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P°EDMLUVA

PĆedmluva
Nakladatelství Grada pĆipravilo pro fotbalové trenéry druhé, doplnøné vydání
fotbalových cviêení a prĎpravných her. Je jen dobĆe, že koncepce a pojetí
publikace byly zachovány, tím rozumím její orientaci na fotbalovou praxi,
pĆedevším nácvik a herní trénink.
Moje trenérská filozofie klade dĎraz na útoêný, pro diváka atraktivní a pohledný fotbal. Proto v mojí trenérské práci preferuji i rozvoj kondice s využitím prĎpravných her a herních cviêení, to znamená s míêem.
Tato publikace nabízí 150 prĎpravných i herních cviêení a prĎpravných her,
které lze tedy využít jak pro osvojování a zdokonalování techniky, tak pro rozvoj kondice. Záleží jen na nás, na trenérech, jak tvoĆivø si s obsahem publikace poradíme a zda ji využijeme zpĎsobem odpovídajícím vøku a fotbalové
úrovni našich svøĆencĎ.
Progresivní trendy ve fotbalovém tréninku jsou struênø zachyceny v novø
zaĆazených kapitolách zamøĆených na kompenzaêní, balanêní a zpevĀovací
cviêení a na hru brankáĆe.
PĆínosem je nejen jejich srozumitelnø formulované teoretické zdĎvodnøní,
ale také na rĎzných výkonnostních úrovních použitelná doporuêení pro
jejich praktické využití v tréninkovém procesu.
Radost a uspokojení z fotbalu pĆeje

Pavel Vrba
trenér FC Viktoria PlzeĀ
leden 2011
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Úvod
V této publikaci volnø navazuji na fotbalovou tematiku knih v nakladatelství
Grada již vydaných (Fotbal – trénink budoucích hvøzd, 2005, Fotbalová
školiêka, 2007), respektive ji doplĀuji a rozšiĆuji.
Druhé, doplnøné vydání Fotbalových cviêení a her nabízí trenérĎm a uêitelĎm „zásobník“ graficky názornø zpracovaných prĎpravných a herních cviêení a prĎpravných her. Zámørem je poskytnout zájemcĎm jen základní „didaktické minimum“ potĆebné k tvĎrêí aplikaci obsahu publikace orientované
pĆedevším na vlastní trenérskou êinnost na hĆišti. Tomuto zámøru odpovídá
i systematické uspoĆádání pĆedložených tréninkových forem (nácvik citu
pro míê, rychlé nohy, orientace v prostoru, zdokonalování individuálních
a skupinových herních êinností i týmové souêinnosti). Jde o nácvik a herní trénink, tedy trénink s míêem.
Druhé vydání je doplnøno a rozšíĆeno o technicko-taktické aspekty hry
brankáĆe a pĆedevším jsou zde pro trenéry žákovských a dorosteneckých týmĎ
i uêitele sportovních tĆíd zaĆazeny souêasné poznatky a zkušenosti týkající
se kompenzaêních, balanêních a zpevĀovacích cviêení a doporuêení pro
jejich využití v trenérské práci.
Za dĎležité považuji zdĎraznit význam tøchto cviêení z hlediska zdravotnø-preventivního pro optimální vývoj a rozvoj døtského organismu. Ten je
samozĆejmø také jedním z limitujících pĆedpokladĎ kvalitního herního výkonu. Z pohledu didaktického mohou balanêní a zpevĀovací cviêení také
pĆispøt k oživení a zpestĆení obsahu tréninkových jednotek.
Jsem pĆesvødêen, že tato publikace je také využitelná a mĎže být inspirující nejen v práci trenérĎ døtských týmĎ, ale i dorostenek, dorostencĎ, žen
i mužĎ.
V závøru chci vyjádĆit dvø podøkování. Prvé spolupracovnicím Martø Bursové
a PetĆe Šrámkové za pĆipomínky a konzultace k textu novø zaĆazených
kapitol a druhé všem trenérĎm, kteĆí se na rĎzných výkonnostních úrovních
vønují nøkolikrát týdnø svým svøĆencĎm, êasto bez nároku na finanêní
odmønu. Budu rád, když právø jim tato publikace usnadní jejich vøtšinou
nedocenønou práci.
Autor
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Teoretické minimum
Tréninková jednotka
Klasické dølení tréninkové jednotky (dále TJ) na úvodní, prĎpravnou,
hlavní a závøreênou êást respektuje i následující obecný a zjednodušený,
fyziologicky zdĎvodnøný model posloupnosti pohybových êinností.
Úvodní êást

• seznámení s obsahem a cíli TJ;
• organizaêní záležitosti, hodnocení pĆedcházející TJ êi utkání;
• psychická pĆíprava na TJ – motivace.
PrĎpravná êást

