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Vedoucí bakalářské práce:                                                                           Vypracoval: 

Prof. Ing. Václav Bunc, CSc.                                                                Martin Čurda 

 

 

 

Praha 2022 
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Abstrakt 
 

Název práce:  

Silová příprava dětí ve fotbale 

 

Cíle práce: 

Cílem této práce je vytvoření přehledné literární rešerše odborné literatury v oblasti silového tréninku 

dětí a následné vytvoření návrhu rozvoje silových schopností u dětí v přípravném období kategorie 

U14. 

 

Metody: 

Metodou práce je literární rešerše. 

 

Výsledky: 

Utvoření přehledné literární rešerše za pomoci odborné literatury, která se k danému tématu 

vyjadřuje. Popis jednotlivých období v dětském vývoji a zdůraznění specifik somatických, funkčních 

a pedagogických. Rozbor svalové soustavy a zásad silového tréninku se zaměřením na dětský věk. 

Výsledkem je návrh intervenčního programu pro silovou přípravu dětí v rámci přípravného období. 

Výstupem bude soubor silových cvičení. V budoucnu bude vodítkem při získávání informací pro 

stimulaci silových schopností jako součásti kondiční přípravy dětí ve fotbale, respektující věk 14 let, 

vývojová specifika, úroveň zdatnosti i aktuální stav dítěte. 

 

Klíčová slova: 

Vývojová specifika, svalová soustava, stimulace silových schopností, fotbal, intervenční program  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

Title: 

Strength training for children in football. 

 

Objectives: 

The aim of this thesis is to create a literature search in the field of strength training of children and 

then to create a proposal for the development of strength skills in children in the preparatory period 

of category U14. 

 

Methods: 

The methods of this work is a literature search. 

 

Results: 

Formation of a clear literature search with the help of the literature on the topic. Describing the 

different periods in child development and highlighting the somatic, functional and pedagogical 

specificities. Analysis of the muscular system and principles of strength training with a focus on the 

childhood age. The result is a proposal for an intervention program for strength training of children 

in the preparatory period. The output will be a set of strength exercises. In the future, it will be a guide 

in obtaining information for the stimulation of strength skills as part of the conditioning of children 

in football, respecting the age of 14 years, developmental specifics, level of fitness and the current 

state of the child. 

 

Keywords:  

Developmental specifics, muscular system, strength stimulation, football, intervention program  
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3. Vývoj a zrání člověka .................................................................................................................... 13 
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3. 2. 3. Pedagogické předpoklady ........................................................................................ 17 
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Seznam zkratek 

% - procento 

1RM - jedno opakovací maximum 

A, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 - pořadí 

cviků 

cm - centimetr 

Obr. - obrázek 

OH - opakovací hmotnost  

PO - počet opakování 

s - sekunda 

Tab. - tabulka 

TJ - tréninková jednotka 

U14 - under 14 (kategorie do 14 let věku)
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1. Úvod 

Fotbal jsem hrál celý svůj život, je mi tedy jako sport nejbližší. Dlouhé roky jsem vedl 

žákovské kategorie. Proto mám náhled přímo do děje problematiky, která dle mého ovlivňuje 

současné nevalné výsledky českého “A” týmu, neboť problémy vznikají už v dětském věku a vrcholí 

právě v dospělých kategoriích. Jedním z míst, kde současný český fotbal “tlačí bota” je kondiční 

příprava obecně. Trenéři u dětských fotbalových kategorií většinou zastávají hned několik funkcí, od 

trenéra, přes kondičního trenéra, lékaře, fyzioterapeuta, až po psychologa. Bohužel tito trenéři nemají 

dostatečné vzdělání ve zmíněných oblastech. Pokud hovoříme o větších klubech, najdeme zde možná 

pozici hlavního trenéra, či asistenta trenéra, ale ostatní pozice chybí nebo jsou zastávány jednotlivcem 

pro celou mládež (tedy pro 5 a více kategorií). Je časově nemožné vyhovět všem potřebám hráčů. 

 

Dalším důvodem pro zvolení tohoto tématu jsou nejednotné názory na využití silového 

tréninku u dětí v prepubertálním a prubertálním věku. I v dnešní moderní době, kdy existuje spoustu 

výzkumů ze světových organizací a pracovišť, najdeme velké množství zarytých odpůrců tréninku 

síly u dětí. Pokud se však podíváme do zahraničí, můžeme trénink síly vidět prakticky u všech velkých 

klubů, a to nejen v přípravném období. Musíme si uvědomit, že síla a z ní vycházející úroveň silové 

připravenosti jedince, jsou základním předpokladem pro rozvoj rychlosti, spolu s technikou pohybu. 

A víme, že bez průběžné kultivace tato úroveň postupně klesá. Zde tedy vyvstává zásadní otázka, 

proč se v České republice nevyužívá silová příprava u dětí, když existují zásadní benefity pro rozvoj 

výkonnosti, prevence zdraví a vzniku základních návyků pro budoucí život dítěte. 

 

Pokud se podíváme na ontogenetický vývoj jedince, tak vidíme, že člověk se setkává se sílou 

již od prvního zvednutí hlavičky, otočení na čtyři nebo prvního postavení se. Není proto důvod dítěti 

odebírat tuto složku pohybových schopností. Samozřejmě je velice důležité, aby byl tento trénink 

realizován pod vedením zkušených a vzdělaných trenérů v této oblasti, neboť jsou zde vyžadovány 

velké nároky na techniku a správné provedení. 

 

Cíl mojí práce je provést rešerši na základě vědeckých poznatků a studií v oblasti silového 

tréninku mladých fotbalistů, a to přes základní rozdělení tělesného vývoje člověka od předškolního 

věku, až po věk dorostenecký. Každý věk bude charakterizovaný dle nejrůznějších specifik vývoje a 

typických znaků daného období. Dále se pak zaměřím na základní parametry svalové soustavy, po 

které bude následovat samotný silový trénink, který se v dalším bodě zaměří na děti samotné. 
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2. Děti versus dospělí 

V prvé řadě je nutné si říct, že dítě není dospělý v malém těle. Mezi dítětem a dospělým 

jedincem najdeme velké množství odlišností, ať už v oblasti fyziologické nebo morfologické 

(Langmeier, 2006).  

 

Dále pak víme, že vývoj jedince neprobíhá v čase stejně. Netvoří tedy základní znaky přímé 

úměry. Tak je tomu i při porovnání dvou zdánlivě stejných jedinců. Avšak najdeme určité rysy nebo 

vlastnosti, které se v daném období vývoje mohou opakovat u vícero jedinců (Zahradník, Kovars, 

2012).  

 

Mohli bychom říci, že daná vlastnost může začínat svůj vývoj na začátku určitého období a 

na konci se její vývoj ukončuje. Pokud bychom tedy tuto skutečnost zformulovali, tak Perič & 

kolektiv (2012) o tomto mluví jako o určitých zvláštnostech v daných věkových obdobích vývoje, 

které jsou v těchto věkových skupinách charakteristické a shodné. Jinými slovy najdeme jisté shody 

u dvou zdánlivě odlišných jedinců.  

 

Avšak musíme respektovat možné odchylky v chronologickém věku (určený datumem 

narození) a biologickém věku (aktuální stav rozvoje). Zatímco jeden může svůj chronologický věk  

“předbíhat” a stává se akcelerovanějším, druhý se “opožďuje” a nastává zde retardace (Langmeier, 

2006).  

 

Mluvíme tedy o povaze zákonitostí, díky kterým poté snadněji vymezujeme vývoj člověka 

v čase. Při samotném tréninku je tedy nutné zákonitosti ve vývoji znát a následně uplatňovat v praxe. 

Tyto zákonitosti dále dělíme podle několika kritérií. Základními pilíři je vývoj tělesný, pohybový, 

psychický a sociální (Lehnert, 2010). 

 

V letech mladšího školního věku a staršího školního věku nastává u dětí růstový spurt. Jedná 

se o období, kdy u jedince dochází k náhlému zrychlení růstu a změn hmotnosti. Je tedy nutný 

zvýšený přísun energie (kvalitní stravování) a vytvoření kladného vztahu ke sportu (Mužík, 2009). 
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Věkové zákonitosti můžeme definovat ve změnách tělesných rozměrů a proporcí, ve stavbě i 

funkci tělesných orgánů, v psychice i ve vztahu k ostatním, v chování, výkonnosti. Změny mají různou 

intenzitu a dynamiku. V jejich důsledku se výkonnost v pohybových činnostech přirozeně zvětšuje. 

Nejdříve ukončuje růst a vývoj mozek. O řadu let později se blíží do konečné fáze délkové přírůstky a 

vývoj svalového systému. Vývoj orgánů krevního oběhu a dýchání odpovídá zhruba zvětšování 

hmotnosti těla. Poměrně pozdní vývoj nastává u pohlavních orgánů (jejich hormony ovlivňují rozvoj 

svalstva a jeho sílu). Rychlost popisovaných změn se může odlišovat individuálně. Tělesný vývoj končí 

u chlapců zhruba kolem 18-20 roku, u děvčat o něco dříve (Dovalil & kolektiv, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 1. - Procentuální porovnání vývoje vybraných systémů lidského těla v čase, upraveno 

(Dovalil & kolektiv, 2009) 
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3. Vývoj a zrání člověka 

3. 1. Předškolní věk 

Předškolní věk, jako období vývoje jedince, můžeme obecně začlenit mezi ukončený třetí a 

šestý rok života (končí tedy nástupem dítěte do školy). V tomto období se kvalitativně zvyšuje potřeba 

po pohybové aktivitě, především formou hry. V odborné literatuře se mluví až o šesti hodinách denně 

(Pastucha & kolektiv, 2014). 

3. 1. 1. Somatické změny  

Charakteristickými znaky pro toto období jsou změny tělesných proporcí, a to velice 

významné. Hovoříme zde o nárůstu končetin, prodloužení tělesné délky o 5-10 cm ročně a příbytky 

na váze o 2-3 kg za jeden kalendářní rok. Pro představu, dítě na konci tohoto období (6 let) váží 

zhruba 20-23 kilogramů a měří 110-120 centimetrů (Miklánková, 2007). 

 

Urbanová (2008) mluví o kritickém roce pro případný vznik nadváhy u dětí, tento mezník je 

5. rok života. Proto je důležité vytvořit kladný vztah k pohybu. Neboť, jak jsem naznačil, množství 

tělesného tuku tímto rokem začíná opět narůstat (Pastucha, 2011). 

 

Dítě se komplexně rozvíjí: tělesně, pohybově, intelektuálně, citově a v neposlední řadě i 

společensky. Okolní vjemy vnímá citlivě (Slepička & kolektiv, 2011). 

 

Chůze nabývá individuálního charakteru. Zdokonalují se i další pohyby sloužící k 

přemístění, například běh a skákání. Probíhá také rozvoj pohybu na různých terénních nerovnostech 

a dítě lépe překonává překážky.  

3. 1. 2. Funkční změny  

Spouští se výraznější rozvoj a nárůstky svalové hmoty především u velkých svalových 

skupin, avšak nenalezneme zde příliš dokonalé zpevnění vaziva kloubů. Svalstvo není silné a 

obsahuje velké množství vody (Hájková, 2006). Z tohoto důvodu je možný větší kloubní a celkově 

pohybový rozsah, který se s narůstajícím věkem stává patologickým. 

 

Změn dosahuje i soustava oběhová a dechová. Tep v klidu je okolo 95 tepů/minutu, v zátěži 

až 210 tepů/minutu. Dochází k nárůstu plicního objemu. Dechový objem u dětí předškolního věku je 

malý, ale dechová frekvence je vyšší. (Hájková, 2006). 
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Ve formě rychlostně vytrvalostní nebo obratnostně vytrvalostní je možné začít postupně 

stimulovat i vytrvalostní složku kondičního rozvoje dětí. Nesmíme však zapomínat, že děti mají 

fyziologicky nižší anaerobní kapacitu a mají zvýšenou citlivost na anaerobní formy zatížení (Kučera 

& kolektiv, 2011). 

 

Analyzátory mají dokonalejší činnost, tím pádem se dítě pohybuje dokonaleji, 

koordinovaněji, účelněji a uvědoměleji. Díky lepší koordinaci pohybů těla se stává dítě jistější i u 

činností, které jsou náročné na zkoordinování složitějších pohybů (Miklánková, 2007). 

 

Je to například jízda na koloběžce či tříkolce a dalších odrážedlech. Na konci této etapy 

života dítě ovládá základy jízdy na lyžích, základní prvky gymnastiky, bruslení, dokáže jezdit na kole 

či plavat (Jirsáková & kolektiv, 2014). 

 

Osifikace dále probíhá. Na konci období končí kostnatění zápěstí. Proto se výrazněji vyvíjí 

jemná motorika horní končetiny (Hájková, 2006), přičemž dítě již dokáže manipulovat s tužkou, 

příborem, sklenicí, obléknout se, hodit a chytit míč. Během čtvrtého roku ubývá obouručních pohybů 

a přibývá těch jednostranných, projevuje se tedy jednostranná lateralita. V současné době se ukazuje, 

že celosvětově je více praváků než leváků (Zelinková, 2003). 

 

Zvyšuje se výkon vnitřních orgánů. Nervová soustava a její systémová stavba se zdokonaluje 

a prohlubuje se její vliv do nižších center. Nervové buňky radikálně zvyšují svou výkonnost, proto se 

zrychlují spojení jednotlivých nervových drah a zakončení. Vzrůstá vliv druhé signální soustavy na 

první signální soustavu. Z tohoto důvodu dítě rozumí instrukcím, příkazům a výzvám (Hájková, 

2006). 

