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Abstrakt 

 

 

Název práce: 

Společné rysy atletické a fotbalové kondiční přípravy. 

 

Cíle práce: 

Cílem práce je anketa, pomocí které zjišťujeme, zda se trenéři v nižších amatérských 
fotbalových soutěžích zaměřují v tréninkových jednotkách na kondiční rozvoj pohybových 
schopností a jestli v tréninku využívají prvky atletické přípravy.  

 

Metoda: 

Výzkum byl proveden formou ankety sestávající z 15 otázek. 

  

Výsledky: 

Výsledky popisují kondiční trénink pohybových schopností v amatérských 
fotbalových týmech a využití atletických cvičení na této úrovni. 

Klíčová slova:  

Atletika, fotbal, kondiční příprava, pohybové schopnosti, amatérská úroveň, trénink. 

 

 

 



 

Summary 

 

 

Title: 

Common Features of Athletic and Football Fitness Training. 

 

Objective:  

The objective was to find out, through a 15-item survey, whether amateur football 
league coaches apply principles of fitness training enhancing motor skills and use athletic 
conditioning in their training sessions. 

 

Methods: 

The research was conducted through survey consisting of 15 questions. 

 

Results: 

The results describe a fitness training enhancing motor skills in amateur football and 
athletic exercises used at this level. 

 

Key words: 

Athletics, football, fitness training, motor skills, amateur level, training. 
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ÚVOD 

Zaměření naší práce se týká společných rysů dvou hojně rozšířených sportů po celém 
světě. Atletika a fotbal spolu na první pohled příliš nesouvisejí, ovšem při detailnějším 
pohledu můžeme nalézt mnoho společného. 

Vliv obou odvětví zejména v poslední době nezasahuje pouze do sfér sportovních, ale 
rovněž politických, společenských, či marketingových. Do politiky se často angažují minulí 
nebo i současní atleti (atletky) a fotbalisté, v oblasti reklamy se setkáváme s fenomény 
poslední doby, jakými jsou například Usain Bolt, Jelena Isinbajevová David Beckham, 
Cristiano Ronaldo, a další, společenské sféry také netřeba dlouze komentovat. 

Pokud si vezmeme porovnání založené na čistě sportovní bázi, nelze si nepovšimnout, 
že většina atletických disciplín a většina fotbalových činností má svůj společný základ – běh. 
Nicméně sportovní podobnost atletiky a fotbalu nekončí u běhu, další shodnou 
charakteristikou obou sportů je využití v podstatě všech pohybových schopností. Schopnosti 
silové, rychlostní, vytrvalostní, obratnostní i pohyblivost se v určité míře prolínají v každém 
sportovním výkonu popisovaných sportovních odvětví. 

Tyto dva sporty jsme vybrali na základě mé dlouholeté aktivní fotbalové kariéry, ke 
které jsem v posledních letech připojil i kariéru atletickou. Domníváme se, že podávat 
informace o sportech, které člověk měl možnost po delší časové období aktivně provozovat, 
může naší práci jen obohatit.  

Naše práce je situována spíše do prostředí fotbalového z jednoho důvodu. A sice toho, 
že ve fotbale se atletika vyskytuje v mnohem větší míře než fotbal v atletice. 

 Rozhodli jsme se pro výzkum na úrovni amatérské, tedy u týmů, kde se hráči i trenéři 
věnují fotbalu pouze v rámci svého volného času  3x - 4x týdně (2 – 3 tréninkové jednotky 
v délce trvání nejčastěji 90 minut a 1 utkání).  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Srovnání atletiky a fotbalu 

 

1.1 Charakteristika atletiky 

Atletika, nazývaná královnou sportů, patří mezi nejrozšířenější sportovní aktivity. 
Svou rozmanitostí se řadí mezi nejvšestrannější sporty, od ostatních sportovních odvětví se 
odlišuje především individuálností. Výkony v jednotlivých atletických disciplínách jsou 
objektivně měřitelné a lze je snadno porovnávat, což vede k možnosti kontroly vlastních 
výsledků, jejich hodnocení a určení působení tréninku na jednotlivé výkony (Jeřábek, 2008). 

Je tvořena soutěžemi odehrávajícími se na dráze a v poli, silničními běhy, chůzí a 
přespolními běhy. 

Soutěže, které probíhající na stadionech (na dráze a v poli), jsou nejpopulárnější 
složkou atletiky a obsahují následující disciplíny: 

Hladké běhy 

100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m,    
5000 m, 10000 m, maraton. 

Štafety: 4x 100 m, 4x 400 m 

Překážkové běhy 100 m, 110 m, 400 m, 3000 m 

Skoky 
skok do výšky, skok o tyči, skok do dálky, 

trojskok 

Vrhy a hody 
vrh koulí, hod diskem, hod kladivem, hod 

oštěpem 

Víceboje desetiboj (muži), sedmiboj (ženy) 
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1.2 Charakteristika fotbalu 

 

1.2.1 Pravidla 

Fotbal je sportovní hra brankového typu konaná na obdélníkové hrací ploše s rozměry 
90–120 m na délku a 45-90 m na šířku. Každé družstvo nastupuje k utkání s 11 hráči, z nichž 
jeden je brankářem. Utkání se hraje 2x 45 minut hrubého času. Cílem hry je dopravit míč do 
soupeřovy branky. Družstvo, kterému se to podaří vícekrát, je vítězem utkání.  

 

1.2.2 Pohybová aktivita 

Fotbal je všestranný sport, kde se uplatňují požadavky spojené s rozvojem všech 
pohybových schopností – síly, vytrvalosti, rychlosti, obratnosti a pohyblivosti. Samozřejmě 
v důsledku rozdělení tzv. postů (brankář – obránce – záložník – útočník) nejsou pohybové 
schopnosti rozvinuty u všech hráčů týmu shodně. Brankář využívá v jisté míře dosti odlišné 
pohybové schopnosti než záložník, obránce než útočník apod. 

 Moran, McGlynn (1997) charakterizují fotbal jako energeticky náročnou sportovní 
hru vyžadující rychlostní a vytrvalostní schopnosti spojené se silovými schopnostmi dolních 
končetin. Fotbalisté také musí být schopni v krátkém časovém úseku zrychlit, zpomalit či 
rychle změnit směr pohybu, z čehož plyne i potřeba schopností obratnostních.  

 

Využití energetických systémů a kondičních schopností ve fotbale (Martens, 2006): 

 Energetický systém Kondiční schopnosti 

Post Aerobní Anaerobní Pohybl. Max. síla Vytrval. Rychl. Rych.síla 

Fotbal. 
brankář N S - V S - V S N - S V S 

Hráč v 
poli V V S S S - V V S - V 

 

N – nízká hodnota   S – střední hodnota   V – vysoká hodnota 

Z fyziologického hlediska představuje fotbal nepřerušovaný typ pohybové činnosti, 
kde se využívá široká škála motorických dovedností, rozhodovacích a reakčních schopností a 
vysoké úrovně celkové tělesné zdatnosti. Pohybové činnosti se zde střídají, větší zastoupení 
mají činnosti cyklické (běh) před acyklickými (přihrávka, střelba apod.). 
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Psotta et al. (2006) poukazuje na to, že herní výkon hráče v utkání je tvořen mnoha 
pohybovými činnostmi, kde dominuje běh různých rychlostí a chůze, přičemž činnost 
s míčem je prováděna pouze po souhrnnou dobu 1-3 min. 

 

Model pohybové aktivity hráče v utkání podle Psotta et al. (2006): 

Lokomoční činnost bez míče 
9-15 km vzdálenost překonaná během (chůzí) 
40-60 změn směru běhu 
6-20 obranných soubojů 
5-20 výskoků 
0-6x zvednutí ze země po pádu 
Činnosti s míčem 
30x vedení míče, 140-220m vzdálenost překonaná vedením míče 
20-46 přihrávek 
0-4x střelba 
4-17x hra hlavou 
3-16x odehrání míče hlavou 
 

Obr. 1 Model pohybové aktivity špičkových evropských profesionálních hráčů v utkání 
fotbalu – časový podíl jednotlivých intenzivních typů lokomoce a herní činnosti (v % celkové 
doby utkání): 

 

Stoj (0 km.h-1), chůze (6 km.h-1), poklus (8km.h-1), běh v nízkých rychlostech (12 km.h-1), běh 
vzad, běh ve středních rychlostech (15 km.h-1), běh ve vysokých rychlostech (18 km.h-1), 
sprinty (30 km.h-1). 

Cissik, Barnes (2004) uvádějí, že poměr zatížení a odpočinku hráče v utkání, kdy do 
odpočinku řadíme činnosti chůze a poklusu, je zhruba 1:3. 
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1.2.3 Vzdálenost překonaná hráči v utkání 

,,Zatímco v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století hráč v profi-fotbalu překonal 
za utkání celkovou vzdálenost 4-8 km, v současnosti činí tato vzdálenost 8-15 km“ (Psotta et 
al., 2006). V anglické nejvyšší soutěži, Premier league, se za posledních deset let zvýšila tato 
vzdálenost v průměru o více než 1,5 km (Strudwick, Reilly, 2001). 

V následujícím přehledu se můžeme podívat na přesnější celkovou vzdálenost 
překonanou hráči v utkání. Údaje pocházejí ze čtyř utkání základních skupin (Španělsko – 
Rusko, Rakousko – Chorvatsko, Švýcarsko – Česko, Nizozemsko – Francie) hraných na 
mistrovství Evropy 2008, které se konalo v Rakousku a Švýcarsku. 

 

Vzdálenost překonaná hráči ve vybraných utkáních na ME 2008 

Post 
Nejnižší vzdálenost 

hráče (m) 
Nejvyšší vzdálenost 

hráče (m) 
Průměr na hráče (m) 

Brankář 3098 5347 3912 
Obránce 8582 11490 9661 
Záložník 9610 12044 10869 
Útočník 9564 10594 10074 

Pozn.: Údaje jsou pouze o hráčích, kteří odehráli celých 90 minut, tedy povětšinou 8-9 
hráčů z každého týmu, celkový počet hráčů v tabulce 67 (brankáři: 8, obránci: 30, záložníci: 
23, útočníci: 6) 
 

Z výše uvedeného vyplývá, že průměrná vzdálenost hráčů, vyjma brankářů, se 
pohybuje okolo 10 naběhaných km v jednom utkání. Dle jednotlivých postů pak můžeme 
označit jako nejběhavější záložníky, následují útočníci a nejméně pohybujícími se hráči na 
hřišti jsou obránci. 
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1.3 Srovnání ročního tréninkového cyklu v atletice a fotbalu 

Pokud se podíváme na srovnání RTC v těchto dvou sportech, zjistíme, že zde můžeme 
nalézt mnohé shodné znaky. 

 
Millerová et al.(2002):     Frank (2006): 
Periodizace RTC v atletice    Periodizace RTC ve fotbale  

      
  

 

 

 

V
induško
vá et al. 
(2003), 

Millerová et al. (2002) a Vyškovský et al. (1988) 
charakterizují jednotlivá tréninková období v atletickém RTC takto:  

1. Zimní přípravné období – všestranná příprava, rozvoj obecných pohybových                  
schopností, poměr zastoupení tréninku jednotlivých schopností se diferencuje dle 
požadavků disciplín. 

2. Zimní závodní období – ověřují se výsledky zimní přípravy, rozvoj speciálních 
schopností, snaha o dokonalou přípravu na závody. 

3. Jarní přípravné období – zvyšování specifické tělesné zdatnosti a rozvoj speciálních 
schopností. 

4. Letní závodní období – trénink zaměřen na udržení kondice a orientován ve větší míře 
na technickou přípravu, jeho stavba se orientuje dle termínů závodů. 

5. Přechodné období – regenerace psychických a fyzických sil, rozvoj nespecifických 
pohybových schopností pro závodní disciplínu (atleti v rychlostně silových 
disciplínách se zaměřují na obecnou vytrvalost, atleti vytrvalostních disciplín na 
rozvoj vytrvalostní síly apod.). 
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Období Počet týdnů 

Přípravné I. (letní) 4 - 6 

Závodní I. (podzimní) 16 

Přípravné II. (zimní) 4 

Závodní II. (jarní) 16 

Přechodné 6 - 10 

Období Počet týdnů 

Přípravné I. (zimní) 16 

Závodní I. (zimní) 4 

Přípravné II. (jarní) 12 

Závodní II. (letní) 18 

Přechodné 3 



 

Charakteristika jednotlivých period RTC ve fotbale (Frank, 2006): 

1. Letní přípravné období 

všeobecné přípravné období – vysoká zátěž, rostoucí intenzita, rozvoj 
všeobecných pohybových schopností 

speciální přípravné období – intenzivní trénink techniky a rychlosti a 
součinnosti týmu, program doplňují přátelská utkání. 

2. Podzimní závodní období - vyladění formy, vylepšení techniky a taktiky, v říjnu až 
listopadu zařazení rekondičních tréninků na rozvoj síly a vytrvalosti. 

