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Abstrakt

Název:
Cíle:

Funkční síla v atletice
Hlavním cílem práce je analyzovat pojmy funkční síla a funkční silový
trénink ve vrhačských atletických disciplínách za pomocí dostupných
pramenů. Dalším, neméně důležitým cílem je prostřednictvím ankety zjistit,
nakolik je pojem funkční síla a její využití v tréninku trenérem a atletům
známy. Pomocí výsledků ankety a znalostí získaných z odborné literatury
sestavit zásobník základních cviků rozvíjejících funkční sílu v atletice.

Metody:

Rešerše a komparace literatury zabývající se tématem funkční síly. Pro
získání informací od respondentů prostřednictvím ankety, byla využita
metoda kvalitativního dotazování.

Výsledky:

Výsledkem práce je vyhodnocení ankety o informovanosti atletických trenérů
a atletů o pojmu funkční síla a definování tohoto pojmu.

Klíčová slova: Funkční síla, atletika, vrhačské disciplíny, silové, koordinační a rovnovážné
schopnosti

Abstract

Title:

Functional strength in athletics

Objectives:

The Main aim of this bachelor thesis is to find most accurate definition of
terms functional strength and functional strength training in athletics by
available scientific literature. Another important aim is to ascertain via surfy
how term functional strength and its utilization in training is known among
athletic coaches and athletes. Using the survey results and knowledge gained
from literature to compile basic exercises developing functional strength in
athletics.

Methods:

Literature search and comparison of scientific literature in the field of functional
strength. To obtain information from respondents by survey method of

qualitative research was used.

Results:

The reset of this work is the evaluation survey on awareness of athletic trainers
and athletes on the koncept of functional strength and definition of this
concept.

Keywords:

Functional strength, athletics, throwing discipline, strength, coordination and
balanced skills
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Úvod

Síla jako jedna z pohybových schopností a její dobrá úroveň rozvinutosti je zapotřebí
téměř ve všech sportech. V některých sportovních disciplínách doslova limituje výkon
(PERIČ, DOVALIL, 2010). Tématem této práce je funkční síla v atletice, konkrétně ve
vrhačských disciplínách jako je vrh koulí, hod diskem nebo kladivem. Právě v těchto
atletických disciplinách závisí výkon přímo na úrovni maximální a výbušné sily.
Remigius Machura poskytl ve svém rozhovoru informace o svém silovém tréninku. Ve
své vrcholné formě prováděl 6 hlubokých dřepů s hmotností 300 kg, skok daleký z místa činil
330 cm, nebo ve skoku vysokém skočil přes 200 cm. Dnes není výjimkou, že vrhači poráží
sprintery na prvních 20 metrech a to kvůli vysoké úrovni maximální a výbušné síly, kterou
získali právě kvalitním silovým tréninkem. Při tvorbě nebo realizaci silového tréninku je
důležité mít na zřeteli, který druh silových schopností chcete trénovat. Například rozvoj
maximální nebo rychlé síly u vytrvalostního plavce nebude mít takový význam jako u bobistů
nebo vrhačů. Proto je obsah silového tréninku ovlivněn charakterem sportovní disciplíny.
Slovo „funkční“ se ve sportovním tréninku vyskytuje stále častěji a společnost ho mnohdy
označuje za něco nového. Tento pojem a způsob silového tréninku byl používán v rehabilitaci
a sportovní přípravě už v 80. letech minulého století. Pokud je něco funkční, tak se vztahuje
k činnosti nebo fungování něčeho konkrétního, popřípadě k nějakému účelu (VANDERKA,
2011).
V odborném žurnálu Atletika bylo zmíněno, že: „funkční trénink je soubor cvičení,
které když budou zařazeny do tréninku, výkonnost zákonitě poroste“ (CACEK a kol., 2012).
Primárním cílem této práce je zjistit úroveň informovanosti o funkčním tréninku u
elitních atletických trenérů a jejich svěřenců. Sekundárním cílem je prostřednictvím rešerše
odborné literatury najít co nejlepší definici pojmu funkční síla a vymezit její vztah k silové
přípravě vrhačů a vytvořit základní zásobník cviků na funkční sílu. Tato práce volně navazuje
na diplomovou práci Martina Vohradníka. Téma jeho práce, funkční síla v běžecké přípravě
vojáků Armády České republiky je velmi blízka témě této bakalářské práce. Z tohoto důvodu,
jsem čerpal ze stejných a obdobných zdrojů, některé otázky ankety této práce byli převzaty
z ankety výše zmíněné diplomové práce.
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2

Teoretická část

2.1

Silové schopnosti

Sílové schopnosti patří do pohybových schopností člověka. Sílu považuje Choutka a
Dovalil (1991) za biologický základ všech pohybových schopností. Pro porozumění je vhodné
odlišit pojem síla jako základní pojem mechaniky a sílu jako pohybovou schopnost. Síla je
z hlediska mechaniky fyzikální veličina, kterou definují tři Newtonové zákony a síla jako
pohybová schopnost, je podle autorů Dovalil a Perič (2010) schopnost překonávat či udržovat
vnější odpor svalovou kontrakcí. „Odpor je obvykle gravitační síla, která je neoddělitelná od
zátěže, protože váha zátěže je definovaná jako množství síly, které je potřebné vynaložit, aby
se tato zátěž vzdálila od středu země“ (CRESSEY, 2008). Základní definice popisuje tělesnou
sílu (pohybovou schopnost) jako maximální fyzikální sílu (fyzikální veličinu), kterou dokáže
sval nebo skupina svalů vyprodukovat při určitém pohybovém projevu danou rychlostí
(KNUTTGEN A KREAMER, 1987).
Švub (1997) popisuje silové schopnosti jako schopnost zvedat, držet, nosit a tahat
obrovské váhy, lámat a ohýbat železo, dávat silné rány a tvrdí, že síla byla jedna
z nejúžasnějších schopností primitivního člověka, barbarského válečníka i středověkého
rytíře. V kultuře lidstva patřily silové schopnosti k nejvážnějším atributům člověka a
opěvovali je básníci, učenci i filosofové.
Ve sportu je třeba kromě klasických představ o síle jako mohutnosti svalového stahu
brát v úvahu často také rychlost svalového stahu při působení na odpor a také trvání pohybu či
počet opakování v čase (DOVALIL a kol., 2008). Síla je výsledkem svalové činnosti zahájené
a řízené elektrickými procesy nervovou soustavou těla člověka. Dále je definována jako
schopnost daného svalu nebo skupiny svalů vytvářet svalovou sílu ve specifických
podmínkách (SIFF, 2003).
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2.1.1 Síla z pohledu fyziologie
Z fyziologického hlediska patří mezi důležité vlastnosti svalu jeho dráždivost
a stažlivost. Svalová kontrakce jako mechanická odpověď na svalový vzruch je provázena
souborem změn chemických a četnými průvodními jevy fyzikálními a fyzikálně chemickými.
Jedním z nich je svalový tonus, jisté napětí má sval i v tzv. klidovém stavu. Při kontrakci toto
napětí vlivem nervových vzruchů z centrální nervové soustavy nebo nižších center řízení
pohybu stoupá. Na činnosti svalu se nepodílejí všechna jeho vlákna. Tréninkem jejich počet
vzrůstá (DOVALIL a kol., 2002).
Schopnost vyvinout svalovou sílu závisí podle Zatsiorského (1995) a Dovalila a kol. (2002)
na tzv.:
1. Periferních faktorech (samotné svaly) – jsou dané maximální silovou
kapacitou jednotlivých svalů
2. Centrálních faktorech (řízení) – zahrnují koordinaci svalové aktivity
centrálním

nervovým

systémem

(intramuskulární

a

intermuskulární

koordinaci)
Periferní faktory jsou vyjádřené jednotlivými svaly, jejichž kapacita generovat sílu
z fyziologického hlediska závisí na průřezu každého z nich. Průřez svalu je podmíněný
počtem svalových vláken a velikostí průřezu svalových vláken. Co se týče centrálních
faktorů, tak centrální nervový systém sehrává klíčovou roli v schopnosti generovat svalovou
sílu. Jde především o množství zapojených svalových vláken, které je jedinec schopný při
pohybu aktivovat, - intramuskulární koordinace – a dále o řízenou souhru zapojení
jednotlivých svalových skupin během vykonávaného pohybu – intermuskulární koordinace.
Silový trénink vede k zlepšení obou výše zmíněných (PETR, ŠŤASTNÝ, 2012).
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2.2

Význam silových schopností

Silové schopnosti definují autoři Kos a Žižka (1986) jako základní pohybové
schopnosti, bez kterých není možný žádný pohyb. Síla svalového svalu je charakterizována
stupněm napětí, které vyvíjejí svaly při stahu. Svalovou silou se rozumí síla potřebná
k natažení svalu smrštěného a k smrštění svalu nataženého. Nejlépe je vyjádřena hmotností
břemene, které sval zvedal.
Významnou součást fyzické zdatnosti tvoří komplex silových schopností označovaný
zkráceně termínem „síla“ (PERIČ, 2010). Dovalil a kol. (2010) se zmínil, že ve sportu je
třeba, kromě klasických představ o „síle“ jako o mohutnosti svalového stahu (s ohledem na
velikost odporu), brát v úvahu také rychlost svalové kontrakce při působení na odpor a také
trvání pohybu či počet opakování v čase. Dále podle Dovalila a kol. (2002) jsou silové
schopnosti součástí kondičních faktorů, které jsou spolu s faktory somatickými, psychickými
a faktory techniky a taktiky důležitou součástí struktury sportovních výkonů. V každé
pohybové činnosti lze identifikovat projevy „síly“, „vytrvalosti“, „rychlosti“ aj., jejich poměr
se podle jednotlivých úkolů liší. Pohybové schopnosti jsou chápany jako relativně samostatné
soubory vnitřních předpokladů k pohybové činnosti (zčásti vrozené) a v pohybové činnosti se
také projevují.