3. 1. 3. Pedagogické předpoklady 

Dítě při provozování pohybové aktivity cítí radost z pohybu. Trénink by měl tedy vycházet 

ze hry (Pastucha, 2011). 

 

Dochází k nárůstu úrovně obratnosti a koordinace. Zkvalitňuje a zpřesňuje se provádění 

nejrůznějších pohybů. Pomalu odeznívají souhyby a oddělují se pohyby končetin od zbytku těla, které 

jsou více koordinované a účelné (Kučera & kolektiv, 2011). Nicméně současná koordinace horních 

a dolních končetin je na nízké úrovni (Toufarová, 2003). 
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Jako další úvodní znak tohoto období můžeme zmínit napodobovací schopnost a časté 

střídání aktivit ve vysoké intenzitě pohybu. Dítě se snadno unavuje, proto nedokáže odolávat větší 

tělesné zátěži a nebaví ho dlouhé a jednotvárné pohybové vzorce. Nicméně regenerace bývá rychlá a 

odpočinek je zpravidla aktivní (Miklánková, 2007). 

 

V tomto období vývoje je kladen velký důraz na zapojení dítěte do kolektivu (Pastucha & 

kolektiv, 2014) a následnou socializaci. K tomu slouží především mateřská školka nebo kroužky - 

zde je dobré dbát na pestrost, protože dítě nasává nejrůznější informace, které později v dalším vývoji 

uplatňuje. 

 

L.V. Kolomiychenko (2015) mluví o socializaci u předškolních dětí jako o ději dynamickém 

a důsledném. Tento děj podporuje to, aby se dítě stalo předmětem tzv. sociální kultury. 

 

Začíná se projevovat velký zájem dítěte o okolní prostředí, který vede k častému kladení 

otázek (Pastucha & kolektiv, 2014) typu “proč?”, “co?”, “jak?” apod.  

3. 1. 4. Specifika předškolního věku 

Podle Kučery, & kolektiv, upraveno (2011) se pohybová aktivita dětí vyznačuje tím, že: 

• převládá dynamika nad statikou 

• motivace k pohybu je na vysoké úrovni 

• pohybové formy se velmi často a rychle střídají 

• schopnost napodobování je velmi vysoká a v krajních případech může být až kontraproduktivní. 

 

První etapou celoživotního vzdělávání je mateřská školka. Nástup dítěte do tohoto 

předškolního zařízení musí rodiči povinně hlásit na daný úřad. Tato událost je prvním velkým krokem 

v životě dítěte. Přichází do nového kolektivu, seznamuje se se svými vrstevníky, učí se spolupracovat 

ve skupině a systematicky si zvyká na nepřítomnost rodičů, jinými slovy se učí sebeobsluze 

(Toufarová, 2003).  
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V současné době existují dva základní druhy kolektivu ve školkách - heterogenní a 

homogenní. Heterogenní je skupina různě starých dětí. Z mého pohledu je tato skupina náročnější pro 

učitele, ale na druhou stranu se zde děti lépe rozvíjejí. Menší děti se učí od větších a starší pomáhají 

se začleněním mladších dětí. To stejné platí i o provozovaných pohybových hrách, kdy menší děti 

kopírují pohyby svých straších spolužáků. To ve výsledku může znamenat jejich akcelerovanější 

vývoj oproti dětem v homogenní skupině. Homogenní skupina slučuje stejně staré děti (podle 

kalendářního věku). Zde tedy mluvíme o pojmu stejná “věková skupina” (Miklánková, 2007). 

 

3. 2. Mladší školní věk 

Vývoj v tomto období řadíme mezi 6. a 10. respektive 11. rok života, tedy od nástupu dítěte 

k povinné školní docházce. V tomto okamžiku dochází k dalším výraznějším biologickým a psycho-

sociálním změnám, dítě přichází do nového kolektivu a prostředí. Vytvářejí vztahy mezi kamarády a 

spolužáky. Vznikají nové citové složky osobnosti, které mají mimo jiné i různou intenzitu (Válová, 

2012).  

 

Podle Vágnerové (2012) se dělí mladší školní věk na dvě pododnože: fáze raného školního 

věku a středního školního věku.  

 

Raný školní věk trvá zpravidla od šestého do devátého roku života dítěte. Střední školní věk 

trvá následně do jedenácti až dvanácti let. Matějček (2007) mluví o tomto období jako o době, která 

se nevyznačuje žádným velkým vývojovým mezníkem. Jedná se o relativně klidné období, kdy se 

dítě konstantně vyvíjí v rámci všech oblastí. 

3. 2. 1. Somatické změny  

Přichází první akcelerační spurt v podobě výraznějšího růstu a změn tělesné hmotnosti. 

Během každého kalendářního roku dítě vyroste o 4-6 centimetrů a hmotnost se zvýší o 1,5-2 

kilogramy za rok (Válová, 2012).  

 

Jedinec se musí naučit fungovat s větším já, koordinovat své vlastní pohyby v prostoru a 

čase, naučit se správným základům držení těla a vytvořit si kladný vztah k pohybu obecně (Toufarová, 

2003). 

 

Vývoj kostry ještě není dokončen, proto ani zakřivení není trvalé. Proto je třeba se zaměřovat 

a hlídat kvalitní návyky dobrého držení těla (Dovalil & kolektiv, 2009). 
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3. 2. 2. Funkční změny  

Dochází k soustavnému růstu a rozvoji vnitřních orgánů, a to se současným přibýváním na 

hmotnosti a změnou výšky postavy (Dovalil & kolektiv, 2009). 

 

Změn dosahuje krevní oběh. Zvětšují se plíce, rozvíjí se vitální kapacity plic, tedy se zvětšuje 

množství vzduchu, které jsme schopni vydechnout po maximálním nádechu. Osifikace neustále 

probíhá, avšak kloubní spojení jsou stále měkká a velice pružná (Válová, 2012).  

 

Perič (2012) mluví o velké plasticitě nervového systému (předpoklady pro tvoření dalších 

nervových drah a spojení) a pohyblivosti nervových procesů (střídání fází rychlých dráždění a fází 

útlumu nervových center), které tvoří během těchto let adekvátní zázemí k rozvoji koordinace a 

rychlostních schopností.  

 

Na velmi vysokou úroveň se již dostávají jednotlivé analyzátory a jejich funkce, neboť 

orgány smyslů se vyvíjejí dříve než ostatní tkáně. Zajímavostí je, že po osmém roce života má dítě v 

průměru okolo 25% svalové hmoty ze své vlastní hmotnosti (Válová, 2012). 

3. 2. 3. Pedagogické předpoklady 

Během těchto let se snažíme o zařazení pohybu jako důležité součásti života. Stále zde 

převládá hra a její různé modifikace s cílem zaujmout a motivovat dítě k pohybu. S tím nám velmi 

dobře pomáhají soutěže. Základní pohybovou činností je v tomto období běh, který je 

neodmyslitelnou součástí dětského života, a to ať už se jedná o běh systematický nebo spontánní 

(Pastucha & kolektiv, 2014). 

 

Mezi osmým a desátým (dvanáctým) rokem života lze hovořit o termínu “zlatý věk motoriky 

pohybových schopností”. Během tohoto období se dítě dokáže snadněji naučit a po pár pokusech i 

relativně správně technicky zvládnout pohybovou činnost, a to třeba jen po jedné kvalitní ukázce. 

Každá pohybová schopnost má své senzitivní období a ty mohou se překrývat (Perič, 2010).  

 

Dochází ke zlepšení motoriky, a to jak hrubé, tak i té jemné. Zrychlují se veškeré pohyby, 

stávají se více plynulými a pro dítě snadnějšími, dítě získává i určitou jistotu. Ale i přesto pohybům 

schází úspornost. Automatizace dosahuje vyšší úroveň. Rozvoj probíhá i v rámci rytmiky a orientace 

(Kučera & kolektiv, 2011). 

 



 

 18 

Znalosti a dovednosti dosahují nové, vyšší úrovně. Dítě si lépe věci dokáže zapamatovat a 

představit. Avšak představivost je z velké části pouze ve spojitosti s věcmi a jevy pro něj reálnými, 

dítě nedokáže pracovat s pojmy jako například “za týden”, “jednou”, “do budoucna” a další (Dovalil 

& kolektiv, 2009). 

 

Při setkání s něčím novým jde spíše po jednotlivosti. V odborné literatuře se můžeme setkat 

s pojmem realistické nazírání, které hovoří o vlastnostech daných objektů a jevů. Myšlení v rámci 

abstraktní představivosti vidíme až v závěru tohoto období (Perič, 2012).  

 

Dítě má zvýšenou pozornost k okolnímu prostředí, a to může narušovat provedení již 

zvládnutých a naučených dovedností a pohybů. Doba plné koncentrace dítěte se udává okolo 4-5 

minut, poté nastává výraznější útlum (Perič, 2012). 

 

Vývoj osobnosti není dokončen a děti spíše definuje časté střídání emočních opaků - veselí 

a hněv. Pozorovat určitý objekt nebo činnosti po delší dobu není v tomto věku možné. Dítě nemá 

dostatečnou vůli, proto chybí vyšší úroveň soustředění se. To poté kompenzuje například 

poposedáváním či vrtěním se - takzvaným pohybovým luxusem, jinými slovy se jedná o souhyby, 

kdy jednu činnost doprovází další přidané pohyby těla (Pastucha & kolektiv, 2014).  

 

To se děje dle Periče (2012) díky dynamickému rozvoji nervových procesů, kde ještě často 

převládají procesy podráždění nad procesy útlumu. Příkladem je například výskok s dalšími 

činnostmi paží a dolních končetin, či pohyby trupu nebo hlavy.  

 

V závěru tohoto období zvládá dítě základy jednoduchých pohybů a činností, přičemž má i 

určitou jistotu v konání těchto pohybů. Můžeme pozorovat prvotní náznaky kvality provedení. 

Setkáváme se s názorem, že během těchto let je nejlepší období pro učení. Vzhledem k rozvoji 

imitačních dovedností se zde nabízí učení formou imitace (Zahradník & Kovars, 2012). 

 

Během těchto let jsou děti dostatečně vyvinuty tělesně i psychicky pro osvojení velké škály 

pohybových dovedností. Pohybový výkonnost roste (Dovalil, 2009). 
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Pokud bychom hodnotili pohybové schopnosti, tak pro toto období bude výhodné zařazovat 

prvky aktivit rychlostně-silových a silových. Menší podíl mají pak i prvky dynamické síly. Je nutné 

klást velký důraz na motivaci, která je v tomto období nedílnou součástí téměř každé pohybové 

aktivity, přičemž nejlepším motivem pro dětský výkon je soutěž (Pastucha & kolektiv, 2014). 

 

V případě, že bychom mluvili o samotném silovém tréninku, tak je nutné, aby byl trénink 

přiměřený a odpovídal úrovni vývoje dítěte. Při tréninku s externím odporem se odborná literatura 

shoduje na maximálním zatížení 10% z hmotnosti dítěte. V opačném případě by mohlo docházet k 

přetěžování organismu a následnému zranění (Kučera & kolektiv, 2011). 

 

Pastucha & kolektiv (2014) říká, že mluvíme o přímé úměře hodin strávených ve škole a 

pohybu. Tedy cca 5-6 hodin denně. Dále autor hovoří o tom, že dětem schází mimoškolní pohybové 

aktivity a kroužky. Bohužel je ale tento věk zlomový pro zachování energetické rovnováhy organismu 

a při nedostatku pohybu dochází k rozvoji dětské obezity. Nicméně praxe bývá jiná, a to ta, že hodiny 

tělesné výchovy na školách nejsou na prvním stupni (stejně tomu je i na stupni druhém) tak kvalitní 

a jejich hodinová dotace je minimální. 

3. 2. 4. Specifika mladšího školního věku 

V tomto období je možné zařazení silové přípravy s hmotností vlastního těla. Tvoří se 

základní návyky pro držení těla. Limitací tréninku může být nedokončený vývoj kostry a kloubních 

spojení (Zahradník, Kovars, 2012). 

 

3. 3. Starší školní věk 

Toto období charakterizujeme jako přechod od dětství k dospělosti. Vyznačuje se značnými 

anatomicko-fyziologickými změnami, které souvisí i se změnami psychickými. Věkově jej 

vymezujeme mezi 10. až 15. rok života jedince (Vágnerová, 2007). 

 

Z důvodu bouřlivého a značně nerovnoměrného rozvoje během těchto let je dle Periče (2012) 

výhodné ještě další dělení na období prepubescence (cca do 13. roku) a období samotné puberty, jejíž 

nástup je typickým znakem tohoto věkového období. 
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3. 3. 1. Somatické změny  

Období dospívání je velice široký pojem. My si ho ale můžeme vymezit objevením prvních 

sekundárních znaků spojených s růstovými změnami a dovršením plné pohlavní zralosti, tedy 

schopností reprodukce, včetně dokončení růstu (Langmeier & kolektiv, 2006). 

 

Zde je velkým problémem to, že během relativně krátkého období dojde u člověka k 

zásadním změnám v jeho dosavadním životě. Změny jsou především ve vnitřním prostředí 

organismu. Urychluje se růst, přibývá hmotnost a výška, a to vše díky působení hormonů. (Dovalil 

& kolektiv, 2009). 

