo,
triceps,
Ramena

Kladka za hlavou

Zádové
svalstvo

Skotova lavice
Zanožování

Biceps
ve

bez pauzy, 5

strany

hýždě
Zkracovačky

1-4

Hamstringy,

stoje

hýždě

Posilování hýždí

Hýždě

30

cviky

mezi

L.

Metoda

elektrostimulace

–

kontrakce

svalstva

jsou

podněcovány

prostřednictvím elektrických impulsů (z elektrod), jež jsou aplikovány na vybrané
svalové partie. Vtom spočívá zásadní rozdíl oproti klasickému tréninku, neboť
pomocí elektrostimulace může dojít k zapojení až 100% svalových vláken, čehož
při klasickém tréninku nikdy nedosáhneme. Tato metoda je zpravidla využívána
v léčebných procesech při onemocnění tkáně. Převážně je využívána k rehabilitaci
svalového aparátu nebo jako autonomní metoda svalové nápravy [9].
U fotbalistů se využívá především pro rehabilitační účely ve fázi pro zranění.
V našich poměrech se však nezahrnuje do tréninku a rozvoje silových schopností,
není tudíž v kompetenci trenérů, ale je doporučována fyzioterapeuty a lékaři jako
prostředek nápravy funkce svalů po zranění.
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2.2 Význam tréninku svalové síly pro hráče fotbalu
Vysoké požadavky na produkci svalové síly v průběhu utkání se
koncentrují do krátkých opakujících se intervalů vysoce intenzivní činnosti, jako
jsou akcelerace při sprintu, změny směru běhu, souboje, kopy do míče, vhazování,
manipulace s míčem a výskoky. Všechny tyto činnosti vyžadují rychlé vyvinutí
dostatečné úrovně síly. Explozivní síla se tudíž stává důležitým faktorem
úspěšnosti v těchto herně významných činnostech. Hráči fotbalu se charakterističtí
vysokou úrovní dynamicé síly extenzorů kolene (čtyřhlavý sval stehenní), flexorů
kolene (dvouhlavý sval stehenní, tzv. hamstringy) a trojhlavého svalu lýtkového.
Výkon v činnostech uvedených výše není však vždy úplně závislý na
samotné maximální produkci síly, ale spíše na dostatečné způsobilosti svalu
vyvinout dostatečnou úroveň síly co nejrychleji. Například rychlost sprintu více
závisí na době, za kterou je hráč schopen vyvinout 40% maximální síly než na
hodnotě maximální síly vyvíjené při odrazu nohy ve sprintu. Pro hráče fotbalu je
zcela jistě důležitější vysoká úroveň explozivní síly než absolutní síly.
Základním požadavkem pro explozivní sílu je dostatečná, ne však co
nejvyšší úroveň absolutní síly jednotlivých svalových skupin. Celkovou výdej
svalové síly v utkání přitom podmiňuje svalová vytrvalost.
Vedle svalů pro dynamickou práci je potřeba udržovat v dobrém stavu také
posturální svaly trupu, které vykonávají statickou práci.
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2.3 Cíle tréninku svalové síly
Cílem tréninku svalové síly u hráčů fotbalu je:
• prevence před zraněním
• udržovat nebo rozvíjet způsobilost nervosvalového systému rychle vyvíjet
svalovou sílu ve specifických fotbalových činnostech.
• Udržovat způsobilost svalů zpevňovat kloubní spojení ve specifických
činnostech s funkcí ochrany kloubů a účelného přenosu sil při provádění
dynamických činností.
• Udržovat v optimálním funkčním stavu svaly trupu a horních končetin,
které se nijak výrazně nepodílejí na výkonu většiny herních činností, ale
spoluvytvářejí biomechanické podmínky pro jejich provedení.
• Po delší době bez tréninku optimalizovat úroveň základních silových
předpokladů

2.4 Obecné principy tréninku svalové síly u hráčů fotbalu
a) Příprava organismu


Rozehřátí 5-10 minut



Fáze protahování včetně strečinku 5-8 minut



Příprava pro trénink svalové síly 8-12 minut – dynamické protahování,
následují cvičení svalových skupin, které se budou posilovat –
smírným až středním úsilím

b) Určení zaměření tréninku:


Jaká svalová skupina má být podněcována



V jaké pohybové struktuře a typu svalové kontrakce



Dynamika – volba velikosti odporu a provedení



Individualizace zatížení – volba dávkování a velikosti odporu podle
individuálních dispozic a výkonnosti hráče



Dostatečný odpočinek mezi cvičeními



Cvičení provádět maximálním úsilím
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V průběhu a na konci tréninku využití protahovacích, uvolňovacích a
vyrovnávacích cvičení



