ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE

KONDIČNÍ PŘÍRUČKA
PRO GOLFISTY

Kondiční příručkA
pro golfisty
Mgr. Milan Mojžíš, teoretická část
Mgr. Svatopluk Býma, instruktážní cviky
Spolupracovali:
Mgr. Petr Šavrda
Mgr. Roman Kolínský

Obsah
Úvod . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Proč je důležitá tělesná zdatnost u golfistů .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Nezbytné minimum z teorie sportovního tréninku  .  .  .  .  .  . 6
Diagnostika ve sportovní přípravě golfistů . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Specifika práce s dětmi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Sportovní příprava dětí a mládeže .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Období přípravy dětí a mládeže v golfu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Kondiční příprava  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Periodizace sportovního tréninku .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
Instruktážní cviky . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Seznam použité literatury .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122

2

1. Úvod
Vážení čtenáři,
předkládáme vám publikaci, ve které se snažíme odborně, ale zároveň srozumitelně popsat problematiku sportovní přípravy dětí a mládeže v golfu. Kniha je určena každému, kdo se pravidelně podílí na rozvoji golfistů
v mládežnických kategoriích, zejména však rodičům, osobním trenérům
(kondičním, golfovým) i samotným mladým sportovcům.
Ke sportovní přípravě dospělých je napsáno nepřeberné množství knih
a informací různé kvality. Literatura zaměřená na rozvoj kondice dětí už
tak hojná není. Celý obor se neustále vyvíjí, a my se proto snažíme čtenáře
informovat o prověřených a aktuálních postupech v kondiční přípravě dětí
a mládeže a upozornit na možné chyby a rizika, pokud bychom například
nepřizpůsobili přípravu dětem a používali pouze postupy z přípravy dospělých.
I tak však informace v publikaci nelze brát jako dogma, celý proces přípravy
dětí je značně individuální. Je to proces neustálého přizpůsobování, učení
a vzdělávání. Chápejte je proto jako určitou cestu, která by vás měla dovést
k vytouženému cíli.
Tato publikace obsahuje teoretickou (kapitoly 2 až 9) a praktickou část,
obohacenou o spoustu ilustračních fotografií (kapitola 10).
V druhé kapitole se dozvíte, proč je pro každého golfistu nebo golfistku
důležitá optimální kondice. Kapitola tři se věnuje nezbytnému minimu
informací z oblasti teorie sportovního tréninku a vymezení základních
pojmů používaných v celém textu.
Čtvrtá kapitola pojednává o možnostech diagnostiky ve sportovní přípravě
golfistů, se zaměřením zejména na terénní testování.
Specifika práce s dětmi a sportovní přípravy ve všech obdobích vývoje
mladých sportovců je rozpracována v kapitolách pět až sedm.
Osmá kapitola popisuje teoretické možnosti rozvoje jednotlivých kondičních složek – mobility, rychlosti, hybnosti (agility), síly a vytrvalosti. Pro
každou složku jsou podrobněji rozepsány možnosti přípravy v jednotlivých
obdobích vývoje.
Kapitola devět se zaměřuje na problematiku periodizace (plánování) sportovní přípravy.
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V praktické části pak naleznete velké množství příkladů základních cviků
pro rozvoj síly včetně různých variant obtížnosti (progrese X regrese). Každý cvik je doplněný obrázky a obsahuje informace o správném provedení
a informace o nejčastějších chybách při provádění cviků.
Publikace obsahuje také rozsáhlý seznam odborné literatury, která byla při
její tvorbě využita a která vás, čtenáře, může v budoucnu obohatit o další
užitečné informace.
Za kolektiv autorů
Milan Mojžíš
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2. Proč je důležitá tělesná zdatnost
u golfistů
Po dlouhou dobu byl golf považován za sport převážně technický a dovednostní (často byl a je zařazován mezi sporty senzomotorické, s převahou
koordinace oko ruka), bez výrazné kondiční složky. Mezi špičkovými golfisty byli atletičtí hráči typu Garyho Playera spíše výjimkou.
Hráčem, který výrazně změnil chápání golfu a kondiční přípravy, byl až
Tiger Woods, jehož mnoholetá dominance byla založena právě na špičkové
kondici. V dnešní době se na všech vrcholných soutěžích pohybují golfisté
– atleti, kteří by se svými kondičními parametry neztratili ani mezi jinými
vrcholovými sportovci.
V současné době je tak stále větší důraz kladen na perfektní kondiční připravenost a v neustále vyšší konkurenci mezi hráči právě kondiční parametry mohou rozhodovat o tom, zda bude hráč konkurenceschopný i na
mezinárodní úrovni.
Nezbytným předpokladem pro dobrou kondici je dlouhodobá příprava
přiměřená věku a výkonnosti sportovce, trénink musí být cílený, mít řád
a logiku. Abychom mohli zařadit do kondiční přípravy speciální cvičení,
musí atlet projít velkým množstvím základních cviků, proto je nezbytné
začít již v brzkém věku.
Díky dobré kondici bude sportovec schopný odpalovat rychleji a s větší
silou, a to se projeví na délce drivů a dlouhé hře obecně. Krátká hra by měla
být konzistentnější a přesnější a výsledky by měly být bez větších výkyvů
mezi první a druhou devítkou. Dostatečně fyzicky připravený sportovec se
může plně soustředit na výkon, což se projeví i zlepšeným course managementem. Golfista je schopný se plně soustředit a dodržovat stanovenou
strategii na hřišti, popřípadě ji podle aktuálních podmínek v pohodě změnit
a realizovat.
Výborná kondici se projeví i při golfovém tréninku, golfista vydrží vyšší
tréninkové dávky, únava bude nastupovat později a čas k regeneraci sil se
zkrátí. Kondičně dobře připravený sportovec by měl mít méně sportovních
úrazů. Nezastupitelný vliv má i na psychiku.
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3. Nezbytné minimum z teorie
sportovního tréninku
Na začátku si musíme vysvětlit základní pojmy, které se v této publikaci
vyskytují.
Trénink je proces přizpůsobení se (adaptace) na podněty z vnějšího prostředí. Každý podnět (zatížení) vyvolává změny vnitřního prostředí v organismu (homeostáza). Pokud jsou tyto podněty dostatečně intenzivní
a dlouhodobé, dochází k adaptaci (Perič, Levitová, & Petr, 2012).
Jednotlivé zatížení charakterizují 3 základní parametry:
• Specifičnost – obsah cvičení (jak moc se podobá/nepodobá vlastní
sportovní aktivitě)
• Intenzita – s jakým úsilím (kvalitativní)
• Objem – jak dlouho (kolikrát) aktivitu provádíme (kvantita)
Tyto změny však nejsou trvalé, pokud bychom organismus přestali zatěžovat, došlo by k návratu k původnímu stavu (desadaptace).
To je vlastně podstata dlouhodobého tréninku, snažíme se systematicky (dostatečně, ale přiměřeně) zatěžovat organismus, aby docházelo k žádoucím
změnám v organismu (morfologické, funkční, strukturální) a zvýšení výkonnosti jedince. Tyto změny se také projevují na psychosociální úrovni.

3.1 Složky sportovního tréninku
Mezi základní složky sportovního tréninku (Perič et al., 2012) patří:
• Kondiční příprava – primárně pro rozvoj pohybových schopností
• Technická příprava – rozvoj pohybových dovedností
• Taktická příprava – taktická složka sportovního odvětví
• Psychologická příprava – ovlivňování psychiky sportovce
Jednotlivé složky se mohou v rámci tréninku rozvíjet společně nebo samostatně, v naší publikaci se budeme zabývat pouze kondiční přípravou
a rozvojem všeobecných sportovních dovedností, zbylé složky jsou nad
rámec tohoto materiálu.
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3.2 Pohybové schopnosti
Pohybové schopnosti jsou částečně vrozené předpoklady k provádění
pohybových činností. Každý jedinec je tedy má, ale jsou rozvinuty v různé
míře.
Rozdělení pohybových schopností se liší podle autorů, my budeme používat
zjednodušené dělení:
• Silové schopnosti
• Vytrvalostní schopnosti
• Rychlostní schopnosti
• Koordinační schopnosti
• Mobilita
Metody rozvoje pohybových schopností budou blíže popsány v kapitole 8.

3.3 Pohybové dovednosti
Pohybové dovednosti jsou učením získané předpoklady rychle a účelně
provádět pohyb nebo činnost. Dovedností je obrovské množství. Můžeme
je dělit podle různých kritérií (Perič & Dovalil, 2010):
Podle rozlišení začátku a konce pohybu:
• Diskrétní – přesně daný začátek a konec pohybu (odpal míčku)
• Sériové – několik po sobě jdoucích diskrétních pohybů (chycení
míče a odhod)
• Kontinuální – jednotlivé pohyby na sebe plynule navazují (běh,
jízda na kole, běžecké lyžování)
Podle závislosti na změnách okolních podmínek:
• Otevřené – neustále proměnlivé podmínky, akce soupeře, spoluhráčů atd.
• Uzavřené – opakovatelný postup, vlastní tempo, přesnost, konzistence (golfový švih)
Podle specifičnosti:
• Základní – lokomoční (běhání, skákání, poskoky, úskoky…), manipulace s předměty (chytání, házení, vrhání, kopání, dribling, odpalování), plavání
Nezbytné minimum z teorie sportovního tréninku
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• Sportovní – dovednost spojená s daným sportem (pro golf – chipping, putting, full swing, course management…)
Následující tabulka (tab. 1) shrnuje základní charakteristiky pojmů schopnost a dovednost.
Vymezení

Rozlišení

Motorická schopnost
Motorická dovednost
Částečně geneticky podmíně- Učením získaná (specifická)
ný (obecný) předpoklad
pohotovost k
• pohybové činnosti (řešení pohybového úkolu)
• potencionální dispozice k efektivnímu vykonávání činnosti
a dosahování výkonu
• týká se rozsahu kapacity
• týká se využití kapacity
• částečně vrozená
• vytvořená praxí
• generalizovaná
• úkolově specifická
• snadněji modifikovatelná
• relativně stabilní a trvalá
• podkládá mnoho různých
praxí
dovedností a činností
• závislá na několika schop• počet omezený
nostech
• počet nevyčíslitelný
s. silové, rovnováhové…
d. smečovat, řídit auto ...
kondiční – koordinační
otevřené – zavřené

Příklady
Základní
rozdělení
Proces
trénink (tělesná příprava)
rozvoje
Cizojazyčné ability, Fahigkeit, spôsobnosť,
ekvivalenty schopnosť

nácvik, výcvik (technická
příprava)
Skill, Fertigkeit, umenie,
zručnosť

Tab. 1: Motorická schopnost versus dovednost (Měkota & Novosad, 2005)
Golf můžeme zařadit mezi sporty diskrétní a uzavřené, podobné sporty
(nebo určité dovednosti z nich) by se měly zařazovat do přípravy mladých
golfistů. Dochází potom k tzv. pozitivnímu transferu (jsou přínosné) do
golfových dovedností (TPI, 2016b).
Jde zejména o sporty kde je cílem:
• Zasažení, odpálení míče náčiním – baseball, tenis, hokej, florbal
• Zasažení, odpálení míče částí těla – fotbal, volejbal, bojové sporty
(údery částmi těla)
• Házení předmětů na přesnost, rychlost nebo vzdálenost – baseball,
házená, atletika (oštěp, disk, koule, granát), basketbal
8
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• Rozvoj rychlosti zápěstí a uvolnění zápěstí (release) – squash, badminton, stolní tenis

3.4 Sportovní výkon
Aktuální projev specializovaných schopností sportovce v daném sportovním odvětví nebo disciplíně. Je obvykle výsledkem dlouhodobého (plánovaného) a pravidelného tréninkového procesu a adaptace na jeho podněty.
Sportovní výkonnost je schopnost podávat sportovní výkony opakovaně
v delším časovém úseku na poměrně stabilní úrovni.
Sportovní výkon (výkonnost) je výsledkem mnoha faktorů (somatické, kondiční, technické, taktické, psychické, vliv prostředí, podnebí, sociální…).
Limitující faktory – faktory nejvýrazněji ovlivňující výkonnost v daném
sportu, bez těchto faktorů nelze dosáhnout vrcholového výkonu.
Hlavními limitující faktory (kondiční) v golfu jsou:
• Aerobní vytrvalost – bez dostatečné úrovně nelze optimálně rozvíjet
ostatní složky
• Rychlostní schopnosti
• Výbušná, maximální a rychlá síla
• Mobilita (zejména muži, ženy naopak mají často generalizovanou
hypermobilitu)
• Koordinační schopnosti, hlavně rovnováhové schopnosti (statické
i dynamické), koordinace oko-ruka (při hře ve zhoršených podmínkách + krátká hra), rytmické schopnosti (u všech typů úderů)
a docilita

Nezbytné minimum z teorie sportovního tréninku
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4. Diagnostika ve sportovní přípravě
golfistů
Jedním z hesel Titleist Performance Institute (TPI), společnosti, která patří
mezi špičku v oblasti edukace trenérů a testování a přípravy hráčů všech
výkonnostních a věkových kategorií, je „If we’re not testing, we’re guessing“ což se dá volně přeložit jako „Pokud netestujeme, tipujeme“ (TPI,
2016c).
Výsledky testů nám tedy mohou posloužit k testování osobního maxima,
průběžnému osobnímu hodnocení (dlouhodobé testování), institucionálnímu hodnocení (všechny tréninkové složky ČGF), hodnocení pro rodiče,
osobní trenéry, popřípadě k výzkumným účelům.
Úroveň rozvoje pohybových schopností můžeme stanovit za pomocí různých testů. Z praktického hlediska bychom měli testovat zejména limitující
somatické faktory.
Zdravotní komise ČGF vytvořila speciální testovou baterii, kterou používá při testování a porovnání úrovně rozvoje motorických schopností dětí
a juniorských golfistů.
Hlavní složky testové baterie
Na základě analýzy limitujících faktorů v golfu jsme do testové baterie
zařadili testové položky rozdělené do 4 skupin, obohacené o somatická
měření (výška, hmotnost, BMI…):
•

Testování výbušně silových schopností

•

Testování rychlostních schopností

•

Testování vytrvalostních schopností

•

Testování koordinačních schopností

Výsledky jednotlivých testů jsou poté porovnány s normami (dle věku
a pohlaví) a podle toho můžeme adekvátně naplánovat nebo zkontrolovat
sportovní přípravu dítěte.
Jednotlivé normy a praktické ukázky testů jsou nad rámec této publikace,
ale můžete je najít na webu ČGF v sekci Studijní materiály.
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4.1 Testování silových schopností
Celkový test se skládá z těchto testů:
• Vertical jump – test výbušné síly dolních končetin
• Sit up and throw – test výbušné síly trupu a horních končetin
• Seated chest pass – test výbušné síly horních končetin
• Baseline shot pass – test výbušné síly dolních končetin, trupu a horních končetin při rotaci
Mezi jednotlivými testy musí být dostatečný interval odpočinku tak, aby
nedošlo k ovlivnění výsledků.

4.1.1 Vertical jump
Testovaná osoba (TO) stojí bokem těsně u stěny a vzpaží (stoj na plných chodidlech). Zaznamenáme výšku dosahu. Pak se TO vzdálí asi 15 cm od stěny
a provede vertikální výskok z podřepu a se švihem paží. V maximální výši
výskoku se dotkne úplně propnutou rukou měřítka na stěně. Výsledkem je
rozdíl výšek dotyku ve stoji se vzpažením a v nejvyšším bodě skoku. TO provádí
3 pokusy, zaznamenává se nejlepší z nich v celých palcích nebo centimetrech.
Pomůcky: Měřící pásmo nebo systém na měření vertikálního výskoku

4.1.2 Sit up and throw
TO leží na zádech na podložce. Kolena pokrčena, nohy na podložce. Medicinbal je ve vzpažení.
Dle hmotnosti TO vybereme odpovídající medicinbal. Vzorec pro správný
výběr hmotnosti míče je:
hmotnost míče (kg) = hmotnost TO (kg) : 20
Hmotnost míče zaokrouhlujeme na celé kg, v praxi využíváme medicinbaly
o hmotnosti 1–6 kg. Medicinbal o této hmotnosti poté bude TO využívat
u všech zbylých testů!
TO během pohybu do sedu vrhne míč co nejdál, má k dispozici 3 pokusy.
Zaznamenáváme vzdálenost od kyčlí TO k místu dopadu ve stopách nebo
centimetrech.
Pomůcky: Medicinbaly různé hmotnosti, měřící pásmo, žíněnka nebo
měkká podložka.
Diagnostika ve sportovní přípravě golfistů
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4.1.3 Seated chest pass
TO sedí na židli. Nohy na podložce. Záda jsou opřena o opěrku a v průběhu testu by TO neměla změnit polohu. Podle hmotnosti TO vybereme
medicinbal (viz výše).
Testovaná osoba trčením vrhne míč co nejdál, má k dispozici 3 pokusy.
Zaznamenáváme vzdálenost od hrudi TO k místu dopadu ve stopách nebo
centimetrech.
Pomůcky: Medicinbaly různé hmotnosti, měřící pásmo, židle s opěradlem.

4.1.4 Baseline shot pass
TO stojí v bočním postavení (pravou nohou kolmo k odhodové čáře). Základní postavení by mělo odpovídat golfovému postavení.
Podle hmotnosti TO vybereme medicinbal (viz výše).
TO rotací vrhne míč co nejdál, má k dispozici 3 pokusy. V průběhu vrhu i ve
finální pozici by sportovec měl udržet golfové postavení (nesmí překročit,
přepadnout…). Test provádíme na obě strany.
Rozdílné výsledky rotace na pravou a levou stranu svědčí zpravidla o svalových dysbalancích a jednostranném tréninku. U praváků hrajících na
pravou stranu bývá výsledek na levou stranu většinou výrazně horší!
Zaznamenáváme vzdálenost od startovní čáry k místu dopadu ve stopách
nebo centimetrech.
Pomůcky: Medicinbaly různé hmotnosti, měřící pásmo.

4.2 Testování rychlostních schopností
Tento test má jedinou složku:
• 10 yards shuttle run
Při testování je nezbytná dostatečná regenerace, rychlostní testy proto zařazujeme na začátek testování.

