
UNIVERZITA KARLOV A V PRAZE 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

, , 
DIPLOM OV A PRACE 

2007 Marcel Kopečný 



UNIVERZITA KARLOV A V PRAZE 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Zál(ladní metodické složky podílející se na 

boxerském výkonu 

Basic methodic elements influencing overal! 

boxing performance 

Diplomová práce 

Vedoucí diplomové práce: Zpracoval: 

Mgr. Jan Venzara Marcel Kopečný 

Srpen 2007 



Abstrakt 

Název práce: Základní metodické složky podílející se na boxerském VÝkonu 

Cíle práce : Vytvoření základních metodických složek podílející se na boxerském 

výkonu, nové tréninkové metody boxu pro trenéry začínající, ale i zkušené, kteří 

používají stále stejné prostředky k trénování a nechtějí nebo se bojí inovovat svůj 

tréninkový plán. 

Metoda : Poznatky v oblasti metodiky boxu byly analyzovány za pomoci literatury, 

informací z internetu a konzultovány formou rozhovoru s trenéry. Pozorování bylo 

zaměřeno na rozdílnost vedení tréninkové jednotky na různých stupních výkonnosti. 

Výsledky : Osvětlují přínos pro všechny závodníky, trenéry zabývající se boxem a 

přispěly k oživení a zkvalitnění tréninkové přípravy boxera. 

Klíčová slova: box, pohyb, vytrvalost, hmotnost, psychologická příprava, regenerace 



Abstract 

Thesis name: Basic methodological elements influencing overall boxing peďormance 

Thesis aims: Creation of basic methodological elements influencing overal! boxing 

performance, new box training methods for beginner trainers and also for experienced 

trainers which continuously use the same training methods and doesn 't want to or are 

afraid to change their training pian. 

Method: Knowledge in box methodology field was analyzed with the help of 

literature, information from Internet and consulted through dialogues with trainers. 

The observation was aimed on the difference of leading the training unit on different 

peďormance levels. 

Results: Explain the benefits for all competitors, box trainers and contribute to revive 

and improve the quality of boxer' s training preparation. 

Keywords: box, movement, endurance, weight, psychological preparation, 

regeneration 
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Úvod 

Většina trenérů úpolových sportů nejsou profesionálové. Trénování je pro ně 

vedlejší pracovní nebo zájmovou činností. V obsahu nenajdete jak učit úderovým 

technikám, tedy základům direktů, háků a zvedáků, natož pak různým modifikacím 

těchto úderových technik či obranám. Náplní je v první řadě popis základů moderní 

metodiky boxu, tedy způsobu, jak box vyučovat, co se obsahu týče. Měla by být 

především pomocníkem pro první trenérské začátky a naučit začínající trenéry 

způsobu přemýšlení nad trenérskou prací a způsobu jak řešit problémy ve výuce boxu. 

Chtěl jsem se věnovat metodice výcviku všech složek přípravy. Tedy přípravě tělesné, 

technické, taktické a psychologické i jejich plánování. Naleznete zde náplň zaměřenou 

na obsah tréninku s dodržením zákonitostí vztahu času práce, času oddychu a intenzity 

práce pro dosažení co nejlepšího výsledku v daném období. Teoreticky a prakticky se 

snažím přispět k chápání zákonitostí tréninkového procesu. Tyto zákonitosti jsou 

vázány na všechna hlavní období přípravy. 

Zkušenosti z praxe vedou k poznatkům, že většina trenérů s jiným hlavním 

zaměstnáním než je trénování upadá do stereotypu ve vedení tréninkové jednotky bez 

plánování tréninkového procesu a dodržení zákonitostí pro dané období přípravy. 

Mým cílem je pomoct plánovat tréninkový proces v klubech a poskytnout 

praktickou pomůcku pň tvorbě plánu, ať už na delší období, a nebo na samotnou 

tréninkovou jednotku. Všechny výše uvedené důvody mě vedli pro výběr tohoto 

tématu. 

Trenér po zvážení svých podmínek pro trénink, jako je velikost a vybavení 

tělocvičny, technické vybavení na specializaci, i to jaký je počet a technická vyspělost 

borců - může jednoduchým způsobem vybrat vhodný trénink pro dané období 

přípravy. Celá příprava- skladba tréninků jako i obsahová náplň tréninkové jednotky 

tak zabere poměrně málo času. Kromě ušetření času má trenér jistotu, že obsah 

tréninků odpovídá potřebám období přípravy, v kterém se borec nachází. 
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Cíle práce 

Hlavním cílem mé diplomové práce je vytvořit základní metodické složky 

boxu pro začínající trenéry boxu. Jedním z vedlejších cílů je poskytnout nové 

tréninkové metody, které by měli narušit stereotypní vedení tréninkové jednotky, jenž 

je důsledkem dlouhodobé tréninkové praxe. Dalším vedlejším cílem je zdůraznit 

význam všeobecných cvičení u začátečníků i pokročilých boxerů. Posledním 

vedlejším cílem je zdůraznění regenerace spolu s pitným režimem a výživou, jakožto 

hlavním problémem k udržení váhy, které limitují ve výkonu boxera. 

Úkoly práce 

1. Porovnání rozdílnosti vedení tréninkové jednotky na odlišné výkonnostní úrovni -

reprezentace, velký klubový oddíl, malý oddíl. 

2. Realizaci složek v tréninkovém procesu s cílem zjistit zda dochází ke změně 

motivace v samotném průběhu tréninkové jednotky. 

3. Prostudování domácí a zahraniční literatury k dané problematice. 

4. Vyhodnotit zjištěné výsledky a formulovat je do závěrů. 

Metodika práce 

1. Studium doporučené literatury a dalších odborných pramenů. 

2. Kompletace podkladových materiálů. 

3. Formulace teoretických východisek 

4. Pozorování, ve kterém jsem se zaměřil na rozdílnost vedení tréninkové jednotky 

na různých stupních výkonnosti. 

5. Konzultace formou rozhovoru s vybranými experty. 

6. Interpretace nalezených dat. 
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1. Pravidla a váhové kate2orie 

1.1 Váhové kategorie pro amatérský box: 

junioři a senioři -

Junioři a muži boxují 4'x 2'x 1' pauza mezi koly. Jsou rozdělení do 

následujících ll váhových kategorií. 48 -papírová, 51 -muší, 54 - bantamová, 57 -

pérová, 60- lehká, 64 - lehká welterová, 69 -welterová, 75 - střední, 81 - polotěžká, 

91 - těžká, +91 - supertěžká. 

ženy a kadeti -

Ženy boxují stejně jako kadeti 3 x 2' x 1' pauza mezi koly. Jsou rozděleni do 

následujících 13 váhových kategorií - 46kg, 48kg, 50kg, 52kg, 54kg, 57kg, 60kg, 

63kg,66kg, 70kg, 75kg,80kg,86kg. 

Odlišnosti: Jednotlivé váhy mají rozdílný přístup vedení boje. Souvisí to s jejich 

tělesnou konstitucí, váhou, myšlením, jejich kondiční, technickou, taktickou a 

psychologickou připraveností. Patří sem také tréninková příprava a její plánování, 

výživa, pitný režim a regenerace. Bez žádné této složky přípravy se nemůže boxer v 

utkání obejít, pokud tedy chce předvádět box na vrcholové úrovni nebo se k ní, co 

nejvíce přiblížit. 

48, 51, 54- extra lehké váhy- jejich pohyb v ringu je veliký s menší razancí úderů, ale 

vetším množství. 

57, 60, 64 kg- lehké váhy- stále stejný pohyb s velkým množství úderů, ale je zde 

větší razance úderů. 

69,75, 81 - střední váhy - pomalejší pohyb, ale stále ještě ve středu ringu, razantní 

údery. Boxer se snaží údery ukončit zápas díky tvrdosti úderu. 

90, +91 -těžké váhy- boxer pomalejším pohybem po ringu se snaží soupeře takticky 

dostat ze středu ringu k provazům, kde soupeře zasahuje tvrdými údery. 
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1.2 Pravidla: 

Výsledky boxu - vítězství na body (win on points - WP}, vítězství vzdáním 

soupeře (win by retirement- AB}, vítězství ukončením utkání ringovým rozhodčím 

(referee stopping contest- RSC), Vítězství diskvalifikací (disqualification - DISQ}, 

vítězství knock-out (KO), vítězství RSC/H (referee stopping contest- hash /hlava}, 

neplatný zápas.(non contest), vítězství nenastoupením soupeře (walk-over), vítězství 

losem, příhody v ringu stávající se mimo kontrolu rozhodčích (nepředvídaná událost). 

Výstroj boxera -lehké boty, krátké trenýrky a tričko, suspenzor, chránič hlavy a 

zubů, rukavice 1 O uncové (284 gramů) - schváleny Exekutivou AlBA. 

Pokleknutí boxera a zvednutí ruky- problém na výstroji. Boxer nesmí mít při 

vstupu do ringu na sobě žádné řetízky, náušnice, piersing. Rovněž žádné kontaktní 

čočky, ortéza může mít jen na jedné noze. Žádné jiné předměty nesmějí mít boxeři 

během zápasu u sebe. Natírání obličeje, paží nebo jiné části těla tukem, vazelínou 

nebo výrobky, které mohou být soupeři škodlivé nebo nepříjemné, je zakázáno. 

Toto jsou jen základní hlavní pravidla. Úplná kompletní pravidla najdeme na 

internetových stránkách www.skboxing.cz. 
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2. Základy boxu 

Trénink musíme přizpůsobit dle postavy boxera, tedy jeho somatických a 

fyziologických předpokladů. Není možné učit boxera pouze jednomu stylu, třeba 

zrovna tomu, se kterým trenér ve své době porážel jednoho borce za druhým. Každý z 

nás si musí najít ten svůj. Nikdo totiž nemá stejnou postavu. Jinak musí probíhat 

základy boxu u hubeného vysokého borce a jinak u borce menší podsadité postavy, 

kteří mají stejnou váhu. U hubeného vysokého bychom měli preferovat spíše boční 

střeh, boxovat by měl na dálku díky jeho dlouhým rukám, rozhodně by měl být 

pohyblivější oproti postavě boxera, která bude nižší, podsaditá. Jeho střeh by měl být 

čelnější, vycházející ze zajištěné obrany, snaží se dostat k tělu soupeře pod jeho 

rukama. Rozdíl v tréninku bude jiný u začátečníka a zkušeného borce i v tom v jakém 

tréninkovém období se zrovna nachází. 

Rychlost, jednoduchost a efektivita - tak bychom mohli ve zkratce 

charakterizovat západní box, jeden z populárních plnokontaktních bojových sportů 

současnosti. V první části se budeme věnovat tělesné přípravě boxerů začátečníků, 

speciálním cvičením, nácvikům ve dvojicích a boxerské síle. (Král R., Praha 1985) 

2.1 Tělesná příprava boxerů začátečníků 

Výchovu mládeže charakterizují dva základní momenty: 

1. nácvik boxerské techniky, taktiky a její uplatnění v zápase 

2. rozvoj pohybových schopnosti - síly, vytrvalosti, rychlosti, ohebnosti, obratnosti. 

Mezi technickými a taktickými schopnostmi na jedné straně a tělesnými 

dispozicemi na druhé straně existuje těsná souvislost. Například i dokonalé levé boční 

údery - háky - zůstávají neúčinné, když nejsou rychlé, výbušné, vedené ze správné 

vzdálenosti a v pravém okamžiku. Na druhé straně síla, vytrvalost i rychlost zůstávají 

málo efektivní, když se je boxer nenaučil v rámci svých tělesných dispozic, 

racionálními technicko-taktickými pohyby využívat. 
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V této kapitole se zaměříme na hlavní obsahové prvky tělesné přípravy, tedy na 

zdokonalování všeobecných i specifických pohybových schopností. 

Všeobecná tělesná příprava je základním předpokladem pro nácvik speciálních 

pohybových schopností. Rozvíjení celkově vysoké fyzické připravenosti je určitě 

nejefektivnější cestou k dosáhnutí vysokých sportovních výkonů. 

Naproti tomuto neoddiskutovatelnému faktu mnozí trenéři a vedoucí 

výcvikových středisek všeobecnou tělesnou přípravu podceňují. Vycházejí totiž z 

nesprávného názoru, že pro boxera začátečníka vede kratší a rychlejší cesta k úspěchu 

přes speciální boxerský trénink. Skutečnost je opačná a dříve či později dochází ke 

stagnaci a poklesu výkonnosti. 

Nedostatečná kondice a zvýšená pravděpodobnost zranění jsou dalšími 

nežádoucími následky zanedbání všeobecné tělesné přípravy. V moderním boxerském 

tréninku musí obě části přípravy na sebe organicky navazovat. A právě toto klade na 

trenéry velké požadavky. Při určování optimálních poměrů mezi všeobecnou a 

speciální přípravou mladých boxerů hraje významnou úlohu několik faktorů. Patří k 

nim především věk adepta, jeho výkonnostní úroveň, schopnost osvojit si pokyny 

trenéra, všeobecné fyzické předpoklady a na posledním místě není ani opakování 

tréninku. Zhruba se dá říci, že v prvních letech výcviku je třeba věnovat všeobecné 

tělesné přípravě nejméně 50% z celkového tréninkového objemu. (Král R., Praha 

1985) 

2.2 Všeobecná cvičení 

Všeobecná cvičení jsou zaměřena na rozvoj všeobecných pohybových 

schopností. Cvičební prvky, zaváděné do výchovného procesu, přebíráme z jiných 

sportovních odvětví například z gymnastiky, atletiky, vzpírání popř. z kolektivních her. 

2.2.1 Gymnastika 

Gymnastika zlepšuje funkci vnitřních orgánů, rozvíjí sílu, obratnost a schopnost 

uvolnit se. U boxera zpevňuje klouby, vaziva a svalové partie. Gymnastická cvičení 

rozvíjejí i mnohostrannost pohybu a přispívají k citu pro tempo a rytmus. To vše má 

velký význam zejména v počátečních fázích boxerského výcviku. 
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Rozeznáváme: 

1. gymnastická cvičení bez nářadí- ve stoji, v pohybu, v sedě a v lehu 

2. gymnastická cvičení ve dvojici 

3. gymnastická cvičení s nářadím, zejména s medicinbalem, lehkými ručními činkami, 

míči a tyčemi. 

4. gymnastická cvičení na nářadí, především na žebřinách i když vhodné jsou 

prakticky všechna běžná gymnastická nářadí. 

Při gymnastických cvičeních je nutné soustavně měnit a obnovovat cvičební 

tvary a formy. Stálé opakování stejných cvičení je zdlouhavé a nudné, což snižuje 

jejich efektivnost. 

2.2.2 Akrobatická cvičení 

Tato cvičení jsou zaměřená na zdokonalování činnosti orgánů rovnováhy. 

Umožňují uvolněně ovládat vlastní tělo, směřují ke spolehlivé orientaci v různých 

situacích a upevňují zejména u mladého boxera potřebnou obratnost. Velmi vhodné 

jsou kotouly vpřed a vzad, kotouly letmo a nejrůznější formy přemetů. (Svatoň a 

Zámostná 1993) 

2.2.3 Kolektivní hry 

Pokud hodnotíme box jako určitou konkrétní sportovní činnost, má s 

kolektivními hrami společnou jednu důležitou vlastnost. V obou sportovních 

odvětvích dochází k soustavné změně vztahů mezi soupeři a k jejich přímému 

kontaktu. 

Prospěšnost kolektivních her pro boxera nespočívá jenom v určitém fyzickém 

zatížení, v nácviku různých pohybových variant a podobně, ale i v rozvoji potřebných 

psychických vlastností. 

Prostřednictvím · kolektivních her získává boxer vizuální paměť, zdokonaluje 

pozorovací schopnosti. Vizuální paměť, rychlá reakce a orientace pomáhají rozvíjet 

schopnosti mladého boxera odhadnout a analyzovat stále se měnící situace a rychle 

vyhodnocovat vlastní jednání a jednáni soupeře. 
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Toto všechno je pro boxera velmi užitečné. Při vypracování takticky správného 

plánu vedení zápasu musí boxer umět správně ohodnotit přednosti a slabiny svého 

budoucího soupeře, poznat pohybové a technické přednosti soupeřů se kterými se už 

střetl, a tyto poznatky tvořivě porovnat s vlastnostmi svého nejbližšího soupeře. 

V přípravě mladých boxerů se osvědčily kolektivní sporty jako jsou například 

házená, basketbal, ragby apod. (Reguli, Z., Brno 1997) 

2.2.4 iltletilul 

Mezi nejhodnotnější atletické disciplíny pro boxera patří vrhačské disciplíny, ze 

kterých lze doporučit především vrh koulí. Na celkové zpevnění organizmu jsou 

prospěšné terénní běhy. Pro kontrolu výkonnostního růstu lze použít například 

takovýto pětiboj: 

1. běhna60m 

2. skok do dálky 

3. vrh koulí (levou i pravou rukou) 

4. hod kuželem (levou i pravou rukou) 

5. běh na čas v rozpětí 3 x 3 minuty s jednominutovou přestávkou, u dorostu jen 3 x 2 

minuty. Hodnotíme délku trati, kterou borci uběhnou v příslušném vytýčeném čase. 

Neopomíjíme ani terénní běhy, zvláště na měkkém terénu, doporučuje se často 

střídavé zatížení a to jak v délce běhu tak i v prokládání sprinty. (Reguli, Z., Brno 

1997) 

2.2.5 Cvičení s činlulmi 

Cvičení tohoto druhu slouží k pěstování maximální síly, výbušné síly a 

vytrvalosti v síle, proto se mají volit především s přihlédnutím na následující 

skutečnosti. 

Při všech cvičeních na rozvoj síly musí mít trenéři jasno v tom, jakou formu 

projevu síly chtějí u boxera dosáhnout, to znamená, že by se měli zaměřit buď na 

nácvik a pěstování výbušné síly nebo na silový vytrvalostní trénink. Z tohoto pohledu 
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je potřebné volit i hmotnost zátěže a vybírat vhodné tréninkové prostředky. Silová 

cvičení je nutné vždy ukončit uvolňovacím cvičením. Jen tak lze zabránit ztvrdnutí 

svalstva. 

Vedle cvičení posilujících svalstvo rukou a břišní svalstvo je také potřebné do 

tréninkového plánu zařadit cvičení na rozvoj svalstva nohou a trupu, protože pouze 

všestranně rozvinuté tělo dává předpoklady dobrých a stabilních výkonů. 

Další sportovní odvětví sloužící na celkovou tělesnou přípravu jsou; veslování, zápas, 

plavání a lyžování. V těchto případech záleží především na kvalitě trenéra, aby je 

uměl uplatnit v tréninkovém procesu mladých boxerů. (11apák, P., Praha 2004) 

Speciální cvičení a nácviky ve dvojicích 

Speciální cvičení slouží k rozvoji specifických pohybových schopností 

prostřednictvím kterých se dále rozvíjí jednotlivé fyzické předpoklady. Na jejich 

osvojení - zejména na rozvoj specifické boxerské síly - zařazujeme do tréninkového 

procesu stínový box s ručními činkami nebo trénink na pytli zaměřený na získání 

vytrvalosti. 

Výhodou speciálních cvičení je to, že je lze cílevědomě a efektivně dávkovat, to 

znamená, že se vyloučí jakékoliv neracionální přetěžování, které by mohlo vést k 

zafixování nesprávných návyků, což se zákonitě negativně projeví na kvalitě boxerské 

techniky přímo v zápase. Tréninkové zápasy slouží na přímé vyzkoušení, ověření 

získané síly, vytrvalosti a ostatních pohybových vlastností ve specifických boxerských 

podmínkách. 

K tréninkovým zápasům patří různé formy cvičení ve dvojicích, specializovaný 

sparing a volný sparing. 
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2.3 Boxerská síla 

Box klade vysoké nároky na silové schopnosti boxera. Vyžaduje především 

takzvanou výbušnou sílu a schopnost uplatňovat ji během celého zápasu v nacvičené 

pohybové technice. Říká se, že dobrý boxer musí v pravém okamžiku explodovat. 

Jenže bleskové a silné údery nejsou vše. Síla je potřebná i postavení a udržení 

správného krytu, kterým se zneškodňují nebezpečné útoky soupeře. V těchto situacích 

jsou kladeny na nervově-svalový systém- na uplatnění síly- úplně jiné požadavky jak 

při rychlém úderu. Úplně jiné nároky klade na sílu navázání kontaktu pro boj zblízka 

nebo snaha soupeře dosáhnout výhody v boji zblízka držením. Mimo síly rukou se u 

boxera předpokládá velmi dobře vyvinuté a trénované břišní svalstvo. 

Na stimulování rozvoje síly jsou při výchově boxera nevyhnutelné specifické 

formy tréninku. Mnozí trenéři však nejsou zastánci silových cvičení, protože se 

obávají, že jejich svěřenec nadměrně přibere na váze nebo mu ztvrdne svalstvo. 

V mnohých případech argumentují i ztrátou rychlosti. Jenže při správném 

výběru a provádění posilovacích cvičení se ukazuje, že ve spojení s uvolňovacím 

cvičením vede toto k rozvoji výbušné síly. To znamená, že cvičení by se neměli 

provádět s příliš vysokou zátěží a v příliš vysokém tempu. Při rozvoji všeobecné síly 

se uplatní i různá gymnastická cvičení, akrobatické prvky sportovní gymnastiky, vrh 

koulí, zápas, veslování apod. 

- stínový box se zátěží, například s ručními činkami 

- trénink na těžkých boxerských aparátech (pytlích) 

- trénink ve dvojicích, specializovaný a volný sparing s těžkými rukavicemi. 

2.4 Vytrvalost a rychlost v boxu 

Vytrvalostí nazýváme schopnost organizmu odolávat únavě. Čím je boxer 

vytrvalejší, tím účinněji může v zápase uplatnit své technicko-taktické schopnosti. 

Stupeň vytrvalosti určuje především funkční způsobilost srdcově-cévního systému, 

nervové soustavy a látkové výměny. Mimo toho mají na vytrvalost velký význam i 

morálně-volní vlastnosti. Jenže bleskové a silné údery nejsou vše. Síla je potřebná i 

postavení a udržení správného krytu, kterým se zneškodňují nebezpečné útoky 
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soupeře. V těchto situacích jsou kladeny na nervově-svalový systém - na uplatnění 

síly - úplně jiné požadavky jak při rychlém úderu. 

