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RESUMÉ

ÚVOD
Futsal je halová hra podobná fotbalu, která vznikla v Brazílii jako sport
fotbalových veteránů. Po aktivní fotbalové kariéře se hráči přemístili z trávníku na
menší plochu do haly.
Mezinárodní název tohoto sportu je odvozen ze španělských nebo
portugalských slov označujících kopanou: FUTbol či FUTebol, která se spojila se
slovy: SALon nebo SALa, což jsou výrazy pro sál, která pocházejí ze španělštiny
či francouzštiny. Hra je také často nazývána „fotbal v pěti“. V české republice je
oblíbený termín „malá kopaná“.
V současnosti jsem hráčem futsalového klubu Sapporo Manerov, který
minulý rok postoupil z Okresního přeboru do Krajského přeboru jižní Moravy.
Když se podíváte na tabulku s časovým odstupem, zjistíte, že v průběhu
posledních měsíců nastal rapidní propad našeho týmu v tabulce, a to z horních
pozic až na spodní sestupové příčky.
Po dedukci několika zápasů jsme došli k závěru, že na soupeře nestačíme
z důvodu nedokonalé fyzické výkonnosti. Z vytíženosti hráčů nelze vymezit
ideální čas tréninku, aby všem vyhovoval a mohli se zúčastnit. Do posilovny
může jít každý sám nebo ve dvojicích v jakoukoli dobu.
Cílem bakalářské práce je rozvoj vytrvalostní a rychlostní síly ve fitness
během zimního přípravného období týmu Sapporo Manerov.
Stručně se zmíníme o historii futsalu ve světě a v České republice. Dále
seznámíme čtenáře s pravidly futsalu, aby nedocházelo k záměnám se sálovou
kopanou, kvůli značným rozdílům v pravidlech mezi těmito sporty. Hlavní část
práce je sestavení tréninkové jednotky v posilovně, která je zaměřena na rozvoj
vytrvalostní a rychlostní síly.
Při vypracovávání bakalářské práce analyzujeme a syntetizujeme data. Knih,
kde by byla alespoň nějaká zmínka, o futsale je opravdu velmi málo, proto
čerpáme data i z knih určené pro fotbal a fitness.
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1. STAV DOSAVADNÍCH POZNATKŮ
1.1 HISTORIE FUTSALU

VE SVĚTĚ
Futsal se hraje po celém světě, avšak tento název není natolik známý jako
sálový fotbal. Futsal spadá pod vedení celosvětové federace FIFUSA, která se
zrodila dne 25. 7. 1971 v Brazílii a v současnosti zaštiťuje 34 zemí z celého světa
(http://www.tornado-opava.webgarden.cz/historie-futsalu).
Futsal vznikl v Montevideu v Uruguayi roku 1930. Juan Carlos Ceriani
napsal pravidla pro fotbal v pěti hráčích v jednom družstvu pro utkání mládeže
z YMCA. Hrálo se na basketbalovém hřišti v hale bez postranních mantinelů.
Jakmile Ceriani poskytl pravidla veřejnosti, stala se tato hra velmi populární
v celé Jižní Americe, především v Brazílii. Superhvězdy z velkého fotbalu typu
Pelé, Zico, Sokrates a Bebeto rozvíjeli své herní dovednosti hraním futsalu.
Brazílie je sice nazývána „mekkou futsalu“, ale ten se již hraje po celém světě pod
oficiální záštitou FIFA.
První mezinárodní utkání byla sehrána v roce 1965, kdy Paraguay vyhrála
Jihoamerický pohár. Všechny další jihoamerické poháry získala Brazílie.
První mistrovství světa ve futsalu se konalo pod záštitou FIFUSA v Sao
Paulu v Brazílii roku 1982. První místo obsadila pořádající země: Brazílie. Do
roku 1992 se mistrovství světa pořádalo každé tři roky: 1985 ve Španělsku, 1988
v Austrálii, 1991 v Itálii, 1994 v Argentině, 1997 v Mexiku, 2000 v Guatemale
(http://www.tornado-opava.webgarden.cz/historie-futsalu).

V ČR
V roce 1974 uruguayský tým, Peňarol Montevideo hrající sálový fotbal,
navštívil při turné Československo a sehrál zde exhibiční utkání v Praze proti
pražskému výběru ligových fotbalistů.

6

ČSTV (Český svaz tělesné výchovy) odmítl toto utkání uskutečnit, proto se
konalo pod záštitou redakce MS (Mladého světa). Hrálo se s tzv. „Líným míčem“
a výsledek utkání byl 4:1 pro Peňarol. Čestnou branku Československa vstřelil
Antonín Panenka. Exhibiční zápas byl vysílán televizí, kterou sledovala široká
veřejnost a v následujících dnech byla spousta žádostí o zapůjčení specifického
míče. Redakce MS se stala centrem rozvoje nového sportu.
Peňarol nechal Československu 2 líné míče, aby podle nich mohla Gala
Prostějov začít vyrábět první sérii Líných míčů. Široká veřejnost projevila velký
zájem o tento sport, ale ČSTV mu nevěnoval pozornost i přes velký nárůst hráčů
(přibližně 25 000 futsalistů). Veškerou organizaci futsalu zaštítila redakce MS.
V roce 1983 požádal Ústřední štáb malé kopané o finanční podporu a zařazení
futsalu do postupových soutěží, čemuž bylo vyhověno.
Futsal se v českých zemích vyvíjel pod starším názvem malá kopaná
(později malý fotbal). Každý rok se konalo Mistrovství Československa, avšak na
vytvoření dlouhodobé soutěže neuzrál čas až do začátku devadesátých let. Rok
1990 byl pro futsal zlomový, protože byl zařazen do organizační struktury
tehdejšího Československého fotbalového svazu (v lednu 1991 to bylo oficiálně
potvrzeno na valné hromadě).
V roce 1990 byl Svaz sálového fotbalu (SSF) zaregistrován jako občanské
sdružení u Ministerstva vnitra a fungoval jako samostatný svaz.
Rok 1993 se považuje za velmi revoluční v oblasti futsalu, protože se na jaře
uspořádal „nultý“ ročník celostátní soutěže a na podzim se již rozběhla soutěž
se 16-ti účastníky. Spolu se Slovenskem jsme považováni za průkopníky futsalu
ve střední Evropě. Soutěže v ostatních zemích jako jsou Polsko a Maďarsko se
zahajovaly až o několik let později. Futsal se pomalu začal stěhovat do hal.
Československá reprezentace hrála první utkání v roce 1990 proti Itálii.
Největším úspěchem České reprezentace je třetí místo na mistrovství Evropy
v Itálii v roce 2003 (http://www.tornado-opava.webgarden.cz/historie-futsalu).