2.3

Cíle silového tréninku

Cílem silového tréninku je adaptace na silový trénink. Naopak desadaptace je
v silovém tréninku nežádoucí, protože způsobuje pokles výkonnosti nebo v horším případě
zranění. Adaptace na silový trénink je spojená s nárůstem sily, dále s morfologickými,
metabolickými změnami a změnami v nervosvalové koordinaci. Metabolická adaptace je
daná mírou degradace a syntézy svalových proteinů. Morfologické změny, jako důsledek
silového tréninku jsou změny svalové tkáně. Podle autorů Petr a Šťastný (2012) je nárůst
svalové hmoty, tedy morfologická změna, asi nejviditelnější adaptační změnou. Nárůst
svalové hmoty je vyvolán dvěma mechanizmy: zvýšením počtu svalových vláken
(hyperplazie svalových vláken) a zvětšením velikosti průměru jednotlivých svalových
vláken (hypertrofie svalových vláken). Hyperplazie svalových vláken je předmětem mnohých
debat, protože nebyla nikdy potvrzena.
12

V literatuře je popisovaná hypertrofie svalových vláken dvojího druhu (PETR, ŠTASTNÝ,
2012):
1. Sarkoplasmatická hypertrofie – dochází ke zvětšení objemu polotekuté
substance zvané sarkoplasma v mezifibrilárních prostorech a zvětšení objemu
dalších nekontraktilních proteinů, které nemají vliv na produkci síly.
2. Myofibrilární hypertrofie – souvisí s navýšením počtu myofibril uvnitř
svalového vlákna, což znamená více aktinových a myozinových filament
neboli kontraktilních částí svalu. Tato hypertrofie je přímo spojena se
zvýšením produkce síly.
Nervová adaptace je z hlediska produkce síly mnohem významnější než metabolická
adaptace. Na druhou stranu nelze tyto dvě složky od sebe zcela oddělit, protože v praxi
obvykle dochází menší čí větší měrou k ovlivnění obou – sval hypertrofuje a zároveň se stává
silnějším (PETR, ŠTASTNÝ, 2012).
Další autoři popisují nervovou adaptaci, ke které dojde při silovém tréninku. Jde
jednak o časový a jednak prostorový nábor nervových vláken motorických plotének. Časový
nábor znamená, že se nervové impulsy směřující do svalu zvyšují frekvenci (podobně jako u
motoru „otáčky“). Prostorový nábor znamená zapojení většího počtu motorických jednotek
v jednom okamžiku („počet válců“ u motoru). Maximum současně zapojených svalových
jednotek je 70-80 %. Tento časový a prostorový nábor motorických jednotek je podstatou
vnitrosvalové koordinace (TLAPÁK, 2002; HAVLÍČKOVÁ, 2003).
To jestli je cílem silového tréninku nervosvalová adaptace ve formě nárůstu síly, nebo
adaptace metabolická, ve formě hypertrofie svalů určuje příslušná sportovní disciplína. Je
zřejmé, že vrhači nebo silový trojbojaři budou v silovém tréninku překonávat submaximální
nebo maximální odpory a naopak kulturisti, kterých cílem je hypertrofie budou využívat
odpory nižší. Tyto rozdílné odpory vyvolávají odlišné fyziologické odezvy. Silový trénink
využívající vysoké odpory tzn. 90 – 100 % maxima zlepšuje hlavně nervosvalovou
koordinaci, která je doprovázená růstem síly a v menší míře vyvolává i metabolickou
adaptaci, které výsledek je hypertrofie svalů. (PETR, ŠTASTNÝ, 2012).
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2.4

Dělení silových schopností

Hohmann a kol. (2010) uvádí, že není síla jako síla. I přesto, že je síla jenom jedna
z pohybových schopností, má více druhů, které jsou na sobě relativně nezávislé. Například
nemůžeme očekávat, že silový trojbojař bude mít dobrou úroveň vytrvalostní síly, a naopak
očekávat dobrou úroveň maximální síly u triatlonistů. Vícero autorů dělí silové schopnosti
z hlediska typu svalové kontrakce na sílu statickou a dynamickou.
Autoři Perič a Dovalil (2010) popisují statickou sílu, která je charakteristická
izometrickou kontrakcí, kde se úsilí neprojevuje pohybem, ale většinou se jedná o udržení těla
nebo břemene v určitých polohách. Za podstatu dynamické sily výše zmínění autoři považují
izotonickou kontrakci, která se projevuje pohybem hybného systému či jeho částí.
Dynamickou sílu dále diferencují na:


Výbušnou (explozivní) sílu – je charakteristická maximálním zrychlením a
nízkým odporem – využíváme ji při odrazech, hodech, kopech apod.



Vytrvalostní sílu – pracuje se s nízkým odporem a nevelkou stálou rychlostí –
veslování, kanoistika, silniční cyklistika



Maximální síla – překonává vysoký až hraniční odpor malou rychlostí –
vzpírání, zápas apod., je základem pro ostatní druhy silových schopností
(výbušnou, rychlou a vytrvalostní sílu).

Hohmann a kol. (2010) dělí silové schopnosti podle charakteru pohybu následovně:
 Maximální síla – maximální síly se dosahuje pomocí vědomé kontrakce až na
hranici maximální mobilizace. Maximální síla je kromě příčního průřezu svalu
dána hlavně intramuskulární a intermuskulární koordinací.
 Rychlá síla – rychlou sílu chápeme jako ucelenou schopnost vyvinout v co
nejkratším čase co největší impulz.
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 Reaktivní síla – je kromě maximální síly a schopnosti rychlé kontrakce
založená především na schopnosti reaktivního napětí. Ta po svalové stránce
závisí na nervově podmíněných segmentových protahovacích reflexech a taky
na tzv. muscle stifness (svalová tuhost).
 Vytrvalostní síla – je schopnost trvale a opakovaně překonávat pohybový
odpor. Aby bylo možné mluvit o vytrvalostní síle, musí odpor břemene činit
alespoň 30 % maximální síly.
Bartůňková (2006) diferencuje sílu podle:
1. Typu kontrakce: - statická (izometrická kontrakce),
- dynamická (anizometrická kontrakce),
2. Směru změn ve svalu: - koncentrická (zkrácení),
- excentrická (protažení),
3. Velikosti a charakteru podnětu: - supramaximální (přímé, nepřímé elektrické
dráždění, podráždění většiny motorických
jednotek),
- maximální (volní – motivace, nábor 60-70
% motorických jednotek),
- střední až mírná (vztah k vytrvalosti),

4.

Charakteru podnětu: -explozivní síla (jednorázový výkon – hody, vrhy,
kopy),
- rychlá síla (cyklické pohyby – běhy),
-

vytrvalosti

(kombinace

s vytrvalostní, např. plavání),

15

síly

středně

rychlé

2.5

Silový trénink a jeho charakteristiky

Silový trénink je v podstatě schopnost těla přizpůsobit se stresovým podmínkám.
Trénink je formou stresu, a jestliže je aplikován přiměřeně a pravidelně, tělo reaguje
pozitivním způsobem – adaptuje se, tzn. úroveň silových schopností se zvyšuje. Silový
trénink charakterizuje tréninková zátěž a ta má dvě základní složky: intenzitu a objem.
Intenzita určuje náročnost tréninkové práce. Nejčastěji je vyjádřena procentuální hodnotou
k maximálnímu odporu nebo použitou hmotností odporu v kilogramech. V pojetí silového
tréninku jsou za intenzivní považovány odpory, které se blíží jednomu opakovacímu maximu.
Objem je vlastně množství tréninkové práce. Objem a intenzita jsou ve vzájemném
negativním vztahu, neboť nelze trénovat s vysokou intenzitou a vysokým objemem zároveň
(PETR, ŠTASTNÝ, 2012).
Cacek a Grasgruber (2008) tvrdí, že silový trénink je převážně cvičením anaerobním.
Zvyšuje zásoby kreatinfosfátu, glykogenu a do jisté míry i aktivitu glykolytických enzymů.
Zvětšování velikosti svalového vlákna vede k poklesu hustoty prokrvení i mitochondrií a
klesá oxidativní kapacita svalu.
Dříve než přistoupíte k selekci cviků v silovém tréninku, musíte mít opět jasně
definovaný cíl tréninku. Přemístění nebo trh jsou skvělými cviky pro explozivní sporty, jako
je vrh koulí nebo sprint, ale už se tak dobře nehodí pro běžce vytrvalce. Vytrvalostní režim
s vysokými počty opakování neumožňuje u těchto cviků udržet kvalitní techniku. Jsou však
cvičení jako benchpress, dřep nebo zakopávání, která jsou vhodná prakticky pro všechny
sportovní činnosti. I když se budete věnovat kompenzaci svalových dysbalancí, je stále
důležité posilovat ty svalové skupiny, které se nejvýznamnější měrou podílejí na sportovním
výkonu, tj. kajakář se bude stále věnovat rozvoji horní části těla, skokan do dálky rozvoji
dolních končetin. Kulturista zase dbá na celkovou hypertrofii s ohledem na vyváženost a
symetrii (PETR, ŠTASTNÝ, 2012).
Za hlavní parametry silového tréninku považuje Boyle (2010), Tlapák (2002), Gambetta a kol.
(2002):
 Počet opakování
 Počet sérií
 Rychlost a tempo provedení
 Interval a charakter odpočinku
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Dalšími významnými parametry silového tréninku může být i frekvence tréninků,
počet, pořadí, výběr a obměny cviků. Petr a Šťastný (2012) uvádí, jak se lidské svaly různě
přizpůsobují různým tréninkovým zatížením:


Při často se opakujících zatíženích pod 40 % individuální
maximální síly se u svalů zlepšují lokální aerobní poměry.



Při zátěžích mezi 40 – 60 % maximální síly a při 8 – 15
opakováních v sérii se zvětšuje průřez svalových vláken
(trénink stavby svalů).



Při intenzivní zátěži mezi 60 – 80 % maximální síly a 10/8 –
6/4 opakováních v sérii se ještě více zvětšuje průřez
svalových vláken.



Při submaximální a maximální zátěži mezi 80 – 95 % se
zlepšuje vnitrosvalová koordinace a zlepšuje se synchronní
aktivace motorických jednotek svalů.