Úplně jiné nároky klade na sílu navázání kontaktu pro boj zblízka nebo snaha 

soupeře dosáhnout výhody v boji zblízka držením. Mimo síly rukou se u boxera 

předpokládá velmi dobře vyvinuté a trénované břišní svalstvo. 

Na rozvoj všeobecné vytrvalosti doporučujeme především delší terénní běhy. 

Vhodnou formou běžeckého zatížení je i běh na čas, například 3x3 minuty, s dvěmi 

minutovými přestávkami. Žáci mohou běhat 3xl minutu, junioři 3x2 minuty. 

Úloha spočívá v tom, aby každý v předepsaných časových úsecích uběhl co 

největší vzdálenost. 

Dalšími sportovními odvětvími, které rozvíjí všeobecnou vytrvalost JSou: 

veslování, plavání, lyžování a různé kolektivní sporty. 

2.4.1 Cvičení na rozvoj speciální vytrvalosti 

Cvičení na rozvoj speciální vytrvalosti jsou: 

- cvičení se švihadlem 

- stínový box se zátěží 

- trénink na boxerských aparátech 

- specializovaný a volný sparing 

Protože švihadlo je velmi oblíbené a v mnohých ohledech užitečné nářadí, 

uvádíme některé speciální metodické pokyny na jeho využití v tréninkovém procesu. 

Skákání přes švihadlo vyžaduje práci nohou, slouží na pěstování vytrvalosti a při 

použití zátěže posiluje svalstvo nohou. Mimoto jsou skoky přes švihadlo výborným 

prostředkem pro získání pohybového rytmu a osvojeni rytmického dýchání. Švihadlo 

se točí pravidelným tempem okolo horizontální osy těla, paže od loktů po ramena jsou 

těsně u těla, pohyb vychází z loketních kloubů. Přeskoky jsou uvolněné a téměř 

výlučně odrazem z prstů nohou. Kolena se téměř neohýbají. 
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Nejprve se určí správná délka tak, že se postaví na švihadlo chodidly, aby jeho 

konce po napnutí dosahovali zhruba do výšky boků. 

Po této přípravě je možno zahájit následující cvičení: 

1. uvolněné poskoky snožmo 

2. uchopit švihadlo jednou rukou a točit jej bokem od těla ve skokovém rytmu 

3. necháme sportovce skákat samostatně tak, že nejprve přeskakují švihadlo snožmo, 

posléze střídají poskoky na levé a pravé noze. Až když zvládnou tyto jednoduché 

cvičení, lze zařadit náročnější poskoky s různými polohami nohou: v boxerském 

postoji, rozkročmo atd. 

Opravy chyb: 

1. sportovec skáče příliš vysoko (poskoky by měli být nízké, maximálně 

pěticentimetrové) 

2. při doskocích se sportovec neodráží jenom z prstů nohou (stejná chyba platí i při 

doskocích) 

3. pohyb paží při točení švihadlem nevychází jen z loketních kloubů 

4. celkové držení těla není uvolněné ani přirozené (zejména zpočátku bývají boxeři 

velmi křečovití) 

2.4.2 Boxerská rychlost 

Rychlost má velký význam pro úspěch v boxerském zápase. Aktivně se rychlost 

projevuje při úderech, při uvolňovacích pohybech i při ostatních útočných i obraných 

činnostech. Pokud hovoříme o rychlosti v boxu, označujeme tím komplexní činnost 

boxera. Rychlá realizace boxerských akcí závisí přinejmenším na třech faktorech: na 

rychlosti reakce, na rychlosti jednotlivých pohybů a na maximální pohybové frekvenci 

-tj. spojení dílčích pohybů do jedné akce (např. kryt, levý direkt na hlavu, odklonění, 

pravý direkt na tělo, levý direkt na hlavu a ukročení). 

Základem rozvoje speciální boxerské rychlosti jsou rychlostní cvičení 

všeobecného charakteru. Uplatní se zde především míčové hry na malém prostoru, 

rychlé výbušné pohyby, které začínají na dohodnutý signál (např. nácvik startů, změny 

nústa nebo polohy z různých východiskových pozic - ze sedu, z lehu apod.). 
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Získaná rychlost potom značně pomáhá při nácviku koordinace pohybu a při 

tréninku výbušné síly. 

Možnosti zrychlení reakce jsou relativně omezené. Pod pojmem zrychlení 

reakce rozwníme v boxu zkrácení času od okamžiku poznání úmyslu soupeře nebo od 

zaregistrování výhodné pozice, do začátku vlastní motorické reakce - tj. vykonání 

obrané akce nebo úderu. 

Všechny speciální boxerské pohyby se vykonávají v pokud možno co největší 

rychlosti. Přestávkové intervaly mezi jednotlivými opakováními je potřeba volit tak, 

aby zabezpečovaly relativné úplnou obnovu původní rychlosti. Pokud se dostaví 

únava a úderům chybí potřebná rychlost, čímž se zmenšuje i koncentrace, není možno 

déle rozvíjet pohybovou rychlost. Pravidlem se tedy musí stát trénink vytrvalosti. 

Rozvoj rychlosti podporuje např. trénink s lehkými ručními činkami, které 

nemají negativní vliv na rychlost úderu. I zde je však třeba dbát na zamezení 

nežádoucí únavy. Mnozí trenéři dělají chybu když svým svěřencům předepisují 

vysoké a časté dávky stínového boxu s ručními činkami. V nejlepším případě tak 

pomohou rozvoji vytrvalosti v síle avšak v žádném případě ne rychlosti ani výbušné 

síle. V důsledku toho se pak nerozvíjí ani úderová síla, ani úderová rychlost. 

(NEUMAN, J., Praha 2003) 

Pomůckami na rozvoj rychlosti jsou především: hruška, punching-ball (míč na 

gwně) a punch-ball, vzdušná hruška a lapy. Trénink s lapami napomáhá rozvoji 

rychlosti a používá se stejně efektivně jako uvedené boxerské aparáty. Přirozeně, že i 

cvičení ve dvojicích v rámci základm'ho boxerského výcviku je potřeba vést z hlediska 

rozvoje rychlosti. 

2.5 Ohebnost a obratnost 

Boxer se musí wnět přizpůsobovat neustále se měnícím situacím. Musí být 

schopný přecházet z útoku do obrany, z obrany vzápětí do útoku a všechny tyto 

činnosti musí vykonávat nejvhodnějšími technickými a taktickými prostředky 

odpovídajícími momentální situaci. Schopnost momentální adaptability je projevem 

boxerské obratnosti. Jejími dalšími projevy jsou přesnost činnosti, určení správného 
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momentu akce, odhad vzdálenosti a cit pro bojovou vzdálenost. Pod obratnost lze 

zahrnout i schopnost realizovat naučené. Jde tu o schopnost osvojit si (co možná 

nejrychleji) novou techniku, pochopit nevyhnutelnost oprav a schopnost koordinovat 

složité pohybové varianty přímo v zápase. 

S obratností velmi úzce souvisí ohebnost. Ta Je stejně jako obratnost 

elementárním předpokladem kvalitního boxera. 

Určujícím momentem ohebnosti je uvolněnost kloubů a okolního vaziva, šlach a 

svalstva, ale i celková tělesná síla. 

V boxu se vyžaduje především ohebnost ramen a boků. Boxer, který je 

dostatečně ohebný v bocích, může zneškodňovat údery soupeře vykláněním doleva i 

doprava a je mnohem těžší ho porazit než toho, který má trup neohebný (tvrdý) a 

proto musí odvracet údery krytem nebo odkročením. 

Co působí v rozhodující míře na obratnost a ohebnost? 

Z oblasti všeobecné tělesné přípravy jsou vhodná všechna gymnastická cvičení, 

která zdokonalují pružnost svalového a vazivového aparátu. Rozvoji obratnosti je 

potřeba věnovat velkou pozornost zejména ve výchově mladých boxerů. Všeobecným 

požadavkem před začátkem tréninku zaměřeného na ohebnost je, aby byl sportovec 

dobře rozehřátý. V opačném případě může lehce dojít k bolestivým zraněním. Rozvoj 

všestranné obratnosti a ohebnosti podporují především kolektivní hry, gymnastika 

nebo zápas. Tyto sporty nabízí totiž mnoho možností na výběr takových cvičebních 

tvarů, které napomáhají osvojování speciálních pohybových návyků. Stejně významný 

pro boxera je i nácvik boxerské obratnosti, který bývá součástí prakticky všech forem 

nácviku ve dvojících. I zde platí, že boxer se neustále staví do nových situací a jeho 

úlohou je tyto situace co nejefektivněji řešit. 

V žádném případě se tedy nedoporučuje setrvávat na monotónním nácviku 

základní úderů a hlavních obranných variant. Je potřeba trénovat stále nové a nové 

kombinace, boxerské techniky a taktiky. 

Vysoké požadavky, které klademe na tréninkový proces se splní jen tehdy, když 

budeme prosazovat osvojování celého komplexu ringových situací, tedy např. různé 
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finty, útok, odpoutání od soupeře a náhlý protiútok do vyprovokovaného útoku 

soupeře. (NEUMAN, J., Praha 2003) 

2.6 Speciální boxerská gymnastika 

Důležité místo v tělesné přípravě boxera má speciální boxerská gymnastika. 

Podporuje obratnost, ohebnost a utváří předpoklady pro nácvik boxerské techniky. 

Patří Sem cvičení, které vytváří pohybové předpoklady na správné technické zvládnutí 

základních prvků boxu. Jde o rytmické cvičení v mimochodu a diagonální chůzi 

dopředu a dozadu. Jednou z hlavních úloh těchto cvičení je zlepšení koordinace 

činnosti rukou a nohou. Uvedeme některá cvičení na diagonální chůzi. 

Sportovec jde v normálním krokovém rytmu a v tom stejném rytmu vykonává 

jednoduché přímé údery (direkty). To znamená, že jak je vpředu levá noha jde 

dopředu pravá pěst a naopak. Podobné je cvičení s pažemi v bočním držení. V 

normálním krokovém rytmu jde vždy s přední nohou opačná paže. 

Trenér může samostatně vytvářet další cvičební tvary jako např. chůze s rukama 

zkříženýma za hlavou, s rukama na stehnech apod. Podobně postupuje trenér při 

rytmických cvičeních v mimochodu. Cvičební prvky se musí co nejvíce přibližovat 

specifickým boxerským pohybům. Pro mimochod je typické, že souhlasné končetiny 

se pohybují dopředu současně; pohyby paží jsou podobné jako při diagonální chůzi. 

Další cvičební formy jsou kombinacemi běhu, diagonální chůze a mimochodu. Trenér 

například dává sportovcům pokyn, aby provedli dva kroky mimochodem (se 

zodpovídajícími pohyby paží), po nich dva kroky diagonální chůzí atd. Horní částí těla 

přitom nemusí dělat pouze výkruty okolo podélné osy těla; cvičení je možno spojit i s 

pohybem horní částí těla po horizontální ose. V podstatě jsou to stejné cvičební tvary, 

rozdíl je jen v tom, že se sportovec nezaměřuje pouze na vytáčení boků, ale i na boční 

odklony v bocích. 

Uvedeme příklad tréninkového cvičebního tvaru: krok vpřed levou nohou -

odklonění v bocích doleva - předpažit pravou. I toto cvičení se provádí v normálním 

krokovém tempu. 
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3. Základní boxerský výcvik 

Cílem základního výcviku je zprostředkovat začínajícímu sportovci technické 

návyky a taktické vědomosti, které mu umožní bojovat v zápasech na zodpovídající 

technické a taktické úrovni. Proto je velmi důležité, aby byl základní výcvik 

jednotným procesem nácviku techniky a osvojení taktického myšlení. Velmi často -

zejména u začátečníků - můžeme sledovat zápasy ve kterých soupeři sice relativně 

dobře zvládli jednotlivé specifické pohybové prvky, ale tyto svoje technické 

schopnosti neumí uplatnit v odpovídajících situacích a neumí racionálně odhadnout 

silné a slabé stránky soupeře. 

Každý boxer by si měl zdokonalovat nejen techniku, ale současně objasňovat její 

význam a možnosti použití v zápase, to znamená nacvičovat ji i z technického aspektu. 

V této části probereme základní výcvik od boxerského postoje až po boj zblízka. 

Dlouholeté zkušenosti z výchovy boxerů nás přivedli k poznatku, že tomuto procesu 

získávání základního technického a taktického repertoáru v žádném případě 

neodpovídá předčasná specializace na určité, konkrétní technické prostředky. Spíše 

opak je pravidlem. Především mnohostranný techrůcký a taktický repertoár je dobrým 

základem vývoje úspěšného boxera. První, někdy i náhodné úspěchy v zápasech 

začátečníků nesmí vést k zanedbání rozsáhlého základního techrůcko-taktického 

výcviku. Bohužel, často lze vidět boxery, kteří sice výborně boxují na dlouhou 

vzdálenost, ale ve všech ostatních fázích zápasu působí úplně bezradně, přestože se 

tomuto sportu aktivně věnují dva i více roků a zúčastrůli se mnoha oficiálních soutěží. 

Pokládáme proto za potřebné připomenout trenérům i začínajícím boxerům, že je 

nezbytné soustavně trénovat všechny prvky základní boxerské školy až do jejich 

úplného zvládnutí. Často je to cesta odříkání, ale jen ona vede k výraznějším 

úspěchům. 

Nejdůležitějšími tréninkovými prostředky ve výcviku začátečníků jsou různá 

cvičení ve dvojicích, která nejvěrněji modelují požadavky skutečného boxerského 

zápasu. 
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Rozeznáváme tyto formy tréninku ve dvojici: 

- cvičetú ve dvojici v pohybu a ve stoji 

- specializovaný sparing a volný sparing 

- tréninkový zápas 

Dále lze připomenout stínový box, trénink před zrcadlem (na zdokonalení 

sebekontroly trénuje boxer před velkým zrcadlem), pohybová cvičení (boxer trénuje 

jednotlivé pohybové prvky v postoji ve spojení s prací nohou bez rukavic, podle 

instrukcí trenéra) a přeskoky přes švihadlo. 

Na podporu technického výcviku se používají tyto aparáty: 

-těžký boxerský pytel 

- koženou hrušku 

- nástěnnou podušku 

-míč na gumě 

- vzdušnou hrušku 

- tenisový míč 

-lapy 

Na nácvik boxerské techniky slouží především pohybový trénink, cvičení ve 

dvojici, specializovaný a volný sparing, stínový box a trénink před zrcadlem. Trénink 

na aparátech dále zdokonaluje a upevňuje pohybovou techniku. Práce s aparáty je 

pomůckou při základním výcviku a při rozvoji specifických pohybových návyků. 

Trenér musí tento jejich rozdílný význam chápat. Je chybou když je podíl cvičení na 

boxerských aparátech nepřiměřeně vysoký. 

Box se vyznačuje stále a velmi rychle se mětúcími situacemi. Před boxera staví 

nové úlohy jednak jeho vlastní akce, jednak aktivita soupeře. Proto musí mít dobře 

vyvinutou schopnost co nejrychleji a nejúčinněji přizpůsobit celý komplex svého 

jednání každé nové fázi zápasu. To vyžaduje velkou přizpůsobivost a rychlou reakci. 

Boxerské aparáty nevyžadují od boxera takový stupeň dynamiky. Při častějším 

tréninku boxer pozná jejich typické vlastnosti a jednotlivé aparáty hravě zvládne. Je to 

proto, že údery vykonává stále z téměř stejné vzdálenosti a proto, že každý aparát má 
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svoji určitou neměnnou pohybovou frekvenci, která vyplývá z jeho upevnění. Boxer si 

tak zvykne vykonávat údery konkrétním způsobem, to znamená, že se údery 

zautomatizují a že je nakonec umí uplatnit jen v celkem specifických podmínkách; v 

souboji s konkrétním soupeřem je tato možnost velmi omezená. 

V tomto případě boxer zasahuje soupeře jen zřídka, protože nemá vypěstovaný 

správný cit pro vzdálenost. Nadměmá práce s aparáty způsobuje takzvaný strnulý 

stereotyp, a právě ten musí správně vedená boxerská příprava potlačit. 

Hlavní úlohou technického výcviku musí být pěstování dynamicko-motorického 

stereotypu, který umožní boxerovi v okamžiku se přizpůsobit každé nové situaci. 

Toho lze dosáhnout zejména tréninkem ve dvojicích. 

3.1 O problému levého a pravého střehu 

Jedná se o laterální vyhraněnost. Pravý a levý mozek - vedoucí končetina či 

orgán jsou převážně řízeny z přilehlé oblasti protilehlé mozkové hemisféry. Lateralita 

je vývojová, nikoli patologicky podmíněná asymetrie organismu podle střední roviny 

ve smyslu nadřazenosti jedné strany proti druhé Týká s.e buď tvaru (lateralita tvarová) 

nebo párových funkcí (lateralita funkční). Vnější projevy laterality jsou zajišťovány 

tvarovou a funkční asymetrií mozku při vzájemné spolupráci obou hemisfér. Největší 

vztah k anatomických rozdílů pravé a levé strany mozku má preference ruky. 

(Čelikovský, S. a kol., 1979) 

V boxu rozlišujeme levý a pravý střeh (tzv. garde). Při levém střehu jsou v 

základním postoji boxera levá noha a levá paže vysunuté směrem k soupeři. S tím se 

současně spojuje i mírné vytočení celého těla na pravou stranu, takže celá polovina 

těla je trochu vpředu, směrem k soupeři. Při pravém střehu je situace opačná, to 

znamená, že pravá noha, pravá paže jsou vpředu. 

Ve starší literatuře, ale i v některých novějších publikacích se nazývá levý střeh 

tzv. normálním střehem a pravý střeh se pokládá za vyjímku. Vývoj boxerského 

sportu tyto názory překonal a vyvrátil. Lidé jsou většinou praváci a mají i následkem 

životních návyků - v pravé ruce víC síly a šikovnosti. V dnešním moderním boxu by 

měl umět každý boxer účinně zakončit akci levou i pravou rukou. Mnozí boxeři mají 
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opačnou techniku a účinnější jsou jejich údery přední rukou. Jsou i tací, kteří umí 

boxovat v levém i pravém střehu a využívají toho. 

Jsou to otázky taktiky a každý případ má svoje pro i proti a na tomto místě se 

jimi nebudeme zabývat. V metodice technického výcviku začátečrúků, která je 

obsahem této kapitoly, budeme vycházet z toho, že většina jsou praváci a tady by se 

měli učit boxovat nejprve v levém střehu. 

Při výchově boxerů s pravým střehem - leváků - je nezbytné postupovat opatrně 

a trpělivě. Je třeba to mít i na zřeteli při sestavovárú metodických tréninkových 

postupů - zejména proto, že jejich technická činnost a téměř celý pohybový aparát 

jsou opačné jako u většiny ostatrúch. 

Pokud tedy v následujících řádcích, například o boxerském postoji, budeme 

hovořit o předsunutí levé nohy, a nebo v části o úderech o levém direktu, pro leváky to 

bude znamenat opačný postup tj. předsunutí pravé nohy při nácviku boxerského 

postoje a nácvik pravého direktu jako prvrúho trénovaného úderu. Při úderech půjde v 

každém případě o to, aby se výcvik začal s takzvanou vodící rukou. 
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4. Odlišnosti v jednotlivých složkách tréninkové příprayy 

boxera 

4.1 V silových schopnostech 

- posilovat všestranně a postupně - zvýšenou pozornost věnovat svalům břišním a 

svalům pánevním 

- vyhýbat se tvrdým doskokům 

- cvičit s relativně lehčími břemeny a výběr cviků částečně ovlivňuje jejich tělesná 

stavba. Rozdíly mezi cvičením mezi muži a dorostenci, a to i vzhledem k jejich 

váze 

- dávat přednost spíše většímu počtu opakování než velikosti odporu (30 - 60 % 

svého maxima) 

- pracovat se svojí tělesnou vahou, hlavně u začátečníků (děti, přípravka) 

4.2 V rychlostních schopnostech 

Příznivé podmínky pro rozvoj rychlostních schopností se vyskytují už v dětském 

věku, kdy se ve 12- 13 letech formuje nervový základ rychlostních projevů. Po 14.-

15. roce se přirozená dispozice zvyšování "čisté" rychlosti - především frekvence 

pohybů - poněkud snižuje. Další přírůstek, např. rychlosti lokomoce, se objasňuje 

zlepšením silových schopností, zlepšením techniky a zvýšením anaerobních 

schopností. Maxima rozvoje rychlostních schopností se většinou dosahuje v 18 - 21 

letech. Tyto skutečnosti zásadně určují dlouhodobou strategii tréninku. Přistoupíme-li 

k jejich stimulaci ve vhodném věku a volíme-li potřebné podněty, je možné určité 

úspěchy očekávat. Ani pozdější věk (více jak 20 let) však neznamená, že ovlivňování 

rychlostních schopností nemá naději na úspěch. I zde přináší systematické zatěžování 

jistý efekt, minimálně ve smyslu udržení získané úrovně. 

Zvláštnosti v tréninku lehkých a težších vah se převážně projevují ve větší 

unavitelnosti a pomalejších procesech zotavení. 
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4.3 Ve vytrvalostních schopnostech 

Vytrvalostní trénink se odlišuje pouze v objemu a intezitě zatížení v pohybových 

aktivitách jako je běh, kruhový trénink, těžší váhy - větší objem zátěže. stínový box, 

aparáty a počet kol při sparincíchje stejný. 

- u lehčích vah jsou dobré předpoklady pro rozvoj vytrvalostních schopností 

4.4 V koordinačních schopnostech (obratnost) 

rozdíly mezi lehkými a těžšími vahami: 

- ekonomika pohybu, smysl pro rytmus 

- pružnější a plastičtější 

- řešení složitějšího pohybu 

- speciální obratnost a pohyblivost 

- lehké učení se novým pohybovým dovednostem 

- schopnost realizovat pohybové situace v určitých hrách a gymnastice 

- koordinace motoriky v návaznosti na smyslové vnímání 
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5. Tréninkové složky v přípravě boxera 

5.1 Tělesná příprava 

- zabívá se rozvojem pohybových schopností 

Pro všechny váhové kategorie by měla být stejná. Odlišná bude v tom zda 

pracujeme se začátečníkem, pokročilim či vrcholovým sportovcem a také v tom s 

jakou věkovou skupinou pracujeme. Rozdíl bude v jednotlivých složkách tělesné 

přípravy, co do objemu a intenzity. 