• pĆíprava hybného a nervového systému hráêe na tréninkové zatížení (tzv.
rozcviêení) spoêívá v pohybové êinnosti mírné intenzity, mĎže být s míêem
(pomalý bøh s obraty, poskoky apod. bez rychlých, švihových pohybĎ);

• po zahĆátí, pĆedevším svalového aparátu, následují protahovací cviêení
– streêink;

• na streêink navazují dynamické êinnosti, pokud možno s míêem, pĆipravující organismus na další zatížení, lze zaĆadit i další cílené protahovací
a posilovací cviky – kompenzaêní cviêení;

• dokonêení dynamické êásti, tzv. zapracování zvýšením intenzity êinnosti (pĆíprava funkêních systémĎ na oêekávanou intenzitu a objem zatížení v hlavní êásti TJ).
Hlavní êást
a) Na zaêátek, kdy je organismus hráêe odpoêatý (nevyêerpané energeticky
bohaté látky a neunavený centrální nervový systém), zaĆazujeme nøkteré
z tøchto pohybových êinností:

• koordinaêní a rychlostnø-koordinaêní cviêení – pĆekážkové dráhy,
„rychlé nohy“ apod.;

• nácvik nových fotbalových dovedností – technická stránka individuálních herních êinností;
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• rozvoj rychlostních pohybových schopností – starty, sprinty;
• rozvoj explozivní silové schopnosti – tzv. „výbušná síla“, opakované
skoky, pĆeskoky ve spojení s rychlostnø-koordinaêními cviêeními.
b) V další êásti mohou následovat tyto pohybové êinnosti:

• ovøĆování, zdokonalování již dĆíve nauêených fotbalových dovedností – cviêení ve vøtší složitosti, pĆedevším v podmínkách utkání – prĎpravné hry;

• rozvoj krátkodobé vytrvalostní schopnosti, rychlostní vytrvalosti – cílenø není vhodný v mladších žákovských kategoriích;

• rozvoj stĆednødobé a dlouhodobé vytrvalostní schopnosti – prĎpravné
hry, ale i bøžecké zatížení napĆ. v terénu (fartlek);

• rozvoj dynamických silovø-vytrvalostních pohybových schopností – úpolová cviêení a hry, plné míêe, opakované skoky, švihadla.
Závøreêná êást
- pohybová êinnost s relaxaêními úêinky (tzv. vyklusání);
- protahovací a kompenzaêní cviêení (urychlení nástupu regeneraêních
procesĎ, zklidĀující a relaxaêní úêinky, kompenzace jednostranného
zatøžování a odstraĀování svalové nerovnováhy).
Tento obecný model nabízí pouze fyziologicky zdĎvodnønou posloupnost
jednotlivých pohybových êinností. Konkrétní struktura TJ je závislá na cílech
tréninku, tréninkovém období, vøku, herní zpĎsobilosti hráêĎ, prostĆedí,
použitých formách, metodách, prostĆedcích i materiálním a personálním
zajištøní.
Jedna TJ proto nemĎže obsahovat všechny v modelu nabízené pohybové
êinnosti.
Posloupnost êinností by však møla být zachována. NapĆ. nejdĆíve rychlostnøkoordinaêní cviêení, pak trénink rychlostních schopností a v závøru hlavní
êásti rozvoj stĆednødobé vytrvalosti formou prĎpravných her. Nebo jiná
posloupnost: koordinaêní cviêení, potom zdokonalování fotbalových
dovedností v herních podmínkách a nakonec trénink dynamických silovøvytrvalostních schopností.
Obsah TJ nestrukturujeme jen z hlediska fyziologických zákonitostí. Musíme
respektovat i požadavky na rozvoj technické, taktické a psychologické stránky
individuálního i týmového herního výkonu. Tømto komplexním požadavkĎm
na herní výkon odpovídají i rĎzné typy TJ (nácviêná, zdokonalovací, kondiêní,
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smíšená, regeneraêní apod.). Stejnø tak využíváme rĎzné tréninkové formy
(hromadnou, skupinovou, individuální) a v rámci herního tréninku uplatĀujeme
prĎpravná i herní cviêení a pohybové i prĎpravné hry.
Jak bylo Ćeêeno v úvodu, tato publikace je zamøĆena na osvojování a zdokonalování fotbalových dovedností, êili na jejich nácvik a herní trénink. V nøm
využíváme další tréninkové formy uvedené v následující kapitole.