V současnosti je futsal v České republice velmi populární. Nejvyšší soutěž
1. UMBRO liga má 12 týmů a hraje se celorepublikově. Druhá nejvyšší soutěž u
nás obsahuje 24 týmů a je rozdělena do dvou skupin na „Západ“ a „Východ“.
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V minulosti se futsal nevyvíjel tak rychle jako v současné době, což má za
následek nízký počet kvalitních soutěží ( první a druhá liga). Třetí nejvyšší soutěž
je nazývána Divize, která se dělí do 8 skupin (A,B,C,D,E,F,G a H) po 12-ti
týmech a na ni navazují krajské přebory, okresní přebory a třídy. V ČR je
registrováno přes 25 000 hráčů ve více než 1300 klubech (http://www.tornadoopava.webgarden.cz/historie-futsalu).
„Řídícím orgánem je komise futsalu Českomoravského fotbalového svazu,
volená

na

tříleté

období

valnou

hromadou“

(http://www.tornado-

opava.webgarden.cz/historie-futsalu).
Předsedou komise je Ing. Petr Fousek, který je i místopředsedou komise
futsalu UEFA a členem komise futsalu FIFA, což dokazuje významné postavení
českého

futsalu

v Evropě

(http://www.tornado-opava.webgarden.cz/historie-

futsalu).
V posledních letech futsal dosahuje velkých úspěchů a začíná se dostávat do
podvědomí veřejnosti. Avšak pro určitou vrstvu obyvatel zůstává méně známý.
Lid jej stále má zafixován jako fotbal v halách, či jako odnož fotbalu nebo
dokonce jako jeho průpravu.
Díky vybudování kvalitnějších soutěží celorepublikového významu a
zlepšení práce naší reprezentace se začal o futsal projevovat vetší divácký zájem a
stabilně navštěvuje 500-600 diváků ligový zápas. S nárůstem zájmu u diváku o
tento atraktivní kolektivní sport se začala zvyšovat kvalita i v nižších soutěžích.
Doba, kdy futsal hráli přestárlí fotbalisté, je už dávno pryč. „Dnešní pojetí
futsalu je dynamické, rychlostní, je to hra, která dává přednost trojici hodnot:
rychlost – technika – taktika“ (Huděc, 2002). Futsal je zajímavý napohled, protože
je zakázán fyzický kontakt hráčů (Huděc, 2002).

1.2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA FUTSALU
1. Hrací plocha (obr. 1)
Hrací plocha má tvar obdélníka. Délka hrací plochy je větší než šířka.
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Obr. 1: Hrací plocha
2. Počet hráčů
Hry se zúčastňují dvě družstva. Každé družstvo má nejvýše pět hráčů,
z nichž jeden musí být brankář (4+1). Nejmenší počet hráčů, aby mohlo být utkání
odehráno je 2+1. Hráč, který byl vystřídán se může vrátit na hrací plochu jako
náhradník za jiného hráče. Střídat lze i v době, kdy je míč ve hře: „letmé střídání“.

3. Výstroj hráčů
Hráč nesmí mít ve své výstroji nic (vč. všech druhů ozdob), co by mohlo
ohrozit jeho bezpečnost nebo bezpečnost jiného hráče.

4. Doba hry
Utkání se hraje na dva poločasy, z nichž každý trvá 20 minut “čistého času“.

5. Rozhodčí
Na čistou hru dohlížejí dva rozhodčí z postranní čáry. Jeden hlavní a druhý
asistent.

6. Tresty
Fauly mohou být potrestány žlutou nebo červenou kartou podle vážnosti
faulu. Po červené kartě hráč již nesmí nastoupit do zápasu.
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7. Vítěz
Futsal je hra brankového typu. Vyhrává tým, který vstřelí víc branek.
Utkání může skončit i nerozhodně.

8. Míč
Futsal se hraje s míčem velikosti 4, který má snížený odskok. Míč musí být
kulatý. Vyroben z kůže, nebo jiného schváleného materiálu.

1.3 ROČNÍ PLÁN VE FUTSALU
Futsalová sezóna začíná letním přípravným obdobím, které je v průběhu
července a srpna. Následuje tzv. podzimní část sezóny, která je od září do
prosince. Leden a únor je zimní přípravné období. Sezóna dále vrcholí od března
do května v tzv. letní části sezóny, která je klíčová pro týmy, které chtějí postoupit
do vyšší soutěže nebo naopak bojují o záchranu v soutěži. Červenec je volný
měsíc pro regeneraci sil na nadcházející sezónu.