Zastavení cvičení v případě náznaku bolesti, který nemá vztah k únavě
[16].
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2.5 Druhy tréninku svalové síly
Psotta a kol. (2006) rozděluje trénink svalové síly pro hráče fotbalu, na tři typy:
-

Funkční trénink svalové síly

-

Základní trénink svalové síly

-

Trénink svalové vytrvalosti

2.5.1 Funkční trénink svalové síly
Cílem má být rozvoj rychlé až výbušné síly v pohybech, které jsou podobné
pohybům a činnostem při utkání. Dálé má pomáhat hráčům uzpůsobit se
k rychlému vyvíjení svalové síly činnostech, které jsou pro hru charakteristické v běžecké lokomoci, výskocích, soubojích, vhazování, při střelbě [16].
V období koncentrovaného funkčního tréninku svalové síly se u fotbalových
družstev zvyšuje úroveň jak specifické, tak základní síly. V průběhu hlavního
období se běžným tréninkem úroveň základní síly udržuje na stejné úrovni, kdežto
síla ve specifických činnostech se může ještě zvýšit. Určitou nevýhodou
funkčního tréninku se jeví omezená možnost přesně stanovit a zkontrolovat
velikost silového odporu.
Z hlediska struktury svalové práce se funkční trénink může provádět třemi
hlavními metodami:
• metoda komplexní svalové činnosti
• plyometrická metoda
• metoda izolované svalové činnosti [16].

2.5.2 Základní trénink svalové síly
Tento trénink svalové síly zahrnuje trénink dynamické a statické síly,
zaměřuje se na udržování popř. rozvoj základních nervosvalových a
morfologických předpokladů pro výkon svalových skupin, které jsou potřebné pro
herní výkon. Při tréninku dynamické síly podněcuje svaly v izolovaných
pohybech vybraných segmentů těla. Vytváří vhodné podmínky pro efektivní
podněcování dynamické síly v základních pohybových vzorcích tím, že pracuje
s vnějšími odpory, což jsou např. pružné předměty (pružiny, gumová lana), různé
typy břemen (činky, partner) a posilovací stroje.
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Základní trénink dynamické svalové síly je primární pro zdokonalení
základní síly a má jen malé efekty při rychlém vyvíjení výbušné síly ve
specifických fotbalových činnostech.
Je proto vhodný v těchto případech:
a) V přechodném období pro udržení přiměřené úrovně svalové síly
b) Jako doplňkový druh kondičního tréninku zvláště ve fázi rozvoje svalové
síly v přípravném období
c) V rámci rekondičního programu při snížení trénovanosti z důvodu delší
tréninkové absence [16].

2.5.3 Trénink silové vytrvalosti
Podle Psotty a kol. (2006) [16] spočívá trénink silové vytrvalosti
v podněcování způsobilosti svalů vyvíjet dostatečnou úroveň síly po dobu delší
než 15 s.

2 druhy tréninku svalové vytrvalosti:
1. Trénink dynamické svalové vytrvalosti
- aerobní
- anaerobní
2. Trénink statické (izometrické) svalové vytrvalosti

Pravidelným tréninkem a odehranými utkáními se u hráčů fotbalu udržuje a
rozvíjí aerobní vytrvalost, není tedy nutné rozvíjet vytrvalost speciálními
cvičeními. Základní trénink svalové síly a trénink svalové vytrvalosti jsou vhodné
pro zařazení v počátku přípravného období. V pokročilejších fázích přípravného
období, a také v soutěžním období je možné jejich využití jako doplňkový trénink
k funkčnímu tréninku svalové síly a vlastnímu fotbalovému tréninku.
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2.6 Rychlostní schopnosti
Bedřich (2006) [2] chápe rychlostní schopnosti jako vnitřní předpoklady
provedení pohybu vysokou až maximální rychlostí, jako schopnost zahájit a
uskutečnit pohyb v co nejkratším čase. Dále uvádí, že pohybová činnost je
prováděna s maximálním úsilím a intenzitou po dobu maximálně 15 sekund bez
překonání odporu respektive do odporu menšího než je 20% maxima. Při odporu
větším se stává dominantní schopností rychlá nebo explozivní síla. Vzhledem k
faktu, kterým je rychlost determinována úrovní kondičních a koordinačních
předpokladů, považujeme rychlost za schopnost smíšenou (hybridní), tj.
kondičně-koordinační.
Podle Moravce (2004) je míra ovlivnitelnosti dědičných faktorů rychlostních
schopností z kondičních, respektive kondičně – koordinačních schopností nejnižší.
Uvádí, že dynamika změn např. běžecké rychlosti je na úrovni 10-15% v průběhu
sportovní přípravy. Rychlostní schopnosti nejsou zatím dostatečně vysvětleny, má
se za to, že je ovlivňuje a utváří složitý komplex činitelů. Za nejdůležitější z nich
se dle Moravce, (2004) považuje vysoká labilita dějů podráždění a útlumu v CNS
a odpovídající kontrakční a relaxační rychlost svalů, vysoká rychlost vedení
nervových vzruchů. Rychlostní schopnosti kladou zvýšené nároky na koordinaci
antagonistických svalových skupin. Dále se vztahují k množství makroergních
svalových substrátů (ATP, CP) a aktivně enzymů neoxidativní resyntézy.
Morfologicky vyšší pohybovou rychlost podmiňuje vyšší podíl rychlých
svalových vláken. Významně přispívá také psychická koncentrace a motivace
[12].

