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Abstrakt 

Název: Vliv úpolů na výkon ve fotbale. 

Cíle: Hlavním cílem je najít propojení mezi úpoly a fotbalem a představit moņné benefity 

zařazení úpolů do tréninku fotbalistů. Najít odpověď na otázku proč, zařazovat úpolové 

cvičení do tréninkového procesu. Zjistit, zda úpoly mohou pomoci hráčům při zápase a jestli 

fungují jako prevence zranění. Představit známé sportovce, kteří začlenili úpoly do 

tréninkového procesu a pomohlo jim to stát se ńpičkami ve svém sportu. Sestavit ńet cvičení, 

které lze zařadit do tréninku fotbalistů. 

Metody: V práci je vyuņita zevrubná reńerńe odborné literatury a relevantních online zdrojů. 

Analýza zdrojů následně umoņňuje provést syntézu poznatků, které jsou popsány v teoretické 

části. Praktická část vyuņívá získaný teoretický základ pro tvorbu vlastního návrhu cvičení. 

Výsledky: Díky důkladné reńerńi zdrojů a nastudování literatury bylo vytvořeno ńest 

cvičení, které mohou být zařazeny do tréninkového procesu. Dále byly představeny moņné 

benefity a účinky úpolové průpravy pro fotbalisty. 

Klíčová slova: fotbal, úpoly, úpolové sporty, trénink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

  

 

Abstract 

Title: Influence of combat sports in football performance 

Objectives: The main objective is to find a connection between combatives and football 

and to present the possible benefits of including combat in the training of football players. To 

find the answer to the question why to include combat exercises in the training process. Find 

out whether fights can help players on the field during the match or even as injury prevention. 

Introduce famous athletes who have incorporated combatives and martial arts into the training 

process and helped them become leaders in their sport. Make six excercises, which can be put 

into training proces of footballers. 

Methods: The work uses a thorough review of literature and relevant online resources. The 

analysis of sources then allows synthesis of the findings, which is described in the theoretical 

part. The practical part uses the acquired theoretical basis for creating combat exercises 

suitable for football players. 

Results: Due to a thorough search of resources and study of the literature, six exercises were 

created, which can be included in the training process. Furthermore, possible benefits were 

presented and the effects of combat training for footballers were introduced. 

Keywords: football, combat sports, martial arts, training 
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Úvod 

Předmětem zkoumání této práce je vyuņití úpolových aktivit ve fotbalovém tréninku. 

Téma je velice mladé a provázanost mezi těmito dvěma odlińnými obory není zcela 

prozkoumána. Dlouho jsem přemýńlel, jak toto téma uchopit a z jakého pohledu na 

spojení nahlíņet. Nakonec jsem se rozhodl pro celkový obecný pohled na propojení 

těchto dvou světů. Práce pojednává o moņných vlivech zařazení úpolů do tréninkového 

procesu fotbalistů. Jaké jsou fyziologické, psychologické a sociální účinky. Dále jsou 

představeni sportovci, kteří zařadili bojová umění do svého tréninku a pomohlo jim to 

dostat se na vrchol ve své sportovní disciplíně. 

Toto téma jsem si vybral, protoņe jsem jiņ 16 let aktivním hráčem fotbalu. Převáņnou 

větńinu své fotbalové kariéry jsem strávil ve fotbalovém týmu FK Dukla Praha, kde je 

ve velké míře aplikován moderní způsob tréninku mládeņnických kategorií. Na druhou 

stranu úpoly nebyly nikdy v tréninku zařazeny a byly pro mne byly naprosto cizí. Po 

prvním semestru na Fakultě tělesné výchovy a sportu jsem vńak získal první zkuńenosti 

a úpolovým aktivitám propadl. 

Nápad propojit fotbal a úpoly se zrodil na mém na tréninku, kdyņ jsem po prohraném 

vzduńném souboji padal na zem, avńak po zkuńenostech z FTVS jsem věděl, jak správně 

a kontrolovaně dopadnout a neublíņit si. Poté jsem začal vnímat propojení mezi úpoly a 

fotbalem. Kaņdý volej se podobal kopům z karate či MMA, vńechny kontakty, zapojení 

rukou do bránění, to vńe mi připomínalo svět úpolových sportů. Proto jsem dostal 

nápad. Co kdybych speciálně zacílil fotbalovou přípravu a přidal do ní prvky úpolových 

sportů?  

Protoņe se fotbal stále vyvíjí, je rychlejńí, důraznějńí, taktičtějńí a celkově fyzicky 

náročnějńí, je potřeba stále objevovat nové tréninkové metody a způsoby, jak posouvat 

fotbal dál. Začlenění úpolů do tréninku by mohla být jedna z nich. Dalńí moņností by 

bylo začlenění i jiných sportů, například plavání pro zvětńení VO2 Max a kloubní 

pohyblivosti nebo tanec pro lepńí koordinaci a rytmiku. 
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1. Teoretická část 

1.1. Fotbal  

1.1.1. Charakteristika 

Fotbal (pochází z anglického football) je týmová sportovní hra. Utkání, které hrají dva 

týmy čítající 10 hráčů a 1 brankáře je hráno na dva poločasy, z nichņ kaņdý má 45 

minut. Hraje se s kulatým míčem o průměru 22 centimetrů. Cílem hry je vstřelení 

větńího počtu branek neņ soupeř. Zahrát míč je podle pravidel moņno jakoukoliv částí 

těla kromě ruky. Fotbalové hřińtě je travnatá plocha tvaru obdélníku. Rozměry kratńí 

strany jsou v rozmezí 45 aņ 90 metrů a pro mezinárodní utkání 64 aņ 75 metrů a delńí 

strana 90 aņ 120 metrů a pro mezinárodní utkání 100 aņ 110 metrů. Na kaņdé straně je 

jedna branka, která má rozměry 8 stop na 8 yardů neboli 2,44 metrů krát 7,32 metrů. 

Vítězem utkání se stává tým, který vstřelí více branek (Kureń, 2020).  

Buzek a Procházka (1999) charakterizují fotbal jako: „sportovní hru brankového typu, 

realizovanou v utkání dvou družstev prostřednictvím pohybové aktivity hráčů fotbalu, 

kteří se přizpůsobují podmínkám, jež jsou proměnlivé. Jednotlivé složky výkonu jsou 

zajišťovány individuálním výkonem jednotlivce, skupiny a celého kolektivu.“  

Pro charakteristiku obsahu hry je obecně dáno to, ņe v průběhu hry se střídají dvě fáze, 

obranná a útočná neboli kdyņ má druņstvo míč pod kontrolou, a úseky, kdy ho má v 

drņení soupeř. Obsah kopané tvoří herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a 

systémy hry druņstva (Navara, Buzek, & Ondřej, 1986).  

V České republice zajińťuje fotbalové soutěņe FAČR (Fotbalová asociace České 

republiky). Fotbal po celém světě zastřeńuje mezinárodní fotbalová federace FIFA 

(Fédération Internationale de Football Association), která byla zaloņena v roce 1904 a 

pořádá mimo jiné i mistrovství světa. Hlavní řídící evropskou organizací je UEFA 

(Union of European Football Association) (http://www.sidelinesoccer.com/). 

http://www.sidelinesoccer.com/
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1.1.2. Současné trendy 

Fotbal se stále vyvíjí a jde pořád dopředu. Proto je třeba sledovat světové trendy ve 

fotbale a řídit se podle nich. Je potřeba hledat stále nové tréninkové moņnosti a 

způsoby, jak dosáhnout nejvyńńí úrovně a nacházet nové metody, aby se hráči posouvali 

herně i fyzicky vpřed. Tyto trendy se zařazují hlavně do tréninku dětí, avńak hrají 

důleņitou roli i v tréninku profesionálních hráčů. Bedřich (2006) píńe, ņe se současný 

fotbal nejvíce vyznačuje svou dynamičností a variabilností. Obě fáze hry jsou tímto 

ovlivňovány, jak útočná, tak i obranná fáze. Současný fotbal je charakterizován vyńńí 

frekvencí střídání obranné a útočné fáze. Podmínkou pro tyto fáze je předevńím 

základní rozestavení hráčů a schopnost účelně reagovat na soupeřovu hru v utkání.  

„Vývojové trendy ve fotbale vyjadřují podstatné kvalitativní změny vývoje hry, které se 

projevují jako důsledek koncepce a plánování dlouhodobé přípravy. K pochopení 

současných požadavků moderního elitního fotbalu a jejich transferu do tréninkového 

procesu je využíváno srovnávacích studií, které analyzují vývojové trendy herního 

výkonu. Je zřejmé, že současný fotbal je rychlejší, více kontaktní, se zvyšujícím se 

významem taktické stránky herního výkonu. Je více profesionální a prováděný v lepších 

materiálních podmínkách pro trénink i utkání,“ (Bedřich, 2006).  

Autoři srovnávacích studií provedli analýzy a zjistili, ņe je více neņ patrná vyńńí 

rychlost hry, více kontaktů se soupeřem a zvyńující se význam taktické stránky herního 

výkonu. Soubor psychických kvalit hráče je dalńí věc, na kterou je kladen velký důraz. 

Důleņité jsou vlastnosti, které hráčům umoņňují správné, promyńlené a kreativní řeńení 

sloņitých herních situací, které určují úroveň kombinačních schopností a v neposlední 

řadě také hráčovu nepředvídatelnost pro soupeře (Ńipl, 2014). Fotbal je dále 

charakterizován neustálým zvyńováním poņadavků hlavně na intenzitu herních činností. 

V praxi to znamená, ņe hráči mají mnohem méně času i prostoru na uskutečnění herních 

činností (Votík, 2011). Tyto neustále se zvyńující poņadavky uvádí Strudwick a Reilly 

(2001). 

