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ABSTRAKT 

Název: Využití atletiky v kondiční přípravě v tenise 

 

Cíl práce:  

 Popsat, jak efektivně lze využít všeobecnou atletickou přípravu, jako vhodný 

prostředek pro zvýšení tělesné kondice pro hráče tenisu. Vytvořit anketu a zásobník cviků, 

který může sloužit trenérům při sestavování kondičního tréninkového plánu pro své 

svěřence. 

 

Metody: 

 Byla použita metoda testu motorických schopností s ročními odstupy, kdy u 

testovaného hráče bylo použito atletiky v jeho kondiční přípravě. Dále byla vytvořena 

anketa s tenisovými trenéry. Cvičení byla vybrána na základě odborné literatury, 

konzultacemi s trenéry a vlastních zkušeností. 

 

Výsledky: 

 Výsledky testu motorických schopností poukázaly, že po dvouleté cílené atletické 

přípravě došlo ke zlepšení v jednotlivých testech testovací baterie. Trenéři si uvědomují 

fakt, že všeobecný atletický trénink je vhodný pro fyzickou přípravu svých svěřenců a 

uzpůsobují tomu i tréninkové jednotky.  

 

 

Klíčová slova: 

 Atletika, tenis, kondiční příprava, hráč, fyzická připravenost, motorické schopnosti 
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ABSTRACT 

 

Term: Athletics use in fitness training in tennis  

 

Thesis object:  

 To describe effective use of general athletics training as appropriate means for 

physical fitness increase of tennis players. To make and have enough exercises in stock . 

These can be used by coaches in order to put together workout schedules for their players.  

 

Methods: 

 Motoric competence test with annual intervals. Athletics was employed in fitness 

training of tested players. Furthermore, a survey among tennis coaches was used. Exercises 

were selected on the basis of professional publications, consultations with coaches and 

experience. 

 

Conclusion: 

 After two-year pointed athletic training, motoric competence test outcome pointed out 

increase in individual tests of trial battery. Coaches realize that it is suitable to make use  of 

athletics for physical training of their players. For this, practise units are also being 

adapted.  

 

 

Key words: 

 Athletics, tennis, fitness training, player, physical set-up, motoric competences 
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Úvod  

 Neustálý vývoj jednotlivých sportovních disciplín klade čím dál tím větší nároky na 

sportovce. Mezi tyto nároky patří i vynikající fyzická kondice. Kondiční příprava se prolíná 

prakticky každým sportem, převážně v přípravném období. Ale i kondiční trénink prodělává 

stálé proměny a je zapotřebí jej přizpůsobit požadavkům dané sportovní specializace. 

Současný tenis je svým pojetím agresivní, rychlý a klade vysoké nároky na koordinaci. Tyto 

fakta je třeba zohlednit i v kondiční přípravě, se kterou je třeba začít už v mládežnických 

kategoriích. Bez dobré fyzické kondice už není prakticky možné uspět ve stále se 

zdokonalující konkurenci a trénovat podle starých tréninkových postupů není zdaleka tak 

efektivní jako před několika lety. Tenista musí být rychlý, výbušný, měl by disponovat 

dobrou explosivní silou horních končetin a být velice dobře koordinačně připraven. Proto 

vybudování těchto dispozic je potřeba dlouhodobá cílená příprava.  

 K orientaci v této problematice by měla napomoct tato práce, v jejíchž přílohách jsou 

obsažena konkrétní kondiční cvičení na rozvoj jednotlivých pohybových schopností. Pro 

cvičení je využíváno jak hojně rozšířených pomůcek typu medicinbaly, gumové expandéry a 

kužely, tak i méně používané reakční míčky, žebříky, bosu nebo vodní vak. Cvičení mohou 

sloužit trenérům při plánování a sestavování kondičních programů pro tenisty, ale doufáme, 

že cvičení naleznou uplatnění i v jiných sportovních specializacích, jež mají stejné nároky na 

pohybovou činnost jako tenis.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Historie a význam atletiky 

 

Na základě přirozených pohybových činností člověka vznikla královna sportu – 

atletika, a můžeme ji právem považovat za nestarší sportovní odvětví. Jedny z nejstarších 

zmínek o atletice nalezneme v antice, kde představovala boj a závodění. Právě starověké 

Řecko se stalo kolébkou organizovaného cvičení, kde atletická cvičení byla obsahem fyzické 

přípravy. Největšími závody, nejen tedy té doby, byly olympijské hry, kde atletika byla hlavní 

náplní. Starověký pentatlon představoval zápas, běh, skok, hod diskem a hod oštěpem. 

V antickém Řecku byly vytvořeny dva výchovné systémy, a sice systém spartský a aténský. 

Výchova Sparťanů probíhala od 7 do 18 let a byla určena jak pro chlapce, tak i dívky. Jelikož 

Sparta byla militaristický stát, tak i systém byl veden ve vojenském duchu. Skládal se 

z tělesných cvičení, které byly doplněny zpěvem a tancem. Naproti tomu aténský systém 

můžeme charakterizovat uplatňováním ideálu všestrannosti a harmonie, kde se slučuje fyzická 

zdatnost s rozumovou a mravní vyspělostí, tzv. kalokagathia (Jeřábek, 2008; Vindušková et 

al., 2003; Kӧssl, 2004).  

 Atletiku lze považovat za jeden z nejvšestrannějších sportů a sama se odráží v mnoha 

dalších sportech. Většina atletických disciplín vychází z přirozených pohybových činností a je 

zdrojem i běžných dovedností potřebných pro život. Rozmanitost disciplín klade nároky jak 

na rychlost, tak i na vytrvalost a sílu. Všestranná atletická příprava, která je typická především 

pro základní etapy tréninku, zajišťuje komplexní pohybový rozvoj dětí a mládeže. Atletická 

cvičení mají kladný dopad na úroveň základních pohybově-kondičních schopností, tedy 

rychlost, vytrvalost, síla a obratnost, ale i na schopnosti koordinační, kam patří prostorově-

orientační, kinesteticko-diferenciační, rytmické, rovnováhou a reakční schopnosti. Proto je 

všeobecná atletická průprava nezbytná pro osvojení si dovedností i v jiných sportech (Jeřábek, 

2008). 
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2. Moderní způsoby hry v 21. století 

 

Se stále probíhajícím vývojem a pokrokem, snad ve všech odvětví lidského života 

dochází samozřejmě i ke změnám v oblasti sportu, v našem případě v tenise. S prohloubením 

vědomostí v kinantropologii, fyziologii, biomechanice, pedagogice a psychologii se mění 

způsob tenisového tréninku a hry. Takovýto vývoj lze jen stěží zastavit, tudíž je nutné se 

připravit na další změny, které bezesporu budou probíhat i nadále. Při analýzách současných 

vrcholových hráčů vyplývá, že neustále narůstá tělesná výška hráčů, ale především hráček 

(Grosser, Shӧnborn, 2008). Dále je také možné zpozorovat, že hráči a hráčky mají více 

svalové hmoty, nežli tomu bylo v minulých desetiletích. To poukazuje na fakt, že je věnováno 

více času silovému tréninku.  Samotný způsob hry se zrychluje, což je zapříčiněno více 

faktory, jako je vývoj technologie raket a výpletu, povrch, na kterém se hraje, který je od 

minulých dob výrazně tvrdší a tím i rychlejší, ale také díky vyšší rychlosti a síle samotných 

hráčů, kteří se museli přizpůsobit zmíněným technologickým změnám. Díky těmto faktorům 

se současný způsob hry stal agresivnější a rychlejší. Samotná tělesná příprava nejlepších 

hráčů začal být u nás ústředně organizována v polovině padesátých let. Do té doby bylo 

zvyšování fyzické kondice spíše osobní záležitostí samotných hráčů (Maška, 1995).  
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3. Kondice v tenise 

Tak jako v jakémkoliv jiném sportu, tak i v tenise je velice důležité vybudovat u hráčů 

dobrou fyzickou připravenost. Čím lepší má hráč kondici, tím vyšší je jeho výkonnost. Role 

kondice může hrát hlavní roli v úspěchu hráče. Technická připravenost zaujímá samozřejmě 

nejdůležitější postavení, ale samotné hraní tenisových utkání nedokáže hráče dostat do 

vrcholové formy. Podle Kriese (1997) kondiční trénink pomůže hráči ke zvýšení sebedůvěry, 

zlepšení techniky a síly, snížení zranění, oddálení únavy, a rychlejšímu zotavení po zápase a 

těžkém tréninku. Je nutné přihlédnout ke specifikám a nárokům, jaké tenis na kondici klade. 

Stojan (1999) uvádí, že tenis klade vysoké požadavky na techniku, koordinaci a rychlost. 

Nižší nároky má na vytrvalost a sílu, které však nelze opomíjet. Crespo, Miley (2001) řadí 

součásti fyzické kondice sestupně od nejdůležitější takto: koordinace, obratnost, rychlost a 

výbušná síla, vytrvalost, flexibilita, maximální síla, rychlost reakce a dynamická rovnováha.   

Graf 1. Procentuelní zastoupení jednotlivých dovedností lze shrnout do grafu (Schӧnborn in 

Crespo, Miley, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělesná příprava se rozděluje na všeobecnou a speciální. Cílem všeobecné přípravy je 

komplexní rozvoj základních pohybových schopností za pomoci mnoha různorodých cvičení. 

Tato příprava je jakýmsi základním kamenem a je důležitým předpokladem pro osvojení si 

speciálních pohybových schopností sportovce, v našem případě tenisty. Speciální kondiční 

příprava je odvozena od specifik daného sportu a její obtížnost spočívá v maximálním 

uplatnění pohybových schopností ve sportovních dovednostech, ve speciálně vytvářené 

struktuře pohybu (Meruňka, Kukal 1983; Dovalil et al., 2005). 
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4. Specifikace a individuální rozdíly 

  

Kondiční příprava by měla být přizpůsobena specifickým nárokům tenisu i každého 

hráče. Tenis je složen z krátkých intenzivních úseků, které se opakují po delší dobu. Kondiční 

trénink tedy musí vycházet z tohoto specifika a přizpůsobit tak tomu svůj obsah. Kondici 

jednotlivce, a tedy i výkon, ovlivňuje řada faktorů, především tedy: 

- dědičné faktory a dispozice  

- věk  

- úroveň tréninku a fyzické kondice 

- nemoci a zranění 

- strava a životní styl 

- spánek a regenerace 

- sociální podmínky 

- přístup k tréninku (Grosser, Schӧnborn, 2008; Jankovský, 2002). 

 Každý hráč má individuální potřeby, které lze určit pomocí vhodných kondičních 

testů. Výsledky je možné porovnat s požadovanou úrovní výkonnosti a vhodně se tak 

přizpůsobit individualitě hráče a zaměřit se na slabší místa výkonnosti (Crespo, Miley 2001). 

Je nutné, aby trenér přistupoval k jednotlivým hráčům individuálně. Vytvářel takové 

tréninkové programy, aby hráč co nejlépe zlepšil své nedostatky. Každý hráč reaguje na 

totožný trénink jiným způsobem. Velice důležité je zohlednit věk hráčů a tomu přizpůsobit 

samotný trénink. Již od dětství je dobré zabývat se i fyzickou přípravou malých hráčů a 

hráček. Zde je však zapotřebí přistupovat k tréninku velice citlivě a opatrně. Tělesná aktivita 

by pro dítě měla zůstat zábavou. Je třeba zohlednit fakt, že děti se dokážou soustředit a 

věnovat určité činnosti pouze po krátkou dobu, tudíž je nutné provádět dané cvičení po 

takovou dobu, po kterou dítě toto cvičení baví (Kratochvílová, 2006).    

 Nabízí se otázka předčasné (rané) specializace. Toto téma je spojeno snad se všemi 

sporty, tenis a atletiku nevyjímaje. Bohužel v této problematice není vyhranění a jednotný 

názor. Je možné zpozorovat, jak rodiče přivedou své malé, mnohdy již tříleté, děti do tenisové 

školy pod vidinou, že z nich budou vynikající hráči a hráčky. Takové dítě však ještě není 

fyzicky, motoricky ani duševně připraveno na specializovaný nácvik tenisu (Langerová, 

Heřmanová, 2005). Takovéto děti bývají mnohdy nešťastné a s tenisem dříve či později 

skončí. Takový model je možno vidět i v atletice, kdy trenér např. pod vidinou talentu svého 
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svěřence, volí takové tréninkové dávky a úzkou specializaci na danou disciplínu, kdy atlet 

rychle vystoupí na vrchol a dosahuje vynikajících výsledků, ale brzo i tento vrchol opustí díky 

stagnování výkonnosti nebo zranění. Nutno podotknout, že si děti mohou vypěstovat i 

negativní vztah ke sportu vůbec a v budoucnu se již žádné aktivitě nebudou chtít věnovat. 