Rychlostní schopnosti se podle Bedřicha (2006) dělí na tyto druhy:
Reakční

- s jednoduchou reakcí
- s výběrovou reakcí

Acyklické

- startovní rychlost
- odrazová rychlost
- vrhačská rychlost
- hráčská rychlost
- rychlost jednorázových pohybů (kopy, údery aj.)
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Cyklické

- akcelerační rychlost
- maximální rychlost (běžecká)
- rychlost se změnami směru
- hráčská rychlost (vedení míče)
- frekvenční rychlost
- rychlost kombinací

Stimulace rychlostních schopností
Dovalil (2002) [12] uvádí, že ovlivňování rychlostních schopností patří
k nejobtížnějším tréninkovým úkolům. Jejich změna je dlouhodobou záležitostí.
Více než u jiných pohybových schopností je vyžadována znalost podmínek,
metod, cvičení, principů, opatření atd. a hlavně jejich dodržování v tréninkové
praxi. Při nedodržení zásad se jedná spíše o zásah do rychlostní vytrvalosti, která
sice patří ke stimulaci rychlostních schopností, ale nedostatečně pro jejich rozvoj.
Nejvyšší stupeň dědičnosti byl zjištěn ze všech schopností právě u schopností
rychlostních. Dědičnost se vysvětluje různými markery (chromozomovými,
hormonálními atd.), nejpodstatnější je asi poměr různých svalových vláken, u
sportovců vybavených vysokou úrovní rychlostních dispozic dosahuje podíl
rychlých vláken až 80 – 90%.
Přes tyto skutečnosti lze však tyto schopnosti rozvíjet. Důležitý je věk, kdy
se s cíleným tréninkem začne [12]. Příznivé podmínky pro rozvoj rychlostních
schopností se vyskytují již v dětském věku, kdy se ve 12 – 13 letech formuje
nervový základ rychlostních projevů, tj. především pohyblivost, labilita a rychlost
nervových procesů. V tomto věku je zaznamenán větší přirozený nárůst
rychlostních a také rychlostně silových schopností (Dovalil 2002 podle
Sozaňskeho a Witzcaka 1981). Po 14. – 15. roce se přirozená dispozice zvyšování
čisté rychlosti, především frekvence pohybů, poněkud snižuje. Maxima rozvoje
rychlostních schopností se většinou dosahuje v 18 – 21 letech [12].

Při rozvoji rychlostních schopností dle Votíka (2001) [18], je nutno důsledně
respektovat tyto komponenty manipulace se zatížením:
- intenzitu zatížení
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- délku zatížení (jednoho pokusu i v celé sérii)
- interval odpočinku (mezi opakováním i mezi sériemi)
- počet opakování (pokusů v sérii i počet sérii)
- charakter odpočinku.

Rychlostní zatížení (Dovalil 2002) [12]
Rychlostní zatížení vymezují jako celek tyto parametry:
Intenzita cvičení:

maximální

Doba cvičení:

do 10 – 15 sekund

Interval odpočinku: 2- 5 minut
Počet opakování:

10 – 15

Způsob odpočinku: aktivní
Komponenty manipulace se zatížením při rozvoji rychlostních schopností
Intenzita cvičení
- musí být maximální nebo téměř maximální, konkrétní pohyb je třeba provádět
kontrolovaně. Hraniční intenzity je možno dosáhnout maximálním volním úsilím
respektive snahou o co nejvyšší rychlost pohybu nebo jeho akceleraci.
Předpokládá to proto dostatečnou koncentraci a motivaci ke cvičení. Pouhý slovní
pohyb často nepostačuje. Kromě dostatečného vysvětlení úkolu a přesvědčování
je s úspěchem využíván i soutěžní princip (handicapy, soutěže dvojic, postupový
klíč, odměny či sankce).
K dosahování vysoké intenzity slouží i senzorické určení rychlosti lokomoce
nebo frekvence pohybu různými zvukovými či optickými stimulátory atd. [2].