Tréninkové trendy podle FAČRu (2020): 

● „Zařazovat různé standardní situace do tréninku – autová vhazování, rohové 

kopy, přímé kopy.  
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● Nácvik útoku v podčíslení útočníků. Podle průzkumu padá až 80 % gólů v 

podčíslení útočníků. 

● Poziční hry a bagovky v co nejmenším přečíslení a nutnost konstruktivního 

zisku míče. 

● Hlavičkování by mělo být nedílnou součástí tréninků. Vzhledem k nařízením 

FIFA bychom měli ale volit takové metody, které nebudou děti nijak poškozovat 

(používat měkké pěnové míče, nafukovací míčky a pod…). 

● Od starších žáků dril na hráčských pozicích. 

● Opakované zakončení a dohrávání míčů. 

● Zapojování brankářů do tréninků – nejen pro hru nohama, ale i pro brankáře 

specifické činnosti, jako je vybíhání, rozehrávka na různé vzdálenosti, soubojové 

chování apod. 

● Ve všech průpravných cvičeních, která děláme, by mělo jít o to, aby hráči řešili 

situace, nikoli aby plnili šablony. 

● Minimalizovat ztrátový čas tréninku.“ 

1.1.3. Výkon ve fotbale  

Sportovní výkon je charakterizován jako projev specializovaných schopností sportovce. 

„Jeho obsahem je uvědomělá pohybová činnost zaměřená na řešení úkolů, které jsou 

vymezeny pravidly jednotlivých disciplín, závodů, soutěží a utkání“ (Lehnert, Novosad 

& Neuls, 2001). 

Sportovní herní výkon ve fotbale se rozděluje na dvě části. Individuální herní výkon a 

týmový herní výkon. Individuální herní výkon se dále dělí na útočné herní činnosti 

jednotlivce a obranné herní činnosti jednotlivce. Ty můņeme chápat jako nacvičené 

komplexy herních úkolů. Herní činnosti mají kaņdá svou technickou a taktickou stránku 

a nadále jsou velmi ovlivňovány kondicí a psychologickou připraveností jedince. Do 

útočných herních činností jednotlivce patří přihrávka, střelba, vedení míče, výběr místa, 

krytí míče, obcházení soupeře. Jsou to zkrátka ty dovednosti, které se týkají útočné fáze. 

Naproti tomu obranné fáze se týkají obranné herní činnosti jednotlivce. Jsou to 

odebírání míče, obsazování hráče s míčem, vyplňování prostoru a obsazování hráče bez 

míče (Votík, 2005). 
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Do týmového herního výkonu patří herní kombinace a herní systémy. Ty se téņ dělí 

na útočné a obranné. Herní kombinací je vědomá spolupráce minimálně dvou, ale i 

více hráčů v prostoru a v čase. Útočné herní kombinace jsou zaloņené na přihrávce, na 

výměně místa či na principu „přihraj a běņ“. Obranné herní kombinace jsou zaloņené na 

přebírání hráčů, na vzájemném zajińťování a dále na zesíleném obsazování hráče s 

míčem. Herní systémy souvisí s organizací týmu a uplatňují se v rozestavení hráčů a 

jejich součinností. Útočné herní systémy se týkají fáze s míčem a dělí se na postupný 

útok, rychlý protiútok a kombinovaný protiútok. Obranné herní systémy se týkají 

způsobů obrany, jedná se o tzv. systém zónové obrany, systém osobní obrany a systém 

kombinované obrany (Votík, 2005). 

1.2. Kondiční složka výkonu ve fotbale 

Kondiční sloņka sportovního výkonu se týká pohybových schopností. Perič a Dovalil 

(2010) definovali pohybové schopnosti jako relativně samostatné soubory vnitřních 

předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti, v níņ se také projevují. Chápejme 

to tak, ņe pohybové schopnosti jsou vrozené předpoklady k plnění pohybových úkolů. 

Jsou relativně stálé v čase, coņ znamená, ņe jejich změna vyņaduje dlouhodobé 

soustavné tréninkové působení. V komplexu předpokladů jedince rozlińujeme 

(Zahradník, Korvas, 2012): 

● rychlostní schopnosti 

● vytrvalostní schopnosti 

● silové schopnosti 

● koordinační schopnosti  

● pohyblivost. 

1.2.1. Rychlostní schopnosti 

Rychlostní schopnosti jsou definovány jako schopnost vyvíjet činnost s maximální 

intenzitou. Je charakteristická krátkou dobou trvání (do 20 s) a převáņným zapojením 

ATP-CP zóny. Pro fotbal je tato schopnost velice důleņitá, jelikoņ v zápase dochází k 

častým sprinterským soubojům o míč či náběhy v maximální rychlosti. Rychlost se dále 

dělí na maximální, akcelerační, reakční, frekvenční, rychlost se změnou směru a 

rychlost jednotlivého pohybu. Pro fotbal je velmi důleņitá rychlost se změnou směru, 
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jedná se o různé zrychlení, zpomalení, změny směru. Někdy je tato rychlost označována 

jako hbitost nebo agility. Pro fotbal má také velký význam akcelerační rychlost. Web 

fotbal-trenink.cz uvádí, ņe: 

 „50-65 % všech sprintů jsou kratší než 5 m 

 75-85 % všech sprintů nejsou delší než 10 m 

 průměrná délka sprintů 9 m 

 běžecká lokomoce se vyznačuje změnami směru, rychlosti (brzdění, zrychlení), 

různé způsoby běhu (bokem, pozadu)“ 

Acyklická rychlost neboli rychlost jednotlivého pohybu je dalńí velmi specifická oblast 

rychlostních schopností, která má spolu s reakční rychlostí velký význam pro brankáře 

(Dovalil, Perič, 2010). „Profesionální fotbalisté dosahují hodnot VO2 max – 56–69 

ml.min-1.kg-1. Těmito hodnotami se velmi blízce podobají např. běžcům-sprinterům na 

100 metrů a 400 metrů, kteří jsou dlouhodobě adaptováni na rychlostně silové, resp. 

rychlostně vytrvalostní výkony.“ (Psotta, 2006, str. 18).  Vyńńí hodnoty VO2max uvádí 

Havlíčková (1993), která uvádí u některých hráčů dokonce 65-70 ml.min-1.kg-1. Vyńńí 

VO2 max zpravidla dosahují krajní obránci společně se středovými hráči oproti 

například středním obráncům či útočníkům. 

1.2.2. Vytrvalostní schopnosti 

„Vytrvalost je všeobecně definována jakožto pohybová schopnost k dlouhotrvající 

tělesné zátěži neboli předpoklady provádět činnost s určitou nižší než maximální 

intenzitou co nejdéle, nebo po potřebnou dobu provádět cvičení s maximální intenzitou. 

Vytrvalost lze obecně chápat jako schopnost odolávat únavě.“ (Perič, Dovalil, 2010, str. 

106). Vytrvalostní schopnosti mají při fotbale důleņitou roli a tvoří ve hře samotný 

základ kondiční sloņky u celkového výkonu. Organismus vytváří specifické podmínky, 

které hráč potřebuje, aby dokázal odehrát zápas v maximálním nasazení a tempu po 

celou dobu jeho trvání. Dalńím důleņitým úkolem vytrvalosti je zotavování organismu v 

průběhu celého utkání. Ve fázích hry kdy je organismus relativně v klidu dochází 

k částečné obnově energetických zdrojů, Hlavní podíl na tom má aerobní vytrvalost.Z 

daného hlediska je moņné posuzovat vytrvalostní schopnosti jako presumpce pro uņití 

taktických dovedností, kreativity a herní inteligence.  
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Trénink vytrvalosti je úplným základem pro fotbal. Schopnost zotavení nemá jen velký 

význam při utkání, ale obrovskou důleņitost mají hlavně na konci soutěņního období a 

v přechodném období (Ńipl, 2014). „Při dobré zotavovací schopnosti organismu a 

dobré regeneraci může hráč podávat odpovídající výkon po celou soutěžní sezónu 

(Pavliń, 2000)“. Ve fotbalovém utkání jsou vyuņívány vńechny způsoby energetického 

krytí díky variabilitě vńech pohybů a komplexnímu zapojení celého těla.  

 

V letech 1960-1970 profesionální fotbalista naběhal celkem přibliņně 4-8 km v jednom 

utkání. V 70. letech dosáhl hráč světové úrovně v průměru přibliņně 8,5 km, v 

současnosti činí tato vzdálenost dle Votíka (2011) 10-13 km. Naběhaná vzdálenost se 

lińí také v závislosti na soutěņi (viz tab.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tab. 1: Celková vzdálenost překonaná v utkání dospělých hráčů vybraných ligových 

soutěņí v roce 1998-2005 (Psotta, 2006) 

1.2.3. Silové schopnosti 

Perič a Dovalil (2010) definovali silovou schopnost jako schopnost překonávat nebo 

udrņovat vnějńí odpor svalovou kontrakcí. Fotbal je velice komplexní sportovní hra, 

celková vzdálenost (km) základní soubor pozorovaných hráčů 

8,4 - 10,9 holandská profi-liga 

8,4 - 14,3 anglická Premier League 

9,4 - 11,2 druhá profesionální turecká liga 

7,5 - 9,8 jihoameričtí hráči hrající v Evropě 

10,3 - 12,1 první portugalská liga 

10 - 10,6 tým dánské profi-ligy 

12,4 - 14,8 tým Japonska 

11,6 - 14,8 tým Spojených arabských emirátů 
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proto má i síla veliký podíl na výsledném sportovním výkonu. Bez patřičného rozvoje 

silových schopností nemůņe být hráč v utkání úspěńný, tzn. nemůņe co nejlépe ovládat 

herní činnosti na hřińti. Poņadovaná úroveň rozvoje silových schopností a svalových 

skupin závisí na hráčově stylu a pozici v týmu. Jinou svalovou morfologii a odlińnou 

úroveň rozvoje silových schopností bude mít brankář, obránce, záloņník a útočník. 