Tělesná příprava je vlastně kondiční příprava a tvoří základ připravenosti boxera. 

Je nepochybně nutné, že nikdo nemůže začít boxovat přímo, bez předcházející 

přípravy jako úpolových základů a cílevědomého tréninku - kondice (síla, rychlost, 

vytrvalost, obratnost). Tyto celky jsou základem pro boxery a jejich rozvoj techniky a 

taktiky. 

Dobrá tělesná připravenost umožnuje závodníkům provádět box vždy a s 

přehledem. Tělesnou přípravu kondiční proto chápeme jako všestranou tělesnou 

přípravu, za pomocí všeobecných a speciálních cvičení. Rozvoj pohybových vlastností 

jedince má vliv na vlastnosti a připravenosti boxera. 

Tělesná příprava je chápána také jako kondiční příprava a ta se rozvíjí pomocí 

všestranného rozvoje pohybových schopností. Systematickou tělesnou přípravou 

začíná základní etapa. Cílem je zvyšování úrovně tělesné připravenosti a úkolem 

zdokonalování všestranného pohybového základu. 

V souladu s těmito úkoly je v boxu dělíme na přípravu všeobecnou a speciální. 

VŠEOBECNÁ tělesná příprava: jejím cílem je harmonický tělesný rozvoj 

boxera a rozšíření jeho pohybových schopností tímto i zvýšení funkčních možností 

organismu. 

SPECIÁLNÍ tělesná příprava: je pokračováním přípravy všeobecné, jen jejím cílem 

je rozvoj speciálních schopností v boxu. (Král R., Praha 1985) 
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OBSAHEM tělesné přípravy je rozvoj jednotlivých pohybových schopností s 

jejímy vztahy. 

A) 

Jednotlivý rozvoj tělesné přípravy: 

1. Síly 

2. Rychlosti 

3. Vytrvalosti 

4. Obratnosti -koordinace 

5. Pohyblivosti 

5.2 Technická příprava 

B) 

A kombinací : 

1. Rychlost + síla 

2. Rychlost + vytrvalost 

3. Rychlost+ koordinace 

4. Koordinace + rychlost 

5. Sila + vytrvalost 

6. Vytrvalost + síla 

- zaměřuje se na osvojování pohybových a sportovních dovedností prostřednictvím 

motorického učení 

Jak již bylo napsáno v předchozí části i zde je základní příprava pro všechny 

váhové kategorie stejná. Dle fyziologický předpokladů je příprava lehce odlišná. 

Trenér musí přizpůsobit jednotlivci přípravu, která mu bude vyhovovat. Každý jedinec 

zvládá technickou přípravu jinak rychle a tomu musí odpovídat i časová příprava. 

Box je charakteristickým vzájemným působením sportovců - sportovkyň při 

střídavých podmínkách sportovní činnosti. Získat dobrou boxerskou techniku je 

složitou úlohou ve stále se měnících podmínkách. Boxerská technika je pohybová 

struktura, která je založená na využití vnějších a vnitřních sil s cílem dosáhnout 

vítězství v utkání. Rozhodující v boxerské technice je její: 

- obsahová stránka (rytmus, tempo, intenzita) 

- formální stránka (časoprostorové změny) 

Osvojení širokého komplexu technik jsou v těchto dvou rovinách : 

1. osvojení sportovních dovedností a jejich stabilita 

2. zdokonalení a získání příslušné variability těchto dovedností 

Charakterem techniky : - sportovní návyk 

- sportovní dovednost 
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V případě kdy se vyžaduje, aby byl zvládnut přesný průběh pohybu a byl 

neměnný, hovoříme o návycích. Jde převážně o standardizaci automatických pohybů a 

tou je technika boxu. Dobré je proto zautomatizovat pouze dílčí fáze pohybových 

činností, ale pohyb jako celek musí mít možnost přizpůsobování se a velkou 

schopnost pružnosti. 

Jednou z důležitých podmínek stálého růstu technicko-taktické dovednosti je 

zajistit při tréninku takové podmínky, které se nejvíce podobají opravdovému zápasu a 

nutí boxery od začátku cvičit techniky pokud možno co nejpřesněji. 

Trenér musí umět vystihnout v pohybové struktuře uzlové body, které jsou při 

nácviku technik rozhodujícími činiteli pro úspěšný pohyb (např. nácvik přímého úderu 

kde jde o přesné zapojení práce boků a následným zpevněním ostatrúch svalových 

partií). (Král R., Praha 1985) 

Důležitým předpokladem pro osvojení techniky jsou : 

1. Somatické předpoklady - tělesná výška a hmotnost. 

2. Pohybové předpoklady- v dětství průpravné úpolové sporty nebo míčové hry. 

3. Psychické předpoklady -je záležitostí dlouhodobou. 

4. Znalost odstraňování chyb - ústní vysvětlení, biomechanika, video. 

5.3 Taktická příprava 

- podstatou je racionální vedení sportovního boje, zaměřuje se na teoretické 

praktické zvládání soutěžních situací. 

Pod poJmem taktika rozum1me ve sportovním tréninku výběr optimálního 

způsobu boje v konkrétních podmínkách. Podmínky boje jsou předem dány především 

pravidly boxu, jež vymezují použitelné prostředky boje a přesně stanoví zakázané 

údery a způsoby boje. Mnohdy ovlivňuje taktiku i soutěžní řád boxu, tj.konkrétní 

stanovený systém soutěže. Rozsah technických prostředků boje, vymezený pravidly 

boxu, je značný a předurčuje velkou proměnlivost podmínek a situací, jež musí boxer 

v průběhu každého utkání tvořivě řešit, tj. hledat a realizovat pohybové odpovědi. 
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Taktická příprava úzce souvisí s ostatními složkami tréninku, ale nejvíce s 

technickou přípravou. Výcvik technik je od počátku veden se zřetelem na využití 

dovedností v podmínkách boje, ve spojení s různými technickými situacemi. Neméně 

významný je vztah k dalším složkám výkonu, k fyzické a psychické připravenosti. V 

dlouhodobé sportovní přípravě si klademe za cíl překonat své soupeře úrovní výkonu 

ve všech jeho složkách. To se však daří jen zřídka, neboť každý soupeř si stanoví 

stejný cíl. Proto mnohem častěji stojí boxer před úkolem překonat soupeře, jejhož 

připravenost je na přibližně stejné úrovni, takže o výsledku zápasu rozhoduje 

především úroveň taktických schopností. V dlouhodobé taktické přípravě se 

zaměřujeme na rozvoj a zdokonalování taktických schopností a vědomostí. V 

krátkodobé taktické přípravě se boxer dostává opakovaně před úkol zvolit účinný 

způsob boje proti konkrétnímu soupeři v soutěži. Vychází při tom z informací o jeho 

silných a slabých stránkách, především v technických a fyzických předpokladech a z 

odborných zkušeností trenéra (sekundanta). 

Přes velkou proměnlivost situací v utkání můžeme odlišit určité typické situace, 

které se s menšími odchylkami nebo většími odchylkami opakují a dávají tedy 

možnost nacvičit účinný způsob vedení boje. Pro všechny váhové kategorie platí, že 

musí vycházet ze zajištěné obrany. U těžších vah to platí dvojnásob, neboť jeden úder 

může ukončit utkání. Proto jejich obrana musí být perfektní. U lehkých vah je důležitý 

pohyb po ringu, který vychází z jejich lepších vytrvalostních schopností. (Král R., 

Praha 1985) 

5.4 Psychologická příprava 

- u těžších vah větší příprava 

zaměřuje se na vytváření optimálních psychických předpokladů, na nichž 

bezprostředně závisí realizace sportovního výkonu, adaptaci a regulaci psychiky a 

psychických funkcí sportovce na podmínky tréninku a soutěží. 

Přestože je psychika boxera extrémně zatěžována a je jednou z nejdůležitějších 

složek výkonu, je na psychologickou přípravu v praxi často zapomínáno. To je zřejmě 

důsledkem malého množství finančních prostředků v českém boxu, potažmo i 

světovém, s výjimkou profesionální scény. Nejde pouze o problém placení školených 
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psychologů, ale i o větší vzdělanost trenérů, co se psychologické práce týče. Spoléhání 

na jejich přirozené schopnosti a zkušenosti je jako spoléhání na neustálý příliv nových 

talentů- měli bychom pracovat s tím co je a co můžeme ovlivnit, nikde není napsáno, 

že bude vždy velký zájem o box a už proto by se měli trenéři dále vzdělávat, aby 

vychovávali boxery i z méně talentovaných sportovců. Právě trenér je ten, kdo denně 

přichází do styku s určitým boxerem, vidí jeho chování komplexně, nejen v zápase, 

ale i v přípravě, v šatně a většinou i v osobním životě. A hlavně zná jeho reakce a 

chování při sparingu a v zápase, a to jak po fyzické tak i psychické stránce. Dlouhá 

sezení se školeným psychologem mohou být sice užitečná, ale box se vede v ringu a 

proto hlavní koncepce psychologické přípravy je na trenérovi. 

Největší část psychologické přípravy se věnuje odstraňování strachu ze zápasů, 

nebo u nováčků i ze sparingu. U zkušených boxerů je psychologická příprava často 

věnována problematice lehkovážnosti a podceňování soupeřů, vyplívající 

z nadměrného sebevědomí. Některými dalšími body psychologické přípravy boxerů 

jsou například: vyrovnávání se s nadměrnými ambicemi, dodržováni zvolené taktiky 

boje v určitých situacích, zvládání dlouhodobé přípravy nebo pobytů v tréninkových 

kempech a velmi důležitým prvkem psychologické přípravy boxera je správná míra 

agresivity v souboji. 

Toto jsou pouze některé, četněji se vyskytující problémy, ale v praxi se můžeme 

setkat s jinými zajímavými body přípravy. 

Z bližšího vhledu lze sportovní výkon charakterizovat po psychické stránce jako 

akt směřující k předsevzatému cíli, k jehož dosažení je sportovec určitým způsobem 

motivován a na základě této motivace mobilizuje své síly (koncentrace, vůle, ... ), aby 

provedl určený úkon v daných podmínkách. V boxu je tímto cílem v zápase porážka 

soupeře, samozřejmě v rámci boxerských pravidel a povolenými prostředky. Motivace 

k tomuto úkonu je různá a to podle druhu soutěže i osobních motivů. Ovšem v boxu, 

oproti jiným sportům, vyvstává v pozadí všech motivů, kromě obecných motivů 

soutěživosti a asertivity, ještě i zvláštní motiv strachu z prohry, se kterým se pojí 

strach z ran do hlavy, knock autu, atd. Tento motiv najdeme u všech boxerů, bez 

ohledu na jejich zkušenosti a míru vnitřní agresivity. Motivace mobilizuje 
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z psychických sil ty, které jsou potřeba bezprostředně v zápase a těmi jsou 

koncentrace a pozornost, agresivita, vůle a odolnost. Ovšem motivace se netýká pouze 

překonávání překážek v boji. Kromě zvládání náročných podmínek v tréninkovém 

procesu, kde je nejdůležitějším faktorem vůle a nejzápornějším lenost, se v boxu 

vyskytuje i zvláštní fenomén dlouhodobého předzápasového strachu. Jak již bylo 

zmiňováno, strach se u některých boxerů dostavuje dlouho před zápasem a to i se 

značnou intenzitou. A právě míra motivace ke vstupu do zápasu a k vítězství v něm je 

nejdůležitějším bodem k překonání tohoto strachu. V samotném boji potom dochází 

k určitým korekcím všech psychických sil a procesů, boxer řídí a reguluje veškeré 

činnosti podle probíhajícího boje. 

Výsledkem dlouhodobé přípravy, to je tréninkového procesu, a individuální 

psychické adaptace na náročné podmínky v boxerském klání je stav určité komplexní 

připravenosti. Na základech této dlouhodobé přípravy potom trenéři budují u svých 

svěřenců krátkodobou sportovní připravenost před jednotlivými zápasy, která je 

spojením připravenosti fyzické i duševní. Během dlouhodobého procesu boxerské 

výchovy si boxer zvykne na psychickou zátěž, kterou na něho klade stres ze soubojů 

v ringu a to nejen ze zápasů, ale i z tréninkových sparingů. Stává se obecně psychicky 

odolnějším i v osobním životě. Spojením dlouhodobého psychického adaptačního 

procesu s krátkodobou psychologickou přípravou se vytvoří stav psychické 

připravenosti k zápasu. Míra psychické připravenosti krátkodobé je závislá na 

probíhajících psychických procesech a psychické přípravě před důležitým zápasem 

popř. turnajem. Psychická připravenost může krátkodobě v boxu kolísat ve značných 

intencích a trenér se snaží, aby psychická připravenost před důležitou akcí rostla a 

zabraňuje negativním vlivům, např. malé sebedůvěry nebo přílišné sebedůvěry boxera. 

Z výše uvedených procesů, které jsou základem sportovního výkonu vyplývají 

základní okruhy psychologické přípravy a těmi jsou: rozvoj morálních a volních 

vlastností, regulace emočních procesů, rozvoj racionálních základů psychiky 

sportovce. 

Rozvoj morálních a volních vlastností je z těchto okruhů tím nejvíce pěstovaným. 

Probíhá zároveň s kondiční, technickou i taktickou přípravou a objevuje se tedy 

v přípravě všech sportovců na různých úrovních výkonnosti a s různými cíly a motivy 

i u tzv. kondičních boxerů. Kondiční a pohybová náročnost formuje osobnost 
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sportovce, jeho pohled na svět a jeho vlastní sebehodnocení. Box v největší míře 

zvyšuje sebevědomí a to nejen co se týče vlastní sebeobrany v konfliktech mimo 

sportovní sféru, ale i z globálního pohledu na život sportovce. A samozřejmě nejvíce 

narůstá sebevědomí ve sportovní sféře, sebedůvěra ve vlastní fyzickou kondici, 

v získané zkušenosti použité při sparingu atd. 

Na regulaci emočních procesů jako oblasti psychologické přípravy se trenér 

nejvíce podílí přímo konkrétní přípravou, většinou plánovanou a důkladně 

připravenou. Na této přípravě se dokonce mohou podílet i psychologové, lékaři a 

maséři. Jde o regulaci sportovcových emočních procesů vyvolaných sportovní činností 

ve smyslu eliminování negativních emocí (strachu, hněvu ... ) a mobilizaci kladných a 

potřebných emocí (vůle, agresivity ... ). Tato oblast asi nejvíce zastupuje část záměrné 

psychologické přípravy díky využití přímých prostředků ovlivňujících psychiku 

sportovce a použitých za tímto účelem (např. burcující rozhovory směřující ke zvýšení 

motivace). Zásadním způsobem se tedy ovlivňují základní emoce (krátkodobě i 

dlouhodobě) a upravuje se osobnostní projev sportovce. 

Rozvoj racionálních základů psychiky sportovce obsahuje především vědomosti 

o základech trénování, o systému výuky boxu, o boxu jako sportovním odvětví a o 

jeho vývoji a principech, o morálních základech a vztahu boxu k běžnému dennímu 

životu sportovce atd. A dále je důležitou oblastní výchova sportovce k racionálnímu 

hodnocení různých technik, které jedinec vidí u jiných boxerů, zda tyto techniky jsou 

vhodné k jeho stylu, váze, výšce, psychice atd. Jde tedy o výchovu k určitému 

sebevzdělávání, k správnému posuzování nových technik, k racionálnímu učení a 

sebekontrole při provedení. Je důležité vštěpovat sportovcům již od jejich začátků 

určitou potřebu neustálého vzdělávání, růstu a zdokonalování techniky, taktiky a 

fyzické i psychické připravenosti. 

Všechny tyto procesy se spolu prolínají, doplňují se a dotváří celek komplexní 

psychologické přípravy, samozřejmě podložené přípravou fyzickou (kondice, 

technika). 

Účelem je pospojovat veškeré části přípravy do celku tak, aby výsledkem byla 

maximální připravenost duše i těla. 
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5.4.1 Časové členěni psychologické přípravy 

Psychologická příprava v boxu je dlouhodobý proces řešící mnoho úkolů a 

problémů. I když část procesu psychologické přípravy má kolektivní charakter a 

příprava má obecnější program, její základ je v individuálním přístupu k jednotlivcům 

a k jejich dílčím problémům. 

V trenérské praxi se ustálilo časové rozdělení přípravy na dlouhodobou a 

krátkodobou, která se ještě dále dělí na speciální předsoutěžní, bezprostředně 

předsoutěžní a posoutěžní. 

Dlouhodobá psychologická příprava se prolíná celým tréninkovým procesem od 

prvních boxerských základů. Tato dlouhodobá příprava má obecnější charakter a je 

součástí uceleného tréninkového procesu. V celém tomto komplexu i v jeho 

jednotlivých částech (např. v psychologické přípravě) jde o výchovu sportovce, o jeho 

pohled na box, na podávané výkony, na soupeře a podobně. Takováto dlouhodobá 

příprava vychází ze zkušeností trenéra, z jeho osobního postoje k boxu a k jeho 

svěřencům. Trenéři si musí uvědomit, že z dlouhodobého hlediska mohou ovlivnit 

sportovce na celý život a měli by si dobře rozmyslet jak na své svěřence budou 

působit. 

Trenéři musí mít v první řadě při výchově boxerů na paměti základní mezru'k:y: 

náročnost boxu (mimo tzv. kondiční, neboli rekreační sport), věkové zákonitosti a 

individualitu sportovce. 

Velmi důležité je, aby si trenéři při výchově boxerů, zvláště nováčků a středně 

pokročilých, uvědomili, jak náročný box je. Jak řekl jeden český boxer: "box není 

ping pong" a v těchto slovech se ukrývá upozornění pro některé trenéry. Ne každý je 

rozený bojovru'k:, ne každý se lehce vyrovnává se strachem z případných inkasovaných 

úderů. Náročnost boxu, co se týče zápasů a do jisté míry i sparingů, již byla 

zmiňována v předešlých kapitolách. Nejde pouze o náročnost po kondiční, 

koordinační, technické a taktické stránce, ale především o psychickou náročnost. 

Vyrovnávání se strachem ze zápasů je do značné míry otázkou individuality boxera. 

Pokud člověk v sobě nemá určitou míru zarputilosti a odolnosti, psychologická 
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příprava mu výramě nepomůže. Může získat běžnými cvičeními postřeh nebo 

orientaci, koncentraci a další, může získat do jisté míry sebevědomí, ale k zápasům se 

buď vůbec nedostane nebo jich podstoupí jen několik. Boxer může mít strach, ale 

musí v sobě mít i určitou míru odvahy, aby k zápasu nastoupil a značnou dávku 

zarputilosti, motivace a agresivity, aby u zápasení vydržel a někam se vypracoval. 

Tím se dostáváme k nutnosti pohledu na jednotlivé boxery ze strany trenéra. 

Box je individuální sport a ačkoliv sportovec může být značně ovlivněn 

prostředím, kolektivem v oddíle, sparingpartnery a podobně, vždy záleží především na 

osobnosti jedince, jeho schopnostech a přístupu k boxu, do jaké míry se dokáže 

v tomto sportu prosadit a čeho dosáhne, samozřejmě v závislosti na štěstí. 

Trenéři musí respektovat hledisko individuality boxera. Pokud některý boxer 

nemá temperament a schopnosti pro box, pak samozřejmě jeho výchovu 

nezavrhujeme, ale nemá cenu nutit ho k zápasům, nebo svéhlavě držet při vrcholovém 

boxu. Zřejmě nikdy výramých úspěchů nedosáhne, naopak v něm můžeme vyvolat 

nechuť k boxu. Stejně tak nutit talentovaného člověka do zápasů, když k nimž nemá 

vůbec chuť není také správná cesta. 

Sportovci musí sami, samozřejmě za podpory trenéra a svých kolegů, projít 

prvními zápasy, překonat náročné období začátků a najít si cestu do ringu. 

A právě zde jsou velmi důležité individuální motivy, cíle, ale také povahové 

rysy jedince. 

Třetím mezníkem jsou věkové zákonitosti. V trenérské praxi je potřeba 

rozlišovat mezi výchovou nedospělých a dospělých sportovců. V boxu se tito 

nedospělí sportovci dělí na žáky, kadety a juniory (také označováno jako přípravka, 

mladší dorost, starší dorost). 
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Trenéři si musí uvědomit, že fyzické možnosti dětí a mládeže jsou jiné než u 

mužů. A podobné je to i s jejich psychikou. 

Zde se dostáváme k určitým pravidlům v přístupu k věkovým, respektive 

výkonnostním kategoriím. 

Tak jako trénink dětí (tj. přípravky) musí být hodně všestranný, aby rozvíjel 

všechny jejich fyzické vlastnosti, má být spíše hrou, měl by i dobře na děti působit po 

psychické stránce. Jde především o pestrost, hravost a rozvíjení soutěživosti u dětí, ale 

i o určitou výuku k zodpovědnosti a kázni. Ale tím vším se samozřejmě prolíná 

základní linie výchovy boxu, z psychologického hlediska hlavně získávání 

sebevědomí a již zmiňované kázně. 

V dorosteneckém věku (platí jak pro kadety, tak i pro juniory) je už výuka boxu 

opravdu prvořadá, trénuje se hlavně specializace, pilují se techniky, precizují se 

stereotypy pohybů (akcí) atd. U dorostenců je toto období spojeno s prudkými 

změnami a to jak fyzickými, tak psychickými. Dosti často se stává, že stejně staří 

jedinci jsou nestejně biologicky i psychicky akcelerováni. Někteří jedinci, i když jsou 

věkově mladší mohou tedy dosahovat dobrých výsledků i ve vyšší věkové kategorii. 

Potom tedy věkové zařazení do výkonnostních tříd nemusí nutně znamenat zařazení 

do specifického typu přípravy. V praxi je ale většinou příprava mladšího i staršího 

dorostu jednotná. 