Interval zatížení
- tzn., že dobu trvání cvičení limituje okamžik poklesu maximální intenzity
(rychlosti) prováděného cvičení, ve kterém již nelze požadovanou intenzitu
udržet. Energeticky je zatížení tohoto typu zajišťováno převážně ATP-CP
systémem, podle fyziologických poznatků to může být do 10-15 s. Při cvičeních,
v nichž se uplatňuje pouze »čistá« lokomoce, je to doba kolem 5 s. V praxi by
trénink rychlosti běhu představoval běh na 20-30 m letmo [2].
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Interval odpočinku
Určuje podmínky pro další opakování tak, aby bylo možné opětně vyvíjet
maximální intenzitu. Nemůže být libovolný, jeho délka má pro stimulaci
rychlostních schopností mimořádnou důležitost. Odpočinek musí na jedné straně
zabezpečit

obnovu

potřebných

energetických

zdrojů,

včetně

jejich

superkompenzace (jen u glykogenu), a z části zlikvidovat kyslíkový deficit
vyvolaný předchozí anaerobní činností. Na druhé straně musí zachovat
dostatečnou aktivaci CNS, podmiňující optimální stav pro rychlostní cvičení.
Nejsou doporučeny ani příliš krátké intervaly odpočinku, neboť vedou k brzké
únavě, ani intervaly příliš dlouhé, neboť při nich klesá vzrušivost nervosvalového
systému. Optimální intervaly odpočinku při rychlostním zatížení by měly být dle
individuálních zvláštností a konkrétní délky cvičení 2 – 5 minut [12].

Tab. 8. Časový průběh obnovy CP při opakované aktivaci ATP-CP systému dle
Moravce, (2004)

délka
intervalu
odpočinku
do 10 s
30 s
60 s

obnova CP

délka intervalu
odpočinku

méně jak 50%
50%
75%

90 s
120 s
více jak 120 s

obnova CP

88%
94%
100%

Počet opakování
Má-li zatížení působit jako podnět vyvolávající žádoucí adaptační změny,
musí být mnohonásobně opakováno. Současně (v rámci jedné tréninkové
jednotky) má opakování cvičení žádoucí účinky tehdy, když se jeho intenzita
nesnižuje. Pokud nelze požadovanou intenzitu udržet, měl by to být signál
k ukončení tréninku rychlosti.
Je výhodné měřit rychlost průběžně pmocí adekvátní diagnostiky. Ačkoliv
konkrétní počty opakování ovlivňuje řada souvislostí (např. trénovanost, aktuální
stav, vnější podmínky aj.), je vhodné doporučit asi 10-15 opakování ve 3 sériích,
po každé sérii lze výše uvedený interval odpočinku mírně prodloužit [2].
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Způsob odpočinku
Při rozvoji rychlostních schopností je doporučováno zařazovat mezi
jednotlivá opakování aktivní odpočinek (lehká aerobní práce urychluje zotavovací
procesy). Za prvé umožňuje rychlejší obnovu energie, za druhé uchovává
potřebné vzrušení nervosvalového systému. Přestávky by tedy měly být vyplněny
nenáročnou pohybovou činností – chůze, vyklusání nebo protahovací cvičení [15].

