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Abstrakt 

Název práce:  Stavba přípravného období pro taekwondo WTF. 

Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je vytvořit plán přípravného období se všemi 

jeho náleţitostmi tak, aby byl vyuţitelný v praxi a zajistil potřebnou fyzickou kondici 

pro následná období ročního cyklu. 

Metody: Pro vypracování bakalářské práce byly vyuţity sekundární zdroje, především 

odborná literatura zabývající se danou problematikou a elektronické zdroje. V rámci 

praktické části je na základě sekundárních zdrojů a vlastních poznatků autora z praxe 

sestaven 12-ti týdenní tréninkový plán přípravného období a vyuţita popisná metoda. 

Klíčová slova: roční cyklus, přípravné období, taekwondo wtf, pohybové schopnosti 



Abstract 

Title of thesis: Construction of preparatory period for Taekwondo WTF. 

Purpose: Purpose of this bachelor thesis is creation of a plan for preparatory period 

with all its belongings. It shoud be applicable in praxis and it should provide needed 

physical condition for subsequent periods of yearly cyklus. 

Methods: To make bachelor thesis secundary sources were used, above all expert 

literature which deals with the theme and websites. Within the practical part there is 

made the training plan of preparátory period for 12 weeks based on secundary sources 

and author’s own findings from praxis and the describtive method was used. 

Key words: yearly cyklus, preparatory period, taekwondo wtf, physical abilities 
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1. ÚVOD 

Pokud v televizi sledujeme tenisový Wimbledon, nebo MS ve fotbale, v kaţdém případě 

sledujeme hru na velmi vysoké úrovni. Vítězem ale můţe být pouze jeden. Neţ se 

sportovci podaří dosáhnout takové úrovně, stojí před ním dlouhá cesta, která musí být 

do detailů naplánovaná. Sportovní forma se nedá udrţet po celý rok, proto se jedná o 

správné načasování na určité vrcholy sezóny.  

Tato bakalářská práce se zabývá plánováním přípravného období pro závodníky 

kyorugi. Jde o sportovní disciplínu taekwonda WTF, která se ve světě stává stále 

populárnější. Střetávají se zde dva soupeři a snaţí se navzájem zasáhnout kopem nebo 

úderem. Kyorugi je velice sloţitou disciplínou a výkon ovlivňuje mnoho faktorů. 

Výsledkem této práce bude plán přípravného období. 
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2. SOUČASNÝ STAV BÁDÁNÍ 

2.1 Taekwondo WTF 

Taekwondo je tradiční Korejské bojové umění. Jeho techniky jsou zaloţeny na 

vědeckých základech. Úkolem taekwonda je naučit člověka nejen dovednosti vyuţitelné 

v boji, ale také zlepšit jeho ducha a ţivot prostřednictvím trénování svého těla a mysli. 

Dnes je taekwondo ve světě velice populární, díky čemuţ se také jeho závodní 

disciplína kyorugi objevila na Olympijských hrách.  

Pojďme si přiblíţit význam slova „Tae“ „kwon“ „do“. Název je sloţen z 3 částí, kde 

kaţdá má svůj význam. „Tae“ znamená „chodidlo“, „noha“ nebo „krok“, „Kwon“ 

znamená „pěst“ nebo „zápas“ a „Do“ znamená „cesta“ nebo „disciplína“. Kdyţ 

poskládáme tyto tři části dohromady, můţeme vidět dva různé překlady slova 

taekwondo.  

Jednou by se taekwondo dalo přeloţit asi takto:  správná cesta pouţívání Tae a Kwon, 

tedy rukou a nohou. Druhý překlad slova zní: cesta ke kontrole nebo uklidnění boje a 

udrţování míru (URL1). 

Taekwondo bychom mohli rozdělit na 4 hlavní disciplíny: 

 sebeobrana (hoshinsul), 

 přerážení (kyokpa), 

 souborná cvičení ( poomsae), 

 sportovní zápas (kyorugi). 

2.1.1 Historie 

Člověk má od přírody instinkt chránit svůj vlastní ţivot. V dávných dobách, kdy lidé 

neměli jiné prostředky k boji neţ svoje tělo, se přirozeně vyvinuly techniky pro boj 

holýma rukama. Později slouţily k budování fyzické síly, stejně jako byly 

obsahem různých rituálů domorodců.  Lidé se učili techniky boje holýma rukama ze 

svých zkušeností při zápase proti divoké zvěři. Zkoumali pohyby zvířat a analyzovali 

jejich útočné a obranné pohyby. Právě odtud vznikly základy dnešního Taekwonda 

(URL2). 
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Subak a Taekkyon 

Jako předchůdci dnešního Taekwonda jsou povaţovány taekkyon a subak, které se 

rozvíjely jiţ ve starověku. Na Korejském poloostrově se rozkládala tři království: 

Koguryo, Silla a Paekje, která mezi sebou bojovala o nadvládu. Toto nepřátelské 

prostředí přispělo rozvoji bojových umění, jelikoţ v království Koguryo i Silla byly 

skupiny bojovníků, které měly za úkol bránit zemi. Království Koguryo bylo obklopeno 

nepřátelskými kmeny, a proto zřídilo silnou bojovou skupinu zvanou „Sunbae“ ve snaze 

upevnit svou moc. Náplní této skupiny byl také výcvik taekkyonu. V Království Silla 

měli obdobnou bojovou skupinu zvanou Hwarang. V této skupině mladí lidé 

ze vznešených rodin zušlechťovali svoje tělo a mysl pomocí nácviku různých 

dovedností např. subaku (Hybrant, Hulinský, 2006). 

Vývoj Taekwonda v Koreji 

Po osvobození Koreje od japonské koloniální nadvlády po druhé světové válce se 

korejským lidem začala vracet sebejistota a tradiční folklorní hry pokračovaly v jejich 

předcházející popularitě. Song Duk-Ki mistr taekkyonu představil ukázky bojových 

umění před prezidentem první Korejské Republiky Syngman Rhee u příleţitosti jeho 

narozenin, jasně odlišil taekwondo od japonského Karate, které bylo zavlečeno do 

Koreje japonskými vládci. Odborníci na bojová umění začali otvírat tělocvičny po celé 

Koreji a po konci korejské války (1950-1953) bylo taekwondo propagováno drţiteli 

černých pásů nejen v Koreji, ale asi 2 000 mistrů taekwondo bylo vysláno do více neţ 

100 zemí (URL3). 

Název taekwondo byl přijat 11. dubna 1955 na návrh generála Choi Hong-hi při setkání 

zástupců největších korejských škol bojových umění pro sjednocení stylu (URL4). 

Korejská asociace taekwondo (KTA) byla zaloţena 16. září 1961. V roce 1966 odchází 

generál Choi Hong-hi kvůli rozporům s ostatními mistry z KTA a zakládá novou 

federaci ITF (Mezinárodní taekowndo federace) (Hybrant, Hulinský, 2006). 

2.1.2 WTF 

V roce 1971 se stalo taekwondo korejským národním sportem a o rok později bylo 

postaveno centrum světového taekwondo Kukkiwon, který slouţí nejen jako škola 

mistrů, ale také pro pořádání různých soutěţí. Dne 28. 5. 1973 byla zaloţena Světová 

federace taekwondo (WTF) a jejím prvním prezidentem byl zvolen Dr. Un Yong KIM 
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Od téhoţ roku se kaţdé dva roky pořádá mistrovství světa v kyorugi.  

Světová taekwondo federace WTF dnes sdruţuje 191 zemí z 5-ti kontinentálních unií 

(Evropa, Afrika, Asie, Pan Amerika, Oceánie) (URL3). 

2.1.3 ETU 

Evropská unie taekwondo je oficiální řídící orgán všech záleţitostí taekwondo  Evropě. 

Je sloţena z Národních taekwondo federací všech evropských členských zemí a 

zajišťuje všechny taekwondo záleţitosti na kontinentální úrovni. Její vznik se datuje  

2. 5. 1976, kdy sdruţovala tyto země: Španělsko, Belgie, Rakousko, Portugalsko, 

Německo, Itálie, Francie, Nizozemsko, Turecko, Řecko, Dánsko a Anglie. První 

mistrovství Evropy se konalo 22. - 23. 5. 1976 v Barceloně. V současné době má ETU 

49 zemí a je největší kontinentální organizací WTF (URL5). 

2.1.4 Taekwondo WTF na Olympijských hrách  

Olympijská historie Taekwonda WTF začala v roce 1980, kdy bylo uznáno MOV 

(Mezinárodní olympijský výbor), jako olympijský sport. V roce 1988 v Jihokorejském 

Soulu a v roce 1992 v Barceloně bylo Taekwondo zařazeno do programu jako ukázkový 

sport. Při zasedání MOV 4. září 1996 bylo zařazeno na program LOH (letní Olympijské 

hry) v Sydney 2000. Od této chvíle zatím nechybělo na ţádné olympiádě. Kvalifikační 

kritéria pro účast na OH jsou velmi přísná. Kaţdá země můţe poslat pouze dva muţe a 

dvě ţeny na evropskou a světovou kvalifikaci, kde se závodník musí umístit do 3. místa. 

Bohuţel se doposud ţádnému českému reprezentantovi na Olympijské hry nepodařilo 

kvalifikovat. 

2.1.5 Taekwondo WTF v ČR 

Poprvé se taekwondo WTF objevilo v Čechách aţ na konci 90. let, kdy korejský mistr 

Park Soo Nam, drţitel technického stupně 8. DAN (v současnosti jiţ 9. DAN), bývalý 

národní trenér Německa, prezident British taekwondo Control Board a technický ředitel 

ETU, v současné době vicepresident WTF, předvedl v Třeboni ukázku taekwonda 

WTF. Následně zaloţil pan Jan Malchárek  první praţský oddíl. 

Jiný oddíl byl zaloţen v Brně pod vedením národního trenéra Angoly pana Brava, který 

v tu dobu studoval na elektrotechnické fakultě VUT (Vysoká učení technická). Kdyţ se 
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v roce 1991 pan Bravo vrací do Angoly, jeho svěřenci zakládají první oficiální oddíl 

v Brně pod vedením trenérů: Martin Srnka, Martin Röhrich, Václav Churavý. 

K zaloţení českého svazu taekwonda wtf(pod názvem TAEKWONDO WTF) došlo 12. 

května 1992 a prvním jeho prezidentem se stal Ing. Milan Klukáček. Dalším důleţitým 

datem je rok 1995, kdy se český svaz stává členem World Taekwondo Federation 

(WTF) a ještě tento rok se závodníci ČR poprvé účastní MS pořádaného v Manile na 

Filipínách. Prvními reprezentanty byli Ing. Svatopluk Štípek a Mgr. Ondřej Havlíček. 

V roce 1997 se svaz Taekwondo WTF stává členem Českého olympijského výboru. 

Dne 10. září 1999 je zvolen novým prezidentem svazu Bohuslav Hybrant, který je 

prezidentem aţ do současnosti. Ve stejném roce 11. prosince došlo ke změně názvu 

svazu z Taekwonda WTF na Český svaz taekwondo WTF (Hybrant, Hulinský, 2006). 

V tuto chvíli v celé České Republice funguje jiţ 33 sportovní klubů, kteří se zabývají 

taekwondem wtf . Členská základna  Českého svazu taekwonda WTF se vyšplhala na 

4432 členů. 

2.1.6 Úspěchy ČR 

Na první medailový úspěch ve sportovním zápase taekwonda WTF na mistrovské 

soutěţi  čekala Česká Republika dlouhých 15 let od zaloţení svazu. O bronzovou 

medaili z mistrovství Evropy juniorů, které se konalo v Baku hlavním městě 

Ázerbájdţánu 24. - 28. 10. 2007 se postarala Ţaneta Rodovská. Dalším krokem vpřed 

pro české kyorugi byl úspěch na mistrovství Evropy v Římě 10 - 13.4 2008. Česká 

Republika získala opět bronzovou medaili, avšak tentokrát ze seniorské kategorie, o 

kterou se postarala Simona Hradilová. 

