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Struktura našeho setkání 

1. Sportovní výkon a jeho složky 

2. Etapy sportovního tréninku 

3. Rozvoj pohybových schopností 

4. Kompenzační cvičení a regenerace 

5. Stravování a pitný režim 
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Případné chyby ve sportovním 

programu dítěte (krit. obd. 6-10 a 10-

16 let) nemohou být již plně napraveny 

a sportovec nedosáhne max. rozvoje 

svých genetických předpokladů. 
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Struktura sportovního výkonu 

 



 
 

Kondiční příprava 

 
 

► obecná  

► Cíl – zdokonalení všestranného pohybového základu.  

► Úkoly: rozvoj pohybových schopností v co nejrůznější 
kvalitě jejich projevu 

► rozšiřování počtu – objemu osvojených pohybových 
dovedností a návyků 

 

► speciální  

► Cíl – speciální /fyzická/ výkonnost 

► Úkoly: rozvoj speciálních  pohybových schopností, 
v souladu s ostatními parametry/ technika, psychika, 
taktika/.  



Technická příprava 

 
►Obecná 

►Rozvoj koordinačních schopností jako 
základu účinné techniky, co nejširší  základ 
dovedností. 

 

►Speciální 

►Osvojení speciálních dovedností, jejich 
stabilizace. 

►Zdokonaleni a zvládnutí dovedností 
v podmínkách soutěže. 

 



Taktická příprava 

 
►Osvojení teorie taktiky  

taktické vědomosti /např. pravidla/ 

taktické dovednosti osvojení 
tzv.signálů, standardních situací, 
apod. 

►rozvoj dovedností výběru, volby 
optimální varianty řešení soutěžní 
situace. 

►rozvoj kreativity. 

 



Psychologická příprava 

 
►Dlouhodobá 

►formování charakteru a sociální role 
sportovce (Fair play) 

►rozvoj výkonové motivace 

 

►Krátkodobá 

►regulace aktuálních psychických 
stavů 

 



   Postavení a význam jednotlivých složek není ve 
struktuře ST stejné u disciplín, dále se liší dle: 

►Výkonnosti sportovce 

►Konkrétního tréninkového období  

►U dětí je rozhodující všestranná kondiční a 
technická příprava, s růstem výkonnosti se 
stupňuje důležitost technické přípravy, dále pak 
taktické a psychologické přípravy.  
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Etapy sportovního tréninku 

 
Seznamování se se sportem 

Základní trénink 

Specializovaný trénink 

Vrcholový trénink 

 
Pokud nějaké období vynecháme či zkrátíme 

(každá etapa trvá cca 3-4 roky), může to 

negativně ovlivnit další stupně výkonnosti.  
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1 Etapa Seznamování se se sportem 

 
V předškolním věku získání základních 

dovedností (běhy, základní gymnastické 

prvky). 

V počátku školní docházky (CH 6-9, D 6-8) 

získávání základních motorických dovedností 

(atletické a gymnastické prvky, skoky a hody, 

základy sportovních her) 

Zaměřujeme se zejména na osvojení širokého 

spektra základních pohybových a sportovních 

dovedností - SPORTOVNÍ  PŘÍPRAVKY. 
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1 Etapa Seznamování se se sportem 

 
Učení probíhá zejména nápodobou. 

Důležitá role a osobnost trenéra. 

Malá schopnost koncentrace (5 minut). 

Toto období je vhodné zejména pro rozvoj 

koordinačních a rychlostních schopností, 

rovnováhy a rytmu. 

Přirozený rozvoj vytrvalosti (nikoliv cíleně).  
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2 Etapa Základní trénink 

 
Dochází k dalšímu rozvoji sportovních 

dovedností. Věkově se bavíme období u dívek 

8-12 let a u chlapců 9-13 let. Je potřeba však 

zohlednit kalendářní a biologický věk (stavba 

těla, psychika, atd).  

Toto období, konkrétně 10-12 let je 

nejpříznivější pro motorické učení (zlatý věk 

motoriky).    
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2 Etapa Základní trénink 

 
Zatím chybí síla a vytrvalost. Na začátku 

etapy hra na konci již systematičnost. Dochází 

k zvyšování objemu (přidávání TJ a 

prodlužování doby tréninku).  

Upevnění základů hygieny, regenerace, 

strečink, osprchování, rozcvičení před 

tréninkem.  
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3 Etapa Specializovaný trénink 

 
Až do 13 let pokračuje zlatý věk motoriky.  