Hormonální změny u mladého člověka mají vliv na jeho duševní rovnováhu. 

Povahové rysy se mohou měnit, nálady se mohou prudce střídat a stejně je tomu i se 

zájmy a zálibami. V tomto období je někdy potřeba chlapce při boxu trochu přidržet, 

pomoci jim v osobním životě nebo je podpořit v jejich snažení. Trenéři si musí 

uvědomit, že některé bývalé autority (rodiče, učitelé) v tomto věku padají a na jejich 

místo nastupují nové, např. právě trenér. Právě v dnešní době drog může být autorita 

trenéra poslední hranicí před zničeným životem. Ač si to trenéři někdy neuvědomují, 

mohou ovlivnit své svěřence na celý život. 

Co se týče seniorů-začátečníků, jde výukově o stejný program jako u dorostenců, 

tedy o úzkou specializaci na výuku boxu. Rozdíl je v tom, že tito sportovci už mají své 
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cíle ujasněné, jejich hodnotový žebříček je ucelený a vcelku ustálený a stejně tak i 

motiv k výuce boxu. Trenérova práce tudíž může být v psychologickém působení 

snadnější, ovšem není to pravidlem. Mnoho sportovců mívá konflikt svého civilního 

života se sportovním, ať už z důvodů časových, finančních nebo osobních. 

Poslední kategorií jsou muži, jako vrcholoví sportovci. Tréninkový proces těchto 

sportovců je již plně ucelený a komplexní do té míry, že musí zahrnovat veškerou 

kondiční přípravu silových, rychlostních, vytrvalostních a obratnostních schopností, 

ale také plně rozvíjet technické a taktické schopnosti a samozřejmě jako nemalou 

součást musí obsahovat i psychologickou přípravu. 

Typ psychologické přípravy se liší u vrcholových sportovců od dorostu a zvláště 

přípravky především ve vyšší konkrétnosti přípravy. Tak jako tréninkový plán 

přípravky je založen na všestrannosti rozvoje je i jeho psychologická část, jak již bylo 

zmíněno hodně obecná. U dětí se trenér musí vyvarovat složitých vysvětlení a to nejen 

v případě výuky technik boxu, ale i v případě psychologické výuky a vyhnout se úplně 

složitým psychologickým rozborům, které se hodí pro starší svěřence nebo vrcholové 

sportovce. Psychologická práce s přípravkou je založena na nadšení ke sportu, na 

ranném zápalu dětí, na jejich přirozené hravosti a soutěživosti. U dětí není většinou 

ještě plně rozvinut pud sebezáchovy, nebojí se ran do hlavy soubojů, nebo srážek. Do 

jisté míry i vyhledávají nebezpečí a riskují, neboť se ještě plně neoprostili od ochranné 

ruky svých rodičů a mají z nebezpečných zábav a sportů radost, jako určitý projev 

vzdoru nebo uvolnění. Je často v boxu a jemu podobných sportech k vidění, že 

souboje dětí v ringu jsou daleko otevřenější, bojovnější a zapálenější. Trenéři musí 

v první řadě dbát u přípravky na zdraví dětí a správný vývoj jedince. Zápasy, ke 

kterým jejich svěřenci nastoupí jsou podstupovány s plným vědomím jejich rodičů, 

musí být sledovány předpisy pro počty zápasů v určených časových obdobích. Trenér 

sleduje psychický dopad zápasů na svého svěřence a včas musí korigovat nepříznivé 

vlivy, kterými jsou nadměrné sebevědomí, zbytečná agresivita v civilním životě a 

podobně. Většina psychologické přípravy se týká výchovy ke kázni na tréninku i 

v civilním životě, výchova ke kázni v utkání, k respektování rozhodčích, ale i často 

výchovy sociální, aby se tito jedinci dokázaly začlenit do jakékoliv sociální skupiny 

(oddíl, škola, ... ). Velká část této přípravy se týká učení základům psychické hygieny 

člověka. Pod tímto pojmem se ukrývají ozdravné duševní procesy, díky nimž se 
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člověk snáze vyrovnává s neúspěchy, prohry ho dokáží motivovat k vyššímu úsilí 

v tréninku a dokáže lépe usměrňovat a chápat psychické procesy. 

K nejčastěji používaným metodám v psychologické přípravě dětí, tedy přípravky 

patří různé druhy komunikace (rozhovory, besedy, přesvědčování, povzbuzování,atd.), 

dále různé hry s výchovnými motivy (i slovní,nebo písemné), většinou sledující učení 

k Fair play hře a upevnění vztahů v kolektivu a ještě také počátky učení 

autoregulačních metod (sebepřesvědčování, relaxace). 

Důležité je i učení k správnému dělení a využití času. Jde o systematickou 

výchovu k maximální soustředěnosti na prováděnou činnost, a dále i k využití volného 

času (návody při hledání náhradních aktivit). 

Ještě je potřeba se zmínit, že výchova mládeže, zvláště u těch mladších svěřenců 

by se měla obejít bez neslušných výrazů a měla by vycházet ze základů společenského 

chování. Bohužel tomu tak ale v některých případech nebývá. 

S obdobím přechodu mezi přípravkou a dorostem se váže i několik změn 

v psychologické přípravě mladých boxerů. Ve všech směrech specializovanější výuka 

směřuje plně k rozvoji schopností ve výkonnostním a vrcholovém boxu. 

Psychologická příprava je již častěji také konkrétně směřována k vytyčeným cílům, je 

dělena dle časových úseků a má stanoveny konkrétní úkoly. U dorostenců je tak jako 

u přípravky patrná velká chuť boxovat, zápal pro sport a nadšení, mají chuť riskovat a 

vyhledávají nebezpečí, ale mají již poměrně více rozvinutý pud sebezáchovy než děti. 

Citlivost až přecitlivělost v pubertě a ranné adolescenci rozvíjí mnoho strachů, které 

na ně v dětství nepůsobily a které jsou na základě přirozeného vývoje zkušenostmi 

získávány. Navíc se v tomto období vytváří mnoho komplexů, často neopodstatněných, 

které jsou zapříčiněny fyzickým vývojem, sociálními změnami atd. 

V psychologické přípravě se trenéři daleko více zaměřují na vlivy strachu na 

podávané výkony, na zvyšování motivace před zápasem, na usměrnění aspirací ve 

sportu, ale také na dopad sportu na civilní život jedince. Zvláštní kapitolou jsou potom 

psychické problémy spojené s věkem a vývojovým stádiem jedince. Dorostenci se 

často potýkají s problémy se svojí výškou, s koordinací, s nestálostí váhy a množstvím 
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dalších problémů majících základ v hormonálních změnách v těle. Častým problémem 

u mladých boxerů je prudký nárůst váhy. Boxer si často nevěří, že by mohl boxovat ve 

vyšší váhové kategorii, nepřipadá si dostatečně vyvinutý oproti jiným soupeřům, 

naproti tomu jeho tělo dostalo určitý povel k růstu, ke zbytnění svalů, apod. A není 

neobvyklým jevem, když i trenéři nutí své mladé svěřence ke snižování váhy. Tento 

záporný akt vůči růstu organismu může mít za následek poruchy v růstu, defekty kostí 

(odvápnění) a samozřejmě i psychické poruchy (mentální anorexie, bulimie). 

Trenéři často zaměřují svou pozornost i na meziosobní vztahy, nejen mezi členy 

oddílu ale i na vztahy jedinců v jiných sociálních skupinách. Korekce meziosobních 

vztahů v oddílu mohou napomoci lepším tréninkovým podmínkám a zvyšovat výkony 

jedinců. Skupina s pevnými meziosobními vztahy odolává lépe negativním vlivům, ať 

už vnějším nebo vnitřním. Jedinci mají pocit sounáležitosti se skupinou, mají se vždy 

kam vracet. 

Prostředky a metody psychologické přípravy dorostenců jsou podobné, jako 

prostředky a metody u přípravky. Používají se jak prostředky komunikační, tak i 

autoregulační metody, využívá se náhradních činností (četba, filmy, pracovní vytížení), 

her, ale už i složitějších forem zpětnovazebních, kterými mohou být dotazníky se 

zpětným rozborem, rozbory chování v určitých situacích, např. při sledování na videu 

a podobně. Lze také zařadit různé složitější techniky relaxací, kterými jsou dechová 

cvičení, jóga a meditace. 

U mládeže a to jak přípravky, tak také dorostu se záměrně nezmiňuji o používání 

farmakologických prostředků v psychologické přípravě, byť patří mezi používané 

prostředky při nejrůznějších problémech v běžném sportovním životě. Jejich použití 

má být v rukou odborníků a nemyslím si, že by ve sportovní kariéře mládeže byly tyto 

prostředky potřebné. Sport mládeže má být především ještě zábavou, ne komerční 

záležitostí. 

Při přechodu z dorostu, resp. z nižšího výkonnostního sportu do vrcholového 

sportu mužů, jsou již sportovci fyzicky rozvinuti, technicky i takticky připraveni a 

mají za sebou i dostatek zkušeností. Pochopitelně veškeré tyto parametry nejsou na 

maximálních úrovních a musí se ještě dále rozvíjet. V boxu v období přechodu mezi 
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těmito úrovněmi většinou má už boxer ucelenou kostru svých technických dovedností 

a i když může přecházet na jiný styl boxu, tento základ se již nemění. Nové technické 

prvky se postupně zapracovávají do této mozaiky tak, aby rozvíjely daný základ. Větší 

míra rozvoje nastává v kondičních schopnostech sportovce, stávající limity výkonů 

v silových, rychlostních a vytrvalostních schopnostech se posouvají, dosahuje se 

maximálních výkonů. Velmi vysoký nárůst nastává v taktické připravenosti, neboť 

s narůstající kvalitou zápasů nabývá na důležitosti. Ve vrcholovém boxu může každé 

netakticky vedené kolo prohrát celý zápas. Taktická příprava je velmi konkrétně 

zaměřená na jednoho soupeře, popřípadě na specifický styl boje.Ovšem zřejmě 

nejdůležitějším prvkem přípravy je příprava psychologická. 

Na vrcholové úrovni většinou rozhoduje právě taktická a psychická připravenost 

k zápasu. Boxeři většinou již boxují přibližně stejně a pokud jsou i stejně fyzicky 

připraveni, není mezi nimi v provedení úderů, nebo obran a v kvalitě těchto pohybů 

žádný rozdíl. Veliké rozdíly ale mohou být v tom, jak jsou zápasem stresováni, jak 

brzy je tento stres vyčerpá a dále jaký úder a kdy provedou. Veškeré fyzické procesy 

jsou podřízeny psychickým do té míry, že mozek určuje nejen druh pohybu, jeho sílu 

a rychlost, ale i energii potřebnou k jeho provedení a to vše je ještě podřízeno 

načasování. 

Psychologická příprava z předchozího vývoje je dále rozvíjena. S množstvím 

zápasových zkušeností se snižuje předzápasová míra nervozity, roste zápasová jistota 

a uvolněnost. Odpadá strach z velkých jmen a přichází zjištění, že každý má jen dvě 

ruce a jednu hlavu a že každý může prohrát. Na řadu ovšem přicházejí jiné problémy. 

Tím prvním může být nadměrné sebevědomí, nebo přechod psychické euforie v lenost 

v tréninku. Ale mohou to být i problémy s rodinným životem, vyčerpání sportovních 

ambicí a jiné. 

U vrcholových sportovců lze použít veškeré psychologické prostředky, stejně 

tak jako v předchozích případech, od komunikačních, přes autoregulační techniky, až 

po meditaci s jógou. V nejnutnějších případech lze za dohledu odborníků použít i 

farmakologických prostředků, ovšem pouze povolených, při vážných psychických 

poruchách. 
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Krátkodobá psychologická příprava se vztahuje k určité konkrétní soutěži, 

turnaji nebo jednotlivému zápasu (zvláště u profesionálních boxerů). Pojem 

"krátkodobá příprava" nemusí přesně vystihovat časové období přípravy, neboť i 

několikaletá příprava např. na OH může být brána jako krátkodobá, což je určeno 

obsahem přípravy a používanými prostředky. Většinou se za krátkodobou 

psychologickou přípravu považuje proces zaměřený na konkrétní cíl. 

Speciální předsoutěžní příprava je zpravidla v délce několika mikrocyklů až 

dvou mezocyklů, ale u velkých světových akcí v profesionálním ringu můžeme nalézt 

i delší přípravu. V této části psychologické přípravy je nutné počítat i s nejrůznějšími 

psychickými výkyvy a časovat je tak aby křivka celkové připravenosti, fyzické i 

psychické, vystoupala do maximálních hodnot právě v době určené akce. Trenér 

nesmí zapomenout upozorňovat svěřence na běžnost klesání výkonnostní křivky a 

pomáhat jim překonat tato útlumová období. Trenéři by měli být obeznámeni 

s psychickými stavy svých svěřenců, měli by pomoci upravovat pomyslnou křivku 

psychické připravenosti. Někdy sami potom v závislosti na předpokládaném pohybu 

psychických procesů a sportovní formy, korigují sportovcovu přípravu, brzdí 

akceleraci křivky k vrcholu tak, aby v době nejdůležitější akce nenastal psychický 

nebo fyzický útlum. V jiných případech je třeba rychleji formu akcelerovat, aby se 

rychleji překonaly stagnační období. Výsledky přípravy se zjišťují v přípravných 

zápasech popř. kvalitních sparingových bojích. Zde se podle potřeby volí buď těžší 

nebo lehčí soupeři, adekvátně k psychické i celkové bojové připravenosti. Tato 

psychická příprava probíhá většinou společně s taktickou přípravou na daného soupeře, 

případně určité styly boje. 

Bezprostředně předsoutěžní příprava je zpravidla vymezena do několika dnů 

před samotným zápasem, většinou je dlouhá max. jeden mikrocyklus. Předpokladem 

této připravenosti je dosažení určitého stavu trénovanosti, který by měla tato 

psychologická příprava ještě zvyšovat. Důležitým krokem této psychologické přípravy 

je aktualizovat motivaci boxera k vítězství v boji. Trenér musí sledovat psychické 

stavy sportovce a korigovat je do stavu optimálně zvýšené aktivace (bojové 

pohotovosti). Nadměmě vysoká aktivace (startovní horečka) je většinou způsobena 

strachem z utkání a pro boxera je nejnebezpečnějším stavem, neboť dochází 

k brzkému fyzickému vyčerpání, oslabení sebedůvěry, někdy ale také k nepřiměřené 
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agresivitě až bezhlavosti. Nepřiměřeně nízká míra aktivace je nebezpečná z důvodů 

podcenění soupeře, nebo prováhání části zápasu. Apatie až ospalost vede ke snížení 

reakční doby, nesoustředění a pozdější aktivaci (zahřátí) činných svalů. 

S blížícím se utkáním stoupá intenzita psychologické přípravy, aktivuje se 

především agresivita před zápasem, tlumí se nervozita. Kvality soupeře jsou 

snižovány, je vyzdvihováno sebevědomí borce. Zintenzivňuje se hlasitost slovního 

působení, volí se jednodušší povely, převážně kladné povahy. Autoregulační metody, 

zvláště sebepřesvědčování jsou také intenzivnější a agresivnější. 

V průběhu zápasu, o přestávkách mezi koly, trenér většinou sděluje svému 

svěřenci především technicko-taktické pokyny, v psychologickém působení se řídí 

probíhajícím bojem, znalostí svého svěřence a momentálními potřebami povzbuzení 

nebo zklidnění probíhajících emocionálních procesů. 

V posoutěžním psychologickém působení se zaměřujeme na odstranění 

případných negativních následků z dosaženého vítězství nebo porážky. Regulací 

těchto stavů se snažíme aktivovat chuť sportovce do další práce, hledáme poučení a 

budujeme v něm psychickou odolnost k nezdarům. 

5.4.2 Prostředky a metody psychologické přípravy 

Prostředky regulující psychické stavy lze rozdělit do tří skupin: biologické, 

psychologické a farmakologické. 

Biologické prostředky 

K biologickým prostředkům patří především životospráva sportovce- kvalitní 

spánek minimálně 8 hodin denně, ucelený rozvrh výživy a pitný režim, odpočinek 

(masáže, sauna, vířivé koupele, ... ). 
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Slovní působení 

Jde o veškeré formy komunikací, ať už probíhající mezi trenérem a sportovcem, 

nebo mezi sportovcem a psychologem, ale i mezi sportovci navzájem, nebo i o 

komunikaci sportovce s jinými osobami, které mohou plnit nepsanou funkci důvěrníka 

(masér, doktor). 

Základní formou komunikace je rozhovor, který může nabývat různých forem 

podle potřeby aktivace subjektů vedoucích rozhovor (burcující rozhovory, uklidňující 

rozhovory). Besedy nebo kolektivní sezení mohou mít podobnou formu (burcování, 

uklidnění), ve skupině ale mohou mít lepší pocit z komunikace, jedinec se necítí 

v komunikaci osaměle, je podpořen skupinou. Kolektivně se ujednocují cíle (např. 

vítězství oddílu v lize), stmeluje se kolektiv. Výklady jsou jednostrannou komunikací 

směřovanou od trenéra ke sportovci, mají složitější a delší obsah a nejlépe se uplatňují 

za pomoci názorných příkladů (videoprojekce). 

Přesvědčování a povzbuzování jsou techniky používané hlavně v bezprostřední 

předzápasové přípravě. Jsou to velmi přímé techniky, které využívají i prvky 

neverbální komunikace (tón hlasu, zabarvení hlasu, mimika). 

Náhradní činnosti 

Přispívají nejen k odpočinku a regeneraci psychických sil ve volném čase, ale 

jsou využívány i k odpoutání pozornosti od určitého problému nebo k utlumení 

rušivých vlivů. K nejčastěji preferovaným náhradním činnostem patří četba, poslech 

hudby, sledování televize, společenské hry, apod. Náhradní činnosti se v rámci 

psychologické přípravy v boxu často využívají k odpoutávání pozornosti od strachu. 

Náhradními činnostmi mohou být i drobné přípravné předzápasové práce, nebo dříve 

před zápasem i třeba práce do školy, úklid v bytě, apod. 
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Autoregulační metody 

U autoregulačních metod jde o působení sportovce sama na sebe. Pod tento 

pojem se zahrnuje sebepřesvědčování, kompenzaci, relaxaci, vizualizaci problémů a 

z novějších metod o mentální hry založené na logice. Mezi nejznámější patří 

Relaxačně aktivační metoda (RAM), při které sportovec nejprve relaxuje svaly, 

následuje psychická relaxace a vše je zakončeno aktivačním záběrem navozujícím 

optimální nabuzení do zápasu. 

Dechová cvičení, meditace, nebo jóga patří již řadu let do rejstříku 

psychologických prostředků používaných ve sportu. Nemalou výhodou jógy je také 

aktivace pohybového aparátu, určité protažení, kompenzace a posílení i málo 

zatěžovaných nebo ochablých svalů. 

Mezi specifické psychologické techniky se počítá dnes velmi populární 

vizualizace, tzv. Ideomotorický trénink. Tato metoda spočívá ve vizuální představě 

vlastnťho pohybu, rozboru jednotlivých detailů a vytyčenť uzlových bodů pohybu. 

Opakováním této představy se napomáhá zlepšení jednotlivých technik, jejich 

preciznějšímu provedení, nebo u nových složitých technik jejich rychlejšímu učení. 

U většiny autoregulačních technik jde o poměrně náročné učení jejich 

správnému zvládnutí, někdy dokonce i učení motorickému Góga, dechová cvičení). 

Proto by trenéři měli uvážit, kdy přistoupit k výuce těchto technik, neboť například u 

mládeže by nemuseli být ještě správně pochopeny a práce s jejich předčasnou výukou 

by byla mnohem náročnější. 

Psychologicko-sociální hry 

Jde většinou o experimentální hry, při kterých si trenér ověřuje sociální chování 

jedinců, jejich postavení ve skupině, zda spolu jedinci spolupracují nebo spíše soutěží, 

soudržnost kolektivu apod. Trenér si ověřuje, zda kolektivní vztahy se zlepšují nebo 

zhoršují, bez toho aby se přímo vyptával. Z různých her se dá vysledovat i aktivita 

jedinců, jejich zápal pro sport obecně, nebo i bojovnost a odhodlanost. 
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Pro samotné sportovce je důležitý rozbor těchto výsledků, určitá zpětná vazba. Při 

jednoduchých hrách mohou být nedostatky (např. v bojovnosti) lépe vidět. Dále se 

těmito hrami stmeluje kolektiv, vytvářejí se pevnější vazby mezi jednotlivými členy 

skupiny. 

Na základě experimentálních her si může trenér udělat lepší obrázek o postavení 

jedinců v oddílu a vybrat si např. důvěrníka, přes kterého bude nepřímo komunikovat 

s oddílem, nebo v případě potřeby využít pomoci vůdčí osobnosti kolektivu, při řešení 

nejrůznějších problémů. 

Farmakologické prostředky 

Jejich počet je velmi široký a jejich používání by mělo být plně v rukou 

odborníků. Farmakologické prostředky by měli být až tím posledním řešením situace, 

podávané v případě nutnosti. (Miňovský, F ., 2006) 
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6. Použití tréninkových prostředků v přípravě boxera 

Mezi rozhodující čininitele tréninkové přípravy a zatížení jsou speciální a 

všeobecné prostředky, které jsou téměř totožné u všech vah, ale odlišné např. v 

hmotnosti zatížení, které rozdělujeme do 4 pásem intenzity (Dovalil, J a kol., 2002): 

6.1 Intenzita mírná 

a) prostředky speciální přípravy: 

- nácvik individuální techniky+ nácvik ve dvojici 

b) prostředky všeobecné přípravy: 

- rovnoměrný souvislý běh 

- všechna rozcvičení 

- plavání 

- doplňková cvičení 

6.2 Intenzita střední 

a) prostředky speciální přípravy :práce nohou s míčkem 

- procvičování techniky individuálně 

- nižší a vyšší forma domluveného boje 

- procvičování techniky na aparátech + lapy 

- speciální formy procvičování s partnerem 

b) kruhový trénink na stanovištích 

- běh, běh na lyžích 

- všechny formy posilování 

- doplňkové cvičení 
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6.3 Intenzita submaximální 

a) prostředky speciální přípravy: 

- procvičování speciální přípravy(techniky) formou domluveného boje řízeného 

sparingu + cvičný zápas 

- procvičování techniky na aparátech a lapech 

- speciální formy posilování (tlučení palicí) KT. 