2.1.7 Charakteristika kyorugi 

Kyorugi je sportovní disciplína Taekwonda WTF. Jde o plnokontaktní zápas dvou 

protivníků, kde se převáţně vyuţívá technik nohou od pasu nahoru.  Techniky rukou 

jsou povoleny pouze na střední pásmo, ale jsou bodované velmi málo. 

Pro plánování přípravného období pro závodníka kyorugi je potřeba vědět, jaké faktory 

ovlivňují jeho výkon. Kyorugi je disciplína, kde musí být závodník velice dobře 

připravený po fyzické, taktické, technické, ale také psychické stránce. Doba zápasu je 

3x2 minuty s minutovou přestávkou mezi koly. Coţ znamená, ţe se v tréninku 



6 

 

zaměříme na rozvoj  krátkodobé vytrvalosti. V jednotlivých fázích utkání dochází 

k rychlým výměnám několika technik, tudíţ je třeba trénovat také rychlostní vytrvalost. 

Rozvoj dlouhodobé vytrvalosti není pro taekwondistu nijak zásadní, ale zařazuje se na 

začátku přípravného období pro získání kondičního základu. Ze silových schopností 

bych do tréninku taekwondisty zařadil rozvoj maximální síly, výbušné síly, silové 

vytrvalosti a rychlé síly. Rychlostní schopnosti musíme rozvíjet stále. V tréninku 

kyorugi se zaměřujeme na rozvoj všech druhů rychlosti: reakční, acyklická i cyklická. 

Při zápase musí být závodník schopen rychle reagovat na útok soupeře, zároveň by měl 

být schopen zaútočit s co nejvyšší rychlostí a stejně rychle navazovat více technik za 

sebou.  Nesmíme zapomenout ani na pohyblivost, která nám určuje rozsah pohybu a 

jeho provedení. Nízká úroveň pohyblivosti ovlivňuje také techniku a obzvlášť u technik 

na hlavu můţou vzniknout zdravotní komplikace.  Poslední pohybovou schopností, o 

které jsem se ještě nezmiňoval, je obratnostní schopnost. Taekwondo klade vysoké 

nároky na tuto pohybovou schopnost a je rozvíjena při kaţdém cvičení, kde dochází 

k navazování technik, změnám směru atd. 

Jelikoţ jsme jiţ probrali kondiční stránku přípravy v kyorugi, měli bychom se také 

podívat na ty ostatní. Taktická příprava se v kyorugi zabývá situacemi, které mohou 

nastat v boji. Zápas přináší mnoho situací, kdy závodník musí rychle volit správné 

řešení a měl by znát, co nejvíce moţností. Kaţdý soupeř je různě vysoký, má různý styl 

boje a závodník se musí se všemi těmito faktory v zápase vypořádat a snaţit se je vyuţít 

ve svůj prospěch. Tím, ţe se stále mění systém bodování, jsou trenéři nuceni vymýšlet a 

vybírat nejlepší taktická řešení. 

Technická příprava obsahuje naučení dovedností potřebných k zápasu. V kyorugi je 

nutná veliká variabilita kopů do útoku, ale také do obrany. Čím větší paletu kopů 

závodník ovládá, tím těţší je pro soupeře předvídat, co udělá. Kromě kopů je třeba 

zvládnutí stepingu. Steping se říká všem pohybům v bojovém postoji, kterými se 

závodník přibliţuje k soupeři, vzdaluje nebo uhýbá do stran. 

Při zápase kyorugi se závodník dostává pod velký psychický tlak. Přirovnal bych to asi 

k zápasu na ţivot a na smrt. Jelikoţ při zápase dost často dochází k nějakému zranění, 

musí být závodník odolný proti bolesti. Nepříznivý stav na skórovací tabuli nebo třeba 

sporné rozhodnutí rozhodčích, to vše na závodníka negativně působí, ale jeho výkon 

nesmí být ovlivněn. 
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2.1.8 Techniky používané v kyorugi 

Pravidla kyorugi se velmi změnila za dobu, co se taekwondo poprvé ukázalo na 

Olympijských hrách. Důvodem bylo jeho zatraktivnění a zpřehlednění bodování 

divákům. V tuto chvíli se na většině turnajů vyuţívá elektronických vest, které na 

základě dotyku nohy s vestou a dostatečnou silou přidělí bod. Jednoduché techniky na 

střední pásmo jsou ohodnoceny jedním bodem. Techniky s otočkou na střední pásmo 

jsou jiţ ohodnoceny lépe a to dvěma body. Jelikoţ vesta nedokáţe rozpoznat, jestli byla 

technika provedena s otočkou nebo ne, tak o bodu navíc rozhodují čtyři rozhodčí, kteří 

sedí kolem tatami (zápasová plocha). Za tři body se hodnotí jednoduchá technika na 

horní pásmo (hlavu) a za 4 body technika na horní pásmo z otočky. Trendem dnešního 

taekwonda je snaţit se hlavně o útok na hlavu soupeře, který je nejlépe hodnocen. 

Techniky bodované za jeden bod: 

Dolyochagi (obloukový kop, side kick) – nejpouţívanější kop ve sportovním zápase, 

jeho výhodou je rychlost a relativní nenáročnost, je mnoho druhů tohoto kopu, 

nejpouţívanější modifikace jsou: 

 

Útok: 

 dolyochagi z přední nohy, 

 dolyochagi ze zadní nohy. 

Kontra: 

 dolyochagi s výměnou střehu (tzv. odskok), 

 dolyochagi ze zadní nohy po úhybu, 

 dolyochagi z klinče (krátká vzdálenost). 

Mirochagi (přímý, šlapavý kop, front kick) – kop, který se dříve tolik nepouţíval, ale 

s dnešními pravidly taekwonda a hlavně díky elektronickému systému, slibuje relativně 

lehké dosaţení bodu s minimálním rizikem. 

V zápase můţe mít tato vyuţití: 

Útok 

 mirochagi z přední nohy, 

 mirochagi ze zadní nohy. 
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Kontra 

 mirochagi z přední nohy z místa. 

 

Dulbon(dvojitý kop) -  provádíme dvě techniky kopu dolyochagi ve výskoku, jedná se o 

velmi účinnou techniku 

 

Útok 

 dulbon z přední nohy, 

 dulbon ze zadní nohy. 

Kontra 

 dulbon po odsunu. 

 

Techniky bodované za 2 body – jsou to techniky s otočkou na střední pásmo: 

Dwitchagi(zadní kop, back kick) – tento kop je nejsilnější technikou pouţívanou 

v kyorugi, patří k nejsloţitějším technikám a velmi důleţité je načasování. 

Útok: 

 dwitchagi z místa, 

 krok dwitchagi. 

Kontra: 

 dwitchagi s výskokem 

Mondolyochagi (přeskok) – kop při kterém po otočení přeskakujeme z jedné nohy na 

druhou a kopeme 

Útok: 

 mondolyochagi, 

 krok mondolyochagi. 

Kontra: 

 úhyb mondolyochagi. 
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Techniky bodované za 3 body – jednoduché techniky na horní pásmo: 

Olgul dolyochagi (obloukový kop na hlavu, side kick) – vyuţívá se podobně jako na 

střední pásmo 

Naeryochagi (sekerový kop, axe kick) – výhoda tohoto kopu je, ţe se proti němu velice 

těţko kontruje a hodně se vyuţívá z klinče 

Útok: 

 naeryochagi ze zadní nohy, 

 naeryochagi z přední nohy. 

Kontra 

 naeryochagi ze zadní nohy, 

 naeryochagi z přední nohy. 

 

Techniky bodované za 4 body – technika z otočky na horní pásmo: 

Dwitdolyochagi (kop z otočky na hlavu) – technika z otočky patou na bradu soupeře, 

velice účinný kop, nejčastěji se vyuţívá, jako kontra technika 

Mondolyochagi (přeskok) – kop při kterém po otočení přeskakujeme z jedné nohy na 

druhou a kopeme. 

Útok: 

 mondolyochagi 

 krok mondolyochagi 

Kontra: 

 úhyb mondolyochagi 
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2.1.9 Speciální pomůcky používané v taekwondu 

Pro trénink v taekwondu se vyuţívají speciální tréninkové pomůcky, které simulují 

soupeře. 

Lapa 

Lapa je pohyblivý terč, který se drţí v jedné ruce. Výhoda lapy je, ţe se s ní dá dobře a 

velmi rychle manipulovat. Odpor při kopání do lap je nízký a jsou více zatěţovány 

svaly zadní strany stehen při stahování nohy po kopu.  

Odražeč 

Odraţeč má obdélníkový tvar a vyrábí se ve více velikostech. Při kopech do odraţeče 

překonáváme větší odpor, ale svaly zadní strany stehna nejsou při stahování nohy, tak 

zatěţovány. V tréninku se odraţeče zařazují většinou aţ po tréninku s lapami.  

Vesta 

Kromě těchto pomůcek se v tréninku vyuţívají vesty, které mají závodníci na sobě při 

zápase. Pouţíváme je při sparingu, nácviku zápasových situací nebo kombinací technik, 

kde chceme simulovat pohyb soupeře. Je praktické svázat pro nácvik kombinací dvě 

vesty k sobě, aby byl cvičenec, který drţí vestu lépe chráněn.  
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2.2 Tréninkové cykly 

Cyklus ve sportu znamená relativně ukončený sled, celek opakujících se různě dlouhých 

časových úseků tréninkového procesu. Časové úseky mohou trvat několik dnů, ale i 

několik měsíců aţ let. Jsou spojeny tréninkovým cílem (cíly), který je pro ně určující 

(Dovalil a kol., 2002). 

Tréninkové cykly vyuţíváme při plánování sportovního tréninku a jeho realizaci. 

Základem procesu adaptace ve sportovním tréninku je střídání zatíţení se zotavením. 

Stejně tak se v dlouhodobém tréninkovém procesu musí objevovat období se zatíţením 

vyšším a období se zatíţením niţším. Pokud by se tato období určitým způsobem 

nestřídala, došlo by u sportovců k přetíţení a přetrénování, které by se negativně 

projevilo na jejich dlouhodobé výkonnosti. Konkrétní realizace tohoto střídání období 

s vyšším a niţším zatíţením je dáno tréninkovými cykly (Pavliš a kol., 1995). 

2.2.1 Druhy cyklů 

Jednotlivé tréninkové cykly dělíme dle jejich délky. Nejpouţívanější dělení je na 

mikrocykly, mezocykly a makrocykly. Speciálním druhem makrocyklu je roční cyklus, 

který se v praxi pouţívá asi nejčastěji. Neměl bych opomenout olympijský cyklus, který 

trvá 4 roky a obsahuje přípravu k Olympijským hrám (Dovalil a kol., 2002). 

Mikrocyklus – je sloţen z několika tréninkových jednotek, většinou bývá dlouhý týden, 

ale můţe být i kratší nebo delší. 

Mezocyklus – se skládá z několika mikrocyklů, nejčastěji ze 4, ale není to pravidlem.  

Makrocyklus – obsahuje několik mezocyklů, délka makrocyklu bývá různá od jednoho 

do tří měsíců, nejčastěji se pouţívá makrocyklus přípravný, předzávodní, závodní a 

přechodný makrocyklus (Pavliš a kol., 1995). 

Uvedenou koncepcí se rozlišované časové úseky a jejich sledy stávají vzájemně 

spojitými a navazujícími prvky, stavebními bloky tréninku. Obsah niţších cyklů vţdy 

určují cykly vyššího řádu. Od nich se postupuje ke tvorbě niţších cyklů, nikoliv opačně. 

To znamená, ţe tréninkové jednotky (jejich náplň, zatíţení)  jsou dány záměrem 

mikrocyklu, příslušné mikrocykly vyplívají z mezocyklu atd. (Dovalil a kol, 2002). 
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2.2.2 Roční tréninkový cyklus 

Roční tréninkový cyklus se jako nejtypičtější makrocyklus všeobecně povaţuje za 

základní jednotku dlouhodobě organizované sportovní činnosti. Vychází se z kalendářní 

časové periodicity roku i z reálné dynamiky sportovní výkonnosti, z faktu, ţe  

výraznější změny trénovanosti vyţadují delší časový úsek a nelze je očekávat 

v krátkodobém horizontu. Jeho stavba pak směřuje k tomu, aby maximální sportovní 

výkonnost kulminovala v poţadovaném čase.  