Předpokladem pozitivního účinku specializovaného sportovního tréninku na dětský 

organismus je stav připravenosti, který je charakterizován mírou rozvoje pohybových 

schopností, počtem osvojených pohybových dovedností, sumou pohybových zkušeností a 

úrovní psychických dispozic (Krištofič, 2006). Důsledky rané specializace mohou, podle 

Dovalila et al. (2005), být následující: 

- rychlejší vzestup výkonnosti a dosažení vrcholu 

- výkonnostní zaostávání po 18. a 19. roce života 

- krátká doba vrcholové sportovní výkonnosti, její pokles nastává dříve a rychleji 

- mírná převaha sportovců, kteří neprošli cestou rané specializace v absolutních hodnotách 

dosažené výkonnosti 

 U raně specializovaných jedinců je kladen důraz především na samotný výkon, který 

má být co nejlepší a má ho být dosaženo co nejdříve. Zatížení bývá až na hranici únosnosti a 

trénink je směřován jednostranně úzkou specializací k podání maximálního výkonu. 

Z psychologického hlediska je zdůrazňována tvrdost a cílevědomost. Takovéto rysy rané 

specializace, které jsou charakteristické pro práci dospělých, nesou sebou své důsledky hlavně 

na psychiku nevyzrálého jedince, jehož vývoj není ještě zdaleka ukončen a, jak již bylo 

zmíněno, takovýto jedinec mnohdy extrémní tlak nevydrží a s negativním vztahem 

k pohybové aktivitě se sportem skončí.  

Tab. 1. Vztah mezi všeobecnou a specializovanou zátěží podle Kučery (1997). 

Věk Pohybová činnost všeobecně 

rozvíjející 

Specializovaný trénink 

10 let 

11 let 

12 let 

13 let 

14 let 

15 let 

16 let 

17 let 

18 let 

100 % 

90 % 

80 % 

70 % 

60 % 

50 % 

40 % 

30 % 

20 % 

0 % 

10 % 

20 % 

30 % 

40 % 

50 % 

60 % 

70 %  

80 % 



15 
 

 

5. Vývojové zákonitosti 

 Od narození prochází člověk řadou různých změn. Lidský život můžeme rozdělit do 

několika vývojových etap, ve kterých dochází k různým psychickým a tělesným změnám. 

Důsledkem těchto změn dochází i ke změně výkonnosti, která se přirozeně zvyšuje (Dovalil et 

al., 2005).            

 V potaz je třeba brát především biologický věk jedince, což je skutečně dosažený 

stupeň vývoje. Takovýto věk se může lišit od věku kalendářního, který je dán datem narození. 

Biologický věk lze stanovit především z výšky a hmotnosti těla, pokročilostí pubertálních 

změn nebo stupně osifikace zápěstí. Jednotlivé etapy vývoje rozdělujeme z pedagogického 

hlediska na mladší školní věk, starší školní věk a dorostový věk. 

5.1 Mladší školní věk (prebuscence) 

Jde o období mezi 6. a 11. rokem života. Růst všech orgánů je plynulý, rozdíly mezi 

chlapci a dívkami nejsou nikterak výrazné. Kosti nejsou ještě zdaleka zcela osifikovány, 

pohybový aparát je velmi pružný a rozsah v kloubech je poměrně značný. Jeřábek (2008) 

uvádí, že i bez záměrného procvičování pohyblivosti bývá tento rozsah až na hranici 

fyziologického maxima. To je způsobeno tím, že pohyb není omezován tuhostí svalů, šlach a 

vazů. V tomto věku je zapotřebí věnovat dostatečnou pozornost návyku dobrého držení těla 

(Dovalil et al., 2005).          

 Toto období je velice příznivé pro začátek sportování. Děti mají z pohybu radost a 

není je zapotřebí nutit. Tělesná aktivita formou hry a soutěže jsou základem pro pohyb. 

Prohra by však neměla být pro dítě příliš stresující, ale spíše motivující. V této etapě vývoje 

jsou u dětí dobré předpoklady pro ovlivnění koordinačních schopností, pohyblivosti a 

rychlostních schopností. Právě v tomto věku hraje role trenéra velice důležitou roli, jelikož na 

základě jeho počínání a chování bude záviset pozdější rozhodnutí dítěte, zda pokračovat ve 

sportu, v našem případě v tenise.         

 V atletice začíná základní trénink přibližně v devíti letech v atletické přípravce (9-

11let). Sportovní příprava je zaměřená na rozvoj obecné všestrannosti, tedy nezaměřujeme se 

na jeden konkrétní sport. Už z tohoto důvodu se zdá atletický trénink jako velice vhodná 

sportovní aktivita pro děti. Takovéto děti mohou vedle atletiky provozovat i jiný sport, pro 

který atletika může sloužit jako všeobecná, kondiční příprava. V tréninku je usilováno o 
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komplexnost v rozvoji pohybových schopností i dovedností. Využívány jsou především hry a 

soutěže zaměřené hlavně na rozvoj rychlostních a koordinačních schopností formou např. 

štafetových běhů (Vindušková et al., 2003). Z následující tabulky podílů jednotlivých činností 

ve školním věku podle Kučery (1997) je zřejmé, že nejvíce se v tomto období budeme, 

z hlediska tělesné přípravy, zaměřovat na ovlivňování obratnosti (koordinace) a rychlosti. 

Toto tvrzení potvrzují i Grosser a Schӧnborn (2008). 

Tab. 2. Podíl jednotlivých činností ve školním věku dle Kučery (1997). 

Věk Obratnost Rychlost Síla Vytrvalost 

  6 let 

  8 let 

10 let 

35 % 

30 % 

25 % 

30 % 

30 % 

30 % 

20 % 

20 % 

20 % 

15 % 

20 % 

25 % 

 

5.2 Střední školní věk (pubescence)       

  

Tato etapa je vymezena věkovou hranicí přibližně 11-15 let. Je to období výrazných a 

nerovnoměrných biologických změn, které se promítají i do psychologického vývoje. 

Nástupem puberty, kterou však nelze přesně věkově ohraničit, dochází především ke změnám 

ve vnitřním prostředí organismu. Zvýšením činností endokrinních žláz (žlázy s vnitřní 

sekrecí) jsou ve vyšší míře vylučovány hormony do krevního řečiště (Jeřábek, 2008). Díky 

zvýšené hladině vyloučených hormonů dochází k urychlení růstu, výrazněji se tedy mění 

tělesná výška a hmotnost. Chromník (1993) zmiňuje, že dívky okolo 12. roku převyšují 

chlapce jak ve výšce, tak i v tělesné hmotnosti. V tomto období je, díky takovýmto změnám, 

možno sledovat individuální rozdíly v tempu celkového vývoje. Důsledkem rychlého růstu 

kostí, kterému neodpovídá pomalejší růst svalů a šlach je snížená svalová pružnost a kloubní 

pohyblivost, které by se tedy mělo v tréninku věnovat dostatek času.    

 Puberta je také charakteristická menší pohybovou koordinací, především u chlapců. 

Klátivost až neohrabanost je zapříčiněna rychlým nárůstem jednotlivých segmentů těla a 

pomalejším rozvojem nervových drah a nervosvalových spojení. Dovalil et al. (2005) uvádí, 

že u dětí, které v předchozích letech pravidelně sportovaly, nemusí ke zhoršení koordinace 

dojít v takové míře nebo vůbec. V tréninku je nutné věnovat pozornost obratnosti a ve 

specializaci je prvořadá technika.        

 Rozdíly mezi pohlavími jsou zcela patrné a výrazné. Vlivem mužských a ženských 

hormonů dochází k výrazné odlišnosti v tělesné stavbě, rozvoji pohybových schopností a 
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pohybové výkonnosti. Díky pohlavním hormonům se zvyšuje svalová síla, chlapcům přibývá 

svalová hmota a tudíž i výkonnost stoupá. U děvčat dochází ke zvýšenému ukládání tuků, 

hlavně v oblasti hýždí a boků, a výkonnost se spíše zpomaluje.     

 Nevhodné je v tomto věku zatěžovat jedince anaerobní činností a těžkým silovým 

tréninkem. Naopak je dobré vytvořit v období puberty solidní rychlostní základ, který bude 

v dalších letech potřebný a jehož zanedbání by se později těžko kompenzovalo. Jedinec 

prochází i významnými psychickými změnami. Jednání pubescenta ovlivňují výrazně emoce. 

Dochází k výkyvům chování, jedinec může být jednou přemotivován na výkon, jindy je zase 

v naprostém útlumu. Trenér by měl být vzorem a oporou hráči, ale zároveň by si měl uchovat 

přirozenou autoritu.  Tento věk spadá v atletice do základní atletické přípravy, kam patří 

mladší žactvo (12-13 let) a starší žactvo (14-15 let). V první zmíněné kategorii se zaměřujeme 

na všestranný rozvoj pohybových schopností. Věkové předpoklady této kategorie jsou pro 

rozvoj rychlosti a rychlostně-silových schopností. Hlavními disciplínami jsou krátký sprint na 

60m, 60m překážek, hod míčkem, skok daleký a běh na 800m (Vindušková et al., 2003). 

 

5.3 Starší školní věk (postbuscence)       

  

Také některými autory nazývaný dorostový věk, mladistvý věk, adolescence nebo 

počínající dospělost se pohybuje v rozmezí 15-18 let. Někteří autoři uvádějí 15-20 let. Toto 

období je posledním vývojovým stádiem mezi dětstvím a dospělostí. Mladí sportovci již 

dosahují vynikajících výsledků, ale těch vrcholových dosahují až později. Dochází 

k postupnému vyrovnávání jednotlivých disproporcí z předchozího období a dokončování 

růstu a vývoje.           

 Ve věku od 16 do 18 let se výrazně zpomaluje růst do výšky, který je následně úplně 

zastaven. Více dochází k růstu trupu oproti růstu dlouhých kostí (Suchý, 1970).  

 Čelikovský (1979) označuje toto období, přesněji věk od 16 let, jako vrchol motorické 

aktivity, ve kterém lze soustavně rozvíjet i speciální trénovanost. Ke konci adolescence 

dochází k nejvyššímu rozvoji rychlostních a obratnostních schopností. Dále v pozdějším 

věku, tedy přibližně po dvacátém roku života má mladý muž dobré předpoklady k získání 

nejvyšší úrovně silových a vytrvalostních schopností.      

 Dobře vyvinutý svalový aparát, silné kosti, plně funkční oběhový a dýchací systém již 

umožňuje poměrně intenzivní zatížení. Dochází k plnému rozvoji všech pohybových 

schopností. Adolescenty už nelze považovat za děti, ale zároveň je nelze považovat za zcela 

dospělé. Ve většině případů jsou ještě ekonomicky závislí na rodičích, což může někdy vést 
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ke sporům v rodině, jelikož dospívající odmítají autoritu a rádi by se co nejdříve stali zcela 

soběstační (Jansa, Dovalil, 2007).        

 Člověka v tomto věku můžeme po tělesné stránce považovat již za dospělého, ale po 

stránce osobnosti není ještě zdaleka vývoj dokončen (Choutková, 1984).   

 Spory se mohou vyskytnout nejen s rodiči, ale také s učiteli nebo trenéry. Za kladnou 

stránku jednání podle vlastní vůle, především u mladých mužů, můžeme zmínit jejich 

vyhledávání činností, v nichž by se uplatnili. K takovýmto činnostem určitě patří i sport 

(Dovalil et al., 2005). 

 

Tab 3. Z hlediska dlouhodobého rozvoje kondice tenistů lze vycházet z následující 

tabulky podle Crespa, Mileye (2001). 

KONDICE VĚK HRÁČE 

 5-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20+ 

Maximální síla     1 2 3 3 → 

Výbušná síla   1 2 2 3 - → 

Silová vytrvalost    1 2 3 3 → 

Aerobní vytrvalost  1 1 2 2 3 - → 

Anaerobní vytrvalost    1 2 3 3 → 

Rychlost reakce  1 1 2 2 3 → → 

Flexibilita 2 2 2 3 → → → → 

Koordinace 1 2 3 3 → → → → 

1 = Začátek tréninku (přibližně 1x až 2x týdně) 3 = Vysoce výkonnostní trénink (cca 4x i vícekrát týdně) 

2 = Zvýšení tréninku (přibližně 2x až 4x týdně) → = Progresivní udržování tréninku 
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6. Fyziologie 

 Důležité pro plánování tréninku jsou i znalosti z biomedicínských oblastí, tj. 

fyziologie, biochemie a anatomie.  