3. Zimní přípravné období - zvyšování objemu a intenzity tréninku, kondice je na 
nejvyšší úrovni. 

4. Jarní závodní období - vyladění formy, vylepšení techniky a taktiky, udržení 
všeobecné a speciální kondice pomocí herních cvičení a speciálního tréninku. 

5. Přechodné období – nejprve regenerace, poté střední úroveň zátěže, individuální 
dle programu jednotlivého týmu, probíhá vždy mezi koncem závodního a 
začátkem přípravného období. 

 

Schmid, Alejo (2002) charakterizují fotbalový trénink v jednotlivých obdobích se 
zaměřením na poměr tréninku fyzické kondice a specifických fotbalových činností 
následovně: 

� Přípravné období: 100% rozvoj fyzické kondice, ke konci období (blížící se     
období závodní) změna poměru až k hodnotě 25% rozvoj fyzické kondice, 75% 
specifické fotbalové činnosti. 

� Závodní období: 90% zaměření na specifické fotbalové činnosti, 10% rozvoj       
fyzické kondice. 

� Přechodné období: 90% odpočinek, 10% rozvoj fyzické kondice a specifických 
fotbalových činností. 
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2. Trénink a kondiční příprava 

 

2.1 Sportovní trénink 

,,Sportovní trénink je složitý a účelně organizovaný proces rozvoje specializované 
výkonnosti sportovce ve vybraném sportovním odvětví nebo disciplíně“(Choutka, Dovalil, 
1991). 

Dovalil et al. (2002) k tomu dodává, že sportovní trénink probíhá jako komplexní 
proces a je nutné na něho nahlížet jako na jistý druh biologicko-sociální adaptace, což v 
detailnějším pohledu znamená pojímat ho jako: 

• proces morfologicko-funkční adaptace 

• proces motorického učení 

• proces psychosociální interakce 

Pro vymezení obsahu a dílčích úkolů jednotlivých stránek procesu sportovního 
tréninku se rozlišují tyto složky přípravy: kondiční, technická, taktická, psychologická a 
teoretická (Millerová et al., 1994). 

 

2.2 Sportovní výkon 

Sportovní výkon je popisován jako průběh i výsledek činnosti v daném sportovním 
odvětví či disciplíně. Je podmiňován následujícími vlivy: vrozené dispozice, vliv prostředí, 
vliv tréninkového procesu (Dovalil et al., 2008). 

Dle jednotlivých sportovních činností rozlišujeme individuální a týmové sportovní 
výkony. 

Dobrý, Semiginovský (1988) charakterizují sportovní výkon ve sportovních hrách jako 
spojení individuálního a týmového herního výkonu: 

� individuální herní výkon – ve sportovních hrách braný jako herní činnost jednotlivce, 
kdy je každý pohybový akt zaměřen na řešení specifického herního úkolu 

� týmový herní výkon – založen na individuálních herních výkonech, které podléhají 
vzájemnému regulačnímu působení 

 
Votík (2003) doplňuje výše uvedené: 

� individuální herní výkon - složky IHV: herní dovednosti, pohybové schopnosti, 
somatické a psychické charakteristiky. Realizace IHV v utkání i tréninku představuje 
určitou specifickou zátěž pro vnitřní orgány, metabolické procesy, hybný systém, CNS 
i psychické procesy 
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� týmový herní výkon - má sociálně-psychologický rozměr, protože finální výkon je 
závislý na dynamice vztahů, sociální soudržnosti, motivaci, míře spolupráce a kvalitě 
součinnosti hráčů  

 

2.3 Sportovní forma 

Sportovní forma je vyladění organismu do takového stavu, v němž lze dosahovat 
maximálního výkonu (Stoppani, 2008). 

Je dána nejvyšší úrovní kondičních, technických, taktických a psychických faktorů 
výkonu a především jejich sladěním v homogenní celek. Ukazatelem sportovní formy jsou 
sportovní výkony dosahované v soutěžích. Ve sportovních hrách tvoří její základ forma 
jednotlivců, sportovní forma týmu vzniká dokonale osvojenou a sladěnou součinností 
jednotlivců, kteří týmový výkon realizují (Dovalil et al., 2008). 

 

2.4 Zatížení 

Zatížení označuje Dovalil et al. (2002) jako aktuální změnu funkční aktivity člověka a 
ve svém důsledku způsobuje trvalejší funkční, strukturální i psychosociální změny. 

Jediný univerzální ukazatel velikosti zatížení neexistuje, proto lze chápat zatížení jako 
vícerozměrnou veličinu, kterou vytvářejí charakteristiky zatížení (Dovalil et al., 2002): 

� intenzita cvičení 

� doba trvání cvičení 

� počet opakování cvičení 

� interval odpočinku mezi cvičeními 

� způsob odpočinku 

 
Ve fotbale se můžeme setkat se všemi druhy intenzity zatížení. 

Buzek et al. (2007) popisuje zatížení různých intenzit následovně: 

Zatížení maximální intenzity (běh maximální rychlostí) probíhá po dobu několika 
sekund, energetická úhrada činnosti se uskutečňuje z okamžitých zdrojů energie ve svalu – 
ATP a CP. 

Zatížení submaximální intenzity (běh ve vyšších rychlostech – 19 km/h) trvá řádově 
desítky sekund. Energetická úhrada probíhá způsobem anaerobní glykolýzy. Oxidativním 
způsobem je hrazeno cca 10-30%, neoxidativním 70-90%. 

Zatížení střední intenzity (běh střední rychlostí – 15 km/h) může probíhat minuty až 
desítky minut. Metabolické dráhy, jež jsou využívány: anaerobní glykolýza, aerobní 
fosforylace. Oxidativním způsobem se hradí cca 50-90%, neoxidativním 10-50%. 
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Zatížení mírné intenzity (klus a chůze) se může uskutečňovat po velmi dlouhou dobu 
(řádově hodiny). Využívané metabolické dráhy jsou stejné jako u zatížení střední intenzity, 
tedy anaerobní glykolýza a aerobní fosforylace. Energetické nároky jsou hrazeny z cca 90-
100% oxidativně a z 0-10% neoxidativním způsobem. 

 

2.5 Kondiční příprava 

Kondiční příprava je ve sportovních hrách v současnosti chápána jako základní a 
nejdůležitější složka sportovního tréninku. Umožňuje zvládnutí a zdokonalování techniky, 
přičemž je zaměřena na rozvoj pohybových schopností a funkcí všech orgánů. 

Pohybovým schopnostem se věnujeme v následující kapitole. 

Podle Příbramské et al. (1989) patří kondiční příprava spolu s technicko-taktickou a 
psychologickou přípravou mezi obsahové složky sportovního tréninku. 

Kondiční přípravu dělíme na všeobecnou a speciální. 

2.5.1 Všeobecná kondiční příprava 

Všeobecná kondiční příprava se zaměřuje na komplexní rozvoj pohybových 
schopností a tvoří základnu pro kondiční přípravu speciální. Zařazuje se v první části 
přípravného období (Vindušková et al., 2003). 

Úkoly všeobecné kondiční přípravy (Vindušková et al., 2003): 

� všestranný rozvoj organismu na základě rozvoje základních pohybových schopností 

� vytvoření podmínek pro aktivní odpočinek v období nižšího tréninkového zatížení a 
v přestávkách mezi tréninkovými jednotkami (zrychlení zotavných procesů) 

� odstranění nedostatků v tělesném rozvoji (např. nerovnoměrnosti v rozvoji 
jednotlivých svalových skupin). 

2.5.2 Speciální kondiční příprava 

Speciální kondiční příprava navazuje na všeobecnou.  

 Dle Vinduškové et al. (2003) je úkolem speciální kondiční přípravy zdokonalování 
obecných a zejména speciálních pohybových schopností přímo souvisejících s daným 
sportovním odvětvím. Zařazuje se ve druhé části přípravného období. 

2.5.3 Přínosy rozvoje fyzické kondice 

Přínosy spatřujeme v lepší celkové výkonnosti, menší únavě v dlouhotrvajících 
soutěžích, rychlé obnově sil a energetického potenciálu po namáhavých trénincích nebo       
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utkáních, méně svalových bolestech, schopnosti trénovat technické a taktické dovednosti déle 
a lépe, menší náchylnosti ke zraněním, rychlejší rekonvalescenci po zranění, prevenci 
psychické únavy a zlepšení koncentrace, větší sebedůvěře sportovců při vědomí, že jsou dobře 
kondičně připraveni, zábavnějších tréninkových jednotkách i utkáních, jako výsledek lepší 
výkonnosti (Martens, 2006).  

Přínos tréninku fyzické kondice (Martens, 2006): 

� zlepšuje využití kyslíku ve svalech, zvyšuje energetický potenciál svalů. 

� zlepšuje schopnost svalů využívat tuk jako zdroj energie. 

� zvyšuje velikost svalových vláken, což pomáhá svalům pracovat s větší silou. 

� zvyšuje množství krevních kapilár ve svalech, což zlepšuje prokrvení svalů s vyšší 
dodávkou kyslíku. 

� zlepšuje dýchání, je plně využita plicní kapacita, dýchací svaly jsou vytrvalejší. 

� zvyšuje celkový objem krve a zlepšuje distribuci krve do pracujících svalů. 

� zlepšuje schopnost srdce pumpovat krev v každém jednotlivém stahu (systolický 
objem). 

� zlepšuje efektivnost nervové soustavy a tím i kontrolu pohybu a umožňuje tělu 
spotřebovávat méně energie při stejném množství pohybové aktivity. 

� zlepšuje schopnost spalování nepotřebného tuku, zlepšuje stavbu těla, sportovci 
nemají nadváhu. 

� zlepšuje funkci endokrinního systému snížením množství inzulinu potřebného ke 
zpracování cukrů (sacharidů) přijímaných potravou. 

� zesiluje kosti, svalové úpony a šlachy, a tím snižuje riziko zranění. 
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3. Charakteristika pohybových schopností 

 
,,Za kondiční faktory sportovního výkonu se považují pohybové schopnosti“(Dovalil 

et al., 2002). 

Nakonečný (1997)  říká, že výkonnost v určitém druhu činnosti je předpokladem 
výkonu. Výkon je determinován vnějšími vlivy, zatímco výkonnost můžeme chápat jako 
vnitřní psychomotorickou dispozici. Tyto vnitřní dispozice k určitému druhu výkonu se 
nazývají schopnosti. 

Hartl, Hartlová (2000) definují schopnost jako soubor předpokladů nutných 
k úspěšnému vykonávání činnosti nebo dovednosti, jež se vyvíjejí na základě vloh 
prostřednictvím učení. 

Pohybové schopnosti, o kterých v naší práci hovoříme především, se chápou jako 
relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů k pohybové činnosti (zčásti vrozené) a 
v tomto druhu činnosti se rovněž projevují. Jsou výsledkem složitých vazeb a součinnosti 
různých systémů uvnitř lidského organismu. Tato integrace je realizována na úrovni 
biochemických dějů, fyziologických funkcí i psychických procesů (Dovalil et al., 2002). 

Obr. 2 Model hierarchické struktury komplexu pohybových schopností 
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Rozdělení pohybových schopností (Votík, 2003): 

1. Kondiční pohybové schopnosti 

� jsou významně podmíněny kvalitou fyziologických procesů probíhajících 
v lidském organismu a jsou na nich závislé. Jejich prostřednictvím získáváme 
energii potřebnou k vykonání určitého pohybu. Řadíme sem schopnosti silové, 
vytrvalostní a částečně rychlostní. 

2. Koordinační pohybové schopnosti 

� souvisejí především s procesy řízení a regulace pohybu, jejich úroveň výrazně 
ovlivňuje kvalitu technické stránky herních činností. Patří sem schopnosti 
obratnostní, částečně rychlostní a pohyblivost. 

3.1 Kondiční pohybové schopnosti a jejich rozvoj 

3.1.1. Silové schopnosti 

Pavlík (1996) říká, že o silových schopnostech mluvíme jako o takových pohybových 
činnostech, při kterých svalovou kontrakcí překonáváme odpor, jež je vyšší, než určitá norma 



 

běžné pohybové činnosti. Strukturuje silové schopnosti na sílu statickou a dynamickou, 
dynamickou sílu dále dělí na sílu výbušnou (rychlou) a vytrvalostní. 