4.2.1 10 yards shuttle run
Prostor, ve kterém proběhne testování, vymezují 2 kužely (startovní linie)
a ve vzdálenosti 10 yardů (9 m) jsou umístěny 2 dřevěné válečky (A, B)
nebo podobné předměty (0,5 PET láhve atd.) cca 20 cm od sebe. TO na
12
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signál vyběhne, bere jeden předmět (A), utíká zpět na startovní linii, zde
předmět (A) pokládá (nesmí házet, ale předmět může spadnout). Vrací se
pro druhý předmět (B) a poté probíhá i s předmětem mezi kužely. Během
testu nemusí TO dobíhat až k předmětům nebo je obíhat, stačí se pro ně
natáhnout. Výsledný čas zaznamenáváme s přesností na 0,1 s.
Pomůcky: kužely, měřící pásmo, válečky nebo PET láhve, stopky

4.3 Testování vytrvalostních schopností
Celkový test se skládá z 2 testů:
• Vytrvalostní člunkový běh
• Jacíkův celostní motorický test
V případě, že je na testování vyhrazeno více dní, je dobré zařadit oba testy.
Nezbytná je dostatečná regenerace. Testy na vytrvalost zpravidla zařazujeme
jako poslední, únava po těchto testech by mohla negativně ovlivnit výsledky
jiných testů. Testy na vytrvalost se zpravidla nezařazují u dětí do 9 let.

4.3.1 Vytrvalostní člunkový běh
Tento vícestupňový test vychází z 20metrového člunkového běhu publikovaného Leger & Lambert (1982).
Principem je běhání tam a zpět na vzdálenost 20 m podle zvukových intervalů. Test je progresivní v intenzitě zátěže, každou minutu se zkracuje
doba potřebná k přeběhnutí 20 metrové vzdálenosti, Měkota & Kovář et
al., 1996.
Jednoduché pípnutí oznamuje konec kola (20 metrová vzdálenost), kdy by
měl být testovaný na konci dráhy. Na konci kola může být testovaný i dřív,
ale nesmí vyběhnout do dalšího kola před zazněním signálu. Trojité pípnutí
na konci každé minuty oznamuje konec kola a zvýšení rychlosti.
Pokud testovaný podruhé nestihne doběhnout na konec trasy, je pro něj
test ukončen a je zaznamenán počet přeběhů nebo dosažený celkový čas
(Cooper Institute, 2006).
Pomůcky: stopky, aplikace nebo cd s audio záznamem, mobil nebo počítač
+ reproduktor, měřící pásmo, kužely

Diagnostika ve sportovní přípravě golfistů
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4.3.2 Jacíkův celostní motorický test
Test střídání tělocvičných poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost. Jedná
se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu
2 minut. Test se provádí na žíněnce.
• Výchozí poloha TO je leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže
v připažení.
• TO se přesune do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník
a hlava, paže v připažení.
• TO se přesune do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní
končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
• TO se přesune do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník
a hlava, paže v připažení.
• TO se přesune do výchozí polohy (leh na zádech): lopatky, hýždě
a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle
sebe, paže v připažení.
TO provádí opakovaně změny těchto poloh.
Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný, ale každá poloha
musí být provedena přesně dle definice. Sestava se opakuje co nejrychleji
po dobu 2 minut, cílem je dosáhnout co nevětšího počtu poloh. Cvičení je
v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále.
Za každou správně provedenou polohu je započítán 1 bod. TO je během
testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase.
Pomůcky: žíněnky, stopky

4.4 Testování koordinačních schopností
Tento test se skládá z 2 testů:
• Test překračování gymnastické tyče
• Test rovnováhy – TPI single leg balance test
Testy by měly být prováděny na začátku, v klidném prostředí s dostatečným
časem na nácvik.
14
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Test může být negativně ovlivněn užívanými léky, stresem, únavou, alkoholem a dalšími faktory!

4.4.1 Test překračování gymnastické tyče
Test se provádí opakovaným překračováním gymnastické tyče a je zaměřen
na komplexní koordinaci, někdy též označovanou jako obratnost. Test je
také výrazně ovlivněn mobilitou TO.
Test je prováděn na neklouzavém povrchu bez obuvi. TO drží gymnastickou
tyč oběma rukama, úchop přibližně na šíři ramen. TO provede předklon
tak, že se tyč nachází ve výši kolen asi 20 cm před čéškami. Z této polohy
začíná po startovním povelu TO překračovat tyč dle následujícího algoritmu:
• Překrok levou vpřed
• Překrok pravou vpřed
• Překrok levou vzad
• Překrok pravou vzad
Tento cyklus provede TO celkem pětkrát v co nejkratším čase.
Měří se celkový čas s přesností na 0,1 s.
TO musí mít během celého testu tyč ve stejné poloze a musí zachovat pravidelné střídání nohou. Tyč též není možno přeskakovat ani ji během testu
pustit. Je vhodné, aby examinátor v průběhu testu informoval TO hlasitým
počítáním uskutečněných celých cyklů.
Pomůcky: gymnastická tyč, stopky

4.4.2 Test rovnováhy – TPI single leg balance test
Test se provádí bez zrakové kontroly (zavřené oči). TO stojí na jedné dolní
končetině ve vzpřímeném postavení, ruce jsou podél těla. Druhá dolní
končetina je pokrčena v koleni a kyčli do pravého úhlu. TO si tuto pozici
nejprve vyzkouší. Poté proběhne samotné testování. Čas výdrže se zaznamenává od zaujetí startovní pozice a zavření očí, po nedodržení startovní
pozice (pohyb tělem, neudržení správné polohy dolní končetiny, pohyby
horních končetin od těla), popřípadě po udržení správné polohy déle než
25 s. Test se provádí na obě dolní končetiny.
Pomůcky: stopky
Diagnostika ve sportovní přípravě golfistů
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5. Specifika práce s dětmi
Sportovní příprava dětí má velké množství odlišností oproti přípravě dospělých. Největší chybou je nahlížet na děti jako na zmenšené dospělé
a používat metody a prostředky tréninku dospělých pouze upravené např.
na poloviční objem a intenzitu. Nevhodné je i zařazování sportovní přípravy podle tréninkových plánů slavných sportovců, protože jim zpravidla
předcházela dlouholetá sportovní příprava, o které se v populárním textu
většinou nepíše. Tyto metody mohou zapříčinit závažné poškození vyvíjejícího se organismu.
V dětství a dospívání dochází díky přirozenému vývoji jedince k mnoha
zásadním změnám:
• Tělesný růst
• Vývoj orgánů a soustav
• Změny funkčních parametrů
• Hormonální změny
• Psychosociální rozvoj
• Motorický rozvoj
Tréninkovým procesem jsme schopni tyto přirozené změny ovlivnit (pozitivně, negativně). Hlavní prioritou přípravy dětí je tedy (Perič et al., 2012):
• Nepoškodit dítě
• Vytvořit pozitivní vztah ke sportu
• Vybudovat optimální základy pro budoucí trénink
Pokud chceme respektovat tyto zásady, musíme brát v potaz to, že vývoj
člověka neprobíhá zcela lineárně a můžeme pozorovat období zpomaleného
či zrychleného vývoje jednotlivých oblastí (nervová soustava, tělesná výška,
motorický rozvoj atd.). Aby vše bylo ještě složitější, tak dochází k tzv. individualizaci vývoje jedince, a tak se mohou dvě stejně staré děti nacházet
v úplně odlišných etapách vývoje!
Abychom byli schopni zajistit optimální sportovní přípravu v tomto složitém období, musíme si definovat další pojmy.
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5.1 Senzitivní období
Rozvoj motorických schopností a dovedností není v každém období stejně
efektivní. V období jedince se vyskytují úseky, kdy dochází k lepší trénovatelnosti určité motorické schopnosti nebo dovednosti, tzv. senzitivní (někdy
zvané kritické) období.
V tomto období dochází k nejvyššímu přírůstku při rozvoji, a pokud se toto
období při tréninku zanedbá, tak pozdější rozvoj již není tak efektivní.
Jako tzv. zlatý věk rozvoje motoriky (psychomotoriky) se považuje období
přibližně mezi 8. až 12. rokem života. V tuto dobu dochází ke spontánnímu zlepšení většiny oblastí motoriky, děti se snadno učí nové dovednosti.
Jednotlivá senzitivní období by se vždy měla vztahovat k biologickému
věku jedince.

5.2 Kalendářní/Biologický věk
Kalendářní věk (chronologický) je doba, která uplynula od narození jedince.
Biologický věk je konkrétní stupeň rozvoje daného jedince. Ten se může
shodovat nebo být nižší či vyšší, než je kalendářní věk (zpravidla až o 2
roky). Pokud je nižší, hovoříme o biologické retardaci, u vyššího o biologické akceleraci.
Tyto informace jsou zcela zásadní při práci s dětmi, kdy je potřeba brát
v potaz právě biologický věk.
Trenéři mají zpravidla tendence upřednostňovat děti s urychleným vývojem
(někdy falešně zaměňované za extrémně talentované děti) a zanedbávat děti
se zpomaleným vývojem, přestože u chronologicky stejně starých dětí může
být rozdíl až 4 roky vývoje, který se musí projevit na výkonnosti.
Z některých výzkumů vyplývá (TPI, 2016b), že mohou děti se zpomaleným vývojem v dospělosti dosahovat vyšší výkonnosti. Jedno z vysvětlení
je, že tito sportovci měli více času rozvíjet základní motorické schopnosti
a dovednosti.
Jak stanovíme biologický věk?
• Porovnání tělesné výšky a hmotnosti podle normogramů (ne vždy
spolehlivé, zastaralé normy)

Specifika práce s dětmi
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• Podle osifikace kostí (kostní vek)
• Rychlost růstu jedince
V ideálním případě bychom měli biologický věk stanovit z více metod.
V dalších kapitolách bude metodika tréninku respektovat biologický věk
dítěte stanovený z růstové křivky, proto tato metoda bude podrobněji vysvětlena.

5.3 Rychlost růstu jedince
Rychlost růstu (cm/rok) slouží k stanovení přibližného biologického věku
jedince. Na křivce rychlosti růstu (obr. 1) můžeme zaznamenat dva důležité
úseky (TPI, 2016b).
• Vrchol rychlosti růstu (PHV – peak height velocity) – úsek maximální rychlosti růstu během puberty (průměrný věk v PHV je pro
dívky 11,6–12,1 a pro chlapce 13,8–14,1 let)
• Vzestup rychlosti růstu (Take off) – počátek zrychleného růstu v pubertě (průměr pro dívky 8,2–10, 3 a pro chlapce 10,0–12,1 let)
Chlapci

Dívky

4

Začátek rychlého růstu

6

8

10
12
14
Biologický věk (roky)

Vrchol rychlosti růstu (PHV)
Rychlost růstu (cm/den)

Rychlost růstu (cm/den)

Vrchol rychlosti růstu (PHV)

16

18

20

4

Začátek rychlého růstu

6

8

10
12
14
Biologický věk (roky)

16

18

20

Obr. 1 Růstové křivky pro chlapce a dívky (upraveno z TPI, 2016b)
Rozdíly v rychlosti růstu u dívek a chlapců:
• Dívky dozrávají zpravidla o 2 roky dříve než chlapci (PHV).
• Chlapci mají mezi 6.–9. rokem pokles rychlosti růstu oproti dívkám.
• Rychlost růstu je u chlapců od Take off fáze výrazně vyšší oproti
dívkám.
Na základě průměrné PHV tak můžeme stanovit, zda u dítěte dochází
k odchylkám v biologickém věku. Na obrázku 2 můžete vidět rozdíl mezi
jedincem s opožděným, zrychleným nebo normálním vývojem.
18
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Rychlost růstu (cm/den)
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Obr. 2: Rozdílné růstové křivky chronologicky 14letého chlapce – opožděný,
normální a urychlený vývoj (upraveno z TPI, 2016b)
Všechny tyto informace se projeví při stanovení a vedení optimální sportovní přípravy dětí a mládeže (viz kapitola 7).
Jak metoda funguje prakticky?
Abychom mohli pracovat s dostatečně validními a reliabilními daty, musí
rodiče nebo trenéři pravidelně, alespoň jednou za 2 měsíce, měřit tělesnou
výšku dítěte, ideálně po dobu několika let. Za stálé podmínky považujeme
měření ve stejnou denní dobu, stejným měřidlem, měření provádíme cca
3× a poté naměřené hodnoty zprůměrujeme.
U dívek je potřeba začít zaznamenávat výšku již od zhruba 6 let.

Specifika práce s dětmi
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6. Sportovní příprava dětí a mládeže
„It takes 10 years of extensive training to excel in anything.“
Herbert Simon – nositel Nobelovy ceny
Pokud chceme budoucího sportovce optimálně rozvíjet, nesmí být tento
proces zátěže a následné adaptace nahodilý a krátkodobý. Mnozí autoři
udávají (Balyi, Way, & Higgs, 2013; TPI, 2016b), že k dosažení vrcholové
úrovně ve většině oblastí je potřeba minimálně 10 let (10 000 hodin nebo
zpracování 50 000 informací). Golf je dokonce zařazován do aktivit, kde
sportovec potřebuje 20 let na dosažení špičkové úrovně.
V zásadě jsou v přípravě mladých sportovců dva modely dlouhodobé přípravy:
• Raná specializace
• Příprava odpovídající věku a vývoji jedince
Oba modely jsou výrazně odlišné, avšak u obou můžeme dosáhnout vrcholových výkonů (obr. 3).
výkonnost

trénink odpovídající vývoji

raná specializace

roky přípravy

Obr. 3: Vývoj sportovní výkonnosti v závislosti na koncepci dlouhodobého
tréninku (upraveno z Perič & Dovalil, 2010).
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6.1 Raná specializace
Touto metodou dochází k prudkému nárůstu výkonnosti a lze dosáhnout
nejvyšších výkonů již v mladém věku (15–16 let), později však dochází
k stagnaci výkonnosti a zřídka k dalšímu zlepšení.
V přípravě se využívají metody, které vedou co nejrychleji k dosažení okam
žitého výsledku. Děti se musí přizpůsobit tréninku a trénink se příliš neliší
od tréninku dospělých (objem, intenzita, psychické nároky). Rozvíjí se jen
úzká oblast sportovních dovedností a motorických schopností, tzv. vysoce
specializovaná cvičení.
Při rané specializaci může dojít k:
• Jednostrannému přetěžování
• Přetížení
• Přetrénování
• Syndromu vyhoření
• Vyššímu výskytu sportovních úrazů
• Psychosociálním problémům
• Nekonzistentním výsledkům v soutěžích
• Zastavení nárůstu výkonnosti
• Brzkému zanechání sportovní činnosti

6.2 Příprava odpovídající věku a vývoji jedince
Výzkum Seefeldt, Ewing a Walk (1992) se zabýval tím, proč vlastně děti sportují nebo přestaly sportovat. Z odpovědí více jak 8 000 dětí vyplynulo:
Proč děti sportují:
• Zábava
• Dělají něco, co jim jde.
• Jsou součástí týmů nebo skupiny.
• Naučí se nové věci nebo se zlepší v tom, co již umí.
Proč děti zanechaly sportu:
• Nebyla to zábava.
• Přestal je zajímat daný sport nebo chtěly zkusit nový sport.
Sportovní příprava dětí a mládeže
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• Problémy s trenérem
• Příliš velký tlak na vítězství ze strany trenéra, rodičů
Cílem dlouhodobé přípravy je co nejlépe jedince připravit pro pozdější rozvoj tak, aby bylo dosaženo co největší pestrosti zatížení a velkého množství
naučených dovedností.
Trénink je přiměřený věku a respektuje individuální stav jedince i senzitivní
období vývoje motorických schopností a dovedností.
Trénink se přizpůsobuje dítěti.
Velký důraz je kladen na prožitek dětí a pokud možno pozitivní atmosféru. Sportovní přípravou odpovídající věku se zabývá mnoho odborníků.
Tudor Bompa (přední odborník na problematiku periodizace tréninku)
považuje za jeden z hlavních principů tréninku dětí a mládeže všeobecný
rozvoj, který musí předcházet specializovanému tréninku. Bez tohoto základu je velmi obtížné dosáhnout optimálních výkonů (viz obr. 4 a 5).
>24
22

Věk

20
18
16

Vrcholná
výkonnost

Specializovaný trénink

14
10

Všeobecný rozvoj

6

Obr. 4: Pyramida rozvoje a přípravy dětí a mládeže, základem pyramidy je
všestranný rozvoj (upraveno z Bompa & Buzzichelli, 2014)
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Procentuální zastoupení aktivity

Legenda:
Specializovaný trénink
Všeobecný rozvoj

60 % 40 %

20 % 80 %
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Obr. 5: Procentuální zastoupení (poměr) všeobecné a speciální přípravy
v závislosti na věku (trénovanosti) sportovce (upraveno z Bompa &
Buzzichelli, 2014)
Specializovaná příprava má tedy nezastupitelné místo v tréninku, ale musí
navazovat na dostatečný všeobecný rozvoj (zásadní rozdíl oproti rané specializaci). Počátek specializace a procentuální rozsah v tréninkovém procesu
jsou závislé na typu sportu a celkové připravenosti jedince.
U sportů, ve kterých je důležitá složitost pohybu, estetika nebo velká flexibilita, dochází ke specializaci v brzkém věku (9–10 let). Mezi tyto sporty
můžeme zařadit gymnastiku (ženy), skoky do vody, plavání (ženy) nebo
krasobruslení.
Sporty, které jsou převážně rychlostního, vytrvalostního nebo silového charakteru (většina sportů včetně golfu), mají období specializace později.