6.1 Energetické systémy 

 Každý pohyb lidského těla se neobejde bez přítomnosti dodané energie. Pro získání 

energie potřebné k činnosti je důležité štěpení tzv. makroergních fosfátových vazeb. Tuto 

energii potřebuje organismus nejen k práci, ale také k činnosti orgánů nebo k udržení stálé 

tělesné teploty. Energie, která je potřebná pro kontrakci svalu, tedy pro svalový stah, je 

poskytována odštěpením molekuly kyseliny fosforečné z adenosintrifosfátu (ATP). Ostatní 

reakce, při nichž se uvolňuje energie, slouží v podstatě k obnovení energie ATP (Seliger, 

1980).             

 Zdroje energie tedy jsou: a) makroergní fosfáty-ATP, ADP, CP   

            b) makroergní substráty-cukry, tuky, bílkoviny – které, jak 

již bylo řečeno, při svém štěpení dodávají energii pro vznik ATP a CP, jsou tedy tzv. 

substituční zdroje (Bartůňková, 2006). 

 Při intenzivní svalové činnosti jsou hlavním zdrojem energie cukry. S rostoucí délkou 

práce energetický podíl tuků. Bílkoviny docházejí na řadu až v extrémních situacích a jejich 

vyšší metabolismus při dlouho trvajícím zatížení může značit přetrénování.   

 

Samotné energetické systémy dělíme takto: -ATP-CP systém 

   - LA systém  

   - O2 systém  

V ATP-CP systému jde o anaerobní způsob získávání energie z přítomných fosfátů, 

při kterém nevzniká velké množství kyseliny mléčné (laktátu). Tyto zdroje vystačí na práci 

maximálního úsilí v době mezi 10-15 s. Jde tedy o činnosti krátkého působení maximálním 

úsilím, mezi které může zařadit např. sprinty na krátké vzdálenosti. Potenciál tohoto systému 

je podmíněný vrozenými předpoklady, tedy množstvím rychlých vláken ve svalu, ale také 

tréninkem.          

LA systém je rovněž anaerobní způsob získávání energie, s tím rozdílem, že energie je 

získávána štěpením glykogenu, přičemž vzniká kyselina mléčná. Tento systém je uplatňován 
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při činnostech vykonávaných submaximální intenzitou po dobu nežli je energetické nároky 

schopen hradit ATP-CP systém. Přibližná doba trvání je 1-2 minuty. V atletických 

disciplínách se jedná o běh na 400 a 800 metrů, při kterých vzniká vysoké množství laktátu. 

O2 systém naznačuje, že při štěpení energetických zdrojů, v tomto případě jde o cukry, 

tuky a bílkoviny, je přítomen kyslík. Intenzita činnosti je relativně malá, avšak její trvání je 

dlouhodobé, až několik hodin. Tvrzník (2004) uvádí, že aerobní systém potřebuje k plné 

aktivaci 2-3 minuty. Tento systém úhrady energie je využíván v bězích na delší vzdálenosti, 

tedy přibližně od 3000 metrů a delší.  

Žádný z těchto systémů nepracuje samostatně. V závislosti na době zatížení, které současně 

určuje její možnou intenzitu, tj. dosažení možného energetického výdeje na jednotku času, se 

průběžně aktivuje ten či onen systém (Dovalil et al., 2005).  

Tab. 4. Podíl energetických systémů (%) na činnosti různé doby trvání a relativně maximální 

intenzity = po uvedenou dobu co možná nejvyšší (podle Mac Dougall a kol. in Dovalil et al., 

2005). 

Doba činnosti ATP-CP LA O2 

5 s 

10 s 

30 s 

1 min 

2 min 

4 min 

10 min 

30 min 

1 hod 

2 hod 

85 

50 

15 

8 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

10 

35 

65 

62 

46 

28 

9 

5 

2 

1 

5 

15 

20 

30 

50 

70 

90 

95 

98 

99 

 

Podle Crespa, Mileye (2001) závisí energetické systémy primárně na délce výměn. Při 

krátkých výměnách, trvajících 5-10 sekund dochází k rychlé regeneraci fosfo-keratinového 

systému během 20 sekund mezi výměnami nebo 90 sekund během výměny stran. Při delších 

výměnách 10 sekund až 1-2 minuty se projevuje více známek únavy, dochází k tvorbě 

kyseliny mléčné. V celém utkání, které trvá přibližně 1-2 hodiny, někdy však i déle, je během 

přestávek mezi všemi zátěžemi využíván kyslík k obnově anaerobních energetických zdrojů.  
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„Tenis je hra, která se vyznačuje opakovanými, krátkodobými intenzivními akcemi, 

které jsou přerušovány krátkými intervaly pro odpočinek mezi údery a delšími pauzami mezi 

výměnami a při výměně stran“ (Crespo, Miley, 2001, s. 142).  

Tenis je z největší části anaerobní laktátová (ATP-CP) aktivita, kdy hráči využívají 

tento systém z cca 70% času, ve kterém je míč ve hře. Anaerobní laktátový (LA) systém je 

využíván asi z 20% a na aerobní (O2) systém připadá přibližně 10% z celkové doby, kdy je 

míč ve hře. Tyto skutečnosti nám napovídají, jak sestavovat a vytvářet kondiční trénink, ve 

kterém se budeme spíše zaměřovat na kratší intenzivnější cvičení, nežli na dlouhodobé 

vytrvalostní, při čemž ale musíme brát v úvahu možnost i extrémní vícehodinový zápas nebo 

dlouho trvající turnaj s více zápasy za sebou, kdy je zapotřebí být i dobře vytrvalostně 

připraven.  

6.2 Fyziologie svalů 

 Obecně se svaly dělí na tři typy: - kosterní 

            - srdeční 

             - hladké 

 Největší skupinou jsou kosterní svaly, které mají příčné pruhování, nemohou se 

normálně kontrahovat bez nervového podnětu a jsou řízeny vůlí. Srdeční sval taktéž příčně 

pruhovaný, nepotřebuje pro kontrakci nervový, jelikož má své spontánně se aktivující buňky. 

Hladkému svalu příčné pruhování chybí a jeho řízení je jak nervové, tak bez příčiny 

nervového podnětu. Jedná se o svalovinu některých orgánů, např. zažívací trakt, děloha nebo 

močový měchýř (Kohlíková, 2004). 

6.2.1 Kosterní sval 

 Kosterní svalovina tvoří 36-40% tělesné hmotnosti. Většina kosterních svalů začíná a 

končí ve šlachách. Stavebními jednotkami jsou jednotlivá svalová vlákna, jde o soubor příčně 

pruhovaných svalových vláken spojených vazivem (Kohlíková, 2004; Dylevský et al. 2000). 

6.2.2 Typy svalových vláken 

 Dylevský et al. (2004) rozlišuje tři typy svalových vláken, které odrážejí funkčně-

metabolické vlastnosti motorických jednotek. Jsou zastoupeny v různém poměru v každém 

kosterním svalu. Dělení - červená „pomalá“ vlákna typ I, SO, slow oxidarive 
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         - červená „přechodná“ vlákna typ IIa, FOG, Fast oxidative and 

            glycolitic 

          - bílá „rychlá“ vlákna typ IIb, FG, fast glycolitic  
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7. Motorické schopnosti a jejich rozvoj 

 Definice motorických schopností, lze užít i pojem schopnosti pohybové, se liší 

samozřejmě podle autora. Měkota, Novosad (2005) v knize „Motorické schopnosti“ uvádějí 

definici Burtona a Millera: 

„Motorické schopnosti jsou obecné rysy či kapacity, které podkládají výkonnost v řadě 

pohybových dovedností“. 

Podle Čelikovského (1990) je pohybová schopnost: 

„Dynamický komplex vybraných vlastností organismu člověka, integrovaných podle 

třídy pohybového úkolu a zajišťující jeho plnění“. 

Zde je třeba uvést i význam pohybové dovednosti. Měkota, Cuberek (2007) je definuje 

jako: „Motorickým učením a opakováním získaná pohotovost (způsobilost, připravenost) 

k pohybové činnosti, k řešení pohybového úkolu a dosažení úspěšného výsledku“. 

 Zjednodušeně lze říci, že motorické schopnosti jsou vrozené (částečně geneticky 

podmíněné) a motorické dovednosti jsou získané učením (praxí).  

Motorické schopnosti, které jsou součástí lidské motoriky, se vyvíjejí především 

v období postnatálním. V průběhu růstu a vývoje se schopnosti rozvíjejí a diferencují. Mohou 

být výrazně ovlivněny aktivní pohybovou činností v dětství, pubertě a adolescenci, nebo 

naopak mohou být zabrzděny nečinností. V dospělosti jsou také ovlivnitelné, avšak již těžko 

měnitelné (Měkota, Novosad, 2005). 

 Obr. 1. Hrubá taxonomie motorických schopností podle Měkoty a Novosada (2005). 

Motorické schopnosti 
   KONDIČNÍ    KOORDINAČNÍ 
   (energetické)    (informační) 
 
   Silové     Orientační 
   ----------------    ---------------- 
 
   Vytrvalostní    Diferenciační 
       ----------------------------------------------------------------------- 
             Rychlostní 
    R. akční   Reakční 
         
        Rovnováhová 
         
        Rytmická 
              Flexibilita    
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 Kondiční schopnosti jsou determinovány hlavně faktory a procesy energetickými. 

Patří sem schopnosti vytrvalostní, silové a z části i rychlostní. Koordinační schopnosti jsou 

zase podmíněny funkcemi a procesy pohybové koordinace, jsou spjaty především s řízením a 

regulací pohybové činnosti. Do těchto schopností řadíme orientační, diferenciační, reakční, 

rovnováhou a rytmické. Mezi skupinou kondičních a koordinačních schopností patří tzv. 

schopnosti hybridní (Měkota, Novosad, 2005).  

7.1 Silové schopnosti 

 Pod pojmem síla si lze představit řadu různých významů, je tedy nutné rozlišit sílu 

jako fyzikální veličinu a sílu jako pohybovou schopnost. Jako pohybovou schopnost definují 

Měkota a Novosad (2005) sílu člověka jako: 

 „Schopnost překonávat odpor vnějšího prostředí pomocí svalového úsilí.“ 

  

 Dovalil et al. (2005) tuto definici ještě doplňuje o udržení a brzdění určitého odporu. 

Stackeová (2006) popisuje sílu jako základní pohybovou schopnost, bez které by nebyl 

možný žádný pohyb a je charakterizována stupněm napětí, které vyvíjejí svaly při kontrakci. 

Svalovou sílu rozumíme sílu potřebnou k natažení svalu kontrahovaného nebo ke kontrakci 

svalu nataženého. Vyjadřuje se hmotností břemene, které sval dokáže zvednout.  

Z hlediska druhu pohybu rozeznáváme sílu statickou a dynamickou.  

Z hlediska trvání pohybu rozeznáváme sílu rychlostní a vytrvalostní.  

Z hlediska oblasti účinku rozeznáváme sílu celkovou a lokální (Stackeová, 2006). 

 Podle vnějšího projevu, způsobu uvolňování energie nebo podle způsobu využití 

svalové práce při specifických pohybových činnostech lze členit silové schopnosti na:     

- maximální síla 

- rychlá a výbušná 

- vytrvalostní (Měkota, Novosad, 2005) 

  

 Maximální (absolutní) síla je schopnost spojená s nejvyšším možným odporem a může 

být realizována při svalové činnosti dynamické nebo statické. Trénink maximální síly není 

vhodný pro mladé hráče a je ho možný zařadit až po předchozí silové přípravě jinými 

metodami.           

 Rychlá a výbušná (explozivní) síla je schopnost spojená s překonáváním 

nemaximálního odporu vysokou až maximální rychlostí a může být uskutečňována při 
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dynamické svalové činnosti.  Takovýto druh síly je v tenise zapojován ve velké míře formou 

podání a odehrávání míčů. Využitím atletického tréninku se lze inspirovat tréninkem vrhačů. 

Pro trénink explosivní síly proto využíváme především různé odhody a vrhy medicinbalů 

nebo i koulí (Šimon, 2004).      

 Vytrvalostní síla je schopnost překonávat nemaximální odpor opakováním pohybu 

v daných podmínkách nebo dlouhodobě odpor udržovat, může být realizována při dynamické 

nebo statické svalové činnosti (Dovalil et al., 2005). Jedním z vynikajících, také asi 

nejrozšířenějších, způsobů, jak rozvíjet vytrvalostní sílu je kruhový trénink. Zde se můžeme 

přihlédnout k tréninkům běžců, kteří kruhový trénink používají ve velké míře, především 

v zimním přípravném období (Kučera, Truska, 2000).    