1.3.1 PŘÍPRAVNÉ OBDOBÍ
Futsal má dvě části přípravného období, první přípravné období se nazývá:
„letní přípravné období“ a druhé se nazývá: „zimní přípravné období“.
Pro přípravné období je důležité si na začátku stanovit cíle, kterých chceme
na konci tohoto období dosáhnout. Námi zvolený tým Sapporo Manerov si vytyčil
jasný cíl, zlepšit vytrvalostní a rychlostní sílu. Z celé přípravy jsme si vybrali
zimní přípravné období pro rozvoj vytrvalostních a rychlostních sil ve fitness.
Doba vymezená pro zimní přípravné období jsou 2 měsíce (leden, únor). Trénink
vytrvalostní síly probíhá po dobu 3 týdnů a zbylý čas přípravného období je
věnován rychlostní síle.
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VYTRVALOSTNÍ SÍLA
Vytrvalostní síla podle Bedřicha (2006) je „schopnost k dlouhodobému
vykonávání pohybové činnosti určité intenzity, aniž by došlo ke snížení její
efektivnosti, tzn. odolávat únavě.“ (Bedřich, 2006). S přibývajícím časem trvání
pohybové činnosti intenzita klesá a opačně, v kratším čase je možné vykonávat
stejnou činnost vyšší intenzitou.
Vytrvalostní síla je geneticky determinována asi z 60-80 %. Její ovlivnění je
poměrně snadné oproti ostatním kondičním schopnostem, protože adaptace
systémů ovlivňující vytrvalostní sílu je větší. Zlepšení je tedy možné očekávat již
během několika týdnů.
Úroveň vytrvalostní síly určuje transportní systém, který tvoří komplex
orgánových systémů. Tyto systémy na sebe vzájemně navazují funkcemi, které
zajišťují zvýšený přísun kyslíku a energetických zdrojů do pracujících svalů a
tkání. Dále provádí odsun oxidu uhličitého a ostatních metabolitů. Významnou
roli zde sehrává nervový systém.
Výkony vytrvalostní síly jsou závislé na mnoha činitelích:
•

ekonomické provedení techniky pohybové aktivity

•

způsob krytí energie

•

schopnost přijímat kyslík

•

optimální tělesná hmotnost

•

úroveň volní koncentrace zaměřené na překonání příznaků únavy

•

druh vytrvalosti vzhledem k typu prováděné pohybové aktivity
Strukturu vytrvalostní síly rozlišujeme:

•

podle počtu zapojených svalů

•

podle doby trvání a způsobu krytí energie

•

podle vnějšího projevu
Podle počtu zapojených svalů rozlišujeme lokální vytrvalostní sílu (1/3

svalové hmoty) nebo globální vytrvalostní sílu (více než 1/3 svalové hmoty).
Podle doby trvání a způsobu krytí energie rozlišujeme:
•

rychlostní: 0–20 s (ATP – CP systém)
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•

krátkodobou: 20s – 2 min (LA systém)

•

střednědobou: 2–10 min (O2 systém)

•

dlouhodobou: I 10 – 35 min (glykogen)
II 35 – 90 min (glykogen + tuky)
III 90min – 6 hod (tuky)
IV nad 6 hod (bílkoviny)
Podle vnějšího projevu rozeznáváme statickou vytrvalostní sílu (např.: výdrž

ve shybu), dynamickou vytrvalostní sílu.

Kardiopulmonární soustava
Její činnost je dobře ovlivnitelná tréninkem a především jde o ovlivnění:
•

dýchacího systému: příjem kyslíku do organismu závisí na minutové
ventilaci a využití kyslíku ze vzduchu

•

oběhového systému: transport kyslíku do svalových buněk závisí
na minutovém objemu srdečním

•

cévního systému: cévní zásobení svalu - počet kapilár obklopující svalové
vlákno

Energetické zásoby
•

ATP (svalové buňky): 20 – 30 kJ

•

Glykogen (svalstvo, játra): 6000 – 7500 kJ

•

Tuky (podkoží): 200 000 kJ

Energetické systémy (obr. 2)
•

Kreatinfosfátový systém (ATP – CP) - zásoba na 2-20 kontrakcí

•

Anaerobní glykolýza (LA – systém) – tvorba ATP a laktátu

•

Aerobní glykolýza ( 02 systém) – tvorba ATP, CO2, H2O
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Obr. 2: Energetické systémy v závislosti na době zátěže

RYCHLOSTNÍ SÍLA
Rychlostní síla podle Bedřicha (2006) označuje vnitřní předpoklady
provedení pohybu vysokou až maximální intenzitou, jakožto schopnost zahájit a
uskutečnit daný pohyb v co nejkratším čase. Pohybová činnost je prováděna s
maximálním úsilím a intenzitou po dobu maximálně 7-15 sekund bez
překonávání odporu nebo odporu menšího než 20 % maxima. Při překonávání
odporu většího než 20% je dominantní silou, síla explozivní. Vzhledem k tomu,
že je rychlost ovlivněna úrovní kondičních a koordinačních předpokladů,
považujeme ji za schopnost smíšenou (hybridní).
Rychlostní síla je ovlivňována:
•

svalovým systémem - vysokým podílem rychlých vláken ve svalech (u
sprinterů až 90 %)

•

schopností současné aktivace velkého počtu motorických jednotek

•

rychlého střídání salového napětí, stahů a uvolnění jak synergistů, tak
antagonistů

•

elasticitou svalů
Úroveň rychlostní síly je nadále ovlivněna nervovým systémem - rychlostí

vedení vzruchů, rychlostí přenosu informací při nervosvalové činnosti. Dále
energetickým systémem - zásobou kreatinofosfátu, rychlou resyntézou ATP.
Dalším faktorem, který působí na úroveň rychlostní síly, jsou psychické
předpoklady - rychlé a přesné vytvoření představy o pohybu.
Na rychlostním výkonu se podílí i efektivita a zvládnutí techniky, úroveň
dalších pohybových schopností, somatotyp aj.
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Rychlostní schopnosti dělíme na:
•

reakční – schopnosti s jednoduchou reakcí, či s výběrovou reakcí

•

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

•

cyklické schopnosti - akcelerační rychlost, maximální rychlost
(běžecká), rychlost se změnami směru, hráčská rychlost (vedení míče),
frekvenční rychlost, rychlost kombinací.