Začínají se budovat speciální dovednosti a 

postupně přecházíme na specializovaný 

trénink. Stále vhodné období pro rozvoj 

rychlosti. Na síle nabývá psychologická 

příprava (odbourávání trémy před závodem, 

nabuzení závodníka) 

 

Zařazování kompenzačních cvičení především 

ve vztahu k držení těla. 

 

 

 



17 

     

4 Etapa Vrcholový trénink 

 
Stav vysoké sportovní výkonnosti, 

maximálního posunu fyzických parametrů 

závodníka a dokonalé technické a taktické 

připravenosti. U většiny sportů s pozdější 

specializací budujeme vrcholovou výkonnost 

ve věku, kdy tělesná i mentální zralost 

dovoluje možnost vysokého stupně zatížení 18 

let a více. 

 

Zařazování kompenzačních cvičení především 

ve vztahu k držení těla. 

 

 

 



18 

     
Kanadský program sport pro život 

Rozvrh dlouhodobého rozvoje sportovců 

 

Aktivní začátek (CH a D 0-6) 

Základy (CH 6-9, D 6-8) 

Učení se trénovat (CH 9-12, D 8-11) 

Umění tréninku (CH 12-16, D 11-15) 

Trénink pro soutěžení (CH 16-23, D 15-21) 

Trénink pro vítězství (Ch 19+, D18+) 

Aktivní životní styl  

 
https://publi.cz/books/17/Cover.html 
 

 

 

 

 

 

https://publi.cz/books/17/Cover.html
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Rizika předčasné specializace 
 

Jednostranná zátěž pohybového aparátu, 

zvýšení rizika zranění vlivem přetížení. 

Vznikají pak nemoci páteře, předčasná 

osifikace kostí, únavové zlomeniny  atd. 

Monotonost zatížení má vliv na psychiku – 

syndrom vyhoření, možnost předčasného 

odchodu. Je třeba si uvědomit, že nelze 

kopírovat tréninkové plány dospělých a 

realizovat je na mládeži. Ne všichni mají talent 

na to být členy týmu, jejich přetěžováním 

ubližujeme jejich zdraví. 
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Senzitivní období 
 

Při tréninku je nutné zohlednit biologický věk 

dítěte. Bylo prokázáno, že existují určité úseky 

ve vývoji dítěte, ve kterých jsou dobré 

předpoklady pro rozvíjení dané schopnosti. 
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Při tréninku je 

nutné zohlednit 

biologický věk 

dítěte. Bylo 

prokázáno, že 

existují určité 

úseky ve vývoji 

dítěte, ve kterých 

jsou dobré 

předpoklady pro 

rozvíjení dané 

schopnosti. 

SO 



Rychlostní schopnosti a jejich rozvoj 

Rozvoj reakční rychlosti: probíhá zejména v 
předzávodním období. Základem TR je stavět 
sportovce do takových situací, ve kterých musí 
rychle reagovat (jednoduchá a složitá reakce). 
Rozvoj cyklické rychlosti: jedná se o rozvoj 
akcelerace, frekvence a rychlé změny směru. 
Pozitivně působí posilování svalových skupin 
zapojených do pohybu (cvičení s odporem 
nenarušujícím technické provedení prvku - 
padák, pneumatika)   
 
 
  
 
 



Rychlostní schopnosti a jejich rozvoj 

Rozvoj acyklické rychlosti: souvisí s 
překonáváním většího či menšího odporu a 
úzce se dotýká rozvoje rychlé výbušné síly. 
 
 
  
 
 



Rychlostní schopnosti a jejich obecný rozvoj 

 
 

Intenzita cvičení: maximální 
Trvání cvičení: do 20 s 
Počet opakování: 10-15 při 3-5 sérií 
Interval odpočinku: 2-5 minut 
Způsob odpočinku: aktivní 
Na RS se významně podílí silová příprava. 
Dokonale zvládnutá technika cvičení. 
Ukončení cvičení při poklesu rychlosti. 
Dokonale protažené a zahřáté svalstvo. 
Zatížení do vyčerpání je kontraproduktivní 
 
 
 



Rychlostní schopnosti a jejich rozvoj u 
mládeže 

Ideální věk pro cílený rozvoj rychlosti 10-12 let 
(zejména frekvence pohybů a reakční rychlost). 
Velmi úspěšně lze ale zapojit i skoky, seskoky, 
výskoky, hody, střídavé zrychlované běžecké 
úseky. 
 Akcelerace rychlosti je ještě kolem 14-15 roku 
vlivem zlepšení silových předpokladů (dochází 
zde ke snižování frekvence pohybů).  Maximum 
rozvoje RS kolem 18-21 roku. Je třeba si 
udržovat získanou úroveň. 
 