 

Startuje osifikace růstových chrupavek a tento proces končí v dospělém věku. Z důvodu 

rozdílných hormonů v tělech chlapců a dívek dosahují “kostní zralost” dříve právě dívky. Může za to 

i hormon estrogen, který pomáhá s uzavíráním chrupavek růstu (Kenney, Wilmore, Costill, 2012). 

 

Zde hovoříme o druhém růstovém spurtu. Dítě si musí navyknout na proporcionální změny 

v podobě dalšího většího nárůstu tělesné výšky a hmotnosti těla. Díky tomu se často objevují 

problémy s technikou pohybu (Zahradník, Kovars, 2012). 

3. 3. 2. Funkční změny  

Jak jsem již naznačil, díky vyšším hormonálním aktivitám a s tím spojené hormonální 

produkce dochází k jevu, který v literatuře najdeme od pojmem “sexuální zrání” (Kenney, Wilmore, 

Costill, 2012). 

 

Období puberty začíná o něco dříve u dívek než u chlapců (o cca 0,5 - 1,5 roku) a i dříve 

končí. Odborná literatura definuje období puberty jako dobu od objevení se prvních pohlavních znaků 

až po dokončení vývoje, tedy po schopnost reprodukce. S postupem času se prohlubují rozdíly v 

pohybových schopnostech u obou pohlaví (Mužík, 2019). 

 

Stupeň vývoje vyšší nervové činnosti je charakteristický vyrovnaným poměrem mezi procesy 

vzruchu a útlumu a rychlým upevňováním podmíněných reflexu (Perič, 2012). 
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Svalovina tedy dosahuje přestavby díky zmíněné aktivitě pohlavních hormonů, které působí 

i na rozvoj primárních pohlavních znaků (pohlavní orgány) a vznik sekundárních pohlavních znaků 

(rozdíl dětského a dospělého těla - ochlupení, mutace, menstruace, růst prsou, atd.) pohlavních znaků 

(Jirsáková & kolektiv, 2014).  

 

Říčan (2004) charakterizuje toto dočasné zrychlení jako růstový spurt. Růst neprobíhá 

kontinuálně na všech částech těla, rychleji rostou končetiny. Dle Krištofiče (2006) je tedy ve velké 

míře kladen důraz na návyk správného držení těla. 

3. 3. 3. Pedagogické předpoklady 

Klíčovým bodem je psychický rozvoj a prohlubování emocí a jejich projevů, i tady hraje 

významnou roli hormonální působení. Vidíme změnu projevu ke svému vlastnímu já (zájem o svou 

osobu, uzavírání se do sebe, stranění se od kontaktů, introvertní projev), ale i ke svému okolí, ať už 

pozitivní (citlivost, empatie) či negativní (agresivita, urážlivost, nesouhlasné postoje a opozice k 

ostatním) (Perič, 2012, Vágnerová, 2000, Dovalil & kolektiv, 2009).  

 

V dalším vývoji, a to především ve druhé polovině tohoto období můžeme pozorovat i vznik 

kamarádských vztahů, a náklonnost k opačnému pohlaví. Utvářejí se sociální skupiny s různými 

rolemi. Přicházejí první vzory a vzhlížení se v nich (pozitivní i negativní). Stále více se prohlubuje 

zájem dítěte o okolní svět a poprvé se objevují náznaky logiky a abstraktních představ. Doba plného 

soustředění se prodlužuje (Perič, 2012). 

 

Vidíme zde lehkou stagnaci vývoje rytmiky a kinesteticko-diferenciační schopnosti. 

Koordinačně se stále projevují prvky souhybů a jakési neohrabanosti v celkovém projevu, především 

pak ve druhé polovině tohoto období (v pubertě). (Dovalil & kolektiv, 2009). Z větší části je tento jev 

způsoben razantním růstem a prodlužováním končetin.  

 

Anticipace dosahuje vyšší úrovně, stejně tak přizpůsobivost měnícím se podmínkám 

(Dovalil & kolektiv, 2009).  

 

Obecně lze říct, že pohyby a jejich základy, které se dítě naučí během těchto let, jsou pevněji 

zakořeněny než ty, které se učí v dospělém věku. Dále platí, že pohyb, který dítě vidí a rozumí mu 

jako celku, dokáže provést hned (Perič, 2012). 
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Během těchto let je velice důležité, aby měl pohyb pevné místo v životě a stal se jeho 

neodmyslitelnou součástí. 

3. 3. 4. Specifika staršího školního věku 

U schopností je výhodné stimulovat rychlou sílu a explozivitu díky plasticitě nervového 

systému, přičemž hlavní předpoklad úspěchu tkví v rychlosti zapojení nervosvalových vzruchů 

(Kučera & kolektiv, 2011). Totéž se týká i rychlostních schopností (Dovalil & kolektiv, 2009). 

 

Ke konci období se naskytuje možnost rozvoje vytrvalostních schopností, především aerobní 

vytrvalost. Zde je zapotřebí již jisté úrovně volních vlastností a motivace (Kučera & kolektiv, 2011). 

 

Během těchto let se mohou objevovat výraznější rozdíly mezi chronologickým věkem (který 

odpovídá kalendářnímu stáří) a biologickým věkem (který se určuje dle funkčního stavu organismu). 

Proto je třeba přistupovat k dítěti individuálně (Vágnerová, 2012). 

 

V tomto období můžeme zaznamenat výraznější rozdíly mezi chlapci a dívkami. Stejně tak 

mohou být odlišnosti v rámci pohlaví u dvou zdánlivě stejných dětí. Proto se jeví jako výhodnější 

řídit se v tréninku biologickým věkem. Ten může být i určitou limitací v tréninku, neboť rozdíl 

kalendářního a biologického věku může být až 3 roky (Zahradník, Kovars, 2012). 

 

Je nutné dbát na odpovídající zatížení, neboť šlachy, vazy a úpony ještě nebývají plně 

připravené na vysoké zátěže, přičemž kosti rostou o něco rychleji. Proto se zde zaměřujeme mimo 

jiné i na trénink flexibility (Vágnerová, 2012). 
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Osa X= věk (v letech), Osa Y= výška (v centimetrech) 

Obr. 2. - Graf změn výšky v závislosti na věku, upraveno (Kenney, Wilmore, Costill, 2012) 

 

3. 4. Adolescence 

Posledním zmíněným obdobím vývoje je období adolescence, kdy se ukončuje tělesný vývoj 

jedince (kosterní a svalový). Macek (2003) ve své publikaci hovoří o 18. roku života u žen a u mužů 

o 22 letech. Tehdy tělo finalizuje tělesné proporce. U mužů roste svalová hmota a u žen se zvyšuje 

procento tělesného podkožního tuku. Dýchací i oběhový systém je plně vyvinutý, a proto jsou zde 

dobré předpoklady pro intenzifikaci tréninku (například externí zatížení) (Jansa & kolektiv, 2014). 

 

Je tedy ukončeno období puberty. Na řadu přichází dospívání psychické a racionální. Člověk 

si dělá na věci vlastní názor a osamostatňuje se od rodičů a ostatních autorit. Funguje soběstačně a 

spoléhá na sebe. (Jansa & kolektiv 2014, Zumr, 2019). 

 

Tělesný vývoj je již dokončený, proto je čas přistoupit ke zvyšování úrovně pohybových 

dovedností a schopností, přičemž základní provedení a základní technika by měla být plně zvládnuta, 

protože na regulaci a řízení pohybů může být pozdě. Dále můžeme zvyšovat i intenzitu provedení 

(Zumr, 2019). 

 

Pokud bychom mluvili o motorice samotné, tělo se harmonizuje. Organismus lépe zvládá 

zátěž, přičemž výkonnost dosahuje maximálních hodnot. (Novotná & kolektiv, 2004). 
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Vágnerová (2012) mluví o šesti hlavních úkolech adolescence: 

• sebepoznání a následné přijetí vlastní identity a pohlaví 

• nastolení nových vztahů k oběma pohlavím 

• osamostatnění se 

• ekonomická nezávislost 

• nastolení prostředí pro manželství a rodinný život. 

 

Sigmund, Sigmundová (2011) proklamují pro adolescenty následující body pro udržení 

zdraví a zdravého životního stylu: 

• pohybová aktivita střední intenzity alespoň 60 minut denně (srdeční frekvence 50-65% maxima) 

• chůze alespoň 5x po dobu 30 minut týdně 

• pohybová aktivita vysoké intenzity (aktivity rozvíjející kardiorespirační zdatnost) nejméně 3x 20 

minut týdně 

• denní pohybovou aktivitu je možné dělit na kratší úseky (do 3-5 minut) 

• k přemisťování volit chůzi namísto pasivní přepravy 

• u monitorů a obrazovek trávit maximálně 2 hodiny denně. 

 

3. 5. Shrnutí 

Jak jsem již uvedl v úvodní kapitole, vývoj člověka je velice dynamický a v rámci několika 

let dochází k obrovským změnám. Proporcionální změny se týkají růstu (především v obdobích 

růstových spurtů) a zvýšení hmotnosti. Funkční změny se týkají kosterně-svalové soustavy, dýchací 

soustavy, oběhové soustavy, smyslové soustavy a nervové soustavy. Dochází k postupnému 

pohlavnímu zrání, zvětšují se orgány a vyvíjí se endokrinní systém. Jedinec se mění i citově, tvoří si 

vlastní identitu. Rozvíjí se psychika a jednotlivé pohybové schopnosti - především během zlatého 

věku motoriky. Tyto změny musíme zohledňovat při tvorbě intervenčního programu a dále s nimi 

pracovat. Je nutné, aby plán odpovídal dané věkové kategorii a reflektoval její specifika.  

 

V předškolním věku se věnujeme především pohybovým hrám, aby se vytvořil pozitivní 

vztah k pohybu. Během mladšího školního věku jedinec projde zlatým věkem motoriky, který je 

příznivý pro stimulaci a rozvoj pohybových dovedností. Ve starším školním věku dítě dosahuje 

velkých vývojových změn (somatických a funkčních). To je zapříčiněno hlavně působením hormonů. 

Proto je důležité, aby měl pohyb své pevné místo v životě dětí.  
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Trénink by se měl řídit spíše biologickým věkem. Adolescenti již větších změn nevykazují, 

trénink se blíží plnému zatížení a nejsou větší rozdíly mezi tréninkem adolescentů a dospělých. 

 

4. Svalová soustava 

Svalovina je tkáň lidského těla. Jednou ze základních schopností je svalová kontrakce 

(stažení) (Vokurka, 2004). 

 

4.1. Svalová vlákna 

Grosser & kolektiv (1999) svalová vlákna dělí na: 

1. bílá  

• silná a rychle reagující vlákna (Fast twitch) 

• dynamika, výbušnost 

• vysoký potenciál k svalové hypertrofii (nárůstu počtu buněk ve svalu) 

2. červená  

• tenká a pomalá vlákna (Slow twitch) 

• vytrvalost 

• zapojují se především a aerobní činnosti 

• podílejí se na držení těla, stabilizují klouby a kosti 

• izometrická kontrakce 

• nízký potenciál k svalové hypertrofii 

3. smíšená vlákna 

 

Dylevský (2009) k těmto třem typům přidává ještě čtvrtý typ, který nazývá jako přechodná 

vlákna. 

 

Dle Vogela (2001) jsme schopni definovat pět základních funkcí: 

• pohyb těla (chůze, běh, komunikace a další) 

• stabilizovat polohu těla (sezení, klečení, stání a další) 

• pohyb látek v těle (srdce pumpuje krev, stahy hladkého svalstva a další) 

• regulovat objem orgánu (pohyb obsahu dutým orgánem) 

• získávat teplo (svalové stahy vyrábějí až 85% tělesného tepla). 
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Dylevský (2000) definuje tyto čtyři typy svalové tkáně: 

• hladká svalovina (orgány) 

• příčně pruhovaná svalovina (svaly) 

• příčně pruhovaná svalovina (srdce) 

• nespecifický kontraktilní systém. 

 

V lidském těle najdeme kolem 600 svalů, z nichž je zhruba polovina párová (tedy cca 300 

různých svalů) (Čihák, 2001). Asi 56% z celkové hmotnosti všech svalů najdeme na dolních 

končetinách, 28% připadá na svaly horních končetin a 16% se tedy nachází svaly hlavy a trupu 

(Dylevský, 2000). 

 

Soustava svalová tvoří funkční spojení s kostrou (skeletem). Společně tvoří aktivní 

pohybový aparát, který je řízený díky nervové soustavě (Čihák, 2001).  

 

4. 2. Stavba svalu 

Základní stavební jednotkou kosterního svalu je svalové vlákno. Jejich počet, délka nebo 

třeba i tloušťka kolísá v jednotlivých svalech i individuálně (Čihák, 2001). Každé svalové vlákno je 

tvořeno membránou, vnitřní cytoplasmou, buněčnými organelami a myofibrilami, které se skládají 

ze sarkomer. Sarkomery jsou tvořeny aktinem a myosinem. Pomocí vaziva jsou svalová vlákna 

spojeny do tzv. fascií (svalových snopců) (Dylevský, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. - Stavba svalu (Malina, 2013) 
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5. Silový trénink 

Silové schopnosti jsou dle Periče (2010) definovány jako schopnost překonat či udržet daný 

vnější odpor stahem svalu (svalovou kontrakcí). Dovalil & kolektiv (2009) dodává, že se jedná o 

schopnost překonávat, udržovat nebo brzdit určitý odpor. Také mluví o důležité vlastnosti svalu, 

kterou je jeho dráždivost a stažlivost. 