Motorická síla je určována (Frank, 2006): 

a) uspořádáním a strukturou svalů 
b) rychlostí kontrakce svalu a jeho souhrou s CNS 

Obecně je velikost svalové síly dána (Havlíčková, 2008): 

� velikostí fyziologického průřezu svalu 
� počtem motorických jednotek zapojených do činnosti 
� koordinovanou činností všech dalších svalů 

Rozdělení silových schopností (Stoppani, 2008): 

� absolutní síla – maximální síla, kterou dokáže sval vyprodukovat, jestliže jsou 
odstraněny všechny tlumící a ochranné mechanismy 

� maximální síla – maximální množství síly, kterou jsou svaly (skupiny svalů) 
schopny vyprodukovat za jedno opakování 

� rychlostní síla – schopnost rychle přesunout vlastní tělo nebo předmět 
� startovní síla – schopnost vysokého výkonu již v počáteční fázi pohybu 
� akcelerační síla – schopnost rychlého růstu výkonu během větší části pohybu, 

navazuje na sílu startovní 
� vytrvalostní síla – schopnost produkce síly po delší dobu nebo pomocí 

mnohočetných opakování pohybu 
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3.1.2 Rychlostní schopnosti 

,,Rychlost je pohybová schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost do 20 s. Jde 
o činnost maximální intenzity, vyžadující vysokou koncentraci volního úsilí“ (Příbramská et 
al., 1989). 

Pro rychlost provedení pohybu jsou limitující faktory: poměr jednotlivých typů 
svalových vláken, svalová architektura, schopnost organismu využívat energetické zdroje 
v závislosti na čase a intenzitě zatížení, neuromuskulární faktory podílející se na produkci 
síly, flexibilita svalu, technika (Cacek, Grasgruber, 2008). 

Rozdělení rychlostních schopností (Dovalil et al., 2002): 

� reakční rychlost – zahájení pohybu 

� acyklická rychlost – co nejvyšší rychlost jednotlivých pohybů 

� cyklická rychlost – vysoká frekvence opakujících se stejných pohybů 

� komplexní rychlost – kombinace cyklických a acyklických pohybů 

Dle Millerová et al. (1994) a Jurečka et al. (1981) spadá pod rychlostní schopnosti 
cyklické akcelerační a maximální rychlost, kterým se nejvíce věnujeme ve spojitosti s 
fotbalem. 



 

 

Stimulace rychlostních schopností (Cissik, Barnes, 2004): 

Druh RS Délka úseku (m) 
Intenzita cvičení 

(%) 
Interval 

odpočinku (min) 
Celková 

délka/TJ (m) 

akcelerační 20 – 80 90 – 100 1-2 / 5-7 300 - 500 

maximální 20 – 80 90 – 100 3-5 / 6-8 300 – 800 

rychlostní 
vytrvalost 

80 - 150 90 – 100 5-10 600 - 900 

 

 

3.1.3 Vytrvalostní schopnosti 

Vytrvalost charakterizuje Dovalil et al. (2002) jako soubor předpokladů provádět 
činnost požadovanou intenzitou po co nejdelší dobu nebo co nejvyšší intenzitou ve 
stanoveném čase. 

Frank (2006) referuje, že vytrvalost závisí na kvalitě kardiovaskulárního systému 
(příjem a zpracování kyslíku), procesu látkové výměny a centrální nervové soustavě.  
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Rozdělení vytrvalostních schopností (Choutka a Dovalil, 1991): 

� dlouhodobá vytrvalost 

� střednědobá vytrvalost 

� krátkodobá vytrvalost 

� rychlostní vytrvalost 

 

Vymezení vytrvalostních schopností podle převážné aktivace energetických systémů 
podle Dovalil et al. (2002): 

Vytrvalost 
Převážná aktivace 

energetického systému 
Doba trvání 

pohybové činnosti 
Dlouhodobá 
Střednědobá 
Krátkodobá 
Rychlostní 

O2 
LA – O2 

LA 
ATP-CP 

přes 10 min 
do 8-10 min 
do 2-3 min 
do 20-30 s 

 



 

,,Rozvoj vytrvalosti je podmíněn vysokými stropovými čili maximálními hodnotami 
ukazatelů činnosti srdce (minutovým srdečním objemem), hodnotami ventilačními 
(minutovou ventilací) a respiračními (tlakovým gradientem kyslíku). Komplexním funkčním 
ukazatelem, jehož velikost nejlépe charakterizuje úroveň vytrvalosti, je maximální minutová 
kyslíková spotřeba – VO2 max“ (Havlíčková, 2008). 

 

3.2 Koordinační pohybové schopnosti a jejich rozvoj 

 

3.2.1 Obratnostní schopnosti 

Obratnostní (koordinační) schopnosti jsou charakterizovány jako schopnost řešení 
pohybového úkolu rychlým a účelným způsobem, někdy se pod tento pojem zařazuje i 
schopnost učit se rychle novým pojmům … Jsou předpokladem osvojení a stabilizace 
techniky sportovních dovedností jako důležitého faktoru výkonu a účinného využití 
dovedností v podmínkách soutěže (Choutka a Dovalil, 1991). 

Komponenty obratnostních schopností jsou dle Choutka a Dovalil (1991) následující: 
schopnost spojování pohybových prvků, schopnost orientace, schopnost diferenciace, 
schopnost přizpůsobování, schopnost reakce, schopnost rovnováhy, schopnost dodržovat 
rytmus. 
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Rozvoj obratnostních schopností: 

Příbramská et al. (1989) doporučuje při rozvoji obratnostních schopností využívat 
následujících opatření: 

� používat co největší počet cvičení a obměňovat je v provedení i podmínkách 

� provádět cvičení s určitým omezením (zraku, sluchu apod.) 

� zařazovat cvičení prováděná ,,pod tlakem“ – v co největší rychlosti, 
s rozhodováním, s výběrem variant 

� věnovat se cvičením po předchozím zatížení (cvičení pro rozvoj orientace, 
diferenciace, přizpůsobování nebo reakce) 

ad. 

 

3.2.2 Pohyblivost 



 

,,Pohyblivost je schopnost vykonávat pohyby ve velkém kloubním rozsahu“ 
(Příbramská et al., 1989). 

Štilec (1989) rozlišuje pohyblivost aktivní, tj. kloubní rozsah dosažený pomocí 
aktivního svalového stahu, a pasivní (rozsah dosažený pomocí vnějších sil). 

Pohyblivost je určována: elasticitou svalů, šlach a vazů, schopností vybuzení svalů, 
faktory souvisejícími s věkem, psychickými (nálada, motivace) a ostatními faktory - denní 
doba, teplota (Frank, 2006). 

Ovlivňování pohyblivosti: 

Stimulace pohyblivosti spočívá v potlačení činitelů, které omezují kloubní rozsah a 
působení na podněty, které naopak vedou k jeho udržení nebo zvětšení.  

Konkrétně se tedy musíme snažit o: potřebné uvolnění svalů, protahování svalů a 
vaziv, čímž se zvyšuje jejich pružnost, usměrňování reflexní aktivity svalů kloubu a 
posilování agonistů – svaly podílející se na dosažení krajního rozsahu v kloubu (Dovalil et al., 
2002). 

Cacek et al. (2008) popisuje, že rozvoj pohyblivosti je spojen s termínem strečink, 
jehož druhy jsou: 

a) Statický – nejčastěji provozovaný, jde o zaujmutí polohy, v níž protahujeme zvolený 
sval či skupinu svalů, výdrž v dané poloze je optimální po dobu 20-40 s. 

b) Dynamický – slouží k aktuálnímu zvýšení mezisvalové a vnitrosvalové koordinace 
aktivních svalových skupin, zahrnuje pohyby částí těla se zvyšováním rozsahu a 
rychlosti provádění, doporučuje se provádět opakování  5-20 švihů v jedné sérii. 

c) Postizometrická relaxace – jedná se o využití kontrakce svalu (tlakem proti určitému 
předmětu), po níž následuje relaxace a protažení svalu, optimální časové rozložení:   
5-10 s kontrakce, 3-5 s relaxace, 10-15 s protažení. 
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4. Technika běhu, pohybové schopnosti vyskytující se ve fotbale a jejich 
trénink 

 

Jak bylo již řečeno v úvodu, fotbal je všestranným sportem, tudíž se v něm vyskytují 
nároky spojené s rozvojem všech pohybových schopností. Zároveň nesmíme opomenout 
techniku běhu, na kterou se zaměříme v úvodu této kapitoly.  

 

4.1 Technika běhu 

K optimální a účelné technice běhu na kratší vzdálenosti je třeba vysoká úroveň 
rychlostních schopností, rychlostní vytrvalosti, explozivní silové schopnosti a odrazové síly. 
Rychlost běhu je dána součinem frekvence a délky kroků (Vindušková et al., 2003). 



 

Brown, Ferrigno, Santana (2000) definují frekvenci kroku jako počet kroků za určitou 
dobu či po určitou vzdálenost. Délka kroku je vzdálenost jednoho kroku v průběhu pohybu. 

Tvrzník, Soumar, Soulek (2004) dodávají, že mezi délkou a frekvencí neplatí přímá 
úměra, neplatí tedy, že čím větší délka a frekvence kroku, tím vyšší rychlost běhu. Vyšší 
počet kroků vede ke snížení jejich délky. Délka kroku závisí především na konstitučních 
předpokladech běžce, vyšší běžci dělají delší kroky s nižší frekvencí. Tréninkem je možné 
délku kroku prodloužit a tím zlepšit běžecký výkon. 

Ke zdokonalování techniky běhu využíváme speciální běžecká cvičení, tzv. běžeckou 
abecedu. 

 

4.1.1 Běžecká abeceda 

Vacula et al. (1974) popisuje běžeckou (atletickou) abecedu jako zásobník 
nejdůležitějších a nejčastěji užívaných speciálních atletických tréninkových prostředků.  

Jednotlivé cviky běžecké abecedy se zaměřují vždy na určitou část běžeckého kroku, 
využíváme tedy analyticko-syntetickou metodu nacvičení oddělené pohybové dovednosti a 
jejího následného spojení v celek. Při realizaci cvičení běžecké abecedy dbáme vždy na 
správnost provedení (Jeřábek, 2008). 

Vindušková et al. (2003) dodává, že běžecká abeceda obsahuje tělesná cvičení 
zaměřená na zdokonalování pohybů v jednotlivých částech oporové a letové fáze běžeckého 
kroku.  

Jeřábek (2008) řadí mezi základní prvky běžecké abecedy následující cvičení: liftink, 
skipink, zakopávání, předkopávání a koleso. Dalšími cvičeními zařazovanými do abecedy 
mohou být: cval stranou, zkřižný běh, běh pozadu, poskočný klus, běžecké odpichy ad. 
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4.1.2 Rovinky 

K běžeckým cvičením můžeme rovněž zařadit tzv. rovinky, se kterými se vcelku často 
setkáváme v tréninku atletů i fotbalistů. 

Vacula et al. (1974) nám přináší jejich přehled s krátkým popisem, v závorkách 
nalézáme možné modifikace provedení: 

a) Technické rovinky – s důrazem na jednotlivé prvky techniky běhu 
(s pohybem paží v rovinách rovnoběžných se směrem běhu - s vertikální polohou 
pánve - s dokrokem pod těžiště). 

b) Rovinky se zablokovanými pažemi 
(s rukama: sepnutýma na prsou - v bok - za zády). 



 

c) Stupňované rovinky 
(se stupňovanou frekvencí kroku - s postupným zvětšováním odrazu). 

d) Zapínané rovinky – běh s opakovanými akceleracemi 
(,,nástupy“ jsou prováděny zrychlením frekvence kroku - ,,nástupy“ jsou prováděny 
zintenzivněním odrazu). 

e) Vypuštěné rovinky – po vypnutí volního úsilí udržuje běžec rytmus běhu a snaží se 
doběhnout co nejdále  
(úsek volního úsilí se postupně zkracuje a úsek bez volního úsilí postupně prodlužuje, 
až např. 30 m s úsilím + 100 m vypuštěně). 

f) Setrvačné rovinky – po vypnutí maximálního volního úsilí se běžec snaží udržet 
frekvenci i délku kroku, to znamená rychlost běhu a běžet ,,zadarmo“  
(zaměření pozornosti na udržení rytmu běhu, sklonu trupu a rozsahu pohybu paží). 

g) Rozložené úseky – v jednom úseku se střídají kratší úseky ,,aktivní“ a ,,pasivní“ 
(30 m rychle + 30 m vypuštěně + 30 m rychle 
 30 m rychle + 20 m vypuštěně + 10 m velmi rychle). 

h) Letmé úseky – délka úseku 30-60 m, náběh 30 m 
(s důrazem na: frekvenci kroku – na odraz – setrvačnost). 
 
Nejčastěji se do tréninkové jednotky fotbalistů zařazují cvičení běžecké abecedy a 

rovinky v rámci rozcvičení, po úvodním rozklusání a strečinku. 
 