- švihadlo 

- stínový box 

b) prostředky všeobecné přípravy : 

- běh 

- sportovní hry 

- všeobecné formy posilování (kruhový trénink, těžší činky) 

- gymnastické cvičení a pod. 

6.4 Intenzita maximální 

a) prostředky speciální přípravy 

- procvičování speciální přípravy formou sparinku; ostrý nebo cvičný 

- modelová cvičná utkání 

- procvičování techniky na aparátech 

- speciální formy posilování (kruhový trénink odhozy náčiní) 

- švihadlo 

b) prostředky všeobecné přípravy: 

- běh 

- všeobecné formy posilování, kruhový trénink, těžší činky 
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7. Vytrvalost, rozvoj vytrvalosti a práce v ener2etických 

systémech 

Co je yYtrvalost - obecně pohyb, po nějakou dobu, aniž by se snížila účinnost. 

Nebo řešit pohybové úkoly (box), aniž by se snížila jejich účinnost. 

Vytrvalost je závislá na: 

kapacitě srdce a srdečního systému 

kapacitě dýchání 

látkové výměně 

relaxaci a uvolnění 

biochemických změnách 

Rozdělení vytrvalosti: 

obecná vytrvalost 

rychlostní vytrvalost 

krátkodobá vytrvalost 

střednědobá vytrvalost 

dlouhodobá vytrvalost 

Tabulka 1: Energetické systémy vytrvalosti při zajištění pohybové činnosti. 

Energetický Doba možné Druh Zatížení Intenzita 

Systém Práce vytrvalosti pohybové činnosti 

ATP 3"- 5" rychlostní anaerobní Maximální 

ATP-CP do 20" krátkodobá 

LA 2'- 3' střednědobá anaerobní Maximální 

Oz-LA do 8' střednědobá aerobní Submaximální 

Oz Nad 8' dlouhodobá Aerobní střední 

mírná 
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Vysvětlivky: 

ATP: kyselina adenosyntrifosforečná (množství musí být stále obnovováno) 

CP: kreatinfosfát 

LA: reakce štěpení bez 02 - kyselina mléčná jako produkt 

02: systém obnovuje množství energie oxidativním způsobem, štěpení cukrů a tuků 

Anaerobní: bez 02 

Aerobní: s 02 

Jediným zdrojem energie v organismu je chemická energie přijatá v podobě 

živin potravou. Zdrojem všech forem energie jsou tedy chemické přeměny. Výdej 

energie při pohybové činnosti je zajištěn štěpením ATP. 

Rozlišujeme 3 způsoby resyntézy ATP: 

1. ATP-CP systém- zajišťuje činnost maximální intenzity po dobu 10-20 sekund 

2. LA systém - anaerobní glykolýza - štepení glykogenu bez přístupu vzduchu 

zajišťuje činnost maximální intenzity po dobu 2-3 minut. 

3. 02 systém- obnova energie za přístup vzduchu. Štěpení cukrů a tuků zajišťuje 

činnost víc jak 2-3 minuty. (Dovalil, J. a kol., 2002) 

7.1 Rozvoj vytrvalosti: 

Znamená pro trenéra nebát se odborného přístupu přinést do přípravy něco 

nového ane jenom něco empiricky vyzkoušeného. Trénink má smysl jen tehdy , 

jestliže do něho klademe určité záměrné dávky a tak adaptujeme organismus, aby 

svěřenec rost. Box je disciplina rychlostněsilová a rychlostněvytrvalostní.Vytrvalost 

se rozvíjí tehdy, jestliže tréninkové zatížení vyvolá změny. Tedy potřebnou únavu. 
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Tabulka 2: Rozvoj vytrvalosti 

I dlouhodobá vytrvalost 

střednědobá vytrvalost 

Krátkodobá vytrvalost 

aerobní schopnosti anaerobní schopnosti 

Zatížení Nepřerušované přerušované 

Metody souvislá a) Intervalová Intervalová Intervalová 

střídavá 
klasická 

intenzivní intenzivní 
b) Intervalová 

fartlek extenzivní Opakovací opakovací 
c) opakovací 

Doba trvání 30'- 60' a) 90 sec 

Cvičení bez b)3'-5' 30-120 10 - 20 sec. 

přerušení c)8'-15' sec. 

Intenzita TF kolem a) 75-85% max. int. 

Cvičení 150/min TF na konci 180/min 
b) blíží se maximu pro 

minimum daný časový úsek 90 - 95% 10-20 sec. 

130/min c) o 10 až 20% nižší 
než je max. pro daný 

úsek 
Délka a) 45-90" TF na konci Poměr Poměr doby 

Intervalu intervalu 120-140/min 
doby 

zatížení a 
zatížení a 

b)3' -S' odpočinku odpočinku 1 :3 

c)6'-8' 1:2 (1:4) 
(1:4) 

Charakter Aktivní aktivní klidná chůze 
odpočinku 

Počet a) ukončit opak. Jeli 3-4 v 30 (50) v 

opakování 
tep na konci vetší 120- jedné sérii 

sériích po 5 - 1 O 
140/min 4 - 6 sérií 

b) + c) přestat nelze-li 
danou int. metodu 

udržet 
Převážný 02 systém 02 systém LA system ATP-CP 

fyziologický 
-využití 

Zvýšení VO max kyslíkový systém 
vyššího% 

účinek vOz Využívání vyššího% dluh 

-větší V02max 
mobilizace Aerobní výměna ve 
svalového tkáních 
glykogenu 
a ukládání 
ve svalu 
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V02 max. - maximální spotřeba kyslíku na kg váhy. Schopnost organismu 

transportovat co největší množství do svalu. U vytrvalostních disciplin 80 ml. Pro box 

více než 60 ml. 

Důležité komponenty pro rozvoj vytrvalosti: rozdíl u začátečníka, pokročilého a 

vrcholového sportovce. 

1. do ba zatížení 

2. intenzita cvičení 

3. počet opakování 

4. doba odpočinku 

5. charakter zotavení 

S těmito komponenty musím pracovat, když chci rozvíjet vytrvalost. 

7.2 Údaje pro kontrolu trénovanosti: 

1. W 170 - zatížení va Wattech, kdy organismus je ještě schopen na horní hranici 

dýchání svých možností, zásobit svaly kyslíkem, aniž by došlo k úhradě 

aerobním způsobem. 

2. W max/kg - maximální hodnota výkonu ve wattech, kterého bylo dosaženo v 

poslední minutě vyšetření. Čím vyšší, tím lepší. 

3. Tepová frekvence- maximální hodnota při vyčerpání. 

4. V02 max/kg- maximální spotřeba kyslíku na kg váhy. (Neumann, Pfutzner, 

Hottenrott, 2005) 
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8. Casové rozdělení tréninkové přípravy a její plánování 

8.1 Dělení ročního tréninkového plánu: 

8.1.1 Přípravné období - zaměřuje se na vytváření všestranných základů sportovní 

výkonnosti. Cílem Je dosažení kvantitativních a kvalitativních změn. 

KV ANTIT ATIVNÍ - zvyšování funkční úrovně orgánů a systémů KVALITA TIVNÍ -

přizpůsobení zvýšených funkčních možností požadavkům výkonu. Období se dělí na 

dvě etapy, v prvé je trénink zaměřen obecně, ve druhé speciálně. 

Přípravné období dělí se na I. a II. etapu: 

PRVNÍ ETAPA - zvyšování funkčních stop orgánů a jejich systémů, a to zvyšováním 

objemu tréninku. Důsledné uplatňování zásady všestrannosti. Technika- nedochází k 

přerušení nácviku (resp. zdokonalování), i když celkový objem jejího tréninku bude 

nižší, než v druhé etapě přípravného období. 

DRUHÁ ETAPA - Cílem je převést vysokou obecnou trénovanost na trénovanost 

speciální. Objem tréninku se snižuje, zvyšuje se intenzita zatížení, mění se poměr 

mezi všeobecnou a speciální přípravou ve prospěch speciální. Rozvoj speciálních 

pohybových dovedností. Technika- kombinace prvku, technika v celku, vazby mezi 

prvky. Hlavně nácviky - přemisťování, obrana, sidestepy). Postupně končí řízeny 

sparing. Stoupá podíl závodních cvičení, i formou cvičných utkání či závodů. 

8.1.2 Hlavní období - v tomto obdobích prokazuje sportovec svou výkonnost 

v soutěžích. Předpokladem úspěchu je získání a udržení sportovní formy. Poněkud se 

snižuje objem tréninku a narůstá jeho intenzita. Rozhodující význam pro udržení 

sportovní formy mají soutěže. 

8.1.3 Přechodné období - cílem je odpočinek a regenerace sil (fyzická i psychická). 
(Choutka, M, Dovalil, J., 1991) 
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8.2 Důvod tvorby tréninkových plánů: 

Každý trenér vykonává svou činnost ze záměrem dosáhnout určitý výkonnostní 

cíl. Důvod, proč dodržovat zákonitosti v cílech, obsahu a metodách přípravy pro 

jednotlivé období přípravy se dá říci příkladem: dva trenéři mají stejně talentovaného 

borce ve stejných podmínkách - lepší ve sportovních výsledcích bude ten, kdo dodrží 

zákonitosti přípravy pro dosažení sportovního výkonu. 

V praxi jsou pro dosažení dobrých výsledů však nutné čtyři faktory: talent 

borce s nevyhnutelnými vlastnostmi, osobnost trenéra ROZEPSAT DRUHY 

TRENÉRŮ s nevyhnutelnými schopnostmi, podmínky a možnost pro sportovní 

činnost a dodržení zákonitosti tréninkového procesu. 

Ten čtvrtý faktor - dodržení zákonitosti přípravy může zabezpečit trenér právě 

plánováním tréninkového procesu. Právě splnění tohoto faktoru dodá trenérovi 

sebevědomí a jistotu v práci. (Dovalil, J. a kol., 2002) 

8.3 Druhy tréninkových plánů: 

Jaké plány (přípravu) trenér potřebuje? 

1. Plán na olympijský cyklus 

2. Plán na roční tréninkový cyklus (makrocyklus) 

3. Plán na dané období (1-3 měsíce) (mezicyklus) 

4. Plán na krátké tréninkové tábory (soustředění) 

5. Plán na 7-10 dní (mikrocyklus) 

6. Plán (příprava) tréninkové jednotky 

7. Speciální plán pro vrcholovou akci 

Podrobné tréninkové plány s konkrétní náplní a obsahem tréninkové jednotky 

vypracováváme maximálně pro plány 3 až 7. 
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8.4 Postup při tvorbě plánu 

1. Plán na olympijský cyklus ( 4 roky): 

Je dlouhodobou záležitostí profesionálních trenérů pro mojí práci se s ním 
nebudeme zabývat. 

2. Plán na roční tréninkový cyklus (makrocyklus): 

Pro klubové podmínky je základem celoroční činnost. Vypracovává se na úrovni 

rámcového plánu. Je vlastně podkladem pro celkové plánování pro organizaci činnosti 

v klubu myšleno například ekonomiky (rozpočtu), dopravy atd. V rámcovém plánu je 

zaznamenaný sportovní kalendář, který nám určí vrcholy - hlavní cíle v roce 

(makrocyklu). Na uskutečnění těchto cílů se můžou vypracovat konkrétní tréninkové 

plány. 

V úpolových sportech jsou v klubových podmínkách dva druhy hlavních cílů. 

Individuální mistrovství různé úrovně a soutěže družstev - dlouhodobé soutěže. 

Dlouhodobé soutěže můžou být tvořeny dvojím způsobem - turnaje jednotlivců v 

průběhu roku se sčítáváním bodů pro družstvo a konkrétní zápas družstva proti 

družstvu (liga). Délka "ligového" období je vlastně hlavním obdobím a je to náročné 

plánování tréninkového procesu pro udržení výkonnosti pro dlouhé období. 

Jednodušší tvorba plánu je pro mistrovství jednotlivců zaměřená na načasování formy 

na vrcholovou akci - např. mistrovství České republiky. PRO JEDNOTLIVÉ 

VĚKOVÉ KATEGORIE 

V rámcovém (klubovém) plánu mají své místo i reprezentační akce pro úzkou 

špičku sportovců. Vypracování a zabezpečení plánu pro tuto úzkou špičku je však 

záležitostí reprezentačních trenérů. Důležitou částí rámcového plánu musí být i termín 

korekce plánu. Sportovní činnost přináší množství změn (např. termíny), které je nutné 

do plánu zapracovat. 

3. Plán na dané období (mezicyklus): 

Rámcový plán nám rozdělí makrocyklus (např. l rok) na jednotlivé období: 

akumulační období 

intenzifikační období 
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období ladění sportovní formy 

regenerační období 

přípravné období 

Dané období přípravy jsou nejdelší částí na kterou má smysl vypracovat 

konkrétní tréninkový plán s podrobnou náplní. Praxe ukázala, že dlouhodobější 

podrobné plány jsou jen těžko dodržitelné z důvodu různých změn, které přináší 

sportovní život jako i udržení motivačních faktorů potřebných pro kvalitu tréninku. 

Plán v mezicyklech se skládá z plánů na malé období - mikrocyklů, které se 

periodicky opakují, které je při tvorbě plánu na mezicyklus potřeba využívat. 

4. Plán na krátké tréninkové tábory (soustředění) : 

V oddílech je zažitá praxe krátkých soustředění (7-10 dní) jako příprava (ale i 

soutěž) pro namáhavé akumulační období, anebo jako doladění pro cílovou akci (např. 

mistrovství ČR). 

Při tvorbě plánu na krátké soustředění se zaměříme na rozvoj kondičních 

schopností, především silový fond a vytrvalost. Tréninky vybíráme podle podmínek 

na soustředění (tělocvična, posilovna, bazén, přírodní okolí využitelné pro trénink, 

běžecké dráhy ... ), nebo je pro své podmínky upravíme. Důležité je dodržet poměr 

práce, oddychu a intenzity zatížení. 

Při tvorbě plánu na doladění formy na důležitou akci je důležitou částí pro 

stanovení plánu na toto krátkodobé soustředění výchozí stav připravenosti sportovce. 

Když před důležitou akcí začne borec trénující 3-5 krát do týdne trénovat 

dvoufázově za den, tak za 7-10 dní absolvuje přibližně dvojnásobek tréninků než je 

zvyklý, což je pro jeho organizmus náhle zvýšená zátěž a tím dosáhneme opak toho, 

co chceme- borec na akci nepodá ani svůj standartní výkon z důvodu únavy. 

Proto, když už soustředění před akcí, tak dvoufázový trénink aplikovat 

maximálně do 7 dní před závody (zápasem) a jednu z dvou fází věnovat jen 

specializaci - doladění techniky a taktiky boje, bez velkého zatížení. Zvlášť v této 

závěrečné přípravě před zápasem je pro trenéra důležité, aby měl od svých svěřenců 

"zpětnou odezvu" na tréninkové zatížení. To znamená, aby uměl lépe posoudit, zda 
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není borec příliš unavený, nebo naopak. Díky tomu se trenérovi dříve podaří dobře 

"naladit" borce pro cílovou akci (zápas). 

5. Plán na týdenní mikrocyklus: 

Příklady tréninkových jednotek jsou uvedeny podle období přípravy. Sestavit z 

nich jednoduchý týdenní mikrocyklus trvá jen chvíli a je možné dostatečně 

improvizovat. Příklady skladby tréninkových jednotek pro dva druhy tréninkového 

procesu: 

A. Týdenní mikrocyklus - 1 trénink za den (příloha č.l) 

B. Týdenní mikrocyklus - 2 tréninky za den (příloha č.2) 

6. Plán na tréninkovou jednotu: 

Náplně tréninkových jednotek se můžou upravovat a kombinovat. Co se však 

nemůže změnit jsou zákonitosti poměru práce a oddechu jako i intenzita práce a 

zátěže. Návrhy tréninkových jednotek dávají dostatečný prostor pro individualitu 

trenéra -jeho psychologicko-pedagogické schopnosti a cit pro momentální situaci. 

7. Plán pro vrcholovou akci: 

V úpolových sportech není nezvyklé, že příprava na vrcholovou akci se realizuje 

v oddílových podmínkách. Tento návrh je na dobu tří měsíců, což je asi nejdelší 

možná příprava z hlediska technického zabezpečení a hlavně udržení motivačních 

faktorů. Nejdůležitějším výchozím podkladem je výchozí stupeň trénovanosti borce 

před zahájením závěrečné přípravy. Nejkratším časovým úsekem je asi 3-týdenní 

příprava při dodržení jednotlivých stupních přípravy. Po dobu realizace plánu je 

důležité značení plnění plánu z důvodu získání poznatků pro vyhodnocení přípravy 

pro každého jednotlivce zvlášť. Toto vyhodnocení je důležité pro zabezpečení 

opakování v případě úspěchu a naopak vyvarování se chyb při neúspěchu. 
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8.5 Období přípravy (mezicykly) 

Rámcový tréninkový plán nám stanovením cílů přípravy rozdělil přípravu na 

období - mezicykly. 

8.5.1 Rozdělení mezicyklů: 

1. MEZICYKLUS: Akumulační období zaměřené na rozvoj kondičních schopností, 

především základní silový fond a vytrvalost. 

2. MEZICYKLUS: Období intenzity přípravy, rozvoj speciální a rychlostní síly, 

rychlostní vytrvalosti a obratnosti. 

3. MEZICYKLUS: Období ladění sportovní formy, rozvoj techniky a taktiky boje, 

reakčních schopností, výbušnosti. Na začátku se doporučují testy, které ukáží stupeň 

trénovanosti. 

4. MEZI CYKLUS Období uvolnění, regenerace a dovolená. 

5. MEZICYKLUS Přípravné období na namáhavý první mezocyklus. Doporučují 

se testy - vstupní. 

8.5.2 Cíle přípravy v mezicyklech : 

1. MEZICYKLUS : Období, ve kterém je hlavním úkolem nakumulování 

kondičních schopností. V aerobních podmínkách rozvíjíme základní silový fond, 

vytrvalost a všeobecné pohybové schopnosti. V odborných částech přípravy se v této 

fázi vykonává nácvik základních technických prvků. 

2. MEZICYKLUS : Hlavním úkolem tohoto období je intenzita naakumulovaných 

kondičních schopností. Příprava je zaměřená na rozvoj rychlosti, vytrvalosti v 
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rychlosti a síle, výbušnosti a obratnosti. Tréninky jsou vedené krátkodobě i v 

anaerobních podmínkách. Po technické stránce přebíhá zdokonalování technických 

prvků, doplnění o techniku a taktiku boje. 

3. MEZICYKLUS : Je to hlavní období, kde je hlavním úkolem doladění sportovní 

formy. Nejrozsáhlejší část tvoří specializace, a to technicko - taktická příprava s 

partnerem, hlavně sparingy a přípravné zápasy. Dále se rozvíjí rychlost, reakční 

rychlost a výbušnost. V týdenním mikrocyklu jsou tréninky vedené se střídavou 

intenzitou, podle účelu tréninkové jednotky. Je vhodné, aby aspoň jeden trénink v 

mikrocyklu byl vedený v maximální intenzitě. Tento mezicyklus může mít dvě 

podoby: 

a) Vyladění sportovní formy na jednu důležitou akci (M - SR, ME, MS, OH) 

b) Udržení sportovní formy na delší časový úsek (liga, období kvalifikací). 

V případě dlouhodobého udržení sportovní formy se do přípravy zařazují tréninky z 

mezicyklů č.l a č.2. Jejich zařazení a sladění s tréninkami mezicyklu č.3 vyžaduje 

respektování všech podmínek jako jsou: úroveň aktuální formy, zdravotní stav, časové 

podmínky a tréninkové možnosti. 

4. MEZICYKLUS Cílem tohoto mezicyklu je regenerace sil, uvolnění fyzické i 

psychické. 

5. MEZICYKLUS : Přípravné období, kde je hlavním cílem příprava na namáhavý 

první mezicyklus a to všeobecnou pohybovou aktivitou po fyzické stránce. Důležitou 

součástí je psychologická stránka - motivační, která má za úkol ztotožnění se s novým 

cílem přípravy. 

8.5.3 Obsahová náplň tréninků v mezicyklech 

1. MEZICYKLUS : Tréninky jsou vedené v aerobních podmínkách. Pro 

zabezpečení základního silového fondu a vytrvalosti je vyhovující následující náplň: 

60% kondiční přípravy 

30% technicko- taktické přípravy 

10% speciální vytrvalosti 
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a) kondiční příprava: Tréninky jsou zaměřené na posilování - rozvoj aerobní 

síly. Prostředk:ami jsou činky, medicinbaly, gumy, vlastní tělo a speciální přístroje 

určené pro tento účel. 

Tréninky zaměřené na aerobní vytrvalost. Prostředkem je vytrvalostní běh, běh v 

přírodě, běh překážkovou dráhou a běh s mírnou zátěží a jiná dlouhotrvající práce v 

nižší intenzitě. (příloha č.3) 

b) technicko-taktická příprava: V rámci této části zařazujeme práci na aparátech s 

větším počtem kol. Používají se převážně těžké aparáty. Nacvičujeme základní 

technické prvky ve dvojicích. A individuálně na lapech. V malém množství se zařadí 

sparing. (příloha č.4) 

c) speciální vytrvalost: Tréninky s pomůckami jako jsou malé činky, 

medicinbaly a gumy, vždy zaměřené na technické prvky. (příloha č.S) 

2. MEZICYKLUS : Tréninky jsou vedené krátkodobě do anaerobních podmínek. 

Pro rozvoj speciální síly a vytrvalosti, jako i ostatních cílů, je rozdělení náplně takto: 

50% technicko -taktická příprava 

30% rychlost, výbušnost, dynamika 

20% obratnost, rychlostní vytrvalost, reakce 

Skladba tréninků a jejich realizace musí dosaženou sílu a vytrvalost přeměnit 

na speciální, doplnit rychlost a výbušnost potřebnou pro boxerský zápas. 

a) technicko-taktická příprava: Tréninky zaměřené na nácvik technicko-taktických 

prvků ve dvojicích, doplňujeme sparingem a lapy. Aparáty se vykonávají i v 

zkrácených časech (pod 1 min.) a jsou prováděny ve vysoké intenzitě. Aparáty se 

používají v celé škále - od těžkých až po pohyblivé. (příloha č.6) 

b) rychlost, výbušnost, dynamika: Jsou to speciální tréninky s pomůckami jako jsou 

gumy, malé činky a medicinbaly. Aparáty se realizují hlavně na poduškách ve vysoké 

intenzitě, krátkých dobách a dlouhých přestávkách po 15 - 20 opakování. Používají se 

krátké "člunkové" běhy. (příloha č .7) 
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c) obratnost, rychlost, vytrvalost: Pro rozvoj obratnosti využíváme partnera v hrách 

s malým medicinbalem ve dvojicích a trojicích. Různé upravené "opičí dráhy", 

"člunkové běhy" ve spojení s pomůckami (žíněnka, medicinbal). Sprinty 1 00 - 400 m. 