Jelikoţ po celý rok nemůţe sportovec trénovat stále se stejným zatíţením a objemem, 

ale také úkoly tréninku se mění, dělí se roční tréninkový cyklus na 3-5 období. 

Standardní rozdělení ročního cyklu je na přípravné, předzávodní, závodní (hlavní) a 

přechodné období. Úkoly těchto období jsou uvedeny v tabulce č. 1. Tyto období 

mohou obsahovat různý počet mezocyklů (Dovalil a kol, 2002). 

 

Tabulka č. 1: Rozdělení  ročního tréninkového cyklu podle Dovalila (2002) 

Období Hlavní úkol období 

Přípravné Rozvoj trénovanosti 

Předzávodní Vyladění sportovní formy 

Závodní Prokázání a udrţení vysoké výkonnosti 

Přechodné Dokonalé zotavení 

 

Periodizace jednoduše odkazuje k dělení sezóny na jednotlivá období. Dle Dovalila 

(2002) dělíme sezónu do čtyř období: přípravné, předzávodní, závodní a přechodné. 

Během přípravného období je zdůrazňována obecná a speciální kondice stejně jako 

sportovní-specifika, tj. taekwondo-specifické poţadavky. V předzávodním období je 

trénink zaměřen na vyladění sportovní formy. Závodní období je čas soutěţí, kde je 

trénink zaměřen na závodně-specifické drily a cvičení. Přechodné období slouţí pro 

úplné zotavení z předchozích dvou období sezóny, aby byl sportovec připraven na další 

vysoké tréninkové zatíţení. Cílem je samozřejmě dosáhnout nejvyšší sportovní formy 

v pravý čas, ať uţ jednou nebo víckrát za rok (Pieter a Heijmans, 2000). 
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V tréninkové praxi je v některých sportech závodní období rozděleno přestávkou na dvě 

části tzv. první a druhé závodní období. Mezi ně je vloţen mezocyklus, který slouţí na 

jedné straně k regeneraci a na druhé k přípravě na druhé závodní období. Roční 

tréninkový cyklus má na vrcholové úrovni následující stavbu: 

 makrocyklus přípravného období, 

 makrocyklus předzávodního období, 

 makrocyklus závodního období I, 

 regenerační a rozvíjející mezocyklus, 

 makrocyklus závodního období II, 

 makrocyklus přechodného období (Pavliš a kol, 1995). 

2.2.3 Přípravné období 

Přípravné období je povaţováno za nejdůleţitější období v sezóně, protoţe má 

sportovce připravit po všech stránkách na nadcházející trénink a závody v ostatních 

obdobích. Jeho hlavním úkolem je zvýšení trénovanosti a tudíţ také udrţení sportovní 

formy po dobu závodního období. Vynecháním nebo zkrácením tohoto období dochází 

u sportovce ke stagnaci nebo dokonce sníţení výkonnosti (Dovalil a kol, 2002). 

Většinou se přípravné období skládá ze dvou částí: obecné přípravné fáze a speciální 

přípravné fáze. Délka přípravného období můţe být různá, většinou záleţí na rozloţení 

soutěţí v roce. V taekwondu bych přípravné období zařadil od konce července do 

začátku října. První fáze je charakterizována nárůstem objemu, zatímco intenzita 

tréninku se výrazněji zvyšuje aţ v druhé fázi. Zdá se, ţe výkonnostní úroveň na konci 

první fáze je poměrně dobrým ukazatelem výkonnosti v průběhu závodního období.  

Bylo zjištěno, ţe náhlým zvýšením intenzity v druhé části přípravného období dochází k 

pomalému zlepšení výkonnosti v závodním období. První fáze by měla být dostatečně 

dlouhá pro rozvoj pohybových schopností sportovce spíše vyuţitím nespecifických 

prostředků. Během speciální fáze přípravného období by měla postupně přibývat 

cvičení s vyšší aţ maximální mírou specifičnosti. Coţ znamená aplikovat pohybové 

schopnosti do dovedností. V této fázi jsou jiţ pohybové schopnosti převáděny do 

konkrétního sportu a rozvíjeny pomocí specifických cvičení. Například běţeckou 

aerobní vytrvalost, kterou sportovec trénoval v první fázi přípravného období, vyuţije 

při 20 minutovém nepřetrţitém sparingu. Jak uţ jsem se zmiňoval, intenzita v této fázi 
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musí být zvyšována postupně. Kdyby nebylo zvyšování intenzity v tomto období 

postupné, výkonnost v závodním období by stoupala pomaleji (Pieter a Heijmans, 

2000). 

Výše jiţ bylo zmíněno to, ţe má v přípravném období dojít ke zvýšení trénovanosti.  

Toto zvýšení trénovanosti se v lidském organismu projeví určitými změnami neboli 

adaptací na opakované zatěţování. Při rozvoji aerobní vytrvalosti dochází ke zvýšení 

max. spotřeby kyslíku tzv. VO2max. Mění se tepová frekvence, která se sníţí a stává se 

dynamičtější. Tedy po začátku tréninku rychleji stoupá a po ukončení tréninku se 

rychleji vrací do původní podoby. Tato dynamika tepové frekvence zajišťuje rychlejší 

regeneraci. Pří tréninku silových schopností dochází ke změnám ve svalech. Dochází ke 

zlepšení mezisvalové koordinace, později i nitrosvalové koordinace a hypertrofii, tedy 

zhmotnění svalu (Dovalil a kol., 2002). 
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2.3 Sportovní trénink 

2.3.1 Silové schopnosti 

Síla je podle Stackeové (2008) základní pohybovou schopností, bez které není moţné 

vykonávat pohyb. Svalovou silou se rozumí síla potřebná k nataţení svalu 

kontrahovaného nebo ke kontrakci svalu nataţeného. 

Silové schopnosti můţeme definovat jako schopnost překonávat vnější  odpor pomocí 

svalové kontrakce (Perič a Dovalil, 2010). 

Úroveň silových schopností ovlivňuje ostatní pohybové schopnosti a to hlavně 

rychlostní (Král a kol., 2004). V přípravném období se zaměřujeme převáţně na rozvoj 

maximální, výbušné a vytrvalostní síly. 

Core trénink 

Core trénink lze přeloţit jako posilování svalů tělesného jádra (Krištofič, 2007). Jebavý 

a Zumr (2009) uvádí, ţe core trénink zajišťuje zpevňování tělesného jádra, které 

zlepšuje stabilitu kosterního systému, umoţňuje vyvinutí větší síly na periferiích a lepší 

ekonomiku pohybu.   

Princip core tréninku spočívá v balancování. Zaujmeme statickou polohu a snaţíme se ji 

udrţet. Pro její udrţení musíme koordinovaně zapojovat jednotlivé svaly. Čím menší 

plochu opory budeme mít, tím náročnější a intenzivnější bude cvičení (Jebavý a Zumr 

2007). 

Maximální síla 

Absolutní sílá je maximální síla, kterou sval dokáţe vyvinout, jsou li odstraněny 

všechny tlumící a ochranné mechanismy. Vzhledem k této definici je krajně 

nepravděpodobné, ţe by bylo moţné maximální sílu prakticky realizovat. Dochází k 

tomu pouze za mimořádných okolností, jako např. při situaci ohroţující zdraví. 

(Stoppani, 2008) 
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“Maximální síla udává maximální množství síly, kterou jsou sval nebo skupina svalů 

schopny vyprodukovat při konkrétním pohybovém úkonu za jedno opakování. Hovoříme 

o jednom opakovacím maximu nebo 1 OM. Někteří odborníci předpokládají, že 1OM 

odpovídá pouze přibližně 80% absolutní síly.” (Stoppani, 2008) 

Pro rozvoj maximální síly pouţíváme nejčastěji metody maximálních a opakovaných 

úsilí. 

Metoda maximálního úsilí 

Pracuje se zátěţí 100%, tedy s odporem, s níţ je člověk schopen vykonat jedno 

opakování. Metoda rozvíjí  maximální sílu. Počet opakování se pohybuje kolem 3-5. 

Přestávka mezi pokusy je nejčastěji 2-5 minut (Tlapák, 2008). 

Metoda opakovaných úsilí 

Pouţitý odpor u této metody je v rozmezí 60-80% OM. Počet opakování 8-15x při 

nemaximální rychlosti pohybu. Mezi sériemi se doporučuje délka odpočinku 2-3 

minuty. Dlouhodobé cvičení pomocí metody opakovaných úsilí vede ke značnému 

zbytnění svalů. Zvyšuje nitrosvalovou a mezisvalovou koordinaci. V praxi se často 

setkáme s touto metodou v podobě „pyramidy“, kde dochází v dalších sériích buď 

k narůstání odporu a klesání počtu opakování nebo opačně (Dovalil a kol, 2002). 

Výbušnost 

Pro trénink výbušné síly se obvykle vyuţívají odrazová a švihová cvičení. 

Nejznámějšími metodami jsou metoda rychlostní a metoda plyometrická (Perič a 

Dovalil, 2010). 

Metoda plyometrická 

Jedná se o rozvoj výbušné síly, kde před koncentrickou kontrakcí dochází k 

excentrickému protaţení svalu. U této metody dochází v co nejkratším časovém úseku k 

vyvinutí vyšší úrovně síly (Psotta a kol., 2006). 
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Metoda rychlostní 

U této metody je základem provedení pohybu nejvyšší rychlostí. Odpor je o malé aţ 

střední velikosti, a to 30-60% OM. Vysoká aţ maximální rychlost pohybu a počet 

opakování je 6-12x nebo je objem cvičení určen dobou zatíţení 5-15 s. Přičemţ doba 

odpočinku je stejně jako u tréninku rychlosti vyšší, 1-2 minuty a 3-5 minut mezi sériemi 

(Perič a Dovalil, 2010). 

Svalová vytrvalost 

Dle Psotty a kol.(2006) se jedná se o schopnost vyvíjet dostatečnou úroveň síly po dobu 

delší neţ 15 s. Rozlišujeme dva druhy tréninku svalové vytrvalosti podle druhu svalové 

kontrakce: 

 Trénink dynamické svalové vytrvalosti, do kterého řadíme: trénink 

aerobní svalové vytrvalosti a trénink anaerobní svalové vytrvalosti 

 Trénink statické (izometrické) svalové vytrvalosti. 

Pro rozvoj anaerobně svalové vytrvalosti se doporučuje zařazovat specifická cvičení. 

Rozvoj speciální síly 

V tréninku taekwonda se dle specifik tohoto sportu nejvíce zapojují cvičení pro rozvoj 

rychlé a výbušné síly. 

Prostředky pouţívané v taekwondu pro rozvoj speciální síly: 

 kopy s expanderem 

 skoky přes překáţky 

 kopy po seskoku z lavičky 

Periodizace silového tréninku 

Bompa a Haff (2009) rozdělují stejně jako Haník, Vlach a kol. (2008) silový trénink v 

přípravném období na fáze anatomické adpatace, maximální síly a výbušné síly. Dle 

Krále a kol. 2004 dochází při posilování kaţdý druhý den k 75% nárůstu svalové síly. 

K největšímu nárůstu dochází při kaţdodenním posilování, avšak hrozí přetíţení 

organismu. 
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2.3.2  Vytrvalostní schopnosti 

Dovalil a kol. (2002) definuje vytrvalost, jako schopnost provádět pohybovou činnost 

stejné intenzity po dlouhý čas. Druhy vytrvalostních schopností dělíme nejčastěji dle 

délky zatíţení a převáţné aktivaci energetického krytí (Tabulka č. 2). 