4.2 Silové schopnosti 

Druhy silových schopností pro hráče fotbalu (Verheijen, 1998): 

� všeobecná síla – síla, kterou lze brát jako jakýsi podklad pro provedení pohybových 
činností 

� síla kopu – základními dovednostmi ve fotbale jsou nahrávka a střelba, hráč musí 
ovládat intenzitu (rychlost) míče na různou vzdálenost 

� odrazová síla – počet odrazů se liší dle hráčského postu, v utkání často dochází 
k odrazu po předcházející jiné pohybové činnosti 
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� síla v soubojích – v průběhu utkání se souboje odehrávají v podstatě kdekoliv na hrací 
ploše, tělo hráče musí být zpevněno natolik, aby mu to umožnilo dobré krytí míče před 
soupeřem, k čemuž je rovněž nutné mít sílu v horní polovině těla 

� startovní síla – 50 – 65% všech provedených sprintů je kratších než 5m 

 
Tyto druhy silových schopností se rozvíjí odlišným způsobem (mají svoje specifika). 

Metody rozvoje silových schopností přinášíme v příloze 1. 

 



 

4.3 Rychlostní schopnosti 

Pokud se chceme zaměřit na trénink rychlosti, je důležité znát charakteristiky běžecké 
lokomoce v utkání. ,,50-65 % všech provedených sprintů jsou kratší než 5 m, 75-85 % všech 
sprintů nejsou delší než 10 m a průměrná délka sprintu činí 9 m“(Verheijen, 1998). 

Psotta et al. (2006) z těchto údajů usuzuje, že nejdůležitějšími komponentami běžecké 
rychlosti u fotbalistů jsou startovní rychlost a běžecká akcelerace. Naopak schopnost udržet 
maximální rychlost spadající do úseku 40-80 m sprintu je méně podstatná. 

 

Trénink jednotlivých druhů rychlostních schopností ve fotbale (Psotta et al., 2006): 

Trénink rychlosti reakce 

Rychlost reakce je určena dobou mezi zrakovým objevením podnětu a momentem, 
kdy hráč na podnět zareaguje prostřednictvím svého pohybu. Rozeznáváme reakci prostou a 
výběrovou.  

U reakce prosté reaguje hráč na objevení jednoho daného podnětu předem určenou 
pohybovou odpovědí. 

V případě reakce výběrové se jedná o cvičení, která zahrnují dva nebo více podnětů. 
Hráč podněcuje centrální nervový systém v oblasti správného a rychlého rozhodnutí o 
pohybové odpovědi. 

 

Trénink startovní rychlosti 

Trénink startovní rychlosti se zaměřuje na realizaci výkonu v prvních pěti metrech 
sprintu, v konkrétních cvičeních se tedy klade důraz na vyvíjení optimální svalové síly 
v prvních třech až pěti krocích. 
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Příklady cvičení:  běžecký start do 5 m ze stoje čelem nebo bokem do směru sprintu 
běžecký start do 5 m navazující na předchozí činnost (po cvalu stranou, 
po obratnostním cvičení, po odehrání míče) 
běžecký start na míč přihraný do souboje 

 

Trénink běžecké akcelerace 



 

Tímto tréninkem se snažíme u hráčů zlepšit schopnosti zrychlení v běžeckém sprintu. 
Akcelerace je specifická pro výkon běžeckého sprintu na úseku 5-35 m, určuje ji optimální 
poměr frekvence kroku – délka kroku. 

Příklady cvičení: sprint se změnami směru z letmého startu 
sprint s následnou změnou směru dle směru přihrávky, po letmém startu 
sprint z letmého startu s překračováním tyčí rozmístěných na vzdálenost 
15-20 m 

 

4.4 Vytrvalostní schopnosti 

Buzek et al. (2007) shledává ve vytrvalostních schopnostech nezbytný podklad pro 
dlouhodobý úspěšný trénink rychlosti. V tréninku doporučuje využívat různé modifikace 
intervalového nebo opakovaného tréninku, přičemž ideální formou jsou fartleková zatížení 
(opakované střídání intenzit). 

Ve fotbale se nejčastěji setkáváme se schopnostmi rychlostně vytrvalostními. 

 

Trénink rychlostní vytrvalosti 

Cílem je rozvíjet nebo udržet funkční způsobilost hráčů pro krátkodobý intenzivní 
pohybový výkon v trvání 10 – 45 s (Psotta et al., 2006). 

Psotta et al. (2006) dále rozlišuje dva typy rychlostně vytrvalostního tréninku: 

a) intenzivní  
- interval zatížení 15 – 40 s, interval odpočinku 2 – 4 min (pasivní nebo aktivní), 

počet opakování 2 – 10 
b) extenzivní 

- interval zatížení 30 – 90 s, interval odpočinku: stejný jako interval zatížení 
(pasivní odpočinek), maximálně 3x delší než interval zatížení (aktivní odpočinek), 
počet opakování 2 – 10 

Příklady konkrétních cvičení: 

� běhy na 100 až 300 m v přímém směru 
� běhy se změnami směru, způsobu běhu – intervaly zatížení 15 – 40 s 
� běhy v mírně členitém terénu - intervaly zatížení 15 – 40 s 
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,,Základním předpokladem rychlostně vytrvalostního tréninku je nutnost realizace 
jednotlivých úseků s maximální rychlostí, nebo obecněji s maximální intenzitou“ (Buzek et 
al., 2007). 

 

4.5 Obratnostní schopnosti  



 

Obratnostní schopnosti jsou ve fotbale rovněž zastoupeny, hráči je využívají 
především ve spojitosti s pohybem, kdy potřebují v krátkém časovém sledu zrychlit, zpomalit 
či změnit směr svého pohybu, popřípadě se rychle zvednout po pádu ze země, zaujmout 
správné postavení po souboji s protihráčem apod. 

Obratnostní schopnosti rozvíjíme různými formami pohybových her, honiček, 
koordinačně náročnějšími cvičeními, překážkovými dráhami, obměnami běhu vpřed, vzad, 
stranou, přelézáním, obíháním překážek, skoky, poskoky, přeskoky, pády, kotouly, cvičeními 
se změnami směru a rychlosti pohybu, akrobatickými cvičeními ad. (Minařík, 2008). 
 

4.6 Pohyblivost 

Pohyblivost by měla být rozvíjena ve všech sportovních odvětvích, a to nejen 
z hlediska dosahování lepších výkonů, ale i jako prevence před zraněními. 

Ve fotbale se nejčastěji setkáváme s jejím rozvojem v podobě statického či 
dynamického strečinku, popřípadě ve formě kompenzačních cvičení. 
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5. Atletické tréninkové prostředky a metody vyskytující se ve fotbalovém 
tréninku 

 

V kapitole 4 jsme se věnovali pohybovým schopnostem a jejich rozvoji tak, jak 
probíhá v rámci fotbalového tréninku. Nyní se podíváme na rozvoj pohybových schopností 



 

z hlediska tréninku atletického. Příklady tréninkových prostředků a metod jsou upraveny tak, 
aby byly využitelné právě v tréninku fotbalistů. Nutno konstatovat, že velké množství 
atletických tréninkových prostředků a metod je ve fotbalovém tréninku již využíváno.  

5.1 Tréninkové prostředky pro rozvoj speciálních silových schopností 

Vindušková et al. (2003) se zaměřuje na posilování svalů zúčastněných v pohybech při 
sprintu: 

a) výskoky, poskoky a speciální běžecká cvičení (výskoky ze dřepu, poskoky snožmo 
na místě, vpřed a vzad se zátěží a bez zátěže, SBC se zátěží např. na lanči, běžecká 
práce paží a koordinace pohybu horních a dolních končetin se zátěží a bez zátěže) 

b) běh se zátěží (běh do kopce – krátké a rychlé úseky, starty a běh s brzděním 
pohybu) 

c) odrazová cvičení bez zátěže a se zátěží (dálka z místa, vertikální výskok, 
víceskoky – hluboké odrazy snožmo, odrazy střídavé LPLP…, odrazy jednonož 
LLL…, odrazy kombinované LLPPLL…, odrazy přes překážky) 

5.2 Tréninkové prostředky pro rozvoj rychlosti běhu přímou metodou 

Millerová et al. (2002) popisuje, že rychlostní schopnosti jsou ve všeobecné přípravě 
rozvíjeny metodou nepřímou (tj. zvyšováním úrovně ostatních pohybových schopností a 
dovedností). V etapě speciální přípravy je trénink uskutečňován metodou přímého rozvoje (tj. 
uplatňováním speciálních tréninkových prostředků, jejichž pohybová struktura se blíží 
potřebným pohybovým dovednostem). 

Millerová et al. (2002) řadí k výše zmíněným tréninkovým prostředkům následující:  

� speciální běžecká cvičení 

� akcelerace z chůze a klusu do maximální rychlosti 

� starty z poloh, padavé a polovysoké starty 

� letmé úseky do 30 m (náběh 20 – 30 m) 

� běh vysokou frekvencí a zkrácenou délkou kroku 

� běh se zatížením (na brzdě, s pneumatikou, do svahu, proti větru) 
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5.3 Metody běžeckého tréninku 

,,Všechny metody běžeckého tréninku pracují se stimulací vytrvalostních schopností. 
Každá z těchto metod má své specifické působení na jednotlivé úrovně vytrvalosti“ (Kučera, 
Truksa, 2000). 

Přehled metod přinášejí Vindušková (2003) a Dostál, Velebil et al. (1992): 

� Souvislé metody 



 

a) souvislý rovnoměrný běh – dlouhodobé zatížení nepřerušované 
přestávkami s rovnoměrnou intenzitou 

b) souvislý stupňovaný běh – tempo běhu se postupně zrychluje (velké 
množství různých variant) 

c) souvislý střídavý běh – intenzita a doba zatížení se mění dle záměru 
tréninku 

d) fartlek – nepravidelná forma souvislého střídavého běhu, skládá se 
z rovnoměrného běhu prokládaného různě dlouhými zrychlenými úseky 
podle subjektivních pocitů běžce 

� Intervalové metody (spočívají ve střídání zatížení a odpočinku, který slouží 
k částečnému zotavení organismu) 

a) intenzivní intervalová metoda – delší přestávky umožňují vyšší rychlost 
běhu, proto bývá někdy nazývána i metodou rychlostní 

b) extenzivní intervalová metoda – vzhledem ke kratším přestávkám bývá 
někdy označována jako vytrvalostní metoda 

c) opakovaná metoda – přestávky umožňují plné zotavení, objevují se 
vzestupné, sestupné či pyramidové délky úseků 

� Kontrolní metody 

 

5.4 Kruhový trénink 
,,Kruhovým tréninkem rozumíme organizačně metodickou formu cvičení, zaměřenou 

k rozvoji síly, rychlosti a vytrvalosti a rozvoj komplexních vlastností silové vytrvalosti a 
rychlostní síly.“ (Vyškovský, 1988) 

Frank (2006) shledává výhodu tohoto typu tréninku v možnosti současného zapojení 
velkého počtu hráčů do tréninkového procesu. 

Označení kruhový se používá pouze obrazně, stanoviště jsou rozmístěna libovolně a 
jejich počet se odvíjí od počtu hráčů. Hráč provádí na každém stanovišti buď určitý počet 
opakování, nebo je jeho cvičení vymezeno časově. Nejčastěji se s kruhovým tréninkem 
setkáváme v hale či posilovně. 
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Kučera, Truksa (2000) upozorňují na to, že cviky musíme řadit za sebe tak, aby se 
střídala intenzita podnětu pro oběhový aparát a střídalo se zatížení jednotlivých svalových 
skupin. 

Příklady cvičení kruhového tréninku v tělocvičně, posilovně a speciálního fotbalového 
kruhového tréninku jsme zařadili do přílohy. 
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6. Kompenzační cvičení 

 

Jestliže v naší práci hovoříme o kondiční přípravě a tréninku pohybových schopností, 
je určitě žádoucí zmínit se rovněž o kompenzačních cvičeních. Tato cvičení pomáhají snížit 
rizika vyplývající z často jednostranného zatížení v konkrétních sportech. 



 

Zítko et al. (1998) popisuje kompenzační cvičení jako prostředek sloužící 
k systémovému a systematickému ovlivňování stavu hybného systému a k vypracování 
správných pohybových stereotypů. 

Rozděluje kompenzační cvičení do těchto skupin: 

� cvičení relaxační 

� cvičení protahovací a napínací 

� cvičení cíleně posilovací 

� cvičení mobilizační (kloubně uvolňovací) 

� cvičení dechová 

� cvičení pro vypracování kvalitních pohybových stereotypů 

 

Dle Bursové et al. (2003) je podmínkou efektivního výsledku dodržování posloupnosti 
jednotlivých cvičení, tedy na prvním místě protahovací cvičení po uvolnění a teprve na 
druhém místě posilování svalových skupin s opačnou funkcí (antagonistů). 

V současné době se u fotbalistů často setkáváme s vertebrogenními potížemi 
(vycházejícími z páteře), jejíž příčinou je nedostatečně kompenzovaná jednostranná zátěž či 
neadekvátní zátěž tréninková. Důsledkem je zkracování tzv. svalů tonických, které nedovolí 
posilování tzv. svalů fázických. Nerovnováhou těchto dvou svalových skupin vznikají svalové 
dysbalance.  