 Mimo posilování na strojích, s jednoručními činkami a velkou činkou, které je určeno 

spíše pro starší sportovce, je vhodné používat i cvičení s vlastní váhou a nejrůznějšími 

cvičebními pomůckami. Některá takováto cvičení, na pohled snadná, jsou ve skutečnosti 

velice obtížná, především cvičení s využitím balančních pomůcek.    

 Mezi důvody, proč posilovat samozřejmě patří i svalová síla sportovce a hypertrofie 

svalů, ale mimo tyto dva nejrozšířenější fakty patří i upravení tonické nerovnováhy mezi 

svaly, zvýšení úrovně svalové vytrvalosti, stimulace vnitrosvalové a mezisvalové koordinace, 

zvýšení úrovně kloubní stability, zvýšení účinnosti transportního a metabolického systému a 

především prevence proti mechanickému poškození, tedy proti zranění (Krištofič, 2007). 

 Pozitivní vliv posilování jako prevence proti zranění popisují i Kraemer a Fleck (2005) 

v knize Strength training for young athletes, kde zmiňují i rychlejší zotavení po úraze po 

předchozí silové přípravě. Crespo, Miley (2001) uvádí, že k nejvíce postiženým místům u 

špičkových tenisových hráčů patří dolní končetiny (40% z toho nejvíce 15% koleno), poté 

horní končetiny (27% z toho nejvíce 12% loket). Nelze ale zapomínat ani na svalstvo trupu 

(20%), především zádové svaly. 

7.2 Rychlostní schopnosti  

 Tak jako síla, tak i rychlost je fyzikální veličina, která je popisována jako dráha za čas. 

Definice rychlosti, jako pohybové schopnosti člověka, se opět liší podle autorů. Jako výstižná 

se zdá být definice Dovalila et al.(2005), kde rychlost je pohybová schopnost konat 

krátkodobou pohybovou činnost (do 20 sekund) v daných podmínkách co nejrychleji. Za dané 

podmínky je považována konstantní dráha nebo čas bez odporu, či s malým odporem 

(gravitace nebo odpor prostředí). Starší autoři zařazují rychlostní schopnosti do schopností 
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kondičních, v současné době se od tohoto upouští a jsou řazeny mezi tzv. hybridní, 

koordinačně-kondiční schopnosti, viz obr. (Měkota, Novosad, 2005).    

 Ovlivnění rychlostních schopností je jednou z nejobtížnějších částí tréninkového 

procesu. Patří mezi nejvíce dědičně ovlivněné schopnosti ze všech. Mimo to jsou do značné 

míry ovlivněny podílem rychlých svalových vláken, rychlostí vedení vzruchu, vysokou 

zásobou kreatinfosfátu a rychlou resyntézou ATP, psychickými předpoklady. I přes všechny 

tyto aspekty lze rychlost tréninkem rozvíjet. Nejlepší věk pro rozvoj rychlostních schopností 

je mezi 12. a 13. rokem života. Kučera, Truska (2000) uvádějí 8. - 12. rok života, kdy se 

formuje nervový základ rychlostních projevů. Neznamená to však, že ani v pozdějších letech 

není možno již dále rozvíjet tuto schopnost. I po 20. roku života přináší systematické 

zatěžování jistý efekt, je však již úzce spojen se zlepšením silových schopností (Měkota, 

Novosad, 2005; Millerová et al., 2001; Dovalil et al., 2005).    

 Rychlostní schopnosti je nutno dále rozdělit na jednotlivé složky rychlosti. Dovalil et 

al. (2005) rozlišuje:  

- reakční rychlost, která je spojená se zahájením pohybu 

- cyklickou, ta je dána vysokou frekvencí opakujících se stejných pohybů 

- acyklickou, což je nejvyšší rychlost jednotlivých pohybů   

- komplexní rychlost, danou kombinací cyklických i acyklických pohybů včetně reakce  

 Specifickou formou rychlosti je tzv. agility, což v překladu znamená hbitost, živost.  

Podstatou jsou cvičení s vysokou frekvencí pohybu, s prudkým zrychlením a zpomalením, 

změnami směrů, obraty, apod. (Perič, 2004; Brown et al., 2000; Cissik, Barnes, 2004) .

 Trénink agility je ve světě velmi používaný a uznávaný. Bohužel u nás zatím není 

tolik docenění a používaný v dostatečné míře.  Pro sporty, které kladou vysoké nároky na 

koordinaci a rychlé provedení pohybu, jakým tenis bez pochyby je, je potřeba agility věnovat 

dostatečné množství času.     

 Rozhodující při tréninku je opakovaná stimulace pomocí rychlostního zatížení, kde 

intenzita cvičení je vysoká až maximální, doba trvání cvičení je pouze několik sekund, max. 

15-20 s. Počet opakování 10-15 v sériích po 3-5 opakování, doba odpočinku, který by měl být 

aktivní, činí 3-5 minut (Dovalil et al., 2008).      

 Tréninkových prostředků pro rozvoj rychlosti v atletice je celá řada. Mnoho těchto 

prostředků je využíváno samozřejmě i v ostatních sportech, tenis nevyjímaje. Pro upřesnění 

uvedu ty nejpoužívanější. Speciální běžecká cvičení (SBC), SBC s půlobraty a obraty na 

povel, štafetové hry na krátké vzdálenosti, letmé úseky do 30 m s náběhem 20-30 m, běh na 
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místě maximální frekvencí do 10 sekund, běh z kopce nebo starty z poloh na signál možno jak 

akustický, vizuální, tak i taktilní, člunkový běh, změny směru, žebřík, atd. (Millerová et al., 

2001; Kučera, Truska, 2000; Vindušková et al., 1998).     

7.3 Vytrvalostní schopnosti 

 Vytrvalostní schopnosti (vytrvalost) představují základní stavební kámen fyzické 

kondice, významnou komponentou zdravotně orientované zdatnosti. Úroveň vytrvalostních 

schopností určuje především řada fyziologických funkcí. Proto je důležité opřít trénink o 

poznatky z fyziologie (Měkota, Novosad, 2005; Dovalil et al., 2005).   

 Dovalil et al. (2008) definuje vytrvalost jako komplex pohybových schopností 

provádět činnost s požadovanou intenzitou co nejdéle, nebo ve stanoveném čase s co možná 

nejvyšší a neklesající intenzitou, tedy v podstatě odolávat únavě.    

 Tvrzník (2004) popisuje vytrvalost jako schopnost realizovat sportovní výkon po co 

nejdelší dobu bez přerušení a bez poklesu jeho intenzity. V porovnání s ostatními 

schopnostmi se dá vytrvalost nejlépe trénovat.     

 Význam vytrvalosti spočívá v mnoha aspektech. Je rozhodující pohybovou schopností 

pro tělesnou zdatnost a zdraví. Úroveň vytrvalosti úzce související se zkracováním zotavné 

fáze a urychlováním obnovy energetických zdrojů. V koordinačních sportech, ve kterých jsou 

vysoké nároky na koncentraci, se zvyšuje stabilita zvládnuté techniky, umožňuje vyšší 

tréninkové i závodní zatížení, vytváří předpoklady pro zvládnutí stresových situací a pro 

primární a sekundární prevenci srdečně-cévních onemocnění (Měkota, Novosad, 2005). 

 Základní dělení vytrvalosti je určováno délkou zatížení, tedy i energetickým zajištění 

pohybové činnosti a dělíme tak vytrvalost na: 

- dlouhodobou  

- střednědobou 

- krátkodobou  

- rychlostní (sprinterskou), (Dovalil et al., 2005) 
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Tab. 5 Doba trvání pohybové činnosti a aktivace jednotlivých energetických systémů podle 

Dovalil et al. (2008). 

Vytrvalost Převážná aktivace 

energetického systému 

Doba trvání pohybové 

činnosti 

Dlouhodobá O2 přes 10 min. 

Střednědobá LA-O2 do 8-10 min. 

Krátkodobá LA do 2-3 min. 

Rychlostní ATP-CP do 20-30 s 

 

 Kučera, Truska (2000) dělí tímto způsobem vytrvalost takto: 

1) střednědobá vytrvalost  (2-11 min.)  LA+O2 

2) dlouhodobá vytrvalost  a) 11-30 min.  O2 

           b) 30-90 min. 

           c) nad 90 min. 

3) rychlostní   (do 20 s)  ATP-CP 

4) krátkodobá    (20s – 2 min.)  LA 

 Toto členění je pro vedení tréninků nejdůležitější. Pro upřesnění se dále vytrvalostní 

schopnosti ještě dělí podle charakteru pohybové činnosti na cyklické lokomoční a acyklické. 

Podle zapojení svalstva celkové a lokální, a podle druhu svalové činnosti na dynamické a 

statické (Měkota, Novosad, 2005).       

 Pro tenisty trénink vytrvalosti není prvořadým cílem v jejich fyzické přípravě. Je však 

pro ně důležitý z pohledu připravenosti a zvládnutí  dlouho trvajících utkání nebo turnajů, ve 

kterých se zápasy hrají v krátkém časovém sledu po sobě. Proto je využíváno všech 

tréninkových metod, které jsou používané v atletice. Těmito metodami se rozumí metody 

souvislé, intervalové i kontrolní.  

 

7.4 Koordinační schopnosti 

  

 Slovo koordinovat znamená uspořádat, uvádět v soulad, vnášet řád. Ve smyslu 

pohybové koordinace jsou uváděny souladu dílčí pohyby nebo pohybové fáze tak, aby tvořily 

harmonický celek pohybového aktu. Při pohybové aktivitě neustále mění lidské tělo svoji 

pozici v prostoru, v souladu s okolím a při rychlých a prostorově rozsáhlých pohybech tak 
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není snadné udržet nebo obnovit rovnováhu. V řadě sportů je nutné přizpůsobovat a 

přestavovat pohybovou činnost podle měnících se podmínek (např. přizpůsobit vlastní činnost 

činnosti soupeře). K tomu všemu je důležitá motorická koordinace (Měkota, Novosad, 2005).

 Dovalil et al. (2005) uvádí, že všeobecná taxonomie koordinačních schopností 

neexistuje. Je možné se setkat s rozlišením 5 až 15 schopností. Jednotnou shodu lze najít 

v pohledu na tyto koordinační schopnosti: schopnost diferenciační, což je schopnost jemně 

rozlišovat a nastavovat silové, prostorové a časové parametry pohybového průběhu. 

Schopnost orientační, která umožňuje určovat a měnit polohu a pohyb těla v prostoru a čase, a 

to vzhledem k definovanému akčnímu poli nebo pohybujícímu se objektu. Schopnost reakční 

je důležitá pro účelné zahájení pohybu na daný podnět v co nejkratším čase. Dále jsou to 

schopnosti rovnováhou, rytmická, sdružování a přestavby (Měkota, Novosad, 2005; Dovalil et 

al., 2005). Pro tenis je velice důležité rozvíjet nejen obecnou, ale i specifickou koordinaci, 

která je potřebná při vlastní hře. Hlavním cílem specifických cvičení je zdokonalit pohyb 

k míči, schopnost přechodu do optimálního úderového postavení a rychlý návrat do 

základního postavení. Trénink koordinace očí a rukou jsou pro tenis nejvhodnější, protože 

nejvíce odpovídají charakteristikám tenisové hry (Crespo, Miley, 2001).   

 K rozvoji koordinace dochází při tréninku rychlosti a obratnosti, zde využíváme výše 

zmíněný trénink agility. Platí zde pravidla stejná jako pro trénink rychlosti, tj. že by hráč 

neměl být unavený, koordinační cvičení předcházejí tréninku vytrvalosti a síly. Perič (2004) 

řadí trénink jednotlivých schopností následovně: 

 1. koordinačně náročná cvičení, která vyžadují vysokou úroveň aktivity CNS 

 2. rychlostní cvičení, která jsou charakteristická velkými požadavky na množství 

energetických zdrojů pro pohybovou a relativně vysokými nároky na aktivitu NS. Vyžadují 

značnou volní aktivitu a motivaci 

 3. silová cvičení, nevyžadují takové množství energie 

 4. vytrvalostní cvičení, spočívá ve vyčerpání energetických zdrojů pro pohyb. Jsou náročná 

na vůli vydržet i přes určité nepříjemné pocity  

 Proč trénovat koordinaci výstižně popisují Grosser a Schӧnborn (2008):   

 „Čím lepší je kvalita koordinace, tím přímočařeji, s menší námahou a precizněji je 

pohybového cíle dosaženo. Průběhy pohybů stávají svižnější, ekonomičtější a stupeň únavy 

klesá“.     