Sportovní příprava dětí a mládeže
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7. Období přípravy dětí a mládeže
v golfu
V této publikaci budeme používat metody rozvoje golfistů na základě přípravy, odpovídající věku a vývoji jedince.
V současné době se nejvíce používají metody navrhnuté Istvanem Balyiem. Na podkladě jeho metody (LTAD – Long term athletic development)
vypracovaly postupy sportovní přípravy různé sportovní svazy po celém
světě (hokej, fotbal, basketbal, atletika…).
Sportovní přípravu golfistů rozpracovala například kanadská PGA – CPGA
(Golf Canada, 2004; 2014) a americký Titleist Performance Institute – TPI
(TPI, 2016b).
Další cenné informace můžeme nalézt v materiálech od Bompa (2010),
Bompa a Buzzichelli (2014), Bompa a Carrera (2015), Periče a Dovalila
(2010) a Periče et al. (2012), ze kterých jsme při tvorbě příručky čerpali.
Dlouhodobá příprava je vždy rozdělena do několika etap, někteří autoři
udávají 3 nebo 4, u některých je to více. Podstatné však je, že neexistuje
žádná zkratka k cestě na vrchol – nelze jednotlivé etapy přeskočit, etapy
na sebe navazují a vzájemně se ovlivňují. Příprava v golfu začíná od raného
dětství a většinou končí v dospělosti.
Jednotlivé etapy trvají přibližně 3 roky, rozdělení dle věku a pohlaví v jednotlivých etapách respektuje golfová specifika a zohledňuje biologický věk
(v materiálech je udáván věk biologický, ne kalendářní viz kapitola 5.2).
Jednotlivé etapy mohou být ovlivněny mírou talentovanosti jedince, talentovanější jedinec může v jednotlivých etapách strávit kratší dobu.
V tomto materiálu budeme používat 5 fází přípravy:
• Fáze základů všeobecné sportovní přípravy
• Fáze základů golfové sportovní přípravy
• Fáze atletické formace a základů soutěžení
• Fáze specializované golfové přípravy
• Fáze vrcholové golfové přípravy
Poznámka autora: V rámci tohoto materiálu se budeme zaměřovat jen
na kondiční rozvoj a rozvoj obecných pohybových dovedností. Technická
(golfové dovednosti), taktická a psychologická příprava jsou nad rámec této
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publikace, proto nebudou v rámci jednotlivých etap zmiňovány. Vrcholová
fáze přípravy již spadá svým charakterem do sportovní přípravy dospělých,
tudíž v materiálech bude zmiňována jen okrajově.

7.1 Fáze základů všeobecné sportovní přípravy
(v angličtině často FUNdamentals)
Věk: Chlapci (CH) 5–9 let, Dívky (D) 4–8 let
Cíl: Naučit dítě velké množství základních pohybových dovedností a všestranně rozvíjet motorické schopnosti (hrou), vytvořit kladný vztah ke
sportu a pohybové aktivitě. Hra a zábava je na prvním místě.
Senzitivní období: Rychlostní schopnosti, koordinace a mobilita
Specifika tohoto období: Sportovní příprava by měla být zaměřená na
celkový rozvoj, intenzita tréninků není příliš velká. Děti zvládají buď krátkodobé aktivity o vyšší intenzitě nebo dlouhodobé o nízké intenzitě.
Pozornost dětí rychle klesá, takže musíme aktivity často měnit. Cvičení
musí být zábavná a pestrá, za použití různých pomůcek, zpravidla soutěživou formou (bez důrazu na vítězství!).
Soutěže a hry by neměly mít složitá pravidla, děti si mohou pravidla upravit.
Výuka je společná pro obě pohlaví. Z hlediska plánování přípravy nedochází
k cílené periodizaci.
Dítě by mělo kromě golfu dělat velké množství jiných sportů.
Poměr mezi tréninkem a soutěží (golfové turnaje) je 90:10. Zhruba 10 %
tréninku tvoří kondiční příprava.
Rozvoj základních motorických dovedností (formou her):
• Lokomoce – lezení, plazení, běhy, skoky, chůze a její různé varianty
• Manipulace s předměty – odpalování, chytání, házení, přenášení,
skládání. Velikost a hmotnost předmětů přizpůsobená velikosti dětí…
Rozvoj motorických schopností:
Rozvoj rychlostních schopností a agility – rozvoj lineární, laterální i multilaterální rychlosti, interval zatížení <5 s. Primárně pomocí her, soutěží
nebo různých štafet.

Období přípravy dětí a mládeže v golfu
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Rozvoj koordinačních schopností za pomoci různých her, překážkových
drah, lokomočních a balančních cvičení anebo použití pomůcek (míče,
švihadla, rakety, hokejky, pálky…), vnímání rytmu, hudby a tance s použitím hudby.
Rozvoj silových a vytrvalostních schopností je zabezpečen díky sportovním hrám nebo cvičením s vlastní hmotností nebo míči, medicinbaly,
overbaly (přiměřené hmotnosti).

7.2 Fáze základů golfové sportovní přípravy
Věk: CH 9–12 let, D 8–11 let
Cíl: Naučit děti velké množství základních golfových a sportovních dovedností a nadále všestranně rozvíjet základní motorické schopnosti a dovednosti (zábavná forma i počátek řízeného tréninku).
Senzitivní období: Rozvoj pohybových dovedností, koordinace a mobility
Specifika tohoto období: V tomto období dochází k prudkému rozvoji
motoriky, koordinace i ostatních schopností, jde o tzv. zlatý věk motoriky.
Dítě se snadno učí novým pohybům i dovednostem. Dítě by mělo intenzivně trénovat základní golfovou techniku (nad rámec publikace). Vynechání
tréninkového procesu v tomto období má zpravidla velký dopad na budoucí
trénovatelnost jedince.
V tomto období se primárně zaměřujeme na rozvoj motorických dovedností. Motorické schopnosti jsou vedlejším produktem tohoto nácviku. Trénink
probíhá podobně jako v předešlém období, jen jednotlivá cvičení zintenzivňujeme (objem, intenzita), anebo je děláme koordinačně náročnější.
Děti by měly již pochopit strukturu tréninkové jednotky (TJ), ovládat základy rozcvičení a zklidnění na začátku a konci TJ.
Z hlediska plánování přípravy nedochází k cílené periodizaci. Výuka je
společná pro obě pohlaví.
Dítě by mělo postupně snižovat množství sportů na 3, a to převážně s pozitivním transferem do golfu (50 % golf, 50 % zbylé sporty).
Poměr mezi tréninkem a soutěží (golfové turnaje) je 70:30. Zhruba 20 %
tréninku je kondiční příprava.
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Rozvoj základních motorických dovedností:
Vychází z předešlé kapitoly, snažíme se zařazovat náročnější varianty a do
hravé formy zařazujeme i formu řízeného tréninku.
Rozvoj motorických schopností:
Bude podrobněji probrán v kapitole 8.

7.3 Fáze atletické formace a základů soutěžení
Věk: CH 12–14 let, D 11–13 let
Cíl: Rozvíjet motorické schopnosti, postupně dítě zapojovat do soutěžního
golfu, prozatím bez důrazu na výkonnost. Jedinec by již měl ovládat většinu
pohybových dovedností.
Senzitivní období: Rozvoj rychlostních schopností, flexibility a vytrvalosti.
Specifika tohoto období: Období prudkého růstového spurtu, výrazné
zhoršení koordinace.
Příprava probíhá již řízeným nácvikem, intenzita i objem tréninku se postupně zvyšuje. Je to vlastně přechod od her k tréninku. Nadále však do
přípravy zařazujeme hry, ale v menším počtu.
Trénink vyžaduje zvýšené úsilí a koncentraci dítěte. V tomto období se již
dítě začíná pravidelně účastnit golfových turnajů (výkon není prvořadým
kritériem).
Dítě by během tohoto období mělo zvládnout nejen základy techniky, ale
i taktiky golfu a specifika soutěžního golfu (nad rámec publikace). Na konci
tohoto období by se již měl sportovec začít rozhodovat, zda bude golf volnočasová aktivita nebo sport výkonnostního (vrcholového) charakteru.
Velký důraz musí být kladen na optimální výživu a dostatečnou regeneraci.
V tomto období již dochází k rozdělení tréninků dle pohlaví a jednoduché
periodizaci tréninku.
Dítě by mělo postupně snižovat množství sportů na 2, a to převážně s pozitivním transferem do golfu (golf v letní sezóně a druhý sport v zimní).
Poměr mezi tréninkem a soutěží (golfové turnaje) je 70:30. Zhruba 40 %
tréninku je kondiční příprava!
Období přípravy dětí a mládeže v golfu
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7.4 Fáze specializované golfové přípravy
Věk: CH 14–17 let, D 13–16 let
Cíl: Rozvoj základních a speciálních sportovních schopností a dovedností,
rozvoj specifických golfových dovedností a techniky, rozvoj taktiky. Příprava
se začíná podobat přípravě dospělých.
Senzitivní období: Rozvoj silových (dívky od PHV, chlapci cca 12–18
měsíců po PHV, viz. kapitola 5.3), vytrvalostních schopností a složitých
pohybových dovedností.
Specifika tohoto období: Díky dlouhodobé přípravě z předchozích fází
dochází k výkonnostnímu růstu. Důraz na kvalitu tréninku, kvalita je vždy
nad kvantitou. Postupně se přechází ke specializovaným cvičením a jejich
provázanosti do soutěžního golfu. Specializovaná příprava tvoří více jak
50 % (zastoupení se postupně zvyšuje, vždy by měl atlet věnovat alespoň
20 % obecné přípravě!).
Důraz na taktickou a psychologickou přípravu (nad rámec textu).
Trénink vyžaduje vysoké úsilí a koncentraci sportovce. V tomto období se
již dítě účastní prestižnějších turnajů a postupně se učí zvládat výhry, ale
i prohry (zvyšuje se důraz na výkonnostní složku).
Sportovec by již měl být rozhodnutý o směřování další přípravy, v případě
že se bude jednat o sportovní dráhu, se golf stává jediným sportem. Velký
důraz musí být kladen na optimální výživu a dostatečnou regeneraci.
Nezbytná je kvalitní periodizace tréninku.
Poměr mezi tréninkem a soutěží (golfové turnaje) je 60:40. 40–60 % tréninku je kondiční příprava!

7.5 Fáze vrcholové golfové přípravy
Věk: Muži 17+, ženy 16+
Cíl: Sportovci v této fázi prošli již alespoň 10 lety soustavné sportovní přípravy. Charakteristická je vysoká úroveň individualizace tréninku. Důležitá
je důsledná periodizace tréninku, v technické přípravě se využívá předností
daného jedince, kondiční příprava se vyznačuje vysokou mírou specifičnosti. Snažíme se o to, aby sportovec pokud možno po co nejdelší dobu své
sportovní kariéry byl schopný podávat pravidelně vrcholové výkony. V golfu může být toto období v porovnání s ostatními sporty velice dlouhé.
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Senzitivní období: Silové (zejména výbušná a maximální síla) a vytrvalostní schopnosti
Tento trénink již plně odpovídá přípravě dospělých a je zde nezbytná týmová součinnost několika odborníku (příprava v tomto období je nad rámec
publikace).
Poměr mezi tréninkem a soutěží (golfové turnaje) je velmi individuální, nejčastěji se udává 20 (až 40):80 (60). Zpravidla 40–60 % tréninku je
kondiční příprava.
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8. Kondiční příprava
U většiny sportů tvoří kondiční složka podstatnou část výkonu. Principem
kondiční přípravy dětí je vytvořit co největší všeobecný základ pro budoucí
tréninkové zatížení a dále specificky rozvíjet pohybové schopnosti důležité
v golfu.
Do kondiční přípravy zařazujeme rozvoj koordinace, síly, vytrvalosti,
rychlosti a mobility. Trénink dětí by měl být pestrý, v různých prostředích a je jen na invenci a nápadech trenéra, jak kondiční přípravu dětem
zorganizovat.
Zásadní je ovšem respektovat veškerá specifika přípravy dětí (viz kapitoly
5, 6 a 7).
V dalších subkapitolách se budeme zaměřovat na rozvoj jednotlivých motorických schopností – mobility, koordinace, vytrvalosti, rychlosti a síly.
Každá subkapitola bude obsahovat základní pojmy, základní metody rozvoje včetně příkladů a v neposlední řadě aplikaci těchto metod do jednotlivých
fází sportovní přípravy dětí a mládeže.
Podrobněji budeme popisovat první čtyři fáze, poslední fáze (fáze vrcholové
golfové přípravy) je nad rámec této publikace.

8.1 Mobilita a její stimulace
Mobilita je schopnost provádět pohyb volně a snadno, znamená to tedy,
jak kvalitně a efektivně se pohybujeme. Mobilita není jen rozsah pohybu
v daném kloubu (nebo více kloubech), ale je tvořena mnoha faktory, jako je
tvar kloubu, stav fascií a dalších měkkých tkání, kvalitou řízení a aktivitou
reflexních systémů nebo úrovní síly v dané oblasti. Často sportovci nedostatečnou mobilitu popisují jako určitou tuhost při pohybu.
Mezi hlavní faktory ovlivňující mobilitu patří:
• Teplota okolí a těla
• Typ tréninku
• Věk a pohlaví
• Psychický stav
• Denní doba
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Flexibilita je podsložkou mobility a udává nám informace o délce svalu
(jak je sval zkrácený nebo protažený). Optimální flexibilita je taková, která
nám dovolí provádět sportovní pohyb v dostatečném rozsahu.
Sportovec tedy může mít dostatečnou flexibilitu, ale přitom není schopen
potřebný pohyb provést.
Na těle jsou segmenty, které by měly být dostatečně mobilní, a jiné segmenty, které by měly být stabilní (TPI, 2016a; 2016c). Cílem je procvičovat
(rozpohybovat) klouby, které by měly být co nejvíce mobilní (kotník, kyčelní
kloub, hrudní páteř…). Nevhodné je dělat mobilizační cvičení na klouby,
které by měly být pokud možno stabilní (kolenní kloub, bederní páteř,
ramenní kloub…), tyto oblasti primárně posilujeme.
Zejména u dívek se můžeme setkat s extrémní formou zvýšené mobility, tzv.
hypermobilitou, která ovšem téměř v žádném sportu není žádoucí a často
vede k úrazům.
Rozvoj mobility by měl být součástí sportovní přípravy golfistů ve všech
fázích sportovní přípravy. Dostatečný rozvoj mobility umožňuje optimální
provádění pohybu při vlastním tréninku i při soutěžích, je vhodný i z hlediska prevence úrazů (natržení, přetržení svalů), jednostranného přetěžování a vadného držení těla (forma kompenzačního cvičení).
Hlavně v období prudkého růstu se musíme zaměřit na rozvoj flexibility,
protože v tomto období dochází k rychlejšímu růstu kostí než svalů. Svaly
jsou tak pod neustálým zvýšeným napětím.
Senzitivní období:
• Mobilita: CH 5–12 let, D 4–11 let
• Flexibilita: období rychlého růstu CH 12–14 let, D 11–13 let
Mezi hlavní metody rozvoje patří:
• Foam rolling
• Cviky na zvýšení kloubní pohyblivosti
• Dynamický strečink (vhodná prevence akutních poranění)
• Statický strečink (vhodná prevence chronických poškození)
• Speciální metody rozvoje (měkké techniky a mobilizace…), které
však spadají do oblasti rehabilitace a fyzioterapie, a jsou tudíž nad
rámec této publikace.
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8.1.1 Foam Rolling
Mobilitu sportovce můžeme výrazně ovlivnit ošetřením měkkých tkání.
Jednou z velice dobrých metod je například klasická nebo sportovní masáž,
u které jsme ovšem odkázáni na péči maséra.
Výbornou formou automasáže je použití pěnového válce – foam rolleru
(FR). FR se vyrábí v různých tvrdostech a tvarech (válce, válečky, kulovité tvary, čočky). Ideální je ze začátku používat měkčí varianty a postupně
tvrdost zvyšovat.
FR se používá zejména k ovlivnění lokálních bolestivých míst (triggerpoint)
nebo při celkové ztuhlosti v dané oblasti. Při rolování by se sportovec měl
zaměřit na oblast, kde pociťuje lehkou bolest, a vždy se jí více věnovat. Po
rolování by však nemělo dojít k tvorbě modřin či odřenin nebo zhoršení
stavu.
Foam rolling provádíme ideálně před rozcvičením (před nebo na začátku
TJ), a to proto, abychom umožnili lepší prohřátí a rozcvičení dané oblasti.
Použití rolleru na konci TJ je také možné a přispívá k zlepšení regenerace.
Frekvence rolování může být i několikrát denně v případě akutního problému, počet opakování (PO) se udává většinou 6–10 na jednotlivou partii
nebo do odeznění akutní bolestivosti.

8.1.2 Cviky na zvýšení kloubní pohyblivosti
Většinou jsou tato cvičení doménou fyzioterapeutů, ale existuje řada cviků,
které můžeme aplikovat ve sportovní přípravě dětí a mládeže. Ke zvýšení
kloubní pohyblivosti dochází během dynamického strečinku, ale existují
i cílené mobilizační cviky.

8.1.3 Dynamický strečink
Cílem dynamického strečinku je postupně připravit tělo sportovce na fyzickou aktivitu v hlavní TJ. Při strečinku dochází k prohřátí, prokrvení
a aktivaci procvičované oblasti. V dynamickém strečinku provádíme různé
pohyby bez větších výdrží a pohyb postupně zintenzivňujeme.
Je to ideální forma prevence akutních poranění svalů a vazů.
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Součástí dynamického strečinku by mělo být zařazení základních pohybových vzorců (chůze, běh, plazení, dřep) a aktivace zejména těch oblastí,
které budou ovlivňovány v hlavní části TJ.
Důraz klademe na správnou techniku prováděných cvičení a optimální
aktivaci nohy. Nemělo by dojít k přílišné únavě, v některých případech může
být dynamický strečink koncipován jako samostatná kondiční jednotka
a zde je únava žádoucí.
Forma a náplň dynamického strečinku se odvíjí od požadavků trenéra nebo
sportovce.
Nejčastěji se používá lineární, laterální, rotační, popřípadě specifický golfový dynamický strečink (aplikace před golfovým tréninkem nebo hrou).