Metody silového tréninku určil a popsal Zatsiorsky (1995) takto:


Metody maximálních úsilí (využívá maximální odpory)



Metody opakovaných a submaximálních úsilí (využívá submaximální
odpory do vyčerpání



Metody dynamických úsilí (využívá submaximální odpory s maximální
možnou rychlostí)

Dovalil (2010), Choutka (1991) a Perič (2010) popisují i další metody rozvoje silových
schopností:


Metoda izokinetická



Metoda izometrická (statická)



Metoda excentrická (brzdivá)



Metoda intermediární



Metoda kontrastní



Metoda plyometrická (reaktivní)
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Šimon a kol. (2004) považuje za základní metody rozvoje síly v tréninku vrhačů:
 Metodu opakovaných submaximálních kontrakcí
 Metoda téměř maximálních, maximálních až supramaximálních nasazení
 Metody smíšené (metoda rychlé síly a metoda pyramidová a její modifikace)
 Metoda reaktivní (plyometrická)
 Metoda kontrastní

2.6

Tělesné jádro a jeho význam ve funkční síle v atletice

Funkci tělesného jádra pro silovou práci zdůrazňuje Radcliffe a kol. (1999) a tvrdí, že
jakékoli výkonné pohyby začínají z jádra. Mezi svaly tělesného jádra se obvykle řadí bránice,
svaly břišní, svaly pánevního dna a hluboký stabilizační systém. Do systému tělesného jádra
mnozí trenéři řadí i svaly spodních a vrchních zad a ramen (MUCHOVÁ, TOMÁNKOVÁ,
2009).
Burzová (2005) tvrdí, že funkční úroveň hlubokých svalů zádových má významný
podíl na kvalitě posturální funkce, tedy na kvalitě mechanismů, které zajišťují statické
udržování vzpřímeného držení těla a oporu kostry v průběhu dynamického pohybu.
Martin Vohradník se ve své diplomové práci zmínil o statické a dynamické rovnováze
a tvrdí, že: „V projevu funkční síly hrají důležitou úlohu i rovnovážné schopnosti“. Dále
citoval Boyle (2010) a podotkl, že statická a dynamická rovnováha mají vliv nejen na vzhled
pohybu, ale i na funkci těla, ekonomii pohybu a správný svalový tonus. Statická rovnováha se
uplatňuje v případě, když je tělo téměř v klidu např. stoj na labilní plošině. Statická rovnováha
je charakteristická širokou oporou základny, těžištěm v nízké poloze a ve vertikální linii, která
se snižuje do oblasti podpory pokud možno směrem do středu. Na rozdíl od statické
rovnováhy se dynamická rovnováha uplatňuje převážně při větších a často rychlých změnách
polohy a místa v prostoru. Dynamická rovnováha je charakterizována úzkou oporou základny
a není závislá na vertikální linii procházející těžištěm procházejícím místem opory. Patří sem
pohyby vpřed, vzad, do stran, nahoru, dolů a pohyby rotační (JEBAVÝ, ZUMR, 2009).
Podle Radcliffe (2007) se dynamická rovnováha projevuje v udržování rovnováhy těla
při pohybech s rychlými změnami směru v pozicích na jedné noze. Každý sport zahrnující
běhání, skákání atd. zaměstnává pohybový výkon tím, že přesouvá váhu z jedné nohy na
druhou. Sporty vyžadující silné odrazové a poskokové pohyby pouze na jednu nohu využívají
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vyšší stupeň rovnováhy. Doskok a odraz s velkou silou přes malou základnou opory vyžaduje
stabilizaci všech zúčastněných kloubů, šlach a ligament. Bez stabilizace je nejen slabý projev
funkční síly, ale je i vysoký výskyt zranění.
Význam tělesného jádra spatřují Boyle (2010), Gambetta a kol. (2002) v:


Zvýšení dynamické posturální stability



Zajištění účinné svalové rovnováhy a kloubní pohyblivosti



Umožnění funkčního projevu síly



Zajištění stability bedro-kyčlo-pánevnímu komplexu a jeho zapojení do
kinematického řetězce

Zapojovat svaly jádra je v tréninku funkční síly u vrhačů žádoucí. To vyplývá z tvrzení Jonese
(2007), který uvedl, že pro správný projev funkční síly je nutná tendence aktivovat hlavní
stabilizační svaly.

2.7

Funkční síla

V dnešní době se setkáváme s termínem „ Funkční síla“stále častěji. Existuje mnoho
definic tohoto pojmu, ale s různým obsahem. Jak bylo zmíněno, cílem této práce je analyzovat
pojmy funkční síla a funkční trénink v atletice. Níže uvádím definice podle vybraných autorů.
Trénink v uzavřených řetězcích CKC (Closed kinetic chain) se dnes často nazývá
funkčním tréninkem, který je však nutné definovat jako trénink zlepšující nervosvalovou
kontrolu a stabilitu příslušných kloubů ve smyslu lepší koaktivace svalů zabezpečujících
stabilitu a centrované postavení v kloubu. Zapojení těchto svalů má kromě zdravotněpreventivního hlediska i funkci týkající se přímého pozitivního vlivu na sportovní výkony,
kde je potřebné využívat svalové slučky jako systém následné koaktivace a zřetězení zapájení
jednotlivých svalů do komplexních pohybů. V silové přípravě ve vrcholovém sportu je
vhodné zařazovat převážně cviky v CKC s postupným transferem do OKC (Open kinetic
chain). V tomto případě však nechápeme trénink v otevřených řetězcích (OKC) jako cvičení
na posilovacích strojích, ale spíše cvičení, kde není fixovaná distální část končetiny
(odhodové a odrazové cvičení) jako prostředky realizující speciální transfer do sportovního
pohybu (VANDERKA, 2011).
Cacek a kol. (2012) popisuje, že funkční síla úzce souvisí s výkonností sportovce
(člověka) a charakterem zaměřením použití této síly (zda potřebuje pro výkon rychlou
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výbušnou sílu nebo vytrvalostní sílu). Použití funkční síly pro každého představuje jinou
rychlost pohybu, jiný odpor a jiný počet opakování nebo sérií. Tato funkční síla může být
rozvíjena pomocí multidimenzionálních specifických a nespecifických cvičení. Funkční síla
vyžaduje vysokou koordinovanou spolupráci mezi nervovou a svalovou soustavou.
Briant (1999) uvádí, že k rozvoji funkční síly je třeba trénovat svaly zapojené do
pohybu, z hlediska celých pohybů, ne jen jednotlivých svalů. U silových cvičení je nutné
přenést části trénovaného pohybu na jiné pohyby, které musí být podobné skutečně
vykonávanému pohybu. To zahrnuje koordinaci, typy svalových kontrakcí (koncentrické,
excentrické, izometrické), rychlost pohybu a jeho rozsah. Cvičení s nejvyšší přenosovou
účinností jsou ta, která jsou podobná skutečnému pohybu nebo činnosti ve všech těchto
čtyřech složkách.
Další autor Jones (2007) tvrdí, že funkční pohyby jsou všechny pohyby, které mohou
být ve vzájemném vztahu k jakémukoliv přirozeně se vyskytujícímu pohybu nebo pohyby,
které nebyly navržené člověkem. Jsou to pohyby spojující alespoň dvě nebo více svalových
skupin, a to ve více než jedné rovině pohybu, jelikož podle takového vzoru vzniká většina
pohybů reálného života. Funkční pohyby jsou určeny k napodobení reálných pohybů a
zvýšení svalové rovnováhy a kontroly každodenních činností. Dále uvádí, že společným
rysem funkčních pohybů je tendence k aktivaci nebo spolehnutí se na hlavní stabilizační
svaly. Další vlastností definující funkční pohyb je potenciál pro stěhování velkých břemen na
dlouhé vzdálenosti v krátkém čase.
Zvýšení funkčnosti síly se také projevuje snížením množství zbytečných pohybů a
ztráty energie z neefektivních, méně výkonných pohybů. Manipulací se zátěžemi nebo
gravitací rozvíjí větší produkci silových schopností. Koordinace musí též zahrnovat efektivní
sčítání sil v celé požadované vzdálenosti s vhodným načasováním (RADCLIFFE, 2007) .
Boyle (2010), Gambetta (2002), Radcliffe a kol. (1999) popisují význam míry
impulsové akce k pohybu pro projev výkonu a tedy i pro projev silových schopností. Čím
rychleji je spuštěna akční sekvence (posloupnost), tím větší explozivní síla se bude vytvářet a
dosáhnete větší vzdálenosti. Pohyby musí mít vysoký impuls opravdu vytrénovaným
způsobem. Zdůrazňují i význam plyometrických cvičení pro rozvoj funkční síly a její aplikace
do pohybu.
Funkci tělesného jádra pro silovou práci popsal, Radcliffe (2007). Tvrdí, že jakékoli
výkonné pohyby mají počátek v tělesném jádru. Odkazuje na trenéra a vzpěrače Tommyho
Kona, který říká: „Sídlo síly vychází ze silných kyčlí a hýžďových svalů a odtud vyzařuje
výkon dál do dalších svalových skupin, kde slábne úměrně ke vzdálenosti od středu těla“.
20

Funkční projev síly přirovnává ke kameni hozenému do rybníka s klidnou hladinou, kde místo
vstupu kamene do vody je výbušné, pak následuje silné vlnění zmenšující se směrem od
tohoto místa. Funkce lidského těla je jako místo dopade kamene do vody s nejsilnějšími
vlnami poskytnutými tělem.
Jesse Cannone (2003) tvrdí, že funkční síla je schopnost vykonávat opravdové,
funkční pohyby jednodušeji a efektivněji. Lidé provádějí celou řadu pohybových aktivit jako
je chůze, běh, skákání, zvedání předmětů, tlakové a tahové pohyby, ohýbání, kroucení, lezení
apod. Všechny tyto aktivity zahrnují jemné rytmické pohyby ve třech hlavních rovinách
pohybu (frontální, sagitální a transverzální).
V závěru diplomové práce píše Martin Vohradník: „Z poznatků z odborné literatury a
výsledků výzkumné části práce jsem pojem funkční síly definoval jako:Funkční síla se
projevuje ve specifických pohybech, charakterizovaných svou mechanikou, koordinaci a
energetikou. Využívá zapojení většího množství svalových skupin ve více rovinách pohybu, při
zapojení hlavních stabilizačních svalů a správné funkci tělesného jádra, bez přebytečných
pohybů, které vedou k neefektivním ztrátám energie a výkonu v dané činnosti“.