Nejdůleņitějńí je síla dolních končetin, která je klíčová pro stabilitu, krytí míče a 

celkově kopy. Oproti tomu síla horní poloviny těla je důleņitá pro vzduńné souboje, 

krytí míče a odebírání míče. Síla se rovněņ nadále dělí na maximální, rychlostní, 

vytrvalostní a výbuńnou.  

1.2.4. Koordinační schopnosti 

Vnějńí projev koordinace je obratnost. Charakterizující prvky koordinace jsou nároky na 

rychlost, přesnost, přizpůsobování se vnějńím podmínkám a vytváření nových pohybů. 

Základem koordinace je činnost CNS. Pokud hovoříme o rozvoji koordinačních 

schopností, pak máme za cíl dosaņení u hráčů co nejvyńńí pohybové kultury, kdy 

vnějńím projevem je sladění pohybů a jednotlivých segmentů těla ve stejný čas. Jde o 

to, aby byl pohyb co nejekonomičtějńí a nejpreciznějńí s míčem i bez míče. Opakem je 

„neohrabanost“ a „neobratnost“ například při běhu či při práci s míčem.  

Z toho plyne, ņe koordinační schopnosti nejsou jedinou schopností, která ovlivňuje 

herní výkon ve fotbale. Schopnost koordinace spolupůsobí s dalńími kondičními 

schopnostmi na herní výkon hráče. Jestliņe je nám známo, ņe výsledným projevem 

koordinačních schopností je ekonomičnost, preciznost a schopnost přizpůsobovat se 

herním podmínkám, je zapotřebí tuto schopnost rozvíjet a formovat v období zlatého 

věku motoriky (6-12 let), v první fázi se zaměříme na rozvoj vńestrannosti, tj. 

vńeobecné koordinace a na začátku puberty (11-12 let) se zaměříme na koordinaci 

spojenou s fotbalem (Perič, Dovalil, 2010). 

1.2.5. Pohyblivost 

„Pohyblivost chápeme jako schopnost vykonávat pohyby ve velkém kloubním rozsahu“ 

(Perič, Dovalil, 2010). Pohyblivost má pro fotbal význam spíńe jako nepřímá součást 

kondiční sloņky. Ačkoli se i ve fotbale můņeme dostat do situace, kde bude potřeba 

velký kloubní rozsah, sportovní výkon na tom zcela závislý není. Kloubní pohyblivost 
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má pro fotbalisty důleņitost spíńe z hlediska prevence. Přiměřená pohyblivost do velké 

míry sniņuje moņnost svalového zranění při nekoordinovaných nebo nečekaných 

pohybech. 

1.3. Úpoly 

1.3.1. Charakteristika 

Úpoly jsou pohybové aktivity a specifická cvičení slouņící ke kontaktnímu fyzickému 

překonání partnera. Zatímco v úpolových sportech je kontaktní překonání partnera 

primárním úkolem, ve fotbale lze úpoly vyuņít při dílčích krocích, jako jsou například 

odebírání nebo krytí míče. Pro úpolové sportovce je základním předpokladem dobrý 

fyziologický základ, jako jsou dobře vyvinuté a pevné kosti, pruņné vazy velkých 

kloubů a celkově dobrá pohyblivost (Reguli, 2005). 

1.3.2. Taxonomie úpolů 

Systematiku úpolů dělíme na tři úrovně: První úroveň se věnuje průpravným úpolům, 

které sportovce připravují na úroveň druhou. V té uņ mluvíme o úpolech jako o 

úpolových sportech. Třetí úroveň se věnuje aplikaci úplolů do praxe v podobě 

sebeobrany. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1. Taxonomie úpolů (Reguli,2004) 
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1.3.3. Průpravné úpoly 

Průpravné úpoly jakoņto první úroveň systematiky úpolů jsou základním předpokladem 

pro postup do úrovně druhé a třetí. Jejich hlavní doménou jsou kontaktní činnosti 

s jedním nebo více partnery či soupeři. Lze je provádět bez předchozích zkuńeností a 

speciální přípravy. Z podstaty mají zejména soutěņní, zábavní, herní nebo bojový 

charakter a jsou opatřeny jednoduchými pravidly. Průpravné úpoly slouņí k osvojení 

základní úpolové techniky, která se nadále vyuņívá v druhé a třetí úrovni. Zároveň jsou 

průpravné úpoly součástí přirozené lidské aktivity, například jako spontánní způsob 

komunikace u dětí. 

Průpravné úpoly dále dělíme na základní úpoly a základní úpolovou techniku. Základní 

úpoly představují kontaktní cvičení, jako jsou například přetahy, přetlaky nebo odpory. 

V základní úpolové technice naopak ke kontaktu nedochází, ale cvičí se jednotlivě. Tato 

cvičení slouņí k rozvoji technik, které se vyuņívají v úpolových sportech, bojových 

umění a při sebeobraně. 

1.3.4. Úpolové sporty 

Druhou úroveň, úpolové sporty, chápeme jako samostatné úpolové systémy. Ty se od 

sebe navzájem odlińují několika aspekty: 

 názvem (judo, karate, aikidó, zápas, karate, MMA, box) 

 prostředky (technické, taktické, materiální) 

 členskou základnou a vnitřní hierarchií – tím rozumíme například zastřeńující 

organizace (národní, regionální) 

 metodami a formou výcviku 

 vzděláváním a výchovou 

 systémem pravidel. 

Výńe uvedené aspekty a znaky se u jednotlivých úpolových sportů lińí a neslouņí 

k jejich dělení. Proto se k diferenciaci úpolových sportů vyuņívá dělení podle zaměření 

a cílů, ze kterého vychází tři skupiny: 

 soutěņní úpolové sporty – Vyznačují se daným soutěņním systémem a sportovci 

je praktikují za účelem vítězství v jednotlivých soutěņích za předpokladu 
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správného ovládnutí technik a zároveň dodrņování pravidel. Mezi takové se řadí 

například box, zápas nebo kednó.  

 sebeobranné úpolové sporty – Jejich hlavní funkcí je vyuņití úpolového sportu 

pro potřeby sebeobrany. Do těté kategorie můņeme zařadit například dņúdņucu, 

gońin dņucu či krav magu. 

 komplexně rozvíjející úpolové sporty – Tato skupina se soustředí na 

dlouhodobý, ideálně celoņivotní rozvoj člověka. Kromě tělesného aspektu je 

kladen důraz také na duńevní a sociální rozměr. Tyto komplexní úpolové sporty 

jsou náročné na techniku a k jejich ovládnutí je nezbytné mít fyzický základ 

z průpravných úpolů.  

1.3.5. Sebeobrana 

Třetí úroveň, sebeobrana, se dělí na dva základní druhy podle cílové skupiny – osobní a 

profesní. Osobní sebeobrana je vhodná pro jedince vńech věkových, profesních i jiných 

kategorií. Podskupinou osobní sebeobrany je sebeobrana ņen, které tvoří specifickou 

část zájemců o tento druh úpolů. Profesní sebeobrana je naopak přímou součástí 

jednotlivých povolání a dělí se dále na sebeobranu pro bezpečnostní sloņky, ozbrojené 

sloņky a ostatní profese.  

Sebeobrana vyuņívá úpolové činnosti při přímém fyzickém střetu, ale zároveň je třeba 

chápat, ņe primárním cílem je vyhnout se jakémukoliv kontaktu a k sebeobraně 

přistoupit aņ jako k poslední moņnosti.  

1.4. Východiska práce 

Ve fotbale dochází k mnoha kontaktům a osobním soubojům. Ať uņ se jedná o situace 

jeden na jednoho, nebo i o situace, kdy je jedna strana v početní převaze. V tomto je 

velká podobnost s úpolovými sporty, které jsou zaloņeny na souboji jeden na jednoho. 

Fotbal by se mohl od úpolů naučit lepńí zvládání takovýchto soubojů. Dále by také 

mohla úpolová průprava některým hráčům pomoci být na hřińti tvrdńí a snaņit se více 

soubojů ustát, neņli jít hned k zemi a snaņit se vynutit si faul. Z toho vyplývá i redukce 

simulování, které je velkým problémem moderního fotbalu. Fotbal by mohl čerpat 

z úpolového tréninku hlavně co se týče tréninku rovnováhy a silného stabilního postoje. 

Hráč se při zápase dostane do velkého mnoņství osobních soubojů ať uņ v leņe, ve stoje 
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či ve vzduchu (viz. kapitola Typy soubojů), a proto je nutné, aby byl na vńechny typy 

soubojů dobře připraven. (Fotbalové techniky a dovednosti, 2004). Propojení těchto 

dvou oborů je velice zajímavé a můņe mít do budoucna velký potenciál k dalńímu 

výzkumu. Dalńím důleņitým faktorem ve fotbale a vlastně v kaņdém sportu je psychika. 

V tomto jsou úpolové sporty velmi specifické, jelikoņ k tréninku a vrcholovému 

zvládnutí musí mít kaņdý bojovník velkou pokoru a respekt ke svému soupeři, aby se 

předeńlo nejrůznějńím zraněním. To je dalńí pole, které by mohlo být do budoucna 

velmi zajímavé. Výzkum zaměřený čistě na psychické propojení těchto dvou sportů. 

Fotbalistům je často vytýkána jejich namyńlenost a arogantní chování, proto si myslím, 

ņe i po psychické stránce by se mohli fotbalisti naučit mnoho od úpolářů. Fotbal by se 

tak mohl posunout na vyńńí úroveň 

1.5. Cíle a metody práce 

1.5.1. Cíle práce 

Cílem mé práce je představit moņné benefity zařazovaní úpolů do tréninku fotbalistů. 

Odpovědět na otázku, proč zařazovat úpolové cvičení do tréninkového procesu. Zjistit, 

zda úpoly mohou pomoct hráčům na hřińti při zápase anebo i jako prevence zranění. 