Rychlost ve fotbale
Výkon fotbalistů v situacích vyplývajících ze hry je projevem složitého
pohybového procesu. Jak je obecně známo a laicky řečeno, ve fotbale je
nejdůležitější start na míč, tudíž zhruba tři rychlé kroky a rychlost reakce.
Samotná rychlost může být u pomalejších hráčů mnohdy nahrazena zkušeností,
která spočívá ve čtení hry, sledování pohybu protihráčů a spoluhráčů, ale také celé
situace na hřišti.
Můžeme tedy říct, že rychlost ve fotbale není pouze o provedení rychlých
lokomočních pohybů, které jsou jak známo do jisté míry ovlivněny dědičně, ale
také o psychických procesech, které předcházejí samotnému provedení lokomoce.
Ideálním stavem pak hodnotíme situaci, kdy se psychické procesy přenesou do
rychlosti reakce, které jsou následně převedeny do rychlosti provedení činnosti
v utkání, ať už s míčem ve fázi útočné či bez míče ve fázi obrany. Rychlost je tak
důležitým faktorem pro úspěšné řešení situací při hře. Trénink rychlosti je tedy
nezbytnou součástí kondičního tréninku fotbalistů.
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2.7 Vytrvalostní schopnosti
Vytrvalost v struktuře pohybových schopností je spojená se schopností
dlouhodobého vykonávání pohybové činnosti na určité úrovni intenzity bez
snížení její efektivity (Moravec, 2004) [14].
Podle Bedřicha (2006) [12] s narůstajícím časem trvání intenzita pohybové
činnosti klesá a opačně, v kratším časovém úseku je možné provádět tuto činnost
vyšší intenzitou.
Votík (2005) [18] charakterizuje vytrvalostní schopnosti jako předpoklady
člověka provádět déle trvající pohybovou činnost určitou intenzitou. Je možné je
chápat jako odolnost vůči únavě, kde velký podíl na výkonech vytrvalostní
povahy má volní úsilí jedince.
Při rozvoji vytrvalostních schopností je nutno volit vhodnou motivaci,
neboť jejich trénink není jen příjemnou záležitostí [17].
Vytrvalostní schopnosti jsou geneticky determinovány asi ze 60-80% a
jejich ovlivnění je poměrně snadné vzhledem k ostatním kondičním schopnostem,
neboť adaptabilita systémů podmiňujících vytrvalost je větší [2].

Ve vytrvalostních schopnostech má rozhodující význam energetické
zabezpečení odpovídající pohybové činnosti. Koncept vytrvalostních schopností
ve sportu se proto zakládá na hlubší znalosti anaerobních a aerobních procesů
[14].
Závislost vytrvalostních výkonů na činitelích podle Bedřicha (2006).
- ekonomika techniky prováděné pohybové aktivity.
- způsob krytí energetických potřeb,
- schopnost příjmu kyslíku,
- optimální tělesná hmotnost,
- úroveň volní koncentrace zaměřené na překonání příznaků únavy,
- druh vytrvalosti vzhledem k typu prováděné pohybové aktivity
Pro fotbalisty je vytrvalost důležitá zejména pro schopnost organismu
vydržet tréninkové a zápasové zatížení po celou dobu závodního období
(celková), konkrétní formy vytrvalosti jsou pak specifické a jejich důležitost se
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uplatňuje v různých fázích utkání a při odlišných intenzitách provádění
pohybových činností.

Druhy vytrvalosti
Vytrvalostní schopnosti můžeme dle Bedřicha (2006) [2] dělit podle několika
hledisek:
1. podle procentuálního zapojení svalové hmoty:
- celková-globální vytrvalost (při zapojení více jak 14 – 17 %, tj. 1/6 – 1/7
kosterního svalstva).
- místní – lokální vytrvalost (při menších hodnotách jak u celkové vytrvalosti)
2. podle druhu energetického krytí
- aerobní (za přístupu kyslíku), u fotbalistů je významná především pro rychlou
regeneraci organismu v průběhu utkání po provedení krátké činnosti s vysokou
intenzitou zatížení.
- anaerobní (bez pomoci kyslíku), pro hráče fotbalu je důležitá k provádění
pohybové činnosti vysoké až maximální intenzity během utkání či tréninku, která
netrvá déle jak 5 s.
3. vzhledem k době trvání
- krátkodobá: zatížení od 35 s do 2 minut, intenzita pohybové činnosti je
maximální, anaerobní zóna energetického krytí (zdrojem energie jsou sacharidy a
vysokoenergetické kreatinfosfáty). U hráčů se projevuje jako významná
v krátkých úsecích hry, kdy je zapotřebí vyvinout maximální intenzitu pohybové
činnosti v konkrétní herní situaci.
- střednědobá: interval 3 – 10 minut, intenzita je submaximální, vyvážená bilance
aerobního a anaerobního krytí. Důležitá ve fázi utkání, která je příznačná
vysokým tempem hry s vysokou úrovní intenzity zatížení.
- dlouhodobá: výkony od 10 minut až do více jak 6 hodin, dominuje aerobní zóna
energetického krytí. Druh této vytrvalosti se uplatňuje především ve schopnosti
hráče udržet pohybovou činnost na určité úrovni po celou dobu utkání, která trvá
více jak 90 minut.
4. podle druhu svalové kontrakce zapojených svalů
- dynamická: střídání svalové kontrakce a uvolnění
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- statická: bez vnějších projevů svalového zkrácení (vede k rychlejší únavě)

Rychlostní vytrvalost znamená schopnost vykonávat pohybovou činnost
absolutně nejvyšší intenzitou v co možná nejdelším časovém úseku – do 20 až 30
s. Energeticky je podložená aktivací ATP-CP systému, převažujícím zdrojem
energie je kreatinfosfát štěpený bez využití kyslíku. Kromě energetických limitů
omezuje dobu činnosti nervová únava [2].
Dobrá úroveň vytrvalostních schopností umožňuje udržet vysoké tempo
i ve sportovních hrách. Nižší úroveň pak znamená poněkud dřívější nástup únavy
s doprovodnými jevy, jako je snížení pozornosti, přesnosti a následný větší výskyt
chyb. Ve všech sportech se podle vytrvalostních schopností určuje zatížitelnost
sportovce.