Tabulka č. 2 - Druhy vytrvalosti podle Dovalila (2002) 

Vytrvalost Doba zatížení Energetické krytí 

Dlouhodobá 8-10 minut a více O2 

Střednědobá 3-8 minut LA-O2 

Krátkodobá Do 2-3 minut LA 

Rychlostní Do 20 sekund ATP-CP 

 

Aerobní vytrvalost 

Jedná se vytrvalost dlouhodobou a střednědobou. Aerobní vytrvalost znamená, ţe je 

činnost prováděna za dostatečného přísunu kyslíku (Dovalil, 2002). U tohoto druhu 

vytrvalosti byla zjištěna vysoká přenositelnost do speciální vytrvalosti, a proto se pro 

rozvoj aerobní vytrvalosti nejčastěji pouţívá cvičeních cyklického charakteru (běh, jízda 

na kole, plavání, běh na lyţích), kde je jednodušší práce s dávkováním zatíţení a 

dochází k jejímu rychlejšímu rozvoji (Král a kol., 2004). 

Nejčastěji vyuţívané metod pro rozvoj aerobní vytrvalosti jsou metoda souvislá a 

střídavá.  

Metoda souvislá 

Jde o metodu s nepřerušovaným zatíţením nízké aţ střední intenzity. Interval zatíţení 

by neměl být kratší neţ 30 minut a intenzita zatíţení by měla odpovídat 130 – 150 

tepů/min (Perič a Dovalil, 2010). 
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Metoda střídavá 

Principem této nepřerušované metody je střídání zatíţení o různých intenzitách. V části 

zvýšeného zatíţení se dostává organismus do kyslíkového deficitu, se kterým se 

vyrovnává v úseku s niţším zatíţením. Tuto metodu vyuţitou při běhu v terénu známe 

jako fartlek. Jde o sloţení rovnoměrného běhu se zrychlenými úseky o různé délce. 

Interval zatíţení je stejně jako u metody souvislé delší neţ 30 minut a intenzita zatíţení 

se střídá mezi 120 – 130 tepů/min a 150-170 tepů/min (Perič a Dovalil, 2010). 

Krátkodobá vytrvalost 

 Při rozvoji krátkodobé vytrvalosti se nejčastěji vyuţívají intervalové metody se 

submaximální intenzitou. Při pouţití těchto metod dochází k vysoké tvorbě laktátu a 

organismus se ho učí odbourávat. Při tvorbě laktátu se dostavují nepříjemné pocity, 

které musí sportovec překonat (Perič a Dovalil, 2010). 

Metoda pro rozvoj krátkodobé vytrvalosti  

Dle Dovalila a kol. (2002) je doba zatíţení 15 s - 3 min, intenzita cvičení je co moţná 

nejvyšší (čím kratší interval zatíţení, tím vyšší intenzita), interval odpočinku 2-8 minut, 

charakter odpočinku je aktivní, počet opakování 10 – 20. 

Rychlostní vytrvalost 

Dle Periče a Dovalila (2010) je třeba věnovat pozornost rozvoji svalové vytrvalosti a 

doplňkově i zlepšení krátkodobé a střednědobé vytrvalosti, aby mohlo být dosaţeno 

poţadovaného rozvoje rychlostní vytrvalosti. 

Metoda pro rozvoj rychlostní vytrvalosti  

Perič a Dovalil (2010) udávají interval zatíţení 5-20 s, intenzitu cvičení maximální, 

interval odpočinku 1:4, charakter odpočinek aktivní a počet opakování 15 – 20  

po 5 – 10 v sérii. 



20 

 

Rozvoj speciální vytrvalosti 

Prostředky pouţívané v taekwondu pro rozvoj speciální vytrvalosti: 

 sparing (zápas) 

 skoky přes švihadlo 

 techniky kopů na lapy ve dvojicích 

 přerušovaná zátěţ s proměnnou intenzitou (např. 5 kopů do lap a běh 

nízkou intenzitou přes délku tělocvičny a zpět) 

Periodizace vytrvalostního tréninku  

Vytrvalostní trénink by měl být zezačátku zaměřen na aerobní vytrvalost pomocí 

souvislých metod. Délka této etapy většinou bývá 2-4 týdny. V další fázi obvykle 

zařazujeme intervalové metody a tempové úseky. Podle specifik sportu sem řadíme 

stimulaci LA systému. Délka tohoto období je znovu 2-4 týdny. Následuje rozvoj 

vytrvalosti pomocí specifických metod a prostředků. Je dobré zařadit také tréninkové 

soutěţe, jelikoţ při nich sportovci pracují v potřebných energetických zónách a 

vyuţívají dovednosti specializace (Perič a Dovalil, 2010). 

V přípravném období je záhodno zařadit trénink na rozvoj aerobní vytrvalosti 2-3x 

týdně, avšak jeho moc časté zařazování by  mohlo negativně ovlivnit úroveň výbušné 

síly. Působení aerobního tréninku můţe mít i regenerační charakter (Haník a Vlach, 

2008)  

2.3.3  Rychlostní schopnosti 

“Rychlostní schopnosti jsou definovány jako schopnost vyvíjet činnost s maximální 

intenzitou. Chápeme je jako schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost (do 20 s), 

a to bez odporu nebo jen s malým odporem (přibližně 20-25% maxima). Je 

charakteristická převážným zapojením ATP-CP zóny (Perič a Dovalil, 2010). “ 

Podle Dovalila a kol. (2002) rozlišujeme tyto druhy rychlosti: 

 cyklickou 

 acyklickou 

 reakční 
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Cyklická rychlost 

Jedná se o rychlost opakujících se stejných pohybů (rychlost lokomoce). Do cyklické 

rychlosti patří rychlost běhu, ale také rychlost opakujícího se kopu (Král a kol., 2004).  

Perič a Dovalil (2010) doporučují rozlišovat cyklickou rychlost na: 

 akcelerační rychlost, 

 frekvenční rychlost 

 rychlost změny směrů. 

Acyklická rychlost 

Také nazývaná jako rychlost jednoho pohybu je definována provedením jednotlivého 

pohybu maximální rychlostí. Projevem acyklické rychlosti v taekwondo je kop, úder. 

Acyklická rychlost má nejvyšší podobnost s projevy výbušné síly (Perič a Dovalil, 

2010). 

Reakční rychlost 

Schopnost na určitý podnět rychle reagovat pohybem. Rozhoduje čas mezi působením 

podnětu a započetím pohybu. Jedná se o různé typy reakcí na různé podněty. 

Rozlišujeme reakce na jednoduché a sloţité. Jednoduchá reakce spočívá v tom, ţe na 

jeden podnět je jedna odpověď. Sloţitá reakce je vice odpovědí na jeden podnět a velmi 

náročná je vice odpovědí na různé podněty. Podněty mohou být dotykové, zvukové, 

zrakové (Perič a Dovalil, 2010). 

Hbitost 

Je to schopnost zpomalit, zrychlit a měnit rychle směry při dobré kontrole těla bez 

zpomalení. Hbitost je úzce spojena s rovnováhou, protoţe sportovec musí regulovat 

vychýlení těţiště těla.  

Jsou tři typy cvičení pro rozvoj hbitosti. U prvního typu cvičenec předem ví, co se bude 

dít. U druhého typu musí reagovat na druhého cvičence nebo trenérův signál. U třetího 

typu se sportovec snaţí o co nejvyšší frekvenci pohybů nohou (Bompa, 2000). 

Dle Periče a Dovalila (2010) je třeba zařazovat rychlostní zatíţení pro udrţení úrovně 

rychlostních schopností, i kdyţ je období zaměřeno na rozvoj jiné pohybové schopnosti.  
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Rozvoj speciální rychlosti 

Uţ jsem se zmiňoval o tom, ţe se ve výkonu taekwonda promítají všechny tyto druhy 

rychlosti.  

Jelikoţ vysoká úroveň jednoho druhu rychlosti neznamená vysokou úroveň ostatních 

druhů (tzv. relativní nezávislost) je třeba se věnovat kaţdému druhu zvlášť (Perič a 

Dovalil, 2010). 

V tréninku taekwonda dochází ke kombinacím dvou nebo všech druhů rychlostních 

schopností. 

Prostředky pouţívané v taekwondu pro rozvoj speciální rychlosti: 

 techniky kopů a jejich kombinace na lapy na zvukový signál nebo 

vizuální signál 

 běţecký (frekvenční) ţebřík 

 běţecké dráhy se změnami směru 

 výstupy na lavičku 

Periodizace vytrvalostního tréninku 

Bompa a Haff (2009) uvádí, ţe by obsahem rychlostního tréninku v přípravném období 

měl být hlavně rozvoj aerobní a anaerobní vytrvalosti. 
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2.4 Technicko – taktická příprava 

Úkolem technicko-taktické přípravy je zdokonalení technických dovedností 

specializace, taktického jednání a propojení technických dovedností a taktického 

jednání ve specializaci.  

2.4.1 Taktika  

Mezi taktické dovednosti taekwondisty patří znalost útočných a obranných kombinací, 

zápasových kombinací a schopnost řešení speciálních situací. Útočné a obranné 

kombinace trénujeme do speciálních pomůcek ve dvojicích. Patří sem kombinace kopů 

pouţívané v zápase, ale dobré je občas zařadit také velmi sloţité kombinace, aby byly 

kladeny vyšší nároky na koordinační centrální nervovou soustavu.  

Zápasové kombinace jsou ty kombinace, kdy provádíme proti danému útoku danou 

kontra techniku. Nácvik probíhá ve dvojicích nejdříve jen s chrániči, později s vestou 

pro zvýšení intenzity. V boji zápasníci čerpají při hledání řešení právě z takto 

naučených kombinací. 

Speciální zápasové situace jsou dány pravidly taekwonda. Jsou to situace, do kterých se 

můţeme dostat v průběhu zápasu a měli bychom vědět co dělat. Patří mezi ně boj 

v klinči, únik z rohu, ale také bych sem zařadil situace v závěru zápasu, kdy závodník 

vede nebo prohrává a náhlou smrt. Náhlá smrt je vlastně prodlouţení, které následuje, 

pokud zápas skončí nerozhodně a o vítězi rozhodne zlatý bod (Pieter a Heijmans 2000).  

2.4.2 Technika 

“Způsob řešení pohybového úkolu v souladu s pravidly příslušného sportu, 

biomechanickými zákonitostmi a pohybovými možnostmi sportovce se vyjadřuje pojmem 

technika (Dovalil a kol., 2002).” 

Cílem technické přípravy je vytvářet a zdokonalovat sportovní dovednosti. Sportovní 

dovedností rozumíme předpoklady účelně řešit  pohybové úkoly dané specializace 

(Dovalil a kol. 2002). 

 

Dovednosti v taekwondo jsou kopy a údery, ale je třeba se zaměřit také na techniku 

stepingu. U pokročilých jedinců jiţ se většinou sportovní dovednosti nacvičují hlavně  
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v proměnlivých podmínkách. Král a kol. (2004) doporučuje zařadit do přípravného 

období nácvik techniky ve stálých podmínkách, jako je cvičení základní techniky.   
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3. CÍLE, METODY PRÁCE 

Cíle práce 

Hlavním cílem této práce je stavba 12-ti týdenního přípravného období pro 

Taekwondisty WTF na vrcholové úrovni. 

 

Dílčí cíle 

 Prostudovat dostupnou literaturu o periodizaci ročního tréninkového cyklu, 

přípravného období a rozvoje jednotlivých pohybových schopností 

v přípravném období 

 Uvést příklady cvičení pro rozvoj speciální vytrvalosti, rychlosti a síly 

v Taekwondu WTF 

 Sestavit plán přípravného období 

 

Metody 

Tato práce má popisně teoretický charakter. Nejdříve prostuduji literaturu zabývající se 

periodizací rozvoje pohybových schopností, tréninkovými cykly a v neposlední řadě 

taekwondem wtf. Budu čerpat z českých a zahraničních kniţních zdrojů a častečně 

z internetu. Získané vědomosti aplikuji společně s vlastními zkušenostmi z dlouholetého 

působení v národním týmu v praktické části práce při sestavování 12-ti týdenního 

přípravného období pro vrcholové sportovce Taekwonda WTF.  
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4. DESKRIPTIVNĚ ANALYTICKÁ ČÁST 

Byl navrţen plán přípravného období, který obsahuje rozpis dvanácti týdnů s určením 

priorit rozvoje jednotlivých pohybových schopností (Tabulka č. 3). Dále pak rozpis 

jednotlivých týdnů s konkrétním zaměřením tréninkových jednotek a definovaným 

zatíţením, které jsou přiloţeny v přílohách. Tréninkové jednotky přípravného období 

byly rozděleny do tří základních kategorií, které se nejvíce podílí na růstu výkonu ve 

sportovním zápase taekwondo WTF. Tyto kategorie jsou trénink síly, trénink pro rozvoj 

vytrvalosti a trénink zaměřený na technicko-taktickou přípravu sportovce, který byl 

nazván specializace. 