 Pro trénink koordinačních cvičení je vhodné využívat řadu pomůcek, jako jsou 

švihadla, atletické překážky, kužely, gymnastické nářadí, balanční pomůcky typu velké míče 
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(gymbally), overbally, medicinbaly, bosu, úseče, balance-stepy díky kterým zároveň 

posilujeme i hluboký stabilizační systém (Jebavý, Zumr, 2009).    

8. Roční tréninkový cyklus 

 Roční tréninkový cyklus je pravidelně se opakující jednotkou v tréninku. Takový 

dlouhý úsek nazýváme mikrocyklus. Trvá několik měsíců (většinou rok), ale i několik let. Je 

nejdelším úsekem, na který běžně trénink plánujeme. Jde o relativně ukončený celek 

opakujících se, různě dlouhých, časových úseků tréninkového procesu. Není vždy vázán na 

kalendářní rok, ani na jednotlivá roční období. Je obvykle složen ze čtyř tréninkových úseků, 

přičemž každý má jiné úkoly, obsah a formy tréninku. Jde o přípravné období, předzávodní 

období, hlavní (závodní) období a přechodné období. Kratším cyklem v přípravě je 

mezocyklus, jde většinou o několika týdenní nebo měsíční úsek. Ještě kratším cyklem je 

mikrocyklus, což je sled tréninkových jednotek, obvykle to bývá týden, není to však 

pravidlem (Perič, 2004; Dovalil et al., 2005).     

 Z názvů jednotlivých období vyplívá, co je jejich hlavním obsahem. Stručně řečeno 

v přípravném období jde především o získání dobré fyzické kondice-zvýšení trénovanosti 

(kondiční, technická, taktická a psychická připravenost), kde objem zatížení roste na úkor 

intenzity. Předzávodní období slouží k vyladění sportovní formy-stav optimální 

specializované připravenosti sportovce. Objem zatížení klesá, přičemž intenzita je na vysoké 

úrovni-důraz na kvalitu tréninkové činnosti. Závodní období je vrcholem celého tréninkového 

snažení, jde nám v něm o podání nejlepšího výkonu v soutěžích a udržení sportovní formy. 

V přechodném období usilujeme hlavně o znovu nabití sil, odpočinek a doléčení zranění. 

V atletice je možné roční tréninkový plán připravovat s dvěma vrcholy-zimní a letní závodní 

období. V tenise je to ještě složitější, jelikož pro hráče nemusí vůbec existovat mimosezónní 

období. Jinými slovy řečeno turnaje se objevují po celý rok. Je tedy na dohodě trenéra a hráče, 

které turnaje jsou pro ně důležité a tomu i přizpůsobit tréninkový plán. Crespo, Miley (2001) 

poukazuje na skutečnost, že není vyloučený náročný kondiční trénink v zimním období 

v kombinaci startů na turnajích. Hráč by ale v tomto případě měl akceptovat snížení 

výkonnosti během tohoto období. Z konzultací s trenéry jsme zjistili, že fyzické přípravě 

věnováno nejvíce času v zimních měsících, ale záleží především trenérovi a hráči, kdy 

v průběhu sezóny plánují vrchol sezóny.  
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9. Prevence proti zranění 

 V této kapitole bych rád uvedl některá fakta, která se týkají prevence proti zranění, a je 

zapotřebí brát tyto skutečnosti na vědomí. 

 

9.1 Strečink 

   

 Důležitou součástí každé tréninkové jednotky je úvodní protažení (strečink). V 

podvědomí trenérů stále přetrvává teorie statického strečinku v úvodní části tréninku, jako 

vhodný prostředek přípravy na další pohybovou aktivitu. Nové poznatky ale hovoří ve 

prospěch dynamického protahování, jako lepší alternativy přípravy před výkonem. Hlavně 

v rychlostně silových sportech je dynamický strečink účinnější (asi o 10%) než statický. 

Důležité ale je, aby pohyb nebyl prováděn do krajních poloh, jednalo by si o tzv. balistický 

strečink. Statický strečink využívaný ve fázi warm-up neumožňuje podat maximální 

rychlostně silové, výbušné ani vytrvalostní výkony. Statický strečink aplikovaný před 

tréninkem nemá větší efekt z hlediska prevence poranění než dynamický (Cacek, Bubníková, 

2009).           

 Statický strečink má větší význam v závěrečné části tréninkové jednotky. Protahovací 

cvičení ovlivňuje svalové napětí a naplňuje tak jednu z podmínek rychlého průběhu 

zotavných procesů. Vhodnou alternativou, kterou dosáhneme lepšího protažení než klasickým 

strečinkem je tzv. postizometrická relaxace. Jde o terapeutickou metodu, která využívá efektu 

ochranného útlumu. Protahovaný sval nejprve izometricky zatížíme, tzn., že působíme silou 

proti pevnému odporu cca 7 s. Reakcí na tuto zátěž je ochranný útlum a sval relaxuje. 

Následuje relaxační pauza cca 3s, po které sval znovu zvolna protahujeme cca 15s. 

Neprotahujeme do krajní polohy (Stackeová, 2006).    

      

9.2 Kompenzační cvičení 

  

 Dále bych rád zmínil kompenzačním cvičení, která jsou vhodná a potřebná zařadit jak 

do tréninku atletů, tak tenistů. Tato cvičení jsou již dosti známa a dobrými trenéry používána. 
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Najde se však i mnoho trenérů, kteří vyrovnávacím cvičení nevěnují dostatek času, což může 

brzo přivést jejich svěřence ke zranění a dlouhodobějšímu výpadku v přípravě.    

 Kompenzační cvičení mají za úkol vyrovnávat jednostranné zatížení, předcházet 

vzniku svalové nerovnováhy a tím i poruchám hybnosti v kloubech, přispět k vytváření 

kvalitních (ekonomických) pohybových stereotypů. Dělí se na skupiny:  

- cvičení relaxační 

- protahovací a napínací 

- cíleně posilovací mobilizační (kloubně uvolňovací) 

- dechová a pro vypracování kvalitních pohybových stereotypů (Zitko, 1998) 

 Hošková (2003) uvádí, že kompenzační neboli vyrovnávací cvičení mají 

nezastupitelnou roli v prevenci funkčních poruch, zejména poruch hybného systému.   

  

9.3 Core training 

  

 Souvislost s kompenzačním cvičením má i tzv. core training, neboli posilování 

tělesného jádra. Principem je zpevnění určitých svalů, které vede ke stabilitě axiálního 

systému (část pohybové soustavy soustředěná kolem páteře, která slouží k udržování 

vzpřímeného držení těla), možnosti vyvinutí větší síly na periferiích a lepší ekonomice 

pohybu. Svaly tělesného jádra stojí u počátku všech pohybů ostatních svalových segmentů. 

Tělesné jádro je převodní stupeň mezi horními a dolními končetinami (Zumr, 2008; Krištofič, 

2007). Při core trainingu je ve velké míře používáno, již výše zmíněných, balančních 

pomůcek. Ty rozvíjejí svalovou koordinaci, odstraňují svalovou nerovnováhu, podporují 

uvědomění si polohy těla, ale také slouží jako prostředek pro zpestření a zkvalitnění 

posilovacího tréninku (Jebavý, Zumr, 2009). 
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II. VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

1. Cíl práce 

Popsat, jak efektivně lze využít všeobecnou atletickou přípravu, jako vhodný 

prostředek pro zvýšení tělesné kondice pro hráče tenisu. Vytvořit anketu a zásobník cviků, 

který může sloužit trenérům při sestavování kondičního tréninkového plánu pro své svěřence. 

 

1.1 Hypotézy 

H1) Předpokládám, že při druhém a třetím testování bude zvýšená výkonnost hráče 

ve všech testech. 

H2) Předpokládám, že trenéři využívají známá atletická cvičení, v přípravě svých 

svěřenců. 

H3) Předpokládám, že trenéři věnují nejvíce času rychlostním schopnostem 

v kondiční přípravě. 

 

1.2 Úkoly práce 

1. Prostudovat odbornou literaturu zabývající se touto problematikou. 

2. Provést trojí testování s ročními odstupy s vybraným probandem. 

3. Porovnání získaných dat a jejich následné vyhodnocení. 

4. Provést anketu s tenisovými trenéry na téma kondiční příprava hráčů. 

5. Porovnání a vyhodnocení jednotlivých anket. 

6. Vytvořit zásobník cviků. 

7. Vypracovat interpretaci diskusí a stanovit závěr. 
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2. Metodika výzkumu 

2.1 Metody práce 

 Pro výzkum byla použita testová baterie motorických schopností pro účely tenisového 

klubu 1. ČLTK Praha s cílem zjistit fyzickou výkonnost hráčů klubu. Toto testování jsme 

použili pro náš účel – zjistit fyzickou výkonnost hráče, který využívá atletiku ve své kondiční 

přípravě. Hráč byl seznámen s účelem výzkumu a souhlasil s uveřejněním jím dosažených 

výsledků v této práci. Bylo provedeno trojí testování pohybových schopností hráče. První 

testování proběhlo před započetím naší spolupráce v roce 2006 a je považováno jako vstupní. 

Druhé bylo provedeno po roce (r. 2007) a je bráno jako průběžné – kontrolní. Třetí testování, 

opět po roce (r. 2008), je chápáno jako výstupní – závěrečné. Testová baterie je sestavena tak, 

aby prověřila silové, rychlostní a vytrvalostní schopnosti testované osoby. Jednotlivé testy 

z testovací baterie jsou popsány níže v odstavci „Charakteristika testu“. 

 

 Ve druhém výzkumu byla sestavena anketa z uzavřených a polouzavřených otázek 

týkajících se kondiční přípravy tenisové mládeže. Tento dotazník byl předložen a vyplněn 

cíleně i náhodně vybranými tenisovými trenéry, kteří spolupracují s mládeží. Trenéři byli 

obeznámeni s důvodem jejich oslovení a seznámeni s cílem této práce. Dále byli upozorněni 

na anonymitu ankety, a že jejich odpovědi budou použity pouze pro potřeby této diplomové 

práce. Pro lepší zmapování byli osloveni trenéři z LTC Slovan Kladno, TC Lob Bohnice a TC 

Kometa Moskva působící v Praze. Položené otázky měly prozkoumat, zda respondenti u 

hráčů věnují čas fyzické přípravě, pokud ano, tak jak často a jakým způsobem. Používají li 

atletiku nebo i jiný sport v kondiční přípravě mladých hráčů.  

  

2.2 Charakteristika testovaného souboru I. 

 Testovaným souborem je hráč tenisu J. E. - z důvodu anonymity uvádíme pouze 

iniciály testovaného. Testovaná osoba souhlasila, že informace o jeho osobě a výsledky jím 

dosažené budou použity pouze pro účely této práce a nebudou nijak zneužity. Důvodem 

testování tohoto hráč, je autorova dvouletá spolupráce na rozvoji hráčovi fyzické kondice.  
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Údaje o J. E.: 

Datum narození: 8.4. 1993 

Výška (2006):  187,5 cm  Hmotnost (2006): 73 kg 

Výška (2007):  189,0 cm  Hmotnost (2007): 75,5 kg 

Výška (2008):  191,0 cm  Hmotnost (2008): 78 kg 

Klub: 1. ČLTK Praha 

 

2.3 Charakteristika testovaného souboru II.  

 Objektem druhého výzkumu byli tenisoví trenéři, se kterými jsem měl možnost 

spolupracovat na přípravě jejich svěřenců jako kondiční trenér a dále náhodně oslovení 

trenéři. Důležitým kritériem výběru těchto, náhodně vybraných, trenérů byl však věk jejich 

hráčů, který se musel pohybovat mezi 14 -17 lety. Výkonnost hráčů nehrála při výběru roli. 

Celkový počet oslovených trenérů bylo 10. 

 

  2.4 Charakteristika podmínek testování 

Testování proběhlo ve Sportovním centru Nymburk v rámci tenisového soustředění 

ČLTK v termínech: 23.10. – 29.10. 2006 (první testování),  30.10. – 4.11. 2007 (druhé 

testování) a 26.10. – 2.11. 2008 (třetí testování). Samotné testování bylo uskutečněno 

ve sportovní hale (tělocvičně) o vnitřní teplotě cca 18°-20°C a atletickém stadionu při oblačnu 

a teplotě 13°C (2006), zatažené obloze a teplotě 9°C, resp. 10°C (2007, resp. 2008). Použitá 

testová baterie slouží k účelům tenisového klubu ČLTK a má prověřit úroveň jednotlivých 

pohybových schopností testovaných hráčů.  
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2.2 Charakteristika testu 

 

2.2.1 Čtyř skok z místa 

Cíl měření: Test měří explosivní sílu dolních končetin. 