 

Kontrakce je naše mechanická odpověď na daný svalových vzruch, přičemž je doprovázena 

řadou dalších chemických a fyzikálních změn. Zde mluvíme o takzvaném svalovém tonusu, který je 

v podstatě svalové napětí, a to i v “klidovém stavu” (Dovalil & kolektiv, 2009). 

 

Silové schopnosti jsou podstatnou složkou sportovního výkonu a podílí se na struktuře 

výkonu. Silovým tréninkem ovlivňujeme morfologii svalu a zvětšujeme jeho příčný průřez (Barbieri, 

2013).  

 

Nejvyšší podíl na celkovém výsledku sportovce mají silové schopnosti ve sportovních 

disciplínách, kde sportovec překonává odpor náčiní (vzpírání), aktivní odpor soupeře (úpoly), odpor 

vlastního těla (gymnastika) anebo odpor prostředí (plavání). Své místo má silová příprava už i ve 

sportovních hrách (fotbal) (Perič, 2010). 

 

Důležité je vědět, že ve sportovních hrách není cílem posílit jednotlivé svaly (trapézový sval, 

trojhlavý sval lýtkový, čtyřhlavý sval stehenní a další), ale zpravidla využíváme komplexní pohybové 

činnosti a pohybové vzorce (výraz, přemístění, dřep, tlak a tak dále), které se v dané sportovní 

disciplíně vyskytují. Proto je žádoucí využít všech možných směrů (tahy, tlaky, rotace) či výdrže v 

určitých polohách nebo jejich nejrůznější kombinace (Jebavý, Hojka, Kaplan, 2017).  

 

Velice důležitá je úroveň koordinace jednotlivých segmentů těla, která zajišťuje správnost 

provedení pohybového aktu. Jejím hlavním projevem je tedy lepší svalová souhra a přenos síly mezi 

segmenty (Jebavý, Hojka, Kaplan, 2017). 

 

Petr, Šťastný (2012) říkají, že se z hlediska aktivace a zapojení svalů do pohybu jeví výhodné 

prvotně stimulovat velké svalové skupiny (zpravidla jsou to komplexní cviky jako například dřep, 

mrtvý tah a další) a poté zařadit menší svalové skupiny (například izolovanými cviky - zakopávání 

na lavici). Dále mluví o tom, že výše zmíněný systém je nejefektivnější metodou pro maximalizaci 

objemu a intenzity v tréninku. 
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Jebavý, Hojka, Kaplan (2017) pak dodávají, že již při jedné stimulaci silových schopností 

za týdenní cyklus minimalizujeme úbytek síly a snížení úrovně silových schopností. 

 

5. 1. Druhy silových schopností 

Dělení probíhá v rámci typů svalových kontrakcí, ze kterých vychází stimulace silových 

schopností. Orientujeme se v nich dle změn délky a napětí ve svalech (Perič, 2010). 

 

Stoppani (2008) říká, že v rámci tréninku napočítáme desítky až stovky svalových kontrakcí, 

ať už při pohybech těla nebo náčiní. Sval tedy reaguje na různé odpory a pohyby. My jsme díky tomu 

schopni rozlišit tři základní druhy kontrakce. 

 

Podle Periče (2010) mluvíme o těchto kontrakcích: 

1. izometrická, statická - nemění se délka, ale zvyšuje se napětí   

2. izotonická, dynamická - mění se délka, ale napětí zůstává relativně konstantní   

• koncentrická - sval se zkracuje 

• excentrická - sval se prodlužuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = dynamická koncentrická, B = dynamická excentrická, C = izometrická, statická 

Obr. 4. - Druhy svalových kontrakcí (Dovalil & kolektiv, 2009) 
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5. 2. Diagnostika 

V prvé řadě je nutné poznamenat, že tréninkový (silový) program by měl být danému jedinci 

účelně sestaven. Bereme zde v potaz několik základních věcí, mezi které například patří cíl člověka, 

zkušenosti s pohybem, časové možnosti a v neposlední řadě také zdravotní stránka. K tomu slouží 

tzv. sportovně-diagnostická prohlídka, která je hlavním východiskem k sestavení individuálního 

cvičebního plánu (Tlapák, 2007). 

 

Dle Měkoty, Novosada (2005) je tedy diagnostika nezbytná pro stanovení počáteční úrovně 

jednotlivých svalů a svalových skupin, ke zjištění různých oslabení či svalových dysbalancí. V 

průběhu programu nám tyto počáteční údaje slouží k vyhodnocování efektivity tréninkového procesu. 

V případě negativních nebo stagnujících hodnot plán přenastavíme. Diagnostika pomáhá určit 

vhodnost použitých prostředků a stanovit optimální velikost používané zátěže při aplikaci 

jednotlivých metod rozvoje síly.  

 

Cílem diagnostiky je analýza a následné stanovení výchozího stavu jedince. Stanovíme cíl a 

formu plánu, kde interpretujeme výsledky. Hodnocení efektu intervence probíhá průběžně nebo na 

konci programu (Stoppani, 2008).  

 

Základními typy diagnostiky dle Stoppaniho (2008) jsou: 

• kvantitativní a kvalitativní 

• submaximální a maximální 

• terénní a laboratorní 

• invazivní a neinvazivní 

• statická a dynamická. 

 

Pokud bychom určovali velikost svalové síly, můžeme využít buď terénních nebo 

laboratorních testů. Terénní testování využívá standardizovaných tělesných cvičení, zatímco při 

laboratorní diagnostice využijeme biomechanických měření (Lehnert, 2010). 
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Lehnert (2010) dále uvádí, že se při laboratorním měření velikosti svalové síly nejčastěji 

využívá dynamometrie, což je v podstatě test statické síly jedince. Naopak při terénním testování se 

využívá cvičení s překonáváním odporu vlastního těla a cvičení s vnějším odporem (činka, posilovací 

stroj). Indikátorem výkonu, kterého cvičenec dosáhl při provádění silových cvičení (například bench 

press, mrtvý tah, dřep, tlak, sedací test u zdi a další), bývá dosažený počet opakování, čas výdrže, 

výška nebo délka skoku a podobně 

 

5. 3. Základní parametry tréninku 

Intenzita 

• Rozhodující proměnná pro dosažení požadovaného efektu. 

• Základním principem posilování je zvyšování nároků na práci svalů, zjednodušeně to znamená, že 

bychom měli svaly progresivně zatěžovat a dávat jim tak stimul k růstu a zesilování. Na to je hned 

několik způsobů, které se využívají buď samostatně nebo v různých kombinacích: 

• vyšší externí zátěž 

• vyšší počet opakování 

• vyšší počet sérií 

• nižší/vyšší rychlost provádění pohybu 

• kratší interval odpočinku. 

• Počty opakování se nejlépe určují z takzvaného opakovacího maxima (1RM: one-repetition 

maximum). Opakovací maximum je externí zátěž, kterou je jedinec schopen překonat, za 

předpokladu správného a technického provedení (Zahradník, Korvas, 2012).  

• Dle cíle určujeme počty opakování. Z toho nám logicky vychází, že pokud bychom chtěli rozvíjet 

maximální sílu, tak se velikost zátěže bude pohybovat okolo 90-100% 1RM, ovšem stále musíme 

mít na paměti důležitost přesného provedení. A naopak, pokud bychom chtěli stimulovat silovou 

vytrvalost, budeme se pohybovat na škále od 30 do cca 50% 1RM, a proto zvládneme větší počet 

opakování. Pro nárůst svalové hmoty (svalová hypertrofie) se poté bavíme o 50-60% 1RM 

(Zahradník, Korvas, 2012). 
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Frekvence 

• Zde hovoříme o tom, jak často provozujeme pohybovou aktivitu v rámci časového horizontu 

(například denně, týdně, měsíčně, …). 

 

Doba trvání 

• Jestliže bychom mluvili o délce trvání samotné tréninkové jednotky, tak musíme vycházet z našich 

cílů, druhu činnosti a frekvence aktivity během určitého časového horizontu. V další řadě nás 

zajímají i intenzita, délka odpočinku nebo úroveň zdatnosti daného jedince. 

• Obecně se udává tréninková jednotka v rozmezí od 30 do 60-90 minut (Perič, 2010). 

 

Forma aktivity 

• Při samotném výběru aktivity se opět řídíme individuálním cílem. 

• Pokud bychom se bavili o zmiňovaném silovém tréninku, tak se výběr cviků řídí dle následujících 

kritérií: 

1. Zvolím si svalovou skupinu. 

2. Vyberu cvik/cviky. 

3. Určím u daného cviku/cviků maximální hmotnost (1RM - jedno opakovací maximum). 

4. Zvolím danou zátěž u vybraného cviku/cviků (například pro zvětšení svalové vytrvalosti 50% 

1RM, zpevnění svalů - 70% 1RM, zvětšování svalové hmoty 80% 1RM, zvětšení svalové síly 

75% 1RM, zlepšení maximální síly 80-100% 1RM).  

5. Určím počet opakování. 

6. Určím rychlost provádění daného cviku/cviků. 

7. Určím počet sérií. 

8. Určím interval odpočinku mezi sériemi. 

 

Těchto parametrů využívá pohybový trénink, který známe pod zkratkou FITT (Blahušová, 

2005). 

 

Dalším parametrem je takzvaná čivost neboli podnětový práh. Ten úzce souvisí s činností 

jednotlivých smyslových orgánů (analyzátorů), které jsou složeny z receptorů. Ty získávají 

jednoduché informace z vnějšího a vnitřního prostředí, se kterými jednotlivec dále pracuje (Goldstein, 

2008). 
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5. 4. Metody 

Pokud bychom se zaměřili na samotné zvyšování sportovní výkonnosti na základě funkčního 

rozvoje silových schopností, nabízí se nám široká škála metod (a jejich kombinací), které vyvolávají 

specifické nervosvalové adaptace. Jednotlivé metody rozvoje se potom liší v tzv. metodotvorných 

činitelích, kterými jsou velikost odporu (externí zátěže), počet opakování, rychlost provádění pohybu, 

interval odpočinku a druh odpočinku samotného (Lehnert, 2010). 

 

Nyní je potřeba zdůraznit, že principů silového cvičení a tréninku je obrovské množství a o 

jejich funkčnosti se vedou debaty. Avšak najdeme i několik významných principů, na kterých se 

odborná veřejnost shoduje Stoppani (2008). 

 

Dle Stoppaniho (2008) se jedná o tyto principy: 

• progrese odporu (zatížení) 

• specifičnosti 

• individualizace 

• variability 

• udržování 

• reverzibility. 

 

Pokud se v tréninku objevují nejrůznější druhy cvičení a jejich kombinace, tak dochází k 

většímu nárůstu svalové výkonnosti. Je tedy výhodnější využívat činky, osy, expandery, posilovací 

gumy, ale i hmotnost vlastního těla Delavier (2011). 

 

Delavier (2011) dále mluví o cvičení s vlastní vahou jako o základu silového tréninku. 

Výhodou je podle něho procvičení i více svalových skupin najednou, bez dalších pomůcek. Problém 

je, že po určité době přichází stagnace z důvodu vyčerpání stimulu pro svaly. 
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Perič (2010) popisuje osm základních metod stimulace silových schopností, které dělí do tří 

základních skupiny: 

1. maximální síla 

• metoda maximálních úsilí 

• Překonávání vysokého až maximálního odporu. Vyšší zapojení motorických jednotek. 

Zpravidla zařazujeme u dospělých jedinců s určitou úrovní svalové síly a u velkých svalových 

skupin (Perič, 2010). 

• metoda opakovaných úsilí 

• Opakované překonávání submaximálního odporu nemaximální rychlostí. V přiměřeném 

objemu a intenzitě je možné tuto metodu využívat i u mládeže. U dospělých jedinců můžeme 

“zacházet” až do lokálního vyčerpání s dopomocí sparingpartnera (Zahradník, Kovars, 2012). 

• metoda izometrická 

• Překonávání nepřekonatelného odporu se stále rostoucím svalovým napětím (daný odpor je za 

hranicí individuálního maxima). Nevýhodou je snížené prokrvování svalu, rychleji se hromadí 

odpadní látky a sval se překyseluje. Výrazněji se zatěžuje oběhový systém. V krajním případě 

se může rozvinout i svalový třes, který je z hlediska funkce nežádoucí. Tato metoda není vhodná 

pro děti (Zahradník, Kovars, 2012). 

• metoda intermediální 

• Kombinace metody opakovaných úsilí a izometrické metody. V průběhu daného opakování 

dochází k izometrické kontrakci po dobu několika sekund a následně probíhá dokončení 

opakování (Perič, 2010). 

 

2. rychlá a výbušná síla 

• metoda rychlostní 

• Vysoká až maximální rychlost pohybu s nízkým až středním odporem. Velikost odporu by 

neměla výrazněji narušovat požadovanou rychlost provedení (Zahradník, Kovars, 2012). 

• metoda plyometrická 

• Vychází z principu natažení-zkrácení svalu. V přiměřeném objemu a intenzitě je možné tuto 

metodu využívat i u mládeže (Petr, Šťastný, 2012). 