Tréninky vedeme v krátkodobém intenzívním zatížení, s dostatkem odpočinku - tj. 2 

až 3 krát víc než práce. (příloha č.8) 

3. MEZICYKLUS: Náplň tréninků v tomto mezicykluje následující: 

70% technicko - taktická příprava 

20% rychlost, výbušnost, obratnost, reakce 

1 0% speciální vytrvalost 

Cíl tohoto mezicyklu si vyžaduje vyladění sportovní formy - závěrečný mezicyklus 

vyvrcholí sportovním zápasem a proto má specifickou náplň. (příloha č.5) 

a) technicko- taktická příprava: Kombinace tréninků ve střídání nácviků, prací na 

aparátech, sparingy, lapy a přípravné zápasy. Tréninky jsou doplněné o práci se 

švihadlem a s míčky. Aparáty se používají převážně lehké a pohyblivé. (příloha č.9) 

b) rychlost, výbušnost: Tréninky vedené v časech - práce 20", přestávka 40" - 50". 

Podobné tréninky jako v mezicyklu č.2, s podobným cílem přípravy. V prvních 

mikrocyklech tohoto makrocyklu klademe důraz na maximální intenzitu s dlouhými 

přestávkami a v závěrečných mikrocyklech na uvolněnou rychlost, bez strnulosti a 

maximální síly. (příloha č.l O) 

c) speciální vytrvalost: Tréninky vedené v časech - práce 20", přestávka 30". 

Prostředkamijsou podložky, reflexní hruška, malé činky, gumy, medicinbaly. V tomto 

období zařazujeme tyto tréninky před dnem volna, nebo před rehabilitací. Platí 

pravidlo, že jeden trénink v mikrocyklu je vedený v maximální intenzitě a v částečně 

anaerobních podmínkách. (příloha č.ll) 
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4. MEZI CYKLUS : 1 až 3 mikrocykly zaměřené na fyzickou a psychickou 

regeneraci s náplní všeobecných sportovních aktivit a intenzivního doléčení zranění. 

5. MEZICYKLUS : Je přípravou na fyzicky nejnáročnější první mezicyklus. Náplň 

tréninků je zaměřená na přípravu těla pro maximální zátěž. Pestrost tréninků - hry, 

posilovna, běhy, plavání, a částečně i specializace. 
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9. Výživa, pitný režim a re2enerace 

9.1 Výživa 

Cílem každého sportovce je zvyšování výkonnosti a zlepšování fyzické kondice. 

K tomu dochází optimalizací tréninkového programu a vyváženou životosprávou. 

Správná výživa a pitný režim by měli být základem pro zlepšování podávaných 

výkonů a zvládnutí vysoké míry zátěže, ale také pro udržení optimální váhy sportovce. 

Při snižování váhy do určitých váhových kategorií je potom daleko snadnější udržovat 

úroveň kvalitních výkonů a psychických stavů, kjejichž prudkým změnám může 

docházet při výrazném snížení váhy v krátkém časovém období. 

Se zvyšující se fyzickou zátěží se zvyšují požadavky i na objem a kvalitu stravy. 

Sportovci, kteří absolvují objemem i intenzitou náročný trénink vydávají skoro 

jedenkrát více energie za den než běžná populace. Tento výdej energie je závislý na 

druhu sportu a tréninkovém režimu. Správná výživa a pitný režim by měli být jedním 

ze základních stavebních kamenů tréninkového procesu nejen pro vrcholové sportovce, 

ale i pro širokou sportující veřejnost. Mnohé výzkumy prokázaly vlivy různých diet a 

stravovacích režimů na výkonnost. (Čermák, P.,2002) 

Energetický výdej u dospělého muže (do 30 let) střední postavy je u běžné 

populace zhruba 1 O 000 kJ za 1 den. Těžká fyzická i psychická zátěž, kterou je 

trénink nebo zápas, zvyšuje denní energetický výdej o 2 100 - 4 200kJ za hodinu 

v závislosti na zdatnosti jedince, délce zátěže, typu a intenzitě sportovního výkonu. 

Z tohoto důvodu musí sportovci přizpůsobit svůj jídelníček tak, aby měli dostatečný 

příjem základních živin (sacharidů, cukrů, tuků) a mikroprvků ( vitamínů, minerálů, 

provitamínů). 

Při náročném tréninkovém plánu, kdy vrcholoví sportovci trénují dvakrát i 

vícekrát denně je často potřeba kombinovat běžnou stravu s povolenými doplňky. 

Těmito doplňky jsou především lehce stravitelné suplementy dodávající energii 

(maltodextrin, creatin) nebo látky potřebné pro stavbu a správné funkce pohybového 
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aparátu (aminokyseliny BCAA, Camitin, želatinové preparáty apod.), dále vitamíny a 

minerální látky a v neposlední řadě nejrůznější spalovače tuků a jiné pomocné látky 

(Chitosan, Guarana) Tyto doplňky nahrazují nedostatky důležitých látek v běžné 

stravě, pomáhají urychlení regenerace sil, nebo energetizují organismus v době 

samotného výkonu. 

Často také chrání organismus před zraněním nebo nemocemi. Povolenými 

doplňky jsou pouze takové suplementy, které nezvyšují možnosti organismu nad jeho 

fyziologické meze, nehrozí tedy nevratné poškození organismu. 

Jak již bylo řečeno, správné stravování je nedílnou součásti tréninkového 

procesu a je nutné plánovat stravovací režim společně s tréninkovým procesem. 

Sportovci by měli konzumovat hlavní jídlo 3,5 - 4 hodiny před začátkem výkonu 

(tréninku či zápasu), aby se předešlo žaludečně-střevním problémům (zvracení, pocit 

plnosti, křeče apod.) 

Trávení a vstřebávání může totiž "soutěžit" se svalovým metabolismem o 

zásobování krví a z tohoto důvodu se doporučuje, aby byl žaludek v době výkonu 

téměř prázdný. Množství jídla a jeho energetický hodnota závisí na denní době, délce 

tréninku a individuálních odlišnostech ve stravovacích zvyklostech, respektive 

v odlišnostech snášenlivosti a stravitelnosti potravin. 

Kromě správného načasování stravy před výkonem a doby výkonu je důležité i 

složení této stravy. Délky stravitelnosti jednotlivých potravin jsou dosti odlišné, 

například rýže se tráví ze žaludku do střev 1 hodinu, ovoce a zelenina 1,5 hodiny, ale 

naproti tomu hovězí lůj přes 5hodin. Z toho vyplívá, že strava kterou konzumujeme 

před výkonem, by měla být lehce stravitelná, měla by obsahovat především 

polysacharidy a minimum živočišných tuků. 

Během náročného tréninkového procesu, obzvláště při soustředěních kdy 

energetické nároky na organismus jsou velmi vysoké a doba mezi jednotlivými 

tréninkovými fázemi neumožňuje kompenzovat vysoké výdeje energie běžnou stravou, 

doplňují se sportovci jídelníček nejrůznějšími povolenými suplementy stravy, které 

jsou bohaté na energii. Jednotlivé fáze tréninkového procesu by při běžné stravě 
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mohly být narušeny trávením, proto sportovci používají energeticky bohaté potraviny, 

které mohou být ale chudé na bílkoviny nebo důležité mikroprvky (vitamíny, 

minerály, ... ) Z toho důvodu musí být veškerá strava důkladně plánována, včetně 

vhodné skladby doplňků. 

Stejná poučení, co se týče stravovacího režimu, platí i pro kondiční sportovce a 

veřejnost. Pokud se například úředník v kanceláři za celý den nestihne najíst a večer 

cestou na trénink rychle sní klobásu někde u stánku, zažene tím pravděpodobně pocit 

hladu, ale rozhodně neprospěje kvalitě pozdějšího tréninku. Jídlo se pochopitelně 

nestačí strávit a energii pro sport mu nedodá ani v závěru déletrvajícího tréninku, 

naopak se dostaví jež výše zmiňované obtíže (zvracení, nadýmání ... ) a utrpí tím 

kvalita tréninku. Proto je lepší trénovat hladový než sytý. 

Kvalita stravy je charakterizována doporučeným ideálním poměrem sacharidů, 

tuků a bílkovin - 6 : 3 : 1. 

Potřeba bílkovin je u sportovců vzhledem k zátěži vyšší, doporučuje se 1 ,Og na 

kg tělesné hmotnosti za den, přičemž max. doporučená dávka činí 1,6g na kg, což je 

dvojnásobek doporučené denní dávky pro běžnou populaci. I toto doporučení u max. 

hodnot lze dosáhnout běžnou, správně vyváženou stravou a není nutné konzumovat 

bílkovinové či aminokyselinové podpůrné preparáty. Pro laickou veřejnost zdůrazňuji, 

že aminokyseliny jsou stavebními kameny bílkovin, tedy jednotlivými složkami, ze 

kterých se bílkoviny skládají. Nadměmý příjem bílkovin může mít za následek 

dehydrataci, nadměrné ztráty vápníku či ledvinové problémy, které jsou spojeny 

s nutností odstraňovat nadměrné množství dusíku obsaženého v bílkovinách. Ani u 

silových disciplín nebylo prokázáno, že by vysoký příjem bílkovin (nad 2,0g na kg 

tělesné hmoty) napomohl zvýšení svalové síly a svalové hmoty. Naopak je určujícím 

faktorem celkový vyvážený příjem energie, nadbytečné bílkoviny jsou využity jako 

zdroj energie, případně přetvářeny na tuky a ukládány. 

V boxu naopak mohou být vysoké příjmy bílkovin na škodu, pokud například 

sportovec snižuje svoji váhu do určité váhové kategorie, nebo se snaží určitou váhu 

udržet. V takovém případě hlídáme příjmy bílkovinné části stravy o to přísněji, ovšem 

potřeba esenciálních (nezbytných) aminokyselin musí být dostatečné kryta i v období 
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snižování váhy. Dostatečný příjem aminokyselin je důležitý už z hlediska včasné 

regenerace svalů před dalším tréninkem. Dobrým zdrojem bílkovin jsou maso (hovězí, 

telecí, ryby, drůbež), mléko a mléčné výrobky, luštěniny, ořechy a sója. 

Tuky jsou při výkonu důležitým zdrojem energie. Jeden kilogram tukové hmoty 

dodá energii na 10-20 hodin tělesné činnosti. Jejich množství v těle může být velmi 

vysoké, čímž se ovšem schopnosti organismu nezvyšují, právě naopak. Tuky ve 

srovnání se sacharidy jsou prakticky neomezenou zásobárnou energie ovšem zásoba 

energie nemá vliv na unavenost organismu zvláště u anaerobních a aerobně -

anaerobních výkonů. 

Při výkonech krátkodobých a středně dobrých, tedy zhruba do 2 min, se energie 

ze zásobáren v tucích vůbec neuplatňuje. Snížení výkonu je důsledkem zakyselení 

organismu, tedy velkého množství laktátu v krvi, který vzniká při rychlém získávání 

energie při výkonu vysoké intenzity ale není důsledkem nedostatku energie, resp. 

energetických zdrojů. 

K využívání energie ze zásobáren v tucích dochází až při výkonech trvajících 

několik desítek minut. Je tedy zřejmé, že tuky jsou důležitým zdrojem energie při 

déletrvajícím tréninku, ovšem jejich množství v organismu by nemělo přesahovat 

optimální míru daného sportovce. 

Nadbytky tukové tkáně zpomalují pohyby, což u sportu, jako je box, kde 

rychlost úderů a pohybů je rozhodujícím faktorem výkonu, je poměrně závažným 

nedostatkem. Navíc nadměrné množství tukové tkáně zatěžuje kloubní aparát, 

chrupavky tlumící nárazy při sportovní činnosti jsou přetěžovány. 

Optimální denní příjem tuků je u sportovců zhruba 25% celkového denního 

energetického příjmu. V období snižování váhy se příjem tuků ještě i snižuje. Tuky by 

měli být přijímány ve formě esenciálních nenasycených mastných kyselin, které se 

vyskytují v rostlinné stravě, především ořechy, olivy, slunečnicová semena apod. 

Nejvyšší procentuální zastoupení v energetickém příjmu mají sacharidy. 

V organismu jsou uloženy ve formě glykogenu (živočišný škrob) ve svalech ajátrech. 

69 



Sacharidy jsou primárním zdrojem energie pro činné svaly. Zásoby svalového a 

jaterního glykogenu, tedy zdrojů pro výkon, jsou závislé na mnoha faktorech, jako 

jsou vnitřní podmínky organismu, dieta před výkonem apod. Vyčerpání zásob 

glykogenu je závislé na intenzitě a typu výkonu nebo vnější teplotě a dochází k němu 

u výkonů delších než 90 - 120 minut. 

Doporučený příjem sacharidů je zhruba 60 - 70% z celkového denního 

energetického příjmu, přičemž by měli být upřednostňovány polysacharidy před 

jednoduchými cukry. Polysacharidy při zvýšené koncentraci usnadňují a zrychlují 

vyprazdňování žaludku a nezpůsobují žaludečně-střevní potíže, jako jednoduché 

cukry a dále udržují relativně nižší koncentraci krevní glukózy a inzulínu. Při 

náročném tréninkovém zatížení by sportovci měli přijmout zhruba 70% celkového 

denního energetického příjmu v sacharidech, aby byli dostatečně kryty výdeje energie. 

Ve sportu se často před utkáním objevuje zvláštní druh diety, nazývaný 

"sacharidová superkompenzace". Tato dieta bývá zpravidla týdenní. Pokud je závod 

na konci týdne, např. v neděli, začíná dieta v neděli týden před závodem. Sportovec od 

neděle zhruba do středy vynechá ve své stravě veškeré sacharidy, konzumuje stravu 

převážně bílkovinou (tvaroh, maso, vejce, zelenina). Tréninkový plán zůstává ještě 

poměrně náročný a díky nedostatku příjmu sacharidů se poměrně více vyčerpává 

svalový a jaterní glykogen. Ve čtvrtek se strava změní, příjem sacharidů vysoce 

stoupne, bílkoviny a tuky se spíše omezí. Organismus ochuzený o pravidelný příjem 

sacharidů si začne vytvářet ve větší míře zásoby glykogenu ve svalech a játrech. Toto 

předzásobení je přirozenou obranou organismu pro případ, že by opět došlo 

k nedostatečnému příjmu sacharidů ve stravě. Množství glykogenových zásob je 

v době výkonu vyšší než obvykle a umožňuje poddání lepšího výkonu. Dobrým 

zdrojem sacharidů jsou cukr, ovoce, rýže, těstoviny, cereálie, pečivo, čokoláda, 

cukrovinky a sladké nápoje. 

Ke kvalitnímu stravovacímu režimu nepatří pouze správný poměr 

konzumovaných živin, ale i dostatečný příjem vitamínů a minerálních látek. Vitamíny 

a minerální látky hrají důležitou úlohu v metabolismu živin. Tělesná zátěž zvyšuje 

potřebu některých vitamínů a minerálů a v případě, že je strava chudá na tyto prvky, 

může dojít ke zhoršení výkonu. Zřídka se vyskytující nadbytky vitamínů a minerálů 
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při jejich zvýšené suplementaci výkon nezlepšují, mohou naopak zatěžovat játra a 

ledviny. U vrcholových sportovců bývají pod doporučenými hodnotami zjištěny v těle 

obsahy minerálů- zinek, železo, hořčík, vápník a vitamíny- Bl, B2, B6, Bl2, D2, 

D3. U energeticky náročných výkonů je třeba klást důraz na vitamíny skupiny B, 

zvláště je-li dieta zaměřena především na příjem sacharidů. Vitamíny skupiny B jsou 

obsaženy především v mase, vajíčkách, mléčných výrobcích, které ovšem při 

sacharidové dietě jsou konzumovány méně. Z minerálů je velmi důležité sledovat 

přijímání dostatečného množství vápníku a hořčíku, jejichž nedostatek způsobuje 

křeče a dále železa, jež je součástí hemoglobinu a myoglobinu, a při snížení hladiny 

hemoglobinu v krvi (anémie) nedostatkem železa může dojít ke zhoršení výkonu, díky 

nedostatečnému kyslíku a odstranění C02. 

V poslední době je velmi diskutovanou otázkou úloha volných radikálů 

poškozujících jaterní svalstvo a jako příčina zánětů. Bylo zjištěno, že produkce 

kyslíkových volných radikálů (tzv. oxidativní stres) se zvyšuje během zátěže a 

antioxidanty dodané stravou napomáhají neutralizaci těchto volných radikálů a tím 

zamezují svalovému poškození. Ovšem vysoké dávky některých antioxidantů -

vitamínů mohou organismus i poškodit. Megadávky vitamínu C mohou způsobit 

porušení vazeb železa a tím působit jako pro-oxidant, navíc se zhoršuje i dostupnost 

vitamínu Bl2 ze stravy. Vitamín A je toxický, ovšem jako provitamín beta-karoten 

není toxický. Velké dávky vitamínu E mohou zabraňovat vstřebávání vitamínů A a K. 

Obecně lze říci, že strava by měla být vyvážená a sportovci by měli naslouchat 

svému tělu, které si samo (prostřednictvím dráždění chuťových buněk) řekne, co 

nezbytně potřebuje. Sportovci by měli zvláště před závodem jíst osvědčená jídla, aby 

nedošlo k negativnímu dopadu na výkon. 

Nelze přesně říci, že by nějaké jídlo nebo nápoj zlepšily výkon, ale na základě 

správných stravovacích návyků a režimu se zajistí sportovci kvalitní výchozí pozice 

pro výkon a dále se i napomůže délce jeho sportovní kariéry a stálosti fyzické kondice. 

Za zmínku stojí zvláštní a velice účinná dieta podporující nejen výkon, ale 

zároveň snižující zásobu tuků, při udržení svalové hmoty. Tato dieta se nazývá 

kamitinová, dle aminokyseliny, která je jejich základní funkční složkou. Jejím 
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principem jsou vysoké dávky této látky v průběhu dne, většinou zhruba 20ml ráno, 

před každým tréninkem a večer před spaním. Tato dieta probíhá po dobu 3- 15 dnů a 

její výsledky jsou dosti výrazné. 

Karnitin hraje významnou úlohy v metabolismu lipidů, tím že stimuluje proces 

oxidace mastných kyselin v buněčných mitochondriích (buněčné zdroje energie). 

Z celkové hladiny karnitinu v těle je ve svalech 98%. Při nedostatku karnitinu může 

dojít i k atrofii svalové tkáně a ke hromadění lipidů v organismu (i druh dědičné 

choroby). Účinky karnitinu jsou široké, od stimulace oxidace mastných kyselin, přes 

podporu katabolismu větvených aminokyselin (leucin, izoleucin, valin) až po aktivaci 

transportu adenozintrifosfátu (přímého zdroje energie pro svalovou práci). 

Karnitinová dieta zvyšuje úroveň maximálního aerobního výkonu, zhruba 

dvojnásobně zvyšuje oxidativní kapacitu kosterního svalu a zároveň i snižuje 

množství tukových zásob v těle díky jejich zvýšené utilizaci (využívání). (Miňovský, 

F., 2006) 

9.2 Pitný režim 

Pitným režimem sportovce můžeme rozumět určitou strategii přijímání tekutin 

za účelem zlepšení sportovního výkonu a zabránění případnému tepelnému poškození 

organismu. Každá zvýšená fyzická zátěž představuje i větší spotřebu energie 

doprovázenou změnami vnitřního prostředí organismu. Při uvolňování energie ze 

zásobních látek (glykogen, tuky) se produkuje značné množství tepla, které se musí 

z organismu odvádět. Toto přebytečné teplo je z organismu odváděno odpařováním 

potu a také i zrychleným dýcháním. Ztráta vody potem ochuzuje organismus nejen o 

vodu, ale také o ionty. Vrcholoví sportovci, kteří jsou adaptovaní tréninkovým 

procesem na zátěž, se začínají potit dříve a potí se při zátěži mnohem více než 

nesportovci. Ovšem množství iontů odváděných potem je celkově mnohem menší. 

Organismus přivyklý častým teplotním změnám vyvolaným zátěží totiž lépe a rychleji 

převádí vody do činných svalů a ochlazuje tělo pocením. 
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Ztráta vody pocením záleží na délce zátěže a její intenzitě, na teplotě okolí a 

relativní vlhkosti vzduchu a na rychlosti jeho proudění. Průměrná ztráta vody zajeden 

kvalitní boxerský trénink, dlouhý l,Sh, se zhruba pohybuje kolem 1,5 až 3 litrů. Ztráta 

vody vede k poklesu cirkulujícího objemu krve (hemokoncentrace) zejména 

v zatížených svalech a také ledviny trpí omezenou cirkulací krve a nejsou schopny 

čelit zakyselení (acidóze) organismu. Při větších ztrátách vody se zhoršuje výkon, 

ztráta tělesné hmotnosti přesahující 6% v důsledku ztráty vody vede k tepelnému 

poškození. 

Pocení je doprovázeno ztrátou iontů, zejména Na, Cl, tedy solí. Z tohoto důvodu 

by při velmi dlouhých tělesných výkonech neměla být konzumována prostá voda, 

neboť nedostatek extracelulárního (mimobuněčného) iontu Na vede k přestupu vody 

do buněk, což se projeví edémy buněk mozku a plic. 