Pomůcky: Pevný neklouzavý povrch, páska na vyznačení odrazu, měřicí pásmo. 

Provedení: Testovaná osoba stojí v postavení, kdy nohy jsou od sebe na šířku pánve, 

 špičky nohou jsou těsně u odrazové čáry. S podřepem a za současného švihnutí

 pažemi se snožmo odrazí a snaží se doskočit opakovaně bez přerušení čtyřmi 

odrazy co nejdále. Při posledním doskoku dopadne na chodidla a zůstane stát.  

Výsledky: Měří se vzdálenost kolmice mezi odrazovou čárou a patou nohy, která je blíže

  k odrazové čáře s přesností na centimetry. Testovaná osoba provádí 1 cvičný

  pokus a 3 zapisované pokusy, kdy nejlepší se počítá jako výsledek. Délka 

  je zaznamenávána v centimetrech. 

 

2.2.2 Skok z místa (Neuman, 2003; Měkota & Kovář, 1996) 

Cíl měření: Měření explosivní sílu dolních končetin. 

Pomůcky: Pevný neklouzavý povrch, páska na vyznačení odrazu, měřicí pásmo. 

Provedení: Stejné provedení, jako u čtyř skoku, pouze testovaná osoba provádí jeden 

  skok snožmo. 

Výsledky: Měření je prováděno stejně jako u čtyř skoku. 

 

2.2.3 Hod medicinbalem jednoruč (1 kg) 

Cíl měření: Měření explosivní sílu paže pomocí hodu medicinbalem. 

Pomůcky: Medicinbal o hmotnosti 1 kg, páska na vyznačení odhodu, pásmo. 

Provedení: Test se provádí ve stoji mírně rozkročném cca na šíři ramen. Testovaná 

  osoba stojí nohama před čárou odhodu a drží medicinbal v jedné ruce  
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  (ve které drží raketu). Z mírného záklonu provádí odhod, nohy nesmějí 

  opustit podlahu. 

Výsledky: Testovaná osoba provádí 1 zkušební pokus a 3 zapisované pokusy, kdy  

  nejlepší se počítá jako výsledek. Měří se vzdálenost kolmice mezi dopadem

  medicinbalu a odhodové čáry. Výsledky hodu jsou v centimetrech. 

 

2.2.4 Hod medicinbalem obouruč (2 kg) (Zháněl, 2001) 

Cíl měření: Změřit explosivní sílu horních končetin. 

Pomůcky: Medicinbal o hmotnosti 2 kg, páska na vyznačení odhodu, pásmo. 

Provedení: Test se provádí ve stoji mírně rozkročném asi na šířku ramen. Testovaná osoba

  stojí oběma nohama před čárou odhodu a drží medicinbal obouruč. Z mírného

  záklonu hází přes hlavu co nejdále (tzv.“outový hod“), nohy nesmějí opustit

  podlahu. 

Výsledky: Testovaná osoba provádí 1 zkušební pokus a 3 zapisované pokusy, kdy  

  nejlepší se počítá jako výsledek. Měří se vzdálenost kolmice mezi dopadem

  medicinbalu a odhodové čáry. Výsledky hodu jsou v centimetrech. 

 

2.2.5 Sed-leh (Zháněl, 2001; Neuman, 2003; Měkota & Kovář, 1996) 

Cíl měření: Změřit svalovou vytrvalost břišního svalstva. 

Pomůcky: Žíněnka nebo karimatka, stopky. 

Provedení: Testovaná osoba leží na zádech na žíněnce, ruce jsou spojeny prsty za hlavou, 

  kolena jsou ohnuta do úhlu 90°. Pomocná osoba fixuje nohy za chodidla  k 

  zemi. Na povel POZOR-TEĎ provádí testovaná osoba opakovaně zdvih trupu

  s jeho následným položením, kdy lopatky se musejí dotknout země. Takto

  provádí sed-leh po dobu 1 minuty. 

Výsledky: Zaznamenává se počet opakování, tedy počet sed-lehů, které testovaná osoba

  provedla. Test se provádí pouze jednou. 

 

2.2.6 Shyby (Neuman, 2003; Měkota & Kovář, 1996) 

Cíl měření: Změřit svalovou vytrvalost paží. 
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Pomůcky: Doskočná hrazda o průměru žerdi 2,5 cm. 

Provedení: Testovaná osoba visí na doskočné hrazdě (bez kontaktu s podlahou). Drží žerď

  nadhmatem cca na šíři ramen. Z klidového visu provádí opakovaně přítahy

  vzhůru, brada se musí dostat nad úroveň žerdi, poté se spouští zpět dolů do 

  napjatých paží.  

Výsledky: Zaznamenává se počet opakování, tedy počet shybů, které testovaná osoba

  provedla. Test se provádí pouze jednou. 

 

2.2.7 Kliky (Neuman, 2003) 

Cíl měření: Změřit vytrvalostní silové schopnosti paží a pletence ramenního. Síla extenzorů

  paže. 

Pomůcky: Stopky 

Provedení: Testovaná osoba leží na břiše a opře dlaně o zem na úroveň hrudníku, prsty

  směřují vpřed, hrudník se dotýká podložky. Na povel POZOR-TEĎ provádí

  maximální počet kliků během jedné minuty, kdy v horní pozici cviku musí

  mít propnuté paže (vzpor ležmo), v dolní pozici se břicho lehce dotkne země. 

Výsledky: Zaznamenává se počet opakování, tedy počet kliků, které testovaná osoba 

  provedla. Test se provádí pouze jednou. 

 

2.2.8 Přeskoky švihadla (Neuman, 2003) 

Cíl měření: Testování specifické vytrvalost. 

Pomůcky: Švihadlo, stopky. 

Provedení: Testovaná osoba po dobu 2 minut se snaží provést co nejvíce přeskoků snožmo

  přes švihadlo bez meziskoku.  

Výsledky: Zaznamenává se počet opakování, což je počet přeskoků, které testovaná osoba 

  provedla. Test se provádí pouze jednou. 
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2.2.9 Sprint na 100m  

Cíl měření: Testování rychlostních schopností. 

Pomůcky: Atletická dráha, stopky, startovní pistole nebo „klapačka“. 

Provedení: Startuje se z polovysokého startu, špička přední nohy těsně před čárou startu.

  Startuje se na povely: PŘIPRAVTE SE - výstřel.  Testovaná osoba probíhá

  trať co nejrychleji.  

Výsledky: Výsledný čas je zaznamenáván v sekundách s přesností na desetiny sekundy.

  Test se provádí pouze jednou. 

 

2.2.10 Cooperův test - 12 minutový běh (Neuman, 2003; Měkota & Kovář, 1996) 

Cíl měření: Zjištění vytrvalostních schopností, aerobní vytrvalosti. 

Pomůcky: Atletická dráha, fotbalové hřiště, rovná louka, kde jsou po obvodu vyznačeny

  úseky po 10 metrech, startovní pistole nebo „klapačka“, stopky. 

Provedení: Testovaná osoba běží bez přerušení po dobu 12 minut a snaží se uběhnout co

  největší vzdálenost. Pokud testovaná osoba už nemůže běžet, přejde do chůze. 

  Konec běhu signalizuje druhý výstřel. Test se provádí pouze jednou. 

Výsledky: Zaznamenává se vzdálenost, jakou testovaná osoba uběhla s přesností na  10 m. 

  

 Před samotným testováním předcházelo u testované osoby zahřátí organismu 

pětiminutovým lehkým klusem a dále pětiminutové rozcvičení. Testovaná osoba měla na sobě 

sportovní oblečení, při testech v tělocvičně sálovou obuv a při venkovních testech lehkou 

běžeckou obuv. Mezi jednotlivými „disciplínami“ byla pauza 5 minut. Testování proběhlo bez 

problémů a bez zranění. 
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3. Výsledky  

 Výsledky jednotlivých testování jsou zaznamenány to tabulky, kde zjištěné hodnoty 

jednotlivých testů jsou přiřazeny pod příslušný rok, ve kterém byly změřeny.  

 

 

Rok testování       2006  2007  2008 

 

Čtyř skok snožmo z místa  [m]   8,13  8, 60  9,48 

Skok snožmo z místa  [m]   2, 03  2,13  2,35 

Hod 1kg medicinbalem jednoruč [m]   14,52  18,75  18,98 

Hod 2kg med. obouruč („out“)  [m]   8,42  9,80  11,17 

Sed-lehy/1min   [počet]   31  42  50 

Shyby      [počet]   0  3  6 

Kliky/1min    [počet]   35  40  47 

Přeskoky švihadla/2 min  [počet]   310  320  344 

100m sprint    [s]   14,9  13,5  13,0 

Cooperův test (12min)  [m]   2690  2790  3050 
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 Výsledky na anketní otázky jsou zaznamenány do grafu, který vyjadřuje procentuální 

vyjádření dotazovaných trenérů. U otázky č. 4 je výsledek zaznamenán slovně. 

 

Otázka č. 1: Věnujete se svými svěřenci čas fyzické přípravě? 

 

Na tuto otázku odpovědělo všech deset trenérů shodně ano. Z čehož je možno 

usuzovat, že jsou si vědomi důležitosti kondiční přípravy.  

 

 

 

Otázka č. 2: Jestliže ano, jak často? 

 

 

  Kondiční trénink je zařazován do přípravy nejčastěji 1x týdně. Tři z dotázaných tak 

činí dvakrát do týdne. Podle období je některými trenéry zařazován kondiční trénink buď do 

samostatné tréninkové jednotky (hlavně zimní přípravné období), nebo je obsažen v 

„tenisovém“ tréninku.  
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Otázka č. 3: Využíváte atletiky v kondiční přípravě? 

 

 

 Atletika je využívána všemi trenéry jako doplněk v kondiční přípravě hráčů.  

 

Otázka č. 4: Jestliže ano, jaká cvičení používáte (např. SBC, cvičení s medicinbaly, apod.)? 

  

 Pro obsáhlost odpovědí na tuto otázku nelze zaznamenat všechny odpovědi do grafu. 

Uvádíme proto nejčastější odpovědi: starty z různých poloh, krátké sprinty do 50m, SBC, 

výběhy krátkých prudkých svahů nebo schodů, SOC, odhody medicinbalů, posilování 

s vlastní váhou těla a lehkými jednoručními činkami.  

 

Otázka č. 5: Na co se nejvíce zaměřujete ve fyzické přípravě (např. reakční rychlost, 

vytrvalost, apod.)? 
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 Odpovědi trenérů se příliš nelišily. Všem jde nejvíce o komplexnost, tudíž rozvíjejí 

prakticky všechny schopnosti, na základě čehož volí i cvičení. I přesto je více času věnováno 

rozvoji rychlostním a koordinačním schopnostem s těsným závěsem silových schopností. I 

přesto není opomíjena ani vytrvalost, která však není prioritní.  

 

Otázka č. 6: Jakým jiným způsobem (např. sportem) rozvíjíte fyzickou kondici? 

 

 

 Dalšími způsoby, jak rozvíjí tenisté fyzickou kondici, jsou nejrůznější sportovní hry, 

v tomto případě nejčastější basketbal. Nejde o trénink v pravém slova smyslu, jde především 

o změnu stereotypu tréninků. Nejčastější odpovědí bylo plavání, které je bráno hlavně jako 

regenerace.  
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4. Diskuse 

  

 V průběhu testování se potvrdila naše hypotéze, kde jsme předpokládali zlepšení ve 

všech testech. Nelze však veškeré zlepšení přisuzovat atletické přípravě, kterou hráč 

absolvoval v průběhu své fyzické přípravy. Jelikož se věk testovaného, v průběhu dvouleté 

„atletické“ přípravy pohyboval mezi 14 – 16 lety, je nutné přiznat také zlepšení biologickému 

vývoji. Dobré předpoklady jsou v tomto věkovém období pro rozvoj rychlostních schopností, 

jak uvádí např. Vindušková et al. (1998). Z testu 100m sprint vyplývá, že opravdu došlo 

k výraznému zlepšení mezi prvním a druhým testováním, kdy se testovaný zlepšil o 1,4 

s oproti druhému a třetímu, kdy zlepšení bylo „pouze“ 0,5 s. Nutno podotknout, že rozvoji 

rychlostních schopností bylo během kondiční přípravy věnováno nejvíce pozornosti. 

Především trénink agility, který rozvíjí jak rychlostní, tak koordinační schopnosti, byl často 

zařazován do tréninku. Příklady tréninku agility je možno nalézt v přiloženém DVD – příloha. 