 
  
 
 



Rychlostní bariéra 
 ► Při cíleném rozvoji rychlostních schopností dochází někdy 

k vytvoření určitého stropu. Tento jev je nazýván 
rychlostní bariéra.  

                      
                Odstranění je možné třemi způsoby: 
► První variantou je vyhasínání. Spočívá v tom, že po 

určitou  dobu nezařazujeme cílený rozvoj rychlostních 
schopností a místo toho se věnujeme jiné tréninkové 
činnosti. 

► Druhá varianta se nazývá rozbití. Je založen na principu 
navozování podmínek k dosahování „nadmaximální“  
rychlosti -  ulehčíme provádění daného pohybu např. 
během na nakloněné rovině, během nebo jízdou za 
vodičem, nižší hmotnosti nebo úpravou náčiní, menším 
listem  pádla, lehčí koulí apod.  

► Třetí variantou je paralelně s rychlostním zatěžováním 
soustředěně rozvíjet absolutní sílu daných svalových 
skupin 



 
Silové schopnosti  

 ►definice – schopnost překonávat nebo 
udržovat vnější odpor svalovou kontrakcí 

►Odporem rozumíme – gravitaci, které se 
projevuje hmotností sportovce, reakce opory, 
odpor vnějšího prostředí, hmotnost břemene, 
odpor soupeře, setrvačnost jiných těles. 

 

►jedna etapa v historii ST, bez  rozvoje síly nelze 
dosahovat špičkových výkonů 

 



Dělení sil. schop. dle velikosti odporu, zrychlení pohybu 

a četnosti opakování: 
 

► Absolutní síla – odpor je max., zrychlení je 
druhotné, nemaximální, opakování minimální. 

► (maximálních úsilí, pyramidová) 

► Výbušná síla - zrychlení je maximální, odpor 
nedosahuje maxima, četnost opakování nízká 

► (explozivní, maximálních úsilí, plyometrická) 

► Rychlá síla – zrychlení i odpor nejsou maximální, 
četnost opakování nízká 

► (plyometrická) 

► Vytrvalostní síla - odpor i zrychlení nízké, četnost 
opakování vysoká  (kruhový provoz) 

 



 
Trénink síly u mládeže 

 ►6 – 10 let  

 Upřednostňují se cvičení s vlastním tělem 
(podpory, visy, výstupy). Cvičí se nízkou 
intenzitou a je zaměřeno na přípravu šlach a 
vazů, posílení svalstva trupu a na stabilitu v 
kloubech. Zařazováním silových cvičení se 
zlepšují podmínky pro koordinační schopnosti.  



 
Trénink síly u mládeže 

 ►11-14 let  

 Plný rozvoj svalové síly může nastat až po 
ukončeném vývoji dlouhých kostí. Ke konci 
období je možné již zařadit cvičení s malými 
odpory (činky). Preferují se komplexnější cviky 
(zapojeno více kloubů).  

 Silový trénink zařazovat max. 2x týdně. 

 Doporučeno zařadit 6-8 cviků.   

 Počet opakování 8-12 pro horní část těla a 15-
20 pro dolní část těla. 

 



 
Trénink síly u mládeže 

 ►15-18 let  

 Nutná kontrola a technika provedení.  

 Posilovací cvičení zařadit na počátku přípravy 2x 
týdně.  

 Posilovat zejména základní svalové skupiny (břišní 
svaly, zádové – podél páteře a mezilopatkové, 
pletenec ramenní a dolní končetiny).  

 Ke konci období je možné přistoupit k tréninku 
maximální síly.  

   Stanovení velikosti odporu by mělo odpovídat 
zvládnutí 8-12 opakování ve 3 sériích. 

 



 
Obecně trénink síly u mládeže 

 
►Upřednostňovat dynamická cvičení 

►Posilovat zejména základní svalové skupiny 

►V žákovských kategoriích omezit či vyloučit 
zařazování náročných statických, tahových a 
tlakových cvičení. 