• metoda izokinetická 

• Tato metoda vyžaduje využití speciálních přístrojů, které umožňují vykonávat opakování s 

konstantním odporem a ve vymezeném rozsahu pohybu (Lehnert, 2010). 
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3. silová vytrvalost 

• metoda silově-vytrvalostní 

• Vysoký počet opakování s nízkým až středním odporem. V přiměřeném objemu a intenzitě je 

možné tuto metodu využívat i u mládeže (Perič, 2010). 

 

5. 5. Metodotvorní činitelé 

1. velikost odporu 

• Tento činitel můžeme označit jako stěžejní, neboť z něho v podstatě vycházejí všechny ostatní 

činitelé. V praxi se dle Periče (2010) nejčastěji setkáváme s: 

• hmotností zátěže (závaží, činky) 

• kinetickou energií zátěže (decelerace vlastního těla po dopadu) 

• reakcí pevné opory (tlačení proti pevnému bod, například zdi) 

• odporem okolního prostředí (písek, sníh, voda) 

• silovou vybaveností soupeře (úpolové hry, přetlačování) 

• gravitací (horizontální výskok) 

• mechanismem trenažéru (stacionární kolo, veslovací stroj). 

 

2. počet opakování 

• Opakovací maximum je externí zátěž, kterou je jedinec schopen překonat za předpokladu 

správného a technického provedení. Z toho poté dle cíle určujeme počty opakování (Zahradník, 

Korvas, 2012). 

• Je výhodné, pokud poslední opakování v dané sérii sportovec provádí s maximálním možným 

vypětím či mírnou dopomocí partnera (Perič, 2010). 
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Počty opakování Velikost odporu 

1 100 

2-3 90 

3-5 80 

5-7 70 

7-10 60 

10-25 50 

25-35 40 

35 30 

Tab. 1. - Orientační počty opakování v závislosti na velikosti odporu, upraveno (Perič, 

2010) 

 

3. rychlost provedení 

• Při využití vyšší (maximální) rychlosti, dojde k většímu napětí daného svalu. Ruku v ruce s tím 

tedy přicházejí větší nároky na techniku a způsob provedení. 

• Možnost využití speciálních zařízení tzv. trenažérů (Petr, Šťastný, 2012). 

• Zásadním bodem pro práci s rychlostí jednotlivých opakování je přesnost provedení (Zahradník, 

Korvas, 2012). 

 

4. délka odpočinku 

• Intervaly odpočinku vycházejí vždy z energetických zón, které zajišťují pohyb (Perič, 2010). 

• Většinou se odpočinek pohybuje okolo 90-180 sekund (pokud nestimulujeme specifické metody 

a jejich kombinace) (Perič, 2010). 
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5. charakter odpočinku 

• Odpočinek mezi sériemi dělíme na aktivní a pasivní (Zahradník, Korvas, 2012). 

• Perič (2010) udává, že během pasivního odpočinku zařazujeme lehké protahovací cviky, které 

jsou svým obsahem zaměřeny na právě posilované svalové partie. Dále však zmiňuje fakt, že se 

někteří autoři od této skutečnosti distancují, neboť podle jejich názoru dochází ke snižování 

svalového tonusu. I přes to se aktivní odpočinek doporučuje zařazovat. 

 

Obr. 5. - Vztah mezi vybranými parametry (Perič, 2010) 

 

5. 6. Shrnutí 

Před nastavením silového tréninku je velice důležité zjistit výchozí úroveň daného jedince 

pomocí diagnostiky. V samotném silovém tréninku se nám nabízí velké množství možných metod 

stimulace, proto je velice důležité zvolit správnou, anebo metody dobře nakombinovat, aby efekt 

tréninku byl co největší. K zefektivnění tréninku nám pomůžou metodotvorní činitelé (externí zátěž, 

rychlost provedení, počet opakování, počet sérií, interval odpočinku v sérii a mezi jednotlivými cviky, 

způsob odpočinku, časování cviku), které opět můžeme různě kombinovat. Výše uvedené parametry 

se vždy odrážejí od výchozího cíle, tedy čeho chceme tréninkem dosáhnout. Ke zjištění, zda je návrh 

plánu úspěšný, nám pomáhá opětovné testování (kontroly efektu) a provedení cviků během 

tréninkové jednotky. 
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6. Fotbal 

Co se týče charakteristiky fotbalu, tak zde mluvíme o sportovní, týmové a brankové hře, 

která již dlouhou dobu patří mezi světový fenomén. “Velký fotbal” se hraje v jedenácti hráčích na 

každé straně, z nichž jeden je předem určený brankář. Najdeme zde i další věkové kategorie. Od 

seniorské, směrem dolů přes dorost, žáky, přípravky, až po nejmladší kategorie předpřípravek 

(školiček). S mladšími kategoriemi přichází nižší počet hráčů a i velikost hrací plochy se přímou 

úměrou snižuje. 

 

6. 1. Specifika fotbalu 

V rámci České republiky rozeznáváme profesionální (1. a 2. liga) a poloprofesionální 

soutěže (3. liga). Zbytek dospělých soutěží je čistě amatérský.  

 

Dětské kategorie zastávají spíše funkci rekreační a zábavnou, ovšem i zde najdeme soutěže, 

které fungují v celorepublikovém měřítku. Dále jsou pak krajské a okresní soutěže, kde se úroveň 

jednotlivých týmů snižuje. S tím jde ruku v ruce i menší počet tréninkových jednotek a tím pádem i 

menší prostor pro silovou přípravu. 

 

Pokud bychom se zaměřili na jednotlivé posty, najdeme brankáře, obránce, záložníky a 

útočníky. V zásadě se liší herním projevem a úkoly, které na hřišti plní a zastávají. V obecném znění 

má tedy každá pozice jiné nároky na pohybové schopnosti (Jebavý, Hojka, Kaplan, 2017). 

 

Během fotbalového utkání najdeme velké množství projevů silových schopností, které se 

reflektují v rychlostních projevech. Objevují se jak v činnostech hráče s míčem, tak i bez míče. 

Nejčastěji najde silová složka své uplatnění během osobních soubojů, tedy při kontaktu protihráčů. 

Mluvíme o krátkodobé činnosti (v řádech sekund), ale s častým opakováním. Blížíme se tedy k pojmu 

silová vytrvalost (dále se dělí, viz obr. 6.), která definuje fotbalové utkání (Jebavý, Hojka, Kaplan, 

2017). Poměr časů zatížení a “odpočinku” se liší v závislosti na vnějších (soupeř, počasí, kvalita 

trávníku) a vnitřních podmínkách (stav vlastní připravenosti). 

 

Psotta (2006) rozděluje silový trénink fotbalistů na dvě části, funkčně zaměřený trénink a 

trénink síly samotné. Pokud specifikujeme blíže funkční trénink síly, tak mluvíme v podstatě o 

pohybech, které se vyskytují během utkání. Provádíme tedy pohyby ve ztížených podmínkách 

(zátěžové vesty, hra v písku, a další). 
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Druhou částí je tedy základní silový trénink. Ten má své místo především k získání obecné 

síly (Bangsbo, 2003). Psotta (2006) dále dodává, že trénink obecné síly v izolovaných či 

nespecifických podmínkách sám o sobě nezaručuje přenos do funkčních a specifických pohybů 

takzvaném mechanického výkonu.  

 

Z výše uvedených indicií je zřejmé, že nejdůležitější silovou schopností pro fotbalistu je 

rychlá sílá. Vidíme její vliv na výkon při akceleračních (výskok, střela, rozběhnutí se a další) a 

deceleračních (zastavení běhu, změna směru a jiné) pohybech (Weineck, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6. - Dělení silové vytrvalosti ve fotbale (Weineck, 1996) 

 

7. Silový trénink dětí ve fotbale 

Ještě v 70. letech 20. století byl silový trénink dětí vnímán jako “zbytečný” či 

“kontraproduktivní”. Věřilo se, že zpomaluje růst a vývoj dítěte. Tyto závěry vycházely z chybně 

nastaveného programu a nedostatečných informací obecně. Také proto nedošlo k nárůstu síly a ani se 

nedostavily jiné pozitivní efekty. Dnes už se ale má za to, že kvalitně vedený a promyšlený program 

v rámci silové přípravy je obrovským benefitem (Kraemer, Fleck, 2005). 

 

Před zařazením a nastavením silového programu pro dítě je velice důležité naučit jedince 

správné technice provádění jednotlivých cviků a seznámení se základy silového tréninku (Myer, 

Wall, 2006). 

 

Před samotným nastavením intervenčního plánu by měla proběhnout sportovně-diagnostická 

prohlídka a testování, které má za cíl zjistit výchozí úroveň silových schopností daného jedince, 

posoudit dovednosti a úroveň zdatnosti (Tlapák, 2007). 

 

Možnými limitem může být předchozí zranění kosterního nebo svalového původu. Dalším 

omezením je nevládnutí daného cviku po technické stránce (Myer, Wall, 2006). 
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7. 1. Benefity silového tréninku dětí 

Kraemer, Fleck (2005) uvádí ve své publikaci, že zvýšení svalové síly u dětí staršího 

školního věku proběhlo (bez předchozích zkušeností se silovým tréninkem) i u krátkodobých 

programů (8-20 týdnů), a to o 30-50%. Obecně řadí mezi hlavní výhody silového tréninku dětí: 

• nárůst síly/redukce váhy (tukové tkáně) 

• zvýšení lokální vytrvalosti 

• nárůst sportovní výkonnosti 

• prevence zranění 

• životní návyky. 

 

Existuje i celá řada studií, které citují autoři Barbieri, Zaccagni (2013), dokazující fakt, že 

silový trénink u dětské populace za předpokladu odborného vedení, je dobrým prostředkem pro 

zvýšení svalové síly, redukci váhy, zlepšení stavby a složení těla či zvýšení flexibility. Dále pak 

lepšího náboru motorických jednotek a v neposlední řadě také lepší kostní denzitu, která snižuje riziko 

osteoporózy v dalších letech. 

 

Faigenbaum (2007) zmiňuje i rehabilitační výhody silového tréninku dětí, především u 

nemocí růstu, jakými jsou cystická fibróza a osteopenie. Dále pak popisuje zlepšení psychiky a 

motoriky. 

 

Odborníci a zdravotnické organizace se tedy shodují, že kvalitně nastavený a pečlivě 

kontrolovaný silový trénink dětí přináší benefity, jak v oblasti tělesné, tak i psychické a duševní. A 

to dle Faigenbauma (2007) již od šesti let věku dítěte. 
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7. 2. Základní pravidla 

Behm, Faigenbaum, Falk, Klentrou (2008) citují ve své publikaci společnost Canadian 

Society for Exercise Physiology (CSEP), které uvádí zobecněné parametry pro silový trénink dětí ve 

starším školním věku (10-15 let), které nemají předchozí zkušenosti se silovým tréninkem: 

• zameření: svalová hypetrofie 

• počet TJ za týden: 2-3 (minimálně jednodenní pauza mezi nimi) 

• počet sérií cviku: 1-2 (později až 4) 

• počet opakování cviku: 8-15 

• počet cviků v TJ: 8-12. 

 

Behm, Faigenbaum, Falk, Klentrou (2008) hovoří i o tréninku zaměřeném na maximální 

sílu: 

• zameření: maximální síla 

• počet TJ za týden: 2-3 (minimálně jednodenní pauza mezi nimi) 

• počet sérií cviku: 2-3 (později až 4) 

• počet opakování cviku: 2-6  (v supersérii druhý cvik 6-8 (10)) 

• počet cviků v TJ: 8-12. 

 

Malina (2006) také uvádí 2-3 TJ za týden (v ne po sobě jdoucích dnech). Taktéž mluví o 1-

4 sériích s 6-20 opakováními. Cvičení by mělo probíhat v plném rozsahu pohybu a udává rozmezí 6-

12 cviků v TJ.  

 

S výše uvedenými zásadami se ztotožňuji, proto je použiji v rámci intervenčního programu 

v praktické části. Je vhodné mezi jednotlivými TJ dodržet kvalitní odpočinek, aby došlo k regeneraci 

svalové tkáně a jedinec byl dostatečně odpočatý. Jinými slovy je vhodná co nejnižší únava pro další 

silový trénink. Jako logické se jeví i zařazení vyššího počtu opakování s méně sériemi pro svalovou 

hypertrofii a naopak při zaměření na maximální sílu je využito méně opakování, ale více sérií. 
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7.3. Zásady silového tréninku dětí 

Ratel (2011) seskupil osm základních pravidel silového tréninku mládeže: 

• kvalifikace pracovníků (trenérů) a jejich odborný dohled nad tréninkem je zásadní 

• první tréninky v nižší intenzitě (<50% 1RM) 

• před tréninkem 5-10 (15) minut aerobní aktivita společně s dynamickým strečinkem 

• první série v nižší intenzitě na 10-15 (20) opakování pro aktivaci velkých svalových partií 

• zařazujeme cviky s vlastní vahou, expandery, medicimbaly jako prevence zranění (později 

vícekloubní cviky a volné váhy, cíleně rozvíjíme celé tělo a dbáme na dobré návyky správného 

držení těla) 

• progresivně zvyšujeme v rámci cyklu zatížení (5-10% 1RM) Na konci plánu vždy znovu testujeme 

a určujeme 1RM 

• 2-3 TJ za týden pro dostatečnou stimulaci 

• cíle každého cvičence určujeme individuálně, vycházíme z jeho potřeb a kapacit (psychických, 

fyzických). 

 

Všechny výše uvedené zásady je nutné dodržet, aby došlo k maximálnímu možnému efektu 

daného plánu. V opačném případě nedojde k dostatečné stimulaci a v krajních případech může dojít 

k přetížení či zranění dítěte.  