Představit známé sportovce, kteří začlenili úpoly do tréninkového procesu a pomohlo 

jim to stát se ńpičkami ve svém sportu. Cílem praktické části bude sestavení několika 

fotbalových cvičení, ve kterých se objeví úpolové prvky. Ve cvičeních bude vyuņito 

velkých lap jako simulace fotbalového souboje tělo na tělo. 

1.5.2. Metody práce 

 Vybrat relevantní literaturu a provést důkladnou reńerńi dostupných 

informačních zdrojů. 

 Provést syntézu poznatků sesbíraných z reńerńované literatury a vytvořit 

relevantní teoretický podklad. 

 Na základě teoretického základu vytvořit návrh cvičení, které zařazuje úpoly do 

fotbalového tréninku. 
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1.6.  Stručný výklad pravidel o soubojích 

Stejně jako v úpolových sportech jsou jasně vymezena pravidla o kontaktu, jak se smí, 

či nesmí útočit, jak se smí či nesmí bránit, je tomu tak i ve fotbale. Je důleņité, aby byly 

ve fotbalových pravidlech definovány situace o osobních soubojích a kontaktech, 

protoņe ve sportu jde předevńím o zdraví vńech zúčastněných.  

Toto je výňatek z fotbalových pravidel podle Kureńe (2020) o přestupcích a 

proviňeních: 

„Přímé a nepřímé volné kopy a pokutové kopy mohou být nařízeny pouze za přestupky a 

provinění provedené v době, když míč je ve hře.  

Přímý volný kop  

Přímý volný kop rozhodčí nařídí, jestliže se hráč dopustí některého z následujících 

přestupků vůči soupeři způsobem, který je podle názoru rozhodčího nedbalý, 

bezohledný nebo který je proveden s použitím nepřiměřené síly:  

 vrazí do soupeře 

 skočí na soupeře 

 kopne nebo se pokusí kopnout soupeře  

 strčí do soupeře 

 udeří nebo se pokusí udeřit soupeře (vč. udeření hlavou) 

 nedovoleně zastaví soupeře nebo  

 podrazí nebo se pokusí podrazit soupeře  

Přestupek s fyzickým kontaktem se trestá přímým volným kopem nebo pokutovým 

kopem, přičemž  

 za nedbalost se považuje nepozornost nebo nedostatečná předvídavost následků 

boje o míč, ale stále ještě ve sportovním duchu; udělení osobního trestu není 

nutné 

 za bezohlednost se považuje, jestliže se hráč chová bez ohledu na možné 

důsledky pro soupeře, proto musí být napomenut  

 použití nepřiměřené síly se jedná, když hráč použije nepřiměřenou sílu a ohrozí 

zdraví a bezpečnost soupeře, proto musí být vyloučen  
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 Přímý volný kop rozhodčí také nařídí, jestliže se hráč dopustí některého z 

následujících přestupků 

 úmyslně zahraje míč rukou (vyjma brankáře v jeho vlastním pokutovém území)  

 drží soupeře  

 brání soupeři v pohybu, přičemž dojde ke kontaktu  

 někoho kousne nebo na někoho plivne 

 hodí předmět na míč, soupeře nebo rozhodčího, nebo předmětem, který drží v 

ruce, se dotkne míče  

Nepřímý volný kop 

Nepřímý volný kop je nařízen, pokud hráč: 

 projevuje nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího, používá útočné, urážlivé nebo 

vulgární výrazy anebo gesta nebo jiné slovní útoky  

 hraje nebezpečným způsobem 

 brání soupeři v pohybu, aniž by došlo ke kontaktu  

 brání brankáři v rozehrání míče nebo kopne či pokusí se kopnout do míče v 

okamžiku, kdy jej brankář rozehrává  

 dopustí se jiného přestupku neuvedeného v Pravidlech fotbalu, pro který byla 

hra přerušena k napomenutí nebo vyloučení hráče  

Nebezpečná hra  

Hraní nebezpečným způsobem je takový způsob hry, když při pokusu hrát míčem hrozí 

zranění některého hráče včetně hráče samého, nebo kterým blízko stojícímu soupeři 

znemožní hraní míčem z obavy před zraněním. Hraní tzv. „nůžkami“ je přípustné za 

předpokladu, že není nebezpečné pro soupeře. 

Bránění soupeři v pohybu bez fyzického kontaktu O bránění soupeři v pohybu se jedná, 

jestliže hráč se postaví soupeři do cesty, aby mu překážel, aby ho blokoval nebo 

zpomalil, nebo ho přinutil změnit směr pohybu, přičemž míč není v blízkosti ani jednoho 

z obou hráčů. Všichni hráči mají právo na své postavení na hrací ploše; stát soupeři v 

cestě není totéž jako postavit se soupeři do cesty. V případě, že míč je v hratelné 

vzdálenosti, může být hráč dovoleným způsobem atakován soupeřem. Hráč může krýt 
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míč tím, že se postaví mezi soupeře a míč, ale přitom musí být tváří a tělem k míči, a 

nesmí soupeře držet rukou nebo tělem.“ 

 

 

 

 

  

 

Obrázek 2. Nedovolený zákrok, fotbalista č. 4 nezahrál míč a trefil hráče do holeně (AP 

foto, 2008) 

1.7. Typy soubojů 

Souboj podle situace, kdy se dva protihráči snaņí získávat kontrolu nad balónem, 

definují Bjørneboe et al. (2013) a Konefał et al. (2019). V kaņdém fotbalovém zápase si 

můņeme vńimnout velkého mnoņství osobních soubojů mezi hráči. Bez osobních 

soubojů mezi hráči na hřińti si fotbal nedokáņeme představit, z toho důvodu se fotbal 

řadí mezi kontaktní sporty. Osobní kontakt na hřińti je velmi důleņitý a můņe být i 

rozhodujícím faktorem zápasu či můņe určovat tempo hry. Souboje můņeme rozdělit do 

různých kritérií. Bjørneboe et al. rozdělují souboje dle místa realizace, zda se souboj 

mezi hráči odehrává ve vzduchu (hlava-hlava, tělo-tělo, rameno-hlava, noha-hlava) či 

na zemi (skluz). Avńak velmi záleņí na rozhodnutí rozhodčích, zdali souboj skončí 

faulem, nebo je uznán jako čistý zákrok. V momentě, kdy hráč nepovolený zákrok 

provede, záleņí, jakou sankci dostane od rozhodčího (můņe být bez sankce, ņlutá karta 

či červená karta). Dalńí rozdělení soubojů můņe být ofenzivní nebo defenzivní, jiné 

rozdělení uņ se hodnotí podle úspěńných či neúspěńných soubojích ve fotbale. Níņe jsou 

popsány typické souboje ve fotbale.  
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Typy fotbalových soubojů: 

 vzduńný souboj 

 skluz 

 souboj 1 na 1 

 předskočení hráče  

 vypíchnutí míče 

Vzdušný souboj 

Vzduńný souboj je souboj o míč dvou soupeřů nad úrovní ramen. Důleņité pro úspěch je 

dobře odhadnutá situace, kdy hráč musí časoprostorově sladit vlastní činnost a v rámci 

pravidel hra tělem. Defenzivní vzduńný souboj se odehrává ve vzduchu mezi dvěma či 

více hráči, kdy se obránce snaņí převzít kontrolu nad míčem pomocí přihrávky 

spoluhráči (hlavičkou) či úspěńně provedeným dotekem. Pokus je úspěńný v momentě, 

kdyņ hráči získají míč či odkopnou míč do zámezí (mimo herní plochu). Za neúspěńný 

pokus se povaņuje, kdyņ hráč udělá faul či odevzdá míč soupeřům. Ofenzivní souboj ve 

vzduchu probíhá mezi dvěma či více hráči a útočník se pokouńí, aby jeho tým měl plnou 

kontrolu nad míčem, a to buď přihrávkou spoluhráči či úspěńně provedeným dotekem. 

Pokus je úspěńný v momentě, kdy útočník či jeho spoluhráči získají míč. Za neúspěńné 

se povaņuje ztráta míče (Bergkamp et al., 2020). 

Skluz 

Skluz je jeden z mála obranných zákroků, který je velmi těņký na učení a samo 

provedení je taktéņ sloņité. Největńí nevýhoda zákroku je ta, ņe je velmi riskantní a 

snáze se fauluje právě při něm. V momentě neúspěńného zákroku se obránce můņe 

vyřadit ze hry, proto je lepńí volit tento zákrok jako poslední moņnost. Na druhou 

stranu, kdyņ se daný zákrok provede úspěńně, můņe se tým dostat do rychlého 

přečíslení. Úspěńný zákrok je provedený správně v momentě, kdy útočící hráč vykopne 

míč a převezmou ho jeho spoluhráči či je odkopnut mimo hrací plochu. Neúspěńným se 
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zákrok stává v momentě, kdy se útočící hráč snaņí o přebrání míče, avńak ani on, ani 

jeho spoluhráči nemají míč pod kontrolou (Buraczewski, 2009). 

Souboj 1 na 1 

Souboj 1 na 1 je ve fotbale velice důleņitým faktorem, díky individuální útočné, či 

obranné schopnosti s míčem i bez něj, ať uņ v pozemním či vzduńném souboji, můņe 

výrazně ovlivnit výsledek celého zápasu (Evangelos et al., 2014). 

Předskočení hráče 

Zachycení přihrávky předskočením je situace, kdy obránce přečte přihrávku soupeře a 

přesune se do trajektorie dané přihrávky, čímņ zachytí přihrávku. Povaņuje se za 

úspěńné, kdyņ obránce získá míč nebo kdyņ míč míří do autu a je v bezpečí (Bergkamp 

et al., 2020). 

Vypíchnutí 

„Vypíchnutí také můžeme nazvat, jako odebrání míče při vedení, krytí, držení. 

Vypíchnutí míče může být ve stoje, v pádu nebo rozštěpem“(Krińtofová, 2021, str.26). 