Energetické zásoby
•

ATP (svalové buňky): 20 – 30 kJ

•

Glykogen (svalstvo, játra): 6000 – 7500 kJ

•

Tuky (podkoží): 200 000 kJ

Energetické systémy
•

Kreatinfosfátový systém (ATP – CP) - zásoba na 2-20 kontrakcí

•

Anaerobní glykolýza (LA – systém) – tvorba ATP a laktátu

•

Aerobní glykolýza ( 02 systém) – tvorba ATP, CO2, H2O
Přípravné období hráčů futsalu je nedílnou součástí ročního futsalového

plánu. Je to nejvhodnější doba pro rozvoj kondičních schopností. Ve vybraném
zimním přípravném období se zvolený tým Sapporo Manerov zaměřil na rozvoj
vytrvalostní a rychlostní síly. Trénink vytrvalostní síly předchází tréninku
rychlostní síly a není doporučena jejich kombinace kvůli sníženému efektu.
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2. PŘÍPRAVNÉ OBDOBÍ HRÁČE FUTSALU VE FITNESS
Z hlediska naší praxe v kondiční přípravě futsalového týmu nelze hovořit o
dlouhodobých zkušenostech. Faktem také je, že donedávna, ale i dnes, stále těží
hráči futsalu z praxe hráčů fotbalu. Toto pravidlo platí jen pro ty hráče, kteří prošli
nějakou fotbalovou průpravou (Huděc, 2002).
Situace v našem týmu, do kterého jsem před dvěma lety přestoupil, nebyla
natolik složitá, protože naprostá většina hráčů prošla fotbalovou průpravou aspoň
v mládežnickém věku. Doposud jsme hráli pouze Okresní přebor. Pro některé
hráče byl futsal pouze jakousi nadstavbou, kdy přednost v utkáních vždy dostával
fotbal. Z hlediska kondiční připravenosti hráčů proto zpočátku byly velké rozdíly.
V jiných týmech na této úrovni jsou velké rozdíly. Tímto chceme všechny,
kteří se rozhodnou použít naši práci k trénování jakéhokoliv futsalového týmu
informovat o tom, že většina praktických informací bude prezentována z hlediska
mé více jak osmileté praxe z futsalu z pozice aktivního hráče a zhruba pětileté
praxe v posilovně.
Cílem je poskytnou informace v rozvoji vytrvalostní a rychlostní síly ve
fitness a najít potřebná řešení tréninku v posilovně.
Podle Huďce (2002) jsou největší

rozdíly ve výkonnosti hráčů, kteří

přestoupí z fotbalu k futsalu v tom, že hráčům chybí startovní a výbušná rychlost
a vytrvalost. Chybí jim také futsalová obratnost a koordinace pohybů, mnozí hráči
nejsou zvyklí na intervalovou zátěž futsalu, neumí rychle odpočívat, hráči fotbalu
chybí adaptace na zátěž typu zápas fotbalu - zápas futsalu - trénink. Pro kondiční
přípravu hráče v tělocvičně je více materiálu a v posilovně méně, proto
popisujeme fitness.
Z dosud uvedených informací je zřejmé, že bylo nutné připravit specifické
tréninkové jednotky v posilovně pro rozvoj vytrvalostní a rychlostní síly, které
respektují požadavky futsalu.
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2.1 STAVBA FUTSALOVÉ TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY VE
FITNESS PRO ROZVOJ VYTRVALOSTNÍ SÍLY
Trénink vytrvalostní síly podle Grasgrubera a Cacka (2008) vyvolává
aerobní adaptaci organismu. S nízkou zátěží a větším počtem opakování se
zvyšuje aerobní adaptace organismu a zvětšuje se vytrvalostní síla. Jestliže zátěž
nečinní 20-30% maxima dochází ke zvýšení oxidační kapacity svalů. Zvýšení
vytrvalostní síly vede ke snížení rychlostní síly, protože dochází k rapidnímu
zmenšení rychlých vláken. Pouze vytrvalostní zatížení jako je například běh, má
jednoznačně negativní vliv na sílu zatěžovaných svalů.
Kombinování tréninku vytrvalostní síly a rychlostní síly, tedy vyvolává
protichůdné změny v organismu a má za následek snížený efekt v obou směrech.
Proto je výhodnější trénink rozdělit, na začátku přípravného období rozvíjet
vytrvalostní sílu a na konci přípravného období rychlostní sílu. Chceme dosáhnout
zvýšení obou sil za dva měsíce, což je poměrně krátká doba. Celkový objem
tréninku nesmí být příliš vysoký a je lepší jej rozdělit do více dnů, první tři týdny
vytrvalostní síla a potom rychlostní síla. Pokud je kombinovaný trénink ve stejný
den, rychlostní síla by měla předcházet tréninku vytrvalostní síly.
V naší bakalářské práci jsme sestavili tréninkové jednotky nezávisle na sobě,
tři týdny pro rozvoj vytrvalostní síly a pak rychlostní síly, aby futsalista dosáhl, co
největšího zlepšení z hlediska vytrvalostní i rychlostní síly.

2.1.1 METODA PRO ROZVOJ VYTRVALOSTNÍ SÍLY
Pro rozvoj vytrvalostní síly jsme zvolili metodu kruhového tréninku. Podle
Tlapáka (2006) je kruhový trénink úspěšný nejen pří rozvoji vytrvalostní síly, ale
vzhledem k vysokému stupni okysličování krve je prospěšný i při odstraňování
tukových zásob. Pro dosažení nejmohutnější cirkulace krve tělem se při
sestavování tréninkové jednotku postupuje podle určitých zásad. První zásada je
řazení po sobě následujících cviků. Druhá zásada je udržení tepové frekvence nad
určitou hladinu během tréninku. Každý cvik znamená jinou zátěž pro organismus,
proto po lehčím cviku následuje cvik těžší.
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Kruhový trénink se skládá z 6-12 stanovišť na kterých cvičíme určitý počet
opakování nebo cvičíme po stanovenou dobu.
Kruhový trénink je založen na principu posilování s menší zátěží a větším
počtem opakování.

2.1.2 TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA
1.ÚVODNÍ ČÁST
Zahřátí
Na začátku tréninkové jednotky je důležité zahřát svaly, abychom předešli
zraněním. Nejkvalitnějšího zahřátí dosáhneme jízdou na orbitreku, běžícím pásu
nebo kole po dobu 10-ti minut.

Průpravná část
Průpravná část se skládá z dynamického a švihového strečinku a využívá se
k protažení velkých svalových skupin a zvětšení kloubního rozsahu. Délka trvání
5 minut.

2. HLAVNÍ ČÁST – POSILOVÁNÍ
Kruhový trénink se skládá ze dvou částí, první část zahrnuje 6 stanovišť,
kterou projdeme celkem 3x, druhá část je složena opět ze 6-ti stanovišť, které
projdeme celkem 3x. Obě části můžeme cvičit po sobě nebo je rozdělit do dvou
dnů. Pořadí stanovišť je předem dané a nelze je v průběhu měnit.