Votík (2005) uvádí svalové skupiny s tendencí ke zkracování, které cíleně 
protahujeme na obr. 3. Jedná se o skupinu svalů tonických, konkrétně svaly: pánve 
umožňující přednožení (sval bedrokyčlostehenní), zadní strany dolních končetin, přední 
strany stehen, bederní vzpřimovače páteře a svaly prsní. 

Na obr. 4 jsou označeny svalové skupiny fázické s tendencí k oslabování, které cíleně 
posilujeme. Jsou to skupiny svalů břišních a hýžďových. 
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Obr. 3 Svalové skupiny s tendencí ke zkracování 



 

 

Obr. 4 Svalové skupiny s tendencí k oslabování 

          

 

Bursová et al. (2003) k tomuto tématu ještě dodává, že u fotbalistů se jedná především 
o přetěžování bederních vzpřimovačů páteře (tvrdý povrch, prudké změny směru, doskoky), 
čímž se zvětšuje jejich vnitřní napětí, svaly se tak stahují a zkracují. Může docházet 
k nadměrnému bedernímu prohnutí, což má za následek sklápění pánve dopředu dolů. 

Problémy z výše uvedeného jsou následující: chronické opotřebení meziobratlových 
plotének, akutní poranění – výhřez ploténky, poškozování šlach, vazů a kloubů. Svalová 
dysbalance rovněž přispívá ke špatné technice běhu, jejíž pochopitelným důsledkem poté je 
snižování efektivnosti běhu, předpokladů pro maximální herní výkon atp. 

Trenéři by tedy neměli zapomínat, že součástí tréninkového procesu by mělo být 
sledování a hodnocení toho, jak tělesná zátěž působí na funkční stav organismu. Znamená to 
pravidelnou kontrolu a v případě potřeby snahu optimálním způsobem korigovat svalovou 
rovnováhu a fyziologické zapojení odpovídajících svalových skupin při pohybové činnosti. 

Dobrou zprávou je, že správně prováděnými kompenzačními cvičeními se dá 
svalovým dysbalancím nejen předcházet, ale dokonce je i odstranit. 
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7. Fotbal na amatérské úrovni 



 

 

Jelikož se naše práce zaměřuje na společné rysy fotbalové a atletické kondiční 
přípravy z hlediska amatérské úrovně, je nasnadě se v následující kapitole zaměřit právě na 
fotbalové soutěže se statusem ryze amatérským, kam můžeme v ČR zařadit soutěže od 
krajského přeboru (5. nejvyšší soutěž) níže. 

 

7.1 Porovnání situace profesionálního a amatérského fotbalu v ČR 

Abychom mohli vytvořit určitou představu o rozdílných podmínkách profesionálů a 
amatérů, vezmeme ve srovnání dva týmy, jeden profesionální a jeden amatérský. 

Jako zástupce profesionálního týmu jsem vybral tým české fotbalové ligy, SK Kladno, 
který skončil v uplynulé sezoně 2008/2009 na 14. místě. Porovnávat budeme s amatérským 
oddílem TJ Tuchlovice, který hraje I.A třídu středočeského kraje skupiny A (6. nejvyšší 
soutěž) a v uplynulém ročníku 2008/2009 skončil na 3. místě. V tomto klubu momentálně 
hráčsky působím, proto mohu uvést nezkreslené a aktuální údaje. 

Srovnání vybraných údajů v profesionálním a amatérském klubu 

Klub SK Kladno TJ Tuchlovice 
Rozpočet / 1 rok 30 milionů kč 1 milion kč 
Počet sponzorů cca 30 6 

Příjmy ze vstupného při 
průměrné návštěvě + 

170 000 kč 3 000 kč 

Počet mládežnických celků 14 3 

 
Realizační tým 

7 osob 
(hl.trenér, 2 asistenti, vedoucí 

týmu, masér, 2 lékaři) 

4 osoby 
(hlavní trenér, asistent, 
vedoucí týmu, masér) 

 
Kádr 

26 hráčů 
(3 brankáři, 8 obránců, 10 

záložníků, 5 útočníků) 

16 hráčů 
(2 brankáři, 5 obránců, 5 

záložníků, 4 útočníci) 
Tréninkové plochy 4 2 
Platy hráčů / měsíc 20 000 – 80 000 kč v průměru 1 000 kč * 

Počet TJ v přípravném 
období / týden 

7 (+ 2 utkání) 3 (+ 1 utkání) 

Počet TJ v závodním 
období / týden 

6 (+ 1 utkání) 2 (+ 1 utkání) 

Rehabilitační linka ano ne 

+ průměrná návštěva:  
SK Kladno - 2500 diváků (cena lístků 60 kč a 100 kč) = (2 000 x 60) + (500 x 100) =          
170 000 kč 
TJ Tuchlovice – 150 diváků (cena lístku 20 kč) = 150 x 20 = 3000 kč 
* hráči Tuchlovic mají pouze prémie (400 kč za vyhraný zápas, 200 kč za remízu) 
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Jak můžeme z tabulky vypozorovat, profesionální klub je ve všech ohledech na 
diametrálně odlišné úrovni než klub amatérský. Podotýkám, že SK Kladno je na poměry 
české nejvyšší soutěže spíše podprůměrným týmem, přesto srovnání je více než vypovídající. 

 S ohledem na obsah naší práce musíme konstatovat, že především počty tréninkových 
jednotek a složení realizačního týmu mají největší vliv na rozdílu kondiční připravenosti 
v profesionálním a amatérském fotbalu. Tento rozdíl lze snadno vypozorovat, pokud po 
určitou dobu sledujeme obě zmiňované soutěže, tedy českou ligu a I.A třídu. Názory hráčů, 
kteří měli možnost vyzkoušet si obě úrovně, to jen potvrzují. Na vyšší úrovni je na každou 
činnost mnohem méně času díky rozvinutějším pohybovým schopnostem hráčů, ať již 
rychlostním, silovým či obratnostním. Lepší vytrvalostní schopnosti způsobují, že jsou hráči 
schopni udržet vysoké tempo hry prakticky po celé utkání, což je v nižších soutěžích častý 
problém. Rovněž z toho vyplývá rozdíl vzdálenosti překonané hráči v utkání, který se u 
profesionálů pohybuje okolo 10 km. Na amatérské úrovni zatím bohužel žádné podobné údaje 
zkoumány nebyly, a tak vzdálenost můžeme pouze odhadovat. Domníváme se, že tato 
hodnota by se mohla pohybovat zhruba na úrovni 6-8 km. 

 

7.2 Výkonnostní testy na amatérské úrovni 

Testování je objektivní a efektivní cestou ke zhodnocení úspěšnosti tréninkových 
programů. Trenér může za pomoci testů porovnávat hráčovo zlepšení či zhoršení, popřípadě 
srovnávat údaje s hráči stejného věku, hrajícími na stejném postu apod. v jiném týmu 
(Schmid, Alejo, 2002). 

Objektivní výkonnostní testy jsou na amatérské úrovni, které se v naší práci věnujeme, 
spojené s příliš vysokými náklady, proto se trenéři musí omezit na jednoduché prostředky 
kontroly výkonnosti. 

Nejpoužívanějším testem, kterým trenéři zjišťují obecnou vytrvalost, je tzv. Cooperův 
test, jehož podstatou je dosažení maximální vzdálenosti za dobu 12 minut. 

Hodnocení Cooperova testu (Frank, 2006): 

kondice (vytrvalost) do 30 let 30 – 40 let 

velmi dobrá 3000 m a více 2850 m 

dobrá 2600 m 2450 m 

uspokojivá 2400 m 2250 m 

neuspokojivá 2000 m 1900 m 
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Dále se můžeme setkat s následujícími testy:  

� běh na 2 km (testování vytrvalostních schopností) 

� 20 m, 30 m, 50 m, 60 m, 100 m ad. sprint (testování rychlostních schopností) 

� člunkový běh 4 x 10 m (testování rychlostních schopností se změnami směru) 

� běh na 300 m (testování rychlostní vytrvalosti) 

� skok daleký z místa (testování silových schopností dolních končetin) 

� čtyřskok z nohy na nohu (testování silových schopností dolních končetin) 

� bench-press (testování silových schopností horních končetin) 

� překážková dráha (testování obratnostních schopností) aj. 

 

Výkonnostní testy se na amatérské fotbalové úrovni zařazují v různých obdobích dle 
individuálních názorů trenérů. Obecně se však dá říci, že jsou hráči testováni nejčastěji na 
začátku a konci přípravných období (letního a zimního), popřípadě uprostřed období 
závodního.  

Dosahované výsledky se mohou porovnávat v různých směrech. Např. začátek – 
konec přípravného období zimního (úspěšnost kondiční přípravy), konec přípravného období 
zimního – začátek přípravného období letního (stav kondice hráčů po odehrané sezoně a 
přechodném období) apod. 

 

7.3 Tepová frekvence 

Pro měření okamžitého stupně zatížení a tréninkového stavu je trenéry nejčastěji 
využívána tepová (= srdeční) frekvence. 

Kučera, Truksa (2000) uvádí způsoby měření tepové frekvence za pomocí přístrojů 
(telemetricky, Sporttester) nebo palpačně. Palpačně měříme tepovou frekvenci po dobu 10 s, 
výsledný počet tepů následně násobíme šesti, abychom vyjádřili hodnotu v tepech za minutu. 
Nutno dodat, že na amatérské úrovni se využívá prakticky pouze palpační způsob měření. 

Tepová frekvence je biologickou veličinou pro posouzení zatížení srdečně-oběhového 
systému, reaguje velmi rychle na změny při zatížení organismu (zejména svalstva), na zvýšení 
intenzity a zvýšení odporu. Tepová frekvence se začíná zvyšovat okamžitě na začátku zatížení 
a roste až k individuálně nejvyšší úrovni, po jejím dosažení je její nárůst už jen velmi 
pozvolný (Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 2005). 
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Obr.5 Porovnání nárůstu srdeční frekvence u sportovců různé výkonnostní úrovně 
během stupňovitého testu na cyklistickém ergometru 

 

Faktory ovlivňující srdeční frekvenci (Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 2005): 

• Věk a pohlaví. 

• Velikost srdce. 

• Sportovní výkonnost. 

• Zdravotní stav. 
 

Maximální srdeční frekvenci daného sportovce vypočítáme následovně: 

SFmax = 220 – věk (+- 15 tepů/min) 
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II. HLAVNÍ ČÁST 

 

8. METODICKÁ ČÁST 

 

8.1 Cíle práce 

Cílem práce je anketa, pomocí které zjišťujeme, zda se trenéři v nižších amatérských 
fotbalových soutěžích zaměřují v tréninkových jednotkách na kondiční rozvoj pohybových 
schopností a jestli v tréninku využívají prvky atletické přípravy.  

 

8.2 Úkoly práce 

S ohledem k cílům diplomové práce jsem si stanovil následující úkoly: 

a) Sesbírání a utřídění materiálu, jenž se zabývá kondiční přípravou ve fotbalu a v 
atletice, pohybovými schopnostmi a dále získání informací související s tímto 
tématem. 

b) Charakteristika stávajících zkušeností týkajících se kondiční přípravy a tréninku 
pohybových schopností. 

c) Uveřejnění svých postřehů o kondiční přípravě na amatérské fotbalové úrovni. 

d) Vytvoření ankety. 

e) Zpracování a vyhodnocení výzkumných výsledků. 

 

8.3 Výzkumné otázky 

a) Zaměřují se trenéři na rozvoj pohybových schopností a jaké pohybové schopnosti 
konkrétně rozvíjejí? 

b) V které části ročního tréninkového cyklu nejčastěji zařazují cvičení na kondiční rozvoj 
a jaké pohybové schopnosti rozvíjejí v konkrétních obdobích ročního tréninkového 
cyklu? 

c) Jakým způsobem probíhá rozcvičení před tréninkovou jednotkou v jejich týmu a do 
jaké míry se v něm můžeme setkat s atletickými cvičeními? 
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8.4 Charakteristika souboru 

Objektem výzkumu byly trenéři působící v nižších fotbalových soutěžích, konkrétně 
v týmech od krajského přeboru (5. nejvyšší soutěž v ČR) až po okresní přebor (8. nejvyšší 
soutěž v ČR). Důvodem tohoto výběru byl fakt, že jsme se zaměřili pouze na amatérské 
soutěže a týmy, kde se žádný z trenérů ani hráčů fotbalem neživí a působí v něm tedy pouze 
v rámci svého volného času. 

Vybraní trenéři trénují ve středočeském kraji, v okrese Kladno a Rakovník. Lokalita 
byla zvolena na základě snadnější dostupnosti trenérů a díky konexím, které zde ve 
fotbalovém prostředí udržuji. 

 

8.5 Popis postupu 

V teoretické části jsem vycházel především z materiálů Ústřední tělovýchovné 
knihovny UK FTVS. Další informace jsem získal po konzultaci s příslušnými odborníky a 
z internetu. 