Dlouhodobá

vytrvalost

se

stává

základem

perspektivního

výkonnostního vzestupu, umožňuje absolvovat větší tréninkový objem, je
důležitou komponentou zdravotního stavu. Oceňuje se rovněž její efekt pro
regeneraci – vyšší úroveň především dlouhodobé vytrvalosti znamená většinou
rychlejší průběh zotavných procesů [2].
Rychlostní vytrvalost u hráčů fotbalu je typická pro úseky hry, kdy je
zapotřebí vyvinout krátkodobý vysoce intenzivní výkon po dobu trvání 10 – 45 s.
Tab. 9. Metody rozvoje vytrvalostních schopností (Cacek dle Moravce, 2004)
Metody rozvoje vytrvalostních schopností v bězích
METODA
TYP

Souvislý
rovnoněrný
běh

Dlouhý souvislý běh.
Používá se především
ke
zvýšení
anaerobního
prahu
(ANP), tj. ke zvýšení
rychlosti, při které se
začne hromadit laktát.

Souvislý
stupňovaný
běh

Tempo běhu postupně
zvyšuje (pod hanici
ANP, na hranici ANP,
nad hranici ANP).

Souvislý
střídavý běh

Intenzita se mění podle
plánu,
na
předem
stanovených úsecích se
intenzita běhu mění
(nejčastěji jeden úsek
nad ANP, jeden pod)

Celostní

Souvislé
(nepřerušova
né zatížení)

Střídavé
(rytmicky
či
arytmicky
se
mění intenzita
zatížení)

CHARAKTERISTIKA

„Hra s rychlostí“ nebo
„Hra
s během“
-

Fartlek
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PŘÍKLAD
Úseky od cca 3 km do
35 km (nelze přesně
definovat).
Ideální
v délce trvání min. 40
min, na hranici či pod
hranicí ANP (zapojen
převážně
tukový
metabolismus).
Pro délku úseku platí
shodná kritéria jako u
souvislého běhu.
Klasickým příkladem
je střídání 500 m –
3000 km úseků. Vždy
jeden rychle a jeden
pomalu
–
délka
pomalého a rychlého
úseku
bývá
často
diferenční.
Délka
fartleku
je
zpravidla 3 – 20 km.

typická nepravidelná
forma
souvislého
střídavého
běhu.
Rovnoměrný
běh
proložený
různě
dlouhými zrychlenými
úseky
podle
subjektivního pocitu
běžce

Do fartleku je možné
vkládat rychlé úseky,
speciální skokanská a
běžecká
cvičení,
výběhy kopců….

Intenzivní

Delší přestávky umožňují vyšší rychlost běhu,
inklinuje tak spíše k rozvoji rychlosti, označuje se
také jako metoda rychlostní

Extenzivní

se zaměřením k rozvoji vytrvalosti, aplikují úseky
o nižší intenzitě a delší dobu běhu
Vzestupná
série

Sestupná série

Intervalové
Opakovaná
metoda

Pyramida

V
sérii
dochází
k prodlužování
každého následujícího
úseku.
V
sérii
dochází
ke zkracování každého
následujícího úseku.
Typickým příkladem je
kontinuální vzestup a
spád úseků.
Úseky se
zrychlují

Progresivní
série
Krátkodobé
Střednědobé
Dlouhodobé

postupně

Např. 1000 – 2000 –
3000 m
Např. 3000 – 2000 –
1000 m
1000 – 2000 – 3000 –
2000 – 1000 m
Např. prvních 1000 m
(3:45) – pausa –
druhých
1000
m
(3:35)…

Toto dělení dle časového hlediska lze úspěšně
použít u výše definovaných metod
Slouží k diagnostice, zda použité tréninkové
prostředky a metody působí efektivně na rozvoj
vybraných běžeckých schopností