Pozastavujeme se nad délkou běženého úseku (100m), který není příliš obvyklý. Literatura 

např. Neuman (2003) nebo Měkota a Kovář (1996) uvádějí jako jeden z nejpoužívanějších 

způsobů testování rychlostních schopností běh na 50m z polovysokého startu. Použitá 

vzdálenost sprintu, tak jako celá testová baterie, je zvolena klubem 1. ČLTK Praha. Dále je 

během puberty možné sledovat i zvýšený rozvoj silových schopností, který je způsobený 

zvýšenou hladinou hormonů. V testu lze růst silových schopností nejlépe pozorovat u hodu 

1kg medicinbalem jednoruč a 2kg medicinbalem obouruč. Je až s podivem, opravdu výrazné 

zlepšení u hodu jednoruč mezi prvním a druhým testováním a hodu obouruč mezi druhým a 

třetím testováním. Toto zlepšení přisuzujeme technice hodu, na které bylo během tréninku 

zapracováno. Hod jednokilovým medicinbalem jednoruč nebyl nalezen v žádné prostudované 

literatuře, ale pro potřeby zjištění explosivní síly paže, ve které hráč drží raketu, se zdá být 

tento test vhodný. Naším návrhem pro otestování této silové schopnosti je hod míčem pro 

americký fotbal, který se používá i v tenisovém tréninku. Z konzultací s tenisty nám bylo 

vysvětleno, že pohyb hodu tímto míčem je podobný s pohybem paže při podání. Třetím 

nestandardním testem byl čtyř skok snožmo, kterým byla testována explosivní síla dolních 

končetin. V tomto testu bylo dosaženo lepšího výsledku mezi druhým třetím měřením. 

Progresivního růst bez výraznějších odchylek bylo dosaženo v testech silové vytrvalosti – 

sed-leg/1min, kliky/1min a shyby. Vzhledem k nízkému věku hráče bylo v přípravě 

nepřípustné používání těžkých zátěží při cvičení (Pearson, 2006). V silovém tréninku bylo, 

vzhledem k potřebám tenisu, nejvíce pozornosti věnováno explosivní síle, která by měla být 
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nadřazena ostatním silovým schopnostem (Kleinӧder, 2001). Nejčastěji používané byly 2-4kg 

medicinbaly. Posilovací stroje, nakládací a jednoruční činky byly využíváni nejméně, spíše 

bylo využíváno vlastní váhy hráče, gumových expandérů a balančních pomůcek. Pro ověření 

vytrvalostních schopností byl použit Cooperův test a specifické cvičení přeskoky 

švihadla/2min. Lepšího výsledku dosáhl testovaný mezi druhým a třetím měřením, kdy došlo 

k zlepšení o 260m oproti 100m mezi prvním a druhým měřením. Tvrzník (2004) uvádí 

výkonnostní tabulku. Pro muže ve věkovém rozmezí 13-19 let jsou dosažené výkony 

ohodnoceny jako následující zdatnost (vzdálenost je udávána v metrech): pod 2100 velmi 

slabá, 2100 – 2200 slabá, 2200 – 2500 přijatelná, 2500 – 2750 dobrá, 2750 – 3000 velmi 

dobrá a nad 3000 vynikající. Z toho vyplývá, že se hráč v průběhu dvou let posunul z dobré 

zdatnosti do vynikající. Také je nutno podotknout, že během naší spolupráce nedošlo k 

žádnému zranění u hráče. Nevyskytla se bolest zad, kolen, loktů a ramen, která tenisty 

nejčastěji provází (Crespo, 2001).   

 Částečně došlo i k naplnění druhé hypotézy. Trenéři věnují nejvíce pozornosti ve 

fyzické přípravě hráčů rozvoji rychlosti a výbušné síly. Nejčastějšími tréninkovými prvky 

jsou starty z poloh, SBC, krátké sprinty a odhody medicinbalů. Frekvence samostatných 

tréninkových jednotek, věnovaných kondici je nejčastěji jednou týdně. Někteří trenéři zařazují 

trénink fyzické přípravy dvakrát týdně nebo věnují část tréninkové „tenisové“ jednotky 

tréninku kondice, např. na konci TJ silovému nebo vytrvalostnímu rozvoji. Jako doplňujícím 

sportem je nejvíce zařazováno plavání, které je bráno jako regenerace, dále různé sportovní 

hry jako nejčastější basketbal. Je nutné přihlédnout k malému vzorku dotazovaných trenérů. 

Tato anketa sloužila jako zdroj informační zdroj této diplomové práce. Pro důkladný průzkum 

této oblasti je nutné provést anketu s větším počtem trenérů.  
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5. Závěr 

 Naší snahou bylo předložit srozumitelný návod, jakým způsobem lze provádět 

kondiční přípravu pro hráče tenisu, ale věříme, že nejen pro tenis je takováto příprava vhodná. 

Trenéři si čím dál více uvědomují důležitost kondiční složky přípravy hráčů a často 

spolupracují s kondičními trenéry na přípravě jejich svěřenců. Nelze s určitostí říci, jaký sport 

je ideální pro trénink fyzické kondice. Myslíme si, že atletika je velice vhodnou variantou, 

jelikož se v ní odráží trénink prakticky veškerých lidských motorických schopností. Autorova 

spolupráce s tenisovými hráči ukázala, že atletický trénink přijali hráči za svůj, rádi používají 

vybraná cvičení, především formou soutěže. Jelikož se i sportovní disciplíny neustále vyvíjejí, 

je třeba na vzniklé změny reagovat a neustála přizpůsobovat i kondiční trénink novým 

požadavkům tréninku. Tak, jak je efektivní trénovat dnes, pravděpodobně nebude již tak 

efektivní za 10 let.  
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Příloha č. 1 

 

Trenérská kvalifikace:     Klub: 

 

 

Otázky: 

 

1. Věnujete se svými svěřenci čas fyzické přípravě? 

 

 

2. Jestliže ano, jak často? 

 

 

3. Využíváte atletiky ve fyzické přípravě? 

 

 

4. Jestliže ano, jaká cvičení používáte (např. SBC, cvičení s medicinbaly, apod.)? 

 

 

 

 

 

 

5. Na co se nejvíce zaměřujete ve fyzické přípravě (např. reakční rychlost, vytrvalost, 

apod.)? 

 

 

 

 

6. Jakým jiným způsobem (např. sportem) rozvíjíte fyzickou kondici? 
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Příloha č. 2 

 

Použitá literatura při sestavování zásobníku cviků 

 

1. BROWN, L. E., FERRIGNO, V. A., SANTANA, J. C., Training for speed, agility and 

quickness. : Human Kinetics, 2000. ISBN 0-7360-0239-1 

 

2. CISSIK, J. M., BARNES, M., Sport speed and agility. Monterey: Coaches choice, 2004. 

256 s. ISBN 1-58518-8751 

 

3. CRESPO, M., MILEY, D. Tenisový trenérský manuál 2. stupně. Olomouc: Univerzita  

Palackého v Olomouci, 2001. 305 s. 

 

4. DELAVIER, F. Posilování anatomický průvodce. České Budějovice: Koop, 2007. 144 s. 

ISBN 978-80-7232-311-1 

 

5. JEBAVÝ, R., ZUMR, T., Posilování s balančními pomůckami. Praha: Grada, 2009, ISBN 

978-80-247-2802-5 

 

6. KRIŠTOFIČ,J. Kondiční trénink. Praha:Grada, 2007. 193. ISBN 978-80-247-2197-2 

 

7. PEARSON, A. Tennis training and conditioning for tenis. London: A&C Black, 2006. 180 

s. ISBN -10:0 7136 6453 3 

 

8. STRAKOŠ, J., VALOUCH, V. Osobní trenér II. Praha: Grada, 2004. 196 s. ISBN 80-247-

0475-7 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Příloha č. 4 

Zásobník cviků 

 

Rozvoj silových schopností 

 

Zpevňovací cvičení 

 

Cvik 1: podpor na předloktí ležmo, jedno chodidlo na medicinbalu-výdrž. Lehčí varianta bez 

medicinbalu. 

Účel: celkové zpevnění, stimulace rovnováhy 

Modifikace: Opakovaně přitahovat koleno k hrudníku  

          Cvičení ve dvojici - držet cvičícího za jeden kotník 

            
Obr. 1       Obr. 2 

  

 

Obr. 3 
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Cvik 2: podpor ležmo na levé (pravé) na medicinbalu, křížem vzpažit a zanožit-výdrž. Lehčí 

varianta bez medicinbalu. 

Účel: celkové zpevnění, stimulace rovnováhy 

 

 

Obr. 4 

 

Cvik 3: podpor na předloktí na boku s nohou na medicinbalu, unožit, upažit-výdrž. Lehčí 

varianta bez medicinbalu 

Účel: celkové zpevnění, stimulace rovnováhy 

Modifikace: Vzpor ležmo na boku, upažit s uchyceným expandérem 

          Cvičení ve dvojici – podpor na předloktí na boku, držet cvičícího pouze za horní 

         kotník 

               

Obr. 5       Obr. 6 
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   Obr. 7 

 

Cvik 4: Cvičení ve dvojici - vzpor klečmo na levé (pravé), křížem zanožit a vzpažit. Mírným 

tlakem vyvádět cvičícího z rovnováhy. 

Účel: Celkové zpevnění, stimulace rovnováhy 

 

 

   Obr. 8 
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Posilování svalstva trupu 

 

Cvik 5: Sed s pokrčenými nohami v kolenou nad zemí, rotace do stran s medicinbalem 

v dlaních 

Účel: Stimulace rotátorů trupu 

Modifikace: Sed na balanční polokouli 

      

Obr. 9       Obr. 10 

 

Cvik 6: Rotace trupem s úklonem a podřepem do stran s olympijskou činkou, tzv. „Bondery“ 

Účel: Stimulace rotátorů trupu 

Modifikace: Bondery s vodním vakem 

 

 

Obr. 11 
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Obr. 12a   12b     12c    

 

Cvik 7: Chůze vpřed s rotací trupem do stran s vodním vakem před tělem 

Účel: Stimulace rotátorů trupu, celkové zpevnění 

 

 

Obr. 13a     13b 

 

Cvik 8: Rotace trupem na lavici pro hyperextenze s tyčí za hlavou přichycenou k expanderu. 

Těžší varianta zapřená pouze jedna noha. 

Účel: Stimulace zádových svalů a rotátorů trupu 

 

 

Obr. 13 
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Cvik 9: Klek, rotace trupem s expandérem před tělem 

Účel: Stimulace rotátorů trupu 

 

 

Obr. 14 

 

Cvik 10: Leh, přitáhnout kolena s expandérem připevněným za nárty 

Účel: Stimulace břišních svalů 

 

 

   Obr. 15 
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Cvik 11: Sed-leh s expandérem v napjatých pažích 

Účel: Stimulace břišních svalů 

Modifikace: Přednožit. Medicinbal v dlaních 

 

   

Obr. 16      Obr. 17 

 

 

 

   

Obr. 18      Obr. 19 
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Cvik 12: Vis na žebřinách, přitáhnout kolena k hrudníku s medicinbalem mezi kotníky. Lehčí 

varianta bez medicinbalu. 

Účel: Stimulace břišních svalů 

 

 

    Obr. 20 

 

Cvik 13: Sed na balanční polokouli s nohama na medicinbalu, veslování s expandérem.  