1. KRUHOVÝ TRÉNINK

1. LEG PRESS
Výchozí poloha (obr. 3): Sed na leg pressu, chodidla jsou opřena o desku v šíři
ramen.
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Provedení cviku (obr. 4): Spustíme kotouče a přiblížíme kolena k hrudníku. Ve
spodní poloze svírá stehno a lýtko úhel 90°. Ze spodní polohy tlakem do pat
zvedneme kotouče zpět do výchozí polohy. V horní poloze nepropínáme nohy
v kolenou.
Chyby při cvičení: Propínání kolen v horní poloze, vzdálení hýždí od opěrky ve
výchozí poloze.
Obrazový materiál:

Obr. 3: Výchozí poloha

Obr. 4: Provedení cviku

2. STAHOVÁNÍ HORNÍ KLADKY K HRUDNÍKU
Výchozí poloha (obr. 5): Úchop tyče se zalomenými konci je nadhmatem, šířka
úchopu je širší než šířka ramen. Sed pod horní kladkou, nohy jsou na zemi, paže
ve vzpažení, záda rovná v mírném záklonu.
Provedení cviku (obr. 6): Plynulým pohybem přitáhneme kladku k horní části
hrudníku a současně stáhneme lopatky k sobě. Poté vrátíme kladku zpět do
výchozí polohy.
Chyby při cvičení: Vyhrbená záda při stahování kladky, příliš velký záklon.
Obrazový materiál:

Obr. 5: Výchozí poloha

Obr. 6: Provedení cviku
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3. VÝPADY
Výchozí poloha (obr. 7): Mírný stoj rozkročný s jednoručkami, ruce jsou spuštěné
podél těla. Záda jsou rovná, pohled směřuje vpřed.
Provedení cviku (obr. 8): Vykročíme pravou nohou, kontrolovaně poklesneme
v kolenou, až se levé koleno téměř dotkne podlahy. Tlakem pravé nohy vzhůru a
vzad se vrátí zpět do výchozí polohy. Pokračujeme výkrokem levou nohou.
Chyby při cvičení: Předklon, ostrý úhel v kolenou.
Obrazový materiál:

Obr. 7: Výchozí poloha

Obr. 8: Provedení cviku

4. HYPEREXTENZE
Výchozí poloha (obr. 9): Leh čelem k zemi, paty zapřené o opěrky, boky na lavici.
Trup vzpřímený, paže položeny na hrudníku.
Provedení cviku (obr. 10): Předkloníme se do polohy, v níž trup svírá pravý úhel
s nohama. Poté se vrátíme do výchozí polohy.
Chyby při cvičení: Příliš velký záklon v horní poloze, záklon hlavy.
Obrazový materiál:

Obr. 9: Výchozí poloha

Obr. 10: Provedení cviku
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5. ZAKOPÁVÁNÍ V LEŽE
Výchozí poloha (obr. 11): Leh na břiše, holení opěrky jsou opřené nad Achilovou
šlachou, kolena jsou za opěrkou stehen, ruce se drží madel. V krajní poloze
nepropínat kolena.
Provedení cviku (obr. 12): Pokrčením kolen přitáhneme holení opěrku k hýždím,
poté vrátíme zpět do výchozí polohy.
Chyby při cvičení: Prohnutá záda, nedotahování holenní opěrky až k hýždím.
Obrazový materiál:

Obr. 11: Výchozí poloha

Obr. 12: Provedení cviku

6. BENCH PRESS
Výchozí poloha (obr. 13): Leh na zádech na lavičce, chodidla opřená o podlahu.
Úchop činky je nadhmatem, vzdálenost rukou při úchopu činky je větší než šíře
ramen.
Provedení cviku (obr. 14): Nadzvedneme činku ze stojanu a spustíme ji na
hrudník, předloktí je vertikálně a zápěstí nad lokty. V okamžiku kontaktu činky
s hrudníkem výbušně vytlačíme činku až do polohy, v níž jsou paže téměř napnuté
v loktech.
Chyby při cvičení: Příliš úzký nebo široký úchop, prudký odraz od hrudníku.
Obrazový materiál:

Obr. 13: Výchozí poloha

Obr. 14: Provedení cviku
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2. KRUHOVÝ TRÉNINK

1. PŘEDKOPÁVÁNÍ NA STROJI
Výchozí poloha (obr. 15): Sed na stroji, kolena jsou před okrajem sedáku, holeň
zapřená o opěrku. Záda jsou opřena a ruce jsou na madlech.
Provedení cviku (obr. 16): Aktivací stehenních svalů propneme nohy v kolenou a
poté vrátíme nohy zpět do výchozí polohy.
Chyby při cvičení: Nedopnutí nohou v horní poloze.
Obrazový materiál:

Obr. 15: Výchozí poloha

Obr. 16: Provedení cviku

2. TLAKY S VELKOU ČINKOU V SEDU
Výchozí poloha (obr. 17): Sed na lavici s vertikální opěrkou, nohy jsou pevně
zapřené do podlahy. Úchop činky je nadhmatem, vzdálenost rukou při úchopu
činky je větší než šíře ramen.
Provedení cviku (obr. 18): Spustíme činku na horní část hrudníku. Ze spodní
polohy tlakem vzhůru vytlačíme činku do výchozí polohy
Chyby při cvičení: Prohnutá záda.
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Obrazový materiál:

Obr. 17: Výchozí poloha

Obr. 18: Provedení cviku

3. VÝPONY V SEDU
Výchozí poloha (obr. 19): Sed na stroji, špičky jsou opřeny o opěrku, kolenní
opěrky jsou opřeny o kolena, paty jsou spuštěny co nejníže.
Provedení cviku (obr. 20): Kontrakcí lýtek zvedneme paty do krajní polohy a poté
vrátíme zpět do výchozí polohy.
Chyby při cvičení: Malý rozsah pohybu.
Obrazový materiál:

Obr. 19: Výchozí poloha

Obr. 20: Provedení cviku

4. TRICEPSOVÉ TLAKY NA HORNÍ KLADCE
Výchozí poloha (obr. 21): Mírný stoj rozkročný čelem k horní kladce, kolena
jsou mírně pokrčená. Provaz je uchopen v rukou, lokty jsou pokrčené vedle těla.
Provedení cviku (obr. 22): Bez pohybu nadloktí stáhneme provaz až do napnutí
paží, vědomě kontrahujeme tricepsy, poté pomalu vracíme paže do výchozí
polohy.
Chyby při cvičení: Pohyb celých paží, nedokonalé propnutí v loktech.
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Obrazový materiál:

Obr. 21: Výchozí poloha

Obr. 22: Provedení cviku

5. SKLAPOVAČKY NA HORNÍ KLADCE V KLEKU
Výchozí poloha (obr. 23): Klek čelem k horní kladce s lanovým adaptérem, lano
uchopeno v rukou, ruce jsou na čele. Předklon, kdy je trup rovnoběžně
s podložkou.
Provedení cviku (obr. 24): Aktivací břišních svalů přitáhneme ruce ke kolenům a
pomalu se vracíme do výchozí polohy. Důležité je vyhrbení zad.
Chyby při cvičení: Rovná až prohnutá záda, pohyb kyčlí.
Obrazový materiál:

Obr. 23: Výchozí poloha

Obr. 24: Provedení cviku

6. BICEPSOVÉ ZDVIHY S VELKOU ČINKOU
Výchozí poloha (obr. 25): Mírný stoj rozkročný s lehce pokrčenými koleny.
Úchop je podhmatem v šíři ramen. Paže jsou propnuté, činka se dotýká stehen.
Trup je zpevněný, lokty jsou zafixovány vedle těla.
Provedení cviku (obr. 26): Aktivací bicepsového svalu zvedneme činku
k ramenům. Poté ji pomalu vrátíme do výchozí polohy.
Chyby při cvičení: Prohýbání trupu, lokty od těla.
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Obrazový materiál:

Obr. 25: Výchozí poloha

Obr. 26: Provedení cviku

3. ZÁVĚREČNÁ ČÁST
Na závěr tréninkové jednotky zařadíme strečink, aby nedošlo po zatížení ke
zkrácení svalstva (Stoppani, 2008).

Tento kruhový trénink je sestaven speciálně pro hráče futsalu. Bude se
provádět po dobu tří týdnů v zimním přípravném období. Je určen na rozvoj
vytrvalostní síly.
Při pravidelném opakování tréninkové jednotky a správném provedení
cviků, bychom měli u hráčů docílit zlepšení vytrvalosti v průběhu hry.

2.2 STAVBA FUTSALOVÉ TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY VE
FITNESS PRO ROZVOJ RYCHLOSTNÍ SÍLY
Trénink rychlostní síly podle Grasgrubera a Cacka (2008) je záležitostí
anaerobní adaptace, v organismu se zvyšují zásoby kreatinfosfátu a glykogenu. Při
zvětšování velikosti svalu dochází k poklesu hustoty prokrvení i mitochondrií,
čímž klesá oxidativní kapacita svalu. Zvýšení vytrvalostní síly vede ke snížení
rychlostní síly. Jednoznačně negativní vliv na sílu zatěžovaných svalů má běh.
Kombinování tréninku vytrvalostní a rychlostní síly, tedy vyvolává
protichůdné změny v organismu a má za následek snížený efekt v obou směrech.
Proto je výhodnější trénink rozdělit, na začátku přípravného období rozvíjet
tři týdny vytrvalostní sílu a na konci přípravného období rychlostní sílu. Pokud je
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kombinovaný trénink ve stejný den, rychlostní síla by měla předcházet tréninku
vytrvalostní síly.

2.2.1 METODA PRO ROZVOJ RYCHLOSTNÍ SÍLY
Kontrastní metodu jsme zvolili pro rozvoj rychlostní síly. Podle Tlapáka
(2006) je kontrastní metoda zvláštním případem změny zátěže v sériích po sobě
následujících. Někdy je tato metoda nazývána metodou střídavého zatížení, kterou
objevili bulharští vzpěrači. Spolu se změnou zátěže dochází i ke změně rychlosti
prováděného cviku. Metoda je složená ze dvou cviků, které jsou si podobné a
zaměřují se na posílení stejné svalové partie. Tuto metodu nejlépe vysvětlíme na
konkrétním příkladu a to na rozvoji vytrvalostní síly dolních končetin. Zvolený
cvik – dřep s činkou se 100% zátěží, po kterém následuje 10 rychlých dřepů
s výskokem bez zátěže. Tuto metodu lze aplikovat na více svalových partií těla.

2.2.3 TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA

1. ÚVODNÍ ČÁST
Zahřátí
Na začátku tréninkové jednotky je důležité zahřát svaly na provozní teplotu,
abychom předešli zraněním. Nejkvalitnějšího zahřátí dosáhneme jízdou na
orbitreku, běžícím pásu nebo kole po dobu 10-ti minut.

Průpravná část
Průpravná část se skládá z dynamického a švihového strečinku a využívá se
k protažení velkých svalových skupin a zvětšení kloubního rozsahu. Délka trvání
5 minut.
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2. HLAVNÍ ČÁST – POSILOVÁNÍ
Tento trénink je rozdělen na dvě tréninkové jednotky. Jeden trénink
odcvičíme 6 cviků z první tréninkové jednotky a další den odcvičíme zbývajících
6 cviků.

1. TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA

1. DŘEPY S VELKOU ČINKOU
Výchozí poloha (obr. 27): Mírný stoj rozkročný s velkou činkou za hlavou
položenou na ramenou. Ruce drží činku v šíři ramen, záda jsou rovná.
Provedení cviku (obr. 28): Pokrčíme kolena a kyčle jako při sedu, ve spodní
poloze jsou stehna rovnoběžné s podložkou. Tlakem do pat, vytlačíme činku zpět
do výchozí polohy.
Chyby při cvičení: Prohnutá záda, příliš hluboký dřep.
Obrazový materiál:

Obr. 27: Výchozí poloha

Obr. 28: Provedení cviku

Po sérii těžkého dřepu následuje bez přestávky 10 rychlých dřepů s výskokem bez
zátěže. Až poté následuje přestávka.