2.7.1 Trénink funkční síly v atletice
Člen NSCA (Americká asociace silových a kondičních trenérů) S. Plisk uvádí, že
funkční trénink zahrnuje pohyby, které jsou specifické z hlediska mechaniky, koordinace a
(nebo) energetiky pro jeden konkrétní typ činnosti, připomínající aktivity denního života.
Cacek a kol. 2012 označují tuto definici funkčního tréninku jako seriozní, přesto tvrdí že
nevystihuje podstatu funkčního tréninku v atletice. Tvrdí že: „Pokud bychom dogmaticky
přijali tuto definici od Pliska, byl by funkční trénink spojen pouze se specifickou silovou
přípravou. Funkční trénink však můžeme plnohodnotně využít i ve všeobecné přípravě a pro
rozvoj dalších pohybových dovedností“.Cacek a kol. 2012 dále píše, že řada autorů uvádí, že
funkční trénink v atletice by měl být součástí přípravy všech věkových kategorií sportovců,
od těch nejmladších až po veteránské kategorie. V každé věkové kategorii, jak dobře víme, je
vhodné věnovat určitý podíl z celkového objemu přípravě specifické a určitý podíl přípravě
nespecifické – všeobecné. Jde tedy o to vybrat pro různé věkové a výkonnostní skupiny
v průběhu různých období (bloku) přípravy ta nejvhodnější cvičení pro rozvoj určitých
schopností, dovedností, fixaci pohybových vzorů atd.
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Funkční síla na rozdíl od speciální síly se obvykle neprojevuje jen s dynamickou silou,
ale využívá i statických silových kontrakcí svalů a může se projevovat v nespecifických i ve
specifických pohybových činnostech (JONES, 2007).
Funkční silový trénink můžeme popsat jako účelový trénink. Funkční silový trénink je
mnoha sportovci a trenéry nesprávně označován jako „ušitý na míru konkrétnímu sportu“, což
znamená, že určité pohyby a sestavy pohybů jsou specifické pro jednotlivé sporty. Ve
skutečnosti je funkční silový trénink vhodný pro všechny druhy sportů. Tato myšlenka pohlíží
na většinu sporů spíše jako na podobné než na rozdílné. Činnosti jako běh, hody, skoky a
laterální pohyby jsou všeobecné dovedností, které se vykytují v mnoha sportech. Proto
funkční silový trénink hledá podobnosti v jednotlivých sportech a snaží se soustředit co
nejvíce na propojení pohybů (BOYLE, 2004).
Hlavním cílem funkčního tréninku je převést zlepšení síly, dosažené v jednom pohybu
na zvýšení síly jiného pohybu, působením na celý neuromuskulární systém. Tato zlepšení
pohybů člověku ve snadnějším provádění jeho každodenních činností (BRIANT, 1999).
Martin Vohradník ve své diplomové práce píše: „Jelikož má překvapivé množství
sportovců malé procento atletické připravenosti týkající se kyčelní mobility, znalosti pohybové
mechaniky a integrity nohy (chodidla), kolene a kyčle odkazuje Radcliffe (2007) na názory
fyzioterapeuta Paula Cheka, který míní, že se musíme znovu naučit schopnosti pohybovat se
jako naši předkové. Schopnost k plnému dřepu byla potřeba pro získání jídla. Schopnost
výpadu, otočení, lezení a plavání, házení a nošení bylo nezbytné pro lov, cestování a přežití“.
Podle Radcliffe (2007) je vysoké procento atletické nepřipravenosti způsobeno mnohem
sedavějším způsobem života, chudší výživou, nesprávnou běžeckou mechanikou, menší
tělesnou výchovou a tělesnou strukturací (jinými slovy, děti lezou méně po stromech). Proto
je nutné nezačít hned cvičit a rozvíjet pohybové schopnosti, ale nejprve přeškolit funkční
pohybové vzory potřebné k efektivním pohybům.
Funkční silový trénink připravuje sportovce pro jeho druh sportu. Funkční silový
trénink využívá mnoho konceptů vytvořených ke zvýšení rychlosti síly a výkonu a ke snížení
rizika úrazu. Dobrou metodou funkčního tréninku je např. trénovat klasický benchpress a
dřepy a transformovat je do balančních cvičení a dřepů na jedné noze. Zásadou funkčního
silového tréninku je vytvořit adekvátní odpor a použít jej při cvičeních (BOYLE, 2004).
Pokud budeme na funkční trénink nahlížet pouze z pohledu atletického silového
tréninku, potom cílem bude nárůst určitého typu síly při multidimenzionálních (3D) nebo
izolovaných pohybech. Z vlastní zkušenosti doporučuje Cacek a kol. (2012) preferovat
činnosti multidimenzionálního charakteru, tzn. s volnými odpory, vlastní hmotností, popř.
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volnými kladkami. „V některých případech bude ale vhodné zapomenout na „činky“ a
namísto nich aplikovat izolovaná cvičení na strojích. Stejně tak platí, že při cvičení s odporem
vlastního těla budeme vybírat cvičení, která budou cvičenci schopni provést správně technicky
po daný počet opakování a sérií.“říká Cacek a kol. (2012) v magazínu Atletika. Z tohoto
článku vyplývá, že funkční síla v atletice probíhá v multidimenzionálních pohybech. Výhodou
těchto pohybů, které probíhají ve více kloubech, je:


Aktivace většího spektra svalů



Učení se novým motorickým vzorům (zvyšuje efektivitu činnosti)



Zlepšování mezisvalové koordinace



Posílení stabilizátorů kloubů, pánve, páteře…

Zásady zvyšování funkční síly nejen v atletice, ale i v ostatních sportech uvádějí
autory Boyle (2004), Cook (1997), Plisk (2006), Gambetta (2002):


Začít se základními cviky



Tyto cviky zpočátku trénovat s vlastní váhou



Postup od jednoduchého ke komplexnímu



Trénink pohybů



Kombinace základních cviků s více funkčními



Budovat sílu zdola nahoru



Pro lepší propojení funkční síly začlenit do tréninku tahové, tlakové
a rotační pohyby

Funkční silový trénink zahrnuje cvičení prováděné na různých zařízeních, jako jsou
cvičební míče, pěnové válce a rovnovážné desky, jejichž cílem je vytvořit náročnější prostředí
pro účely zahrnující trénink méně trénovaných a hlouběji se nacházejících stabilizačních
svalů. Větší zapojení stability je klíčem k zvýšení výkonnosti a celkových výsledků (BOYLE,
2010).
Martin Vohradník ve své diplomové práci podotkl, že pro zvýšení funkční síly
v atletice i v jiných sportech jsou nejvhodnější cviky vzpěračů a silových trojbojařů (např.
zdvihy a trhy), jenž zdůrazňují mnohokloubní zapojení a učí zvládat technickou náročnost
pohybu.
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Ve funkčním tréninku platí, že už od útlého věku mladých atletů je vhodné přípravu
individualizovat. Když nejslabší člen tréninkové skupiny bude schopen „dřepnout“ s 60 kg
činkou, neznamená to, že shodný odpor bude rozvíjet shodný druhy síly u nejsilnějšího člena
skupiny, který je například schopen „dřepnout“ 130 kg činkou. Cacek a kol. (2012) dále
zdůrazňuje, že funkční trénink není žádny univerzální termín, který zahrnuje soubor
konkrétních cviků, jež vám umožní zázračně rozvinout výkonnost. Funkční trénink je každý
trénink, který vede k růstu výkonnosti (ne ze dne na den, ale v krátkodobém – střednědobém
nebo dlouhodobém horizontu). Pro každého bude funkční trénink představovat jiný soubor
cviků, jinou rychlost pohybu, jiný odpor, jiný počet opakování a sérií. Na závěr dodal:
„Nenechte se přesvědčit rádoby odborníky, že pouze „funkční“ cvičení na TRX, BOSU,
Indoboardu s Kettlebelly aj. je to jediné správné“.
Trénovat funkční sílu v průběhu pohybu daného sportu je významné i jako prevence
zranění. Trénováním funkční síly učí atleta zvládnout svou tělesnou hmotnost ve všech
rovinách pohybu. K tomu využívá tělesnou hmotnost jako odpor a pozice, které mají pro
sportovce význam v jeho sportu (BOYLE, 2010).
Gambetta a kol. (2002) vysvětluje trénink silových schopností jako interakci těla,
gravitace a země a vysvětluje ho jako: „mnohorozměrný přístup zahrnující atletické pohyby
navržené k přenosu a zlepšení výkonu. Jedná se o progresivní spektrum odporových režimů
vedoucích k vysokorychlostním a vysokosilovým činnostem“.

2.7.2 Funkční síla ve vrhačských disciplínách
Gambetta (2002) se inspiroval silovým tréninkem vzpěračů a silových trojbojařů. Za
základní cvik zvyšující funkční sílu ve vrhačských disciplínách pokládá trhy a přemístění.
Dřep je v silovém tréninku vrhačů jeden ze základních cviků. Vyplývá to z tvrzení Bosche
(2001), který tvrdí, že cílem silového tréninku se dřepy je posílení všech svalů těla, kyčlí a
nohou využívaných při intenzivním zrychlení, běhu, skákání, zpomalování a změn směru.
Tlaky z pozice vstoje vyžadují více spojených atletických funkcí. Vychylují rovnováhu,
stabilizují trup, zvyšují mobilitu v bocích a ramenou a pohybují dolními končetinami do pozic
využívajících pákový efekt. Podle Šimona a kol. (2004) jsou vrhačské disciplíny jako vrh
koulí, hod diskem nebo kladivem rychlostně-silového charakteru. Tím pádem je ve funkčním
silovém tréninku vrhačů vhodné zařazovat plyometrické cvičení, protože podle Radcilffe a
Farentinose (1999) jsou tyto cviky vhodné pro zlepšení reakcí, výbušnosti, rychlosti a
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schopnosti generovat sílu určitým směrem. Plyometrický trénink představuje přetížení, které
nutí nervosvalový systém pracovat s větší intenzitou. Pomocí výšky, vzdálenosti, externí
zátěží a počtem opakování každého cviku se reguluje intenzita daného cvičení.
Další autor Thibaudeau (2006) považuje výše zmíněné cviky, jako jsou dřepy s osou,
přemístění, trhy za klíčové v tréninku maximální a výbušné síly. Tyto cviky s volnou činkou
jsou multikloubní, připomínají pohyby každodenního života a jsou při nich aktivovány hlavní
stabilizační svaly, takže plní většinu parametrů, kterými jsou cvičení funkční síly
charakterizovány podle Cacek (2012), Radcliffe (2007), Jones (2007). Z tohoto důvodu by
měla být tato cvičení součástí funkčního silového tréninku vrhačů. Jak bylo uvedeno v úvodu
této práce, výkon ve vrhačských disciplínách závisí na maximální a výbušné síle.
Autorů řešících problematiku funkční síly a funkčního tréninku v atletice je v Čechách
a na Slovensku bohužel málo. Velmi přínosný byl pro tuto práci odborní článek v magazínu
Atletika, v kterém se Cacek a kol. (2012) zabýval právě tématem funkční síly v atletice. Na
Slovensku zase vyšel vědecký sborník Atletika 2011, v kterém Vanderka a Longová (2011)
řeší stejné téma jako výše zmínění autoři.

