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Co hledáme ???

Špičkový hráč
=
Fotbalový talent
+
fyzická připravenost

Fotbal

Fotbal na nejvyšší úrovni
reprezentace/vítězové LM
= vrcholový sport

Fotbal
Fotbal na úrovni reprezentace/LM = vrcholový sport
Vrcholový sport dělají vrcholoví sportovci
Vrcholoví sportovci jsou špičkově připravení
Co to je být špičkově připravený???
Znamená to být minimálně standardně připravený ve
všech parametrech výkonu a nejlépe v být v některých
parametrech nadstandardně připravený (rychlost, síla,
vytrvalost, flexibilita) + prevence zranění.
Reprezentant = být nadstandardně připravený!!!

Kondiční trenéři u reprezentace

Dílčí úkol kondičních trenérů
Definovat kondiční složku sportovního výkonu našich
reprezentantů:
1. Vypracování testové baterie motorických schopností
(dovedností)
2. Stanovení výkonnostních standardů
3. Vyhodnocení výsledků testové baterie
4. Diagnostikování případných nedostatků
5. Pomoc s jejich odstraňováním formou spolutvorby
doplňkových individuálních tréninkových programů

Výsledky testování

Vyhodnocování fyzických parametrů na základě
srovnání výkonnosti v zahraničí trénujících hráčů
(U-16/17/17/19/21) a stejně starých hráčů trénujících
v Čechách.
Velké rozdíly v:
náročnosti tréninků/ve výkonech/v přístupu k tréninku

Fotbal
Všichni chceme vychovávat reprezentanty.
Naše názory na pojem nadstandardně připravený se budou
určitě lišit.
Naše názory na výběr parametrů, které bychom měli
testovat se také budou lišit.
Snaha FAČR sjednotit naše názory na porovnání fyzických
parametrů.
FAČR – komplexní testy reprezentantů
V některých případech obrovské rozdíly mezi domácími a
zahraničními hráči
Snaha o zavedení standardů

Co tedy testujeme?

Laboratorní testy:
•
•
•
•

Detailní tělesné složení - Tanita
Stabilita
Dynamická síla DK – odrazová deska
Svalové dysbalance DK – Cybex

Co tedy testujeme?

Terénní testy - 1. stupeň:
(Určeno pro využití i v podmínkách malých amatérských klubů, jako možnost
vyhodnocení a porovnání úrovně fyzické připravenosti hráčů)
• Silové testy
–
–
–
–

•

Shyby nadhmatem (síla HK)
Vznosy na žebřinách (síla trupu)
Skok daleký z místa (dynamická síla DK)
Délka kopu (specifická dynamická síla DK)

Rychlostní testy
– 30m z polovysokého startu
– Člunkový běh 4x10m

•

Testy flexibility
– Hloubka předklonu v sedě
– Široký sed roznožný 90° - lokty na zem

•

Testy ve zkušebním provozu
– běh na 20m letmo se změnou směru s vedením míče
– Člunkový běh 4x10m s vedením míče

Co tedy testujeme?

Terénní testy - 2. stupeň:
(Určeno pro využití spíše v podmínkách profesionálního fotbalu a reprezentačních výběrů)

• Silové testy
– Rychlost střely ( pravá i levá DK)

• Rychlostní testy
– Akcelerační rychlost -5m, 10m
– Lokomoční rychlost – 20m letmo
– Rychlost se změnou směru
•
•

K test
505 agility test

• Vytrvalostní testy
– Bumaza
– YoYo intermitent recovary test

Co tedy testujeme?

Specifické terénní testy - brankáři:
(Určeno pro využití i v podmínkách malých amatérských klubů, jako možnost vyhodnocení a porovnání úrovně fyzické připravenosti hráčů)

Testy byly definovány v úzké spolupráci s reprezentačním trenérem brankářů, Petrem
Koubou. Detailní popis je v elektronickém časopise Fotbal a trénink 3/2013.