2. BENCH PRESS
Výchozí poloha (obr. 29): Leh na zádech na lavičce, chodidla opřená o podlahu.
Úchop činky je nadhmatem, vzdálenost rukou při úchopu činky je větší než šíře
ramen.
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Provedení cviku (obr. 30): Nadzvedneme činku ze stojanu a spustíme ji na
hrudník, předloktí je vertikálně a zápěstí nad lokty. V okamžiku kontaktu činky
s hrudníkem výbušně vytlačíme činku až do polohy, v níž jsou paže téměř napnuté
v loktech.
Chyby při cvičení: Příliš úzký nebo široký úchop, prudký odraz od hrudníku.
Obrazový materiál:

Obr. 29: Výchozí poloha

Obr. 30: Provedení cviku

Po sérii těžkého bench pressu následuje bez přestávky 10 rychlých kliků
s tlesknutím. Až poté následuje přestávka.

3. MRTVÝ TAH S NAPNUTÝMA NOHAMA
Výchozí poloha (obr. 31): Mírný stoj rozkročný s propnutými koleny. Úchop
činky nadhmatem v šíři ramen, ruce natažené.
Provedení cviku (obr. 32): Předkloníme se s činkou a držíme rovná záda a napnuté
nohy. Poté se vrátíme do výchozí polohy.
Chyby při cvičení: Prohnutá záda, pokrčená kolena.
Obrazový materiál:

Obr. 31: Výchozí poloha

Obr. 32: Provedení cviku
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Po odcvičení série mrtvého tahu s napnutýma nohama následuje bez přestávky
zakopávání na stroji, kde odcvičíme 10 rychlých opakování s minimální zátěží.

4. TLAKY S VELKOU ČINKOU V SEDU
Výchozí poloha (obr. 33): Sed na lavici s vertikální opěrkou, nohy jsou pevně
zapřené do podlahy. Úchop činky je nadhmatem, vzdálenost rukou při úchopu
činky je větší než šíře ramen.
Provedení cviku (obr. 34): Spustíme činku na horní část hrudníku. Ze spodní
polohy tlakem vzhůru vytlačíme činku do výchozí polohy
Chyby při cvičení: Prohnutá záda.
Obrazový materiál:

Obr. 33: Výchozí poloha

Obr. 34: Provedení cviku

Po sérii těžkého tlaku s velkou činkou v sedu následuje bez přestávky 10 rychlých
tlaků s lehkými jednoručkami. Až poté následuje přestávka.

5. SISI DŘEP
Výchozí poloha (obr. 35): Mírný stoj rozkročný, lýtka jsou opřena o opěrku a
nárty také zapřeny o opěrku. Mírný záklon, rovná záda a ruce na hrudníku.
Provedení cviku (obr. 36): V mírném záklonu přecházíme do dřepu, v dolní
poloze jsou stehna rovnoběžná s podlahou. Zapojením čtyřhlavého svalu
stehenního se vrátíme do výchozí polohy. Záda jsou po celou dobu kolmá
k podložce.
Chyby při cvičení: Předklon.
Obrazový materiál:
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Obr. 35: Výchozí poloha

Obr. 36: Provedení cviku

Po odcvičení sisi dřepu následuje bez přestávky 10 rychlých opakování na
předkopávání na stroji s malou zátěží. Přestávka.

6. SKLAPOVAČKY NA ŠIKMÉ LAVICI HLAVOU DOLŮ
Výchozí poloha (obr. 37): Leh na šikmé lavici hlavou dolů, nohy zapřené pod
opěrkami, ruce na hrudníku.
Provedení cviku (obr. 38): Zvedneme ramena a horní část zad z podložky, dolní
část zad tlačíme do lavičky, z horní polohy se pomalu vrátíme do výchozí polohy.
Chyby při cvičení: V horní fázi pohybu vyhrbení zad.
Obrazový materiál:

Obr. 37: Výchozí poloha

Obr. 38: Provedení cviku

Po sérii sklapovaček na šikmé lavici následuje bez přestávky 10 rychlých
sklapovaček na vodorovné podložce. Přestávka.
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2. TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA

1. LEG PRESS
Výchozí poloha (obr. 39): Sed na leg pressu, chodidla jsou opřena o desku v šíři
ramen.
Provedení cviku (obr. 40): Spustíme kotouče a přiblížíme kolena k hrudníku. Ve
spodní poloze svírá stehno a lýtko úhel 90°. Ze spodní polohy tlakem do pat
zvedneme kotouče zpět do výchozí polohy. V horní poloze nepropínáme nohy
v kolenou.
Chyby při cvičení: Propínání kolen v horní poloze, vzdálení hýždí od opěrky ve
výchozí poloze.
Obrazový materiál:

Obr. 39: Výchozí poloha

Obr. 40: Provedení cviku

Po sérii těžkého leg pressu následuje bez přestávky 10 rychlých výpadů.
Přestávka.

2. SHYBY
Výchozí poloha (obr. 41): Úchop hrazdy je nadhmatem, úchop je širší než šíře
ramen. Vis na hrazdě, paže vytažené z ramen, záda jsou prohnutá.
Provedení cviku (obr. 42): Přitáhneme se k hrazdě tak, aby se brada dostala nad
její úroveň a kontrolovaně se spustíme zpět do výchozí polohy.
Chyby při cvičení: V horní fázi pohybu vyhrbení zad, pomoc nohou při zdvihu.
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Obrazový materiál:

Obr. 41: Výchozí poloha

Obr. 42: Provedení cviku

Po sérii shybů na hrazdě následuje bez přestávky 10 rychlých stahů kladky.
Přestávka.