Tabulka č. 3. :Přehled priorit ve 12-ti týdenním přípravném období 
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# Síla 

Technicko-taktická 

příprava Vytrvalost 

1 1         1     1     

2 1         1     1 2   

3 1 2     3 1 2   2 1   

4   1     2 1 2     1 2 

5   1     2 2 1     2 1 

6   1 2       1       1 

7   1 2       1 2 2   1 

8     1 2     1 2 2 1   

9     1 2   2   1   2 1 

10     1 2 3 2   1   2 1 

11     1   2   2 1     1 

12     1   2   2 1     1 

            

Klíč            

1 Nejvyšší priorita         

2 Střední priorita         

3 Nejnižší priorita         
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4.1  Síla 

Silový trénink byl rozdělen na fáze anatomické adaptace, maximální síly, výbušnosti, 

svalové vytrvalosti a hbitosti (rychlosti). V našem plánu mu věnujeme tři samostatné 

jednotky v posilovně, coţ by mělo zabezpečit dostatečný nárůst svalové síly a zároveň 

by měl být dostatečný čas na regeneraci mezi silovými tréninky. 

4.1.1 Anatomická adaptace  

 Ze začátku přípravného období je třeba připravit pohybový aparát na následný trénink 

v posilovně. K tomuto účelu bylo zařazeno core tréninku a cvičení s hmotností vlastního 

těla (viz. Příloha č. 3-5). Tato fáze by měla sportovce připravit na následující posilovací 

trénink.  

4.1.2 Maximální síla 

Byly zařazeny posilovací jednotky vyuţívající metody opakovaných úsilí (viz. příloha  

č. 5-9). U níţ je vyuţito pyramidové metody se stoupajícím zatíţením. Tímto systémem 

posilování dle Pavlucha a Frolíkové (2004) dojde k dostatečnému rozcvičení svalů před 

nejvyšším zatíţením a sniţuje se tak riziko zranění. Příklady cviků naleznete v příloze  

č. 2.  

 Př.: Pyramidová metoda se stoupajícím zatíţením  

Série:   1 2 3 4 

Odpor v % OM: 60% 65% 70% 75% 

Počet opakování: 14 12 10 8 

4.1.3 Výbušnost 

Po fázi maximální síly, kde bylo úkolem zvýšit úroveň maximální síly, následuje fáze, 

kde bude snaha o přeměnu maximální síly na výbušnou. V této fázi bude pokračovat 

program v posilovně, avšak budeme vyuţívat metody rychlostní, tedy se sníţí počty 

opakování a odpor a zvýší se rychlost provedení (viz Příloha č.8-14). Toto zatíţení se 

více blíţí závodnímu zatíţení v kyorugi. Níţe jsou uvedeny další moţnosti rozvoje 

výbušnosti pro taekwondo.  
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Příklady cvičení: 

Techniky kopů s expanderem 

Popis: Jde o trénink výbušné síly pomocí kopů proti odporu gumového expanderu. 

Odpor musí být pouze tak vysoký, aby neměl vliv na techniku kopů. Cvičenec má na 

noze, kterou kope připevněn gumový expander, jehoţ druhý konec je připevněn 

k ţebřinám. Cvičenec provádí kop s maximálním úsilím. 

  

Skoky přes překáţky 

Popis: Je postaveno 6 nízkých překáţek (o výšce 30 cm) ve vzdálenosti 1 m od sebe.  

Cvičenec překáţky přeskakuje v kyorumse (bojový postoj) a po doskoku vţdy provádí 

odsun zpět a zadní nohou překračuje překáţku, tak ţe má překáţku mezi nohama. 

Následuje krok přes překáţku a cvičení se opakuje. 

 

Kopy po seskoku z vyvýšeného místa 

 Popis: Cvičenec stojí v bojovém postoji na vyvýšeném místě (lavička, bedna, kusy 

tatami). Seskočí a následuje libovolná technika (nejčastěji dolyochagi ze zadní nebo 

z přední nohy). Můţeme také měnit směry seskoku, pokaţdé budou kladeny jiné nároky 

na svaly dolních končetin. 

Všechna tato cvičení by měla být prováděna s maximální úsilím. Perič a Dovalil (2010) 

uvádí, ţe by se počet odrazů měl pohybovat kolem 5-8 a doba odpočinku by měla být 

delší neţ 1 minutu. 

4.1.4 Svalová vytrvalost 

Rozvoj silové vytrvalosti bude naplněn tréninkem zaměřeným na rozvoj rychlostní a 

krátkodobé vytrvalosti, který bude probíhat pomocí krátkých intervalů do 20s. Obsahem 

budou kopy do odraţeče prováděny s maximální intenzitou (viz. Příloha č. 10-12).  
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4.1.5 Hbitost (rychlost) 

Jelikoţ rozvoj rychlostních schopností není v přípravném období hlavním úkolem, tak 

byla zařazena fáze hbitost (rychlost) do silového trénink (viz Příloha č. 5-7,12-14), 

jelikoţ spolu tyto dvě schopnosti úzce souvisí.  

Pro trénink hbitosti a rychlosti autor doporučuje vyuţívat provazové ţebříky, malé 

kuţely, nízké překáţky atd. 

 

Příklady cvičení: 

Běţecký ţebřík 

IZ: 4-6 sec 

IO: 1:10 (zatíţení: odpočinku) 

PO:  3 

IOs:  2 min 

PS:  1-3 

Popis: Běţecký ţebřík je skvělou pomůckou pro trénink frekvenční rychlosti. 

V taekwondu je rychlá práce dolních končetin to nejdůleţitější. Na jednom ţebříku 

můţe trénovat 10-15 cvičenců, tento počet zabezpečí dostatečný odpočinek v době 

čekání v zástupu před ţebříkem. 

 Př.: cvičení na běţeckém ţebříku 

 běh vpřed, obě nohy do stejné mezery 

 běh vpřed, 3x došlápnout do stejné mezery 

 běh 2 mezery vpřed, 1 mezeru vzad 

 bojový postoj kolmo na ţebřík, výměny střehu, přední noha vţdy do mezery 

 běh 2 mezery vpřed, do strany obě nohy ze ţebříku zdvihnout 2x koleno  

 a zpět 
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Běţecké dráhy 

IZ: 10 sec 

IO: 1:10 (zatíţení: odpočinku) 

PO:  3 

IOs:  2 min 

PS:  3  

Popis: Pomocí malých kuţelů postavíme různé typy běţeckých drah, které slouţí 

k rozvoji hbitosti. Náročnost dráhy se zvyšuje se zvyšujícím se počtem změn směrů a 

střídáním pohybu vpřed, vzad a do stran. 

 

Rychost jednotlivých kopů do lapy 

PO: 10 (5 pravá, 5 levá) 

PS:  8-10 

Popis: V kaţdé sérii se provádí jiná technika. Kopající cvičenec se pohybuje 

v kyorumse (bojový postoj) a provádí co nejrychleji daný kop. Vrátí se do původní 

polohy a totéţ se opakuje. 

Kombinace kopů na signál 

PO:  3-5 

PS: 4-6 

Popis: Cvičení probíhá ve dvojicích, jeden cvičenec má připravené lapy a druhý se 

koncentruje a čeká na daný signál trenéra (písknutí, tlesknutí, výkřik). Druhá moţnost 

je, ţe signálem k provedení techniky je nastavení lap. Cvičení můţe být prováděno na 

místě (lehčí varianta) nebo v pohybu (těţší varianta). 
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4.2 Vytrvalost 

Trénink vytrvalosti byl rozdělen na fázi aerobní vytrvalosti, krátkodobé vytrvalosti a 

rychlostní vytrvalosti. Největší důraz byl kladen na rozvoj rychlostní vytrvalosti, jelikoţ 

se dle autorova názoru z vytrvalostních schopností nejvíce podílí na sportovním výkonu 

v kyorugi. 

4.2.1 Aerobní vytrvalost 

Pro její rozvoj byl zvolen běh souvislou metodou a sportovní hry (viz. Příloha  

č. 3-5,9,10). Ze sportovních her autor doporučuje fotbal nebo basketbal z důvodu 

podobných nároků na zatěţované svalové skupiny. Zatíţení vychází z poznatků o 

rozvoji dlouhodobé vytrvalosti. V této fázi není ani tak důleţitý obsah cvičení, jelikoţ 

podle Krále a kol. (2004) má aerobní vytrvalost vysokou přenositelnost.  

4.2.2 Krátkodobá vytrvalost (LA) 

Hlavním prostředkem pro rozvoj krátkodobé vytrvalosti byly vybrány v první polovině 

přípravného období opakované běţecké úseky dlouhé 300m (viz. Příloha č. 5-7). Při 

stavbě zatíţení bylo vycházeno z poměru zatíţení:odpočinku 1:3. Ve druhé polovině 

bude krátkodobá vytrvalost rozvíjena pomocí 20s intervalů (viz. Příloha č. 10-12). 

Poměr zatíţení a odpočinku bude 1:1 a obsahem budou frekvenční kopy do odraţeče. 

Tato metoda je velice náročná a pauza mezi sériemi musí být delší 2-3 minuty. 

Doporučujeme pouţívat opakování jednoduchých technik nebo pohybových vzorců 

vyskytujících se v zápase, např. odsun dozadu a kop. 

 

Příklady cvičení: 

Obsah:  Kopy na lapy, odraţeče (tvrdá lapa, tlustá vesta) 

IZ:  20 s 

Intenzita:  maximální 

IO:  20 s 

PO:   3x 

IOs:   2-3 min 

PS:   4-5x 
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Popis: Cvičenec provádí co nejrychleji jednoduché navazování kopů např. dolyochagi 

pravá - dolyochagi levá. Můţe se provádět na místě i v pohybu. Snaţí se o největší 

frekvenci kopů. Pokud se toto cvičení provádí do odraţeče, tak jsou kladeny nároky i na 

silové schopnosti. 

Moţnosti kombinací: 

 dolyochagi pravou (levou) nohou 

 dolyochagi pravou (levou) nohou, vţdy poloţit nohu vpřed a vrátit zpět 

 dolyochagi střídavě pravou a levou nohou 

 odsun dolyochagi střídavě 

 dulbon z přední nohy 

 dolyochagi + dulbon ze zadní nohy 

 mnohonásobné kopy bez zastavení 

 

Obsah:  Sparing 

IZ:  2-3 minuty 

Intenzita: Střední aţ maximální 

IO:  1-2 minuty 

PO:   3 

IOs:  5-10 minut 

Počet sérií:  1-5 

 

Popis: Toto cvičení je maximálně specifické, jedná se o soutěţní disciplínu kyorugi. 

U tohoto cvičení můţeme regulovat intenzitu pomocí mnoţství ochranných pomůcek, 

pokud aplikujeme sparing ve vestách zvýšíme intenzitu cvičeni, ale také bude větší 

pravděpodobnost vzniku zranění. Cvičenci se po kaţdém kole sparingu vystřídají ve 

dvojicích. 

 

Modifikace sparingu: 

 aktivní vs. pasivní 

 pouze kopy na střední pásmo 

 pouze kopy na hlavu 

 pouze kopy na střední pásmo vs. pouze kopy na hlavu 
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 jeden dohání bodovou ztrátu (2 body) 

 pouze kopy z otočky 

 

Obsah:  kopy na lapy 

IZ:  2 minuty 

Intenzita: Střední aţ maximální 

IO:  2 minuty aktivní 

PO:   10 x 

 

Popis: Toto cvičení je prováděno ve dvojicích, jeden cvičenec drţí lapy a nastavuje 

partnerovi daný kop, kombinaci nebo volně nastavuje lapy podle instrukcí trenéra. 