 

Jako zásadní se jeví přítomnost kvalifikovaného odborníka, zařazení dostatečně kvalitního 

rozcvičení a zvolení správné intenzity a objemu tréninku, kdy vycházíme z daného cíle a z 

individuálních potřeb dítěte. 

Kreamer, Fleck (2005) sumarizovali silový trénink dle věku cvičence: 

1. 7 let a méně 

• Základní cviky s vlastní vahou nebo nízkou zátěží a malým objemem. Naučit dítě správnou 

techniku cvičení.  

2. 8-10 let 

• Progresivně navyšovat objem a odpor, za předpokladu stále kvality techniky. Jednotlivé cviky 

zachovávat v základním provedení. Hlídat fyzickou odpověď na progresivně se zvyšující zatížení 

a případně korigovat. 
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3. 11-13 let 

• Odpor se stále navyšuje. Technika na vysoké úrovni. Učení se novým a náročnějším cvikům a 

jejich kombinací, kde opět začínáme s nulovou či nízkou zátěží. Zařazujeme specifické cviky 

vztahující se ke sportovní disciplíně. 

4. 14-15 let 

• Odpor se dále navyšuje, a to jak u základních, tak i u specifických cviků. Objem tréninkové 

jednotky se zvyšuje. Techniku cvičení zdokonalujeme. 

5. 16 let a více 

• Pokud dítě zvládá techniku základních i specifických cviků a osvojilo si i zásady silové tréninku, 

tak zvolna přechází do základního tréninku dospělých cvičenců. 

 

United Kingdom Strength and Conditioning Association (UKSCA) dělí silový trénink dětí 

dle předešlých zkušeností se silovým tréninkem, přičemž říkají, že by věk neměl automaticky 

stanovovat trénink. Věk figuruje pouze jako jakýsi ukazatel. Plán a úroveň určuje odborník v 

závislosti na předchozích zkušenostech se silovým tréninkem a vychází z aktuálního vývoje dítěte. A 

v neposlední řadě je tento odborník přítomen po celou dobu tréninku (Lloyd & kolektiv, 2012). 

 

 Začátečníci Mírně pokročilý Pokročilý Velmi pokročilý 

Objem (série X 

opakování) 

1-2 X 8-12 2-4 X 6-10 2-4 X 5-8 2-5 X 2-5 

Intenzita (% 1RM) vlastní váha, 50-70% 50-80% 70-85% 85-100% 

Počet cviků v TJ 6-10 3-6 3-6 2-6 

Rychlost opakování střední - rychlá střední - rychlá rychlá - maximální maximální 

Interval odpočinku 

(minuty) 

1 1-2 2-3 2-5 

Frekvence TJ (za 

týden) 

2-3 2-3 2-4 2-5 

Odpočinek mezi TJ 

(hodiny) 

72-48 72-48 48 48-24 

Tab. 2. - Dělení na kategorie, dle tréninkových zkušeností, upraveno (Loyd & kolektiv, 

2012) 

Toto dělení eliminujeme možné rozdíly v rámci kalendářního věku dítěte. Avšak z mého 

pohledu může být někdy obtížné stanovit předchozí zkušenosti dítěte se silovým tréninkem, a tak ho 

zařadit do určité skupiny. 
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7.4. Limity silového tréninku dětí 

O limitech silového tréninku dětí píše Zatsiorsky (2014): 

• růstové chrupavky – zranění či poškození neosifikovaných růstových chrupavek, které mohou při 

dalším pohybu dítě bolet 

• akutní zranění – nejčastěji se jedná o natažení svalu důsledkem chybného či nedostatečného 

rozcvičení. Prevencí je důkladné rozcvičení obsahující dynamickou aktivitu. Zlomeniny a další 

poranění jsou vzácné 

• chronická zranění – opakující se mikrotraumata, které následně způsobují zranění. Přetížení je 

způsobeno především nekvalitní technikou provedení  

• zranění zad – je důležité vytvoření základních návyků držení těla a důraz na dostatečnou 

kompenzace jednostranných pohybů. 

 

7. 5. Shrnutí 

Silový trénink nám nabízí několik základních benefitů (nárůst svalové síly a snížení tukové 

tkáně, zvýšení lokální vytrvalosti, nárůst sportovní výkonnosti, prevence zranění nebo vytvoření 

celoživotních návyků). Je ale nutné říci, že tyto benefity se projevují pouze za předpokladu dodržení 

určitých zásad a pravidel (počet TJ za týden, počet sérií, počet opakování či počet cviků v TJ), kterými 

se silový trénink dětí vyznačuje. Mezi nejdůležitější zásady se řadí provádění cvičení s maximálním 

důrazem na správnou techniku, kvalitní zahřátí a rozcvičení, dostatečný odpočinek, individuální 

přístup a vhodný progres. Vyhneme se tak možným limitacím, které jsou důsledkem chybných kroků 

a nedodržení určených pravidel. 

 

Účinnost plánu budeme sledovat pomocí kontroly tréninkových jednotek a průběžného 

testování. Důraz budeme klást na správné technické provedení cvičení. Návrh intervenčního plánu by 

měl rozvíjet základní svalové skupiny (svaly nohou, zad a hrudníku), kompenzovat jednostranné 

zatěžování a předcházet možným zraněním v důsledku provozování pohybové aktivity. 
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8. Praktická část 

8. 1. Cíl práce 

Primární cílem této práce je literární rešerše na téma silová příprava dětí ve fotbale. 

Sekundární cíl je vytvoření intervenčního programu silové přípravy pro přípravné období kategorie 

U14, která se zaměří na kultivaci silových předpokladů, zvláště pak na silovou vytrvalost a maximální 

sílu. 

 

8. 2. Úkol práce 

Prvním úkolem pro tuto bakalářskou práci je výběr tématu, následná konzultace s vedoucím 

práce a nastavení cílů. 

 

Druhým úkolem je prostudování české a zahraniční odborné literatury, která se zabývá 

tématem stimulace silových schopností u dětí. Dále se zúčastnit rozhovorů s odborníky, trenéry a 

aktivními hráči a diskutovat o dané problematice. Následně pak využít získané informací pro 

vytvoření literární rešerše, která dané téma bude řešit. 

 

V rešerši specifikovat vývoj jedince, popsat svalovou soustavu, rozebrat silový trénink a 

metody stimulace silových schopností. Dále specifikovat vybraný sport - fotbal. Poté popsat jak 

vypadá silový trénink u dětí, upozornit na možné benefity a limity, zdůraznit pravidla a zásady 

tréninku. 

 

Třetím úkolem je následný návrh silové přípravy formou intervenčního programu pro 

přípravné období kategorie U14, kde budu čerpat ze získaných informací, které budou uvedeny v 

teoretické části.  

 

¨ 
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9. Metodika práce 

9.1. Rešerše 

Bakalářské práce zkombinuje literární rešerši a terénní experiment, kde bude zahrnut 

intervenční program pro přípravné období kategorie U14. 

 

Machi, McEvoy (2012) mluví o literární rešerši jako o psaném dokumentu, v němž se 

popisuje chápání nynějšího stavu vědění v oblasti, o které rešerše pojednává.  

 

Využil jsem českou a zahraniční odbornou literaturu a databáze Sportdiscus, WOS, Medline. 

Klíčová slova pro výběr literatury a citací byla: vývoj jedince a vývojová specifika jedince, svalová 

soustava, stimulace silových schopností, stimulace silových schopností u dětí, zásady a pravidla 

silového tréninku dětí, fotbal, přípravné období ve fotbale a intervenční program. 

 

Experimenty dělíme dle podmínek na experiment přirozený a laboratorní (Hendl, 2009). Já 

v této práci využiji experiment terénní v rámci přirozeného prostředí a zahrne návrh intervenčního 

programu pro přípravné období v kategorii U14. 

 

Kategorii U14 jsem si vybral proto, protože již dva roky aktivně působím v roli hlavního 

trenéra právě u této kategorie. Mám proto náhled přímo do dané problematiky. 
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10. Návrh silové přípravy pro kategorii U14 

10.1. Testování výchozí úrovně 

Vstupní podmínky jsou: vyšetření tělovýchovným lékařem (který potvrdí dobrý zdravotní 

stav jedince) a sportovně diagnostická prohlídka (určení cíle, nalezení možných limitací a zjištění 

předchozích zkušeností se silovým tréninkem - pohybová anamnéza). Dobrý zdravotní stav je zcela 

zásadní pro další postup a práci s dětmi. 

 

Než přistoupíme k testování, proběhne nácvik správného technického provedení 

jednotlivých cviků. Je žádoucí, aby test nebyl narušen chybným provedením cviků. 

 

V dalším kroku proběhne posouzení zdravotního stavu a pohybová anamnéza. Pokud bude 

předchozí krok vyhodnocen kladně, přistoupíme k testování. Cílem bude zjistit výchozí úroveň 

maximální síly dolních končetin, síly trupu a zadního svalového řetězce a síly horní poloviny těla. 

Testování proběhne v rámci těchto komplexních cviků: přední dřep s obouruční činkou, mrtvý tah s 

obouruční činkou (trap bar), tlak na prsa s obouruční činkou na rovné lavici, shyby podhmatem.  

 

Nejprve proběhne zahřátí a rozcvičení dynamickou formou. Vysvětlíme jedinci daný cvik, 

doplníme o ukázku a zodpovíme případné dotazy na techniku. Nácvik probíhá s hmotností vlastního 

těla či minimální zátěží, aby došlo ke správnému provedení činnosti. Test zahajujeme rozcvičením 

na 5-10 opakování s 40-60% odporem predikovaného maxima (viz obr. 8). Po jedné minutě 

pokračujeme s 60-80% predikovaného maxima na 3-5 opakování. Za další tři minuty se jedinec 

pokusí o 1 opakování na 90% predikovaného maxima. Pokud jedinec vykonal 1 opakování na 90% 

správně technicky, pokračujeme za další tři minuty navýšením odporu o 2-5% a znovu se pokusí o 1 

opakování. Takto pokračujeme až do zjištění maxima (Struhár, 2019).  

 

Struhár (2019) dále doplňuje, že se jako nejefektivnější doporučuje zjistit 1RM v rozmezí 3-

5 sérií. 
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Obr. 7. - Záznamový arch maximální síly (Struhár, 2019) 

 

Obr. 8. - Predikční rovnice pro určení 1RM (Struhár, 2019) 

 

Druhým testem bude vertikální skok z místa ke zjištění dynamické síly dolních končetin. 

Testovaný bude mít 3 pokusy. Z určeného místa provede skok snožmo.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 9. - Záznamový arch dynamické síly (Struhár, 2019) 

 

Po celou dobu testování je přítomen kvalifikovaný odborník, který kontroluje techniku 

provedení daného cviku. 
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10.2. Přípravné období 

Cílem je návrh intervence, který je zaměřený na přípravné období, které zpravidla trvá 6 

týdnů. Těchto 6 týdnů dále rozdělím na 3 a 3 mikrocykly, kde u prvních tří bude snaha o nárůst silové 

vytrvalosti a v dalších třech mikrocyklech o maximalizaci síly.  

 

Zhruba první tři týdny se v rámci přípravného období zaměřujeme na všeobecný rozvoj 

silových schopností s převahou silové vytrvalosti, později se pak zaměřujeme na maximální sílu. V 

těchto týdnech se samozřejmě rozvíjejí i další pohybové schopnosti (rychlost, vytrvalost), ty ale v 

této práci zmiňovat nebudu. 

10.2.1. Silová vytrvalost 

Silová vytrvalost v přípravném období trvá cca 3 týdny, tedy celou první polovinu tohoto 

makrocyklu. Procentuálně 40-60% (Bangsboo, 2003). 

 

Silová vytrvalost je druh silové schopnosti. Kombinace síly a vytrvalosti je věc zdánlivě 

velmi obtížná, avšak pro výsledný výkon velmi výhodná. Cílem je rozvíjet sílu tak, aby s ní bylo 

možné pracovat po daný čas v požadovaném zatížení (Ratel, 2011). 

 

Silově vytrvalostní trénink se v přípravném období zařazuje 3x týdně po dobu 45-60 minut. 

Přičemž platí, že je výhodnější kratší trénink, ale častěji s možností střídání jednotlivých partií 

(Bangsboo, 2003). 

10.2.2. Návrh intervence pro kategorii U14 

Cílem intervence je zvýšení sportovní výkonnosti, zvýšení lokální vytrvalosti a svalové síly, 

prevence zranění, kompenzace jednostranného zatěžování a vytvoření správných návyků (držení těla, 

nastavení těla při pohybu, ekonomika pohybu). 

 

Kontroly probíhají během tréninkových jednotek, úpravy plánu jsou po každém mikrocyklu 

a vždy se řídí předchozím plánem. Plán trvá celkem tři týdny. 
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Vycházím z teoretických poznatků v praktické části. Především pak z literatury od Behma, 

Faigenbauma, Falka, Klentroua (2008) a Ratela (2011), kteří ve svých publikacích mluví o zásadách 

a základních pravidlech silového tréninku mládeže. Dále pak přihlížím k dělení silového tréninku dětí 

na kategorie, kde vycházím z předešlých zkušeností s tímto druhem tréninku dle United Kingdom 

Strength and Conditioning Association (UKSCA), které ve své publikaci zmiňuje Lloyd & kolektiv 

(2012). Zohledňuji, že se jedná o začátečníky či mírně pokročilé v přípravném období. 