Uplatnøní tréninkových forem
Výbør dále uvedených tréninkových forem vychází z cílĎ TJ a je závislý na
vøku hráêĎ, jejich výkonnostní úrovni a na vnøjších podmínkách (klimatické
podmínky, terén, materiální a personální podmínky klubu apod.). V žákovských kategoriích by møla být více preferována prĎpravná cviêení a pĆedevším prĎpravné hry.
Hromadná forma
Všichni hráêi vykonávají stejnou êinnost, tato forma je nøkdy nutná, ale
nemøla by pĆevládat. Trenérovi neumožĀuje diferencovat zatížení êinnosti
podle technické úrovnø hráêĎ, podle specifiky postĎ apod.
Skupinová forma
Hráêi jsou rozdøleni do nøkolika skupin, tato forma naprosto respektuje
požadavky diferenciace êinností z rĎzných hledisek (kondiêního, technického,
taktického apod.). Je organizaênø nároênøjší, ale zvyšuje efektivitu TJ.
Individuální forma
Lze ji aplikovat v rámci spoleêné TJ nebo pĆi individuálním tréninku. Slouží
k odstraĀování individuálních nedostatkĎ, Ćešení specifických êinností apod.
Pohybové hry
Ve fotbalovém tréninku jsou pojaty vøtšinou jako jednodušší pohybové êinnosti, napĆ. štafetové soutøže, honiêky, soutøživé êinnosti úpolového charakteru apod. Jsou využívány pĆedevším pĆi nácviku pohybu hráêĎ bez míêe,
klamavých pohybĎ, ale i pĆi rozvoji pohybových schopností (rychlostních, koordinaêních, silových, vytrvalostních), vêetnø rychlosti reakce. Dále se také
uplatĀují pĆi osvojování manipulace s míêem, pĆedevším na základní úrovni.
PrĎpravná cviêení
Základní charakteristikou této tréninkové formy je nepĆítomnost soupeĆe
a pĆedem urêené, relativnø nemønné vnøjší hernø situaêní podmínky. Mají
tedy pĆesnou organizaci a Ćád. Obtížnost prĎpravného cviêení mĎžeme ale
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zvýšit zmønou nemønných, pĆesnø vymezených podmínek na promønlivé
vnøjší podmínky. NapĆíklad jednoduché pĆihrávání a zpracování míêe urêeným zpĎsobem ve dvojici na místø zmøníme na libovolný zpĎsob pĆihrávání
a zpracování míêe ve dvojici za pohybu.
Tato cviêení nejêastøji používáme pĆi nácviku a zdokonalování pĆedevším
technické stránky herních êinností, kdy se hráê mĎže plnø soustĆedit
a opakovanø provádøt urêenou dovednostní úlohu bez rušivých zásahĎ
soupeĆe a v podmínkách pĆesnø vymezených trenérem (napĆ. s rychlostí
odpovídající technické úrovni hráêe). PrĎpravná cviêení ale mohou být také
využita v rámci herního tréninku (s míêem) pro kondiêní pĆípravu, tedy pro
rozvoj pohybových schopností. V tomto pĆípadø musí mít hráêi osvojeny
alespoĀ základy technické stránky fotbalových dovedností (na jejich pĆesné
provedení neklademe takový dĎraz). Naší prioritou je zorganizovat prĎpravné
cviêení tak, aby intenzita pohybové êinnosti, délka zatížení i odpoêinku
odpovídala našemu zámøru a cílĎm TJ (viz kapitola Jak manipulovat se
zatížením).
Herní cviêení
Jsou charakterizována pĆedevším pĆítomností soupeĆe a mohou být
provádøna v pĆedem urêených herních podmínkách (což umožĀuje opakování
jednoho Ćešení herního úkolu nebo situace, kdy êinnost soupeĆe je pĆesnø
vymezená), nebo v náhodnø promønlivých podmínkách (lze opakovat Ćešení
êasovø i prostorovø omezených rĎznø složitých herních situací a úsekĎ
utkání v promønlivých, ale limitovaných podmínkách). NapĆíklad trenérem
urêený zpĎsob Ćešení situace 2:1 pomocí narážeêky je zmønøn na Ćešení
této situace libovolným zpĎsobem.
Obdobnø jako u prĎpravných cviêení si musí trenér urêit priority – zda chce
zdokonalovat a rozvíjet technickou stránku realizovaných êinností a Ćešení
taktických úkolĎ (v tomto pĆípadø prioritnø nemanipuluje se zatížením),
nebo zda bude hlavním cílem rozvoj urêité pohybové schopnosti v herních
podmínkách, v tom pĆípadø pak musí zorganizovat herní cviêení tak, aby
intenzita a délka zatížení i délka odpoêinku odpovídala požadované
bioenergetické zónø podmiĀující rozvoj pĆíslušné pohybové schopnosti
(technická stránka êinností a taktické úkoly budou v tomto pĆípadø druhotné).
Základem je v obou pĆípadech trenérova tvĎrêí schopnost zorganizovat
herní cviêení tak, aby jeho provedení bylo v souladu s urêenými prioritami
a cíli tréninku, což je u herních cviêení podstatnø složitøjší a obtížnøjší než
u prĎpravných cviêení.