8.1.4 Statický strečink
Principem je protažení svalu a následná výdrž v této krajní poloze po dobu
několika desítek sekund. Sportovec by měl cítit mírné napětí, ne však bolest
nebo nepříjemný tah (zde by paradoxně došlo k zhoršení flexibility – aktivoval by se tzv. napínací reflex).
Strečink provádíme ve všech důležitých oblastech, ale hlavně se zaměřujeme
na místa s nízkou flexibilitou jedince.
U dětí dodržujeme pravidlo, že cvik, který jde bez problému, již nemusíme
příliš často procvičovat a raději se budeme věnovat místu s nižší flexibilitou.
Důležité je správné provedení pohybu protažení svalu ve finální pozici.
Nedoporučuje se u cvičení mluvit a důraz klademe na správné dýchání,
pozici je vhodné tzv. prodýchat (nezadržujeme dech).
Poznámka autora:
Příklady použití Foam Rolleru naleznete v kapitole 10.4. Praktickou ukázku
dynamického strečinku a příklady statického strečinku a mobilizačních
cviků naleznete na webu ČGF v sekci Studijní materiály, popř. v odborné
literatuře zabývající se touto tématikou.
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8.1.5 Metody rozvoje ve fázi základů sportovní přípravy
V tomto období zařazujeme cvičení na rozvoj mobility na začátek a konec TJ.
Po obecném zahřátí (různé formy honiček, běhaní) zařazujeme dynamický
strečink o nízké intenzitě. Vše by mělo probíhat zábavnou formou, ideálně
zařazujeme pohyby, které imitují pohyb zvířat (pes, krab, rak, medvěd, panter). Vhodné je také tuto část provádět na hřišti ve formě různých opičích
drah, lezení po úchytech nebo prolézačkách.
Statický strečink na konci tréninku je v co nejjednodušší formě a zaměřujeme se primárně na oblast velkých kloubů (kyčle, ramena, kotníky).
Nezbytná je důsledná kontrola ze strany trenéra, jelikož děti rychle ztrácí
koncentraci.
Ostatní metody se u malých dětí špatně aplikují, protože je na tento způsob
potřeba vyšší volní aktivita.

8.1.6 Metody rozvoje ve fázi základů golfové sportovní
přípravy
Používáme podobné metody jako v první fázi. Bez problému můžeme začít
zařazovat lineární dynamický strečink a prvky atletické abecedy. V tomto
období by již děti měly zvládnout základní cviky samostatně bez velkých
obtíží a kontroly ze strany trenéra.

8.1.7 Metody rozvoje ve fázi atletické formace a základů
soutěžení
V období zrychleného růstu je kladen velký důraz na rozvoj mobility, a to
hlavně flexibility.
Po obecném zahřátí (rozběhání, různé hry, honičky) zařazujeme cviky na
zvýšení kloubní pohyblivosti a dynamický strečink vyšší intenzity. Vhodné
je využívat různé verze dynamického strečinku (lineární, laterální, rotační,
před silovým tréninkem, rychlostním tréninkem) a volit je podle toho, co
bude hlavní náplní TJ.
Na konci tréninku je zařazený statický strečink zejména pro zvýšení flexibility (prevence úrazů a správného držení těla). Zaměřujeme se opět na
velké klouby a na oblasti přetěžované při golfu (hrudní páteř).
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8.1.8 Metody rozvoje ve fázi specializované golfové
přípravy
V rozvoji mobility využíváme stejné prostředky jako v předešlém období,
ale navíc zařazujeme použití Foam rolleru. Tato oblast je nyní velice diskutována. Boyle (2016) doporučuje tuto posloupnost:
• Foam rolling (5–10 minut) – primárně k ovlivnění triggerpoints
a ztuhlých oblastí svalů a fascií
• Statický strečink – zlepšení flexibility
• Cviky na zvýšení kloubní pohyblivosti
• Dynamický strečink – příprava svalu před hlavní částí TJ

8.2 Koordinační schopnosti a jejich stimulace
Dostatečná úroveň všeobecných koordinačních schopností (není zde důraz
na dokonalou techniku provedení) umožní sportovci všestranný pohybový rozvoj a také umožňuje optimální nácvik golfové techniky (důraz na
dokonalé zvládnutí) a lepší zvládání nečekaných situací během tréninku
i soutěže.
Koordinační schopnosti umožňují zvládnout a zdokonalovat provádění
sportovních pohybů. Bez dobré úrovně koordinačních schopností nelze
vytvářet nové, popřípadě upravovat staré pohybové vzorce.
Koordinační schopnosti jsou komplex mnoha jednotlivých schopností,
které jsou vysoce závislé na činnosti centrální nervové soustavy a relativně
nezávislé na zdrojích energie v těle.
Úroveň koordinačních schopností je ovlivněna (Perič et al., 2012):
• Činností analyzátoru (zrak, sluch, propriorecepce…)
• Činností funkčních systémů
• Nervosvalovou koordinací (kvalitou „naprogramování“ pohybu)
• Psychologickými procesy (vůle, pozornost, motivace…)
Z jednotlivých složek koordinačních schopností jsou v golfu nejdůležitější:
• Schopnost rozlišení polohy a pohybu jednotlivých tělesných segmentů
• Koordinace oko ruka
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• Schopnost rovnovážná (statická i dynamická)
• Schopnost rytmická (jednotlivé golfové techniky mají své specifické
tempo)
• Docilita (schopnost naučit se novým pohybovým a sportovním dovednostem)
Zásady rozvoje koordinačních schopností (Perič et al., 2012):
• Volit spíše složitá koordinační cvičení a složitost dále zvyšovat (udává se poměr úspěch/neúspěch, který by ideálně měl být 6:4 nebo
maximálně 7:3)
• Obměňovat naučená cvičení
• Provádět cviky se změnou rytmu
• Provádět cviky s dodatečnými informacemi
• Provádět cvičení pod tlakem
• Provádět cvičení po předešlém zatížení
Senzitivní období: CH 7–12 let, D 7–11 let
Metody rozvoje pro 1.–4. fázi sportovní přípravy dětí:
Ideální je zařazovat koordinační cvičení na začátek hlavní TJ (po zahřátí),
cvičení jsou náročná na dostatečnou aktivaci CNS, takže by neměla trvat
dlouho, aby nedošlo k poklesu koncentrace a motivace.
Z hlediska věkových kategorií postupujeme tak, že po dokonalém zvládnutí
přecházíme na složitější cvik (respektujeme poměr úspěch/neúspěch), koordinační cvičení zařazujeme ve všech obdobích a téměř do všech TJ. Cvičení
na koordinaci se dají dobře spojovat s cviky na rozvoj rychlosti a agility.
Délka koordinační cvičební jednotky je zhruba 10 minut, v senzitivním
období zařazujeme do TJ koordinační cvičení častěji a po delší dobu (až
15 minut).
Pro rozvoj koordinace je vhodné zařazovat (Perič et al., 2012):
• Akrobatická cvičení
• Cvičení na nářadích
• Cvičení s náčiním (švihadla, hole, rakety, lana…)
• Překážkové a opičí dráhy
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• Nácvik sportovních dovedností z jiných sportů (s pozitivním transferem)
• Cviky v prostoru (různé skoky – jump parky, lanová centra, trampolíny, skoky do bazénu, molitanu…)
• Cviky na manipulaci s předměty
• Rovnovážné a balanční cviky
• Rytmická cvičení
• Zrcadlová cvičení
• Asymetrická, arytmická a asynchronní cvičení
• Spojování různých pohybů dohromady
• Kombinace předešlého ve ztížených podmínkách
Poznámka autora:
Příklady cvičení na rozvoj koordinace naleznete na webu ČGF v sekci Studijní materiály nebo v publikaci Sportovní příprava dětí 2 od autorů Periče
a Levitové.

8.3 Vytrvalostní schopnosti a jejich stimulace
Vytrvalostní schopnost je komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase.
Vytrvalost je závislá především na úrovni rozvoje fyziologických funkcí
a energetickém zabezpečení.
Vytrvalostní schopnosti můžeme dělit podle různých kritérií (délka trvání,
přístup nebo nepřístup kyslíku, převažující zdroj energie).
Golf je dlouhodobá aktivita o nízké intenzitě (s jednotlivými fázemi o vysoké intenzitě – golfový švih) a pro naše potřeby se můžeme u golfistů
s jistou dávkou zjednodušení omezit jen na rozvoj dlouhodobé (aerobní)
vytrvalosti.
V tréninku golfistů má rozvoj vytrvalosti nezastupitelné místo. Díky dostatečné vytrvalosti jsou děti schopny snášet neustále se zvyšující tréninkové
požadavky, lépe a rychleji regenerují, zvládají lépe i každodenní mimo tréninkovou zátěž. Díky vytrvalostnímu tréninku dochází k lepšímu rozvoji
kardiovaskulární soustavy, dýchací soustavy a celkovému zlepšení zdravotního stavu a snížení rizika rozvoje civilizačních chorob. Golfista s dobrou
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vytrvalostí bude méně chybovat v technice a taktice (typické je zhoršení
výsledků na druhé devítce u kondičně hůře připravených jedinců).
Stejně jako u rychlosti je úroveň vytrvalostních schopností silně ovlivněna
geneticky (poměr rychlých a pomalých svalových vláken – v běžné populaci
přibližně 50:50). Tento poměr je zcela odlišný u špičkových sprinterů (až
70:30) a vytrvalců (až 20:80).
Možnost změny tohoto poměru (přeměny svalových vláken na jiný typ)
tréninkem je mezi odborníky diskutována, prozatím se spíše předpokládá,
že výraznější ovlivnění není možné.
Systematický rozvoj vytrvalosti směřujeme až do pozdějších fází sportovní
přípravy, protože u dětí do 10 let je vliv vytrvalostního tréninku relativně
malý.
Senzitivní období: CH 12–14 let a poté 18+, D 10–12 let a poté 16+
Základní metody rozvoje vytrvalosti:
• Metoda souvislá – dlouhá doba zatížení o nízké intenzitě
• Metoda fartleková – souvislá metoda, ve které se střídá intenzita
podle momentální chuti závodníka nebo plánu trenéra. Výhodou je,
že dochází k zapojení obou typů svalových vláken.
• Tradiční a intenzivní intervalové metody – pravidelné střídání
zátěže s odpočinkem (nedochází k úplnému zotavení sil) – tradiční
intervalové metody, HIIT, SIT

8.3.1 Metody rozvoje ve fázi základů sportovní přípravy
a ve fázi základů golfové sportovní přípravy
Děti mají v tomto období špatnou ekonomiku běhu a špatnou toleranci na
teplotní stres, mají malý srdeční výdej, zhoršenou transportní kapacitu a dechovou ekonomiku a velice špatně tolerují dlouhodobější aktivitu o vysoké
intenzitě s tvorbou laktátu (nevhodné jsou běhy na 200–800 m).
Vytrvalost rozvíjíme pomocí:
• Her, sportovních her, různých štafet a honiček a soutěží. Snažíme se
aktivity dělat co nejzajímavější, s množstvím podnětů. Aktivita by
měla být prováděna střední rychlostí po krátkou dobu, s dostatečným intervalem na odpočinek (IO), obvykle déle než 3 minuty. Počet
opakování (PO) jednotlivých her je 2–4.
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• Běhání krátkých úseků (40–200 m) střední intenzitou (INT). PO:
2–4, IO: 2–3 min.
• Delších výběhů (20–60 minut) o nízké intenzitě a stálé rychlosti,
ideálně v zajímavém prostředí (les) s různými vloženými soutěžemi
a hrami. Oblíbené jsou také fartleky (běh se střídáním chůze), plavání, jízda na běžkách, kole, pěší turistika.

8.3.2 Metody rozvoje ve fázi atletické formace a základů
soutěžení
V období puberty se zvyšuje vytrvalost přirozeně a je možné ji již cíleně
rozvíjet s velice dobrými výsledky. U dívek dochází k postupnému nárůstu
vytrvalosti během celé fáze, i tak ovšem nedosahují úrovně vytrvalostních
schopností chlapců. Je to dáno odlišným tělesným složením, protože chlapci
mají víc aktivní tělesné hmoty (svaly) a dívky víc pasivní (tuky).
Díky růstovému spurtu ovšem u dětí hrozí více poranění svalů, obzvláště
po dlouhotrvajících pohybových aktivitách. Trenéři a rodiče by neměli
podceňovat dlouhodobější bolestivost svalů, kloubů nebo kostí.
V tomto období již začleňujeme organizovaný vytrvalostní trénink a důraz
klademe na naučení správné techniky běhu a její důsledné dodržování.
Pokud by při aktivitě došlo ke zhoršení techniky, raději ji ukončujeme a necháme dítě dostatečně zregenerovat.
Během této fáze nám u dětí jde zejména o trénink tzv. anatomické adaptace – posilujeme a rozvíjíme srdce, plíce a cévy, aby byly dostatečně silné
pro fázi specializace (intenzivní trénink), v které se budeme již zaměřovat
na výkonovou složku. Vytrvalostní trénink by tedy měl být značně variabilní
o různé intenzitě a délce trvání zátěže, protože tím dosahujeme nejlepší
anatomické adaptace.
Dlouhodobé aktivity o nízké intenzitě a stálou rychlostí zlepšují výkon
srdce, systolický objem a snižují klidovou srdeční frekvenci a podporují
kapilarizaci (zlepšení prokrvení) a tím okysličení tkání.
Intervalový trénink posiluje srdce a plíce a zlepšuje enzymatickou funkci
a toleranci k překyselení organismu.
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Vytrvalost rozvíjíme pomocí:
• Her, sportovních her, různých štafet a honiček a soutěží. Aktivita by
měla být prováděna ve vysoké až střední rychlosti po krátkou dobu,
IO: 2–3 minuty, PO: 2–4
• Intervalových metod (200-400 m), INT: střední, IO: 2–3 minuty, PO:
3–5
• Delších úseků (800–2000m), INT: střední, IO: 3–5 minuty, PO: 1–3
• Delších výběhů a jiných vytrvalostních pohybových aktivit (kolo,
běžky, plavání, veslování) o nízké intenzitě, fartleky

8.3.3 Metody rozvoje ve fázi specializované golfové
přípravy
Metody rozvoje jsou zaměřeny na specifické požadavky golfu. Děti jsou
již schopné zvládat všechny metody vytrvalostního tréninku. Do tréninku
zařazujeme i vysoce intenzivní intervalové tréninky (HIIT). Tyto tréninky
by se však neměly zařazovat častěji než 2× týdně a s minimální délkou
regenerace alespoň 1 den. Doporučená celková týdenní dávka vysoce intenzivních intervalových tréninků je 8–12 minut.
Vytrvalost rozvíjíme pomocí:
• Souvislých metod (2 000–5 000 m), INT: nízká až střední, PO: 1
• HIIT (high intensity training), INT: střídání vysoké intenzity a nízké
intenzity v poměru 1:2(3), u pokročilých až 1:1, délka zátěže: 10–30 s,
počet intervalů: 8–16, v praxi se například střídá sprint s chůzí
• SIT (sprint interval training), 60 s maximální zátěže, 4 minuty odpočinek, počet intervalů: 4–6. Zátěž 60 s může být rozdělena i do mini
intervalů, např. 6×10 s (4×15, 3×20) s odpočinkem stejným nebo
menším, než je zátěž mini intervalu.
Poznámka autora:
Příklady cvičení na rozvoj vytrvalosti naleznete na webu ČGF v sekci Studijní materiály nebo v publikaci Sportovní příprava dětí 2 od autorů Periče
a Levitové.
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8.4 Rychlostní schopnosti a jejich stimulace
Schopnost vyvíjet krátkodobou (do 15–20 s) činnost s maximální intenzitou
bez omezení únavou. Hlavní zdroj energie je z ATP-CP systému. Rychlostní schopnosti jsme schopni rozvíjet u dětí pouze omezeně, protože velký
význam při rozvoji hrají genetické předpoklady (až 80 %).
Rychlostní schopnosti ovlivňuje:
• Typ a zastoupení svalových vláken – poměr dán geneticky, pro optimální výkon je důležité mít převažující zastoupení rychlých (bílých)
svalových vláken
• Nervosvalová koordinace (je dobře trénovatelná)
• Úroveň rozvoje ostatních motorických schopností (maximální síla,
koordinace, mobilita, vytrvalost)
• Úroveň motivace
V dětství dochází k přirozenému rozvoji rychlosti od cca 5 let do konce
dospívání. Zpočátku dochází k rozvoji rychlostních schopností díky zlepšené nervosvalové adaptaci (dítě se pohybuje ekonomičtěji), a to zejména
vlivem CNS. V období puberty a postpuberty dochází k výraznému zlepšení
rychlosti díky hormonálním vlivům a rozvoji silových schopností.
Rychlostní schopnosti se zpravidla dělí na:
• Rychlost jednotlivého pohybu (acyklická rychlost) – limitující faktor
v golfu
• Rychlost lokomoce (dále se dělí na rychlost frekvenční, akcelerační
nebo změny směru)
• Rychlost reakce
Jednotlivé rychlostní schopnosti jsou značně nezávislé, vysoká úroveň
v jedné schopnosti neznamená automaticky vysokou úroveň v ostatních.
Výborný hráč počítačových her (výborná rychlost reakce) nemusí být ani
podprůměrný sprinter (rychlost lokomoce). Proto musíme v tréninku jednotlivé rychlostní schopnosti rozvíjet samostatně s ohledem na specifika
sportu.
Rozvoj rychlostních schopností bychom měli v TJ zařazovat hned po rozcvičení a zahřátí. Nikdy nesmíme zařazovat trénink rychlosti po vytrvalostním
nebo silovém tréninku (vliv únavy). Velmi důležitý parametr při rozvoji
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rychlostních schopností je délka odpočinku. Měla by být tak dlouhá, aby
došlo k doplnění energie potřebné pro rychlý pohyb.
Vhodné je zařazovat rozvoj rychlosti i s rozvojem jiných motorických
schopností, ideální je kombinace s koordinačními schopnostmi nebo výbušnou silou.
Senzitivní období: CH 5–7 let a 11–14 let, D 4–6 let a 10–12 let

8.4.1 Metody stimulace acyklické rychlosti
Základem jsou rychlostně silová cvičení s relativně nízkým odporem. Nezbytné je rozvíjet rychlost celého těla i jednotlivých segmentů, a to jak
samostatně, tak celkově. Nezbytná je dostatečná motivace a aktivita sportovce.
Obecný model:
• INT: maximální
• Doba zatížení: 5–15 s
• PO: 4–6
• Počet sérií: 2–3
• IO: zhruba 2–3 minuty nebo se používá poměr zatížení : odpočinek
(1:6 až 1:10)
• Charakter odpočinku: aktivní odpočinek (lehká zátěž) – vyklusávání,
chůze, protahování…
Hlavní tréninkové prostředky (Perič et al., 2012):
• Cvičení s míči
• Cvičení s tyčemi
• Různé formy házení – do dálky, výšky, s více partnery, a to v různém
postavení
• Změny polohy těla a segmentů
• Cvičení ve dvojicích s kopírováním pohybu těla nebo jeho segmentů
• Skoková cvičení – různé varianty, směry. Začleňovat jak skoky s převážnou prací kotníků (kolena mírně pokrčena), tak skoky zatěžující
koleno i kotník (různé hloubky podřepu a dřepu)
• Cvičení s lany
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• Cvičení se švihadly a jejich různé variace
• Agility pomůcky (agility žebřík, reakční míč)
• Hry – honičky, soutěže, štafety
• Kombinace předešlých cvičení ve ztížených podmínkách

8.4.2 Metody rozvoje ve fázi základů sportovní přípravy
a základů golfové sportovní přípravy
Klademe důraz na dobrou koordinaci končetin. Pohyb paží přímo ovlivňuje
práci nohou, proto klademe důraz, aby děti používaly správně paže. Pohyb
musí být v ramenním kloubu a ne v předloktích.
Při rychlostním tréninku zařazujeme hry a štafety a vždy aktivity spojujeme s koordinačními cvičeními. Využíváme všechny základní prostředky rozvoje (viz výše). Snažíme se zařazovat pohybové aktivity na různých
površích (tráva, škvára, guma, umělá tráva) i na různém sklonu terénu.
Čím pestřejší trénink je, tím lépe. Do tréninku zařazujeme i rozvoj agility
(rychlostní trénink s různými otočkami, zastavením a zrychlením, změnou
směrů a vysokou frekvencí pohybů).
Rychlost rozvíjíme pomocí:
• Štafet a her (10–15 m), doba zatížení pouze 4–6 s, INT: maximální,
PO: 3–5, IO: 2–3 minuty (1:10)
• Agility tréninku (5–15 m), INT: maximální, PO: 4–8, IO: 2–3 minuty (1:10)

8.4.3 Metody rozvoje ve fázi atletické formace a základů
soutěžení a ve fázi specializované golfové přípravy
V těchto obdobích zařazujeme hlavně cvičení na rozvoj acyklické rychlosti. Prostředky rozvoje jsou zmíněny v předchozích odstavcích. Nedílnou
součástí tréninku je i nácvik správné běžecké techniky. V období specializované golfové přípravy se zaměřujeme na specifická cvičení, zejména
rotační pohyb a rozvoj rychlosti při rotaci – rychlostní trénink musí být
v koordinaci se správnou golfovou technikou!
Rychlost rozvíjíme pomocí:
• Štafet (10–30 m), doba zatížení: 5–15 s, INT: maximální, PO 4–10,
IO: 2–3 minuty (1:10)
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• Sprintérských rovinek včetně startů (20–50 m), INT: maximální, PO:
5–8, IO: 4–5 minut (1:10)
• Agility tréninku (5–25 m), INT: maximální, PO: 5–10, IO: 2–3 minuty (1:10)
Poznámka autora: Příklady cvičení na rozvoj rychlosti a agility naleznete
na webu ČGF v sekci Studijní materiály nebo v publikaci Sportovní příprava
dětí 2 od autorů Periče a Levitové.