 

• počet: 3x týdně (alespoň den pauza, například pondělí, středa, pátek) 

• doba trvání: 45-60 minut 

• forma: supersérie 

• cíl: silová vytrvalost (2x týdně) + kompenzace (1x týdně) 

• umístění: silová vytrvalost - před tréninkem 

                    kompenzace - po tréninku 

• zaměření: silová vytrvalost - dolní končetiny a trup 

                     kompenzace - dolní, horní končetiny a trup  

• poznámka: před každým tréninkem 5-10 (15) minut aerobní aktivita a dynamický strečink  
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Trénink 1 - PONDĚLÍ (silová vytrvalost), před tréninkem 

 
Počet 

opakování  

Velikost 

odporu  

(v % 1RM) 

Interval 

odpočinku 

(s) 

Počet sérií 

Interval 

odpočinku 

mezi sériemi 

(s) 

Tempo 

A: Dřep s 

výskokem 
10 - 15 

vlastní 

hmotnost 
45 - 60 2 60 - 90 20X0 

B1: Mrtvý tah 

s obouruční 

činkou (trap 

bar) 

6 - 8 50 - 70% 60 - 90 2 - 3 90 - 120 2010 

C1: Čelní dřep 

s obouruční 

činkou 

6 - 8 50 - 70% 0 2 - 3 0 3010 

C2: 

Rumunský 

mrtvý tah s 

kettlebellem  

8 - 10 50 - 70% 60 - 90 2 - 3 90 - 120 3010 

D1: Shyb 

podhmatem s 

dopomocí 

expanderu 

6 - 8 50 - 70% 0 2 - 3 0 3020 

D2: Tlak na 

prsa s 

jednoručními 

činkami na 

rovné lavici 

8 - 10 50 - 70% 60 - 90 2 - 3 90 - 120 3010 

 

Tab. 3. - Trénink číslo 1 - silová vytrvalost 
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Trénink 2 - STŘEDA (silová vytrvalost), před tréninkem 

 
Počet 

opakování  

Velikost 

odporu  

(v % 1RM) 

Interval 

odpočinku 

(s) 

Počet sérií 

Interval 

odpočinku 

mezi sériemi 

(s) 

Tempo 

A: Dřep s 

výskokem 
10 - 15 

vlastní 

hmotnost 
45 - 60 2 60 - 90 20X0 

B1: Zadní 

dřep s 

obouruční 

činkou 

6 - 8 50 - 70% 0 2 - 3 0 2010 

B2: 
Horizontální 

skok do dálky 

4 - 8 
vlastní 

hmotnost 
60 - 90 2 - 3 90 - 120  

C1: Zdvih 

pánve v leže 

na zádech s 

obouruční 

činkou 

8 - 10 50 - 70% 0 2 - 3 0 2010 

C2: Přítah 

obouruční 

činky v 

předklonu 

podhmatem 

8 - 10 50 - 70% 60 - 90 2 - 3 90 - 120 3010 

D1: Nordický 

zdvih 
8 - 10 

vlastní 

hmotnost 
0 2 - 3 0 30X0 

D2: Obrácený 

nordický zdvih 
8 - 10 

vlastní 

hmotnost 
60 - 90 2 - 3 90 - 120 30X0 

 

Tab. 4. - Trénink číslo 2 - silová vytrvalost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 52 

Trénink 3 - PÁTEK (kompenzace), po tréninku 

 
Počet 

opakování  

Velikost 

odporu  

(v % 1RM) 

Interval 

odpočinku 

(s) 

Počet sérií 

Interval 

odpočinku 

mezi sériemi 

(s) 

Tempo 

A1: Tlak na 

ramena v sedě 

s jednoručními 

činkami 

8 - 10 50 - 70% 0 2 - 3 0 30X0 

A2: 

Zakopávání na 

gymnasti-

ckém míči v 

leže na zádech 

10 - 12 
vlastní 

hmotnost 
60 - 90 2 - 3 90 - 120 3010 

B1: Tlak na 

prsa s 

jednoručními 

činkami v leže 

na zádech 

8 - 10 50 - 70% 0 2 - 3 0 30X0 

B2: Stahování 

horní kladky 

na záda v sedě, 

široký úchop 

8 - 10 50 - 70% 60 - 90 2 - 3 90 - 120 30X0 

C1: Bicepsový 

zdvih 

jednoruční 

činky v sedě 

8 - 10 30 - 50% 0 2 - 3 0 40X0 

C2: Stahování 

horní kladky 

na triceps ve 

stoje 

8 - 10 30 - 50% 60 - 90 2 - 3 90 - 120 40X0 

 

Tab. 5. - Trénink číslo 3 - kompenzace 
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10.2.3. Progrese tréninku 

Cílem tréninkového plánu je vyvolání adaptačních změn v nervové a svalové soustavě za 

předpokladu správné techniky provádění. Proto využíváme metodotvorné činitele, pomocí kterých 

dochází k progresi výkonnosti a dalším adaptacím.  

 

Výhodné je v progresi zachovávat systém. Například v každém týdnu navýšíme počet 

opakování nebo zatížení. Můžeme také zkrátit interval odpočinku či ztížit tempo provádění (například 

z 2020 na 4220). Systematické změny děláme po každém mikrocyklu. Efektivita plánu vychází právě 

z těchto parametrů. 

 

Po celou dobu kontrolujeme zdravotní stav cvičenců, evidujeme TJ a hlídáme technické 

provedení cviků (přesnost a rychlost provedení). Pro maximální možné výsledky se snažíme rozpis 

dodržet. Možnými limitacemi by bylo zranění, nemoc či nezvládnutí plánu. Všechny tyto limitace 

bychom řešili individuálně. 

10.3.1. Maximální síla 

Cílem druhého návrhu intervenčního programu je maximální síla, ta tvoří 30-50% celého 

plánu. V předsezóním přípravném období trvá cca 3 týdny, tedy celou druhou polovinu tohoto 

makrocyklu. Rozvoj maximální síly má vliv na úspěšné řešení osobních soubojů a prevenci zranění.  

Dále má úroveň maximální síly vliv i na úroveň rychlostních schopností (Bangsboo, 2003). 

 

Zařazujeme tedy převážně komplexní cviky s externím odporem a menším počtem 

opakování. Rozvoj maximální síly je vhodný pro pozdější trénink rychlé a výbušné síly. Při tomto 

druhu tréninku klademe důraz na důsledné zahřátí a rozcvičení, přesné provedení a na dostatečně 

dlouhý interval odpočinku. 

 

Pro požadované výsledky tohoto tréninku je velice důležité zvládat technicky všechny cviky 

tak, aby nedošlo ke zranění či přetížení organismu. Proto je vhodná přítomnost zkušeného a 

vzdělaného trenéra. 
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10.3.2. Návrh intervence pro kategorii U14 

Cílem intervence je zvýšení sportovní výkonnosti, nárůst svalové síly, prevence zranění, 

kompenzace jednostranného zatěžování a vytvoření správných návyků (držení těla, nastavení těla při 

pohybu, ekonomika pohybu). 

 

Kontroly probíhají během tréninkových jednotek, úpravy plánu jsou po každém mikrocyklu 

a vždy se řídí předchozím plánem. Plán trvá celkem tři týdny. 

 

Vycházím z teoretických poznatků v praktické části. Především pak z literatury od Behma, 

Faigenbauma, Falka, Klentroua (2008) a Ratela (2011), kteří ve svých publikacích mluví o zásadách 

a základních pravidlech silového tréninku mládeže. Dále pak přihlížím k dělení silového tréninku dětí 

na kategorie, kde vycházím z předešlých zkušeností s tímto druhem tréninku dle United Kingdom 

Strength and Conditioning Association (UKSCA), které ve své publikaci zmiňuje Lloyd & kolektiv 

(2012). Zohledňuji, že se jedná o začátečníky či mírně pokročilé v přípravném období. 

 

• počet: 3x týdně (alespoň den pauza, například pondělí, středa, pátek) 

• doba trvání: 45-60 minut 

• forma: supersérie 

• cíl: maximální síla (2x týdně) + kompenzace (1x týdně) 

• umístění: maximální síla - před tréninkem 

                    kompenzace - po tréninku 

• zaměření: maximální síla - dolní končetiny a trup 

                     kompenzace - dolní, horní končetiny a trup 

• poznámka: před každým tréninkem 5-10 (15) minut aerobní aktivita a dynamický strečink 
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Trénink 1 - PONDĚLÍ (maximální síla), před tréninkem 

 
Počet 

opakování  

Velikost 

odporu  

(v % 1RM) 

Interval 

odpočinku 

(s) 

Počet sérií 

Interval 

odpočinku 

mezi sériemi 

(s) 

Tempo 

A: Dřep s 

výskokem 
10 - 15 

vlastní 

hmotnost 
45 - 60 2 60 - 90 20X0 

B1: Čelní dřep 

s obouruční 

činkou 

4 - 6 60 - 80% 0 3 - 4 0 3021 

B2: Nordický 

zdvih 
8 - 10 

vlastní 

hmotnost 
90 - 120 3 - 4 180 - 240 30X0 

C1: Mrtvý tah 

s obou-ruční 

činkou (trap 

bar) 

4 - 6 60 - 80% 0 3 - 4 0 2121 

C2: 

Unožování na 

koberci s 

jednoruční 

činkou 

8 - 10 40 - 60% 90 - 120 3 - 4 180 - 240 30X0 

D1: Tlak na 

prsa s 

obouruční 

činkou na 

rovné lavici 

4 - 6 60 - 80% 0 3 - 4 0 3020 

D2: 

Rumunský 

mrtvý tah s 

kettlebellem 

8 - 10 40 - 60% 90 - 120 3 - 4 180 - 240 30X0 

 

Tab. 6. - Trénink číslo 1 - maximální síla 
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Trénink 2 - ČTVRTEK (maximální síla), před tréninkem 

 
Počet 

opakování  

Velikost 

odporu  

(v % 1RM) 

Interval 

odpočinku 

(s) 

Počet sérií 

Interval 

odpočinku 

mezi sériemi 

(s) 

Tempo 

A: Dřep s 

výskokem 
10 - 15 

vlastní 

hmotnost 
45 - 60 2 60 - 90 20X0 

B1: Mrtvý tah 

s obouruční 

činkou (trap 

bar) 

4 - 6 60 - 80% 0 3 - 4 0 2121 

B2: Stahování 

horní kladky 

na záda v sedě  

8 - 10 40 - 60% 90 - 120 3 - 4 180 - 240 2010 

C1: Zadní 

dřep s 

obouruční 

činkou 

4 - 6 60 - 80% 0 3 - 4 0 30X0 

C2: 

Rumunský 

mrtvý tah s 

jednoruční 

činkou 

8 - 10 40 - 60% 90 - 120 3 - 4 180 - 240 30X0 

D1: Tlak na 

prsa s 

jednoruční 

činkou na 

pozitivně 

nakloněné 

lavici 

4 - 6 60 - 80% 0 3 - 4 0 30X0 

D2: Nordický 

zdvih 
8 - 10 40 - 60% 90 - 120 3 - 4 180 - 240 30X0 

 

Tab. 7. - Trénink číslo 2 - maximální síla 
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Trénink 3 - PÁTEK (kompenzace), po tréninku 

 
Počet 

opakování  

Velikost 

odporu  

(v % 1RM) 

Interval 

odpočinku 

(s) 

Počet sérií 

Interval 

odpočinku 

mezi sériemi 

(s) 

Tempo 

A1: Tlak na 

ramena v sedě 

s jedoručními 

činkami 

8 - 10 50 - 70% 0 2 - 3 0 30X0 

A2: 

Zakopávání na 

gymnasti-

ckém míči v 

leže na zádech 

10 - 12 
vlastní 

hmotnost 
60 - 90 2 - 3 90 - 120 2010 

B1: Tlak na 

prsa s 

jednoruční 

činkou v leže 

na zádech 

8 - 10 50 - 70% 0 2 - 3 0 30X0 

B2: Stahování 

horní kladky 

na záda v sedě, 

úzký úchop  

8 - 10 50 - 70% 60 - 90 2 - 3 90 - 120 30X0 

C1: Bicepsový 

zdvih 

obouruční 

činky v sedě 

8 - 10 30 - 50% 0 2 - 3 0 40X0 

C2: Stahování 

horní kladky 

na triceps v 

kleče 

8 - 10 30 - 50% 60 - 90 2 - 3 90 - 120 40X0 

 

Tab. 8. - Trénink číslo 3 - kompenzace 
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10.3.3. Progrese tréninku 

Cílem tréninkového plánu je vyvolání adaptačních změn v nervové a svalové soustavě za 

předpokladu správné techniky provádění. Proto využíváme metodotvorné činitele, pomocí kterých 

dochází k progresi výkonnosti a dalším adaptacím.  

 

Výhodné je v progresi zachovávat systém. Například v každém týdnu navýšíme počet 

opakování nebo zatížení. Můžeme také zkrátit interval odpočinku či ztížit tempo provádění (například 

z 2020 na 4220). Systematické změny děláme po každém mikrocyklu. Efektivita plánu vychází právě 

z těchto parametrů. 