Kontrolní
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2.8 Koordinační schopnosti
Koordinační schopnosti, též často nazývané obratnostní schopnosti, dále
koordinačně-psychomotorické, zaujímají mezi ostatními schopnostmi zvláštní
postavení, vyplývající z různorodosti jejich projevů. Definice koordinačních
schopností není jednotná ani přes celou řadu výzkumů řadou autorů. Energetické
zabezpečení pohybové schopnosti však není podstatné jako u síly a vytrvalosti.
Koordinace se většinou dává do souvislosti s CNS, který řídí a organizuje řadu
oblastí pro konkrétní pohyb. Mezi hlavní oblasti řadíme:
-

činnost analyzátorů (zrakového, sluchového, proprioreceptorů-analyzátorů
ve svalech a šlachách)

-

činnost jednotlivých funkčních systémů (oběhového, dýchacího aj.)
zabezpečujících

přísun

energetických

zdrojů

do

svalů

a

buněk

v konkrétním pohybu
-

nervosvalová koordinace

-

psychologické procesy (např. vůle, pozornost, motivace), [2].

Moravec (2004) [14] chápe komplex koordinačních schopností jako součást
pohybových schopností, který přesněji postihuje kvalitu řízení a regulaci
pohybových činností v souvislosti s činností centrální nervové soustavy a
jednotlivých analyzátorů (zrakového, sluchového, proprioreceptorů – analyzátorů
ve svalech a šlachách). Umožňují takto vykonávat pohybové činnosti podle
určené úlohy tak, aby měli z hlediska klimatické a dynamické struktury
nejúčelnější průběh a výsledek. To znamená, že jejich vyšší úroveň pozitivně
ovlivňuje i průběh motorického učení – urychluje proces osvojování si a
zdokonalování pohybových činností.

Koordinaci dělíme dle Bedřicha (2006) [2] na obecnou a speciální.

Koordinace obecná
-

charakterizována schopností účelného provádění pohybových dovedností
bez ohledu na sportovní specializaci. Existuje hypotéza přímé úměrnosti
mezi úrovní obecných koordinačních schopností a schopností si rychle
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osvojit speciální požadavky konkrétního sportu. Koordinace je tedy
důležitým předpokladem pro nácvik sportovní techniky.

Koordinace speciální
-

představuje schopnost efektivního a intenzivního provádění specifických
sportovních činností (tzn. rychle, bezchybně, dokonale). Získává se
pravidelným procvičováním pohybových dovedností a technických prvků
v průběhu celé sportovní kariéry.

Podle Votíka (2001) [18] také můžeme koordinační schopnosti dělit a
rozlišovat specielně pro fotbal:

Orientační
-

schopnost velmi rychlého a přesného určení vzájemných vztahů (hráč –
spoluhráč – soupeř – míč apod.)

-

vytvoření pocitu polohy těla a jeho změn

Diferenciační
-

schopnost detailního rozlišení a zmapování parametrů síly, času a
prostoru při řešení pohybového úkolu. Projevuje se v ekonomickém a
přesném (koordinované) provedení konkrétní herní činnosti. Hráč musí
rozlišit a oddělit snahu vynaloženou např. pro přihrávku na krátkou či
dlouhou vzdálenost

Reakční
-

rychlý a účelný projev jako reakce na očekávaný nebo neočekávaný
podnět (např. reakce hráče odražený míč)
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Spojování pohybových operací
-

jedná se o časoprostorovou dynamickou synchronizaci dílčích pohybů při
kontaktu se soupeřem nebo míčem. Stává se součástí řešení všech herních
situací

Přizpůsobování pohybového jednání
-

plynule navazující na přecházející schopnost, je závislá na orientační
schopnosti. Je charakterizována změnou motorické realizace řešení
konkrétní situace za daných podmínek. Ve své podstatě jde o kombinaci
osvojených herních dovedností s vlastní schopností improvizace

Dynamické rovnováhy
-

vyznačuje se schopností udržet nebo obnovit rovnováhu při úmyslných či
neúmyslných změnách polohy těla

Rytmické
-

rytmus dané pohybové činnosti, např. běhu

-

změna rytmu a tempa hry

-

schopnost vnucení vlastního rytmu hry soupeři

Koordinace u hráčů fotbalu
Pro hráče fotbalu jsou koordinační schopnosti důležité zejména pro
osvojení si techniky provedení pohybu, obratnost v herních situacích a osvojení si
míčové techniky, která je stěžejní pro samotnou hru. Kondiční schopnosti
celkově, jsou pro hráče velmi důležitým a samozřejmým základem a odrazovým
můstkem pro práci s míčem a tudíž samotnou hru. V dnešní době jsou fotbalisti
v podstatě atleti se schopností ovládat míč. Proto jsou, kromě samotné fyzické
přípravy, průpravných cvičení s míčem a nácviku herních situací, do tréninku
zaváděny různé koordinační a balanční cvičení, ať s míčem či bez něj a stávají se
nepostradatelnou složkou přípravy.
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2.9 Plánování tréninku ve vrcholném fotbalu
Ve vrcholném fotbalu se tréninkové plány sestavují pro různě dlouhé
časové úseky. Čím menší je časový interval, tím přesněji se dají v plánech
vymezit cíle a obsah tréninku společně s využitím tréninkových metod.