Účel: Stimulace zádových svalů a rovnováhy 

 

   

Obr. 21a     Obr. 21b 
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Cvik 14: Přítah vodního vaku k pasu v předklonu 

Účel: Stimulace zádových svalů 

 

       

Obr. 22a       Obr. 22b 
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Posilování svalů horní končetiny 

 

 

Cvik 15: Předpažování ve stoji s expandérem  

Účel: Stimulace svalů pletence ramenního 

Modifikace: Medicinbal v dlaních. Stoj na balanční polokouli 

 

    

Obr. 21   Obr. 22   Obr. 23 

 

Cvik 16: Upažování ve stoji s expandérem 

Účel: Stimulace svalstva pletence ramenního 

Modifikace: Stoj na balanční polokouli (bez ilustrace) 

 

    

Obr. 24      Obr. 25 



65 
 

Cvik 17: Ve stoji opakovaně zapažovat s expandérem v upažení 

Účel: Stimulace svalů pletence ramenního a zádových svalů 

Modifikace: Stoj na balanční polokouli 

 

   

Obr. 26      Obr. 27 

 

Cvik 18: Ve stoji skrčit upažmo, překlápět předloktí vpřed s expandérem 

Účel: Stimulace svalů pletence ramenního 

Modifikace: Opakované odhody medicinbalu o zeď (vzdálenost cca 30cm) 

 

    

Obr. 28a      Obr. 28b 
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Obr. 29a    Obr. 29b 

 

Cvik 19: Ve stoji skrčit upažmo s osou velké činky ve dlaních, střídavě překlápět předloktí 

dopředu a vzhůru 

Účel: Stimulace svalů pletence ramenního 

 

  

Obr. 30a     Obr. 30b 
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Cvik 20: Tzv. výrazy s vodním vakem 

Účel: Posilování svalů pletence ramenního a prsních svalů 

 

  

Obr. 31a     Obr. 31b 

 

Cvik 21: Bicepsové přítahy s expandérem ve dřepu 

Účel: Stimulace bicepsů 

Modifikace: Dřep na balanční polokouli 

 

  

Obr. 32a    Obr. 32b 
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Cvik 22: Bicepsový zdvih s expandérem ve stoje 

Účel: Stimulace bicepsů 

Modifikace: Stoj na balanční polokouli (bez ilustrace) 

 

 

    Obr. 33 

 

Cvik 23: Rolování zápěstím nadhmatem a podhmatem 

Účel: Stimulace svalstva předloktí 

 

  

Obr. 34     Obr. 35 
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Cvik 24: V lehu na břiše na lavici přítahy expandéru ze vzpažení do připažení 

Účel: Stimulace tricepsů a zádových svalů 

 

  

Obr. 36a     Obr. 36b 

 

 

 

 

Cvik 25: Tzv. „Francouzský tlak“ ve stoji s expandérem (pohyb pouze předloktím) 

Účel: Stimulace tricepsů 

Modifikace: Leh na lavici 

 

  

Obr. 37a    Obr. 37b 

 



70 
 

Posilování dolních končetin 

 

Cvik 26: Dřep s expandérem 

Účel: Stimulace svalstva dolních končetin 

Modifikace: Dřep na balanční polokouli (bez ilustrace) 

 

 

    Obr. 38 

 

Cvik 27: Dřep na jedné noze na medicinbalu 

Účel: Stimulace svalstva zatěžované dolní končetiny a rovnováhy 

Modifikace: Dřep na balanční polokouli (bez ilustrace) 

 

 

Obr. 39 
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Cvik 28: Zakopávání v lehu na břiše na lavici s expandérem 

Účel: Stimulace svalstva dolních končetin (zadní strana) 

Modifikace: Leh na břiše na balanční polokouli 

 

  

Obr. 40a     Obr. 40b 

 

 

 

Cvik 29: V lehu střídavé přítahy kolene s expandérem 

Účel: Stimulace svalstva dolních končetin (flexorů kyčle) 

Modifikace: Leh na balanční polokouli 

 

  

Obr. 41a     Obr. 41b 

 

 

 

 

 



72 
 

Cvik 30: Střídavé přítahy kolene pod tělem ve vzporu ležmo s expandérem 

Účel: Stimulace svalstva dolních končetin (flexorů kyčle) 

 

  

Obr. 42a     Obr. 42b 

 

Cvik 31: Střídavě výměna nohou nad mezerou cca 30cm s odporem expandéru 

Účel: Stimulace dolních končetin a rychlosti 

Modifikace: Výměna nohou na vyvýšené místo cca 50cm. Výměna nohou nad nízkou 

překážkou cca 20cm. Výměna nohou křížem nad nízkou překážkou. 

 

   

Obr. 43a      Obr. 43b 
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Obr. 44a        Obr. 44b   Obr. 44c 

 

   
Obr. 45a        Obr. 45b     Obr.45c 

 

Cvik 32: Výpady s výměnou nohou ve výskoku s rotací trupu do stran s medicinbalem 

v dlaních. 

Účel: Stimulace svalstva dolních končetin a rotátorů trupu. 

 

  

Obr. 46a     Obr. 46b 
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Cvik 33: Výpad s vodním vakem střídavě vlevo, vpřed, vpravo 

Účel: Stimulace svalstva dolních končetin a rovnováhy 

 

   
Obr. 47a     Obr. 47b           Obr. 47c 

 

Cvik 45: Výskoky snožmo do schodů s vodním vakem na ramenou 

Účel: Stimulace svalstva dolních končetin 

Modifikace: Výskoky po jedné noze (bez ilustrace) 

 

  

   Obr. 48a   Obr. 48b 

Cvik 34: Běh stranou do schodů s vodním vakem na ramenou. 

Účel: Stimulace svalstva dolních končetin 

  

Obr. 49a   Obr. 49b 
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Cvik 35: „Cik cak“ přeskoky snožmo přes nízké překážky 

Účel: Stimulace svalstva dolních končetin 

Modifikace: Přímé snožné přeskoky vysokých překážek. Snožné přeskoky stranou. 

 

  

 Obr. 50a     Obr. 50b 

 

  

Obr. 51     Obr. 52 

 

Cvik 36: „Kankán“ stranou přes překážky 

Účel: Stimulace svalstva dolních končetin 

Modifikace: Odhod medicinbalu trčením od prsou pomocníkovi. Vodní vak na ramenou. 

 

  

Obr. 53    Obr. 54 
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    Obr. 55 

 

Cvik 37: „Spirála“ středem přes překážky 

Účel: Stimulace svalstva dolních končetin, rozvoj koordinace 

 

   
Obr. 56a    56b       56c 

  
56d      56e 
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Speciální tenisové posilovací cvičení 

 

Cvik 38: Imitace forhendového a bekhendového úderu s expandérem 

Účel: Nácvik techniky úderů ve ztížených podmínkách, posilování rotátorů a svalů paže 

 

  

Obr. 57      Obr. 58 

 

Cvik 39: Překlápění zápěstí do stran s kotoučem připevněným na raketě. 

Účel: Posilování svalů předloktí. 

 

   

Obr. 59a      Obr. 59b 
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 Obr. 60a     Obr. 60b 

 

 

Posilování s medicinbaly – explosivní síla 

 

Cvik 40: Odhod medicinbalu trčením obouruč, jednoruč od prsou ze stoje 

Účel: Explosivní síla dolních i horních končetin 

Modifikace: Z kleku, sedu na balanční polokouli 

 

  

 Obr. 61a     Obr. 62b 
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 Obr. 63     Obr. 64 

 

     

    Obr. 65 

 

Cvik 41: Odhod medicinbalu obouruč vzad přes hlavu 

Účel: Explosivní síla dolních i horních končetin 

Modifikace: Odhod stranou vzad 

   

 Obr. 66a     Obr. 66b 
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    Obr. 67 

 

Cvik 42: Odhod jednoruč vzhůru 

Účel: Explosivní síla dolních i horních končetin 

 

   

 Obr. 68a    Obr. 68b 

 

Cvik 43: Odhod obouruč do země 

Účel: Explosivní síla horních končetin 

 

  

Obr. 69a   Obr. 69b 
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Cvik 44: Odhod spodem vpřed (bez ilustrace) 

Účel: Explosivní síla dolních i horních končetin 

 

Cvik 45: Odhod obouruč vpřed přes hlavu - „out“ 

Účel: Explosivní síla horních končetin 

Modifikace: Z kleku. Jednoruč 

 

    

 Obr. 70a     Obr. 70b 
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Rozvoj rychlostních schopností 

 

Reakční rychlost, akcelerace 

Cvičení 1: Starty z poloh s výběhem do 20m (na akustický, taktilní i vizuální signál): 

       - z lehu na zádech hlavou, nohama do směru běhu 

       - z tureckého sedu s rukama za hlavou čelem, zády do směru běhu 

       - z kleku s rukama za zády, čelem, zády do směru běhu 

       - z lehu na břiše s rukama pod čelem, nohama, hlavou do směru běhu 

       - z lehu na boku nohama, hlavou do směru běhu, apod. 

 

Cvičení 2: Starty ve dvojicích na povel s výběhem 10m (na akustický signál) 

Popis cvičení:  Cvičení známé jako červení a černí. Dvojice je proti sobě asi 1m v různých 

    polohách, jeden je označen jako „černý“, druhý jako „červený“. Trenér vždy

    řekne jednu z barev, a buď jeden honí druhého do vyznačených 10m nebo 

    naopak.  

 

Cvičení 3: Starty k barevným kuželům 

Popis cvičení: Cvičenec provádí na místě různá SBC (liftink, skipink, apod.), trenér za zády 

  vybere barevný kužel a ukáže ho cvičenci. Ten 1. vybíhá ke stejně barevnému

  kuželu, 2. k druhé barvě kuželu. 

       

     

 

     

       C    T 

 

     

 

C = cvičenec 

T = trenér 

 

Cvičení 4: Přehazovaná s míčem na americký fotbal. 
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Popis cvičení: Přehazovaná na tenisovém kurtu pro singl s míčem na americký fotbal. Po

   přehození míče se musí míč dotknout jednou země, druhý dotek se rovná  bod

   pro soupeře. 

 

Cvičení 5: Reakční míček. 

Popis cvičení: Trenér hází reakční míček před cvičence, ten jej po prvním dopadu musí  

  zachytit před dalším dopadem. Hod lze provést přes hlavu cvičence, který stojí 

zády k trenérovi. Cvičenec provádí prvek SBC nebo je v různých polohách na zemi (leh, sed, 

klek, apod.). 

 

 

    Obr. 61 

 

Cvičení 6: Hod medicinbalu na balanční polokouli. 

Popis cvičení: Cvičenec hází medicinbal (1-3kg) na bosu a snaží se jej chytit před dopadem 

  na zem. 

 

   

Obr. 62a      Obr. 62b 
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Cvičení 7: Stínování 

Popis cvičení: Trenér a cvičenec jsou čelem proti sobě. Trenér se pohybuje mezi kužely 

    vzdálenými od sebe 10m, dle uvážení mění směr, cvičenec reaguje za změnu

    směru a snaží se být stále proti trenérovi. 

 

      T T = trenér 

             C = cvičenec 

      C 

 

Cvičení 8: Odrazy tenisových míčů o zeď 

Popis cvičení: Cvičenec stojí cca 2m čelem ke zdi. Trenér hází jednou rukou o zeď dva  

  tenisové míčky, které se cvičenec, po odrazu o zeď, snaží chytit před jejich

  druhým dopadem na zem chytit. 

 

 

 

 

 

   C    T 

 

 

Cvičení 9: Zachycení medicinbalů 

Popis cvičení: Cvičenec stojí cca 2-3m v polovysokém startu před trenérem (čelem k němu). 

  Trenér drží v upažených pažích 1-3kg medicinbaly, následně jeden z nich 

  pouští a cvičenec se jej snaží zachytit před druhým dopadem na zem.  

  Vzdálenost cvičence od trenéra lze upravovat, podle výkonnosti.  

 

Cvičení 10: „Tahač“ 

Popis cvičení: Cvičenec sprintuje 20m, je brzděn trenérem pomocí gumového expandéru 

    cvičencova pasu, po 20m je expandér uvolněn a cvičenec „vybíhá“ ještě 20m. 
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Trénink agility 

 Ukázky cvičení jsou uvedena na přiloženém DVD – příloha č. 3. Jednotlivá cvičení na 

žebříku, nízkých překážkách, a kuželech lze kombinovat a vytvářet tak náročnější cvičení. 

Dobrým návodem pro sestavování drah je využití písmen abecedy nebo vytváření obrazců. To 

znamená, že žebřík nebo kužely vytvářejí např. písmena „N, W, L, E, F, T, X“, apod. nebo 

obrazce jako trojúhelníky, čtverce, kříže, apod. 

 

Další způsoby tréninku rychlosti 

- běh na místě do 15 sekund 

- sprint z kopce, sprint po větru 

- údery s raketou s obalem na raketě (napomáhá také zvyšovat potřebnou specifickou sílu 

hrající paže 

- sprinty s různou délkou úseků do 50m, rozložené úseky, kdy jeden úsek se běží maximálním 

úsilím, druhý bez úsilí (ale nezpomalit), třetí opět s maximálním úsilím, tedy např. 30-30-30m 

- speciální běžecká úsilí (SBC) 

 

Rozvoj vytrvalostních schopností 

 

 Vytrvalost v tenise je trénovaná všemi používanými metodami (souvislá metoda, 

fartlek, intervalová metoda). Vhodné je také zařazovat: 

- běh do kopců, do schodů, v písku 

- přeskoky švihadla 

- 400m SBC (např. 100m klus, 20m skipink, 10m klus, 20m zakopávání, 10m klus, 20m 

odrazy, 10m klus, 10m výpady, 100m klus, 100m sprint) 

- lze použít i prvky z tréninku agility, které však není prováděno maximálním úsilím, ale je 

prováděno po delší dobu, podle úrovně zdatnosti cvičence  
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