 

Moţnosti kombinací: 

Z- zadní noha P - přední noha 

O-olgul (horní pásmo, hlava) M-montong (střední pásmo)  

Útok: 

 dolyochagi Z + dolyochagi Z 

 dolyochagi Z+ dolyochagi P 

 dolyochagi Z + dwitchagi 

 dolyochagi P + naeryochagi P 

 dolyochagi Z + dulbon P 

 naeryochagi P + dulbon Z 

 

Kontra: 

 odskok dolyochagi 

 odsun dolyochagi Z 

 odsun dulbon Z 

 odsun dolyochagi Z + dulbon Z 

 kontra dwitchagi 

 úhyb dolyochagi Z + O dolyochagi P 
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Obsah:  skoky přes švihadlo 

IZ:  8 minuty 

Intenzita:  střídavá – 30 sekund maximální, 30 sekund nízká 

IO:  2-4 minuty, aktivní (strečink) 

PO:   2-3 x 

Popis: Při tomto cvičení cvičenci skáčou přes švihadlo jakýmkoliv způsobem. Trenér po 

30 sekundách píská a dává tím povel ke změně intenzity. 

4.2.3 Rychlostní vytrvalost 

Ze začátku byla rozvíjena pomocí běţeckých úseku na 100m, dvojskoky přes švihadlo a 

kruhovým tréninkem (viz. Příloha č. 6-9). Parametry zatíţení vychází Z metody pro 

rozvoj rychlostní vytrvalosti, coţ je dle Periče a Dovalila (2010) doba zatíţení 5-20 s, 

intenzita cvičení je maximální, interval odpočinku 1:4, charakter odpočinku je aktivní, 

počet opakování 15-20 po 5-10 v sérii. Později se rozvoj rychlostní vytrvalosti 

zabezpečuje podobně jako u krátkodobé vytrvalosti krátkými intervaly (viz. Příloha  

č. 11-14) a jejich rozvoj se vzájemně prolíná.    

Příklady cvičení: 

Obsah:  dvojskoky přes švihadlo 

IZ:  20 s  

Intenzita: maximální 

IO:  60 s (steping) 

PO:   4x 

IOs:  2-3 min 

PS:  3x 

Popis: Při tomto cvičení cvičenci skáčou dvojskoky přes švihadlo. Trenér po 20 

sekundách píská a cvičenec provádí minutu steping, coţ je cvičení střední intenzity. 
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Obsah:  Kopy na lapy, odraţeče (tvrdá lapa, tlustá vesta) 

IZ:  20 s 

Intenzita:  maximální 

IO:  90 s 

PO:   3x 

IOs:   2-3 min 

PS:   4-5x 

Popis: Cvičenec provádí co nejrychleji jednoduché navazování kopů např. dolyochagi 

pravá- dolyochagi levá. Můţe se provádět na místě i v pohybu. Snaţí se o největší 

frekvenci kopů. 

Moţnosti kombinací: 

 dolyochagi pravou (levou) nohou 

 dolyochagi pravou (levou) nohou, vţdy poloţit nohu vpřed a vrátit zpět 

 dolyochagi střídavě pravou a levou nohou 

 odsun dolyochagi střídavě 

 dulbon z přední nohy 

 dolyochagi + dulbon ze zadní nohy 

 mnohonásobné kopy bez zastavení 
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4.3 Speciální trénink 

V této části byla věnována pozornost speciálnímu tréninku taekwonda. Hlavní náplní je 

technicko-taktická příprava. Tato část byla rozdělena na fáze technika, taktika a 

specializace. 

4.3.1 Technika 

Hlavní náplní této sloţky přípravy jsou základní techniky kopů a technika stepingu (viz. 

Příloha č. 3-6). Velký důraz u techniky kopů je kladen na stahování kolena po technice, 

coţ umoţňuje rychlé navázání další techniky. Technika kopů se nejčastěji trénuje bez 

odporu nebo do lapy ve dvojicích. Cvičenec, který drţí lapu se nepohybuje a opravuje. 

U stepingu se zaměřujeme na základní pohyby vpřed (přísun a krok), vzad (odsun, krok 

vzad) a do stran. Při stepingu by měl být taekwondista stále na špičkách, aby byl 

schopen reagovat, co nejrychleji na soupeře. Kromě základních technik stepingu je třeba 

se věnovat tzv. vylákání soupeře (hec). Jde o pohyby, kdy narušujeme soupeřův prostor 

nebo provádíme klamný pohyb vysokou rychlostí, tak aby byl nucen reagovat. Tyto 

pohyby můţou být různé a kaţdý závodník pouţívá něco jiného.  

Př.: Vylákání soupeře 

- pohyb přední nohou k soupeři 

- rychlá výměna střehu směrem k soupeři 

- náznak kopu kolenem z přední nebo zadní nohy 

 

Techniky jednotlivých kopů do lapy 

PO: 10 (5 pravá, 5 levá) 

PS:  8-10 

Popis: V kaţdé sérii se provádí jiná technika. Kopající cvičenec se pohybuje 

v kyorumse (bojový postoj) a provádí co nejrychleji daný kop. Vrátí se do původní 

polohy a totéţ se opakuje. 
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4.3.2 Taktika 

Pro trénink taktiky se v taekwondu nejvíce vyuţívají cvičení ve dvojicích. Nejdříve byla 

zařazena cvičení kombinací do vest a lap (viz. Příloha č. 6-10). Přičemţ se zdá lepší  

zaměřit tréninkovou jednotku na útočné nebo obranné kombinace. 

Př.: Útočné kombinace 

- dolyochagi ze zadní nohy + dolyochagi ze zadní nohy na hlavu 

-  dolyochagi ze zadní nohy + dolyochagi z přední nohy na hlavu 

- Dolyochagi z přední nohy + dulbon 

Př.: Obranné kombinace 

- odsun dolyochagi 

- odsun dolyochagi + dulbon 

- kontra dwitchagi + dolyochagi 

Dále byl do této fáze zařazen nácvik zápasových kombinací (viz. Příloha č. 6-10). Který 

probíhá tím způsobem, ţe jsou rozděleny role na útočníka a obránce. Trenér určí jakou 

techniku provede útočník a vybere na to logickou odpověď pro obránce. Kromě nácviku 

tímto způsobem byla zařazena zápasová cvičení, kde se musí závodník rozhodovat sám, 

ale ve zjednodušených podmínkách.  

Příklady cvičení: 

Zápasové kombinace v zavřeném střehu 

Útok x kontra 

- dolyochagi ze zadní nohy x odsun dolyochagi ze zadní nohy 

- dolyochagi z přední nohy x kontra dwitchagi 

- dolyochagi ze zadní nohy x zkrácení s pěstí + dolyochagi 
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Zápasové cvičení ve zjednodušených podmínkách 

Popis: U tohoto cvičení provádí jeden cvičenec stále stejnou kontra techniku resp. 

útočnou techniku a střídá se proti němu více partnerů, kteří se snaţí provézt útok 

(kontru), tak aby zasáhli soupeře. Výhodou tohoto cvičení je střídání s různými 

bojovníky a také moţnost učit se od ostatních. 

Jiţ v tréninku taktiky byl zařazen sparing alespoň do jedné tréninkové jednotky  

(viz. Příloha č. 6-10), hlavně z toho důvodu, aby byly samostatně nacvičované 

dovednosti z tréninku vyuţity a testovány v praxi.  

4.3.3 Specializace 

V poslední fázi přípravného období jiţ jsou dvě předchozí sloţky víceméně spojovány 

dohromady a zařazují se cvičení nejvíce podobné závodnímu provedení. Coţ znamená, 

ţe většina cvičení se provádí se zápasovým pohybem a s maximální rychlostí. Stále jsou 

zařazovány útočné a obranné kombinace, avšak většinou na reakci a s výběrem 

správného řešení (viz. Příloha č. 11-14).  

Příklady cvičení: 

Sparing na lapy 

Cvičenec drţící lapy volně nastavuje různé techniky kopů svému sparingpartnerovy, ten 

se snaţí o co nejrychlejší reakci. U tohoto cvičení je moţné určit různá omeznení pro 

zjednodušení reakce nebo podle toho, co je v danou chvíli třeba trénovat např.:pouze 

útok, pouze kontra, pouze na hlavu, pouze z přední nohy, pouze kontra na hlavu atd. 

Kopy na odraţeč s výběrem 

Jsou dány dva různé útoky např. dolyochagi ze zadní nohy a dolyochagi z přední nohy. 

Cvičenec čeká na nastavení odraţeče a snaţí se co nejrychleji a s maximálním 

nasazením reagovat. Můţeme určit více technik nebo zařadit spolu útočné a obranné 

techniky, čímţ ztíţíme reakci a přiblíţíme toto cvičení realitě.
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5. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo sestavit 12-ti týdenní plán pro taekwondistu na 

vrcholové úrovni. Plán byl vytvořen především na základě zásad sportovního tréninku a 

vlastních zkušeností autora.  

Nejdříve se zabývá rozvojem pohybových schopností pomocí nespecifických cvičení a 

později převádí získané kondiční schopnosti do dovedností taekwonda. Tréninnk byl 

v plánu přípravného období rozdělen do tří kategorií: trénink síly, vytrvalosti a speciální 

trénink. Bylo navrţeno dvanáct týdenních mikrocyklů s rozpisem úkolů v jednotlivých 

kategorií tréninku.   

Dle názoru autora i v taekwondo WTF má přípravné období své místo a jeho vynechání 

ovlivňuje výkonnost v soutěţním období. Plán by mohl být umístěn do období od 

poloviny července do poloviny října a kratší přípravné období od začátku ledna do 

poloviny února. 

Jelikoţ nebyl tento plán vyzkoušen v praxi navrhoval bych pro další práci aplikaci 

tohoto přípravného období, porovnání předpokládaných dopadů se skutečnými výsledky 

a případně návrh úprav pro zlepšení. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1. : Seznam zkratek a cizích slov 

Zkratky 

ETU   Evropská taekwondo federace 

IO   interval odpočinku 

IOs   interval odpočinku mezi sériemi 

IZ   interval zatíţení 

ITF   Mezinárodní taekwondo federace 

KTA   Korejská taekwondo asociace 

LOH   letní Olympijské hry 

MOV   Mezinárodní Olympijský výbor 

OM   opakovácí maximum 

PO   počet opakování 

PS   počet sérií  

VO2max.   max. spotřeba kyslíku 

WTF   Světová taekwondo federace 
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Cizí slova 

Core trénink  cvičení na svaly jádra 

DAN   mistrovský stupeň  

Dolyochagi  obloukový kop 

Dulbon  dvojitý kop 

Dwitdolyochagi kop z otočky na hlavu 

Dwitchagi  zadní kop 

Hoshinsul  sebeobrana 

Kyokpa  přeráţení 

Kyorugi  sportovní zápas taekwonda wtf 

Lapa   měkký pohyblivý terč 

Naeryochagi  sekerový kop 

Mirochagi  přímý, šlapavý kop 

Mondolyochagi kop z otočky po přeskoku 

Montong  střední pásmo 

Odraţeč  tvrdý pohyblivý terč 

Olgul   horní pásmo 

Poomsae  souborná cvičení 

Steping  pohyb v bojovém postoji 

Sparing  zápasové cvičení 

Tatami   zápasová plocha 
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Příloha č. 2: Seznam cviků tréninkové jednotky v posilovně 

 

Cviky 1 

 Trh 

 Dřepy s nakládací činkou 

 Zakopávání 

 Výpady s nakládací činkou 

 

Cviky 2 

 Nadhoz 

 Dřepy s nakládací činkou ve vedení vpředu  

 předkopávání 

 Výpony na přístroji vstoje 

 

Cviky 3 

 Upaţování vzad nad stroji 

 Stahování horní kladky širokým úchopem k hrudníku 

 Přítahy na přístroji vsedě širokým úchopem 

 Bench-press 

 Rozpaţování s jednoručními činkami na šikmé lavici hlavou nahoru 
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Příloha č. 3: Rozpis týdenního mikrocyklu – 1. týden 
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Síla Core trénink - 6 

cviků, 3x30 s. 
  

