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Příloha č. 1-

Individuální program:

5.7. - 15.7.

           Minimálně každý druhý den 45 min. jakákoliv pohybová aktivita v TF 130- 150 

tepů/min

(lehký výběh, lehký kolo, lehká posilovna, plavání, tenis, kopaná, basket, nohejbal, squash)

16.7.       setrvalý běh /fartlek/ cca 40- 60 min 

               posilovna 45-60 min / základní svalové partie – vršek těla + nohy

17.7.       50m-80m-100m-120m-150m-100m-50m  x 3 série        

               posilovna 45-60 min / základní svalové partie – vršek těla + nohy

18.7.       výběh kopce, – 3x5x50 m

               posilovna 45-60 min / základní svalové partie – vršek těla + nohy

19.7.       volno

20.7.        volno - plavání/10x100 m/ nebo kolo 25-30 km

21.7.        10x10m,20m,30m starty z různých poloh

    setrvalý  výklus 30 min,

                 posilovna 45-60 min / základní svalové partie – vršek těla + nohy

22.7.        výběh mírného terénu, schodů atd. cca 15-20 m/ cca 30 opakování/

   5 km – čas cca 25 min ,

                 posilovna 45-60 min / základní svalové partie – vršek těla + nohy

23.7.        50m-80m-100m-120m-150m-100m-50m  x 3 série

   setrvalý výklus 30 min ,

                 posilovna 45-60 min / základní svalové partie – vršek těla + nohy

24.7.        20x sprint do kopce od 60 - 80 m

25.7.        volno

26.7.        volno

                

          Před každým tréninkem a po něm se důkladně rozcvičte – strečink, atletická ABCD, 

švihová cvičení.

          Dále doporučuji pracovat na  zesílení kotníků a dynamice nohou 1000 –2000 přeskoků 

švihadla denně,odrazová a běžecká cvičení.
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Příloha č.2 -

Odrazová síla:

Přínos : Nejlepší prostředek pro rozvoj akcelerační fáze bruslení

Pokyny :  Musí být zachován výbušný charakter, 3 série, 10 opakování, 6 – 8 cviků

Odrazová síla I. 

1. Vertikální výskok na místě

2. Odpichy 

        
3.  Horizontální skok do dálky (sounož)

  4 . Horizontální skok do dálky (jednonož)
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5. Skok přes kužel (12 – 20)                          

6. Metkalfy                     7. seskoky z bedny

8. Přeskoky stranou za poslední následuje sprint

9. Skoky do kopce
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Odrazová síla II. (plyometrie) -  

4 švédské bedny, rozestavění nižší -  vyšší – nižší –                            

vyšší, výskok na švédskou bednu následuje seskok a přímý odraz na   další   švédskou bednu 

atd. nakonec po dopadu, co nejvyšší vertikální výskok, počet opakování v sérii 3 – 5 x, 5 sérií, 

interval odpočinku 3 min

Odrazová síla III. (plyometrické cvičení) -

Přínos:  Rozvoj síly, rychlosti a explosivní schopnosti. Usiluje o zvětšení individuální   

explosivní reakce v průběhu silné silové kontrakce, následkem rychlého zkracování 

            svalu.

Pokyny: Klademe důraz na rychlost a sílu předvedených cvičení ne na počet opakování.   

Akceptujeme fáze odpočinku a zatížení v poměru 6:1.