Běžné vymezení tréninkového plánu vs následující skladbou.
 Roční plán rozdělujeme do těchto period:
- přípravné období I
- hlavní (závodní) období I
- přechodné období
- přípravné období II
- hlavní (závodní) období II
- přechodové období
V ročním plánu je cílem pevně stanovit poměr mezi intenzitou a délkou tréninku.
 Týdenní plán – stanovení cílů a úloh, které se vymezují po analýze
posledního zápasu a na základě požadavků pro příští zápas. V týdenních
plánech se také odstraňují náskoky oproti ročnímu plánu.
 Denní plán – podrobné stanovení cílů, metod, obsahu, organizace tréninku
a intenzita zatížení v tréninkové jednotce. Zde se také přesně koriguje
předstih nebo zpoždění vzhledem k týdennímu plánu [1].
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Tab. 10. Příklad ročního tréninkového plánu (dorost „18“ 1. FC Slovácko)
Období od - do

Přípravné období I :

Počet

Počet

Počet

Počet kondičních TJ

týdnů

TJ

utkání

5

29

8

21

13

52

23

10

4

12

0

5

10

48

12

34

14

66

21

21

3

6

0

6

Počet

Počet

Počet

Počet kondičních TJ

týdnů

TJ

utkání

červenec - srpen

Hlavní (závodní) období
I: srpen -listopad

Zimní přechodné období
prosinec - leden

Přípravné období II
leden - březen

Hlavní (závodní) období
II:

březen - červen

Letní přechodné období
červen - červenec

Období od - do

50

Tab.11. Příklad týdenního tréninkového plánu v různém období (Bauer, 2005)
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3. Závěr
V této bakalářské práci jsme se zabývali tématem kondičních schopností
ve vybrané sportovní disciplíně a přiblížit poznatky o kondiční atletické přípravě
pro hráče fotbalu. Práce byla vytvořena jako teoretický základ pro diplomovou
práci, ve které se budeme zábývat analýzou silových schopností u hráčů různé
výkonnostní úrovně.
Fotbal je sportovní disciplína, která je rozšířená prakticky po celém světě,
které se věnuje aktivně či pasivně široké spektrum společnosti. Díky tomu se
v poslední době stal fotbal fenoménem mezi sporty.
Náplní téhle práce je charakterizovat složku silových schopností, přiblížit
jejich systém a informovat o moderních principech a metodách jejich rozvoje.
Podrobněji jsme se pak věnovali rozvoji silových schopností, jejich metodám a
integraci do tréninkového plánu fotbalistů.
Kvalitní tréninkový plán může významně ovlivnit výkonnost fotbalistů
v jednotlivých utkáních popř. v celé soutěži, proto by mělo být hlavní prioritou
dostatečná teoretická informovanost a vzdělanost trenérů a samotných hráčů a
osob, kteří se zapojují do systému tréninkového procesu.
Z praktického hlediska by pak měla být přínosem pro trenéry, učitele a
hráče, kteří zmíněnou teorii a metody mohou aplikovat do tréninku a popř. se tak
vyvarovat chybám, které často v tréninku nastávají nedostatečnou znalostí.
Kladným způsobem by tak měli přispívat k dokonalejšímu a systematickému
rozvoji pohybových schopností svých svěřenců a vědomně tak ovlivňovat jejich
výkony správným výběrem tréninkových metod.
Rozvoj pohybových schopností je základním faktorem tréninku nejen u
fotbalu, ale u většiny sportovních disciplín, proto je důležité se touto
problematikou zabývat a přispět tak správným směrem k jejich zdokonalování.
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Resumé
Snaha přiblížit problematiku atletické přípravy fotbalistů je hlavním cílem
této bakalářské práce. Jsou zde uvedeny jednotlivé složky pohybových schopností
a to schopnosti vytrvalostní, rychlostní, silové a koordinační. Podrobněji jsme se
pak věnovali silovým schopnostem, jejich metodám rozvoje a zařazením metod
do tréninkového procesu.

The aim of this bachelor thesis is to highlight the problems of athletic training of
footballers. Separate parts of motoric abilities such as endurance, speed, strength
and coordination are presented. We especially focused on strength abilitities and
methods which develop them with the special emphasis on how these methods are
involved into a training process.
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