V rámci části hlavní jsem vytvořil anketu (viz příloha 4) sestávající z 15 uzavřených a 
polootevřených otázek. Anketa byla připravena důkladně, její validita byla konzultována 
s vedoucím práce a metodologem. Dále jsem vybral trenéry, kteří byli následně osloveni 
prostřednictvím mé osoby nebo hráčů působících v jejich týmech a požádáni o spolupráci. 
Trenéři byli upozorněni, že v diplomové práci se neobjeví žádné osobní údaje vztahující se 
k jejich osobě. Následně jim byl předložen anketní lístek vytištěný na třech listech papíru 
formátu A4. Respondenti byli instruováni o způsobu vyplňování formou popisu v úvodu 
anketního lístku, v případě nejasností se mohli obrátit na mou osobu. Na vyplnění a odevzdání 
anketního lístku měli trenéři dostatek času (v průměru jeden týden), tak aby jejich odpovědi 
byly dostatečně promyšlené a co nejpřesnější. 
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9. Výsledky 

 

Výzkum neužívá statistických metod a technik. Získané výsledky jsou popsány 
kvalitativně. 

 

9.1 Anketa 

Z 26 respondentů, kteří odpovídali kritériím popsaných v kapitole 8.4, odevzdalo 
vyplněný anketní lístek 21 trenérů. Kvalitativní zhodnocení jednotlivých otázek vyjadřují 
následující komentáře a grafy. 

 

Otázka č. 1: 

Zařazujete v RTC záměrně cvičení na kondiční rozvoj? 

� Ano 
� Ne 

 

 

 

Komentář k anketní otázce: 

Graf 1 zobrazuje, zda trenéři v ročním tréninkovém cyklu zařazují záměrně cvičení na 
kondiční rozvoj. 19 respondentů zvolilo odpověď ,,ano“, zbylí 2 označili v anketním lístku                 
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negativní odpověď. U 3 trenérů jsem se setkal s dotazem, co se skrývá pod zkratkou RTC. Po 
vysvětlení již nebyla vznesena žádná další otázka. 

 

Otázka č.2: 

Které pohybové schopnosti konkrétně rozvíjíte v průběhu RTC? 

� Rychlostní 
� Vytrvalostní 
� Silové 
� Obratnostní 
� Žádné 

 

 

 

Komentář k anketní otázce: 

Na grafu 2 můžeme nalézt údaje, které pohybové schopnosti jsou trenéry rozvíjeny 
v průběhu ročního tréninkového cyklu. Z 21 dotazovaných jedinců jich v anketním lístku 
označilo nejvíce pole rychlostní schopnosti (20). Shodně 16 respondentů označilo pole 
vytrvalostní schopnosti a obratnostní schopnosti, schopnosti silové jsou rozvíjeny u 15 
trenérů. Jelikož informace o vysvětlení zkratky RTC proběhly již u otázky č. 1, nebyly k této 
otázky vzneseny žádné dotazy. 
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Otázka č.3: 

Jaké pohybové schopnosti jsou dle Vás nejdůležitější pro fotbalového hráče? 

� Rychlostní 
� Vytrvalostní 
� Silové 
� Obratnostní 
� Žádné 

 

 

 

Komentář k anketní otázce: 

Graf 3 vyjadřuje názor trenérů na důležitost jednotlivých pohybových schopností pro 
fotbalového hráče. Na rozdíl od grafu 2 se tedy údaje nevztahují k samotnému tréninku 
respondentů, ale k jejich vlastnímu pohledu na dané téma. Všichni respondenti označili 
pohybové schopnosti rychlostní, 14 z nich zaškrtlo pole vytrvalostní schopnosti, 13 
obratnostní schopnosti a za nejméně důležité schopnosti považují trenéři schopnosti silové 
(7). 
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Otázka č.4: 

Využíváte pro rozvoj pohybových schopností některé tréninkové pomůcky? 

� Ano 

� Ne 

� Pokud ano, jaké? ……………………………………………………………………… 

 

 

 

Komentář k anketní otázce: 

Graf 4 popisuje, kolik respondentů využívá pro rozvoj pohybových schopností 
tréninkové pomůcky. Odpověď ,,ano“ byla v anketních lístcích označena v 18 případech, 
odpověď ,,ne“ se vyskytla 3x. Všichni trenéři, kteří odpověděli kladně, jmenovali dále 
alespoň jednu tréninkovou pomůcku.  

 Nejčastěji využívanými pomůckami respondentů jsou kužely (15x), překážky byly 
uvedeny ve 12 případech, 7 trenérů používá plné míče a švihadla, 5 tyče a u dvou respondentů 
byly vypsány činky. 
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Otázka č.5: 

V které části RTC nejčastěji zařazujete trénink pohybových schopností? 

� 1 Rychlostní     A Přípravná 

� 2 Vytrvalostní     B Předzávodní 

� 3 Sílové     C Závodní 

� 4 Obratnostní     D Přechodné 

 

Přípravné období 

 

 

Předzávodní období 
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Závodní období 

 

 

Přechodné období 

 

 

Komentář k anketní otázce: 

Grafy 5.1 – 5.4 znázorňují, jakým pohybovým schopnostem se respondenti věnují 
v konkrétních obdobích (přípravného, předzávodního, závodního, přechodného) ročního 
tréninkového cyklu. V přípravném období se trenéři nejčastěji zaměřují na vytrvalostní 
schopnosti, období předzávodní věnují převážně tréninku rychlostních a obratnostních 
schopností. V případě závodního období respondenti označili za nejvíce rozvíjené schopnosti 
rychlostní (13x), obratnostní (10x) a silové (7x), v období přechodném jsme nalezli odpovědi: 
9x silové schopnosti, 6x obratnostní schopnosti, 4x vytrvalostní schopnosti a 1x rychlostní 
schopnosti.   
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Otázka č.6: 

V které části TJ nejčastěji zařazujete trénink pohybových schopností? 

� 1 Rychlostní     A Úvodní 

� 2 Vytrvalostní     B Hlavní 

� 3 Sílové     C Závěrečná 

� 4 Obratnostní 

 

Úvodní část 

 

 

Hlavní část 
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Závěrečná část 

 

 

 

Komentář k anketní otázce: 

Grafy 6.1 – 6.3 popisují, jakým pohybovým schopnostem se trenéři věnují v částech 
tréninkové jednotky (úvodní, hlavní a závěrečné). V úvodní části můžeme sledovat zaměření 
především na obratnostní (12) a rychlostní (8) schopnosti. Hlavní část tréninkové jednotky 
respondenti věnují především rozvoji schopností rychlostních (18) a vytrvalostních (16), 
v závěrečné části významně převažuje trénink silových schopností (10). 
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Otázka č.7: 

Informace o tréninku pohybových schopností jste získal/získáváte? 

� Studiem      

� Na seminářích 

� Na internetu 

� Z odborné literatury 

� Od kolegů 

� Z vlastní praxe 

� Jinde 

� Nezískávám 

 

 

 

Komentář k anketní otázce: 

Graf 7 znázorňuje způsob získávání informací o tréninku pohybových schopností u 
vybraných trenérů. Všech 21 respondentů získává informace pomocí alespoň dvou 
uveřejněných způsobů. Nejvíce informací dotazovaní jedinci získávají prostřednictvím vlastní 
praxe (17), o něco méně jsou zastoupeny informace z odborné literatury (14), získané od 
kolegů (13) a prostřednictvím studia (12). 9x bylo označeno pole ,,na internetu“, 6x ,,na 
seminářích“ a 2x ,,jinde“. 
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Otázka č. 8: 

Rozvoji pohybových schopností věnujete průměrně kolik procent času z TJ? 

a) V přípravném období 

� do 10% 
� 10% - 25% 
� 25% - 40% 
� 40% - 60% 
� více než 60%  

 

 

 

Komentář k anketní otázce: 

Graf 8 a) popisuje procentuální podíl cvičení na rozvoj pohybových schopností 
z celkové doby trvání tréninkové jednotky v přípravném období. V tomto období se 
respondenti tréninku pohybových schopností věnují v poměrně hojné míře. 6 z nich označilo 
pole více než 60%, 10 trenérů rozvíjí pohybové schopnosti ve 40% - 60% z celkové doby 
tréninkové jednotky. V menší míře se tréninku pohybových schopností věnuje 5 respondentů 
(3x 25% - 40%, 2x 10% – 25%). 
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b) V závodním období 

� do 10% 
� 10% - 25% 
� 25% - 40% 
� 40% - 60% 
� více než 60%  

 

 

 

Komentář k anketní otázce: 

Graf 8 b) přináší informace o procentuálním podílu cvičení na rozvoj pohybových 
schopností z celkové doby trvání tréninkové jednotky v závodním období. Nejvíce se 
respondenti věnují pohybovým schopnostem v rozmezí 25% - 40% času z tréninkové 
jednotky (7), vyšší zastoupení rozvoje pohybových schopností registrujeme u 10 trenérů (5x 
40% - 60% a 5x více než 60% času). V rozmezí 10% - 25% z tréninkové jednotky rozvíjí 
pohybové schopnosti 4 dotazovaní jedinci. 
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Otázka č. 9: 

Testujete nějakým způsobem pohybové schopnosti? 

� Ano 
� Ne 
 

Jestliže ano, jaké schopnosti testujete a pomocí jakého testu? 

   Ano  Ne  Test 

Rychlostní  …..  …..  ……………………………. 

Vytrvalostní  …..  …..  ……………………………. 

Silové   …..  …..  ……………………………. 

Obratnostní  …..  …..  ……………………………. 

 

 

 

Komentář k anketní otázce: 

Graf 9.1 zobrazuje odpovědi respondentů, zda testují pohybové schopnosti. Na otázku 
odpovědělo kladně 13 trenérů, naopak 8 trenérů nezařazuje do tréninku testování pohybových 
schopností svých svěřenců. 
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Komentář k anketní otázce: 

Graf 9.2 popisuje, které pohybové schopnosti dotazovaní jedinci konkrétně testují. 
Graf se týká pouze 13 respondentů, kteří testují své hráče. Nejvíce testovanými pohybovými 
schopnostmi jsou rychlostní a vytrvalostní (shodně po 12), následují schopnosti obratnostní 
(3) a silové (2). 5 ze 13 trenérů, kteří provádí testování označilo pouze, jaké pohybové 
schopnosti testují bez konkrétního testu či málo vypovídající odpověď typu ,,měřený úsek“. 

Testování rychlostních schopností uskutečňují respondenti formou běhu na 30 m –  
100 m. 

 Testování vytrvalostních schopností provádí trenéři nejčastěji pomocí Cooperova testu 
(5), dalšími uvedenými testy byly: běh na 2 km, 4 km, 20 a 30 minutový běh. 

Silové schopnosti jsou testovány pouze dvěma trenéry a oba se zaměřují na sílu 
břišních svalů formou testu sed leh / 1 min. 

 Obratnostní schopnosti testují tři dotazovaní trenéři, jeden neuvedl žádný konkrétní 
test, zbylí dva testují formou ,,překážkové dráhy“. 
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Otázka č. 10: 

Věnujete se samotnému tréninku techniky běhu? 

� Ano 
� Ne 

 

 

 

Komentář k anketní otázce: 

Graf 10 zobrazuje odpovědi trenérů, zda se věnují samotnému tréninku techniky běhu. 
V označených odpovědích se tentokrát objevilo více negativních odpovědí, konkrétně 16. 
Ostatních 5 respondentů se na trénink techniky běhu zaměřuje. Dvojice trenérů se na mě 
obrátila s dotazem, co konkrétně si představit pod pojmem ,,trénink techniky běhu“, na což 
jim bylo odpovězeno. 
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Otázka č. 11: 

Zařazujete do tréninku SBC (speciální běžecká cvičení)? 

� Ano 
� Ne 
� Pokud ano, uveďte jaká: ……………………………………………………………… 

 

 

 

Komentář k anketní otázce: 

Graf 11 vypovídá o zařazení speciálních běžeckých cvičení do tréninku dotazovaných 
jedinců. 10 z nich speciální běžecká cvičení do tréninku nezařazuje, 11 trenérů se jim věnuje. 
3 respondenti, kteří zařazují SBC do tréninku, neuvedli žádný příklad cvičení. Další 2 uvedli 
rozšířený fotbalový pojem ,,rychlé nohy“, což ovšem k SBC neřadíme. Z ostatních 
konkrétních příkladů cvičení se trenéři věnují liftinku (5), skipinku a zakopávání(4), cvalu 
stranou, běhu zkřižnému (3) a předkopávání (2).  
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Otázka č. 12: 

Jakým způsobem se rozcvičují hráči ve Vašem týmu? 