2.8

Význam funkční síly ve vrhačských disciplinách

Rozvoj svalové síly každého vrhače bez rozdílu disciplín je plánován do celého
tréninkového roku. Uskutečňuje se v rámci kondiční a také technické přípravy (ŠIMON a
kol., 2004). Toto tvrzení potvrzuje fakt, že silový trénink hraje v těchto sportovních
disciplínách velmi důležitou roli. Jak bylo zmíněno výše, funkční síla se na rozdíl od speciální
síly může projevovat v nespecifických i ve specifických pohybových činnostech. Z tohoto
důvodu je možné v tréninku funkční síly u vrhačů zařadit cvičení specifické ale i cvičení
nespecifické. Nespecifický cvik zvyšující funkční sílu u koulaře může být například dřep na
jedné noze z vyvýšeného místa. Kyvadlový vrh nebo, plyometrické cvičení tzv. „shot box“
představují pro koulaře cvičení specifické a zároveň zvyšují funkční sílu. Z hlediska
specifičnosti cvičení můžeme tyto cviky zařadit mezi cvičení specifické, protože pohybový
vzorec cvičení připomíná vrh koulí a koulařský sun. U dospělých vrhačů se podle Šimona a
kol. (2004) trénink síly v přípravném období dělí na:
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 Všeobecný silový trénink
 Trénink maximální svalové síly
 Trénink speciálních silových schopností
Cviky zvyšující funkční sílu bychom mohli zařadit jak do obecného silového tréninku,
tak do tréninku speciálních silových schopností. Obsahem tréninku speciálních silových
schopností by mohli být cvičení specifické pro danou disciplínu a zároveň rozvíjející funkční
sílu. Součástí silového tréninku vrhačů by měla být cvičení zvyšující funkční sílu a to hned
z vícera důvodů.
Hod diskem, vrh koulí nebo hod oštěpem představují pohyby přirozené, protože hody,
vrhy, tahy a tlaky patří mezi pohyby, s kterými se člověk střetává každý den. Podle Jonese
(2007), Canonne (2003) a Pliska (2006) splňují tyto pohybové činnosti jednu z charakteristik
funkční síly, protože tyto autoři tvrdí, že se funkční síla projevuje v přirozených pohybech.
V silovém tréninku vrhače můžeme spatřit množství plyometrických cvičení jako jsou hody a
vrhy z různých poloh. Plyometrická cvičení zvyšují funkční sílu podle Radcilffe a Farentinose
(1999), Boyle (2010) a Gambetta (2002). Důležitou roli hraje při diskařské otočce nebo
koulařském sunu právě funkce tělesného jádra, z kterého vychází podle trenéra a vzpěrače
Tommyho Kona silový impulz a podílí se podle Burzové (2005) a Radcliffe (2007) na
udržování dynamické rovnováhy. Cvičení funkční síly aktivují podle Jones (2007) a Boyle
(2010) svaly jádra. To je další z důvodů, proč by měl být funkční silový trénink součástí
silové průpravy vrhače.
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3

3.1

Výzkumná část

Cíle práce

Cíle bakalářské práce jsou:
 Analyzovat pojem „funkční síla“ a „funkční silový trénink“
 Prostřednictvím ankety zjistit, nakolik je pojem funkční síla a její využití v tréninku
trenérem a atletům známy.

3.2

Úkoly práce

Úkoly bakalářské práce jsou:
 Prostudování dostupné domácí a zahraniční odborné literatury zabývající se tématem
funkční síly a funkčního silového tréninku v atletice, konkrétně ve vrhačských
disciplínách.
 Vytvoření anketního formuláře
 Zpracování a vyhodnocení výsledků ankety
 Charakterizovat podmínky funkčního silového tréninku v atletice
 Vytvořit zásobník základních cviků, které zvyšují funkční sílu ve vrhačských
disciplinách podle výsledků ankety a poznatků z dostupné literatury

3.3

Design práce
Pro získání informací od respondentů prostřednictvím ankety, byla využita metoda

kvalitativního dotazování. Jde o nesystematický průzkum, který byl pro respondenty
anonymní.
Z odborné literatury řešící problematiku funkčního tréninku a funkční síly a
diplomové práce Martina Vohradníka jsem získal informace, na základě kterých byla
vytvořena anketa. Úkolem výše zmíněné diplomové práce bylo zjistit pomocí ankety úroveň
informovanosti tělovýchovných pracovníků Armády České republiky a civilních trenérů o
funkční síle. Úkol této práce je stejný, avšak dotazovaní byli vrcholoví atletičtí trenéři a
vrcholoví atleti. Podmínkou vrcholového trenéra nebo atleta bylo vyhrát alespoň jednou
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republikové mistrovství. Hendl (2008) popisuje ve své knize anketu jako metodu
kvalitativního dotazování.
Forma ankety této práce obsahuje pevně danou strukturu otázek a uzavřených otázek,
na které odpoví respondent zaškrtnutím jedné ze 4 možných odpovědí. Anketa obsahuje i
otevřené otázky, kde může dotazovaný vyjádřit své subjektivní názory, které zůstanou zcela
anonymní. Anketní otázky zodpovědělo celkově 6 atletů a 9 atletických trenérů.
Hlavním z úkolů této práce bylo vytvořit zásobník základních cviků, které zvyšují
funkční sílu ve vrhačských disciplinách podle výsledků ankety a poznatků z dostupné
literatury. Tyto cviky poté vyzkoušet v praxi v silovém tréninku vrhačů.
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4

Výsledky

4.1

Zásobník cviků

Jak bylo uvedeno v abstraktu, zásobník cviků byl vytvořen na základě poznatků
získaných z odborné literatury zabývající se tématem funkční síly. Druhý zdroj byly výsledky
ankety. Dotazovaným respondentům byla položena otázka: Znáte nějaké konkrétní cvičení?
Jestli ano vyjmenujte tři cviky, které podle vás zvyšují „funkční sílu v atletice“. Většina
respondentů uvedla cviky, které zmiňují autory jako Cacek (2012), Vanderka (2011), Petr a
Štastný (2012), Thibaudeau (2006) nebo Martin Vohradník ve své diplomové prácí. Vybral
jsem však cviky, které se shodují co nejpřesněji s cviky uvedenými ve vybraných titulech
výše zmíněních autorů. Všechny cviky, které zásobník obsahuje, splňují základní parametry
cvičení rozvíjející funkční sílu, které uvedli ve svých knihách autoři jako Cacek (2012),
Radcliffe (2007), Jones (2007).
Tato kapitola obsahuje jenom seznam cviků. Jejich popis a obrázky jsou obsahem
přílohy A.
Zásobník cviků:
1

Trh

2

Rumunsky mrtvy tah s jednoručkami na jedné noze

3

Přemístění

4

Kliky na jednoručních činkách se zapažením

5

Dřep na jedné noze z vyvýšeného místa

6

Výpady s činkou ve vzpažení

7

Násobené odrazy z dřepu jednonož zánožný pravou/levou

8

Turecký zdvih

9

Dřep s činkou ve vzpažení

10

Přemístění a nadhoz
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4.2

Výsledky ankety

Skupinu dotazovaných tvořili vrcholoví atletičtí trenéři a vrcholoví atleti. Podmínkou
vrcholového atletického trenéra nebo vrcholového atleta bylo vyhrát alespoň republikové
mistrovství. Celkově bylo rozesláno 20 anketních formulářů, návratnost byla 9, tj. 45%. Dále
byl výzkum realizován návštěvou největších pražských atletických klubů, kde jsem rozdal
anketní formuláře, které jsem pak od respondentů sesbíral.
Otázka č. 1: Znáte pojem „funkční síla“?
Dotazovaní měli v této otázce vybrat jednu ze 4 odpovědí: A) určitě ano, B) spíše ano, C)
spíše ne, D) určitě ne. Z celkového počtu respondentů 4 označili možnost A), možnost B) spíše ano
označilo 10 respondentů a 1 označil možnost D) určitě ne. (Graf č.1).
Graf 1: Znalost pojmu funkční síla

Zdroj: Vlastní výzkum
Otázka č. 2: Co jsi představujete pod pojmem „funkční síla“?
V této otázce nebyli na výběr žádné možnosti. Otázka byla formulována tak, aby měl
respondent možnost volně vyjádřit svůj názor na danou problematiku.
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Dotazovaní odpověděli takto:

1.

„Funkční síla se projevuje v konkrétních specifických pohybech. Vyšší funkční
síla souvisí s lepším výkonem. V atletice koordinace všech segmentů těla a
jejich spolupráce“

2.

„Přirozené cviky prováděné hlavně s vlastním odporem, vlastní váhou.
Využitelná síla pro výkon“

3.

„Síla využitelná pro daný konkrétní sport. Není závislá na váhách závaží, ale
spíše na podobnosti provedení s daným požadovaným výkonem. Cvičení bez
maximálního odporu s využitím tzv. svalového core centra“

4.

„Silový projev komplexního pohybu“

5.

„Síla, která vzniká zapojením maximálního množství svalových skupin při
přirozené pohybové aktivitě“

6.

„Kolik člověk uzvedne“

7.

„Síla, která mi pomůže dosáhnout co nejlepšího výkonu v mé disciplíně“

8.

„Cviky na zpevnění těla“

9.

„Komplex silových schopností, které se projevují v pohybech připomínajících
aktivity každodenního života“

10.

„Síla, která se promítá do všech rovin“

11.

„Maximálně efektivní využití komplexní síly vzhledem k vlastnímu tělu i okolí“

12.

„Síla, kterou využiju pro to, co potřebuju“

13.

„Celková síla organizmu“

14.

„Trénink určený k rozvoji síly a ušitý na tělo vzhledem ke své specializaci“

15.

Jeden z respondentů označil v předchozí otázce možnost D, a teda tvrdí, že
pojem funkční síla určitě nezná. Z tohoto důvodu jeho odpověď v této otázce
absentuje.