11

FOTBALOVÁ CVI ENÍ A HRY
PrĎpravné hry
Charakterizuje je pĆítomnost soupeĆe a souvislý herní døj, umožĀující
zdokonalování fotbalových dovedností v podmínkách totožných nebo velmi
blízkých utkání. V prĎpravných hrách dochází ke stĆídání útoêné a obranné
fáze hry, a tedy i ke zmønám rolí hráêĎ. Ve shodø s cíli TJ jsou upravována
pravidla prĎpravných her tak, aby se oproti volné hĆe zvýšila frekvence
êinností, které chceme zdokonalovat v podmínkách utkání (napĆ. hráêi hrají
na jeden nebo dva doteky, gól hlavou platí za 2, pĆihrávky pĆed branku jen
z kĆídelního prostoru apod.). Ve shodø s cíli TJ upravujeme poêty hráêĎ
ve skupinách, velikost hĆištø, poêet míêĎ, délku trvání hry i odpoêinku.
Podrobnøji viz kapitola Jak manipulovat se zatížením.
Poznámka
Z dĎvodu pĆiblížení textu trenérské praxi jsou formy uvedené v této kapitole
nazvané jako tréninkové. Považujeme za dĎležité uvést, že v publikacích jiného typu jsou tyto formy oznaêovány jako didaktické a dølí se na tzv. sociálnø-interakêní (hromadná, skupinová, individuální) a metodicko-organizaêní
(prĎpravná a herní cviêení, pohybové a prĎpravné hry).

Didaktické poznámky k tréninkové jednotce
X PĆíprava TJ
• výbør obsahu TJ v souladu s jejím cílem;
• promyšlení organizace tréninkových cviêení a her, požadavky na materiální
a personální zajištøní;
• promyšlení motivace hráêĎ, navození atmosféry.
X ąízení TJ
Zahájení tréninku
• krátká, zĆetelná a jednoznaêná informace k obsahu a organizaci TJ;
• navození pozitivní nálady, bez ironie, arogance.
PrĎbøh tréninku
• pĆíprava na zatížení (viz kap. Tréninková jednotka);
• dĎraz na komplexnost dovednostního obsahu TJ, dĎraz na podmínky pĆi
zdokonalování fotbalových dovedností – mají se pĆibližovat podmínkám utkání;
• orientace na prĎpravné hry, nejêastøji 4:4;
• rozvoj kondiêních schopností v žákovských kategoriích pĆednostnø
prostĆednictvím êinností s míêem (viz kap. Jak manipulovat se zatížením);
• pĆedkládáme pokud možno splnitelné úkoly – úspøch motivuje;
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• dĎležitý pĆátelský zpĎsob komunikace trenéra s hráêi, ale je tĆeba
dĎslednø vyžadovat kázeĀ a respektování pokynĎ trenéra;

• vlastní trenérova ukázka motivuje hráêe a zvyšuje trenérovu pĆirozenou
autoritu, pokud trenér dovednostnø ukázku nezvládne, je vhodnøjší využít
k demonstraci šikovnøjší hráêe, než riskovat špatné pĆedvedení;
• trenér musí pružnø a tvoĆivø reagovat na prĎbøh TJ a být schopen nepĆedvídatelné okolnosti aktivnø Ćešit, schopnost improvizace je v tomto pĆípadø dĎležitou pĆedností.
Zakonêení tréninku
• ukonêení TJ v pĆátelské atmosféĆe;
• možnost nabídky individuálních êinností podle vlastního uvážení hráêe,
kompenzaêní cviêení, streêink;
• zhodnocení TJ, pozitiva, negativa, nepotlaêovat vyjádĆení vlastního názoru
hráêĎ – komunikace je nutná;
• informace k pĆíští TJ nebo utkání;
• u døtí dohled na hygienu.