� Individuálně 

� Kolektivně pod vedením určeného hráče 

� Kolektivně pod vedením trenéra 

 

 

 

Komentář k anketní otázce: 

Graf 12 znázorňuje rozcvičení v týmech dotazovaných jedinců. Respondenti měli 
možnost označit více možností odpovědi, tedy kombinaci rozcvičení, kdy např. rozklusání 
probíhá pod vedením trenéra a strečinková část je vedena určeným hráčem (popř. probíhá 
individuálně). Nejčastěji se hráči v týmech vybraných respondentů rozcvičují kolektivně pod 
vedením trenéra (14). Kolektivní rozcvičení pod vedením určeného hráče a rozcvičení 
individuální byly zastoupeny v menší míře (9, resp. 4). 
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Otázka č. 13: 

Rozcvičení před TJ: 

a) Obsahuje rozklusání?   

� Ano  

� Ne 

b) Obsahuje strečink?    

� Ano   

� Ne 

c) Obsahuje SBC (speciální běžecká cvičení) a rovinky?  

� Ano  

� Ne 

 

Pokud se zaměřujete na uvedená cvičení, kolik času v průměru jim věnujete? 

Rozklusání:   

� 0-5 min  

� 5-10 min  

� více než 10 min 

Strečink:   

� 0-5 min  

� 5-10 min  

� více než 10 min 

SBC a rovinky:   

� 0-5 min  

� 5-10 min  

� více než 10 min 
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a) Rozklusání 

 

 

 

 

 

Komentář k anketní otázce: 

Grafy 13 a) a 13 a1) znázorňují, zda respondenti zařazují v rámci rozcvičení před 
tréninkovou jednotkou rozklusání a po jakou dobu tato činnost probíhá. Všech 21 
dotazovaných trenérů označilo kladnou odpověď na otázku rozklusání před tréninkovou 
jednotkou. 12 respondentů se rozklusání věnuje po dobu 5 – 10 minut, u 8 trenérů probíhá po 
dobu 0 – 5 minut, 1 trenér označil možnost více než 10 minut.  
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b) Strečink 

 

 

 

 

 

Komentář k anketní otázce: 

Grafy 13 b) a 13 b1) popisují, jestli se trenéři věnují strečinku v rámci rozcvičení před 
tréninkovou jednotkou a po jakou dobu tato činnost probíhá. 20 respondentů se na strečink 
zaměřuje, 1 nikoliv. Z uvedených 20 trenérů se strečinku věnuje 13 po dobu 5 – 10 minut, 6 
po dobu 0 – 5 minut a 1 trenér ho zařazuje v čase více než 10 minut. 
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c) SBC a rovinky 

 

 

 

 

 

Komentář k anketní otázce: 

Grafy 13 c) a 13 c1) ukazují, zda trenéři zařazují v rámci rozcvičení před tréninkovou 
jednotkou speciální běžecká cvičení a rovinky. V případě kladné odpovědi, kolik času jim 
věnují. Z 21 respondentů zařazuje speciální běžecká cvičení a rovinky v rámci rozcvičení 11 
respondentů, 10 se jim nevěnuje. U trenérů, kteří odpověděli kladně, se tato cvičení objevují 
nejčastěji v délce trvání více než 10 minut (7), po dobu 0 – 5 minut a 5 – 10 minut je shodně 
zařazují ostatní respondenti (2 a 2). 
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Otázka č. 14: 

Jak je ukončena TJ Vašeho týmu? 

� Jen vyklusáním 

� Jen strečinkem 

� Vyklusáním a strečinkem 

� Ničím z uvedeného 

� Jinak, uveďte jak: ………………………………………………………………………. 

 

 

 

Komentář k anketní otázce: 

Graf 14 znázorňuje, jakým způsobem je ukončena tréninková jednotka vybraných trenérů. Na 
anketních lístcích byly označeny pouze dvě odpovědi, a sice formou vyklusání a strečinku 
(13) a formou samotného vyklusání (8). 
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Otázka č. 15: 

Zařazujete do TJ kompenzační cvičení? 

� Ano 
� Ne 

 

 

 

Komentář k anketní otázce: 

Graf 15 popisuje zařazení kompenzačních cvičení do tréninkové jednotky u dotazovaných 
respondentů. 6 trenérů kompenzační cvičení do tréninku zařazuje, 15 označilo zápornou 
odpověď.  
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10. Diskuze 

 

10.1 Zhodnocení dosažených výsledků a osobní doporučení 

Výsledky ankety ukázaly, že se trenéři i na nižších výkonnostních úrovních věnují 
kondičnímu rozvoji ve svých týmech. 

Trénink pohybových schopnosti rychlostních, vytrvalostních, silových i obratnostních 
zařazují do ročního tréninkového cyklu prakticky všichni trenéři, nijak výrazně 
,,neupřednostňují“ žádnou ze zmíněných pohybových schopností. 

Ve velké míře využívají pro rozvoj pohybových schopností různé pomůcky, což 
umožňuje pochopitelně zařazování většího počtu cvičení do tréninkových jednotek. Zároveň 
mohou tréninkové pomůcky působit jako jakási ,,obrana“ proti stereotypu. Jako pomůcky 
vybraní trenéři používají kužely, překážky, plné míče, švihadla, tyče nebo činky, což mohu 
z mého dosavadního působení v týmech těchto úrovní jen potvrdit. 

Vcelku mě překvapily odpovědi u testování pohybových schopností. Ačkoliv se 
testování věnuje více než 60% dotazovaných trenérů, domnívám se, že by toto číslo mohlo 
být vyšší. Testování je poměrně snadnou, dostupnou, objektivní a efektivní cestou ke 
zhodnocení úspěšnosti či neúspěšnosti tréninkových programů. Trenér může jeho 
prostřednictvím zjistit stav trénovanosti jeho svěřenců a porovnat jej s výsledky minulými. 
Pokud se výsledky liší u většího počtu hráčů, zaměří se na rozvoj testovaných pohybových 
schopností s celým týmem, pokud se tato záležitost týká pouze pár hráčů, má možnost 
individuálního řešení dané situace. Ještě je nutno dodat, že ze zmiňovaných více než 60% 
trenérů jich většina testuje za pomoci pouze 1-2 testů, a to převážně zaměřených na rychlostní 
a vytrvalostní schopnosti. 

Teoretická informovanost trenérů o tréninku pohybových schopností se dá na základě 
anketní otázky zhodnotit jako velmi dobrá.  Většina dotazovaných uvedla, že se informuje 
minimálně prostřednictvím tří různých zdrojů. Na druhou stranu se pochopitelně dá velice 
těžko srovnávat odbornost a správnost znalostí získaných studiem, z odborné literatury či na 
seminářích s informacemi získanými od kolegů, popř. z vlastní praxe. 

Vybraní trenéři byli dotazováni i na procentuální vyjádření tréninku pohybových 
schopností vzhledem k tréninku ostatních činností. Pro lepší přehlednost byla anketní otázka 
rozdělena na období přípravné a závodní, jelikož v přípravném období by rozvoj pohybových 
schopností měl zaujímat více času než v období závodním.  

V přípravném období se trenéři věnují rozvoji pohybových schopností většinou 
v rozsahu 40% - 60% a více než 60% z tréninkové jednotky. Tato čísla považuji za optimální, 
pokud zvážíme, že přípravné období můžeme rozdělit na všeobecné (věnované zejména 
kondiční přípravě) a speciální (zde se už zařazuje příprava technická, taktická ad.). Překvapilo 



 

mne, že dva trenéři označili u této otázky možnost 10% - 25%, což považuji za velice nízkou 
a nedostatečnou hodnotu. 
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V závodním období zařazují trenéři cvičení na rozvoj pohybových schopností 
nejčastěji v rozsahu 25% - 40% z tréninkové jednotky, o něco málo méně pak v odpovědích 
figurovaly zbývající hodnoty (s výjimkou odpovědi méně než 10%).  Zde považuji za 
optimální procentuální vyjádření 25% - 40% a 40% - 60%. Je žádoucí se především ve druhé 
polovině závodního období věnovat udržení kondice či zařazovat rekondiční trénink. 

Snažil jsem se svými anketními otázkami získat povědomí, jak probíhá konkrétní 
tréninková jednotka u dotazovaných trenérů.  

Rozcvičení se uskutečňuje nejčastěji kolektivně, a to buď pod vedením trenéra (ve 
více případech), nebo je pověřen vedením určitý hráč. Můj názor je, že by i rozcvičení, 
ačkoliv bývá často na těchto úrovních řazeno ,,mimo“ tréninkovou jednotku, mělo být vedeno 
trenérem. Pokud je rozcvičení vedeno hráčem, měl by trenér na vykonávaná cvičení alespoň 
dohlížet. Důvodem je skutečnost, že amatérští hráči velice často rozcvičení podceňují a 
nevěnují mu dostatečnou pozornost, což může vést k naprosto zbytečným zraněním. Všichni 
dotazovaní trenéři zařazují do rozcvičení rozklusání a s výjimkou jednoho i strečink. 
Speciální běžecká cvičení a rovinky již tolik rozšířené v rámci rozcvičení nejsou a objevují se 
u zhruba poloviny týmů ve formě základních prvků atletické abecedy (liftink, skipink, 
zakopávání ad.). 

V průběhu samotného tréninku jsem se zajímal, zda se trenéři věnují technice běhu. 
Kladnou odpověď uvedla pouze necelá čtvrtina dotazovaných trenérů. Pravdou je, že cvičení 
zaměřující se na techniku běhu se ve fotbale obecně vyskytují v malé míře, proto se dalo 
těžko očekávat, že v tréninku amatérů se dočkáme jiných výsledků. Dle mého názoru by se 
především v této oblasti mohli fotbaloví trenéři více inspirovat a případně informovat u svých 
atletických kolegů. V podstatě stejné výsledky se objevily i v otázce kompenzačních cvičení.  

Závěr tréninkové jednotky probíhá u dotazovaných trenérů nejčastěji formou 
vyklusání a strečinku, v menší míře se skládá pouze z vyklusání. Zde bych jistě souhlasil 
s většinou a doporučil ukončení tréninkové jednotky vyklusáním a strečinkem. V návaznosti 
na výše uvedené bych ještě neopomenul zařazení kompenzačních cvičení. 

 

10.2 Zodpovězení výzkumných otázek 

a) ,,Zaměřují se trenéři na rozvoj pohybových schopností a jaké pohybové schopnosti 

konkrétně rozvíjejí?“ 

Vyhodnocení: Trenéři se v tréninku zaměřují na rozvoj pohybových schopností 
a věnují se všem pohybovým schopnostem. Nejvíce rozvíjejí rychlostní a vytrvalostní 
schopnosti. 



 

b) ,,V které části ročního tréninkového cyklu nejčastěji zařazují cvičení na kondiční 

rozvoj a jaké pohybové schopnosti rozvíjejí v konkrétních obdobích ročního 

tréninkového cyklu?“ 
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Vyhodnocení: Cvičení na kondiční rozvoj jsou u vybraných trenérů nejčastěji 
zařazována v přípravném období. V přípravném období se trenéři nejvíce zaměřují na 
rozvoj vytrvalostních schopností, v předzávodním a závodním období na rozvoj 
schopností rychlostních, v období přechodném rozvíjejí nejvíce silové schopnosti. 

c) ,,Jakým způsobem probíhá rozcvičení před tréninkovou jednotkou v jejich týmu a do 

jaké míry se v něm můžeme setkat s atletickými cvičeními?“ 

Vyhodnocení: Rozcvičení před tréninkovou jednotkou probíhá u dotazovaných 
trenérů formou rozklusání a strečinku. Přibližně polovina trenérů ještě zařazuje 
atletická cvičení, a to ve formě speciálních běžeckých cvičení a rovinek. 
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11. Závěr 

 

Cílem práce bylo popsat problematiku kondiční přípravy v atletickém a fotbalovém 
tréninku a zjistit, zda fotbaloví trenéři v nižších soutěžích zaměřují na kondiční rozvoj 
pohybových schopností a jestli v tréninku využívají prvky atletické přípravy. Práce splnila 
svůj účel v tom, že ověřila význam kondiční přípravy v atletice a především ve fotbale, a to i 
na úrovni ryze amatérské. Literaturu jsem čerpal především z domácích zdrojů, kvůli 
snadnějšímu porozumění danému tématu. Cizojazyčnou literaturu jsem však také využil, 
zejména v případech, kdy se čeští autoři (překladatelé) věnují některému konkrétnímu tématu 
pouze okrajově nebo se mu nevěnují vůbec. Věřím, že jsem po pečlivém zpracování literatury 
a následném výzkumu podal srozumitelnou výpověď o zmiňované problematice. Výsledky 
výzkumu mne příliš nepřekvapily. V soutěžích, které byly jeho objektem, se pohybuji už 
pátým rokem, tudíž jsem měl možnost poznat dostatek trenérů a jejich tréninkových metod. 
Cvičení na kondiční rozvoj všech pohybových schopností se v jejich tréninku objevují 
pravidelně, někdy se ovšem potýkají s problémy v oblastech testování, dávkování či 
správného zařazení jejich rozvoje v rámci ročního tréninkového cyklu, popř. v rámci 
tréninkové jednotky. Domnívám se, že téma kondiční přípravy je natolik široké, že moje 
práce přinesla pouze jakýsi náhled do této problematiky na příkladu dvou zmiňovaných 
sportovních odvětví.  
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Příloha 1 

 

Metody posilování (Dovalil et al., 2002): 

1. Metody s maximálním odporem 

� metoda těžkoatletická  

� metoda izometrická 

� metoda excentrická 

2. Metody s nemaximálním odporem 

a) Metody s nemaximální rychlostí pohybu 

� metoda opakovaných úsilí 

� metoda intermediární 

� metoda izokinetická 

� metoda vytrvalostní 

b) Metody s maximální rychlostí pohybu 

� metoda rychlostní 

� metoda kontrastní 

� metoda plyometrická 

Metody posilování podle jejich převažujícího účinku (Havlíčková, 2008): 

 

metoda převážný efekt 
 A B C D E F 

těžkoatletická x     x 
opakovaných úsilí x  x x x  

rychlostní  x   x  
kontrastní  x    x 

izometrická x    x  
intermediární x   x   
excentrická x     x 
izokinetická  x    x 
plyometrická  x    x 
vytrvalostní   x  x  

 

A = absolutní síla, B = rychlá a výbušná síla, C = vytrvalostní síla, D = hypertrofie svalů, E = 
vhodná pro mládež a začátečníky, F = pro výraznou specifičnost vhodná až pro výkonnější 
sportovce 

I. 