Otázka č. 3: Znáte nějaké konkrétní cvičení? Jestli ano vyjmenujte tři cviky, které
podle vás zvyšují „funkční sílu v atletice“.
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Atletický trenéři a atleti uvedli následovné cviky:

1.

„Odhody koulí vpřed a vzad, přeskoky překážek, nakládací činka – přemístění,
trh“

2.

„Polohované dřepy s výskokem, tzv. tappink s polohováním s následnými
změnami těžiště, výstupy na bednu“

3.

„Dřepy na jedné noze, výskoky na vyvýšené místo pomocí švihové nohy se
seskokem, balanční cvičení na uvědomení si pohybu rukou a nohou zvlášť a
odděleně “

4.

„ Odhody medicinbalů, přemístění, běh s odporem“

5.

„Běh s odporem, cvičení s vodním vakem, odhody medicinbalů“

6.

„Běh do kopce, šplh, odhody“

7.

„Přemístění, trh, dřep“

8.

„Posilování, protažení, běh“

9.

„Turecký vztyk, přemístění s výrazem, Rumunsky mrtvy tah s jednoručkami na
jedné noze“

10.

„Trh, dřep, pullover“

11.

„Přemístění, trh, sed s výskokem“

12.

„Přemístění, dřep na jedné noze, cviky na TRX“

13.

„Násobené žabáky, kliky ve stoje na rukou, shyb z visu do podporu“

14.

„Kliky na medicinbalech, dřep s činkou ve vzpažení, přemístění“

15.

„Brzděné rovinky, mrtvý tah, TRX“

Otázka č. 4: Přikládáte těmto cvičením velkou důležitost?
Podobně jako v první otázce měli dotazovaní v této otázce vybrat jednu ze 4 odpovědí: A)
určitě ano, B) spíše ano, C) spíše ne, D) určitě ne. 7 z dotazovaných označilo možnost A) určitě ano,
dalších 7 označilo možnost B) spíše ano, a jeden z respondentů se domnívá, že tyto cviky nejsou moc
důležité, protože označil možnost C) spíše ne. (Graf č. 2)
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Graf 2: Důležitost cvičení funkční síly
7%

47%
A) určitě ano
B) spíše ano
C) spíše ne
D) určitě ne

47%

Zdroj: Vlastní výzkum
Otázka č. 5: V kterém období ročního tréninkového cyklu by jste tyto cviky
zařadili?
Tato otázka je opět formulována tak aby měl respondent možnost volně vyjádřit svůj
názor nebo stanovisko vůči dané problematice.
Dotazovaní odpověděli následovně:

1.

„Přípravné období“

2.

„Přípravné a předzávodní období“

3.

„Nejvíce v pokročilejší fázi přípravného období, možno ale po celý
rok“

4.

„Celoročně“

5.

„Přípravné období“

6.

„V celém ročním tréninkovém cyklu“

7.

„V celém“

8.

„Všeobecná příprava 1“

9.

„V celém ročním tréninkovém cyklu (mimo přechodné období)
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10.

„Ve všech cyklech“

11.

„Přípravné období před závodní sezonou“

12.

„Ve všech cyklech“

13.

„Ve

všech

cyklech

ročního

tréninkového

cyklu,

nejvíc

ale

v předzávodním období“
14.

„Přípravné období“

15.

„V celém“

9 z 15 respondentů si myslí, že cviky rozvíjející funkční sílu je vhodné zařadit
v každém ročním tréninkovém cyklu, tedy po celý rok. Ostatní respondenti se domnívají, že
tyto cviky je nejvhodnější zařadit v přípravném období, ve všeobecné přípravě nebo
v přípravném a předzávodním období. (Graf č.3)

Graf 3: Trénink funkční síly v rámci ročního tréninkového cyklu

Zdroj: Vlastní výzkum
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Otázka č. 6: Upřednostňujete cviky s činkou nebo cviky na posilovacích
strojích?
V této otázce se 86% respondentů, teda 13 shodlo na tom, že upřednostňují cviky
s činkou před cviky na posilovacích strojích. Jeden z dotazovaných uved: „Neupřednostňuji
ani jedno ani druhé, tak jak cviky s činkou i cviky na posilovacích strojích mají svůj význam,
doplňují se“, další z respondentů uved: „Neupřednostňuji ani cviky s činkou, ani cviky na
strojích, cvičím obojí stejně“.
Otázka č. 7: Myslíte, že izolované cviky (v jedné rovině přes jeden kloub) jsou
přirozenými cviky?
Na výběr měli respondenti jednu ze 4 odpovědí: A) určitě ano, B) spíše ano, C) spíše
ne, D) určitě ne. 4 dotazovaní jsou přesvědčení, že izolované cviky určitě nejsou přirozenými
cviky, 9 se domnívá, že cviky v jedné rovině přes jeden kloub spíše nejsou přirozenými cviky.
Izolované cviky pokládají 2 respondenti za spíše přirozené cviky. (Graf č. 4)
Graf 4: Přirozenost izolovaných cviků

Zdroj: Vlastní výzkum
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Otázka č. 8: Cvičíte takzvaný „core trénink“ s využitím balančních pomůcek?
Na výběr byla jedna ze 4 možností: A) určitě ano, B) spíše ano, C) spíše ne, D) určitě
ne. V této otázce jsme došli k zajímavému zjištění, a to že skoro polovina z respondentů
nezařaďuje do tréninku cviky na posílení svalů hloubkového stabilizačního systému
s využitím balančních pomůcek. Až 7 ze všech dotazovaných uvedla, že tzv. „core ténink“
s využitím balančních pomůcek spíše necvičí. Jeden dokonce tvrdí, že tento trénink necvičí
vůbec, protože označil možnost D). Pro 2 respondenty představuje výše zmíněný trénink
důležitou součást tréninku, protože označili možnost A, a teda tvrdí že, určitě cvičí tzv.
„jádro“ za pomoci balančních pomůcek. (Graf č. 5)
Graf 5: Využívaní balančních pomůcek při tzv. „core“ tréninku

Zdroj: Vlastní výzkum
Otázka č. 9: Jsou plyometrická cvičení vhodná pro rozvoj „funkční síly“?
Podobně jako u předchozí otázky byla na výběr jedna ze 4 možností: A) určitě ano, B)
spíše ano, C) spíše ne, D) určitě ne. 14 respondentů, teda 93% z celkového počtu si myslí, že
plyometrická cvičení, při kterých je využívané svalové předpětí, zvyšují funkční sílu. 5 z nich
je o tom přesvědčeno a označilo možnost A, ostatních 9 vybralo možnost B a přiklání se tedy
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k tomu, že by plyometrická cvičení mohla zvyšovat úroveň funkční síly. Jeden z respondentů
se naopak domnívá, že tyto cvičení neovlivňují úroveň funkční síly a označil možnost C.
(Tabulka č.1)
Tabulka č. 1: Vhodnost plyometrických cvičení na rozvoj funkční síly
Počet respondentů

Procenta

určitě ano

5

33%

spíše ano

9

60%

spíše ne

1

7%

určitě ne

0

0%

Zdroj: Vlastní výzkum
Otázka č. 10: Jsou cviky s činkou lepší pro rozvoj „funkční síly“ než posilovací
stroje?
Ani jeden z respondentů neoznačil v této otázce zápornou odpověď, a teda neoznačil
ani jednu z možností C) spíše ne nebo možnost D) určitě ano. Nadpoloviční většina
respondentů je přesvědčena, že cviky s činkou jsou lepší pro rozvoj funkční síly než cviky na
posilovacích strojích a teda 8 dotazovaných označilo možnost A) určitě ano. Ostatních 7 se
přiklání k této možnosti a označilo možnost B) spíše ano. (Tabulka č. 2)
Tabulka č. 2: Cviky s činkou kontra cviky na posilovacích strojích
Počet respondentů

Procenta

určitě ano

8

53%

spíše ano

7

47%

spíše ne

0

0%

určitě ne

0

0%

Zdroj: Vlastní výzkum
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Otázka č. 11: Považujete pojem speciální síla a „funkční síla“ za synonymum? Pokud ne,
vysvětlete, v čem spatřujete rozdíl.
Respondenti odpověděli následovně:

1.

„Speciální síla je bližší dané specializaci, kdežto funkční síla může být pro
všechny stejné“

2.

„Speciální síla – zapájení pouze určité svalové skupiny pro speciální
disciplínu“

3.

„Funkční síla je využitelná ve více oblastech zájmu“

4.

„Speciální síla je spjatá se specializací“

5.

„Speciální síla je například první krok při startu z bloku“

6.

„Speciální = specifická, síla potřebná na provedení konkrétního pohybu,
funkční síla se promítá jako úroveň kooperace svalových skupin“

7.

„Funkční síla, optimalizace všech svalových skupin, tak aby člověk v první
řadě zvládl sám sebe a následně i činku“

8.

„Speciální síla je zaměřená už na specifické potřeby, zatím co funkční síla
rozvíjí sílu kompletního těla“

9.

„Speciální síla je více spjatá se specializací v daném sportu“

10.

„Funkční síla je více využitelná při aktivitách denního života, při různých
tazích, tlacích a přirozených pohybech, zatím co speciální síla je využitelná
hlavně pro danou sportovní specializaci“

11.

„Ano“

12.

„ Nevím moc o, co jde, budu muset dostudovat“

13.