8.5 Silové schopnosti a jejich stimulace
V golfu má dostatečná úroveň silových schopností klíčový vliv při podávání sportovního výkonu. Silové schopnosti ovlivňují pozitivně i ostatní
motorické schopnosti (zejména rychlostní).
Zařazení silového tréninku již v dětství má pozitivní vliv (Dehab & McCambridge, 2009) na sílu, výbušnost, rychlost, snížení tukové složky, zvýšení
hustoty kostí a podle Barbieri a Zaccani (2013) snižuje pravděpodobnost
sportovních úrazů (zpevňuje vazy a šlachy).
Abychom minimalizovali možnost poranění při silovém tréninku, je potřeba:
• Zařazovat přiměřená cvičení k biologickému věku dítěte.
• Zařazovat před silový trénink dostatečně dlouhé rozehřátí a rozcvičení.
• Zařazovat cviky na všechny důležité partie, ne pouze svaly zapojované při švihu.
• Nezařazovat zátěž vyšší než 80 % maxima.
• Cvičit pod neustálým technickým dozorem a dopomocí.
• Pravidelně kontrolovat stav vybavení.
Při silovém tréninku dětí je nezbytné dodržovat 3 základní pravidla:
Rozvíjet mobilitu
Při cvičeních se snažíme provádět pohyb v plném rozsahu, pokud nemůžeme pohyb provést, dochází k přetěžování dané oblasti a i oblastí okolních
– proto je nezbytné neustále zlepšovat mobilitu sportovce (kotníky, kyčle,
hrudní páteř).
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Rozvíjet sílu (pevnost) šlach před silou svalstva
V případě předčasného zařazení vysoce specializovaných silových cvičení
může dojit k opakovaným mikrotraumatům úponů, šlach a vazu, které se
poté projeví akutními (natržení, přetržení) nebo chronickými problémy
(entezopatie, golfový loket, tenisový loket…). Proto je nezbytné zařadit
všeobecnou silovou průpravu, abychom připravili šlachy a vazy na budoucí
intenzivní práci.
Rozvíjet sílu středu těla (core) před rozvojem síly končetin
Úroveň rozvoje síly dolních a horních končetin je sice klíčová při golfu, ale
bez optimálního rozvoje středu těla (propojovací uzel) nemůže nikdy dojít
k maximalizaci výkonu.
Silové schopnosti se podle různých kritérií dělí na:
• Statickou sílu – délka svalu se nemění, napětí se zvyšuje (např. sevření gripu) – neprojevuje se pohybem
• Dynamickou sílu – délka svalu se mění a napětí se nemění (golfový
odpal) – projevuje se pohybem
Podle rychlosti a velikosti odporu můžeme dále dynamickou sílu rozdělit
na další kategorie, v rozvoji golfistů má nejdůležitější význam:
• Maximální síla – maximální odpor, malá rychlost – tato síla je základ ostatních silových schopností.
• Výbušná (explozivní) síla - nízký odpor, maximální rychlost
• Rychlá síla – nízký odpor, nemaximální rychlost
• Vytrvalostní síla – nízký odpor, malá rychlost. Má pozitivní vliv na
kardiovaskulární systém.
Parametry zatížení:
• Velikost odporu (INT)
• Počet opakování a sérií (PO)
• Délka a charakter odpočinku (IO)
Velikost odporu může být dána:
• Hmotností břemene
• Kinetickou energií břemene (chycení míče, brždění tělesa)
• Gravitací
Kondiční příprava
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• Reakcí odporu (tlačení proti něčemu)
• Odporem vnějšího prostředí (voda, písek, svah)
• Silou partnera (přetahování, přetlaky)
V pozdějších fázích přípravy dětí (3.–5. fáze) se velikost odporu zpravidla
vztahuje k tzv. opakovacímu maximu RM (z angličtiny repetition maximum). 1RM je takový odpor břemene (hmotnost), který je jedinec schopný
vzepřít nebo překonat pouze jednou (bez cizí pomoci).
Při sestavování počtu opakování v jednotlivé sérii se poté pracuje s procenty 1RM. Optimálně zvolený odpor se pozná tak, že cvičenec poslední
opakování provádí s vypětím všech sil nebo mírnou dopomocí.
Podle počtu maximálně dosažených opakování s určitou zátěží můžeme
přibližně usuzovat, s kolika procenty 1 RM pracujeme (Bompa & Buzzichelli, 2014).
100 % – atlet provede maximálně 1 opakování
95 % – 2–3 opakování
90 % – 3–4 opakování
85 % – 5–6 opakování
80 % – 8–10 opakování
75 % – cca 12 opakování
70 % – 12–15 opakování
60–70 % – 18–20 opakování
50 % – více než 25 opakování
Délka odpočinku je dána energetickými požadavky pro daný pohyb, v golfu
se převážně jedná o ATP-CP systém, tudíž je délka odpočinku mezi sériemi
2–3 minuty. Ideální formou je aktivní odpočinek.
Senzitivní období: CH cca 12–18 měsíců po PHV (přibližně 13+), D od
PHV (přibližně 11+)

8.5.1 Metody rozvoje ve fázi základů sportovní přípravy
V tomto období děti nemají dobré předpoklady k rozvoji síly (svalstvo,
kostra, hormonální vliv). Jde nám zejména o posílení přirozeného vývoje
pohybového aparátu.
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Sílu můžeme ovlivnit nepřímo při rychlostním a koordinačním tréninku.
Při cíleném rozvoji síly se zaměřujeme na velké svalové skupiny. Forma
posilování by měla být přirozená (děti překonávají přirozené překážky).
Klademe důraz na hravou formu a pestrost cvičení.
Prostředky rozvoje síly (Perič et al., 2012):
• Šplh
• Vzpory, podpory
• Plazení
• Visy
• Přenášení předmětů
• Úpolová cvičení a hry (přetahy, přetlaky, zápas)
• Cviky s náčiním a nářadím
• Cviky s medicinbaly
• Cvičení v terénu a na různých površích nebo s vyšším odporem (písek, voda)
Nevhodné je cvičení na strojích, protože nejsou většinou přizpůsobeny na
specifika dětského těla a pákové poměry nejsou pro cvičení optimální. Další
problém strojů je v nepřiměřené velikosti zvětšované zátěže (děti potřebují
zvyšovat zátěž po menších hmotnostech) a „nepřirozenost“ dané aktivity.
Sílu rozvíjíme pomocí:
• Her a soutěží
• Různých forem kruhového tréninku
Při sestavování kruhového tréninku v tomto období je potřeba dodržovat
určitá pravidla:
• Doba trvání kruhového tréninku je 15–20 minut.
• 6–9 stanovišť, PO: 4-12 na každém stanovišti (dle cviku), IO: 30 s
• Kruhový trénink se provádí 1–2x s cca 3 minutovou pauzou.
• Na stanovištích by se měly střídat zatěžované partie (nevhodné je
několik stanovišť na stejnou partii po sobě).
• Na stanovištích by měly být cviky, které dítě zvládá technicky.
• Kruhový trénink není vhodný k nácviku techniky!
Kondiční příprava
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• Nezařazujeme cviky, kde je potřeba dopomoc.
• Děti cvičí vlastním tempem, nesnažíme se udělat co nejvyšší počet
opakování.
• Zařazujeme zábavná cvičení.
• Používáme pomůcky, se kterými se dobře manipuluje.

8.5.2 Metody rozvoje ve fázi základů golfové sportovní
přípravy
Přirozeně dochází ke zlepšení silových schopností zejména díky zlepšení
neuromuskulární koordinace (prozatím bez výrazných hormonálních vlivů), důraz je kladen na celkový rozvoj a prevenci svalových dysbalancí.
Sílu rozvíjíme pomocí:
• Cviků z předcházejícího období, ale v obtížnější variantě
• Kruhového tréninku
• Cviků s vlastní vahou – kliky, zkracovačky, dřepy, vzpory, podpory,
výpady…
• Silových vstupů – při rozvoji ostatních motorických schopností zařazujeme na krátkou dobu silová cvičení
V případě cviků s vlastní vahou je nezbytné dodržovat správnou techniku
a vědět, jaké jsou progrese (těžší varianta) a regrese (lehčí varianta) daného
cviku. Klademe důraz na správné dýchaní a optimální postavení páteře
a dalších tělesných segmentů a kloubů.

8.5.3 Metody rozvoje ve fázi atletické formace a základů
soutěžení
Díky hormonálním změnám dochází k prudkému nárůstu síly (zejména
u chlapců). V tomto období zahajujeme systematickou silovou přípravu,
která je však nadále spíše obecně rozvíjející.
Při tréninku s volnými váhami (činky) nebo stroji je nezbytné naučit
sportovce správnou techniku posilovacího cviku (základní postoj, pohyb
segmentů při cviku, dýchaní), správnou manipulaci s činkou a popřípadě dopomoc. Preferujeme spíše cvičení s volnými váhami, protože u nich
sportovec může více variovat cviky a vždy zapojuje i svaly hlubokého stabilizačního systému.
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Vhodné je zařazovat nácvik správné techniky vzpírání (nadhoz, trh, výraz),
místo osy ovšem využíváme dřevěné nebo plastové tyčky. Při tomto nácviku
dochází nejen k rozvoji techniky, ale i síly, koordinace a mobility. Nácvik správné techniky vyžaduje dobré znalosti a zkušenosti na straně trenéra (v případě
potíží s technikou je vhodné nácvik provádět s trenérem vzpírání).
Základní progrese nácviku techniky vzpírání:
• Cvik s vlastní hmotností těla, bez činky
• Cvik s plastovou nebo dřevěnou tyčí
• Cvik prováděný s jednoručními činkami
• Cvik s osou
• Cvik s osou a malou zátěží
Nevhodné jsou jakékoliv cviky s vysokým nebo maximálním odporem
(80–100 % 1RM), protože mohou nepřiměřeně zatěžovat páteř a nosné
klouby.
Prostředky rozvoje síly:
• Prostředky z předešlého období, ale v obtížnější variantě
• Činky, osa, kettlebelly
• Battle rope, řetězy, pneumatiky
• Gumové expandery
• Aquahit
• TRX
Sílu rozvíjíme pomocí:
• Cviků s vlastní vahou – kliky, zkracovačky, dřepy, vzpory, podpory,
výpady v těžší variantě
• Silových vstupů – při rozvoji ostatních motorických schopností zařazujeme na krátkou dobu silová cvičení
• Kruhového tréninku
Při sestavování kruhového tréninku dodržujeme stejná pravidla jako
v předchozím období, ale zařazujeme obtížnější cviky a celkově zvyšujeme
intenzitu i objem zátěže:
• Doba trvání kruhového tréninku je 20–40 minut.
• 8–12 stanovišť, PO: 8–15 (dle cviku), IO: 30 s
• Kruhový trénink se provádí 1–3× s cca 3minutovou pauzou.
Kondiční příprava
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8.5.4 Metody rozvoje ve fázi specializované golfové
přípravy
V tomto období se postupně zvyšuje specifičnost cvičení, všeobecný rozvoj
síly má postupně menší zastoupení. Dochází k dalšímu zintenzivnění tréninku a je potřeba monitorovat míru únavy a tréninkové dávky přiměřeně
a postupně zvyšovat. Nezbytná je kvalitní periodizace tréninku.
Začlenění silových tréninků v TJ je alespoň 2–3 krát týdně.
Prostředky rozvoje síly:
Nadále využíváme prostředky z předešlých období. V specializovaném silovém tréninku golfistů využíváme zejména medicinbaly, expandery, aquahit,
kladky na strojích a činky. Vhodné je také používání speciálních shaftů nebo
holí o různé hmotnosti (Super Speed Golf, Velocity Shaft).
TJ podle období zaměřujeme na rozvoj maximální síly a výbušné síly. Nadále můžeme zařazovat kruhový trénink, ale postupně do TJ začleňujeme
i speciální tréninkové metody.
Rozvoj maximální síly
Používáme zátěže nepřesahující 80 % 1RM, PO: 8–15, počet sérii 2–3, IO:
2–3 minuty. Bez dostatečného rozvoje maximální síly nelze dosáhnout vysokého přírůstku výbušné síly!
Rozvoj výbušné síly
Při rozvoji výbušné síly dochází ke zlepšení intra i intermuskulární koordinace – samotný sval pracuje lépe a dochází ke zlepšení činnosti všech svalů
zapojených do daného pohybu.
Pří tréninku výbušné síly je nezbytné provádět aktivitu co nejrychleji a co
největší silou (vysoká aktivita nervové soustavy), nezbytná je dostatečná
motivace atleta. Pohyby by měly být prováděny maximálně plynule, neslyšně bez tvrdých dopadů a nárazů. Zařazujeme malé množství opakování
a malé množství sérií, interval odpočinku je dlouhý (alespoň 3 minuty).
Rozvoj výbušné síly zařazujeme na začátek tréninku.
Cvičení by měla být co nejvíce podobná pohybové aktivitě daného sportu,
v golfu nám tedy jde zejména o rozvoj výbušné síly do rotace a výbušné
síly horních a dolních končetin.
Pro rozvoj výbušné síly jsou vhodné medicinbaly a slambally, v počátečních obdobích pracujeme převážně s těžšími míči (důraz na sílu), a tepr50
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ve v předzávodním a závodním období zařazujeme lehčí míče (důraz na
rychlost).
Metody rozvoje:
Balistická metoda používá různé medicinbaly, slambally, míče… Cílem
je vrhnout míč co nejrychleji a co nejdál, hmotnost míče se liší podle výkonnosti atleta, typu cviku a období ročního cyklu. Hmotnost míče však
nesmí negativně ovlivnit rychlost provádění.
Plyometrická metoda využívá tzv. svalového předpětí. Metoda využívá
principu náhlého, rázem provedeného zatížení svalů excentrickou činností
(protažením) před činností koncentrickou (zkrácením). To vede k maximální mobilizaci skrytých energetických rezerv svalů a jejich využití při
překonávaní odporu. Nejčastěji se využívají různé formy skokových cvičení.
Velikost odporu je dána výškou pádu, výskoku a hmotností břemene – výška pádu by neměla přesahovat 1 m.
PO: 5–6, počet sérií 3–5, IO: 3–8, rychlost maximální
Z hlediska prevence poranění kloubů by počet jednotlivých odrazů neměl
v TJ zaměřené na plyometrie přesáhnout 30, v jednom týdnu ne více jak
100. Raději než zvyšování množství odrazů (objemu), preferujeme zvyšování intenzity.
Varianty odrazových cviků:
• Odraz oběma nohama, dopad na obě nohy
• Odraz oběma nohama, dopad na jednu
• Odraz jednou nohou, dopad na stejnou
• Odraz jednou nohou, dopad na opačnou
• Odraz jednou nohou dopad na obě
Poznámka autora: Příklady cvičení na rozvoj všech druhů síly naleznete
v kapitole 10, na webu ČGF v sekci Studijní materiály nebo v publikaci
Sportovní příprava dětí 2 od autorů Periče a Levitové.
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9. Periodizace sportovního tréninku
Periodizace je proces plánování a sestavování sportovní přípravy do určitých časových úseků.
Celý proces periodizace je teoretický model, praktická aplikace a výsledná
efektivita tohoto modelu je ovlivněna mnoha faktory (schopnosti trenéra,
věk, pohlaví a připravenost svěřenců, únava …), proto je nezbytné brát tuto
kapitolu jako určitou ukázku, jak a kam dlouhodobou přípravu mladých
golfistů směřovat a ne jako jedinou správnou možnost.
Odborníci uvádí, že neexistuje absolutně správná odpověď na otázku týkající se nejlepšího možného přístupu k plánování a organizaci sportovního
tréninku. Přesto je však vědecky prokázané, že užívání určitých principů
periodizace, v nichž jsou modely odborníků přizpůsobovány konkrétním
potřebám sportovců, má pozitivní vliv na rozvoj sportovce (Grasgruber &
Cacek, 2012).
Periodizace se může definovat jako účelná rozmanitost tréninkového programu v čase tak, aby se sportovec přiblížil optimálnímu adaptačnímu potenciálu těsně před důležitou soutěží. Je založena na principech všestranného
rozvoje, specializaci, mnohotvárnosti a dlouhodobém tréninku. Při periodizaci je tréninkový proces rozložen do časových úseků, jejichž velikost se může
pohybovat v rozpětí od dnů do měsíců nebo dokonce let. Během každého
z těchto časových úseků je zdůrazněn rozvoj konkrétního prvku výkonnosti
(např. fyzická kondice, technika atd.) a časové úseky musejí respektovat hlavní
úkoly ročního tréninkového cyklu (Zahradník & Korvas, 2012).
Cílem periodizace je tedy snaha soustavně a přiměřeně plánovat přípravu
tak, aby docházelo k optimální adaptaci na tréninkové podněty a tím k zvyšování výkonnosti (zejména 1. a 2. fáze sportovní přípravy) – cílem je samotná sportovní příprava, nepřizpůsobujeme se harmonogramu soutěží.
V pozdějších fázích sportovní přípravy (3. až 5. fáze), ve kterých je více kladen důraz na výsledky v soutěžích, je cílem periodizace rozvíjet výkonnost
tak, aby došlo k její maximalizaci právě v období soutěží.
Výhody periodizace:
• Umožňuje trenérovi racionálně sestavovat tréninkový plán a náplň
jednotlivých období.
• Trenér má přehled o čase stráveném rozvojem jednotlivých složek
sportovní přípravy.
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• Trenér má přehled o zatížení v jednotlivých úsecích a je schopný
předcházet nežádoucímu kumulování únavy.
Základním kritériem dělení je délka jednotlivých cyklů a jejich hierarchičnost, kdy rozlišujeme:
• Roční cyklus (RTC), zpravidla 1 rok přípravy sportovce
• Makrocyklus (MaC), 1–4 měsíce
• Mezocyklus (MeC), 2–6 týdnů
• Mikrocyklus (MiC), 3–10 dní
• Tréninková jednotka (TJ)