 

Příloha 2 

 

Metody rozvoje vytrvalosti pomocí běžeckého tréninku (Frank, 2006): 

 

Metoda Intenzita cvičení Doba cvičení Interval odpoč. Počet opakování 

Dlouhodobého 
zatížení 

25 – 75 % max. 
výkonnosti 

více než 8 minut - - 

Extenzivní 
intervalová 

60 – 80 % max. 
výkonnosti 

20 – 70 s 45 – 90 s 20 - 30 

Intenzivní 
intervalová 

80 – 90 % max. 
výkonnosti 

4 – 20 s 90 – 180 s 10 – 12 

Opakování 90 – 100 % 
max. výkonnosti 

krátká 10 – 15 min 1 – 3x běh na 
100 – 300 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 



 

Příloha 3 

 

Cvičení atletické abecedy 

a) liftink 

- ,,vázaný“ klus na místě (špičky chodidel jsou ve stálém styku se zemí) 

- důraz na maximální rozsah pohybu v kotníku 

- protlačení stojné nohy v koleni vzad do úplného propnutí 

- pata stojné nohy se musí dostat až na zem, při následném odvinutí chodidla od 
podložky se pata maximálně zvedá 

- boky protlačujeme vpřed, pánev je mírně podsazená 

- trup i hlava jsou vzpřímené a uvolněné 

- ruce vykonávají uvolněně běžecký pohyb 

Obr. 6 Liftink 

 

b) skipink 

- běh s vysokým zvedáním kolen 

- při došlapu na špičku je noha v kotníku zpevněna, odraz ze špičky je proveden rychle 

- bérce se skládají patou pod hýždě, špičky nevykopáváme vpřed 

- pánev je podsazená, trup narovnaný 

- běžecký pohyb rukou podél těla v plném rozsahu 

Obr. 7 Skipink 

 

III. 



 

c) zakopávání 

- běh se zakopáváním bérců, minimální rozsah pohybu stehen 

- patami se kopeme do hýždí, stehna směřují kolmo k zemi 

- došlap i odraz jsou prováděny ze špičky 

- trup je vzpřímený, pohyb paží běžecký 

Obr. 8 Zakopávání 

 

 

d) předkopávání 

- ,,běh na natažených nohách“ 

- došlap je proveden aktivně, špička je před kontaktem přitažená k bérci (tzv. fajfka) 

- odraz je proveden ze špičky maximálně rychlým dopnutím v kotníku – zahrábnutím 
špičky pod sebe 

- trup je vzpřímený, pánev podsazená, ruce pracují běžecky podél těla 

- pohyb nohou se uskutečňuje před tělem 

Obr. 9 Předkopávání 

 

 

 

IV. 



 

e) koleso 

- spojení skipinku a zakopávání ve velkém rozsahu 

- po odrazu se noha skládá patou na hýždě jako při zakopávání, následuje vysoký zdvih 
stehna jako při skipinku, poté dochází k natažení nohy v koleni působením rychlého 
stáhnutí stehna směrem dolů 

- bérec není aktivně vykopáván, došlap je pod tělo 

- před došlapem je špička přitažená k bérci, obdobně jako při předkopávání 

- trup a hlava se nachází ve vzpřímené poloze, pohyb rukou je běžecký 

Obr. 10 Koleso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 



 

Příloha 4 

 

Ukázky fotbalových TJ zaměřené na kondiční rozvoj 

Převzato z tréninkového plánu družstva TJ Tuchlovice (I. A třída), 4. týden zimního 
přípravného období – začátek února 2009, cyklus TJ: pondělí, středa, pátek. 

Pondělí 

Délka TJ: 90 min 

Zaměřeno na rozvoj vytrvalostních schopností 

Prostředí: venkovní hřiště s umělou trávou, okolo hřiště atletická dráha 

 

Úvodní část (20 min) 

Rozcvičení – rozklusání (8 min), strečink (7 min), SBC (5 min) 

Hlavní část (60 min) 

500 m běh submaximální intenzitou – 8x, interval odpočinku 2 min, odpočinek: pasivní, po 4 
bězích pauza 10 min (40 min) 

Hra fotbalu – 2 družstva (20 min) 

Závěrečná část (10 min) 

Vyklusání (5 min), strečink (5 min) 

 

Středa 

Délka TJ: 95 min 

Zaměřeno na rozvoj obratnostních, silových a rychlostních schopností 

Prostředí: tělocvična 

 

Úvodní část (15 min) 

Honička – dvojice, drží se za ruce, 2 x 3 min, 1 min pauza (7 min), strečink (8 min) 

Hlavní část (70 min) 

Změny poloh na zvukový podnět (dřep, výskok, leh na záda, leh na břicho, sed, klik) – 15 x 3 
série, pasivní odpočinek 1 min (7 min) 

Překážková dráha – 6x, zátěž cca 30s, pasivní odpočinek 1 min (10 min) 

VI. 



 

Soutěže ve 3 družstvech formou štafet s využitím 3kg medicinbalů – vzdálenost 25 m, počet 
soutěží: 8, interval pasivního odpočinku 1 min mezi soutěžemi - běh s medicinbalem, kutálení 
L a P rukou, předávání medicinbalu ve družstvu směrem dozadu, poslední vybíhá, běh 
s medicinbalem v rukou za zády, odhod medicinbalu směrem k cíli, chycení, oběhnutí mety a 
zpět, 2x sprint bez medicinbalu tam a zpět (25 min) 

Sprinty 20 m – 5 x 2 série, interval pasivního odpočinku 20 s mezi sprinty, mezi sériemi 2 
min (8 min) 

Posilování s vlastním tělem – 20x klik, 30x sed-leh, 15x dřep-výskok, 10x kolíbka na břiše,   
3 série, interval pasivního odpočinku mezi cvičeními 30 s, mezi sériemi 2 min (20 min) 

Závěrečná část (10 min) 

Vyklusání (5 min), strečink (5 min) 

 

Pátek 

Délka TJ: 90 min 

Zaměřeno na rozvoj vytrvalostních schopností 

Prostředí: venkovní hřiště s umělou trávou, okolo hřiště atletická dráha 

 

Úvodní část (20 min) 

Rozcvičení – rozklusání (8 min), strečink (7 min), SBC (5 min) 

Hlavní část (60 min) 

400 m běh submaximální intenzitou – 10x, interval odpočinku 1,5 min, odpočinek: pasivní, 
po 5 bězích pauza 6 min (35 min) 

Hra fotbalu – 2 družstva (25 min) 

Závěrečná část (10 min) 

Vyklusání (5 min), strečink (5 min) 

 

 

 

 

 

 

VII. 



 

Příloha 5 

 

Příklady kruhového tréninku 

 

1) Kruhový trénink v tělocvičně (Kučera, Truska, 2000) 

 

- délka cvičení: 20 s 

- přestávka: 20 s 

- počet sérií: 3-12 

 

 

1) přitahování na hrazdu 
 
2) leh sed 

 
3) dřep s výskokem 

 
4) tricepsové kliky na bradlech 

 
5) přednosy na žebřinách 

 
6) chůze ve výpadech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VIII. 

2) Speciální fotbalový kruhový trénink 

 

- délka cvičení: 60 s 

- přestávka 60 s 

- počet sérií: 3-5  

 

Obr. 11 Speciální fotbalový kruhový trénink 



 

 

IX. 

 

3) Kruhový trénink v posilovně 

 

- délka cvičení: 45 s 

- přestávka 45 s 

- počet sérií: 2-4 



 

 

Obr. 12 Trénink v posilovně 

  

 

X. 



 

 

   

    

XI. 



 

 

 

 

 

XII. 



 

Příloha 6 

 

Anketa 

 

Pozn.:  hodící se zakroužkujte 

 u otázek označených hvězdičkou (*) možnost více odpovědí 

 

1) Zařazujete v RTC záměrně cvičení na kondiční rozvoj? 

Ano  Ne 

2) *     Které pohybové schopnosti konkrétně rozvíjíte v průběhu RTC?  

Rychlostní Vytrvalostní     Silové       Obratnostní Žádné  

3) *     Jaké pohybové schopnosti jsou dle Vás nejdůležitější pro fotbalového hráče? 

Rychlostní Vytrvalostní        Silové      Obratnostní Žádné 

4) Využíváte pro rozvoj pohybových schopností některé tréninkové pomůcky? 

Ano  Ne 

Pokud ano, jaké? ………………………………………………………………………. 

5) V které části RTC nejčastěji zařazujete trénink pohybových schopností? 

(Označte písmeny jednotlivé části RTC u pohybových schopností,  

např. 1 – B, C, 2 – A, B apod.) 

1 Rychlostní     A Přípravná 

2 Vytrvalostní     B Předzávodní 

3 Sílové     C Závodní 

4 Obratnostní     D Přechodné 

 



 

 

 

 

 

XIII. 

6) V které části TJ nejčastěji zařazujete trénink pohybových schopností? 

(Označte písmeny jednotlivé části TJ u pohybových schopností,  

např. 1 – B, C, 2 – A, B apod.) 

1 Rychlostní     A Úvodní 

2 Vytrvalostní     B Hlavní 

3 Sílové     C Závěrečná 

4 Obratnostní 

7) *     Informace o tréninku pohybových schopností jste získal/získáváte? 

Studiem Na seminářích  Na internetu  Z odborné literatury  

Od kolegů Z vlastní praxe Jinde   Nezískávám 

8) Rozvoji pohybových schopností věnujete průměrně kolik procent času z TJ? 

a) V přípravném období 

do 10% 10% - 25%  25% - 40%  40% - 60%                             

více než 60% 

b) V závodním období 

do 10% 10% - 25%  25% - 40%  40% - 60% 

více než 60% 

9) Testujete nějakým způsobem pohybové schopnosti? 

Ano Ne 

Jestliže ano, jaké schopnosti testujete a pomocí jakého testu? 



 

    Ano  Ne  Test 

Rychlostní   …..  …..  ……………………………. 

Vytrvalostní   …..  …..  ……………………………. 

Silové    …..  …..  ……………………………. 

Obratnostní   …..  …..  ……………………………. 

10) Věnujete se samotnému tréninku techniky běhu?                  

Ano  Ne 

XIV. 

11) Zařazujete do tréninku SBC (speciální běžecká cvičení)? 

Ano Ne 

Pokud ano, uveďte jaká: ………………………………………………………………... 

12) *     Jakým způsobem se rozcvičují hráči ve Vašem týmu? 

Individuálně  Kolektivně pod vedením určeného hráče 

Kolektivně pod vedením trenéra 

13) Rozcvičení před TJ: 

a) Obsahuje rozklusání?      Ano Ne 

b) Obsahuje strečink?      Ano  Ne 

c) Obsahuje SBC (speciální běžecká cvičení) a rovinky? Ano Ne 

Pokud se zaměřujete na uvedená cvičení, kolik času v průměru jim věnujete? 

 Rozklusání:  0-5 min 5-10 min více než 10 min 

 Strečink:  0-5 min 5-10 min více než 10 min 

 SBC a rovinky:  0-5 min 5-10 min více než 10 min 

14) Jak je ukončena TJ Vašeho týmu? 

Jen vyklusáním Jen strečinkem Vyklusáním a strečinkem  



 

Ničím z uvedeného Jinak, uveďte jak: ……………………………………………….. 

15) Zařazujete do TJ kompenzační cvičení? 

Ano  Ne 

 

 

Jméno trenéra: ……………………………………………………………………………
  

Tým: ……………………………………….. Soutěž: ……………………………. 

 

XV. 