Pochopitelně při výkonu nedochází pouze ke ztrátám vody a iontů, ale také 

energie (glukóza, mastné kyseliny). Zásoby sacharidů jsou do určité míry ovlivnitelné 

tréninkem a mohou limitovat vytrvalostní sportovní výkon, jako naproti tomu příjem 

zvýšených dávek sacharidů několik dnů před závodem, tedy tzv. sacharidová 

superkompenzace. Efekt příjmu sacharidů v průběhu zátěže závisí na typu tělesné 

zátěže, jejím trvání a intenzitě. Během zátěže vysoké intenzity se příjem sacharidů 

neuplatní, neboť v průběhu namáhavého cvičení je potlačena sekrecí inzulinu, čímž 

vázne přestup glukózy do buněk a její oxidace. Naopak při výkonech nižší intenzity 

mohou sacharidy zabránit hypoglykémii, prodlužovat výkon a oddalovat projevy 

únavy. (Havlíčková, L. a kol., 2005) 

Z výše uvedeného plyne, že smysl pitného režimu při výkonech delších než 

několik desítek minut spočívá v pěti základních oblastech: 

1. Předcházet a vyrovnávat ztráty tekutin 

V důsledku hemokoncentrace se zvyšují nároky na srdeční činnost a zhoršuje se 

látková výměna mezi tkáněmi. 

2. Usnadnit termoregulaci 

Důležité je zabránit tepelnému poškození organismu. 
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3. Doplňování sacharidů 

Doplňováním sacharidů se předchází hypoglykémii, šetří se glykoganové zásoby a 

prodlužuje se výkon, ale pouze u výkonů delších než zhruba 1 hodinu. 

4. Doplnění ztráty iontů 

K nejdůležitějším iontům patří sodíkové, chloridové a v době zotavení draslíkové. 

Význam hořčíku a vápníku podávanému při tréninku jako prevence proti křečím je 

z důvodů vstřebávání sporný. 

5. Udržení optimální acidobazické rovnováhy 

Nežádoucí pokles pH může způsobit inhibici hlavních enzymů pro uvolnění energie 

při výkonu. Pokles pH je způsoben acidózou organismu, tzv. zakyselením (kyseliny 

mléčná, pyrohroznová, močová, katokyseliny) vznikajícím při rozsáhlé přeměně 

energeticky bohatých látek. Dostatečná hydratace organismu napomáhá vyrovnávat 

aciditu. 

Podávání nápojů před, při a po výkonu se řídí druhem sportovní činnosti a její 

intenzitou. 

Před výkonem je důležité zvětšovat kapacitu nárazníkových bází (mechanismy 

vyrovnávající zakyselení organismu), zvyšovat glykémii organismu, mobilizovat 

lipolýzu (štěpení tuků) a samozřejmě absorpce vody se zvětšeným množstvím iontů 

sodíku a chloridu. Nápoj by měl obsahovat bikarbonáty (300mg na jeden kg tělesné 

hmotnosti), maltodextrin nebo fruktózu, kofein (5mg/kg tělesné hmotnosti) a NaCl (75 

- 120mmoV11). 

Během výkonu nepřesahujícím intenzitou zhruba 15% maximální spotřeby 

kyslíku, což odpovídá výkonům přesahujícím desítky minut, je, kromě odstranění 

pocitu žízně a zvlhčení úst a hrdla pro usnadnění dýchání, důležité také udržení 

glykémie a zmírnění acidózy. Nápoje mohou kromě NaCl (40 - 60mmol/ll) 

obsahovat i pro udržení glykémie glukózový polymer (2-4glll), který je pro 

organismus poměrně lehce stravitelný a při nižší intenzitě výkonu je rychle 

absorbován. Při vysoké intenzitě výkonu se podávání nápoje na výkonu v podstatě 

vůbec neprojeví. Zvlhčení úst a hrdla může pomoci dýchání a zahnat pocit sucha 
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v ústech. V boxu je nejčastějším případem vysoké intenzity zápas, nejen pro vysoké 

tempo a fyzické vypětí, ale i pro psychické vypětí. Těsně před zahájením zápasu a při 

zápasu boxer konzumuje již pouze vodu, pochopitelně nesycenou C02. Boxer pije 

velmi málo, maximálně 2 až 3 doušky vody v jedné zápasové přestávce. Vyplachování 

úst by mělo předcházet napití, odstraní tím hleny z ústní dutiny, případně i krev a 

usnadní polknutí nápoje. 

Veškeré nápoje podávané před výkonem a při výkonu by neměli být sycené C02, 

neboť by oxid uhličitý mohl způsobovat nadýmání a h'hání, což může vést i ke 

zvedání žaludku a průniku trávicích šťáv až vysoko do krku nebo i ke zvracení. 

Mnoho odborníků naopak doporučuje nápoje sycené C02 po tréninku, z důvodu 

usnadnění vstřebávání látek a regenerace. 

Po výkonu je důležité doplnit vodu a glykogenové zásoby a dále také mnoho 

iontů (NaCl, KCl, NaHC03), stopových prvků, vitamínů a vybraných aminokyselin. 

Vzhledem k tomu, že už se jedná a fázi zotavnou, není rozhodující, jak rychlá je pasáž 

žaludkem a rychlost absorpce látek, ale především regenerace organismu a doplnění 

chybějících důležitých látek. 

Při výběru vhodného nápoje požadujeme od nápoje, aby co nejrychleji prošel 

zažívacím traktem, vstřebal se a aby jeho jednotlivé složky mohl organismus při 

daném stupni zátěže skutečně využít a v době zotavení maximální měrou přispět k 

rychlé regeneraci. Rychlost pasáže žaludkem je ovlivněna především složením nápoje, 

koncentrací zastoupených látek, teplotou nápoje, a dále aciditou, intenzitou a druhem 

sportovní činnosti. 

Rychlost vyprázdnění žaludku Je určována drážděním specifických 

osmoreceptorů. Některé látky mohou vyprazdňování žaludku zpomalovat, zvláště při 

vyšší koncentraci. Takto při výkonu působí např. glukóza, naproti tomu glukózové 

polymery jako je maltodextrin tyto osmoreceptory stimulují se zpožděním a toto 

zpoždění napomáhá pasáži žaludku a vstřebávání. Někteří odborníci upřednostňují 

fruktózu, protože nedráždí cukr-sepcifické receptory, nezvyšuje příliš sekreci inzulínu, 

čímž se můžeme lépe vyhnout hypoglykémii a také podporuje resyntézu jaterního 
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glykogenu a šetří svalový glykogen. Nevýhodou fruktózy je možnost způsobení 

průjmů, díky neúplné střední absorpci. 

Některé látky mohou pasáž žaludku zpomalovat. Vedle glukózy je to také 

sorbitol, chlorid draselný a chlorid vápenatý. Chlorid sodný a citrát sodný mohou 

projít žaludkem rychleji než prostá voda. 

Střevní absorpce vody, elektrolytů a glukózy záleží na složení nápoje. Absorpce 

izotonického roztoku chloridu sodného je rychlejší než samotné vody, optimální 

vstřebávání vody tedy nastane, když je v nápoji NaCl v koncentraci 75- 120mmol/11 

a glukóza polymeru zhruba ve stejné koncentraci. Střevní absorpce vody, glukózy a 

elektrolytu není ovlivněna, pokud intenzita zátěže nedosahuje velmi vysokých hodnot. 

Podávání nápojů obsahujících sacharidové substráty zasahuje nejen do metabolismu 

sacharidů, ale i lipidů, stimulují sekreci některých hormonů nebo jiné inhibitují. 

Pokud jsou podávány nápoje s vyšším obsahem sacharidů zhruba 40min až lh 

před výkonem, stimuluje glukóza sekreci inzulínu, což vede k inhibici lipolýzy 

v tukové tkáni. Tím se sníží nabídka solných mastných kyselin, takže organismus je 

odkázán na zásobu sacharidů a je nebezpečí, že dojde k hypoglykémii, tedy 

okamžitému nedostatku cukerných zdrojů energie. (Havlíčková, L. a kol., 2005) 

Závěrem lze shrnout text uplynulých stran do několika poučení: 

u výkonů vysoké intenzity, což je v boxu především zápas, je vhodné v době 1 hodiny 

před výkonem a při výkonu podávat pouze vody obohacenou o NaCl 

u výkonů delších s nižší intenzitou, tedy při tréninku, je vhodné se vyvarovat v období 

1 hodiny až 40min před zahájením výkonu podávání nápoje s vysokým obsahem 

glycidů (cukrů), v období těsně před výkonem a při výkonu lze spolehlivě využít 

složení nápoje: glukózový polymer (2 - 4g/11) a NaCl (40- 60mmol/11) [optimální 

kvalitě svým složením odpovídají nápoje Isostar, Gatorade, G 30] 

konzumace nápoje by měla být rozložena do úseků po 20- 30min při množství zhruba 

lOOml 
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podávání nápojů se širším spektrem látek se při intenzivním výkonu neuplatní, naopak 

může vést spíše ke střevním obtížím 

v době po výkonu je vhodné podávat nápoje obsahující větší množství sacharidů, 

některých vybraných aminokyselin, s bohatým zastoupením iontů, stopových prvků a 

vitamínů 

Názory odborníků na doplňování tekutin při tréninku a v zápase se poměrně liší. 

Tak jako mnozí konzumaci nápojů doporučují, někteří odborníci naopak namítají, že 

když se sportovec napije, dá organismu pokyn k vyšší míře pocení, ovšem tekutiny 

doplní zpravidla v menším množství a doba než se vstřebají je poměrně dlouhá a u 

výkonů, kde není možno pít pravidelně a je vysoká intenzita zátěže, dochází k vysoké 

hemokoncentraci a tedy velkému zatížení srdce. (Miňovský, F., 2006) 

Asi zřejmě nejvýhodnější je naslouchat potřebám organismu a řídit se vlastními pocity. 

9.3 Regenerace 

Mnoho sportovců se bojí před závodem trénovat méně, protožes obávají ztráty 

sportovní formy. Pokud vám toto tvrzení zní povědomě, pak si zapamatujte, že 

odpočinek naopak zvyšuje výkonnost. Odpočinkem neztratíte zdatnost, ale získáte sílu 

a vytrvalost díky lépe energeticky zásobeným svalům. 

Odpočinkové dny jsou velmi důležitou součástí tréninkového programu, protože 

unavené svalstvo potřebuje čas na zotavení drobných zranění, které se objeví po 

náročném tréninku, a také na doplnění zásob glykogenu. Sportovci podceňující 

význam dostatečného odpočinku, trénují zarytě den za dnem, si zakládají na vážnější 

problémy, jako je větší zranění, vleklé vyčerpání a neustálá únava a snížená výkonnost. 

Titíž sportovci často hledají pomoc v doplňkové výživě vitaminů, speciálních 

sportovních potravin a nápojů a různých jiných podpůrných prostředků, od nichž si 

slibují zvýšení energie a výkonnosti. 

Čas je důležitou součástí regeneračního procesu, uzdravování a doplnění energie. 

Pro úplné doplnění zásob glykogenu svaly potřebují až dva dny odpočinku a 

vysokosacharidovou výživu. Bez odpovídajícího odpočinku není možné kvalitně 

trénovat. Obvykle jsou svaly nejbolestnější druhý den po namáhavém výkonu 

poškozujícím svalovou tkáň. Pokud bolest přetrvává, je třeba problém konzultovat 
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s lékařem - specialistou na sportovní medicínu. Samozřejmě že je vhodné jíst 

rozmanitou, plnohodnotnou stravu bohatou na vitaminy, minerály a bílkoviny, které 

urychlují zotavovací proces. 

Sportovci, kteří ignorují potřebu odpočinku, většinou mají tendenci se 

přetrénovat před nejdůležitějšími závody. Mnoho sportovců trénuje 2-3 hodiny denně 

v domněnce, že tím zvýší svou výkonnost. To je ovšem dost nepravděpodobné. 

Výzkum ukazuje, že výkony sportovců trénujících 90 minut denně byly stejné jako 

sportovců trénujících 2 krát 90 minut denně. Trénink orientovaný na kvalitu je lepší 

než trénink zaměřený na kvantitu. Nepodceňovat význam odpočinku. (Clarková, N, 

2000) 
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10. Problematika snižování hmotnosti 

Boxeři ve většině případů nemají nadváhu, ale podle potřeby potřebují snížit 

hmotnost, aby mohli soutěžit v nižší váhové kategorii. Není možné shazovat do 

nekonečna. 

Nejdříve si musíme vytvořit realistický předpoklad kolik kilogramů můžu vůbec 

shodit. Při tomto rozhodnutí nám pomůže změření tělesného tuku. Minimální 

hmotnost tuku pro muže je 5%, pro ženy 12%. Minimální doporučená hmotnost tuku 

pro zápasníky je 7%. Pokusy o redukci hmotnosti za cenu hladovění (a ztráty svalové 

tkáně) nebo dehydratace (ztráta vody) jsou obtížné a výkonu spíše uškodí než 

pomohou. Pokud nemáme přístup ke kaliperu nebo jinému prostředku na měření 

tělesného tuku, využijeme méně profesionální "štípací test". Jestliže můžeme na 

lopatce nebo bocích uchopit mezi prsty více než 2 cm, můžeme bezpečně hubnout. 

S ÚPRAVOU VÁHY by se mělo začít na začátku přípravného období. Většina 

boxerů v období, kdy neprobíhají tréninky (po sezóně) přibere několik kilo navíc, 

které během přípravného období musí zase pracně shazovat. Tak bude dostatek času 

hubnout pomalu a bez starostí. Cílem je dosáhnout a udržet množství tuku, které 

neohrožuje zdraví. 

Musíme myslet na fakt, že rychlé snižování hmotnosti před soutěží je 

kontraproduktivní. Pokud tak učiníme, vybere si vyčerpání glykogenových zásob a 

dehydratace svou daň na zhoršené výkonnosti. V jedné studii, ve které sportovci 

rychle shodili 4 kg (4,5% celkové hmotnosti), se jejich výkonnost zhoršila o 3,5% při 

šestiminutovém testu na silovém trenažeru, speciálně vytvořeném pro testování 

zápasníků. Tyto výsledky naznačují, že rychlé snižování hmotnosti před soutěží vede 

spíše ke zhoršení výkonnosti a neposkytuje žádnou faktickou výhodu (Hickner et al. 

1991). Sportovci snažící se snížit hmotnost sami sebe znevýhodňují. Výhoda je na 

straně soupeře, který má dostatek energie a doplněné zásoby glykogenu a který 

udržuje po celý rok hmotnost okolo potřebné hodnoty. 

Bez ohledu na to kolik kilogramů chceme shodit, nikdy nesmíme zapomínat na 

dostatečný příjem všech potřebných živin. Konzumovat nejméně 6500 kJ rozmanitých 
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potravin, abyste zabránili nedostatku vitaminů, minerálů a bílkovin. Nevynechat 

žádnou potravinovou skupinu. 

Není pravda, že voda je nadbytečná zátěž. Tělo zadržuje zásoby drahocenné 

vody v křehké rovnováze. Narušíme-li tuto rovnováhu, sníží se naše schopnost 

podávat optimální výkon. Používání diuretik, sauny, vířivek a páry je nebezpečné, 

protože způsobuje dehydrataci. 

Tekutiny po výkonu musíme doplňovat moudře. Všechny džusy, sportovní 

nápoje a slazené nápoje obsahují energii. Naopak voda neobsahuje žádnou energii. 

Pokud jsme v období dospívání a obáváme se, že by dieta mohla ohrozit náš normální 

vývoj a růst, můžeme omezený příjem stravy "dohnat" po skončení závodního období. 

(Clarková, N., 2000) 
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ll. Strečink 

Strečink je důležitou součástí každého kvalitního tréninkového procesu 

sportovce,od špičkových vrcholových závodníků, až po sportovce kondiční. 

Strečink je určitý proces, který pozitivně ovlivňuje organismus v několika 

úrovních: 

-především zvyšuje flexibilitu (rozsah pohyblivosti, pružnost) organismu 

-snižuje nebezpečí úrazů (např. podvrtnutí kotníků, natažení svalů) 

-napomáhá celkové fyzické i psychické relaxaci, snižuje svalovou bolestivost 

- může zvýšit pohybové vnímání jedince 

-urychluje svalovou regeneraci a napětí 

- jsou prokázány pozitivní účinky na snížení bolestivé menstruace u sportovkyň 

Strečink je tedy do tréninku zařazován nejen na jeho začátku (zahřátí a 

zapracování organismu), ale i v průběhu tréninkové činnosti (na optimalizování 

koncentrace, nebo ještě vyšší flexibilitu pro určité činnosti) a také na závěr tréninku 

(urychlení regenerace do dalšího tréninku). 

Bohužel většinou slova trenérů nepadají na úrodnou půdu a mnoho sportovců 

strečink pokládá za něco, co je zdržuje od pořádného tréninku. Ovšem kjejich smůle 

až do prvm'ho vážnějšího zranění. Proto je na místě ze strany trenérů důsledná 

kontrola. 

Poměrně často je trenéry boxu zanedbáván strečink na závěr tréninku. Musíme si 

ale uvědomit, že borci se pohybují někdy i hodinu a půl v gardu, tedy natočeni 

v poměrně nepřirozené pozici pro tělo. Při pravidelném tréninkovém zatížení je to 

velký nápor na pohybový aparát. Z toho důvodu může dojít k poškození těla 

především v oblasti zad, kterým je například natažení zádových nebo mezižeberních 

svalů, vyosení obratlů zjejich lůžek (tzv.blok na páteři), vyosenf pánve, nebo i 

v případě dlouhodobého poškozování ke skolióze. Strečink po každém tréninku 

prodlužuje dobu vrcholných sportovních výkonů a především u mladistvých 

kompenzuje negativní dopad na vývoj organismu. 

K tomu, aby se zcela plně kompenzoval negativní dopad vysoké zátěže 

boxerského tréninku na organismus je vhodné obohatit tréninkový proces o posilovací 

cvičení zaměřená na při boxu málo zatěžované svalové skupiny. Pravidelným, pečlivě 
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technicky provedeným posilováním zádových svalů s malou až střední zátěží, 

především v oblasti mezilopatkových svalů a vzpřimovačů trupu se snižuje především 

riziko tzv. bloků zad. (Miňovský, F., 2006) 
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Diskuze 

Kde tedy začínající trenéři dělají chyby? Největší chyby vidím v tom, že mají 

málo zkušeností s přípravou boxera pro dané období. Týká se to zejména tréninků s 

vysokou intenzitou, tréninků velkých objemů, nepřiměřených tréninkových forem a 

především snahy o dosažení nejlepších výsledků v co nejkratší době. Jednotlivé typy 

tréninků nemají ucelenou formu a nenavazují na sebe. Chyba začíná už v přípravě na 

tréninkovou jednotku, kdy začínající trenér nemá přichystaný plán. Teprve na místě 

ho začíná vymýšlet. Trénink, který je organizován pouze na základě některých faktorů 

a metod, může vést krátkodobě k lepším výsledkům, ale zabraňuje však 

systematickému růstu výkonnosti a omezí cestu k nejlepším výkonům. Nároky na 

trenéra se dělí podle toho, jestli má jít o trenéra mužů nebo mládeže. Trenér mládeže 

má mít v sobě kromě kvalit odborných a psychologických i aspekt výchovy a 

pedagogiky, což u začínajících trenérů chybí. 

Proč mají trenéři stereotypní tréninky? Bojí se snad inovace, či přinést něco 

nového? Z vlastních zkušeností vím, že změna tréninku je spojená s dostupností 

materiálních a finančních prostředků. Motivace trenérů, kdy musí dělat "s 

málem" velké věci je malá. Pokud chci do tréninku zařadit nové prvky, musím proto 

mít určité vybavení, co se týče tělocvičny, boxerského náčiní a nářadí. Nebude-li 

dostupné výše uvedené vybavení, není možné trénink tvořit v takové kvalitě, proto se 

trenérům nedivím, že nemají tolik možností odměňovat trénink v plném rozsahu a 

jejich inovace není možná. Důležitá je také dostupnost hřiště a bazénu, aby docházelo 

k všestrannosti, velká variabilitě a obměně ve vlastním tréninku. Velká změna je 

otázkou finančních prostředků. 

Dalším problémem proč dochází ke stereotypu, může být, že trenéři vychází ze 

zkušeností, které získali v období své aktivní kariéry. Během let však došlo ke změně 

stylu, podmínek, změnil se způsob boje. V dnešní době moderní trend amatérského 

boxu preferuje spíše rychlost a četnost úderů, před tvrdostí. Ve svém věku už tedy 

nechtějí měnit tréninkové návyky, které si zažili během své kariéry, což není dobré 

pro budoucí rozvoj všech boxerů. S tím souvisí i otázka vzdělání. 
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Je důležité vzdělání pro růst trenéra? Domnívám se, že tento faktor by měl patřit 

mezi jeden z hlavních cílů trenérské náplně, aby čerpal nové podněty pro zkvalitnění a 

zpestření své výuky. Neustále by měl profesně růst a předávat dál nasbírané informace. 

Získávat pro svoji práci nové tréninkové metody, tak aby přispěl k většímu zájmu o 

tréninky boxu a mohly by být impulsem pro mnohé nerozhodnuté jedince, kteří váhají 

před vstupem do boxerské tělocvičny. Moderní metody řízení tréninku vycházejí z 

kvality znalostí řídících složek. Jejich znalosti v oblasti řízení tréninku určující 

následný objem, charakter a intenzitu tréninku. Dalším doplnění informací, které by 

měl trenér vzít v úvahu je rostoucí význam, výživy a pitného režimu. Se zvyšující se 

fyzickou zátěží se zvyšují požadavky i na objem a kvalitu stravy. Sportovci, kteří 

absolvují objemem i intenzitou náročný trénink vydávají skoro jedenkrát více energie 

za den než běžná populace. Tento výdej energie je závislý na druhu sportu a 

tréninkovém režimu. Správná výživa a pitný režim by měli být jedním ze základních 

stavebních kamenů kvalitm'ho tréninkového procesu nejen pro vrcholové sportovce, 

ale i pro širokou sportující veřejnost. 