3. VÝPONY NA MULTIPRESSU
Výchozí poloha (obr. 43): Stoj špičkami na hraně stupínku umístěného do
multipressu. Činka položena na ramenou, úchop je nadhmatem v šíři ramen.
Provedení cviku (obr. 44): Kontrakcí lýtek zvedneme paty do horní polohy a
pomalu je vracíme zpět do výchozí polohy.
Chyby při cvičení: Malá rozsah pohybu, špatné postavení na stupínku.
Obrazový materiál:

Obr. 43: Výchozí poloha

Obr. 44: Provedení cviku

Po sérii výponů v multipressu následuje bez přestávky 10 rychlých výponů bez
zatížení. Přestávka.
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4. BICEPSOVÉ SHYBY
Výchozí poloha (obr. 45): Úchop hrazdy je podhmatem, úchop je na šíři ramen.
Vis na hrazdě, paže vytažené z ramen, záda jsou prohnutá.
Provedení cviku (obr. 46): Přitáhneme se k hrazdě tak, aby se brada dostala nad
její úroveň.a kontrolovaně se spustíme zpět do výchozí polohy.
Chyby při cvičení: Příliš široký úchop, pomoc nohou při zdvihu.
Obrazový materiál:

Obr. 45: Výchozí poloha

Obr. 46: Provedení cviku

Po sérii bicepsových shybů následuje bez přestávky 10 rychlých zdvihů s velkou
činkou. Přestávka.

5. MRTVÝ TAH
Výchozí poloha (obr. 47): Mírný stoj rozkročný. Úchop velké činky je
nadhmatem v šíři ramen. Osa opřena o stehna.
Provedení cviku (obr. 48): Předklonem spustíme činku ke kotníkům, kontrakcí
vzpřimovačů páteře vrátíme činku zpět do výchozí polohy
Chyby při cvičení: Kulatá záda.
Obrazový materiál:

Obr. 47: Výchozí poloha

Obr. 48: Provedení cviku

32

Po sérii mrtvého tahu následuje bez přestávky 10 rychlých zdvihů na
hyperextenzi. Přestávka.

6. KLIKY NA BRADLECH
Výchozí poloha (obr. 49): Vzpor na bradlech, paže jsou napnuté. Tělo je
vertikálně. Pokud jsou bradla dostatečně vysoko nad zemí, jsou nohy napnuté,
jinak mohou být pokrčeny.
Provedení cviku (obr. 50): Pokrčením paží spustíme tělo dolů, lokty zůstávají
stále podél těla. Pro omezení činnosti prsních svalů musí být tělo stále kolmo
k podlaze. V dolní poloze jsou nadloktí rovnoběžně s podlahou. Tlakem do bradel
zvedneme tělo zpět do výchozí polohy.
Chyby při cvičení: Předklon při pohybu, lokty od těla.
Obrazový materiál:

Obr. 49: Výchozí poloha

Obr. 50: Provedení cviku

Po sérii kliků na bradlech následuje bez přestávky 10 rychlých tricepsových tlaků
na horní kladce. Přestávka.

3. ZÁVĚREČNÁ ČÁST
Na závěr tréninkové jednotky zařadíme strečink, aby nedošlo po zatížení ke
zkrácení svalstva. (Stoppani, 2008)

Tuto tréninkovou jednotku jsme sestavili na základě kontrastní metody,
která je určena pro rozvoj rychlostní síly. Lze ji aplikovat až po dokončení
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třítýdenního tréninku vytrvalostní síly. Na procvičení svalové partie aplikujeme
dva podobné cviky, první je se 100% zátěží a druhý téměř bez zatížení, abychom
docílili nejvyšší možné rychlosti pohybu.
Při dodržování této metody, by mělo dojít u futsalisty k rozvoji rychlostní
síly, kterou využije v osobních soubojích o míč.
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ZÁVĚR
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout futsalovou tréninkovou jednotku ve
fitness pro rozvoj vytrvalostní a rychlostní síly, poskytnout ucelené informace o
přípravném období hráčů futsalu, stručně zmínit historii a pravidla futsalu.
Práce se věnuje vytvoření cvičebního programu pro aplikaci v tréninku
futsalového týmu Sapporo Manerov, během zimního přípravného období.
Zimního přípravného období ve fitness se zúčastnili všichni hráči
futsalového týmu Sapporo Manerov. U všech hráčů došlo po aplikaci těchto
tréninkových jednotek ke zlepšení vytrvalostní síly, která se projevila zvýšeným
tempem hry po celou hrací dobu, tak i ke zlepšení rychlostní síly a to zejména
v osobních soubojích o míč. Důkazem celkového zlepšení kondice týmu byl i
nepatrný posun v tabulce z 12. místa na 9.
Po analýze, sestavení a vyhodnocení výsledků práce jsme zjistili, že fitness
program je v tréninku přínosný, a proto by bylo vhodné aplikovat tréninkové
jednotky i do budoucna.
Při tvorbě bakalářské práce bylo největším problémem získat dostupné
zdroje informací, která by spojovala fitness s futsalem. I samotný futsal má
doposud zpracováno jen málo odborné literatury, přitom je to sport, který vznikl
již před 80-ti lety.
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RESUMÉ
Jako téma bakalářské práce jsme zvolili přípravné období hráče futsalu ve
fitness.
Zaměřili jsme se na rozvoj vytrvalostní a rychlostní síly ve fitness během
zimního přípravného období. Inspirací pro nás byl tým Sapporo Manerov hrající
Krajský přebor.
V bakalářské práci stručně zmiňujeme historii a základní pravidla futsalu.
Navazujeme na poznatky autorů, kteří se zabývali nebo ještě stále zabývají fitness
či futsalem.
Tato práce se zabývá analýzou a syntézou ověřených dat.
Výsledkem je futsalová tréninková jednotka pro rozvoj vytrvalostní a
rychlostní síly ve fitness, která je určena pro zimní přípravné období.

RESUME
The thesis deals with preseason winter fitness training of futsal players.
The concern is focused on fitness training procedures for endurance and
quickness development during the preseason winter training. We were inspired by
The Sapporo Manerov team of Regional Cup to start our issue.
The thesis briefly introduces with the history and basic rules of futsal. It
based on knowledge of authors who have dealt with or are still engaged in fitness
or futsal.
This paper provides the analysis and synthesis of verified data.
The result is a futsal training unit for endurance, quickness and power
development in fitness, which is designed for winter preparatory period for futsal
players.