Příleņitostí k vypíchnutí míče je za celý zápas mnoho, a kaņdý hráč se dostane do 

situace, kdy můņe míč odebrat, proto by měla technika vypíchnutí trénována útočníky, 

záloņníky, ale předevńím obránci. Jestliņe se při pokusu o odebrání míče dostane hráč 

do tvrdńího kontaktu se soupeřem, můņe souboj skončit nedovoleným zákrokem. 

(Fotbalové techniky a dovednosti, 2004). 

1.8.  Účinky/vliv úpolů na fotbal 

Pro lidi začínající s bojovými uměními nemusí být výhody výcviku bojových umění 

zřejmé. Výhody tréninku bojových umění, zejména pro děti a mládeņ, jsou vńak 

mnohem víc neņ pouhá fyzická vylepńení. Výhody bojových umění pokrývají spektrum 

fyzických, mentálních a sociálních atributů, které se vńechny učí a zdokonalují 

prostřednictvím tréninku bojových umění (Hom, 2017). Na povrchu je obtíņné pochopit 

korelaci mezi disciplínami bojových umění, jako je karate nebo taekwondo, a fotbalem. 

I kdyņ se zdá, ņe jsou na opačných koncích spektra, lze trénink bojových umění 

aplikovat na fotbal (Kicksite.com, 2014). 



   

 

 

 

 

26 

Při diskusi o dovednostech, které je třeba vyuņít v útočné a obranné fázi ve fotbale, je 

kromě rychlosti a vytrvalosti také důleņité zapojení horní poloviny těla. Článek z webu 

Bodybuilding.com uvádí řadu výhod, které mohou hráči získat absolvováním výuky 

bojových umění, včetně učení úhlů, zdokonalené práce nohou, vývoje dolního těņińtě, 

aby pomohly například v krytí míče či vzduńných soubojích. 

To vńe je nezbytné při hraní fotbalu a bojová umění mohou hráči pomoci tyto 

dovednosti rozvíjet a zlepńovat. Tento druh tréninku můņe znít jedinečně, ale byl pouņit 

v NFL v roce 1978, kdy ho kondiční trenér Cowboys představil týmu (Kicksite.com). 

Samozřejmě to není exkluzivní pro profesionální sportovce. Hráči na vńech úrovních 

mohou vyuņít výhod nabízených tréninkem bojových umění k tomu, aby vynikli na 

fotbalovém hřińti a jako dvojitý bonus se zlepńili také v oblasti sebeobrany. 

Nakonec jsou bojová umění přenositelná v mnoha oblastech ņivota. Některé mohou být 

nápadnějńí neņ jiné. Z tohoto druhu tréninku vńak můņe těņit téměř kdokoli a vstup do 

ńkoly bojových umění můņe jednotlivcům pomoci zlepńit se ve fyzické, mentální a 

atletické perspektivě (Kicksite.com, 2014). 

Studium taekwonda nebo karate vyņaduje duńevní i fyzické investice. Studenti potřebují 

rozvíjet mentální soustředění, aby potlačili bolest a stále podávali výkon na vysoké 

úrovni (Kicksite.com, 2014). 

Podle Bartíka (2010) hrají úpoly významnou roli v duńevním, zdravotním a fyzickém 

vývoji jedince. Dobře rozvíjejí předvídání, umoņňují objektivnějńí sebehodnocení a 

reálné řeńení stresových situací, zvyńují psychickou odolnost při překonávání 

nepříjemných pocitů z úderů, zásahů zbraní, páčení, pádů a tvrdého kontaktu. Jsou 

součástí profesionální přípravy speciálních skupin armády, policie a dalńích 

bezpečnostních sloņek, učitelů tělesné výchovy a trenérů sportu (Khun, 2018). 

Biomechanické účinky 

„Umožňuje účelné využívání působení vnitřních a vnějších sil, bez anebo se zbraní, při 

likvidaci odporu soupeře a vítězství nad ním“ (Khun, 2018).  
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Fyziologické účinky 

Úpolový trénink napomáhá k tvorbě nových pohybových struktur, které jdou od 

nejjednoduńńích pohybových skladeb aņ po koordinačně náročné pohybové komplexy. 

Specificky rozvíjí pohybové schopnosti, napomáhají rozvíjet taktilní a proprioreceptivní 

citlivost a koordinační schopnost, která je zásadní pro udrņení statické a dynamické 

rovnováhy (Khun, 2018). V několika studiích bylo potvrzeno, ņe cvičení tvrdých 

bojových sportů, jako například karate, vede ke zlepńení svalové síly, vylepńení 

posturální kontroly a zlepńení kardiovaskulární zdatnosti (Origua Rios et al., 2018).  

Sportovci, kteří se pravidelně věnují bojovým uměním, se také těńí zvýńenému pocitu 

rovnováhy a učení specifickým dovednostem, aby se předeńlo zranění, například naučit 

se správně padat v přehozech, které jsou součástí mnoha bojových umění jako aikido, 

judo a jiu jitsu (Hom, 2017). Výhody fyzické zdatnosti jsou dobře zdokumentovány. 

Podle Americké rady pro cvičení (2017) mají fyzicky aktivní děti méně chronických 

zdravotních problémů neņ děti, které jsou sedavé. Bez ohledu na to, jaké bojové umění 

studujete, je pohyb těla technikami bojového umění skvělým cvičením. Přestoņe hodiny 

bojového umění nejsou tak náročné na kalorie jako jejich varianty zaměřené na fitness, 

jako je například kardio kickbox nebo Thai Box, cvičí vńechny klouby a svalové 

skupiny. Pravidelný trénink způsobuje postupné zlepńování kondice. Existují také 

specifické fyzické výhody jedinečné pro bojová umění. Například zakladatel aikidó 

Morehei Ueshiba uvedl, ņe pády a kotrmelce v aikido jsou prospěńné pro vnitřní orgány 

(Hom, 2017). Existují vńak dalńí fyziologické účinky, jako je například rozvoj 

flexibility, zvětńení kloubního rozsahu nebo zrychlení reflexů a zlepńení schopnosti 

rychle reagovat na nečekané situace, které mohou na hřińti nastat. 

Biologické a sociální účinky  

Díky úpolové průpravě si cvičenec upevňuje sebejistotu, sebeovládání a vyrovnanost. 

Frustrační tolerance se díky cvičení úpolů zvyńuje a cvičenec si navyká na tvrdý kontakt 

(Khun, 2018). Trénink úpolů a bojových sportů přispívá ke sníņení agresivity.  Můņeme 

říci, ņe v bojových uměních, jako je například karate, není prostor pro silná ega, 

sobeckost nebo jeńitnost. Coņ je obvykle veliký problém ve fotbale. Pro osobu 

zdokonalující se v karate je důleņité uvědomění, ņe na prvním místě není předvádění se 

ostatním nebo ukazování své síly, nýbrņ sebezdokonalování. Vhodně orientovaný 
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trénink vede ke zlepńení techniky a silného osobního charakteru cvičence. Etika je 

v bojových uměních velmi důleņitá. Je zásadní čestné a ohleduplné chování k soupeři i 

tréninkovému partnerovi stejně tak, jako respektování pokynů trenéra a protivníků. 

Mluvíme o tom, ņe je při tréninku bojových umění moņné partnera zranit nebo hůře – 

zejména při tréninku či soutěņích, které pouņívají techniky z období „jutsu“ (vyvinuty 

za účelem paralyzace či přímo likvidace agresora). Je zapotřebí vńtípit si etické chování 

tak, aby vítězství vņdy bylo dosaņeno morálně a čestně bez poruńení pravidel (Skryja, 

2018). Jak bylo jiņ mnohokrát zmíněno, důleņitý je rozvoj soustředění. Pro úpolové 

sporty je důleņité nastupovat s čistou hlavou a dokonale soustředěný po celou dobu 

tréninku, aby bylo dosaņeno poņadovaného účinku. Tento trénink soustředění by se dost 

dobře dal vyuņít i při fotbale. 

 

Bezpečnostní hledisko 

Úpoly a bojová umění mají pozitivní dopad na celkovou výchovu dětí, etiku, pomoc 

druhému či předcházení úrazům při osobním kontaktu jak ve fotbale, tak hlavně v 

ņivotě. Vyuņití etiky je nutné i v případě vyuņití bojových umění pro sebeobranu. 

„Například karatista za všech okolností musí umět vyhodnotit situaci a využít své umění 

tak, aby byl dodržen princip přiměřené obrany (známý i z běžné právní terminologie)“ 

(Skryja, 2018). Cvičení úpolů můņe pomoci hráčům na hřińti cítit se bezpečněji v 

soubojích a do jisté míry zvedá i sebevědomí.  

Zranění 

„Nejčastějším druhem fotbalových zranění jsou úrazy dolních končetin“(Vlk, 2013, str. 

15), z kloubů jsou to hlavně kotníky a kolena. Co se svalstva týče, nejčastějńím 

zraněním svalů dolní končetiny jsou svaly lýtka a stehna. Nejčastějńí příčinou úrazů u 

kloubů je podvrtnutí kotníku či dislokace kolenního kloubu a úrazy vazů v jiņ 

zmíněných kloubech. Ve svalech jsou to předevńím nataņení a namoņení. Přibliņně 20-

25 % vńech zranění jsou zranění opakovaná. Mnoha zraněním by se vńak dalo předejít 

(Bahr a kol., 2008). 