Box a literatura? Box je olympijským sportem s dlouhou tradicí, ovšem nepříliš 

potěšující pověstí. Tento sport provází mnoho předsudků, mýtů a odsuzující náhled 

veřejnosti. Bohužel k tomu přispěla nepříliš promyšleně budovaná image boxerů a 

poněkud zkreslující publicita. Boxeři, o kterých se mluví a mluvilo, byli především 

výtržníci a rebelové, kteří hledali přímou agresi jako odpověď na jakékoliv stresové 

situace. Média ochotně předkládala veřejnosti jakoukoliv senzační zprávu o nových 

výtržnostech těchto novodobých gladiátorů, neboť právě to je pro veřejnost lákavé. 

Bojovník se spořádaným a nenápadným životem nikoho nezajímá. Bohužel několik 

rebelů a výtržníků, kteří byli spojováni s boxem, udělalo tomuto sportu nepříliš 

povedenou reklamu. To vrhlo špatné světlo na všechny ostatní boxery. Na českém 

trhu je nedostatek materiálů, které by se zabývaly odbornou stránkou boxu, především 

metodikou boxu nebo psychologickou přípravou zaměřenou na zvládání stresů 

plynoucích ze soubojů v ringu. 

84 



Závěr 

Touto prací jsem se pokusil o celkové nahlédnutí do problematiky přípravy boxera. 

Stereotypní jednání trenérů by mělo být díky této práci zapomenuto. Z obsahu se mohou 

nechat inspirovat novou metodikou boxu a zahrnout nové postřehy do svého tréninku, které 

budou kladně hodnoceny v každém oddíle. 

Na základě pozorování rozdílnosti ve vedení tréninkové jednotky na různých 

výkonnostních úrovní (reprezentace, velký klubový oddíl, malý oddíl) byl zjištěn zejména 

rozdílný přístup k motivaci svěřenců. Jedná se hlavně o individuální přístup trenéra a jeho 

verbální projev. 

Za vážný nedostatek považuji nízký počet publikací psaných v českém jazyce zabývající 

se problematikou boxu zaměřených na trénink. 

Motivační činnost trenérů by měl daleko více podporovat svaz, který musí do boxu 

přivést více finančních prostředků pro kluby, ať už od státu nebo sponzorů a tím zlepšit 

situaci kolem českého boxu vůbec. 

Část věnovaná psychologii a část věnovaná výživě by měly zaujmout nejen zkušené 

profesionální boxery, ale také sportovce věnující se i jiným, nejen příbuzným (bojovým) 

sportům. 

Tato práce není pochopitelně určena pouze trenérům boxu, ale tuto publikaci by mohli 

využít v praxi i trenéři jiných bojových sportů, např. kickboxu, thaiského boxu (Muaythai) 

apod. 

Věřím, že moje práce bude takovým malým příspěvkem pro všechny budoucí trenéry, 

kteří chtějí pro své svěřence to nejlepší pro jejich rozvoj. Ať tedy každý sám vybere pro toho 

svého to nejlepší, co uzná za vhodné. 
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Přílohy: 

Příloha č.l - Týderuú mikrocyklus - 1 trénink za den 

Příloha č.2- Týdenní mikrocyklus - 2 tréninky za den 

Příloha č.3 - kondiční příprava - 60% 

Při1oha č.4 - technicko- taktická příprava - 30% 

Příloha č.5 - speciální vytrvalost- 10% 

Příloha č.6 - technicko -taktická příprava - 50% 

Příloha č. 7 - rychlost, dynamika, výbušnost- 30% 

Příloha č.8 - obratnost a rychlostní vytrvalost- 20% 

Příloha č.9 - technicko - taktická příprava - 70% 

Při1oha č.lO - rychlost, výbušnost, obratnost - 20% 

Příloha č.ll - speciální vytrvalost - 10% 

87 



Příloha č.l 

PONDĚLÍ: 

ČINNOST ČASPRACEA ČAS 
ODDYCHU SPOLU 

Rozcvička ve dvojicích, strečink 10' 10' 
Společný nácvik (základní prvky) 6' 6' 
Lehkýsparing 4x2'práce, pauza 1' 12' 
Aparáty ( lehké -pohyblivé) 4x2'- 1, 12' 
Švihadlo, míček 4x2'- 1' 12' 
Strečink, uvolnění 10' 10' 

ÚTERÝ: 
Dohromady trénink: 62 min. 

ČINNOST ČAS PRÁCE A ČAS 
ODDECHU SPOLU 

Rozcvička formou hry na postřeh, strečink 15' 15' 
Společný nácvik na reakce (trenér dává 
podněty) 10' 10' 
Rychlovky 
Míčky 15x15"práce, pauza 45" 20' 
Lehký běh + strečink 2x2' 10' 20' 

Dohromady trénink: 60 min. 
STŘEDA: 

ČINNOST ČASPRÁCEA ČAS 
ODDYCHU SPOLU 

Rozcvička, strečink 10' 10' 
Stínový boj 3x2'práce, pauza 1' 9' 
Sparingy- ostré 6x2'práce, pauza 1' 18' 
Míček 4' 4' 
Lehký běh + strečink 10' 10' 

Dohromady trénink: 53 min. 
ČTVRTEK: 

ČINNOST ČASPRÁCEA ČAS 
ODDYCHU SPOLU 

Rozcvička, strečink 10' 10' 
Stínový boj (důraz na pohyb nohou) 2x2 'práce, pauza 1' 5' 
Gumy ( expandery) -bití direktů v sériích a gumy: 30"práce, běh 25' 
v střídání s tempovým během až sprintem 1 'práce, pauza 

1 '(následuje až po běhu -
po gumách se hned běží) 
10 kol 

Míčky 4x2'práce, pauza 1' 12' 
Strečink 5' 5' 
Po kratším tréninku se hraje většinou ještě 
fotbal 

Dohromady trémnk: 57 mm. 
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PÁTEK: 

CINNOST ČAS PRÁCE A ČAS 
ODDYCffiJ SPOLU 

Rozcvička ve dvojicích (řízená), strečink 10' 10' 
Společný nácvik zaměřený na prvky v 8' 8' 
tréninku 
Stínový boj s malými činkami 4x2'práce, pauza 1' 12' 
Aparáty (řízené - na zautomatizování 4x2'práce, pauza 1' 12' 
prvků) 4xl'práce,pauza 1' 6' 
Tempoyý_ běh 4x2',pauza 1' 12' 

Dohromady trénink: 60 min. 
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Příloha č.2 

PONDĚLÍ: 

1.fáze 
ČINNOST ČASPRACEaODDYCHU ČAS SPOLU 
Rozcvička, strečink 10' 10' 
Medicinbaly ve dvojici a trojici práce 1 ', pauza 1 ' 30' 
v kombinaci se sprintem (30-
40m) 
Strečink, uvolnění 10' 10' 

Dohromady trénink: 50 min 
2. fáze 
ČINNOST ČAS PRÁCE a ODDYCHU ČAS SPOLU 
Rozcvička ve dvojicích, 10' 10' 
strečink 

Společný nácvik (zákl.prvky) 6' 6' 
Lehkýsparing 4 x 2 'práce, pauza 1 ' 12' 
Aparáty (lehké - pohyblivé) 4 X 2'- 1' 12' 
Švihadlo (míček) 4 X 2'- 1' 12' 
Strečink, uvolnění 10' 10' 

Dohromady trénink: 62 min. 

ÚTERÝ: 

1. fáze 
ČINNOST CASPRACEaODDYCHU ČAS SPOLU 
Rozcvička , strečink 10' 10' 
Lapy 30' 30' 
Krátké sprinty s dostatečnou cca 10' 10' 
přestávkou 

Míček 4' 4' 

Dohromady trénink: 54 min. 
2 fáze 
ČINNOST ČASPRACEaODDYCHU ČAS SPOLU 
Rozcvička formou hry na 15' 15' 
postřeh, strečink 10' 10' 
Společný nácvik na reakce 15 x 15" práce, 45' pauza 20' 
(trenér dává podněty) 
Rychlovky 
Míčky 2x2' 5' 

Lehký běh + strečink 10' 10' 
Dohromady trénink: 60 min. 
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STŘEDA 

1.fáze 
CINNOST CASPRÁCEaODDYCHU ČAS SPOLU 
Rozcvička , strečink 10' 10' 
Lapy - zamřené na taktiku v 30' 30' 
ringu 10' 10' 
Uvolňovací běh 4' 4' 
Míček 5' 5' 
Strečink 

Dohromady trénink: 59 min. 
2. fáze 
ČINNOST CASPRÁCEaODDYCHU ČAS SPOLU 
Rozcvička , strečink 10' 10' 
Stínový boj 3 x 2' práce, pauza 1 ' 9' 
Sparingy - ostré 6 x 2 'práce, pauza 1 ' 18' 
Míček 4' 4' 
Lehký běh + strečink 10' 10' 

Dohromady trénink: 53 min. 

ČTVRTEK 

1 fáze 
ČINNOST ČAS PRÁCE a ODDYCHU ČAS SPOLU 
Rozcvička , strečink 10' 10' 
Gumy ve střídání s během, 30" gumy- 1' pauza, 1' běh, 38' 
stínovým bojem a švihadlem 1 'pauza, 1 'stínový boj -

I' pauza, l'švihadlo - I' pauza 
5 kol 

Míček 2x2' 5' 
Strečink 5' 

Dohromady trénink: 58 min. 

2. fáze - regenerace 
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PÁTEK: 

l.fáze 
ČINNOST ČASPRACEaODDYCHU ČAS SPOLU 
Rozcvička + strečink 15' 15' 
Stínový boj 4x2', pauza 1' 12' 
Lehké lapy , nebo lehký aparát - čas práce na aparátu je 1 ·, 20' 

nebo 30" - borec nebije 
naplno, ale zkouší si 
předcvičované prvky, 
představuje si před sebou 
soupeře - dělá tolik, aby se 
neunavil - "podle pocitu" 

Míček 4x2' 12' 
Strečink 10' 10' 

Dohromady trénink: 69 min. 

2. fáze - volno 
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Příloha č. 3 

ČINNOST-NÁPLŇ 

Rozcvička - strečink 

Vytrvalostní běh (možnosti: 
dráha, v přírodě (kros), s 
malými činkami) 

Uvolnění- strečink 

Důkladné rozcvičení· 

Posilování - 5 prvků - zátěž 

30% až 60% maxima 
Uvolnění - strečink 

Rozcvičení 

Kruhový trénink s různými 

nástroji (statický nebo v 
pohybu) 

Uvolnění 

Rozcvičení - strečink 

Vystřelování přichycených 

gum ve střídaní s během a s 
posilováním břišních svalů 

Uvolnění 

ČAS PRÁCE A ODDYCHU 

30'- 60' (30' v prvních tréninkách, 
postupně až 60 ') 

dohromady 

5 cviků, 1 O krát - 5 opakování 

dohromady 

na jednom nářadí - 30"- 60", 
přestávka 30"-60"; počet přístrojů = 

počtu cvičenců; 3 celé okruhy 
oddělené 2 min. přestávkou při 15-ti 
cvičencích 

dohromady 

3 skupiny v následování - gumy, 
běh, břicho, . . . práce - 1', oddych -
1 ', 1 celek = 5 opakování, 
dohromady 2 celky - mezi nimi 5 
min. přestávka 

dohromady 
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10' 
60' 

10' 
80' 
15' 
60' 
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Příloha č.4 

ČINNOST-NÁPLŇ 

Rozcvičení - aerobik 
Nácvik ve dvojicích (nebo 
společný) 

Práce na přístrojích (těžké 
přístroje) 

Švihadlo 
Uvolnění 

Rozcvička 

Společný nácvik s malými 
činkami: 

- speciální pohyb na nohách 
- základní údery v přesunu 
- pohyb v reakci s úderem 
Míčky 

Rozcvičení 

ČAS PRÁCE A ODDYCHU 

3x2's přestávkou 1' 

( 4x2 ') + ( 4x2 ') přestávka mezi koly 
1 ', mezi celkem 2' 

4x2' - přestávka 1' 

dohromady 

4x2 min přestávka 1' 
4x2 min přestávka 1' 
4x2 min přestávka 1' 
4x2 min přestávka 1' 

dohromady 

Nácvik ve dvojicích 3x2 min přestávka 1' 
4x2 min přestávka 1 ' 

těžkých až po 4x2 min přestávka 1' 
Sparing 
Aparáty (od 
pohyblivé) 
Svihadlo 
Uvolnění 

Rozcvičení 

Individuální trénink -lapy 
(zautomatizování realizace 
základních úderů a prvků) 
Uvolnění- strečink 

4x2 min přestávka 1' 

dohromady 

4. přestávky na teorii 

dohromac!Y_ 
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ČAS 
SPOLU 

15' 
8' 

26' 

12' 
10' 
71, 

10' 
40' 

12' 
62' 
10' 
10' 
12' 
12' 

12' 
5' 

61' 
10' 

40' 

15' 
65' 



Příloha č.5 

ČINNOST-NÁPLŇ 

Rozcvička- strečink 
Házení medicinbalu (2-6 kg) 
za stálého pohybu- přímo, do 
kruhu v různých kombinacích, 
před přestávkou 3 kotouly 
přes žíněnku 

Běh tempový 
Uvolnění 

Rozcvička 

Kombinace - gumy (nebo 
malé činky) s tempovým 
během 
Švihadlo 
Uvolnění 

Rozcvičení 
Reflexní hruška (na gumě, na 
stěně) 

Míček 
Uvolněni - strečink 

ČASPRÁCEAODDYCHU 

1 'práce, 30" oddych - 5 opakování -
přímo; do kruhu 2 'práce, 1 'oddych, 5 
opakování 

4x2 min, 1 'přestávka 
dohromady 

1 'práce - gumy (nebo 2' stínový s 
činkami - přestávka 1 ') střídat s 2' 
tempovým během 
4x2 min 

dohromady 

Série- 1 'práce, 1 'oddych (7 krát), 5 
opakování 
4x2 min 

dohromady 
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ČAS 
SPOLU 

10' 
40' 

12' 
10' 
80' 
10' 
30' 

12' 
10' 
62' 
10' 
40' 

12' 
10' 
72' 



Příloha č.6 

ČINNOST-NÁPLŇ 

Rozcvičení - ve dvojicích 
Nácvik technických prvků ve 
dvojicích (úhyby- údery) 
Aparáty - všechny druhy -
těžké, lehké, pevné, 
:pohyblivé 
Svihadlo (míčky) 
Uvolnění 

Rozcvičení - kočkování 

Společný nácvik - pohyb na 
nohách 
Stínový boj (se zaměřením na 
nacvičované prvky) 
Lehkésparingy 
Běh tempový 
Uvolnění- strečink 

Individuální trérůnk 

ČAS PRÁCE A ODDYCHU 

4x2' přestávka 1' 

6x2 'přestávka 1 ' 

4x2'přestávka 1' 

2x2 'přestávka 1 ' 

6x2 'přestávka 1 ' 
4x2'přestávka 1' 

dohromad_y 

dohromady 

ČAS 
SPOLU 

10' 
12' 

18' 

12' 
10' 
62' 
10' 
10' 

8' 

18' 
12' 
10' 
68' 

Rozcvičení 1 O' 
Lapy- úzká specializace pro Spojení teorie s realizací - vzájemné 30' 
individualitu sportovce doplnění : 

Uvolnění 

Rozcvičení 

Společný nácvik
automatizace prvků - úhyb/ 
úder 
Stínový boj 
Sparing 
Aparáty 
Míčky 

Uvolnění 

Rozcvičení - strečink 

Nácvik ve dvojicích od 
základního pohybu a úderů 

po kombinace - celá abeceda 
techniky 
Aparáty s nucením realizace 
určených prvků 

Lehký běh 
Uvolnění 

sportovec - trenér 

2x2 'přestávka 1 ' 
4x2'přestávka 1' 
4x2'přestávka 1' 
2x2 'přestávka 1 ' 

1 Ox2 'přestávka 1 ' 

4x2'přestávka 1' 

4x2'přestávka 1' 

96 

dohromady 

dohromady 

dohroma4Y_ 

10' 
50' 
10' 
10' 

8' 
12' 
12' 
8' 
10' 
70' 
10' 
30' 

12' 

12' 
5' 

69' 



Příloha č.7 

ČINNOST A NÁPLŇ ČAS PRÁCE A ODDYCHU 

Rozcvičení - strečink, lehký Strečink - 5 ',běh - 5' 
běh 
Společný nácvik - teorie 
realizace následující části 

tréninku 
15 krát 20" - přestávky 40" Žíněnky - "rychlovky" 

Člunkový běh (sprinty 
obratem- 1 O m) 

s Mezi sprinty dostatečný oddych - 1 O 
krát 

Uvolnění 

Rozcvičení - strečink 

Házení medicinbalů ve 
dvojici, příp. trojici se 
specializovaným pohybem 
Mezi skupinami cviků 
kotoule 
Člunkový běh (sprint) 
Uvolnění 

Rozcvičení - strečink 

Rychlost a dynamika 

Uvolnění 

Medicinbaly 2 - 6 kg 
Vždy 1 Ox opakování 

dohromady 

1 O x 1 O m s dostatečnou přestávkou 

dohromady 

Gumy 20" - přestávka 40" 
sprint ( 40 - 60 m) přestávka 40" 
15 krát gumy a 15 krát běh 

dohromady 
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ČAS 
SPOLU 

10' 

5' 

25' 
15' 

10' 
65' 
10' 
30' 

10' 
10' 
60' 
10' 
30' 

10' 
50' 



Příloha č.8 

ČINNOST-NÁPLN ČASPRÁCEAODDYCHU ČAS SPOLU 

Rozcvička -lehký běh IO' 
Opičí dráha dynamická I Ox2 '- přestávka - 1 ' 35' 
Uvolnění IQ' 

dohromady 55' 
Rozcvička - strečink IQ' 
Člunkový běh s kotoulem, s I O opakování I5' 
medicinbalem 
Dvojice - žíněnka, kotoul - 30" práce I 'přestávka, v 20' 
4 údery maximálním nasazení 7 opakování 

Míčky na uvolnění 4x2 min 12' 
dohromady 57' 

Rozcvička IQ' 
Stínový boj 2x2 'přestávka - 1 ' přestávka 8' 
Medicinbal v trojicích- dva každý desátý je vrcholem, práce 30' 
střídavě házejí jednomu do 30" přestávka- 1 '30" 
trojúhelníku 
Uvolnění IQ' 

dohromady 58' 
Rozcvička - strečink 10' 
Sprinty 200 - 400 m 8 krát - přestávka 2 min 40' 
(možnost kombinovat s 
krátkými gumami nebo 
malými činkami) 
Uvolnění - strečink IQ' 

dohromady 60' 
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Přiloha č.9 

ČINNOST A NÁPLŇ ČAS PRÁCE A ODDYCHU 

Rozcvičení (kočkování) 

Společný nácvik- opakování 
-nohy, údery po úhybech, 
přesuny do útoku 
Sparing - lehký 
Aparáty -lehké a pohyblivé 
Švihadlo nebo míčky 
Uvolnění 

Rozcvička 

Stínový boj 
Ostrý sparing 
Aparáty - žíněnky 
Běh uvolněný 

Uvolnění - strečink 

Rozcvičení 

4x2'přestávka 1' 
4x2'přestávka 1' 
4x2'přestávka 1' 

3x2'přestávka 1' 
6x2 'přestávka 1 ' 
4x2'přestávka 1' 

Stínový boj s malými činkami 4x2'přestávka 1' 

Aparáty na zautomatizovávání 4x2'přestávka 1' 
prvků 

Běh tempový 4x2'přestávka 1' 
Uvolnění 

Rozcvičení 

Individuální trénink - lapy -
před zápasem i s taktickými 
pokyny a s podporou 
psychiky sportovce 
Uvolnění - strečink 

dohromady 

dohromady 

dohromady 

dohromady 
- Přípravný, přátelský zápas 5 - 7 dní před zápasem 5x2', 
(před zápasem už jen lehký přestávka 1' 
sparing) 
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ČAS 
SPOLU 

10' 
6' 

12' 
12 ' 
12' 
10' 
70' 
10' 
9' 
18' 
12' 
10' 
6' 

65' 
10' 
12' 

12' 

12' 
10' 
56' 
10' 
30' 

10' 
50' 



Příloha č.lO 

ČINNOST-NÁPLŇ ČAS PRÁCE A ODDYCHU 

Rozcvička- kočkování 
Společný nácvik s reakcí na 
trenérův podnět 

Rychlovky- žíněnky a těžké 15x15" přestávky 45" 
aparáty (uvolnění v rychlosti 
bez síly) 
Míčky 2x2 'přestávka 1 ' 
Uvolnění 

Rozcvička 

dohromady 

Práce s medicinbaly ve Práce 20" přestávka 50", mezi celky 
dvojicích a trojicích ve 2'přestávka 

vysoké intenzit, jen technické 
prvky 
Tempový běh 4x2'přestávka 1' 
Uvolnění 

dohromady 
Rozcvička 
Krátké člunkové běhy - Dostatečně dlouhé přestávky, činnost 
pomůcka - medicinbaly a se vykonává v maximální intenzitě 
žíněnka (s kotouly a krátkou 
sérií úderů) 
Uvolnění 

dohromady 
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ČAS 
SPOLU 

10' 
10' 

20' 

8' 
10' 
58' 
10' 
30' 

12' 
10' 
62' 
10' 
30' 

10' 
50' 



Příloha č.ll 

ČINNOST-NÁPLŇ ČAS PRÁCE A ODDYCHU ČAS 
SPOLU 

Rozcvička 10' 
Gumy - bití úderů v Gumy - práce 50" - přestávky 1 ' 40' 
kombinaci s tempovým Běh - 2 'přestávky 1 ' 
během 

Míčky na uvolnění 4x2'přestávka 1' 12' 
dohromady 62' 

Rozcvička 10' 
Nácvik společný- 10' 
připomenutí správné realizace 
kombinace úderů 
Rychlovky - série Práce 30" přestávka 1 ', 10 opakování 20' 
(kombinace) úderů v (po 5. opakování přestávka 2') 
maximální intenzitě 
Uvolnění 10' 

dohromady 50' 
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