 

Po celou dobu kontrolujeme zdravotní stav cvičenců, evidujeme TJ a hlídáme technické 

provedení cviků (přesnost a rychlost provedení). Pro maximální možné výsledky se snažíme rozpis 

dodržet. Možnými limitacemi by bylo zranění, nemoc či nezvládnutí plánu. Všechny tyto limitace 

bychom řešili individuálně. 
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11. Diskuze  

Tato práce by měla posloužit jako návod pro trenéry mládežnických kategorií ve fotbale, jak 

pracovat s rozvojem silových schopností jejich svěřenců. V teoretické části jsou popsány a rozebrány 

obecné zákonitosti, především z oblasti sportovního tréninku. Na těchto základech poté stojí 

intervenční plán pro vybranou kategorii U14. Zde jsem vybral jeden z hlavních makrocyklů - 

přípravné období, které mi z hlediska silových schopností přijde nejdůležitější, neboť dochází k 

nárůstu trénovanosti a vytvoření kondiční úrovně, ze které v soutěžním období hráč těží.  

 

Kategorie U14 je velmi specifická. Dochází ke změnám délek tělesných segmentů, které 

mohou vést k narušení techniky. Tělesná hmotnost se nadále zvyšuje. V tomto důsledku může dojít 

k nedostatečnému silovému vybavení. Tento stav je sice krátkodobý, ale může negativně ovlivnit 

silový trénink (Zahradník, Kovars, 2012). 

 

Dalším specifikem tohoto období je zvyšující se rozdíl mezi chronologickým věkem, který 

je určen datem narození a biologickým věkem, který je určen aktuálním stavem rozvoje dítěte. Na 

tento fakt je třeba brát zřetel při dodržování plánu, neboť mezi dvěma zdánlivě stejnými jedinci může 

být několikaletý rozdíl právě v biologickém věku. 

 

Silový trénink tedy z větší části ovlivňuje právě biologický věk jedince, kterým bychom se 

měli řídit. Druhým vodítkem je předchozí zkušenost dítěte se silovým tréninkem. Zde je logické, že 

výhodu budou mít ti, kteří už nějaký podobný trénink podstoupili, byli dobře a systematicky vedeni 

a mají kvalitní základy technického provedení cviků. Nesmíme ani zapomínat na fakt, že pokud máme 

dítě bez předchozích zkušeností v oblasti silového tréninku, budeme mu v jeho začátcích muset 

věnovat větší pozornost, aby došlo k nastavení pevných základů pro další rozvoj. Dítě učíme 

přesnému provedení pohybu, dbáme na požadovanou rychlost a správný průběh tréninku. Neměli 

bychom zapomínat ani na celkový zdravotní stav dítěte. Pokud dojde k poklesu kvality cvičení nebo 

rychlosti provedení, tak okamžitě ukončujeme trénink, aby nedošlo ke zranění jedince. 

 

Silová složka tréninku je samozřejmě důležitá i v ostatních makrocyklech (předsoutěžních a 

soutěžních období). Zde dochází k poklesu objemu a zvyšování intenzity tréninku. To vše pro 

následné ladění a pozdější udržování úrovně získané během přípravného období. V soutěžním období 

se počet silově zaměřených tréninků snižuje na 1 týdně. Obsahovat by měl více dynamické cviky v 

kombinaci s komplexními cviky. Počet kompenzačně zaměřených tréninků zůstává stejný. 
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Plán je úspěšný pouze za předpokladu dodržení určitých zásad a pravidel (počet TJ za týden, 

počet sérií, počet opakování či počet cviků v TJ), kterými se silový trénink dětí vyznačuje. Mezi 

nejdůležitější zásady se řadí provádění cvičení s maximálním důrazem na správnou techniku, kvalitní 

zahřátí a rozcvičení, dostatečný odpočinek, individuální přístup a vhodný progres. To, zda je plán 

úspěšný, nám ukáže porovnávání vstupních výsledků z diagnostiky a průběžného (nebo závěrečného) 

testování a provádění kontrol tréninkové jednotky. Není-li provedení přesné a chybí-li dostatečná 

rychlost provedení, je nutné trénink ukončit, aby nedošlo k přetížení, zranění či získání nevhodných 

pohybových návyků. 

 

Benefity spojené s provozováním silového tréninku (za předpokladu správně nastaveného 

plánu, odborného dohledu a kvalitní technice provedení) už známe. Mezi ty základní můžeme 

jmenovat nárůst síly, vyšší hustotu vazivových tkání, nárůst sportovní výkonnosti, zvýšení svalové 

síly a lokální vytrvalosti, úbytky tukové tkáně, eliminace a prevence zranění (Kreamer, Fleck, 2005, 

Barbieri, Zaccagni, 2013). V neposlední řadě dochází i k vytvoření celoživotních návyků. Může se i 

zlepšit psychika a pozvednout úroveň sebevědomí. 

 

V opačném případě nedojde k požadovanému efektu zvoleného programu a naopak může 

dojít k přetížení, přetrénování nebo zranění právě v důsledku chyb v tréninku. Proto je lepší těmto 

chybám předcházet hned v úvodu, kdy dětem vysvětlíme, proč danou věc dělají, jaký efekt to bude 

mít a případně poukážeme právě na možné hraniční situace, ke kterým by mohlo dojít. Samozřejmostí 

je přítomnost kvalifikovaného odborníka. Jako zásadní se jeví zvládnutí cviků, přesnost a rychlost 

provedení (Barbieri, Zaccagni, 2013). 

 

Samozřejmě je důležité znovu zmínit, že zde mluvíme o přípravném období. V rámci ročního 

tréninkového cyklu dochází v periodizaci silového tréninku k určitým změnám. Tyto změny vycházejí 

z nastavených úkolů v makrocyklech. A souhrně se vztahují k danému sezónnímu cíli. 

Výsledkem úspěšného intervenčního programu je pak zvýšení sportovní výkonnosti, 

prevence zranění, zvýšení lokální vytrvalosti, nárůst svalové síly a svalové hmoty či případné snížení 

procenta podkožního tuku. Průběžnou kontrolu, zda plán vykazuje požadované změny, zjistíme 

pomocí testování, kdy porovnáváme vstupní data s těmi, které jsou získaná v průběhu nebo na konci 

programu (Barbieri, Zaccagni, 2013). 
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Je důležité si uvědomit, že i v silovém tréninku dětí najdeme jak klady, tak i zápory 

(přetížení, přetrénování, zranění, odpor ke cvičení a jiné). Zápory se ovšem dají ze značné části 

eliminovat kvalitou a správným plnění plánu. I v tomto odvětví existuje riziko zranění, které může 

mít mnoho podob. My však už dnes můžeme říci, že toto riziko není o nic větší než jiné aktivity 

provozované dětmi. Dokonce se studie, které se zabývají zraněními dětí napříč sporty, shodují, že 

množství zranění v důsledku silového tréninku je mnohem menší než v jiných sportech. Převedeno 

na čísla, v silovém tréninku je hodnota zranění 0,0012 na 100 hodiny, které cvičenec provozuje. U 

lyžování hovoříme o 0,06, u fotbalu mluvíme o indexu 0,14 nebo dokonce ragby vykazuje hodnotu 

okolo 0,80 na 100 hodiny (Malina, 2006, Ratel, 2011).  

 

Pokud ke zranění cvičence dochází, je to především v důsledku špatné techniky, chybně 

nastaveného plánu či progrese, nedostatečného intervalu odpočinku, nedostatečné dopomoci nebo je 

zranění zapříčiněno jinými nehodami. Ztráta dynamiky je prvním signálem nedostatečného 

odpočinku a přicházející únavy. Také chyby v technice technice jsou důsledkem předčasného nástupu 

únavy během cvičení. Když dojde k nástupu únavy, ukončujeme trénink, aby nedošlo ke zranění. 

Hlídáme si i krátkodobý stav přetížení, který se objevuje při cvičení s neadekvátní zátěží. 

Opakovaným přetěžováním může časem dojít až k přetrénování. Nevhodnou metodou silového 

tréninku je v tomto období plyometrický trénink (Barbieri, Zaccagni, 2013). 

 

Dokonce i světově uznávané organizace jako AAP (American Academy of Pediatrics) nebo 

NSCA (National Strength and Conditioning Association), BASES (British Association for Sports and 

Exercise), ASCM (American College of Sports Medicine) a další hovoří o tom, že silový trénink dětí 

je při dodržení všech zásad (přiměřenost, dodržení techniky provedení, správná progrese, dostatečná 

stimulace, přítomnost odborníka) bezpečný a navíc i nese mnoho benefitů v rozvoji fyzických i 

psychických předpokladů. Dále se shodují na počtu tréninkových jednotek v týdenním mikrocyklu, 

který je v rozsahu 2-3 tréninků a alespoň denní pauzou mezi nimi. V neposlední řadě apelují na 

přítomnost odborně vzdělaného a kvalifikovaného pracovníka po celou dobu tréninku (Myer, Wall, 

2006, Ratel, 2011). Souhlasím s hlasy, které zastávají názor, že silový trénink dětí formou vytrvalostní 

a maximální síly je značné plus ve sportovním tréninku a měl by se využívat. Hovoří o tom Behm, 

Faigenbaum, Falk, Klentrou (2008), Ratel (2011), Lloyd & kolektiv (2012). 

 

 

 



 

 62 

Young, Behm (2003) nezapomínají ani na adekvátní přípravu na tréninkovou jednotku, 

přesněji na kvalitní zahřátí, rozcvičení, mobilizaci a aktivaci. Dle jejich výzkumu se jako nejvhodnější 

warm-up na další aktivitu ukazuje lehký klus či spojení klusu a dynamického strečinku. Samozřejmě, 

že se silový trénink u dětí zařazuje s minimálně jednodenním odpočinkem a především pak s 

minimální únavou, aby se zachovala vysoká kvalita a přesnost provedení jednotlivých cviků.  

 

V dnešní době nemusí mít každý klub možnost silového trénink svých mládežnických 

kategorií. Důvodem může být chybějící zázemí - posilovna. Dalšími limity mohou být nepřítomnost 

kvalifikovaného odborníka, nedostatečná finanční situace klubu či neznalost správného programu 

ročního tréninkového cyklu. V této práci se počítá s možností využití posilovny 3x týdně, aby byly 

splněny podmínky intervenčního programu. Z tohoto důvodu se plán hodí spíše do větších krajských 

a republikových klubů nebo akademií a podobných mládežnických center. 

 

Závěrem by bylo vhodné říci, že silový trénink zřejmě ještě dlouhou dobu zůstane 

kontroverzním tématem sportovní společnosti. I přes mnoho důkazů a studií se zarytí odpůrci stále 

najdou. Pokud ale zvážíme rizika a benefity spojené s využíváním silové přípravy, dojdeme k závěru, 

že zde mluvíme o aktivitě, která vykazuje index možného zranění v horizontu 100 hodin tréninku 

0,0012 (Malina, 2006, Ratel, 2011).  

 

Převažují výhody, kterými jsou například nárůst svalové síly a úbytek tukové tkáně, vyšší 

lokální vytrvalost, zlepšení sportovní výkonnosti, zvýšení hustoty vazivových tkání, prevence zranění 

a vytvoření celoživotních návyků. To vše pouze za předpokladu dobře sestaveného tréninkového 

plánu, zvládnutí techniky jednotlivých cviků, adekvátní progrese a dohledu kvalifikovaného 

odborníka. Důležité je dodržet intenzitu cvičení, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků 

(Barbieri, Zaccagni, 2013). 

 

Možnými limity silového tréninku dětí by mohlo být zranění či poškození neosifikovaných 

růstových chrupavek, natažení svalu, opakující se mikrotraumata (které následně způsobují zranění), 

zranění zad, přetížení či přetrénování. Správně nastaveným tréninkovým plánem, kvalitním 

provedením daných cviků a dostatečným odpočinkem se těmto problémům dokážeme vyvarovat 

(Zatsiorsky, 2014). 

 

Dnes už vidíme silovou přípravu u mládeže běžně v Německu, Anglii, USA a dalších 

zemích. Benefity převládají nad možnými riziky.  
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12. Závěr 

Výsledkem mé práce je návrh silové přípravy dětí pro kategorii U14 ve fotbale. Plán se 

využije v rámci přípravného období, kde je stěžejní nárůst trénovanosti jedince, ze které v hlavní části 

sezóny těží. Respektující věk, vývojová specifika, úroveň zdatnosti i aktuální stav dítěte. Hlavním 

benefitem bude vyšší úroveň zdatnosti a výkonnosti, prevence zranění a vytvoření celoživotních 

návyků. Nutné je ještě doplnit podmínku těchto benefitů, a to dodržování zásad a pravidel uvedených 

v této práci, aby došlo k maximálnímu možnému progresu. Během celého intervenčního programu 

probíhá průběžná kontrola zdravotního stavu dítěte. 

 

Po rozboru odborné literatury jsem dle získaných informací vytvořil intervenční program. 

Takto nastavený intervenční program je vodítkem pro práci se silovými schopnostmi ve fotbale v 

přípravném období u kategorie U14. Po tomto šestitýdenním plánu budou děti vykazovat lepší 

výsledky (vyšší hmotnost 1RM) měřených cviků než před tímto programem. Získané silové stimuly 

(silová vytrvalost a maximální síla) jedinec využije během fotbalové sezony. Návrhy budou ověřeny 

v praxi a případně doplněny v diplomové práci. 
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2000. 522s. ISBN 80-7178-308-0. 
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Obr. 6. - Silové schopnosti ve fotbale (Weineck, 1996) 

Obr. 7. - Záznamový arch (Struhár, 2019) 
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