Sled cviků -

1. Vertikální výskok z podřepu zánožného (2 série – 10 opakování na každou nohu)

2 .Vertikální výskok z podřepu zánožného s výměnou nohou (2 série – 14 opakování)

3. Vertikální výskok z podřepu s rukama za hlavou (2 série – 10 opakování)

4. Vertikální výskok s přednožením (2 série – 10 opakování)

5. Vertikální výskok s přitáhnutím kolen k hrudníku (2 série - 10 opakování)

6. Snožný výskok s dosahováním (2 série – 10 opakování)

7. Výskoky po odrazu z jedné nohy (2 série – 10 opakování na každou nohu)

8. Výskoky po odrazu z jedné nohy s přitáhnutím kolena odrazové nohy k hrudníku (2 série –

10 opakování na každou nohu)

9. Horizontální skok do dálky po jedné noze (4 . série – 8 až 10 skoků na každou nohu)

10. Přeskoky přes lavičku (4 série – 20 opakování)
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Příloha č. 3 -

Posilovna I- (vzpěračská posilovna)

velikost odporu                        70  %

rychlost pohybu                       vysoká až maximální

počet opakování                       4-6 x 

počet sérií                       4 -10 x

interval odpočinku                   1 – 2 min , 3 – 5 min mezi sériemi

1. dřep činka v natažených rukách (6 opakování x 6 sérií )

2. technický trh (6x6)

3. přemístění do polodřepu (4x4)

4. technický přemístění (4x4)

5. výrazy před hlavu (6x4)

6. předklony s činkou (6x10)

      7.  dřep s činkou vpředu (6x6)

Posilovna II –(kontrastní metoda)

Metoda střídavého zatížení, těžko x lehko

velikost odporu                        80  %

rychlost pohybu                       plynulý x vysoká až maximální

počet opakování                       4-6 x 

počet sérií                       4 x

interval odpočinku                   1 – 2 min , 3 – 5 min mezi sériemi

Po tréninku posilovny cvičíme zvlášť břicho a záda 10 cvičení

1) bench – press (10 x klik s tlesknutím)

2) vzpěračský nadhoz (5 x shyb)

3) přítahy k bradě (10 x trčení kotoučem 15 kg)

4) tricepsové tlaky na horní kladce (10 x tricepsové kliky)
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Posilovna III –(kontrastní metoda - speed)

Metoda střídavého zatížení, těžko x lehko, kruhová forma

1.série 20x plynule, 2.série 5x max. rychlost, 3.série 10 x, hráč projde všechny stanoviště za 

sebou má 5s na přechod

velikost odporu                        80 %, 60%

rychlost pohybu                       plynulý x vysoká až maximální

počet opakování                       20 x , 5x

počet sérií                       3 x

interval odpočinku                   1 – 2 min , 3 – 5 min mezi sériemi

Po tréninku posilovny cvičíme zvlášť břicho a záda 10 cvičení

1) bench – press 

2) triceps

3) tlak s činkou za hlavou vsedě

4) upažování s jednoručkami do vnitřní rotace

5) nadhoz

6) biceps

Posilovna IV- (vzpěračská posilovna)

velikost odporu                        70  %

rychlost pohybu                       vysoká až maximální

počet opakování                       4-6 x 

počet sérií                       4 -10 x

interval odpočinku                   2 min , 3 – 5 min mezi sériemi

1. výrazy před hlavu za hlavu (6 opakování x 6 sérií )

2. trhové vpády (6x6)

3. technický trh (4x4)

4. trhové výtahy (4x4)

5. přítahy k hrudi (6x4)

6. předklony s činkou (6x10)

      7.  dřep s činkou vzadu (6x6)
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Silový blok – kliky na hrazdičkách. Začíná se s nejnižší zátěží, v poloze čelem   

k zemi, se třemi opakováními během jedné polohy s 10 – 15 s   pauzami. 12 poloh držení 

hrazd.
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Příloha č. 4-

Spinning I.- Každý hráč má zjištěné TF z testu VO2max

1. 5 min 135 TF

2. 2 x 10 s max 90 s odpočinek

3. 20 min ANP okolo 17O TF

      4.   10 min 120 TF

Spinning II.- Každý hráč má zjištěné TF z testu VO2max

1. 1O min 135 TF

2. 1O x 10 s max 90 s odpočinek

      3.   10 min 120 TF
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Příloha č.5 -
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Příloha č.6 -


	5.7. - 15.7.