„Při cvičení speciální síly zapájí atlet jenom určité svalové skupiny“
Většina z respondentů, konkrétně 85% se domnívá, že pojem „speciální síla“

není synonymum pojmu „funkční síla“ a stručně se snažili popsat rozdíly mezi výše
zmíněními pojmy. Z odpovědí které respondenti uvedli, je zřejmé, že „funkční síla“ není to
samé jako „speciální síla“ a že tyto pojmy nejsou synonyma. Dále, můžeme na základě výše
zmíněných odpovědí konstatovat, že speciální síla je úzce spojena s danou specializací,
kdežto funkční síla má obecnější charakter. Při cvičení speciální síly aktivuje atlet jenom
určité svalové partie nebo svaly, které jsou vedoucí při vykonávaní pohybu modelové
techniky dané disciplíny.
38

4.3

Shrnutí výsledků
Jedním z cílu této práce bylo prostřednictvím ankety zjistit, nakolik je pojem

funkční síla a její využití v tréninku trenérem a atletům známy. Z výsledků ankety můžeme
konstatovat, že dotazovaní atletičtí trenéři a atleti jsou dostatečně informovaní o tomto druhu
silové schopnosti, protože většina z nich uvedla odpovědi nebo definice, které vyplývají i
z knih autorů jakými jsou Jones (2007), Boyle (2004), Briant (1999), Thibadeau (2006).
Vanderka (2011) se v jedné své studii zabývá otázkou: „Co je lepší? Cviky s činkou nebo cviky
na posilovacích strojích?“. Anketa obsahuje otázku (otázka č. 6), jejíž cíl je zjistit jestli
dotazovaní atletický trenéři a atleti upřednostňují cviky s činkou nebo cviky na posilovacích
strojích. 13 z 15 dotazovaných upřednostňuje cviky s činkou před cviky na posilovacích
strojích a 2 respondenti uvedli, že neupřednostňují cviky s činkou před cviky na posilovacích
strojích a naopak. Cílem otázky č. 9 bylo zjistit, zdali si respondenti myslí, že jsou
plyometrická cvičení vhodná pro rozvoj funkční síly. Jak uvádí tabulka č. 1, až 60 %
z celkového počtu respondentů si myslí, že cvičení využívající svalové předpětí mohou být
vhodné pro rozvoj funkční síly. 33% dotazovaných je o vhodnosti plyometrických cvičení
v rámci rozvoje funkční síly přesvědčena a zbylých 7% se přiklání k možnosti, že tato cvičení
nejsou vhodná pro trénink funkční síly. Autoři Boyle (2010), Gambetta (2002), Radcliffe a kol.
(1999) zdůrazňují význam plyometrických cvičení pro rozvoj funkční síly a její aplikace do
pohybu. Z výsledků otázky č. 9 vyplývá, že se většina dotazovaných odpověděla správně.
Anketa obsahuje 11 otázek, z kterých 7 dává na výběr respondentovi jednu ze 4 možností.
Zbylých čtvero otázek bylo formulováno tak, aby měl možnost dotazovaný volnou formou
odpovědět. Pomocí výsledků otázky č. 3: „Znáte nějaké konkrétní cvičení? Jestli ano
vyjmenujte tři cviky, které podle vás zvyšují „funkční sílu v atletice“ a poznatků získáních
z odborné literatury byl vytvořen zásobník 10 cviků, které jsou vhodné pro trénink funkční síly.
Při tréninku cvičení, které zásobník obsahuje, dochází k zapojení vícero svalových skupin,
k zapojení hlubokého stabilizačního systému a všechny pohyby při cvičení probíhají ve více
kloubech. Tyto cviky tedy splňují základní parametry cviků funkční síly podle Cacek (2012),
Boyle (2010), Jones (2007). Výhodou zásobníku je jeho využitelnost. Jeho cviky nejsou
výhradně jenom pro atlety. Cviky jako je přemístění, dřep na jedné noze nebo kliky na
medicinbalech jsou vhodná pro zvyšování úrovně silových schopností téměř ve všech silověrychlostních, rychlostních nebo rychlostně-silových sportech.
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Diskuze

Z výsledků ankety je možné konstatovat, že dotazovaní atletičtí trenéři a atleti jsou
obeznámeni s pojmy funkční síla a funkční silový trénink. Většina z respondentů si myslí, že
cviky s činkou jsou lepší pro rozvoj funkční síly než cviky na posilovacích strojích. Vanderka
a kol. (2011) tvrdí, že výhodou cviků s činkou je fakt, že neomezují v pohybu a neizolují
jednotlivé pohyby činnosti. Při většině cvičení na strojích je sportovec fixován v určité poloze
a pohyb je vykonáván v jedné rovině přes jeden kloub. Přesto jsou některé stroje vhodné
k tréninku funkční síly (GAMBETTA, 2007). Na otázku č. 6: „Upřednostňujete cviky
s činkou

nebo

cviky

na

posilovacích

strojích?“

jeden

z respondentů

odpověděl:

„„Neupřednostňuji ani jedno ani druhé, tak jak cviky s činkou i cviky na posilovacích strojích
mají svůj význam, doplňují se“a tím pádem se shoduje s výše zmíněným tvrzením autora
Gambetty.
Vyhodnocení ankety ukázalo, že izolované cviky v jedné rovině přes jeden kloub
nepovažují respondenti za přirozené cviky, a dále že až 86% ze všech respondentů
upřednostňuje cviky s činkou před cviky na posilovacích strojích. Z výsledků ankety je dále
zřejmé, že plyometrická cvičení podle dotazovaných rozvíjí funkční sílu a teda jsou vhodná
v tréninku funkční síly. Autoři Radcilffe a Farentinose (1999), Boyle (2010) a Gambetta
(2002) tvrdí že plyometrická cvičení zvyšují funkční sílu. Vhodnost využívání těchto cvičení
ve funkčním tréninku potvrzuje i náš výzkum. Zajímavým zjištěním byl fakt, že téměř
polovina z respondentů necvičí tzv. „core trénink“ s využitím balančních pomůcek.
Pojem speciální síla a funkční síla nepovažují tito atletičtí trenéři a atleti za synonyma.
Největší rozdíl vidí v tom, že speciální síla je úzce spjatá s danou specializací a funkční síla
má obecnější charakter. Mezi speciální a funkční sílou dále spatřují rozdíl v tom, že při
cvičení speciální síly aktivuje sportovec jen určitě svalové partie nebo svaly. Funkční trénink
představuje podle dotazovaných přirozené cviky při nich sportovec zapojuje maximální
množství svalových skupin. Tyto názory potvrzují i tvrzení Jonese (2007), Canonne (2003) a
Pliska (2006) že funkční síla se projevuje v přirozených pohybech.
Většina z respondentů považuje za základní cviky zvyšující funkční sílu různé variace
dřepů, mrtvých tahů, nebo klasické vzpěračské cviky trh nebo přemístění. Přirozená cvičení
jako je běh s odporem, odhody medicinbalem nebo šplh na laně uvedli respondenti také jako
cviky zvyšující funkční sílu.
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Závěr

Odborná veřejnost se dnes střetává s pojmem „funkční síla“ nebo „funkční silový
trénink“ opravdu často. Některé zdroje popisují funkční trénink jako nějakou novinku,
přičemž se tento typ silového tréninku vyskytuje už pár desítek let. Cacek a kol. (2012) se
v odborném magazínu Atletika zmínil o tom, že se množstvo rádoby odborníku snaží
přesvědčit neinformovanou veřejnost o tom, že funkční cvičení jsou pouze cvičení na TRX,
BOSU, cvičení s Kettlebelly, což není zcela pravdivé tvrzení. Na druhé straně, jeden
z respondentů uvedl, že pojem funkční síla určitě nezná, a tím pádem nebyl obeznámen
s problematikou funkčního tréninku. Dotyčný respondent vychoval ale olympijskou vítězku a
držitelku světového rekordu. To je určitě zajímavé zjištění.
Silový trénink vrhačů představuje důležitou součást tréninku. Uskutečňuje se v rámci
kondiční a také technické přípravy (ŠIMON a kol., 2004). Radcliffe (2007) tvrdí, že jakékoli
výkonné pohyby mají počátek v tělesném jádru. Jednou z charakteristik cvičení funkční síly je
aktivní zapájení hlubokých stabilizačních svalů, teda svalů jádra. To je jeden z důvodů, proč
by silový trénink vrhačů měl obsahovat cvičení rozvíjející funkční sílu. Další autor
Thibaudeau (2006) považuje cviky, jako jsou dřepy s osou, přemístění, trhy za klíčové
v tréninku maximální a výbušné síly. Tyto cviky s činkou jsou multikloubní, připomínají
pohyby každodenního života a jsou při nich aktivovány hlavní stabilizační svaly, takže plní
většinu parametrů, kterými jsou cvičení funkční síly charakterizovány podle Cacek (2012),
Radcliffe (2007), Jones (2007). Jak bylo zmíněno, výkon ve vrhačských disciplínách mimo
techniku a somatotyp závisí na úrovni maximální a výbušné síle, tím pádem je vhodné tyto a
jiné cvičení „funkční síly“ zařadit do silové přípravy vrhačů.
Jak bylo uvedeno v úvodu, některé otázky ankety této práce byli převzaté, nebo jsou
velmi podobné otázkám ankety diplomové práce Martina Vohradníka. Výsledky a závěry
ankety této práce jsou velmi podobné výsledkům a závěrům výše zmíněné diplomové práce.
Pomocí poznatků získaných z odborné literatury a výsledků výzkumné části práce
jsem pojem funkční síly definoval jako:
Funkční síla v atletice nebo funkční silový trénink zahrnuje cvičení, která se svojí
biomechanikou podobají modelovým výkonům ve vrhačských disciplínách. Jde přitom o
komplexní, multikloubní cvičení, při kterém se na udržení rovnováhy podílejí svaly jádra, do
pohybu je zapojeno co nejvíc svalů nebo svalových skupin. Výsledkem těchto cvičení je
zefektivnění určitého pohybu.
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Příloha A – Zásobník cviků

1.

TRH

Tento klasický vzpěračský cvik zvyšuje dynamickou sílu. Tak jako přemístění, nadhoz
i trh je technicky a koordinačně náročný cvik. Jeho přínos v silovém tréninku je ale
nenahraditelný.
Základní pozice: Dřep, činka na zemi a její osa nad špičkami nohou. Zápěstí, kolena, ramena
jsou před osou činky. Úchop činky je široký.
Provedení: Obdobně jako u přemístění, vytáhnout činku, boky a ramena stoupají současně
vzhůru, paže jsou napjaté v loktech a jakmile osa míjí kolena a dostane se na
stehna rychlost vytažení akceleruje. Následuje tzv. trojí propnutí (propnutí ve 3
kloubech: v kotníku, kolením a kyčelním kloubu), cvičenec je ve výskoku.
Dopadá do podřepu rozkročného, činka je ve vzpažení nad tělem. Následuje
přechod z podřepu do stoje, činka je nad hlavou ve vzpažení. (obr. 1, 2, 3).
Variace: - Trh s jednoručními činkami

Obrázek 1

Obrázek 2

I

Obrázek 3

2.