Osvojování a zdokonalování fotbalových
dovedností
Nácvik a herní trénink
Nácvik je druh tréninkového procesu, ve kterém pĆevládá zamøĆení na
osvojování nových fotbalových dovedností a kde se vytváĆejí podmínky pro
uêení se tømto dovednostem. Zatížení je pĆi nácviku vøtšinou nízké intenzity
a nevede fyziologicky k adaptaêním procesĎm. Trenér pĆi nácviku musí
respektovat urêité biopsychosociální zákonitosti, které umožĀují úspøšnø
se uêit novým fotbalovým dovednostem. Tento druh uêení je oznaêován jako
motorické uêení, které probíhá v následujících na sebe navazujících fázích
a jejich posloupnost musí trenér dodržovat.
1. Seznamování s novými pohybovými dovednostmi – názornou ukázkou
k vytvoĆení správné pĆedstavy.
V této fázi se hráêi seznamují s novými úkoly – novými dovednostmi. Velmi
dĎležité je vytvoĆení správné pĆedstavy o nacviêovaných dovednostech.
Zde hraje velkou roli názorná a správná ukázka zprostĆedkovaná trenérem
(vlastní ukázka, ukázka demonstrátora, videoprojekcí apod.). Hráê,
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zvláštø v døtském vøku, musí být neustále dostateênø motivován. Vlastní
êinnost klade nároky na hráêovu pozornost, schopnost soustĆedit se
a vnímat ukázku i své vlastní první pokusy. Hlavním úkolem a výsledkem
této fáze uêení je provedení osvojovaných fotbalových dovedností v hrubé
formø, pohyby jsou zatím neuspoĆádané, nepĆesné a s nadbyteênými
souhyby.
2. Zdokonalování nových pohybových dovedností – opakováním a vêasnou korekcí k dokonalému provedení.
Metodou mnohonásobného opakování pokraêuje proces uêení
zdokonalováním nacviêovaných dovedností. Trenér musí klást dĎraz na
zpĎsob jejich provedení (technickou stránku) a na postupné odstraĀování
chyb prostĆednictvím korekce, a to správnou a vêasnou instrukcí. Toto
zpĆesĀování pĆedstavy probíhá ve standardních podmínkách. Postupnø
se zlepšuje plynulost a pĆesnost jednotlivých pohybĎ i zvládnutí pohybu
jako celku.
3. Automatizace nových pohybových dovedností – bezchybné provedení
i v podmínkách utkání.
Tato fáze motorického uêení je charakterizována pĆesným a bezchybným
provádøním êinností v promønlivých podmínkách. Dochází ke stabilizaci
pohybových dovedností, k jejich automatizaci, a hráê si snížením
vødomé kontroly pohybu vytváĆí podmínky pro tvĎrêí uplatnøní nauêených
dovedností ve variabilních podmínkách utkání, a tím i ke zvyšování
efektivity herního výkonu.
4. TvĎrêí uplatnøní nových pohybových dovedností – základ neoêekávaných zpĎsobĎ Ćešení herních situací.
Nauêené pohybové dovednosti se uplatĀují a projevují v nových, vyšších
kvalitách. Vzájemnø se spojují, kombinují, pĆípadnø vytváĆejí nové
pohybové dovednosti, umožĀující originální, pĆekvapivé zpĎsoby Ćešení
herních situací a úkolĎ ve složitých promønlivých podmínkách utkání.
Jsou odolné vĎêi rĎzným rušivým vlivĎm vnitĆního i vnøjšího prostĆedí.
Uvedené fáze a principy motorického uêení se uplatĀují a probíhají na
všech výkonnostních úrovních a ve všech vøkových kategoriích. Ale
nejvíce chyb a nejvøtší škody na herním výkonu svých svøĆencĎ mohou
zpĎsobit trenéĆi nejmladších vøkových kategorií, pokud výše uvedené principy nebudou v tréninkovém procesu respektovat a hráêi si zafixují a zautomatizují nesprávné zpĎsoby provedení fotbalových dovedností. Tyto špatnø
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osvojené fotbalové dovednosti se pak složitø, a ne vždy úspøšnø, pĆeuêují
a odstraĀují.
V herním tréninku trenér v rĎzných tréninkových formách využívá êinností
s míêem a rozvíjí a zdokonaluje fotbalové dovednosti nauêené v nácviku. Podle
organizace cviêení a manipulace se zatížením a odpoêinkem mĎže rozvíjet jak
technickou a taktickou stránku herních êinností, tak složku kondiêní.
A jak dlouho procviêovat v TJ jednu dovednost? Buzek s Procházkou (1999)
uvádøjí, že rozhodujícím kritériem je stupeĀ jejího osvojení. PĆi nácviku
nové nebo jen velmi málo osvojené fotbalové dovednosti je vhodnøjší se
jí vønovat souvisle (formou mnohonásobného opakování), nejlépe v rĎznø
obmøĀovaných cviêeních, aby mohlo dojít k upevnøní jejího pohybového
programu (tzv. praxe v bloku). V pĆípadø, že je fotbalová dovednost
v podstatø osvojená, je vhodné Ćetøzení fotbalových dovedností (procviêovat
jich více najednou) se stĆídáním jejich poĆadí a zvyšováním složitosti hernøsituaêních podmínek, aby mohlo postupnø dojít k procviêování jejího použití
v podmínkách utkání (tzv. praxe rozptýlená).
X Stejnø dobĆe obøma nohama?
Lákavá je pĆedstava, že pro fotbal by bylo ideální, kdyby se každý hráê mohl
nauêit hrát fotbal stejnø dobĆe obøma nohama. Ale toto není v souladu
s neurofyziologickými principy stranové dominance ani se zkušenostmi
trenérĎ získanými v praxi. PĆevaha a míra této dominance je silnø ovlivnøna
vrozenými pĆedpoklady. Rozeznáváme praváky nebo leváky s rĎznou mírou
vyhranønosti. Jen malá êást hráêĎ má vrozené pĆedpoklady mozkových
koordinaêních center pro vyváženou hru obøma nohama. I když nároky
souêasného fotbalu kladou požadavky na umøní hrát obøma nohama,
mimoĆádnø talentovaní, ale vyhranønø jednonozí hráêi byli a jsou také
úspøšní (KvašĀák, Maradona aj.). PĆesto doporuêujeme trénovat obø
nohy s vødomím, že nebudeme u všech hráêĎ stejnø úspøšní. Tréninkem
tedy mĎžeme tyto biologicky dané pĆedpoklady êásteênø ovlivnit, ale
doporuêujeme respektovat tyto zásady:

• novø nacviêovanou dovednost osvojovat nejdĆíve „lepší“ (vedoucí) nohou,
•

teprve následnø po jejím zvládnutí na základní úrovni pĆistoupit k nácviku
„horší“ (nevedoucí) nohou;
zejména u výrazných, vyhranønø „jednonohých“ hráêĎ (êasté u levákĎ)
nevést nácvik násilnø a do krajnosti (mohlo by dojít k pohybovým a nøkdy
i psychickým poruchám, jaké jsou známy u násilnø pĆeuêovaných levákĎ
pĆi psaní ve škole);

15

FOTBALOVÁ CVI ENÍ A HRY
• pĆibližnø do 10 let nechat pĆirozený vývoj a zámørnø neorientovat trénink
na zdokonalování „horší“ nohy;

• v tréninku „horší“ nohy nutnø respektovat požadavek individuálního pĆístupu.

Bioenergetické zajištøní pohybové êinnosti
V této kapitole jsou vysvøtleny pouze základní a zjednodušené mechanismy
bioenergetického zajištøní pohybové êinnosti, a mají tedy jen informativní
charakter. K podrobnøjšímu seznámení s touto problematikou doporuêujeme
použít napĆ. publikaci Trenér fotbalu B licence a další, uvedené v seznamu
použité a doporuêené literatury.
Získávání energie pro pohybovou êinnost fotbalisty je závislé a podmínøné
kvalitou fyziologických a biochemických procesĎ probíhajících v jeho
organismu. Na energetickém krytí pohybu se podílejí zdroje a systémy, které
získávají energii dvøma mechanismy:
1. Bez pĆístupu kyslíku
V pĆípadø uvolĀování energie bez pĆístupu kyslíku si lze udølat tuto
zjednodušenou pĆedstavu. Jde o pohybovou êinnost maximálním nebo témøĆ
maximálním úsilím (intenzitou), a to v tak krátkém êasovém intervalu, že
fotbalista není schopen dodat kyslík obsažený ve vdechovaném vzduchu do
svalové tkánø, a jeho organismus tedy musí získat energii procesy bez jeho
pĆístupu. Bez pĆístupu kyslíku je energie získávána pro potĆebu:
a) okamžitou – zajišČuje pohybovou êinnost v êasovém intervalu cca do
15–20 sekund (bioenergetická zóna bez produkce laktátu, tzv. alaktátová),
b) krátkodobou – zajišČuje êinnost v êasovém intervalu cca do 2 minut
(bioenergetická zóna se zvýšenou produkcí laktátu, tzv. laktátová).
Pohybová êinnost fotbalisty provádøná s maximální intenzitou je bioenergeticky zajišČována „okamžitými zdroji“, štøpením látek bohatých na energii,
které jsou uloženy ve svalové tkáni (tzv. ATP – adenozintrifosfát – a CP –
kreatinfosfát). Tyto látky energeticky zajišČují rozvoj rychlostních schopností
a výbušné silové schopnosti. Základní podmínkou v tréninku je dodržet
dostateênø dlouhý, asi 6–10× delší interval odpoêinku než interval
zatížení. V žákovských kategoriích se jedná o zatížení trvajících pĆevážnø
5–10 sekund. Tímto zpĎsobem jsou energeticky zajišČována nejen rychlostní,
ale i rychlostnø-koordinaêní cviêení.
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Pohybová êinnost fotbalisty provádøná s témøĆ maximálním úsilím (tzv. submaximální intenzitou) – cca do 2 minut, je bioenergeticky zajišČována „krátkodobými zdroji“, což znamená štøpením složeného cukru (tzv. glykogenu).
Uvedená intenzita êinnosti a její délka je charakteristická tzv. pro rychlostnø-vytrvalostní zatížení êili rozvoj krátkodobé vytrvalosti. PĆi pĆemønø výše
uvedeného cukru bez pĆístupu kyslíku dochází ke zvýšené produkci a koncentraci kyseliny mléêné (tzv. laktátu) v krvi. Tato látka negativnø ovlivĀuje
pĆedevším kvalitu nervosvalové koordinace, a tím i výraznø negativnø ovlivĀuje úroveĀ herního výkonu. Cílený trénink rychlostnø-vytrvalostního charakteru se zvýšenou tvorbou laktátu není vhodný pĆedevším pro mladší žákovské kategorie.
2. Za pĆístupu kyslíku
Pohybová êinnost nízké a stĆení intenzity je bioenergeticky zajišČována
procesy probíhajícími za pĆístupu kyslíku v délce pĆibližnø od dvou do
desítek minut, pĆípadnø až v délce trvání nøkolika hodin. Délka a intenzita
zatížení odpovídá rozvoji stĆednødobé (cca 2–11 minut) a dlouhodobé (cca
11–60 minut) vytrvalostní schopnosti. Energie je získávána pĆemønou
složeného cukru (glykogenu) a u zatížení dlouhého a velmi dlouhého (nad
60 minut) také tukĎ za pĆístupu kyslíku.