9.1 Roční tréninkový cyklus (RTC)
V přípravě dětí se jedná o nejdelší úsek, na který přípravu sportovce plánujeme. Cílem RTC je rozvoj kondice, dovedností, taktických schopností,
psychologických parametrů, získání zkušeností a dosažení vrcholné výkonnosti v soutěži. Periodizace u golfistů je značně individuální, za RTC golfistů
považujeme období od listopadu do října následujícího roku.
Při tvorbě ročního tréninkového plánu je potřeba přibližně stanovit:
• Motorické schopnosti a dovednosti, které se v daném období budou
rozvíjet.
• Strukturu sportovního výkonu, limitující faktory a energetické krytí.
• Vstupní trénovanost sportovce nebo skupiny s ohledem na výkonnostní úroveň a biologickou zralost (v jaké fázi sportovní přípravy se dítě
nalézá) a úroveň pohybových dovedností a schopností sportovce.
• Aktuální stav připravenosti sportovce, zranění, psychický stav.
• Harmonogram (kalendář) soutěží a podle něj rozvrhnout ostatní
období.
• Období, kdy se uskuteční kempy a soustředění.
• Četnost TJ v jednotlivých obdobích včetně míst pro tréninky a využívání pomůcek.
• Přibližné časové, finanční, materiální a personální nároky na roční
cyklus.
Při plánování kondiční přípravy musíme brát v potaz, jak budeme rozvoj jednotlivých motorických schopností v RTC zařazovat. V tréninku dětí a mládeže
Periodizace sportovního tréninku
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se využívá zejména metoda komplexní integrace (někdy označovaná jako
souběžná metoda), při které zařazujeme do přípravy všechny požadované
motorické schopnosti (síla, rychlost, vytrvalost …) současně po celou dobu
a nesnažíme se upřednostňovat rozvoj jen určité motorické schopnosti. Díky
tomu dosahujeme všestranného rozvoje mladých sportovců.
Stejný přístup můžeme praktikovat i pro rozvoj jednotlivých podsložek
motorických schopností. V jednotlivých cyklech můžeme trénovat všechny
požadované typy síly (maximální síla, výbušná síla …), které v golfu potřebujeme. Tato metoda se dá využívat v tréninku dětí (zejména v počátečních
fázích) nebo při zkrácené době přípravného období. V pozdějších fázích
sportovní přípravy nebo při normální délce přípravného období však nedochází k přílišnému rozvoji.
Mnohem účinnější je tzv. sekvenční rozvoj, při kterém rozvíjíme po určitou
dobu jeden typ síly a poté přecházíme na další. Posloupnost však musí mít
řád a respektovat veškeré zákonitosti a logiku kondiční přípravy. Optimální
je tedy např. při rozvoji síly jako první zařadit metodu anatomické adaptace (příprava muskuloskeletárního systému na těžší trénink), po ní rozvoj
maximální síly a jako poslední zařadit rozvoj síly výbušné.
Příklad doporučeného ročního tréninkového cyklu dle Bompa a Buzzichelli (2014) je na obr. 6. V tomto modelu jsou rozepsány jednotlivé makro a mezocykly rozvoje klíčových limitujících kondičních motorických
schopností (maximální síla, výbušná síla), další příklad RTC je například
z Golf Canada (2014) na obr. 7. Ve všech modelech by měla být zařazena
i periodizace nekondičních složek sportovní přípravy (technická, taktická,
psychologická atd.), to je však nad rámec publikace.
Periodizace
Silové
schopnosti

10.
6
AA

11.

12.
1.
2.
Přípravné období
5
1
8

M×S

T

M×S, P

3.
2

4.
4

T

5.
6.
7.
Soutěžní období
20
P, M×S

8.

9.
T
6

Legenda: AA - anatomická adaptace, M×S - maximální síla, P - výbušná
síla, T - přechodné období
Obr. 6: Obecný model periodizace v golfu (upraveno z Bompa
& Buzzichelli, 2014)
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Volné měřítko tréninkové a soutěžné zátěže

Fáze implementace

Obecná
příprava

Specific. Před
příprava soutěž.

I

Rozvoj kondice
a techniky.

Pokračování předchozí
fáze a navíc postupný posun
k soutěžní přípravě.

Zaměření na správné provedení techniky a taktiky v rámci
soutěžního prostředí, spolu se systematickým
hodnocením výkonnosti. Udržování fyzické kondice.

Přestávka

Odpoč.
a regen.

II

Období
odpočinku
a regenerace.

Objem tréninku
Intenzita tréninku

LIS

PRO

LED

ÚNR

BŘE

DUB

KVĚ

ČRN

ČRV

SRP

ZAŘ

ŘÍJ

Obr. 7: Doporučená periodizace tréninku ve fázi specializované golfové
přípravy (CH 14–17 let, D 13–16 let), upraveno z Golf Canada (2014)
Mezi jednotlivými plánovanými cykly přípravy musí být určitá kontinuita,
a to nezávisle na tom, zda se jedná o mikro, mezo nebo makrocykly. Plánování
obsahu cyklů by mělo mít takové rozumové základy, které umožní nejen rozvíjet optimálně v čase trénovanost a výkonnost, ale také zabezpečí sportovci
dlouhodobou „životnost“. Často se v našich podmínkách setkáváme s velmi
talentovanými jedinci, konkurenceschopnými s evropskou nebo i světovou
elitou v žákovských a dorosteneckých kategoriích, marně však jejich jména
hledáme v kategorii dospělých mužů a žen (Grasgruber & Cacek, 2012).
Tradiční schéma periodizace plánuje pouze jediný vrchol, který se nazývá
monocyklus a zaměřuje se na jednu nejdůležitější soutěž (např. celostátní
mistrovství, evropské nebo světové mistrovství atd.). Mnoho sportů včetně
golfu kombinuje kalendář domácích a mezinárodních soutěží a používá
jiný typ periodizace. Podle počtu vrcholů poté rozlišujeme dvou, tří a více
vrcholové roční plány (Zahradník & Korvas, 2012). Tato periodizace se však
v golfu využívá zejména ve vrcholové přípravě a je nad rámec publikace.
Po naplánování základní osnovy RTC vytváříme podrobnější plán jednotlivých období (MaC, MeC, MiC a TJ). Tato období se podle cílů, obsahu
a formy dělí na:
• Přípravné období (v golfu přibližně listopad až polovina března)
• Soutěžní období (druhá polovina března až září)
• Přechodné období (říjen)
Periodizace sportovního tréninku
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9.1.1 Přípravné období (PO)
Přípravné období je nejdůležitější částí RTC. Během této doby získává sportovec potřebnou kondici, trénovanost a úroveň techniky pro následující
soutěžní období.
Princip přípravného období spočívá ve vhodné manipulaci s objemem
a intenzitou zátěže, specifičností tréninku, druhu cvičení a zařazení těchto
prvků ve správný čas a ve správném poměru do TJ.
Ukazuje se, že tři týdny zvyšování tréninkové zátěže představují obvyklou hranici pozitivní adaptace a lidské schopnosti snášet stupňovanou
námahu bez známek přetrénování a hromadění únavy. Po třech týdnech
začíná zvyšující se únava snižovat přínos z tréninku. (Zahradník & Korvas,
2012).
V praxi proto zpravidla zařazujeme několik (2-3) MiC se stupňovanou
intenzitou nebo objemem, na které navazuje regenerační mikrocyklus.
PO zpravidla obsahuje 2–3 kratší období (MeC):
• V první části MeC dochází k všeobecnému rozvoji, intenzita zátěže
se pohybuje směrem od nízké ke střední s cílem soustavného rozvoje
trénovanosti a zvyšuje se zejména objem cvičení.
• Ve druhé části tohoto období zvyšujeme intenzitu a mírně i objem
zatížení.
• Třetí období vyžaduje posun ke speciálnímu tréninku, užité tréninkové prostředky musí být v souladu s vlastními soutěžními pohyby,
délkou trvání a intenzitou. Tréninkové metody jsou zcela specifické
pro daný sport, trénink si zachovává vysoký objem i intenzitu pro
nutnou adaptaci a co nejvyšší výkonnost v soutěžním období. Nezbytná je dostatečná regenerace.
Na konci přípravného období je vhodné zařadit 1–2týdenní soustředění.
Na začátku a konci přípravného období bychom měli zařadit testování motorických schopností a dovedností pro kontrolu trénovanosti.
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Z hlediska periodizace síly doporučujeme tréninky alespoň 3x týdně. Rozlišujeme období:
• Anatomické adaptace – v tomto období vystavujeme sportovce pokud možno co nejvyššímu počtu cviků, cviky jsou prováděny nízkou
intenzitou. Cílem je připravit muskuloskeletární aparát na pozdější
náročnější trénink. V přípravě dětí v prvních dvou fázích je téměř
veškerá příprava založená na anatomické adaptaci.
• Rozvoje maximální síly – na základě zjištěného 1RM u jednotlivých
cviků postupně zvyšujeme intenzitu cvičení (60–90 % 1RM, přiměřeně věku a trénovanosti jedince, počet opakování viz kapitola kondiční příprava), celkový počet cviků však snižujeme.
• Rozvoje výbušné síly – dochází k vysoké specifičnosti použitých
cviků, snažíme se imitovat typický pohyb v golfu.

9.1.2 Soutěžní období (SO)
Hlavním cílem je demonstrovat maximální úroveň výkonnosti, kterou
jsme získali v předchozím období. Sportovní formu si lze udržet po dobu
2–4 týdnů. Po zbytek soutěžního období by si měl sportovec udržovat dobrou úroveň výkonnosti. Proto je nezbytné na začátku plánování RTC stanovit vrchol sezóny (toto má význam zejména ve vrcholové fázi přípravy).
Plánování tréninku během soutěžního období musí respektovat vyváženost
vysoké kvality zátěže a dostatečného času pro regeneraci. Kondiční příprava
by měla neustále probíhat (alespoň 2× týdně) tak, aby nedošlo k poklesu
výkonnosti.
V tomto období se však nejvíce využívá nekondiční složka sportovní přípravy – technická, taktická a psychologická příprava.
Z hlediska periodizace síly zařazujeme mikrocykly na rozvoj maximální
síly a výbušné síly – procentuální zastoupení tréninku může být značně
individuální, obecně doporučujeme zařazení jednotlivých mikrocyklů
v poměru 1:1.

9.1.3 Přechodné období (PřO)
Období namáhavé tréninkové a soutěžní činnosti musí být kompenzováno obdobím relaxace. Frekvence tréninku je nízká a TJ jsou krátké (1–2×
týdně). Obsah tréninku je většinou všeobecný a musí podporovat fyzickou
a psychickou regeneraci. Vhodné je zařazení her, kompenzačních cvičení.
Periodizace sportovního tréninku
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Je to okamžik, kdy sami sportovci mohou „rozhodovat“ o náplni tréninku
a trénovat podle pocitu.
Naprosto nevhodné je přechodné období bez jakékoliv pohybové aktivity
(dochází k prudkému poklesu trénovanosti).
Charakteristika přechodného období:
• Snížení tréninkové zátěže (intenzita, objem, frekvence)
• Trénink je založen na všeobecných tréninkových prostředcích, ale
měl by být rozmanitý.
• Bez soutěžní činnosti
• Snaha o udržení dostatečné úrovně kondice
• Psychologická regenerace

9.2 Mikrocykly
MiC je skupina několika tréninkových jednotek. Obvykle plánujeme
tréninky MiC na jeden týden (od pondělí do neděle). Struktura a obsah
týdenního mikrocyklu je určena hlavním tréninkovým úkolem daného
období RTC, typem MiC, kvantitou, kvalitou a povahou tréninkového podnětu. Obměna objemu a intenzity tréninku během a mezi mikrocykly je
základním aspektem trénování (Zahradník & Korvas, 2012).
Pro každý MiC je třeba stanovit úkol (např. zaměření na kondiční složku, technickou, taktickou), přesnou úroveň objemu, intenzity a specifické
tréninkové metody, které by se měly uplatnit. Pro splnění hlavního cíle
a specifických úkolů MiC je potřeba zařadit do něj dvě nebo tři tréninkové jednotky s podobným zaměřením a obsahem. Pro rozvoj pohybových
schopností musí obsahovat TJ s nadprahovými podněty (1–3 TJ). Opakování specifických podnětů je klíčové pro naučení se technických prvků nebo
rozvoj pohybových schopností. Každý mikrocyklus má obvykle jinou zátěž
(Zahradník & Korvas, 2012).
Nejdůležitějším úkolem současné periodizace je systematicky sjednotit
kumulativní nebo vzájemně působící účinky různých prostředků, metod,
frekvence podnětů, organizačních forem atd. Důležitá je rovněž doba nutná
k regeneraci. Tato doba je důležitou součástí adaptačního procesu a čas
na odpočinek po tréninkových jednotkách s různým zaměřením se musí
dodržovat. Tato doba se liší u tréninku síly, vytrvalosti nebo rychlosti (Zahradník & Korvas, 2012).
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Přibližná doba regenerace po různých typech zátěže:
• Po náročném tréninku maximální síly

48–72 h

• Po náročném a dlouhém aerobním tréninku

48 h

• Po lehkém aerobním tréninku

24 h

• Po náročném anaerobně-vytrvalostním tréninku

48 h

• Po lehkém anaerobním vytrvalostním tréninku

24 h

• Po náročném rychlostním tréninku

24 h

• Po lehkém rychlostním tréninku

12 h

Během jednoho dne může sportovec zvládnout jednu až tři tréninkové jednotky v závislosti na objemu a intenzitě tréninku nebo použití regenerace.
V závislosti na věku a výkonnostní úrovni může MiC obsahovat 5 až 20 TJ
v rámci daného týdne. Tréninková zátěž daného mikrocyklu je tedy určena
kombinací objemu, intenzity tréninku a délky odpočinku. MiC je třeba
vytvořit tak, aby eliminoval kumulaci únavy a obnovoval zdroje energie
(Zahradník & Korvas, 2012).

9.3 Tréninková jednotka (TJ)
Struktura tréninkové jednotky se liší podle autorů. Nejčastěji se TJ rozděluje
na 4 části:
• Úvodní
• Průpravná
• Hlavní
• Závěrečná

9.3.1 Úvodní část, cca 2 min
Na začátku TJ trenér informuje svěřence o náplni jednotky, jaké jsou cíle
a jak jich dosáhnout, v případě potřeby dojde k rozdělení svěřenců do
skupin. Je to přechod z neorganizované mimotréninkové aktivity na organizovanou sportovní aktivitu.

9.3.2 Průpravná část (Warm-up), cca 8–15 min
Hlavním cílem této části je připravit sportovce fyzicky i psychicky na hlavní
část jednotky. Během warm-upu dochází k zahřátí organismu, aktivaci
Periodizace sportovního tréninku
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centrální nervové soustavy a dalších orgánových soustav (zejména pohybový aparát). Tuto část můžeme ještě rozdělit na obecnou a speciální. V obecné (5–10 min) se atleti postupně rozběhávají, provádí cyklické pohyby,
dynamický strečink atd.
Ve speciální (3–5 min) dochází k postupné specifikaci pohybů podle náplně
hlavní části tréninku – např. u silového tréninku provádí plánované cviky
s velmi malým odporem. Délka jednotlivých fází warm-up je závislá na
teplotě okolí, připravenosti sportovce a náplni tréninku.