RUMUNSKY MRTVY TAH S JEDNORUČKAMI NA JEDNÉ NOZE

Tento cvik je variací klasického rumunského mrtvého tahu. Toto cvičení je zaměřeno
hlavně na posílení svalů zadní strany stehna. V jedno oporovém postavení cvičenec aktivuje i
svaly tzv. „jádra“ kvůli udržení stability.
Základní pozice: Stoj na pravé/levé noze, cvičenec drží činky volně při těle.
Provedení: Provést váhu předklonmo, paže drží jednoručky a visí svisle k zemi (obr. 4, 5).
Variace: - namísto jednoruček použít nakládací činku (osu)
- stojná noha spočívá na balanční pomůcce

Obrázek 4

3.

Obrázek 5

PŘEMÍSTĚNÍ

Přemístění zvyšuje výbušnost a celkový výkon. Představuje jeden ze základních cviků
silové přípravy vrhačů, skokanů, sprinterů.
Základní pozice: Dřep rozkročný na šíři boků, činka na zemi a její osa nad špičkami nohou.
Zápěstí, ramena a kolena jsou před osou. Úchop je lehce větší, než je šíře
ramen.
Provedení: Začít pomalu vytahovat činku, ramena a boky stoupají současně. Až činka mine
kolena a dostane se na úroveň stehen, následuje akcelerace vytažení činky spolu
s dynamickým výskokem, ve kterém dojde k tzv. trojímu propnutí (propnutí
kotníků, kolen a kyčel). Po výskoku se snaží cvičenec dostat do podřepu
II

rozkročného pod činku, kde ji zachytí na ramenou, lokty směřují vpřed a vzhůru.
Následuje přechod z podřepu do stoje, činka spočívá na ramenou a volně je
držená v prstech (obr 6, 7, 8).

Obrázek 6

4.

Obrázek 7

Obrázek 8

KLIKY NA JEDNORUČNÍCH ČINKÁCH SE ZAPAŽENÍM

Kliky na jednoručních činkách nebo medicinbalech kladou oproti klasickým klikům
zvýšené nároky na aktivaci svalů tzv. „jádra“. Tato variace klasických kliků je zaměřená
hlavně na posílení prsních svalů a svalů pletence ramenního.
Základní pozice: Vzpor ležmo na jednoručních činkách
Provedení: Provést klik, z kliku nazpět do základní pozice, provést zapažení s činkou (obr 9,
10, 11, 12).
Variace: - místo jednoruček použít medicinbaly
- pod ruky dát místo medicinbalů bedničky, při pohybu z kliku do vzporu se
dynamicky rukama odrazit a dohmátnout mezi bedničky, z bedniček se rukama
odrazit do kliku zpátky na zem
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Obrázek 9

Obrázek 10

Obrázek 11

5.

Obrázek 12

DŘEP NA JEDNÉ NOZE Z VYVÝŠENÉHO MÍSTA

Dřepy na jedné noze rozvíjí silové schopnosti každé nohy zvlášť. Jde o koordinačně
nároční cvik kde cvičenec aktivuje svaly tzv. „jádra“ které se podílejí na udržení rovnováhy.
Základní pozice: Stoj na pravé/levé noze na hraně lavičky, druhá noha spočívá vedle lavičky
v mírném přednožení, paže v předpažení.
Provedení: Provést dřep na stojné noze, trup držet ve svislé poloze, nedotýkat se volnou
nohou země nebo lavičky.
Variace: - dřep na jedné noze z vyvýšeného místa s jednoručkami v předpažení (obr 13, 14,
15)
- umístění balanční pomůcky pod stojnou nohu pro zvýšení obtížnosti cviků
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Obrázek 13

6.

Obrázek 14

Obrázek 15

VÝPADY S ČINKOU VE VZPAŽENÍ

Výpady rozvijí sílu dolních končetin. Během cvičení dochází zároveň k natahování
svalů kyčle. Při velkých váhách se na udržení rovnováhy podílejí svaly tělesného jádra.
Základní pozice: Stoj, činka ve vzpažení
Provedení: Výkrokem levé/pravé výpad, střídat nohy (obr. 16, 17, 18)
Variace: - výpady s činkou na ramenech
- výpady s aquahitem (vak plněný vodou)
- výpady s rotací (s medicinbalem)

Obrázek 16

Obrázek 17
V

Obrázek 18

7.

NÁSOBENÉ ODRAZY Z DŘEPU ZÁNOŽNÉHO PRAVOU/LEVOU

Tento cvik rozvijí dynamickou sílu dolních končetin, každé ale zvlášť. Úkolem
cvičence je odrazit se do výšky co nejdynamičtěji a nejrychleji. Cvičenec se odráží z plného
chodidla ze dřepu zánožného, na udržení rovnováhy se podílejí svaly tzv. „jádra“.
Základní pozice: Dřep na pravé/levé zánožný levou/pravou, dlaně se opírají o zem.
Provedení: Cílem cvičení je provést několik odrazů za sebou. Odraz by měl být co
nejrychlejší. Mezi odrazy v jedné sérii by měla být co nejmenší pauza (obr. 16,
17).

Obrázek 16

8.

Obrázek 17

TURECKÝ ZDVIH

Je velmi komplexní a také náročný cvik. Podle Jebavého a Doležala (2013)
představuje vedle mrtvého tahu druhý symbol funkčního i silového tréninku. Zlepšuje
pohybovou stabilitu, svalovou rovnováhu ale také přenos síly mezi pažemi a dolními
končetinami.
Základní pozice: Leh na zádech, kettlebell (nebo jednoručka) v levé/pravé napjaté ruce před
tělem, jedna noha pokrčená (když spočívá kettlebell nebo jednoručka
v levé ruce, pokrčená je levá noha a naopak).
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Provedení: Cvičenec začíná vleže přemístěním kettlebellu do jedné ruky kolmo natažené k
zemi, například do levé ruky. Po celou dobu cviku drží ruku v lokti propnutou.
Levou nohu přisune blíže k tělu, zatímco pravou nohu přitáhne patou směrem k
hýždím. Volnou pravou rukou si pomůže k přenosu váhy na levou nohu, zatímco
pravá noha se opírá o koleno a tvoří opěrný bod. Zatlačí chodidlem levé nohy
proti zemi a pravou nohu použije jako oporu. Nacházíme se v jakési poloze v
dolní fázi výpadu. Nyní následuje napřímení celého těla (obr. 18, 19, 20, 21, 22,
23).
Variace: - namísto kettlebllu je možné použít jednoruční činku

Obrázek 18

Obrázek 19

Obrázek 20

Obrázek 21

VII

Obrázek 22
Obrázek 23

9.

DŘEP S ČINKOU VE VZPAŽENÍ

Dřep s činkou ve vzpažení představuje komplexní cvik, který zvyšuje silové
schopnosti dolních končetin a tělesného jádra. Dále zvyšuje pohyblivost kyčle a rovnovážné
schopnosti.
Základní pozice: Stoj rozkročný na šíři boků, činka ve vzpažení nad hlavou, úchop činky
větší než šíře ramen.
Provedení: Cvičenec provede hluboký dřep s činkou ve vzpažení nad hlavou (obr. 24, 25,
26).
Variace: - namísto činky použít jednoručky nebo aquahit

Obrázek 24

Obrázek 25
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Obrázek 26

10. PŘEMÍSTĚNÍ A NADHOZ
Jak bylo zmíněno na začátku této přílohy, přemístění zvyšuje výbušnost a celkový
výkon. Následující nadhoz zvyšuje silové schopnosti dolních končetin a ramen.
Základní pozice: Dřep rozkročný na šíři boků, činka na zemi a její osa nad špičkami nohou.
Zápěstí, ramena a kolena jsou před osou. Úchop je lehce větší, než je šíře
ramen.
Provedení: Začít pomalu vytahovat činku, ramena a boky stoupají současně. Až činka mine
kolena a dostane se na úroveň stehen, následuje akcelerace vytažení činky spolu
s dynamickým výskokem, ve kterém dojde k tzv. trojímu propnutí (propnutí
kotníků, kolen a kyčel). Po výskoku se snaží cvičenec dostat do podřepu
rozkročného pod činku, kde ji zachytí na ramenou, lokty směřují vpřed a vzhůru.
Následuje přechod z podřepu do stoje, činka spočívá na ramenou a volně je
držená v prstech. Cvičenec provede podřep, co nejvíc se odrazí do výšky a
dynamicky provede tlak s činkou směrem nahoru (obr. 27, 28, 29, 30, 31, 32).
Variace: - nadhoz ze střihu

Obrázek 27

Obrázek 28

IX

Obrázek 29

X

Obrázek 30

Obrázek 31

XI

Obrázek 32

Příloha B – Anketní formulář
ANKETNÍ FORMULÁŘ
Vážená paní, vážený pane
Úvodem bych Vás rád seznámil s anketním formulářem, který jste právě održel(a). Jsem
studentem Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, a v rámci mé bakalářské
práce se zabývám tématem funkční síly.
Chtěl bych Vás ubezpečit, že veškeré informace od Vás získané, budou zcela anonymní.
Děkuji za Váš čas a spolupráci.
___________________________________________________________________________

1.

Znáte pojem „funkční síla“?
A) určitě ano B) spíše ano

C) spíše ne

D) určitě ne

2.

Co jsi představujete pod pojmem „funkční síla“?

3.

Znáte nějaké konkrétní cvičení? Jestli ano vyjmenujte tři cviky, které podle vás zvyšují
„funkční sílu v atletice“.

4.

Přikládáte těmto cvičením velkou důležitost?
A) určitě ano

B) spíše ano

C) spíše ne

D) určitě ne

5.

V kterém období ročního tréninkového cyklu by jste tyto cviky zařadili?

6.

Upřednostňujete cviky s činkou nebo cviky na posilovacích strojích?

7.

Myslíte, že izolované cviky (v jedné rovině přes jeden kloub) jsou přirozenými cviky?
A) určitě ano B) spíše ano

8.

D) určitě ne

Cvičíte takzvaný „core trénink“ s využitím balančních pomůcek?
A) určitě ano B) spíše ano

9.

C) spíše ne

C) spíše ne

D) určitě ne

Jsou plyometrická cvičení vhodná pro rozvoj „funkční síly“?
A) určitě ano

B) spíše ano

C) spíše ne
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D) určitě ne

10.

Jsou cviky s činkou lepší pro rozvoj „funkční síly“ než posilovací stroje?
A) určitě ano B) spíše ano

11.

C) spíše ne

D) určitě ne

Považujete pojem speciální síla a „funkční síla“ za synonymum? Pokud ne, vysvětlete, v čem
spatřujete rozdíl.
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