Pro fotbalisty je důleņité mít rozvinuté silové schopnosti, aby neměli potíņe s 

rovnováhou, obratností a dalńími faktory ovlivňujícími sportovní výkon, a naopak měli 
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výhodu například při vzduńných soubojích, které často větńina hráčů podstupuje. Je 

důleņité mít silové schopnosti na co nejvyńńí úrovni, aby se potenciálně předeńlo 

různým zraněním a úrazům. Také se doporučuje nepodceňovat důleņitost síly svalů 

dolních končetin, mezi které řadíme čtyřhlavý stehenní sval a velký sval hýņďový, 

jelikoņ fotbalisti se silnějńími hýņděmi, zády, břichem a stehny mají při osobních 

soubojích podstatnou výhodu (Bahr a kol., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Lokalizace fotbalových zranění (Hawkins a Fuller, 1999) 

1.9.  Sportovci věnující se bojovým uměním 

Sportovci vņdy hledají konkurenční výhodu. Proto si osvojují alternativní tréninkové 

metody, které nemají nic společného s hrami, ve kterých soutěņí. Není neobvyklé slyńet 

o tom, ņe fotbalisté pouņívají balet ke zlepńení hbitosti a rovnováhy nebo o sportovcích 

napříč řadou sportů, kteří se věnují smíńeným bojovým uměním. Trénink bojových 

umění můņe pomoci sportovci podávat lepńí výkony v jeho sportu. V následující 

kapitole jsou představeni sportovci, kteří začlenili úpoly do svého tréninkového procesu 

a pomohlo jim to v komplexním tělesném rozvoji.  

1.9.1. Kobe Bryant 

V NBA byl Kobe Bryant jedním z nejslavnějńích a nejuznávanějńích hráčů basketbalu. 

V dresu amerického Los Angeles Lakers strávil dvacet sezón a je povaņován za největńí 

klubovou legendu. Ve dresu Lakers získal pět titulů a v historických tabulkách NBA se 
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dostal na nejvyńńí příčky. Kobe Bryant má dnes v NBA přes 1300 odehraných zápasů 

(Sport.cz, 2021). K jeho úspěchům mu pomohlo mimo jiné i to, ņe jeho tréninkový 

reņim ovlivnil Bruce Lee. Bruce Lee je asi největńím mistrem bojových umění vńech 

dob. Jeho zvládnutí několika různých oborů mu umoņnilo vytvořit si vlastní: Jeet Kune 

Do.  

Bryant začlenil základy bojových umění do svého basketbalového tréninku před 

několika lety. Kobe uvádí: „Jde o to mít k dispozici základní dovednosti, abyste mohli 

reagovat v jakékoliv situaci,” (Andrew McNikol, 2017, str 1.).  Kobe usilovně pracoval 

na tom, aby Leeho principy uņitečnosti, hbitosti, rychlosti a efektivity zařadil do svého 

vlastního tréninku. 

Basketbalový trenér Ganon Baker napsal, ņe Jeet Kune Do se zaměřuje na to, jak rychle 

a efektivně reagovat při vynaloņení minimální fyzické energie. To se můņe zdát jako 

oxymóron, protoņe sport je primárně o fyzické námaze. Ale pochopením toho, jak 

zbytečně neplýtvat energií, se sportovci v podstatě stanou lepńími ve hrách, které hrají 

(Kicksite.com). 

1.9.2. Zlatan Ibrahimović 

Zlatan Ibrahimović je ńvédský fotbalový útočník. Ve svých 39 letech obléká dres 

italského klubu AC Milán a i přes svůj věk stále patří k nejlepńím evropským 

útočníkům. Za svou bohatou fotbalovou kariéru nasbíral mnoho týmových i 

individuálních ocenění jako například jedenáct titulů pro vítěze ligy ve čtyřech různých 

soutěņích a přidal k tomu i titul v Evropské lize v sezóně 2016/17 (transfermarkt.com).  

Bojová umění silně ovlivnily jeho kariéru. Zlatan uņ v 17 letech získal černý pásek v 

taekwondu a bojovému umění se věnuje společně s fotbalem celý ņivot. I přes svoji 

výńku, která je 195 cm, je Zlatan velice hbitý, flexibilní a má skvělé načasování. Zlatan 

je dobře známý tím, ņe do svého herního stylu zapojuje akrobatické kousky. Ať uņ při 

střílení gólů anebo při mezihře, dokáņe zahrát míč nohou i nad úrovní své hlavy. 

Někteří fotbaloví experti vńak tyto herní kousky odsoudili, jelikoņ podle pravidel 

fotbalu se jedná o hru vysokou nohou a hrozí zranění protihráče. 
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Obrázek 4. Ibrahimovićův neobvyklý kop při zápase (AFP/Getty Images, 2018) 

 

V roce 2017, kdy Ibrahimović přestoupil do jednoho z největńích evropských klubů 

Manchestru United, začal tento klub zařazovat bojová umění pravidelně do tréninku od 

kategorií U9 aņ po U21. Tréninky taekwonda měl na starost bývalý bronzový medailista 

z mistrovství Evropy v taekwondu Andrew Deer.  

Tony Strudwick, tehdejńí hlavní kondiční trenér Manchesteru United, řekl: „Bylo to 

skvělé pro práci nohou, rovnováhu a obratnost. Pro nás je to všechno o zvýšení šířky 

pásma pohybu našich hráčů a došlo k opravdu pěknému přenosu dovedností mezi 

sporty. Například v taekwondu jsou sportovci velmi zdatní v uzavírání prostoru a 

couvání, což je užitečná dovednost i ve fotbale, zejména pro obránce.“ 

Strudwick jeńtě dodal, ņe: „pokud nebudeme opatrní, všichni mladí sportovci budou 

hrát pouze fotbal. Musíme zlepšit účast ve více sportech, takže jsme v akademii dělali 

takové věci, jako jsou gymnastika a box,“ (Simon Austin, 2018).  
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Obrázek 5. Zlatan Ibrahimovic a jeho výjimečná flexibilita (PA:Empics Sport, 2018)  
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2. Praktická část 

Praktická část představuje sadu ńesti cvičení, které by trenéři mohli zařadit do 

tréninkového procesu. Jedná se o cvičení s velkými lapami, které mají simulovat 

fotbalový souboj. První čtyři cvičení jsou koncipována pro hráče a mají mimo zpevnění 

v soubojích slouņit i k rozvoji práce s míčem. Poslední dvě cvičení jsou stavěna pro 

brankáře, kteří se v nich mimo chytání míče ocitnou v soubojích tělo na tělo. Při vńech 

cvičeních je nutné dodrņovat zásady bezpečnosti a být maximálně ohleduplný ke svým 

spoluhráčům. Vņdy pouņívat přiměřenou sílu do souboje, neuhýbat či nijak zásadně 

nehýbat s lapou při cvičení, jelikoņ hrozí riziko pádu a moņné zranění. Při cvičeních, 

kdy spoluhráč skáče, je důleņité nechat mu dostatečný prostor na doskok, aby se 

minimalizovalo riziko poranění kotníku. 
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2.1. Cvičení č. 1: Slalom se soubojem 

Výchozí pozice: Hráč s míčem stojí na začátku slalomové dráhy, na kaņdé straně 

slalomu je připraven jeden lapař. 

Provedení: Hráč provádí slalom s míčem a lapař ho atakuje lapou, po souboji hráč 

pokračuje ve slalomu. 

Cíl: Provedení slalomu tam a zpět, hráč má stálou kontrolu nad míčem, absolvovat 

souboje během slalomu. 

Pravidla: Hráč musí mít stálou kontrolu nad míčem, lapař pouņívá přiměřenou sílu 

vedenou na trup hráče s míčem. 

Interval zatížení: 20 s 

Počet sérií: 3-4 

Interval odpočinku: 1:4 

Účinky: Zlepńení práce s míčem pod tlakem, trénink stability v soubojích, nácvik 

souboje ve stoje. 

  

  

 

 

 

  

Obrázek č. 6 Výchozí pozice slalomu  Obrázek č. 7 1. souboj ve slalomu 

Obrázek č. 8 2. souboj ve slalomu   Obrázek č. 9 Dokončení slalomu 
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2.2. Cvičení č. 2: Nahazovačky s tlakem 

Výchozí pozice: Hráč stojí na místě a je zapřený o lapu, kterou drņí lapař, dalńí hráč 

stojí naproti a drņí míč v ruce. 

Provedení: Hráč nahazuje míč na nohu, hráč, který je zapřen do lapy, míč vrací. 

Cíl: Kvalitní vrácení míče a zůstat stále ve stabilním postoji. 

Pravidla: Lapař pouņívá přiměřenou sílu vedenou na trup stojícího hráče, hráč se snaņí 

o co nejkvalitnějńí vrácení míče, aniņ by se nechal rozhodit. 

Interval zatížení: 30 s 

Počet sérií: 2x kaņdá noha 

Interval odpočinku: 1:3 

Účinky: Zlepńení stability na jedné noze, zkvalitnění vracení nahozených míčů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12 Vyuņití rukou při souboji 

Obrázek č. 10 Výchozí pozice pro nahazovačky     Obrázek č. 11 Vrácení míče po nahození 
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2.3. Cvičení č. 3: Nahazovačky na hlavu 

Výchozí pozice: Hráč stojí na místě a je zapřený o lapu, kterou drņí lapař, dalńí hráč 

stojí naproti a drņí míč v ruce. 

Provedení: Hráč nahazuje míč na hlavu do výskoku, hráč zapřen do lapy vrací míč 

hlavou. 

Cíl: Kvalitní vrácení míče hlavou, nenechat se rozhodit ve výskoku. 

Pravidla: Lapař pouņívá přiměřenou sílu vedenou na trup hráče ve výskoku, hráč se 

snaņí o co nejkvalitnějńí vrácení míče hlavou.  

Interval zatížení: 20 s 

Počet sérií: 4 

Interval odpočinku: 1:3 

Účinky: Zlepńení hlavičkování v souboji, načasování a výskok v souboji. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13 Výchozí pozice pro nahození na hlavu     Obrázek č. 14 Výskok na hlavičku 

Obrázek č. 15 Vrácení míče hlavou 
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2.4. Cvičení č. 4: Vedení s odporem 

Výchozí pozice: Hráč s míčem stojí, před ním stojí hráč s lapou směrem k hráči. 

Provedení: Hráč vede míč proti hráči s lapou, ten se ho snaņí brzdit, hráč pouņívá ruce 

ke krytí prostoru a pohybuje se směrem vpřed. 