Jak manipulovat se zatížením
V pĆedcházející kapitole uvedenou struênou informaci k mechanismĎm získávání energie pro pohybovou êinnost fotbalisty považujeme za dĎležitou,
neboČ znalost podstaty bioenergetického krytí pohybu má rozhodující význam
pro tzv. manipulaci se zatížením. Ta se odvíjí od trenérových úvah pĆed zahájením tréninku, kdy si musí Ćíci, kromø jiného, co je cílem tréninku, následnø volit jeho odpovídající zamøĆení (nácvik, herní trénink, kondiêní trénink) a provést výbør forem a prostĆedkĎ (prĎpravná, herní cviêení, prĎpravné hry, skupinový trénink, fartlek, posilovna atd.). Podle cíle tréninku dále
trenér manipuluje se zatížením, což znamená, že zvažuje dávkování zátøže
(intenzitu êinnosti, délku trvání zátøžového intervalu, poêet zátøžových intervalĎ v jedné sérii, poêet sérií) a odpoêinku (délku trvání zotavným intervalĎ
mezi zátøžemi v jedné sérii, mezi sériemi a charakter êinnosti v intervalech).
V následující praktické êásti uvádíme prĎpravná a herní cviêení i pohybové a prĎpravné hry, které mohou být v tréninku pĆi správné manipulaci se
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zatížením cílenø využívány nejen k osvojování a zdokonalování fotbalových
dovedností, ale také souêasnø k rozvoji pohybových schopností, a to pĆedevším rychlostnø-koordinaêních, rychlostních, explozivnø silových a vytrvalostních.
Jak už bylo uvedeno, souêasné tendence v tréninkovém procesu preferují
v herním tréninku prĎpravné hry. PĆi jejich využití si musíme uvødomit, že
intenzita zatížení je kromø dalších faktorĎ, také ovlivnøna podmínkami,
které jsou dány poêtem hráêĎ v družstvu, velikostí hĆištø, poêtem a velikostí branek, pĆípadnø poêtem míêĎ. V následujícím pĆehledu vycházíme
z Kaêániho (2002), který vymezil pĎsobení prĎpravných her podle zmøn výše
uvedených podmínek.
Zmøny podmínek

PĎsobení prĎpravných her

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

zmenšení hĆištø pĆi stejném
poêtu hráêĎ
zvøtšení poêtu hráêĎ pĆi
stejnø velkém hĆišti

•

zvøtšení hĆištø pĆi stejném
poêtu hráêĎ
zmenšení poêtu hráêĎ pĆi
stejnø velkém hĆišti

•

zvøtšení poêtu branek

•

zvøtšení velikosti branek
(pĆedevším u mládeže)

•

zmenšení velikosti branek
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•
•
•

hra pod vøtším êasoprostorovým tlakem
více kontaktĎ s míêem
více osobních soubojĎ
vøtší nároky na orientaci v prostoru
vøtší nároky na pĆedvídání a êtení hry
vyšší tempo hry
dĎraz na pĆesnou kombinaci
maximální využívání prostoru hĆištø
vyšší aktivita hráêĎ
vøtší pĆekonaná vzdálenost
menší êasoprostorový tlak
ménø kontaktĎ s míêem
ménø osobních soubojĎ
êastøjší zmøna tøžištø hry
vøtší nároky na orientaci v prostoru
rozvoj orientace v prostoru
rozvoj periferního vidøní
prostorové bránøní
manipulace s prostorem
zvøtšení poêtu úspøšných stĆel
zážitek z úspøchu – vøtší motivace
a emocionálnost hry
vøtší nároky na koncentraci
vyšší nároky na kopací techniku (pĆesnost stĆelby)
diferencovaný pĆístup k hráêĎm (k družstvĎm)