►Maximálně dbát na techniku cvičení 

 



 
Metoda maximálních úsilí 

 
►Velikost odporu 90 – 100%,  

►Počet opakování 1 – 3x, 

►Počet sérií 3 – 6 

►Interval odpočinku mezi sériemi 2-5 min 

    

Vhodné pro dospělé jedince 

 

 



 
Metoda rychlostní 
(rychlostně silová) 

 
►Podstatou je co nejrychlejší provedení pohybu, 

které je třeba udržet 

►Velikost odporu : 30 – 60% max,  

►Počet opakování: 6 – 12 

►Počet sérií: 3-5 

►Interval odpočinku 3-5 min 

 

►Efekt - rozvoj výbušné síly. 

 

 



Metoda plyometrická  

►Metoda zaměřená na ovlivnění cyklu natažení 
zkrácení svalu.  

►Př. seskok a následný výskok.  

►Počet opakování: 5 – 10  

►Počet sérií 2-5 

►Interval odpočinku mezi sériemi: 1-3 min 

 

 Vhodná jako prevence zranění při prudkém 
brždění. 

  



 
Metoda silově vytrvalostní 
/kruhový trénink, kruhový provoz/ 

 
►Podstatou je střídavé zatížení různých 

svalových skupin, které vede i ke značnému 
zatížení kardiovaskulárního systému 

►Dávkování zatížení na jednotlivých stanovištích: 

►Např. 10 stanovišť- kliky, sed-lehy, dřepy, vis, přeskoky 

lavičky, záda, přeskoky koně, kliky vzadu, švihadlo, strčink 

 - časový interval zatížení (30–90s) 

►Určen počet opakování cviků (20 – 30 x) 

►Individuálního dávkování 

 

 

 



Vytrvalostní  schopnosti 
 

Definice: pohybová schopnost člověka  k dlouho trvající pohybové 
činnosti.  

/ co je to dlouhotrvající  činnost, minuty, hodiny, dny, týdny ? /  

 

Stručně – schopnost odolávat únavě.  

Jedná se o soubor předpokladů provádět pohybovou aktivitu 

s nižší než maximální intenzitou, co nejdéle nebo po stanovenou 
dobu co nejvyšší možnou intenzitou.  

Ve sportu  jsou tyto požadavky dány charakterem disciplíny a 
pravidly. 

  



Základní ukazatele trénovanosti 
klidová SF, maximální SF,  VC plic, 
VO2 max    tzv. max.spotřeba O2,komplexní param.,  
 průměr muži 45,ženy 36, hvězdy 70 – 80 ml/min/kg,  

► aerobní práh - anaerobní práh – laktát  
► AP- hranice intenzity zatížení, kdy je organizmus 
schopen odbourávat veškerou produkciLA, hodnoty 
LA dosahují1,5–2 mmol/l,cca60%TFmax. 
► ANP – intenzita zatížení,kdy vznik a likvidace laktátu 

jsou v dynamické  rovnováze. Orientačně – se jedná 
o hodnoty LA cca 4mmol/l, 75 % TFmax. 

► Možnosti využití – laboratorní podmínky, praxe – 
měření SF ručně, měřiče TF /sporttester/ 



Metody rozvoje vytrvalostních 
schopností 

 Rychlost, zatížení či srdeční frekvence 

Délka úseku 

Počet úseků či počet opakování 

Pauza mezi opakováním 

Počet sérií  

Pauza mezi sériemi 

Km celkem, objem 

Charakter výkonu 

     



Doba cvičení a intervaly odpočinku  

Zátěžový 

parametr 

Anaerobní 

zaměření  

Aerobní 

zaměření 

Doba cvičení do 60 -90 sec. 

 

přes 60 – 90 sec. 

 

Interval 

odpočinku  

1:2-4  1:1 i kratší  



Počet opakování - maximální zátěž 

Počet opakování Maximální zátěž Počet opakování Maximální zátěž 

1 1 11 0,723 

2 0,943 12 0,703 

3 0,906 13 0,688 

4 0,881 14 0,675 

5 0,856 15 0,662 

6 0,831 16 0,650 

7 0,807 17 0,638 

8 0,786 18 0,627 

9 0,765 19 0,616 

10 0,744 20 0,606 



Metody pro rozvoj lokální vytrvalosti 
 

Jsou vázány na oblast silových schopností a používájí se metody 
s kombinovaným účinkem síly a vytrvalosti. Je to metoda silově vytrvalostní, 
opakovaných úsilí a kruhová.  