Cíl: Dostat se s míčem pod kontrolou po vyznačené dráze a nenechat se příliń zbrzdit 

lapařem. 

Pravidla: Lapař pouņívá přiměřený odpor a couvá spolu s hráčem, hráč má neustále 

míč pod kontrolou. 

Interval zatížení: 15 s 

Počet sérií: 3-4 

Interval odpočinku: 1:2 

Fyziologický účinek: Zlepńení vedení míče s odporem, zapojení rukou. 

Obrázek č. 16 Výchozí pozice pro vedení míče     Obrázek č.17 Vedení míče s odporem 

Obrázek č.18 Lapař dává  odpor při vedení    Obrázek č. 19 Hráč má stále míč pod kontrolou 
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2.5. Cvičení č. 5: Chycení míče ve výskoku 

Výchozí pozice: Brankář stojí na místě a je zapřený o lapu, kterou drņí lapař, dalńí hráč 

stojí naproti a drņí míč v ruce. 

Provedení: Hráč nahazuje míč brankáři do výskoku, který míč nad hlavou chytá. 

Cíl: Chytit míč ve výskoku a nenechat se rozhodit lapou, kvalitní bezpečné dopadnutí.  

Pravidla: Lapař pouņívá přiměřenou sílu vedenou na trup brankáře ve výskoku.  

Interval zatížení: 5 s 

Počet sérií: 6-8 

Interval odpočinku: 1:5 

Účinky: Zlepńení chytání míče ve výskoku pod tlakem, načasování vyuņití odporu. 

  

 

Obrázek č. 20Výchozí poloha brankáře pro výskok          Obrázek č. 21 Výskok brankáře 

Obrázek č. 22 Chycení míče ve výskoku    Obrázek č. 23 Dopad brankáře s míčem 
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2.6. Cvičení č. 6: Chycení míče na zemi 

Výchozí pozice: Brankář stojí v bráně vedle lapaře, dalńí hráč je připraven proti nim 

s míčem u nohy. 

Provedení: Hráč posílá míč po zemi k tyči, v tu chvíli se brankář odráņí ze souboje a 

chytá míč. 

Cíl: Vyuņít tlak lapy k odrazu a chytit míč. 

Pravidla: Lapař stojí pevně na místě a vyvíjí přiměřený tlak na brankáře. 

Interval zatížení: 5 s 

Počet sérií: 7-8x kaņdá strana 

Interval odpočinku: 1:3 

Účinky: Nácvik vyuņití souboje k odrazu, zlepńení chytání míče při zemi, načasování 

pro skok. 

   

 

 

 

 

 

Obrázek č. 24 Výchozí pozice brankáře v souboji         Obrázek č. 25 Odraz brankáře 

Obrázek č. 26 Poloņení na zem   Obrázek č. 27 Chycení míče 
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2.7. Diskuze 

Propojení úpolů a fotbalu je velice mladé a neprobádané téma, tudíņ vyhledávání 

informací o spojení těchto dvou oborů bylo náročné. Tomuto tématu se jiņ přede mnou 

věnoval Bc. Lukáń Khun, který napsal práci Úpolová cvičení pro kondiční rozvoj 

fotbalisty, která byla cílena na vytvoření mikrocyklu sloņeného z úpolových cvičení. 

Autor zde rozvinul myńlenku o zařazení těchto cvičení aņ na samotný konec tréninkové 

jednotky. V tomto s mým kolegou nesouhlasím, z mé vlastní analýzy literatury mi 

vychází jako vhodnějńí řeńení zařazení úpolových cvičení na konec úvodní části 

tréninkové jednotky. Po tom, co je tělo zahřáté a protaņené, by bylo vhodné vloņit tato 

úpolová cvičení, aby byli hráči připraveni na kontakt, který je v hlavní části čeká, a byli 

zaktivovány vńechny svalové skupiny. Cílem úvodní části je, aby hráči byli komplexně 

připraveni podat výkon v hlavní části tréninku. Pravidelným vkládáním těchto 

úpolových prvků by dosáhli lepńí aktivace v úvodní části tréninkové jednotky, 

komplexního posílení celého těla v soubojích, lepńí stability a v neposlední řadě 

samozřejmě větńí pestrosti tréninku a zabránění jednotvárnosti. 

Je také moņné do tréninkového procesu zařadit jeden trénink zaměřený pouze na úpoly. 

Trénink by mohl probíhat v tělocvičně za úplné absence fotbalového vybavení. Kaņdý 

trénink by mohl být zaměřený na průpravné úpoly či speciálně na jeden úpolový sport. 

V ročním tréninkovém cyklu by se tak dalo pokrýt velké mnoņství úpolových cvičení, 

které by taktéņ zabránily monotematičnosti tréninku. Z vlastní zkuńenosti vím, ņe 

takovéto tréninky jsou, hlavně pro mladńí kategorie, atraktivní a nápomocné. Mně i 

spoustě mým spoluhráčům v kategorii U16 pomohly tréninky kickboxu, na které jsme 

docházeli pravidelně jednou za dva týdny. 

Dalńí prostor pro zkoumání tématu se nabízí pomocí praktického výzkumu, kde by se 

fotbalová cvičení s vyuņitím lap vyzkouńela a prověřila, zda přináńí kýņené výsledky. 

Bohuņel z důvodu probíhající pandemie nebylo vhodné cvičení ozkouńet v praxi.  

Velkým benefitem úpolových cvičení je, ņe by mohl pomoci dospívajícím hráčům 

(kategorie U17-U19) vpracovat se do „dospělého fotbalu“. Český fotbal je hodně 

soubojový a vyņaduje velkou fyzickou připravenost, s čímņ má mnoho hráčů, kteří se 

posouvají z mládeņnických kategorií do A týmů, velké problémy. Dospělý fotbal 

vyņaduje dobrou silovou a vytrvalostní připravenost a obsahuje větńí mnoņství tvrdńích 
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soubojů, neņ na které byli hráči zvyklí. Proto je moņnost zařadit také individuální 

úpolové tréninky pro hráče v akademiích, jejichņ kluby je chtějí připravit pro A týmy.  
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Závěr 

Cílem práce bylo představit propojení fotbalu a úpolů, zjińtění moņných benefitů a vlivu 

tréninku úpolů na fotbal. Cíl této práce byl naplněn, i kdyņ informace o propojení těchto 

dvou oborů bylo sloņité dohledat a dalńí akademické zkoumání by tématu znatelně 

prospělo. 

Teoretická část nám představuje oba dva obory, fotbal a úpoly. Od základních 

charakteristik, přes kondiční sloņku fotbalového výkonu, aņ po rozdělení úpolů. Dalńí 

kapitola představuje fotbalová pravidla o soubojích a o tom, co vńechno se smí a co se 

nesmí, aby bylo jasně vymezeno, do jaké míry je vhodné úpoly do fotbalu 

implementovat. Následují moņná rizika v podobě zranění a typy soubojů pro lepńí 

představení, jak vlastně můņe vypadat fotbalový souboj. Dále se dostáváme 

k praktickému vyuņití úpolového tréninku ve sportech, a to je představení dvou 

ńpičkových sportovců, kteří ke zkvalitnění svého sportovního výkonu začlenili 

úpolovou průpravu do svého tréninku. V praktické části je představena sada cvičení 

společně s pokyny a parametry zatíņení. Čtyři cvičení jsou koncipována pro hráče. 

Základem těchto cvičení je odpor lapy, který simuluje fotbalový souboj tělo na tělo. 

Poslední dvě cvičení jsou dělána na míru brankářům, přičemņ jsou postavena na stejném 

principu, kdy začátek kaņdého cvičení probíhá v souboji hráč-lapa. 

Je pravděpodobné, ņe do budoucna se tomuto tématu bude věnovat více autorů a bude 

realizováno více praktických výzkumů, protoņe propojení těchto dvou oborů nabízí 

ńirokou ńkálu výzkumných otázek a prostoru pro testování.  

  



   

 

 

 

 

43 

Seznam použité literatury 

AUSTIN, Simon. Zlatan Ibrahimovic and the benefits of a multi-sport approach. 

Trainingground.guru [online]. 16.9.2018. [cit. 2021-7-22]. Dostupné z: 

https://trainingground.guru/articles/how-zlatan-and-man-utd-use-taekwondo  

AFP/Getty Images. Zlatan Ibrahimovic. Https://www.independent.co.uk/ [online]. 

5.12.2016 [cit. 2021-8-7]. Dostupné z: https://static.independent.co.uk/s3fs-

public/thumbnails/image/2016/12/05/14/zlatan.jpg?width=990&auto=webp&quality=75 

BAHR, R. a kol. Manuál fotbalové medicíny, 1. vyd. Praha: Olympia a.s., 2008. ISBN 

978-80-7376-080-9  

BARTÍK, P., SLIŅIK, M., ADAMČÁK, Ń. Teória a didaktika úpolov pre základné a 

stredné ńkoly. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 

2010. ISBN 978-80-557-0004-5. 

BEDŘICH, L. (2006). Fotbal-rituální hra moderní doby. Brno: Masarykova univerzita 

BERGKAMP, Tom LG, et al. The validity of small-sided games in predicting 11vs-11 

soccer game performance. PloS one, 2020, 15.9: e0239448. 

BJØRNEBOE, John, et al. Lower incidence of arm-to-head contact incidents with 

stricter interpretation of the Laws of the Game in Norwegian male professional football. 