TEORETICKÉ MINIMUM

PĆíklady využití prostoru hĆištø pro prĎpravné hry

Intenzitu hry ovlivĀují i zmøny pravidel prĎpravných her. NapĆ. hra na jeden
nebo dva doteky vyžaduje od hráêĎ více a rychleji se nabízet spoluhráêĎm,
tedy klade vøtší nároky na pohyb bez míêe než hra bez omezení. Konkrétní
pĆíklady manipulace se zatížením uvedeme na prĎpravném cviêení 43 a prĎpravné hĆe 124.
PĆíklad 1
PrĎpravného cviêení 43 chceme využít pro rozvoj startovní a bøžecké rychlosti, kdy organismus pracuje v alaktátové bioenergetické zónø. Od hráêĎ budeme vyžadovat po odehrání míêe okamžité vyražení s maximálním úsilím,
délka sprintu bude 15 m a proti sobø mĎže stát na každé stranø 4–5 hráêĎ. Tento poêet hráêĎ zaruêuje dodržení odpovídajícího pomøru intervalu zatížení ku intervalu odpoêinku 1:7 nebo 1:9, umožĀující dostateêné zotavení.
Tento pomør je spolu s maximální intenzitou zatížení podmiĀující pro rozvoj
rychlostních schopností (viz kapitola Bioenergetické zajištøní pohybové êinnosti). Každý hráê absolvuje 2–3 série a v každé sérii 6–8 opakování. Mezi
sériemi je interval odpoêinku 3–5 minut. Poêet opakování a sérií diferencujeme podle vøku a úrovnø trénovanosti. Snížení maximální intenzity pohybu
je signálem k ukonêení cviêení, dĎvodem mĎže být únava nebo nedostateêná koncentrace a motivace k výkonu.
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V pĆípadø, že bychom napĆíklad manipulovali se zatížením tak, že snížíme
poêet hráêĎ na dva proti jednomu (interval zatížení a odpoêinku 1:2), vzdálenosti prodloužíme na 30 m a rychlost budeme požadovat maximální, nebude pĆi maximálním (v podstatø ale submaximálním) úsilí dostateênø dlouhý interval na zotavení a energie bude získávána pĆevážnø z bioenergetické
zóny laktátové. Takto upravené cviêení bude orientováno na rozvoj rychlostní vytrvalosti (krátkodobé vytrvalosti). Trenér tedy musí pĆi organizaci cviêení
a her brát v úvahu s intervaly zatížení i odpoêinku a intenzitu zatížení, a pracovat s nimi.
PĆíklad 2
Další pĆíklad uvedeme na prĎpravné hĆe 124, kdy hráêi hrají 4:4 s brankáĆi
a navíc jsou pĆipraveni 4 + 4 nahrávaêi po stranách hĆištø. Pokud se hraje
na jeden nebo dva doteky, jedná se o pomørnø intenzivní pohybovou
êinnost a interval zatížení u žákovských družstev na vyšší výkonnostní
úrovni se pohybuje kolem 1,5–2 minut. Odpoêinek je stejnø dlouhý, neboČ
stĆídáme hráêe v poli s hráêi narážejícími. Velikost hĆištø je 20×30 metrĎ
êi 25×40 metrĎ. PrĎpravná hra, kromø zdokonalování technické a taktické
stránky herních êinností pĆi hĆe na jeden dotek, je orientována na rozvoj
aerobní vytrvalosti vyšších intenzit.
Intenzitu mĎžeme napĆíklad snížit zmenšením hĆištø pĆi stejném poêtu hráêĎ
nebo zvøtšením poêtu hráêĎ pĆi stejnø velkém hĆišti nebo hrou bez omezení.
PĆi variantø prĎpravné hry 4:4 bez omezení a bez narážeêĎ se zatížení
pohybuje kolem 2 minut a odpoêinek 1 minutu. U dospølých pĆi podobné
velikosti hĆištø a poêtu hráêĎ se interval zatížení pohybuje mezi 3–4 minutami
s intervalem odpoêinku 1 minuta a 2–4 opakováními v tréninkové jednotce.
ZamøĆení a rozsah této knihy nedovoluje podrobnøjší informace, které lze ale
získat v knižních a êasopisových publikacích uvedených v seznamu použité
a doporuêené literatury.

Kompenzaêní, balanêní a zpevĀovací cviêení
Jako reakce na vývoj požadavkĎ na herní výkon fotbalisty, ale i z hlediska
zdravotnø preventivního, se jako progresivní tendence v tréninkovém procesu ve fotbalu uplatĀují vedle kompenzaêních také cviêení balanêní a zpevĀovací.
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