Posilování s váhou 

vlastního těla 3x10 

opak. 

  
Core trénink - 6 

cviků, 3x30 s. 
  Odpočinek 

Speciální trénink 

1.Zahřátí/Pohyblivost  

(40 min)                  

2. Technika 

základních kopů        

(90 min) 

Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                   

1.Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                  

2. Pohyby v bojovém 

postoji (30 min)                        

3. Technika 

základních kopů  

(60 min) 

Zahřátí/Pohyblivos

t  (30 min)                   
  

1. Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                 2. 

Pohyby v bojovém 

postoji (30min)3. 

Technika základních 

kopů (30 min)                  

Odpočinek 

Vytrvalost   

Sportovní hry 

(fotbal, basketbal) 

(40 min) 

  

Sportovní hry 

(fotbal, basketbal) 

(40 min) 

Běh - souvislou 

metodou (30 min) 
  Odpočinek 
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Příloha č. 4: Rozpis týdenního mikrocyklu – 2. týden 
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Síla Core trénink - 6 

cviků, 3x30 s. 
  

Posilování s váhou 

vlastního těla 3x10 

opak. 

  
Core trénink - 6 

cviků, 3x30 s. 
  Odpočinek 

Speciální 

trénink 

1.Zahřátí/Pohyblivost 
(40 min)                 

 2. Technika kopů - 

útok, na lapy 

(90 min) 

  

1.Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                  
2. Pohyby v bojovém 

postoji – kombinace 

(30 min)                        

3. Technika kopů do 

kontry (60 min) 

Zahřátí/Pohyblivost  

(30 min)                   
  

1.Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min) 
2. Pohyby v bojovém 

postoji-vylákání 

soupeře (30min)  

3. Technika kopů 

z otočky (30 min)                  

Odpočinek 

Vytrvalost   
Běh - souvislou 

metodou (30 min) 
  

Sportovní hry 

(fotbal, basketbal) 

(40 min) 

Běh - souvislou 

metodou (40 min) 

Kruhový trénink: 

1. skipink, 

2. "mountain 

climber" 

3. angličáky (3x30 s. 

IO:60 s., PS:3) - 

vysoká intenzita 

Odpočinek 
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Příloha č. 5: Rozpis týdenního mikrocyklu – 3. týden 
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Síla Core trénink - 6 

cviků, 3x30 s. 
  

Posilování s váhou 

vlastního 

těla/Posturální svalstvo 

3x10 opak. 

  

Core trénink - 6 

cviků, 3x30 s. 

Běţecký ţebřík 

IO: 1:10  

Posilovna: Metoda 

Opakovaných úsilí 

VO:60%,65%70% 

PS:3 PO:12,10,8 

Cviky 1 (viz. Příloha 

č. 4) 

Odpočinek 

Speciální 

trénink 

1.Zahřátí/Pohyblivost 

(40 min)                 

2. Technika kopů - 

útok, na lapy  
(90 min) 

  

1.Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                  

2. Pohyby v bojovém 

postoji - reakce na 

soupeře (30 min)                        
3. Technika kopů do 

kontry (60 min) 

  

Zahřátí/Pohyblivost  

(30 min)                   

1.Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                  

2. Pohyby v bojovém 

postoji - vylákání 

soupeře (30min)  
3. Technika kopů z 

otočky (30 min)                  

Odpočinek 

Vytrvalost   

Běh - 300m pod 

1min (IO:2-3 min, 

PO:8) 

  
Běh - souvislou 

metodou (40 min) 

Sportovní hry 

(fotbal, basketbal) 

(40 min) 

Kruhový trénink:  

1. skipink, 

 2. "mountain 

climber" 

3. angličáky  

(3x30 s., odp.60 s., 3 

série) - vysoká 

intenzita 

Odpočinek 
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Příloha č. 6: Rozpis týdenního mikrocyklu – 4. týden 
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Síla 

Posilovna: Metoda 

Opakovaných úsilí 

VO:65%,70%75% 

PS:3 PO:12,10,8 
Cviky 1 (viz. Příloha 

č. 4), běţecké dráhy 

IO: 1:10 

 

  

Posilovna: Metoda 

Opakovaných úsilí 

VO:60%,65%70%  

PS:3 PO:12,10,8  
Cviky 2 (viz. Příloha č. 

4) Běţecký ţebřík 

IO: 1:10 

  

Posilovna: Metoda 

Opakovaných úsilí 

VO:65%,70%75% 
PS:3 PO:12,10,8 

Cviky 3 (viz. 

Příloha č. 4)  

  Odpočinek 

Speciální 

trénink 

1.Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min) 

2. Rozkopání  

(10 min)     

 3. Útočné 

kombinace do vesty 

(40 min)      

4. sparing (20 min) 

  

1.Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                  

2. Pohyby v bojovém 

postoji – dvojice  

(30 min)                        

3. Kontra techniky do 

vesty (60 min) 

Zahřátí/Pohyblivost  

(30 min)                   
  

1.Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                  

2. rozkopání (10min)  

3. zápasové 

kombinace v 

chráničích (30 min) 

4. sparing (20 min)                 

Odpočinek 

Vytrvalost   

Běh - 300m pod 

1min(IO:2-3 min, 

PO:10) 

  

Běh - 100m 

(IO:40s., PO:15 ve 

3 sériích) Intenzita: 

vysoká aţ 

maximální 

Kruhový trénink: 

 1. skipink, 

2. "mountain 

climber"  

3. angličáky 

(IZ:3x30 s., IO: 60 

s., PS:3) intenzita: 

vysoká 

Běh - 300m pod 

1min(IO:2-3 min, 

PO:10) 

Odpočinek 
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Příloha č. 7: Rozpis týdenního mikrocyklu – 5. týden 
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Síla 

Posilovna: Metoda 

Opakovaných úsilí 

VO:60%, 65%, 70%, 
75% PS:4 

PO:14,12,10,8 Cviky 1 

(viz. Příloha č. 4) 

běţecké dráhy IO: 1:10 

 

  

Posilovna: Metoda 

Opakovaných úsilí 
VO:65%, 70%, 75%, 

80% PS:4 PO:12,10,8,6 

Cviky 2 (viz. Příloha  

č. 4) Běţecký ţebřík 

  

Posilovna: Metoda 

Opakovaných úsilí 
VO:60%, 65%, 70%, 

75% PS:4 

PO:14,12,10,8 Cviky 3 

(viz. Příloha č. 4) 

  Odpočinek 

Speciální 

trénink 

1. Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min) 

2. sparing - kolena (10 
min)        

3. Útočné kombinace do 

lap (40 min)     

4. útok proti dané 

obraně-chrániče (20 

min) 

  

1.Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                  
2. Kontra techniky na 

hlavu- do lap (30 min)                        

3. Kontra proti danému 

útoku – chrániče  

(30 min) 

1.Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min) 

2. Rozkopání 
(10min)  

3. Boj v klinči  

(30 min)  

4. kontra techniky - 

odrţeč (30 min)                 

  

1.Zahřátí/Pohyblivost 
(30 min) 

2. rozkopání (10min) 

3. Sparing – chrániče 

(60 min)                 

Odpočinek 

Vytrvalost   

Běh - 100m 
(IO:60 s., PO:20, 

PS:4) Intenzita: 

vysoká aţ 

maximální 

  

Běh - 300m pod 

1min(IO:2-3 min, 

PO:10) 

Kruhový trénink:  

1. skipink, 
2. kliky  

3. "mountain climber" 

4.sedylehy(IZ:15 s, IO: 

60 s, PO:12 PS:3) 

odpočinek: steping, 

intenzita: vysoká 

Běh - 100m (IO:60 

s., PO:15, PS:3) 

Intenzita: vysoká aţ 

maximální 

Odpočinek 
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Příloha č. 8: Rozpis týdenního mikrocyklu – 6. týden 
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Posilovna: Metoda 

Opakovaných úsilí 

VO:65%, 70%, 75%,  
45% PS:4 

PO:12,10,8,6 Cviky 

1 (viz. Příloha č. 4) , 

4. série maximálně 

rychle  

  

Posilovna: Metoda 

Opakovaných VO:60%, 
65%, 70%, 40% PS:4 

PO:14,12,10,8 Cviky 2 

(viz. Příloha č. 4), 4. 

série maximálně rychle 

  

Posilovna: Metoda 

Opakovaných úsilí 

VO:65%, 70%, 75%, 
45% PS:4 PO:12,10,8,6 

Cviky 3 (viz. Příloha č. 

4), 4. série maximálně 

rychle 

  Odpočinek 

Speciální 

trénink 

1.Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min) 

 2. úhyby do stran 
(10 min)     

 3. přímá kontra, po 

úhybu, po zkrácení 

(40 min)      

 3. Sparing - útočník 

x obránce (20 min) 

  

1.Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                  
2. Útočné kombinace do 

vesty (40 min)                        

3. útok - proti dané 

obraně (30 min) 

1.Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min) 

2. Rozkopání  
(10min)  

3. zápasové 

kombinace 

v chráničích (30 min) 

 4. kontra techniky - 

odrţeč (30 min)                 

  

1.Zahřátí/Pohyblivost  
(30 min)  

2. rozkopání (10min)             

3. Sparing - vesty (v pohybu 

přes tělocvičnu) (60 min)                 

Odpočinek 

Vytrvalost   

Běh - 100m 

(IO:50 s., PO:15, 

PS:3) Intenzita: 

vysoká aţ 

maximální 

  

Švihadlo- dvojskoky 

(IZ:15 s, IO: 50s., 

PO:12 PS:3) 

odpočinek: steping 

Běh - 100m  (IO:60s., 

PO:15, PS:3) Intenzita: 

vysoká aţ maximální 

Kruhový trénink:  

1. skipink, 2. Kliky 

3. "mountain climber" 

4.sedylehy (IZ:15 s., IO: 60s, 

PO:12 PS:3) odpočinek: 

steping, intenzita: vysoká 

Odpočinek 
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Příloha č. 9: Rozpis týdenního mikrocyklu – 7. týden 
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Posilovna: Metoda 

Opakovaných úsilí 

VO:65%, 70%, 

75%,  45% PS:4 

PO:12,10,8,6 

Cviky 1 (viz. 

Příloha č. 4), 4. 

série maximálně 

rychle  

  

Posilovna: Metoda 

Opakovaných VO:70%, 

75%, 80%, 50% PS:4 

PO:10,8,6,6 Cviky 2 

(viz. Příloha č. 4), 4. 

série maximálně rychle 

  

Posilovna: Metoda 

Opakovaných úsilí 

VO:65%, 70%, 75%, 

45% PS:4 PO:12,10,8,6 

Cviky 3 (viz. Příloha č. 

4), 4. série maximálně 

rychle 

  Odpočinek 

Speciální 

trénink 

1. 

Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                 

2. steping ve 

dvojicích (10 min)     
3. útočné 

kombinace do lap 

(40 min) 

3. Sparing - do lap 

(20 min) 

1. 

Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                 

2. steping ve 

dvojicích (10 min)     
3. kontra 

kombinace do lap 

(40 min) 

3. vytrvalost (20 

min) 
  

1. 

Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                 

2. rozkopání 

(10min)             3. 
Sparing - chrániče 

(v prostoru) 3x2 

min, 1 min mezi 

koly, 6 min mezi 

zápasy, celkem 4-

5x (60 min)                 

  

1. 

Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                 

2. rozkopání (10 
min)     3. kontra 

kombinace do lap 

(40 min)      

 3. vytrvalost (20 

min) 

Odpočinek 

Vytrvalost   

Švihadlo- 

dvojskoky(IZ:15 s, 

IO:50 s., PO:12 

PS:3) odpočinek: 

steping 

Běh - souvislou 

metodou (30 min) 

  

Běh - souvislou 

metodou (30 min) 

Frekvenční kopy- 

(IZ:15 s, IO:50s., 

PO:12 PS:3) 

odpočinek: steping 

Odpočinek 



53 

 

Příloha č. 10: Rozpis týdenního mikrocyklu – 8. týden 
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Posilovna: Metoda 

rychlostní VO:40% 

PS:3 PO:6 Cviky 1 

(viz. Příloha č. 4) 

Silová vytrvalost, 

zabezpečena v 

tréninku vytrvalosti. 