British journal of sports medicine, 2013, 47.8: 508-514 

BUZEK, M. a Procházka, L. Česká fotbalová škola. Olympia, Praha 1999, ISBN 80-

7033-596-3 

European Sport Chart. Brussel: European commision 1992 

EMPICS SPORT. Zlatan Ibrahimovic defied the laws of physics with his leap for LA 

Galaxy. Www.thesun.co.uk [online]. 23.4.2018 [cit. 2021-8-7]. Dostupné z: 

https://www.thesun.co.uk/sport/football/6123831/zlatan-ibrahimovic-incredible-kung-

fu-pass/ 

FAČR. Tréninkové trendy. Https://tv.fotbal.cz/ [online]. Praha, 26.6.2020 [cit. 2021-7-

27]. Dostupné z: https://tv.fotbal.cz/facr/treninkove-trendy 

https://trainingground.guru/articles/how-zlatan-and-man-utd-use-taekwondo
https://tv.fotbal.cz/facr/treninkove-trendy


   

 

 

 

 

44 

Fotbalové techniky a dovednosti: ve spolupráci s Fotbalovou ńkolou Bobbyho 

Charltona. 1. české vyd. Praha: Svojtka & Co., 2004, 192 s. ISBN 80- 7237-784-1. 

HAVLÍČKOVÁ, L. (1993). Fyziologie tělesné zátěņe II: Speciální část - 1. díl. Praha: 

Karolinum. 

HAWKINS RD, FULLER CW 

A prospective epidemiological study of injuries in four English professional football 

clubs. 

British Journal of Sports Medicine 1999;33:196-203. 

 

HOM, James. Why Study Martial Arts?: Physical, Mental, and Social Benefits [online]. 

2017 [cit. 2021-7-14]. Dostupné z: https://www.mastersmartialarts.net/benefits-of-

martial-arts  

International Soccer Organizations. Sideline soccer [online]. [cit. 2021-6-18] Dostupné 

z: http://www.sidelinesoccer.com/international-soccer-organizations  

KHUN, Lukáń. Úpolová cvičení pro kondiční rozvoj fotbalisty. 2018. Bakalářská práce. 

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Technické a úpolové sporty. 

Vedoucí práce Zdobinský, Adam. 

KLIKA, Brett. Top 10 Reasons Children Should Exercise. American council of exercise 

[online]. 2017, 7.6.2017 [cit. 2021-7-20]. Dostupné z: 

https://www.acefitness.org/education-and-resources/lifestyle/blog/6441/top-10-reasons-

children-should-exercise/ 

KONEFAŁ, Marek, et al. A new approach to the analysis of pitch-positions in 

professional soccer. Journal of human kinetics, 2019, 66: 143 

KRIŃTOFOVÁ, Tereza. Analýza řešení soubojů ve fotbale. Brno, 2021. Bakalářská 

práce. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií. Vedoucí práce 

PhDr. Jan Cacek, Ph.D. 

KUREŃ, Jiří. Pravidla fotbalu: platná od 1.8.2020 Praha: Olympia, 1988-. ISBN 978-

80-7376-604-7. 

https://www.mastersmartialarts.net/benefits-of-martial-arts
https://www.mastersmartialarts.net/benefits-of-martial-arts
http://www.sidelinesoccer.com/international-soccer-organizations
https://www.acefitness.org/education-and-resources/lifestyle/blog/6441/top-10-reasons-children-should-exercise/
https://www.acefitness.org/education-and-resources/lifestyle/blog/6441/top-10-reasons-children-should-exercise/


   

 

 

 

 

45 

LEHNERT, Michal, Jiří NOVOSAD a Filip NEULS. Základy sportovního tréninku I. 

Olomouc: Hanex, 2001. ISBN 80-85783-33-9. 

Martial arts can help football players become better [online]. 4.9.2014 [cit. 2021-7-14]. 

Dostupné z: https://kicksite.com/resources/newsletter/martial-arts-can-help-football-

players-become-better 

MCNIKOL, Andrew. NBA legend Kobe Bryant on how Bruce Lee’s Jeet Kune Do 

philosophy inspired ‘Mamba Mentality’. South China Morning Post [online]. 17.9.2017 

[cit. 2021-7-14]. Dostupné z: https://www.scmp.com/sport/other-

sport/article/2111472/exclusive-nba-legend-kobe-bryant-how-bruce-lees-jeet-kune-do  

NAVARA, M., Buzek, M., & Ondřej, O. (1986). Kopaná - teorie a didaktika. Praha: 

SPN 

AP. Osudná chvíle. Na Eduardovu nohu dopadá Taylorova kopačka. Tyden.cz [online]. 

2008 [cit. 2021-7-27]. Dostupné z: https://www.tyden.cz/obrazek/edu-joo-

47c054a1b7473_275x183.jpg 

Patří mezi absolutní basketbalové ikony. Životopis Kobeho Bryanta je plný zlatých 

úspěchů [online]. 26.1.2021 [cit. 2021-7-17]. Dostupné z: 

https://www.sport.cz/ostatni/basketbal/clanek/1965553-kobe-bryant-zivotopis.html   

PAVLIŃ, Z. (2000). Ńkolení trenérů ledního hokeje. Praha, ČR: ČSLH.  

PERIČ, Tomáń a Josef DOVALIL. Sportovní trénink. Praha: Grada, 2010. Fitness, síla, 

kondice. ISBN 978-80-247-2118-7. 

PSOTTA, R. & kol. (2006). Fotbal: kondiční trénink. Praha: Grada Publishing,a.s. 

PSOTTA, R., Velenský, M. & kol. (2009). Základy didaktiky sportovních her. Praha: 

Karolinum.  

REGULI, Zdenko. Taxonomie úpolů z pohledu ńkolní tělesné výchovy. In Sport a 

kvalita ņivota. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2004. od s. 72-72, 1 s. ISBN 80-

210-3541-2. 

https://kicksite.com/resources/newsletter/martial-arts-can-help-football-players-become-better
https://kicksite.com/resources/newsletter/martial-arts-can-help-football-players-become-better
https://www.scmp.com/sport/other-sport/article/2111472/exclusive-nba-legend-kobe-bryant-how-bruce-lees-jeet-kune-do
https://www.scmp.com/sport/other-sport/article/2111472/exclusive-nba-legend-kobe-bryant-how-bruce-lees-jeet-kune-do
https://www.tyden.cz/obrazek/edu-joo-47c054a1b7473_275x183.jpg
https://www.tyden.cz/obrazek/edu-joo-47c054a1b7473_275x183.jpg
https://www.sport.cz/ostatni/basketbal/clanek/1965553-kobe-bryant-zivotopis.html


   

 

 

 

 

46 

REGULI, Zdenko. Taxonomie úpolů z pohledu ńkolní tělesné výchovy. In Sport a 

kvalita ņivota. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2004. od s. 72-72, 1 s. ISBN 80-

210-3541-2.  

REGULI, Zdenko. Úpolové sporty (distanční studijní text). Brno : Masarykova 

univerzita, 2005. 133 s. ISBN 80-210-3700-8 

SKRYJA, Petr. Tradiční karate jako prostředek formování hodnot životního stylu. Brno, 

2018. Disertační práce. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií. 

Vedoucí práce Prof. PhDr. Michal Charvát, CSc. 

STRUDWICK, T. & REILLY, T. (2001), Work-rate Profiles of Elite Premier League 

Football Players. Journal of Exercise Science. dostupné na: 

http://leochanperformanceanalysis.wordpress.com/tag/work-rate/  

ŃIPL, Milan. Monitoring zápasového zatížení u hráčů fotbalu (kategorie U19). Brno, 

2014. Diplomová práce. MASARYKOVA UNIVERZITA. Vedoucí práce PhDr. Jan 

Cacek, Ph.D. 

Transfermarkt.com [online]. Hamburg, 2008. [cit. 2021-7-18[cit. 2021-7-17]] Dostupné 

také z: https://www.transfermarkt.com/zlatan-ibrahimovic/profil/spieler/3455 

VLK, Martin. Únava a zranění ve fotbalu. 2013. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, 

Fakulta tělesné výchovy a sportu, Sportovní hry. Vedoucí práce Frýbort, Pavel. 

VOTÍK, J. & ZALABÁK, J. (2011). Fotbalový trenér-základní průvodce tréninkem. 

Praha: Grada Publishing, a.s. 

VOTÍK, J. (2005). Trenér fotbalu "B" UEFA licence: (učební texty pro vzdělávání 

fotbalových trenérů). (2. vyd., 261 s.) Praha: Olympia. 

ZAHRADNÍK, David a Pavel KORVAS. Základy sportovního tréninku. 2012. ISBN 

978-80-210-5889-7. 

 

  

http://leochanperformanceanalysis.wordpress.com/tag/work-rate/
https://www.transfermarkt.com/zlatan-ibrahimovic/profil/spieler/3455


   

 

 

 

 

47 

Seznam obrázků 

Obrázek 1. Taxonomie úpolů 

Obrázek 2. Nedovolený zákrok, fotbalista č. 4 nezahrál míč a trefil hráče do holeně 

Obrázek 3: Lokalizace fotbalových zranění 

Obrázek 4. Ibrahimovićův neobvyklý kop při zápase 

Obrázek 5. Zlatan Ibrahimovic a jeho výjimečná flexibilita 

Obrázek č. 6 Výchozí pozice slalomu  

Obrázek č. 7 1. souboj ve slalomu 

Obrázek č. 8 2. souboj ve slalomu    

Obrázek č. 9 Dokončení slalomu 

Obrázek č. 10 Výchozí pozice pro nahazovačky      

Obrázek č. 11 Vrácení míče po nahození 

Obrázek č. 12 Vyuņití rukou při souboji 

Obrázek č. 13 Výchozí pozice pro nahození na hlavu      

Obrázek č. 14 Výskok na hlavičku 

Obrázek č. 15 Vrácení míče hlavou 

Obrázek č. 16 Výchozí pozice pro vedení míče      

Obrázek č.17 Vedení míče s odporem 

Obrázek č.18 Lapař dává  odpor při vedení     

Obrázek č. 19 Hráč má stále míč pod kontrolou 

Obrázek č. 20Výchozí poloha brankáře pro výskok           

Obrázek č. 21 Výskok brankáře 



   

 

 

 

 

48 
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