9.3.3 Hlavní část, 30–40 min
V této části plníme hlavní cíl tréninkové jednotky. Struktura hlavní části se
bude lišit podle toho, zda je TJ monotematická či multitematická (rozvíjíme
více motorických schopností nebo dovedností). Posloupnost cviků by měla
respektovat energetickou náročnost a aktivaci nervové soustavy. Na začátku
hlavní části by se měly zařazovat ty nejdůležitější prvky.
V případě, že v TJ rozvíjíme více motorických schopností, bychom měli na
začátek hlavní části (kdy je organismus hráčů odpočatý) zařazovat:
• Koordinační a obratnostní cvičení, rozvoj agility
• Rozvoj rychlostních schopností
• Rozvoj explozivně dynamických silových schopností
• Nácvik nových pohybových dovedností
Do druhé poloviny a na konec hlavní části zařazujeme:
• Ověření a zdokonalení již naučených pohybových dovedností
• Rozvoj dlouhodobé vytrvalosti
• Rozvoj silově vytrvalostních schopností

9.3.4 Závěrečná část (Cool-down), cca 10 min
Je opakem warm-upu. V této fázi se snažíme navrátit organismus do normálního stavu – zpomalené srdeční frekvence, snížení krevního tlaku, snížení tělesné teploty, odbourávání laktátu, snížení emoční aktivace. Do závěrečné části zařazujeme dynamickou aktivitu o nízké intenzitě (vyklusávání,
rychlá chůze), můžeme dále zařadit statickou aktivitu (statický strečink)
a relaxaci. Na konci je vhodné, aby trenér zhodnotil proběhlou TJ.
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10. Instruktážní cviky
10.1 Dolní končetiny (DK)
10.1.1 Výpad vpřed (split squat) – základní varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – stoj rozkročný pravou vpřed, ruce v bok.
• Nadechneme se, zpevníme tělo – klek na levé. Při pohybu dolů by se
koleno přední nohy nemělo dostat před špičku chodidla a mělo by
svírat úhel přibližně 90°. Zadní noha je pokrčena v koleni, koleno
se dotýká podložky a opět svírá úhel 90° nebo i více. Trup držíme
vzpřímeně.
• S výdechem provádíme pohyb nahoru. Po ukončení série vyměníme
nohy a postup opakujeme.
• Většinu práce provádí přední noha.
Dodržujte!
• Udržujte tělo symetricky bez rotací při pohybech dolů i nahoru.
• Stůjte rovně, hlava v prodloužení páteře.
• Pohled upřete dopředu.
• Přecházejte do výpadu lehce, ať je pohyb kontrolovaný.
• Zkontrolujte, zda koleno nohy před vámi míří dopředu.
• Hmotnost těla je spíše na patách.
• Koleno přední nohy nebude výrazně před špičkou.
• Nádech do výpadu, výdech zpět do výchozí pozice
• Pozor na vytočení nebo vybočení kolen na stranu
• Pozor na vytočení chodidel
• Pozor na prohnutí v zádech
• Ramena tlačíme od uší a směrem vzad.
• Zadní DK nesmí být natažená.
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Správné provedení vlevo, špatné provedení vpravo, koleno se vytáčí dovnitř
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10.1.2 Split squat s jednoručními činkami, aquahitem,
kettlebelly nebo zátěžovou vestou – náročnější
varianta
Provedení:
• Stejné jako u základní varianty, zátěž volíme dle tréninkového plánu
zpravidla tak, abychom byli schopni provést 8–12 opakování v sérii
(poslední 2 opakování vnímáme jako velmi náročná).
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10.1.3 Výpad na místě s vyvýšenou zadní nohou (rearfoot-elevated split squat) – náročnější varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – stoj rozkročný levou vpřed, pravá noha špičkou na
stepperu, ruce v bok a provedeme klek na pravé.
• Koleno přední nohy se nesmí dostat před špičku chodidla a mělo by
svírat úhel 90°.
• Zadní noha je také pokrčena v koleni, koleno směřuje dolů a opět
svírá úhel 90°. Horní část těla držíme ve vzpřímené pozici. Po ukončení série vyměníme nohy a postup opakujeme.


Dodržujte!
• Stejné zásady jako u cviku split squat.
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10.1.4 Podřep na jedné noze (single-leg squat) –
náročnější varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – stoj na pravé, předpažit, mírný náklon trupu, hlava
vzpřímená.
• Při pohybu do – podřepu přednožit dolů levou, po celou dobu udržujeme stejné postavení trupu jako při výchozí pozici.
• Vrátíme se zpět do výchozí pozice a opakujeme na druhou stranu.


Dodržujte!
• Plnou kontrolu nad pohybem.
• Hlava je v prodloužení páteře, pohled směřuje před sebe.
• Tělo je zpevněné.
• Nepředklánějte se, ani se příliš nezaklánějte.
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10.1.5 Výpad vzad (reverse lunge) – základní varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – stoj rozkročný, ruce v bok, chodidla na šíři ramen.
• Hlava je v prodloužení páteře a záda v neutrální pozici, následuje –
výpad pravou vzad.
• Při výpadu se koleno přední nohy nesmí dostat před špičku, koleno
a stehno svírají úhel 90°. Zadní noha je také pokrčena v koleni, koleno směřuje dolů a opět svírá úhel 90°. Trup držíme ve vzpřímené
pozici. S výdechem se vracíme do výchozí pozice.


Dodržujte!
• Stejné zásady jako u cviku split squat.
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10.1.6 Výpad vpřed (lunge) – základní varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – stoj rozkročný, ruce v bok, chodidla na šíři ramen.
• Hlava je v prodloužení páteře a záda v neutrální pozici, provedeme –
výpad levou vpřed.
• Při výpadu se koleno přední nohy nesmí dostat před špičku, koleno
a stehno svírají úhel 90°. Zadní noha je také pokrčena v koleni, koleno směřuje dolů a opět svírá úhel 90°. Trup držíme ve vzpřímené
pozici. S výdechem se vracíme do výchozí pozice.


Dodržujte!
• Stejné zásady jako u cviku split squat.
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10.1.7 Výpad stranou (lateral lunge) – základní varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – široký stoj rozkročný, pokrčit předpažmo poníž,
spojit dlaně, výpad pravou stranou. Záda jsou rovná, díváme se přímo před sebe.
• Pravé koleno je pokrčené v úhlu 90°, stehno rovnoběžně se zemí.
Chodidla celou plochou zůstávají na zemi. Hrudník protlačíme při
pokrčení kolene dopředu.
• Vrátíme se do výchozí pozice a cvik zopakujeme na levou nohu.


Dodržujte!
• Chodidla zůstávají po celou dobu na zemi, hmotnost je více na patách.
• Koleno pokrčené nohy je vždy v jedné linii nad chodidlem téže nohy.
• Hýždě tlačte směrem vzad.
• Předpažením si pomůžete udržovat rovnováhu.
• Pozor na vytočení kolen do stran.
• Pozor na přílišný předklon či záklon trupu.
• Pozor na kulatá záda.
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10.1.8 Lunge, lateral a reverse lunge s jednoručkami,
zátěžovou vestou, kettlebelly nebo aquahitem –
náročnější varianta
Provedení:
• Stejné jako u základní varianty, zátěž volíme dle tréninkového plánu
zpravidla tak, abychom byli schopni provést 8–12 opakování v sérii
(poslední 2 opakování vnímáme jako velmi náročná).

10.1.9 Dřep (squat) – základní varianta
Provedení:
• Výchozí pozice - stoj rozkročný, předpažit, dlaně dolů, hlava v prodloužení páteře.
• Provedeme – dřep rozkročný na celých chodidlech, s nádechem jdeme tak hluboko, jak je to jen možné s ohledem na správné provedení
(bez zaoblení bederní páteře). Ujistíme se, že paty zůstávají na podlaze a kolena v jedné linii nad chodidly.
• S výdechem se vracíme zpět do výchozí pozice.
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Pohled z boku:
Dodržujte!
• Tělo je vzpřímené.
• Cvik se snažte provádět v plném rozsahu.
• Náklon holenní kosti je stejný jako náklon trupu.
• Pozor na vytočení kolen do stran či dovnitř.
• Hýždě tlačte směrem vzad.
• Váha je na patách, paže v předpažení pomáhají udržet stabilitu.
• Pozor na předklon či záklon trupu, zejména bederní oblasti.
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10.1.10 Dřep – paty podložené – snazší varianta (cvik
zařazujeme obzvláště v případě zhoršené mobility
kotníků)
Provedení:
• Stejné zásady jako u cviku split squat.
• Paty podložíme rovnoměrně vysokou podložkou (zhruba 2–3 cm).

10.1.11 Sumo dřep s kettlebellem nebo jednoruční činkou
– snazší varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – dřep rozkročný na celých chodidlech, ruce na kettlebell.
• Provedeme – stoj rozkročný, předpažit dolů dovnitř (s výdechem).
• Ujistíme se, že paty zůstávají na podlaze a kolena v jedné linii nad
chodidly.
• S nádechem se vracíme zpět do výchozí pozice.
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Dodržujte!
• Tělo je vzpřímené.
• Paže pouze fungují jako háky – nezvedat kettlebell rukama, nezvedat
ramena.
• Provádějte vždy v plném rozsahu.
• Náklon holenní kosti je stejný jako náklon trupu.
• Kolena jsou v pozici nad chodidly.
• Nezvedejte paty.
• Pozor na předklon či záklon trupu.
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10.1.12 Dřep se zátěžovou vestou nebo jednoručními
činkami – náročnější varianta
Provedení:
• Stejné jako u základní varianty, zátěž volíme dle tréninkového plánu
zpravidla tak, abychom byli schopni provést 8–12 opakování v sérii
(poslední 2 opakování vnímáme jako velmi náročná).



10.1.13 Most (bridge) – základní varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – mírný leh roznožný skrčmo na patách. Paže podél
těla dlaněmi dolů.
• Pánev zvedneme tak, aby s rameny a koleny tvořila přímku. V této
poloze chvilku setrváme a poté se vrátíme do výchozí pozice.
Dodržujte!
• Tělo v jedné přímce.
• Pánev je symetricky.
• Aktivně stahujte břicho a hýždě.
• Pozor na vytočení kolen do stran.
• Neprohýbejte se v bedrech.
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• Primárně musíte cítit práci hýždí, ne v oblasti hamstringů.
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10.1.14 Most jednonož (single-leg bridge) – náročnější
varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – mírný leh roznožný skrčmo na patách, přednožit
dolů pravou.
• Pánev zvedneme tak, aby s rameny a koleny tvořila přímku. V této
poloze chvilku setrváme a poté se vrátíme do výchozí pozice.
• Cvik zopakujeme na druhou stranu.

Dodržujte!
• Stejné zásady jako u cviku bridge.
Instruktážní cviky

75

10.1.15 Most s použitím bosu – náročnější varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – mírný leh roznožný skrčmo, chodidla na bosu.
• Pánev zvedneme tak, aby s rameny a koleny tvořila přímku. V této
poloze chvilku setrváme a poté se vrátíme do výchozí pozice.

Dodržujte!
• Stejné zásady jako u cviku bridge.
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10.1.16 Most s použitím bosu, ruce v předpažení –
náročnější varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – mírný leh roznožný skrčmo, předpažit, chodidla na
bosu.
• Pánev zvedneme tak, aby s rameny a koleny tvořila přímku. V této
poloze chvilku setrváme a poté se vrátíme do výchozí pozice.
• Cvik zopakujeme na druhou nohu.

Dodržujte!
• Stejné zásady jako u cviku bridge.
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10.1.17 Zakopávání s velkým míčem (stability ball leg
curl) – náročnější varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – leh, paty na míči.
• Pánev zvedneme tak, aby s rameny a koleny tvořila přímku. V této
poloze chvilku setrváme.
• Ve stejný okamžik pokrčíme kolena a zvedneme pánev vzhůru (z pozice – leh, paty na míči do leh skrčmo, chodidla na míči).

Dodržujte!
• Stejné zásady jako u cviku bridge.
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10.1.18 Přeskoky (lateral skip)
Provedení:
• Výchozí pozice – mírný podřep, pokrčení zánožmo (lze i přinožmo)
dovnitř levou – pokrčit předpažmo dolů levou, předloktí vzhůru
dovnitř – zapažit zevnitř pravou.
• Z výchozí pozice provedeme – poskok vlevo pravou s výměnou
nohou – mírný podřep, pokrčení zánožmo (lze i přinožmo) dovnitř
pravou – pokrčit předpažmo dolů pravou, předloktí vzhůru dovnitř
– zapažit zevnitř levou.
• Opakujeme na druhou stranu.


Dodržujte!
• Plnou kontrolu nad dopadem.
• Hlava je rovně, hleďte před sebe.
• Aktivní švih horních končetin.
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10.1.19 Unožování s expanderem
Provedení:
• Výchozí pozice – stoj spojný. Za kotníky upevníme posilovací gumu
(expander).
• Zpevníme tělo a provedeme stoj spojný, unožit dolů pravou.
• Opakujeme i na druhou stranu.


Dodržujte!
• Plnou kontrolu nad pohybem.
• Hlava je rovně, hleďte před sebe.
• Tělo je zpevněné.
• Nepředklánějte se, ani se příliš nezaklánějte.
• Stojná noha je vždy mírně pokrčená.
• Pozor na vytáčení, resp. rotaci v kyčli unožované nohy.
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10.2 Hluboký stabilizační systém (HSS, Core)
10.2.1 Podpor na boku (side plank) – základní varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – podpor na levém předloktí vlevo ležmo. Levý loket
je přímo pod levým ramenem.
• Zapojíme břišní svaly a levým loktem zatlačíme do země, až se boky
zvednou. Tělo je v jedné přímce.
• Opakujeme na druhou stranu.

Dodržujte!
• Loket je v jedné linii pod ramenem.
• Neprohýbejte se v bedrech ani nevystrkujte zadek, nerotujte.
• Hlava je v jedné linii s tělem.
• Nesmí docházet ke svěšení ramen.
• Pozor na „krčení“ ramen či zvedání (myšleno směrem k uším).
• Spodní rameno aktivně vytlačuje tělo vzhůru (tlačí proti podložce).
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10.2.2 Podpor na boku – nohy pokrčené (side plank) –
snazší varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – podpor na levém předloktí vlevo klečmo. Levý
loket je přímo pod levým ramenem a v jedné linii s kyčlemi.
• Zapojíme břišní svaly a levým loktem zatlačíme do země, až se boky
zvednou. Hrudní koš je zvednutý a rameno v jedné rovině.

Dodržujte!
• Stejné zásady jako u cviku side plank.
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10.2.3 Vzpor na boku – náročnější varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – vzpor levou vlevo ležmo.
• Levá dlaň je přímo pod ramenem.
• Zatlačíme do levé dlaně a zvedneme se. Tělo je v jedné přímce a levá
paže je mírně pokrčená po celou dobu.

Dodržujte!
• Dlaň je v jedné linii pod ramenem.
• Neprohýbejte se v bedrech ani nevystrkujte zadek.
• Hleďte před sebe.
• Hlava je v jedné linii s tělem.
• Nesmí docházet ke svěšení ramen nebo úplnému propnutí lokte.
• Pozor na „krčení“ ramen, či zvedání (myšleno směrem k uším).
• Spodní rameno aktivně vytlačuje tělo vzhůru (tlačí proti podložce).
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10.2.4 Podpor ležmo (front plank) – základní varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – podpor na předloktích ležmo.
• Aktivujeme střed těla a hýžďové svaly. Váha spočívá na předloktích
a prstech nohou, dýcháme volně. Zaměříme se na udržení středu těla
a nohou v jedné rovině.
• Zůstaneme v pozici podporu, udržujeme precizní formu a hýžďové
svaly necháme zatnuté.

Dodržujte!
• Neprohýbejte se v bedrech ani nezvedejte zadek, nijak nerotujte.
• Tělo je v jedné linii.
• Lokty jsou v jedné linii pod rameny.
• Hleďte k zemi.
• Hlava je v neutrální pozici.
• Nohy jsou natažené po celou dobu.
• Nesmí docházet ke svěšení ramen (nesmí být prohlubeň mezi lopatkami „miska“, naopak se soustřeďte na vytažení vzhůru – aktivní
„kopeček“ v oblasti lopatek).
• Rozložení váhy by mělo být 50:50 poměrově mezi špičky a předloktí.
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• Pokud jedinec cvik nezvládá, může lehce podsazovat pánev (aktivizace spodní části přímého břišního svalu) nebo přejít najednodušší
variantu v kleku.

10.2.5 Podpor ležmo – ohnutá kolena (front plank) –
snazší varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – podpor na předloktích klečmo, lokty jsou na šíři
ramen kolmo k zemi, hlava v prodloužení trupu a dlaně jsou přitisknuté na podložku.
• Aktivujeme střed těla a hýžďové svaly. Váha spočívá na předloktích,
dýcháme volně. Zaměříme se na udržení středu těla.
• Zůstaneme v pozici podporu, udržujeme precizní formu a hýžďové
svaly necháme zatnuté.

Dodržujte!
• Stejné zásady jako u cviku front plank.
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10.2.6 Podpor na boxu – snazší varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – podpor na předloktí ležmo na boxu.
• Lokty na šíři ramen kolmo k zemi. Aktivujeme střed těla a hýžďové
svaly a tělo udržujeme v jedné přímce. Váha spočívá na předloktích
a prstech nohou, dýcháme volně. Zaměříme se na udržení středu těla
a nohou v jedné rovině.
• Zůstaneme v pozici prkna, udržujeme precizní formu a hýžďové
svaly necháme zatnuté.

Dodržujte!
• Stejné zásady jako u cviku front plank.
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10.2.7 Vzpor ležmo (front plank) – náročnější varianta
Provedení:
• Vychozí pozice – leh na břiše na podložce, hlava míří dopředu a dlaně jsou přitisknuty na podložku.
• Aktivujeme střed těla a hýžďové svaly a tělo zvedneme z podložky
(pozice – vzpor ležmo). Váha spočívá na předloktích a prstech nohou, dýcháme volně. Zaměříme se na udržení středu těla a nohou
v jedné rovině.
• Zůstaneme v pozici prkna, udržujeme precizní formu a hýžďové
svaly necháme zatnuté, poté se pomalu a kontrolovaně vrátíme do
výchozí pozice.

Dodržujte!
• Stejné zásady jako u cviku front plank.
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10.2.8 Podpor na gymnastickém míči – náročnější
varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – podpor na předloktích klečmo na gymnastickém
míči.
• Aktivujeme střed těla a hýžďové svaly. Trup mírně nakloníme dopředu. Váha spočívá na předloktích a kolenou, dýcháme volně. Zaměříme se na udržení středu těla a nohou v jedné rovině.

Dodržujte!
• Stejné zásady jako u cviku front plank.