 
► Metoda silově vytrvalostní:           
     Počet opakování (20 – 50 i více), obvyklé je dávkování až „do odmítnutí“.  
     Velikost odporu je nižší (30 – 40% maxima),  
     Rychlost pohybu je střední až pomalá.  
     Intenzita tréninku je kontrolována pomocí monitorování srdeční frekvence, 

za účelem práce v optimálních tréninkových pásmech.   
     Metoda rozvíjí zejména: VYTRVALOSTNÍ SÍLU. 
      
       Leh sed opakovaně 
     Počet opakování: 40  
     Intenzita: 70 % maxima.    
     Interval odpočinku mezi opakováním: nulový 
     Počet sérií: 4 
     Interval odpočinku mezi sériemi: SF na 130. 
 

 



1. Metody intervalové - pokračování 

  

Střednědobé intervaly - intenzivní 

Zatížení: 20 -60 s                       

Poměr zátěž/pauza: 1: 3 - 4 

Délka úseku: 80-500 m              

Počet úseků: 10-40 

Počet sérií: 1- 5                          

Km celkem: 10 

Charakter výkonu: aerobně- anaerobní  

 



1. Metody intervalové - pokračování 
 

Střednědobé intervaly - extenzivní 
Zatížení: 1 – 8 min                       
Poměr zátěž/pauza: 1:1-2 
Délka úseku: 80 – 2500 m               
Počet úseků: 9 -15 
Počet sérií: 1-2                           
Km celkem: 10 
Charakter výkonu: aerobně- anaerobní  
 
   

 



1. Metody intervalové - pokračování 

Dlouhodobé intervaly - extenzivní 
Zatížení: 8 - 15 min                     

Poměr zátěž/pauza: 1:1 

Délka úseku: 2000 - 5000 m           

Počet úseků: 2 - 9 

Počet sérií: 1 - 2                          

Km celkem: 12  

Charakter výkonu: aerobní  

 



2. Metody kontinuální 

Souvislá metoda – intenzivní 
Délka zatížení: 30 – 60 min   

Srdeční frekvence: 65 – 85% MSF 

Km celkem: 10 

 

Souvislá metoda – extenzivní 
Délka zatížení: 30 – 90 min   

Srdeční frekvence: 60 – 75% MSF 

Km celkem: 10 

 

 



2. Metody kontinuální - pokračování 

Střídavá metoda – změna rychlosti běhu či změna 
intenzity pohybové činnosti 

Délka zatížení: 30 min       

Srdeční frekvence: 130 – 140 a na hranici ANP (160 – 180)  

Poměr úseků: 1:1, 1:2 

Km celkem: 8 - 10 

Formy: pravidelné střídání úseků 

Fartleková metoda – běh vykonávaný na základě 
subjektivních pocitů, představ a profilu terénu. 

Klasický – obsah fartleku není předem určen 

Řízený – jsou stanovena speciální cvičení nebo úseky, které 
se musí   absolvovat, čas a místo není určeno 

 



3. Metody opakovací 

Mezi opakované zatížení se zařazují přestávky , které vedou k 
úplné regeneraci organismu 

 
Krátkodobé opakovací metody 
Rychlost: 95 – 100% maxima              
Pauza: 2 – 5 min. 
Délka úseku: 15 - 60 m                     
Počet úseků: 3-20 
Počet sérií: 1-3                                  
Charakter výkonu: anaerobní alaktátový   

 



3. Metody opakovací - pokračování 

Střednědobé opakovací metody 

 
Rychlost: 90 - 95% maxima                 

Pauza: 3 – 10 min. 

Délka úseku: 200 - 1000 m                  

Počet úseků: 2-10 

Počet sérií: 1-2                                   

Charakter výkonu: anaerobní laktátový 

 

 



Kdy a jak trénovat 

Vstupní a výstupní testy (testy na schopnost 
rychlého přesunu – agility testy) 

 

Obecně platí, že doba potřebná na rozvoj schopnosti 
aby došlo k nějakému projevu je 6 týdnů.  

 

Začátek přípravy ideálně 12 -15 týdnů před 
zahájením sezóny. 

 

Obecná vytrvalost by měla být natrénována před 
zahájením samotné přípravy – nedostatek času 

 



Kdy a jak trénovat 

V samotné přípravě pak nejprve důraz na silovou 
vytrvalost, rychlostní vytrvalost,  koordinaci. 

 

Poměr cvičení – doba s míčem 

 

V případě netrénování nastává pokles úrovně 
trénovanosti již po prvním týdnu. 

 

Tréninky klidně 6 dní v týdnu, s 1 typem volnějšího 
tréninku zaměřeného na pohyblivost a koordinaci. 

 