Posilovna: Metoda 

rychlostní VO:45% 

PS:3 PO:6 Cviky 2 

(viz. Příloha č. 4) 

Silová vytrvalost, 

zabezpečena v 

tréninku vytrvalosti. 

Posilovna: Metoda 

rychlostní VO:40% 

PS:3 PO:6 Cviky 1 

(viz. Příloha č. 4) 

  Odpočinek 

Speciální trénink 

1. 

Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                 

 2. rozkopání (10 
min)      

3. útočné kombinace 

do vesty (40 min)      

4. Kopy do odraţeče- 

oblíbené útoky  (20 

min) 

1. 

Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                 

2. Rozkopání  
(10min) 3. zápasové 

kombinace 

v chráničích (30 

min)  

4. vytrvalost (20 

min)                   

1. 

Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                 2. 
rozkopání (10 min)     

3. kontra techniky do 

vesty - sloţité(50 

min)       

4. vytrvalost (20 

min) 

  

1. Zahřátí/Pohyblivost (30 

min)                  

2. rozkopání (10min)             

3. Sparing - chrániče (v 
prostoru) 5x3 min, 1 min 

mezi koly, 3 min mezi 

sériemi, celkem 2x (45 

min)   

4. Kopy do odraţeče- 

oblíbené kontry (20 min)                  

Odpočinek 

Vytrvalost   

Metoda Intervalová: 

20 s zatíţení-20 s 

odpočinek, intenzita: 

maximální,  

obsah:kopy na místě 

do odraţeče, celkem 

3x v jedné sérii, mezi 
sériemi 2-3 min., 

PS:4-5 

Běh - souvislou 

metodou (30 min) 

Metoda Intervalová: 

20 s zatíţení-20 s 

odpočinek, intenzita: 

maximální,  

obsah:kopy na místě 

do odraţeče, celkem 

3x v jedné sérii, mezi 
sériemi 2-3 min., 

PS:4-5 

  
Běh - souvislou metodou 

(30 min) 
Odpočinek 
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Příloha č. 11: Rozpis týdenního mikrocyklu – 9. týden 
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Posilovna: Metoda 

rychlostní VO:50% 
PS:3 PO:6 Cviky 1 

(viz. Příloha č. 4) 

Silová vytrvalost, 

zabezpečena v 
tréninku vytrvalosti. 

Posilovna: Metoda 

rychlostní VO:45% 
PS:3 PO:6 Cviky 2 

(viz. Příloha č. 4) 

Silová vytrvalost, 

zabezpečena v 
tréninku vytrvalosti. 

Posilovna: Metoda 

rychlostní VO:50% 
PS:3 PO:6 Cviky 1 

(viz. Příloha č. 4) 

Silová vytrvalost, 

zabezpečena v 
tréninku vytrvalosti. 

Odpočinek 

Speciální trénink 

1. 

Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                  

2. Technika kontra 
technik na hlavu (20 

min)      

3. Sparing na lapy - 

kontra na hlavu na 

nastavení 1:1 (40 

min) 

1. 

Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                 

2. Pohyby v bojovém 

postoji (20min)  
3. Sparing na lapy - 

útočné kombinace na 

nastavení 1:1 (30 

min)  

4. vytrvalost (20 

min)                   

1. 

Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                  

2. Technika kopů 

z otočky (20 min)     
3. útočné kombinace 

s technikami s 

otočkou – lapy (30 

min)       

4. vytrvalost (20 

min) 

  

1. 

Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                  

2. Pohyby v bojovém 
postoji-vylákání 

soupeře (15min)            

3. Sparing- útočník x 

obránce (35 min) 

 4. vytrvalost (20 

min)                  

Odpočinek 

Vytrvalost   

Metoda Intervalová: 
20 s zatíţení-20 s 

odpočinek, intenzita: 

maximální,  

obsah:kopy do 

odraţeče v pohybu 

vpřed, celkem 3x v 

jedné sérii, mezi 

sériemi 2-3 min., 

PS:4-5 

  

Metoda Intervalová: 
20 s zatíţení-90 s 

odpočinek, intenzita: 

maximální,  

obsah:kopy do 

odraţeče v pohybu 

vpřed, celkem 3x v 

jedné sérii, mezi 

sériemi 2-3 min., 

PS:4-5 

  

Metoda Intervalová: 
20 s zatíţení-90 s 

odpočinek, intenzita: 

maximální,  

obsah:kopy do 

odraţeče v pohybu 

vpřed, celkem 3x v 

jedné sérii, mezi 

sériemi 2-3 min., 

PS:4-5 

Odpočinek 
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Příloha č. 12: Rozpis týdenního mikrocyklu – 10. týden 
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Posilovna: Metoda 

rychlostní VO:45% 

PS:3 PO:6 Cviky 2 

(viz. Příloha č. 4) 

Rychlost 

jednotlivých kopů 

PO:10  PS:5 

Silová vytrvalost, 

zabezpečena v 

tréninku vytrvalosti. 

Posilovna: Metoda 

rychlostní VO:50% 

PS:3 PO:6 Cviky 1 

(viz. Příloha č. 4) 

Silová vytrvalost, 

zabezpečena v 

tréninku vytrvalosti. 

Posilovna: Metoda 

rychlostní VO:45% 

PS:3 PO:6 Cviky 2 

(viz. Příloha č. 4) 

Silová vytrvalost, 

zabezpečena v 

tréninku vytrvalosti. 

Odpočinek 

Speciální trénink 

1. 
Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                  

2. Technika útoků na 

hlavu (20 min)      

3. zástup proti 1 - 

útok na hlavu, 

obránce kontra (40 

min) 

1. 

Zahřátí/Pohyblivost 
(30 min)                  

2. Pohyby v bojovém 

postoji (20min)  

3. Sparing na lapy - 

útok, kontra, volné 

nastavování 1:1 (30 

min)  

4. vytrvalost (20 

min)                   

1. 

Zahřátí/Pohyblivost 
(30 min)                  

2. Technika kopů 

z otočky (20 min)     

3. Kombinace do 

vest - střídání 

pohybu vpřed a vzad 

(30 min)       

4. vytrvalost (20 

min) 

  

1. 
Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                  

2. Kombinace do 

lap- střídání pohybu 

vpřed a vzad (30 

min)             

3. vytrvalost (20 

min)                  

Odpočinek 

Vytrvalost   

Metoda Intervalová: 

20 s zatíţení-20 s 

odpočinek, intenzita: 
maximální,  

obsah:kopy do 

odraţeče v pohybu 

vzad, celkem 3x v 

jedné sérii, mezi 

sériemi 2-3 min., 

PS:4-5 

  

Metoda Intervalová: 

20 s zatíţení-90 s 

odpočinek, intenzita: 
maximální,  

obsah:kopy do 

odraţeče v pohybu 

vzad, celkem 3x v 

jedné sérii, mezi 

sériemi 2-3 min., 

PS:4-5 

  

Metoda Intervalová: 

20 s zatíţení-90 s 

odpočinek, intenzita: 
maximální,  

obsah:kopy na místě 

do odraţeče, celkem 

3x v jedné sérii, mezi 

sériemi 2-3 min., 

PS:4-5 

Odpočinek 
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Příloha č. 13: Rozpis týdenního mikrocyklu – 11. týden 
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Posilovna: Metoda 

rychlostní VO:50% 
PS:3 PO:6 Cviky 1 

(viz. Příloha č. 4) 

Rychlost 

jednotlivých kopů 

PO:10  PS:5 

  

Posilovna: Metoda 

rychlostní VO:55% 
PS:3 PO:6 Cviky 2 

(viz. Příloha č. 4) 

Kombinace kopů 

na signál PO:6  

PS:4 

  

Posilovna: Metoda 
rychlostní VO:50% 

PS:3 PO:6 Cviky 1 

(viz. Příloha č. 4) 

  Odpočinek 

Speciální trénink 

1. 

Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                  

2. rozkopání (10 

min)      

3. útočné kombinace 

do lapy (40 min)      

4. Kopy do 
odraţeče- výběr z 

více moţností (20 

min) 

1. 

Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                  

2. Rozkopání 

(10min)  

3. zápasové 

kombinace ve 
vestách (30 min)  

4. vytrvalost (20 

min)                 
  

1. 

Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                  

2. sparing - chrániče, 

klinč (30 min)      

3. kontra techniky do 

odraţeče - výběr z 

více moţností (20 
min)       

4. Vytrvalost (20 

min) 

  

1. 

Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                  

2. rozkopání (10min)             

3. Sparing - chrániče 

(v prostoru) 3x2 min, 

1 min mezi koly, 6 
min mezi zápasy, 

celkem 4-5x (45 

min)   

Odpočinek 

Vytrvalost   

Metoda Intervalová: 

12 s zatíţení-12 s 

odpočinek, intenzita: 

maximální,  

obsah:kopy do lapy 

na místě, vpřed i 

vzad, celkem 5x v 

jedné sérii, mezi 

sériemi 2-3 min., 
PS:4-5 

  

Metoda Intervalová: 

12 s zatíţení-12 s 

odpočinek, intenzita: 

maximální,  

obsah:kopy do lapy 

na místě, vpřed i 

vzad, celkem 4x v 

jedné sérii, mezi 

sériemi 2-3 min., 
PS:4-5 

  

 Vytrvalost 

zabezpečena ve 

speciálním tréninku 

Odpočinek 
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Příloha č. 14: Rozpis týdenního mikrocyklu – 12. týden 

  

P
o

n
d

ě
lí

 

Ú
te

r
ý
 

S
tř

e
d

a
 

Č
tv

r
te

k
 

P
á

te
k

 

S
o

b
o

ta
 

N
e
d

ě
le

 

Síla 

Posilovna: Metoda 

rychlostní VO:50% 

PS:3 PO:6 Cviky 2 

(viz. Příloha č. 4) 

Kombinace kopů na 

signál – PO: 6 PS:4 

Silová vytrvalost, 

zabezpečena v 

tréninku vytrvalosti. 

Posilovna: Metoda 

rychlostní VO:45% 

PS:3 PO:6 Cviky 1 

(viz. Příloha č. 4), 

rychlost 

jednotlivých kopů 

PO:10  PS:4 

Silová vytrvalost, 

zabezpečena v 

tréninku vytrvalosti. 

Posilovna: Metoda 

rychlostní VO:50% 

PS:3 PO:6 Cviky 2 

(viz. Příloha č. 4) 

  Odpočinek 

Speciální trénink 

1. 

Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                  

2. rozkopání (10 

min)  
3. Sparing na lapy - 

útok, kontra, volné 

(40 min)  

4. Kopy do odraţeče 

- výběr z více 

moţností (20 min) 

1. 

Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                  

2. Rozkopání  

(10min)  
3. zápasové 

kombinace ve 

vestách (30 min)  

4. vytrvalost (20 

min)                 
  

1. 

Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                  

2. sparing - vesta, 

útočník x obránce 
(30 min)      

3. sparing na 1 bod - 

turnaj (15 min)       

4. vytrvalost (20 

min) 

  

1. 

Zahřátí/Pohyblivost 

(30 min)                  

2. rozkopání (10min)             

3. Sparing - chrániče 
(v prostoru) 3x2 min, 

1 min mezi koly,  

6 min mezi zápasy, 

celkem 4-5x (45 

min)   

Odpočinek 

Vytrvalost   

Metoda Intervalová: 

12 s zatíţení-12 s 

odpočinek, intenzita: 

maximální,  

obsah:kopy do 

odraţeče na místě, 

vpřed i vzad, celkem 
5x v jedné sérii, mezi 

sériemi 2-3 min., 

PS:4-5 

  

Metoda Intervalová: 

12 s zatíţení-12 s 

odpočinek, intenzita: 

maximální,  

obsah:kopy do 

odraţeče na místě, 

vpřed i vzad, celkem 
5x v jedné sérii, mezi 

sériemi 2-3 min., 

PS:4-5 

  

 Vytrvalost 

zabezpečena ve 

speciálním tréninku 

Odpočinek 
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