88

Kondiční příručka

10.2.9 Podpor se zvednutou horní končetinou –
náročnější varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – podpor na předloktích ležmo.
• Aktivujeme střed těla a hýžďové svaly. Váha spočívá na předloktích
a prstech nohou, dýcháme volně. Zaměříme se na udržení středu těla
a nohou v jedné rovině.
• Zpevníme tělo, pánev zůstává v neutrálním postavení a provedeme –
podpor na předloktích ležmo, vzpažit pravou, dlaň na kettlebell.
• Zůstaneme v pozici, udržujeme precizní formu a hýžďové svaly necháme zatnuté. Poté se pomalu a kontrolovaně vrátíme do výchozí
pozice. Opakujeme na druhou stranu.

Dodržujte!
• Stejné zásady jako u cviku front plank.
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10.2.10 Superman – náročnější varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – vzpor ležmo.
• Poté provedeme zanožení levou a vzpažení pravou. Paže i noha jsou
společně s trupem v jedné linii.
• Vydržíme po stanovený čas, poté se vrátíme do výchozí pozice.
• Pohyb opakujeme na druhou stranu.

Dodržujte!
• Stejné zásady jako u cviku front plank.
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10.2.11 Vzpor s jednoručními činkami – veslování (plank
row) – náročnější varianta
Provedení:
• Do každé ruky vezmeme jednoruční činku a zaujmeme výchozí pozici – vzpor ležmo na činkách (výhodné jsou činky hexagonálního
tvaru).
• Zpevníme tělo a s přítahem pravé provedeme – vzpor ležmo na činkách, přítahem pokrčit zapažmo pravou, předloktí vpřed. Loket bude
svírat ostrý úhel.
• Poté činku položíme zpět a opakujeme na druhou stranu.

Dodržujte!
• Stejné jako u základní varianty, zátěž volte podle tréninkového plánu zpravidla tak, abyste byli schopni provést 8–12 opakování v sérii
(poslední 2 opakování vnímejte jako velmi náročná).
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10.2.12 Zvedání trupu (straight-leg sit-up)
Provedení:
• Výchozí pozice – mírný leh roznožný, předpažit dolů.
• Zpevníme tělo a pomalu a plynule zvedáme trup do pozice – sed,
předpažit.
• Poté se pomalu vracíme zpět do výchozí pozice.

Dodržujte!
• Tělo je zpevněné.
• Pozice hlavy je v neutrální poloze.
• Nohy jsou natažené po celou dobu.
• Nezvedejte nohy od podložky.
• Nevyužívejte hmitů.
• Zvedání by mělo být postupně přes celý břišní lis.
• V horní pozici narovnaná záda a ramena tlačte dozadu.
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10.2.13 Farmářská chůze s jednou činkou nebo
kettlebellem (farmers walk)
Provedení:
• Výchozí pozice – mírný stoj rozkročný, v ruce držíme kettlebell nebo
činku. Stojíme vzpřímeně.
• Vykročíme dopředu, aniž by náš trup rotoval do strany nebo se naše
páteř nakláněla do strany. Chodíme až do pocitu, kdy už nemáme
kontrolu nad zpevněným trupem.
• Předáme do druhé ruky a zopakujeme.

Dodržujte!
• Nevytáčejte ramena (ramena tlačte vzad, lopatky k páteři).
• Nevytáčejte se v bocích.
• Zachovejte neutrální pozici zad.
• Soustřeďte se na zpevnění středu těla (core).
• Hlava s páteří je v jedné linii.
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10.3 Horní končetiny a záda
10.3.1 Klik (push-up) – základní varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – vzpor ležmo.
• Hlava v prodloužení trupu, brada zatažená, pohled směřuje směrem
k zemi, záda ve vodorovné poloze, ve které zachováme přirozenou
rovinu páteře a provedeme klik.
• S nádechem provedeme pohyb dolů s pokrčenými lokty.
• Těsně před nejnižším bodem zadržíme dech a s výdechem se vrátíme
zpět do výchozí pozice.

Různé pozice rukou:
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Dodržujte!
• Neprohýbejte se v bedrech ani nezvedejte zadek.
• Tělo je v jedné linii.
• Hlava je v neutrální pozici.
• Nesmí docházet ke svěšení ramen.
• Aktivní břicho a svaly hýždí.
• Lopatky roztahujte od sebe (vytahujte se z ramen).

10.3.2 Klik o stěnu – snazší varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – úzký stoj rozkročný, pokrčit předpažmo poníž,
ruce vztyčené. Ruce opřeme o zeď.
• Zpevníme břicho, zadek a s nádechem provedeme klik. Snažíme se
jít tak hluboko, jak je to jen možné bez dotyku další části těla.


Dodržujte!
• Stejné zásady jako u cviku push-up.
Instruktážní cviky

95

10.3.3 Klik na boxu
Provedení:
• Výchozí pozice – vzpor klečmo na boxu.
• Hlava v prodloužení trupu, brada zatažená, pohled směřuje směrem
k boxu, kolena budou pokrčená, záda ve vodorovné poloze, ve které
zachováme přirozenou rovinu páteře.
• S nádechem provedeme klik.
• Těsně před nejnižším bodem zadržíme dech a s výdechem se vrátíme
zpět do výchozí pozice.

Dodržujte!
• Stejné zásady jako u cviku push-up.
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10.3.4 Klik s pokrčenými koleny tzv. „dámský klik“ –
snazší varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – leh na břiše.
• Hlava v prodloužení trupu, dlaně v úrovni ramen, lokty u těla, čelo
opřené, kolena budou pokrčená, záda ve vodorovné poloze, ve které
zachováme přirozenou rovinu páteře.
• Pokračujeme – leh na břiše, skrčit zapažmo, dlaně na zem, pokrčit
přinožmo – klik.

Dodržujte!
• Stejné zásady jako u cviku push-up.
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10.3.5 Klik na boxu – snazší varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – vzpor ležmo, dlaně na boxu.
• Hlava v prodloužení trupu, brada zatažená, pohled směřuje směrem
k boxu, kolena budou mírně pokrčená, záda ve vodorovné poloze, ve
které zachováme přirozenou rovinu páteře.
• S nádechem provedeme – vzpor ležmo – klik.
• Těsně před nejnižším bodem zadržíme dech a s výdechem se vrátíme
zpět do výchozí pozice.

Dodržujte!
• Váha spočívá více na nohou.
• Stejné zásady jako u cviku push-up.
98

Kondiční příručka

10.3.6 Klik s dolními končetinami na boxu (feet elevated
push-up) – náročnější varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – vzpor ležmo, špičky na boxu.
• Hlava v prodloužení trupu, brada zatažená, pohled směřuje směrem
k zemi, záda ve vodorovné poloze, ve které zachováme přirozenou
rovinu páteře.
• S nádechem provedeme – vzpor ležmo – klik.
• Těsně před nejnižším bodem zadržíme dech a s výdechem se vrátíme
zpět do výchozí pozice.

Dodržujte!
• Váha spočívá více na pažích (ramenou).
• Stejné zásady jako u cviku push-up.
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10.3.7 Klik se zátěžovou vestou – náročnější varianta
Provedení:
• Stejné jako u základní varianty, zátěž volíme dle tréninkového plánu
zpravidla tak, abychom byli schopni provést 8–12 opakování v sérii
(poslední 2 opakování vnímáme jako velmi náročná).
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10.3.8 Klik – nohy na bosu – náročnější varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – vzpor ležmo, špičky na bosu.
• Hlava v prodloužení trupu, nohy na bosu, brada zatažená, pohled
směřuje směrem k zemi, záda ve vodorovné poloze, ve které zachováme přirozenou rovinu páteře.
• S nádechem provedeme vzpor ležmo – klik.
• Těsně před nejnižším bodem zadržíme dech a s výdechem se vrátíme
zpět do výchozí pozice.

Dodržujte!
• Stejné zásady jako u cviku push-up.
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10.3.9 Klik – ruce na bosu – náročnější varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – vzpor ležmo, dlaně na bosu zevnitř.
• Hlava v prodloužení trupu, brada zatažená, pohled směřuje směrem
k zemi, záda ve vodorovné poloze, ve které zachováme přirozenou
rovinu páteře.
• S nádechem provedeme – vzpor ležmo, dlaně na bosu zevnitř – klik.
• Těsně před nejnižším bodem zadržíme dech a s výdechem se vrátíme
zpět do výchozí pozice.

Dodržujte!
• Stejné zásady jako u cviku push-up.
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10.3.10 Výdrž ve shybu
Provedení:
• Výchozí pozice – výdrž ve shybu podhmat.
• Pro snadnější variantu volíme odporovou gumu.
• Aktivujeme břicho, stáhneme hýžďové svalstvo a napnuté nohy mírně přednožíme.

Dodržujte!
• Záda jsou rovná.
• Ramena zpevněná a aktivně tlačená vzad.
• Mírně „vyprsit“ hrudník směrem k hrazdě.
• Neprohýbejte se v bederní části.
• Hlava v prodloužení páteře.
• Brada po celou dobu nad hrazdou.
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10.3.11 Kick back
Provedení:
• Výchozí pozice – předklon, předpažit levou, dlaň na lavičku – pokrčit připažmo pravou.
• Záda jsou rovná, ramena a hlava v neutrální pozici. Činku uchopíme
neutrálním úchopem.
• Postupným tahem provedeme pohyb zapažit poníž pravou.
• Brzdíme pohyb zpátky.


Dodržujte!
• Zpevněné břicho.
• Neposouvejte lokty před tělo, držte je u těla.
• Ramena nejsou vysunutá k uším.
• Udržujte výchozí pozici.
• Neprohýbejte se v bedrech.
• Hlava v prodloužení páteře.
• Záda v předklonu v neutrální pozici.
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10.3.12 Bicepsový zdvih
Provedení:
• Výchozí pozice – mírný stoj rozkročný, činky v dlaních. Závaží držíme podhmatem.
• Provedeme bicepsový zdvih (pozice – připažit skrčmo).


Dodržujte!
• Ramena jsou uvolněná (lehce tlačena vzad, aby se nezapojila do pohybu zdvihu).
• K pohybu dochází pouze v loktech.
• Zápěstí je zpevněné.
• Lokty jsou u těla.
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10.3.13 Zvedání trupu – základní cvik
Provedení:
• Výchozí pozice – leh na břiše – skrčit vzpažmo zevnitř, čelo na rukou. Ramena necháme uvolněná a střed těla aktivovaný. Nadechneme se!
• S výdechem zvedneme horní část těla z podlahy (pozice – leh na
břiše prohnutě – skrčit vzpažmo zevnitř, čelo na rukou). Cvičíme
pomalu a opatrně (silově, nikoliv švihově). Neprovádíme trhavé pohyby hlavou, abychom si nenamohli zádové nebo krční svalstvo.
• V krajní pozici provedeme nádech a poté pomalu a opatrně pokládáme trup zpět na podlahu do výchozí pozice.

Dodržujte!
• Pohyb neprovádějte hlavou.
• Nohy držte u sebe.
• Ramena nechte uvolněná (nezvedat).
• Pohyb ovládejte pomocí středu těla.
• Trup pomalu spouštějte.
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10.3.14 Zvedání trupu a dolních končetin – náročnější
varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – leh na břiše rozkročný, vzpažit, dlaně vpřed. Ramena jsou uvolněná. Nadechneme se!
• S výdechem provedeme zanožení. Nohy máme mírně roztažené a aktivujeme hýžďové svaly, aby nedošlo k přílišnému prohnutí zad.
• V této pozici vydržíme několik sekund, poté se pomalu a opatrně
vrátíme do výchozí pozice. Cvičení podle potřeby opakujeme.

Dodržujte!
• Po celou dobu udržujte kontrakci středu těla.
• Nezaklánějte hlavu mimo přirozenou pozici.
• Ramena tlačte směrem vzad.
• Aktivujte hýžďové svaly.
• Nohy mírně od sebe.
• Klesání korigujte středem těla.
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10.3.15 Stahování lopatek
Provedení:
• Výchozí pozice – leh na břiše rozkročný, vzpažit, dlaně vpřed.
• S postupným výdechem přitahujeme paže do pozice – leh na břiše
rozkročný, pokrčit mírně upažmo dolů, předloktí vzhůru, dlaně
vpřed.
• Netlačíme lopatky k sobě, hlavní částí, kterou tlačíme ke stropu, nejsou lokty, ale předloktí.

Dodržujte!
• Neprohýbejte se v bedrech.
• Hlava se po celou dobu dotýká země.
• Snažte se o plynulý pohyb.
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10.3.16 Stahování lopatek na velkém míči – náročnější
varianta
Provedení:
• Výchozí pozice – leh na břiše na míči rozkročný, vzpažit, dlaně vpřed.
• S postupným výdechem přitahujeme paže do pozice – leh na břiše
rozkročný, pokrčit upažmo poníž, předloktí vzhůru, dlaně vpřed.
• Netlačíme lopatky k sobě, hlavní částí, kterou tlačíte ke stropu nejsou
lokty, ale předloktí.

Dodržujte!
• Stejné zásady jako u cviku stahování lopatek.
Instruktážní cviky
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10.3.17 Hyperextenze na gymnastickém míči
Provedení:
• Výchozí pozice – leh na břiše na míči ohnutě, ruce v týl. Břišní a stehenní svaly ho pevně “obalují“, prsty u nohou se dotýkají země.
• Při nádechu se pomalu narovnáváme, pohyb ovládáme zapojením
břišních a hýžďových svalů.
• Při výdechu pomalu a plynule spouštíme horní část těla do výchozí
pozice.

Dodržujte!
• Aktivujte střed těla.
• Zpevněte hýžďové svaly.
• Kolena jsou zlehka pokrčená.
• Prsty u nohou se dotýkají podlahy.
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10.4 Foam Roller
Každý z cviků opakujeme podle potřeby. Doporučujeme na každou partii minimálně 6 opakování.

10.4.1 Chodidlo
Provedení:
• Výchozí pozice – stoj přednožný pokrčmo pravou, noha na rolleru
(naboso) a snažíme se mírným tlakem jezdit po celé plosce nohy.
Opakujeme alespoň 6× tam i zpět.
• Po dokončení vystřídáme strany. Čím pomaleji pohyb provádíme,
tím je cvičení efektivnější.
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10.4.2 Zadní strana bérce
Provedení:
• Výchozí pozice – sed zkřížný pravou přes, roller umístíme těsně nad
chodidlo.
• Snažíme se válcovat po celé ploše až k zadní straně kolena.
• Po dokončení vystřídáme strany. Čím pomaleji pohyb provádíme,
tím je cvičení efektivnější.
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10.4.3 Přední strana bérce
Provedení:
• Výchozí pozice – vzpor dřepmo zánožný levou.
• Za pomocí natažených paží a levé nohy válcujeme bérec od kotníku
až po koleno.
• Snažíme se válcovat po celé ploše. Po dokončení vystřídáme strany.
Čím pomaleji pohyb provádíme, tím je cvičení efektivnější.
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10.4.4 Zadní strana stehen
Provedení:
• Výchozí pozice – sed zkřížný pravou přes (vzpor vzadu ležmo vysazeně).
• Zadek je ve vzduchu a za pomocí pohybu paží válcujeme od zadní
strany kolena až po hýžďové svalstvo.
• Snažíme se válcovat po celé ploše. Po dokončení vystřídáme strany.
Čím pomaleji pohyb provádíme, tím je cvičení efektivnější.

Vytáčíme boky
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10.4.5 Přední strana stehen
Provedení:
• Výchozí pozice – podpor na předloktích ležmo, unožit skrčmo levou,
stehno a bérec levé vnitřní stranou na podložce, roller pod stehnem
pravé.
• Poté provedeme – pokrčit pravou a paží válcujeme po celé ploše od
kolena až po kyčelní kloub. Po dokončení vystřídáme strany. Čím
pomaleji pohyb provádíme, tím je cvičení efektivnější.

Druhý způsob – zastavíme a pokrčujeme DK
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10.4.6 Hýžďové svalstvo
Provedení:
• Výchozí pozice – vzpor vzadu dřepmo, unožit skrčmo dovnitř pravou přes levé koleno.
• Snažíme se válcovat po celé ploše ve více směrech. Po dokončení
vystřídáme strany. Čím pomaleji pohyb provádíme, tím je cvičení
efektivnější.
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10.4.7 Abduktory
Provedení:
• Výchozí pozice – leh na pravém boku na rolleru, upažit povýš pravou, připažit vpřed levou, dlaň na podložku, pokrčit přednožmo
levou, noha na zemi. Válcujeme od hýžďového svalstva a zastavíme
mírně nad kolenem spodní nohy.
• Poté v polovině stehna zastavíme a DK pokrčujeme.
• Snažíme se válcovat po celé ploše ve více směrech. Po dokončení
vystřídáme strany. Čím pomaleji pohyb provádíme, tím je cvičení
efektivnější.

Instruktážní cviky

117

10.4.8 Adduktory
Provedení:
• Výchozí pozice – podpor na předloktích ležmo prohnutě, unožit
skrčmo levou, stehno levé vnitřní stranou na rolleru.
• Poté v polovině stehna zastavíme a pravou DK alespoň 6× natáhneme.
• Snažíme se válcovat po celé ploše ve více směrech. Po dokončení
vystřídáme strany. Čím pomaleji pohyb provádíme, tím je cvičení
efektivnější.
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10.4.9 Zádové svalstvo
Provedení:
• Výchozí pozice – leh skrčmo roznožný na rolleru, mírný předklon,
předpažit dolů dovnitř. Roller je umístěn těsně nad bederní částí zad.
• Válcujeme až po oblast lopatek a poté se vracíme zpět do původní
pozice.
• Snažíme se válcovat po celé ploše ve více směrech. Po dokončení
vystřídáme strany. Čím pomaleji pohyb provádíme, tím je cvičení
efektivnější.
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10.4.10 Mobilizační cvičení na hrudní páteř
Provedení:
• Výchozí pozice – leh skrčmo roznožný, ruce v týl – provádíme hrudní předklon. Ležíme celým tělem na válci, roller je umístěn nad bederní částí zad.
• Hlava je opřená o dlaně. Zadek je na zemi a postupně se s výdechem
zakláníme až do příjemného uvolnění.
• Opakujeme 4× a posuneme se o kousek směrem nahoru a opakujeme až po oblast lopatek. Čím pomaleji pohyb provádíme, tím je
cvičení efektivnější.
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10.4.11 Krční páteř
Provedení:
• Výchozí pozice – leh skrčmo roznožný, otočit hlavu vlevo/vpravo.
Roller je položen do oblasti krční páteře.
• Vytáčíme na obě strany.
• Čím pomaleji pohyb provádíme, tím je cvičení efektivnější.
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