• Silové testy
– Délka výkopu ze země
– Délka výkopu z ruky
– Délka výhozu

• Testy koordinace
– „Pád – břevno – pád“

K čemu a jak chceme výsledky využít?
– Na základě výsledků nejúspěšnějších hráčů, objektivizovat „optimální
úroveň“ motorických schopností pro dosažení mezinárodně
konkurenceschopné výkonnosti
– Umožnit hráčům i trenérům všech věkových i výkonnostních kategorií
objektivně sledovat a porovnávat vývoj výkonnosti
– Pomoci nalézt východiska pro odstranění „výkonnostních překážek“
limitujících herní výkon, odpovídající současné mezinárodní úrovni
– Přispět k efektivnějšímu plánování a realizaci tréninkového procesu pomocí
objektivní kontroly a vyhodnocování trénovanosti

Karta hráče
Fyzické parametry
Jméno hráče

21.11.2012

21.11.2012

25.9.2013

25.9.2013

Odrazová síla

výkon

porovnání v mužstvu

výkon

porovnání v mužstvu

Snožmo s rukama v cm

44,3/45,8/44,6

50,4/42,0/30,8cm

Snožmo bez rukou v cm

38,6/37,9/38,7

42,4/36,1/24,5cm

statický dřep v cm

37,4/37,4/37,8

42,8/35,3/25,4cm

seskok-výskok v cm

42,5/46,5/48,2

49,6/44,1/36,4cm

Rychlost
akcelerace na 5m/10m sec
505 sec
K-test sec

1,01/1,69

0,96 - 1,13sec/ 1,68 - 1,87sec

1,01/1,72

0,92/1,056/1,15-1,54/1,77/1,89

2,37/2,48/4,4

2,33 - 2,67sec / 2,34 - 2,57sec/ 0 - 5,9%

2,44/2,44/0%

2,26/2,417/2,54-2,24/2,421/2,54/ 0-6,8

9,93

9,93/11,05sec

10,25

10,0/10,43/11,05 sec

Bumaza 5m

1,25/4,7

1,09 - 1,31sec/1,85 - 14 %

1,15/7,6%

1,08/1,183/1,25/1,6-12 %

Bumaza 10m

1,78/5,0

1,78-1,99sec/ 1,6 - 9,4%

1,82/4,3%

1,82/1,906/2,04/1,6-5,8 %

Bumaza koordinace

2,61/3,4

2,43-2,70sec /2,6 - 12%

2,72/5,3%

2,52/2,593/2,72 /0,8-9 %

5,64/3,1/201/26

5,37-5,93sec/1,6 - 5,2%

5,68/3,8%/196TF/28

5,43/5,607/5,83/0,9-4,2 %

121/106/12

123-101km/h-111-87km/h-0-23%

118/109/7,6%

126,6/114,16/106,6-111,6/101,63/93,5/ 2,816%

30m letmo

3,28

3,28 - 3,80sec

20m letmo

2,19

2,19 - 2,49sec

2,19

2,10/2,29/2,46 sec

2280/XXX/XXX/XXX

2920 - 1200m

2200/212/12

3000/2472,8/1760m

Bumaza celkem
Rychlost střely v km/h

vytrvalost
Yo-Yo intermitent

Cybex
Quadriceps výkon

3,32/3,53/6

Hamstring výkon

1,98/2,1/6

předo-zadní asimetrie

osobní hodnocení

hodnocení

60/60

Symetrické posilování dolních končetin

nedostatky: stabilita na pravé noze o dost než na levé, síla

Nadprůměrná: akcelerace, maximální rychlost, rychlost střelby, rychlost
změny směru v některých parametrech pouze průměrná Podprůměrná síla
paží a břicha, vytrvalost Téměř ve všech parametrech zhoršení!!!

sbalení na žebřinách

412/5,1/0

shyby nadhmatem

511/5,6/0

Normy silových testů a testů flexibility
16

17

18

19

21

A

1

8 a více

9 a více

10 a více

11 a více

12 a více

13 a více

2

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

1 a méně

2 a méně

3 a méně

4 a méně

5 a méně

6 a méně

265 a více

268 a více

271 a více

274 a více

277 a více

280 a více

252-264

255-267

258-270

261-273

264-276

267-279

240-251

243-254

246-257

249-260

252-263

255-266

228-239

231-242

234-245

237-248

240-251

243-254

227 a méně

230 a méně

233 a méně

236 a méně

239 a méně

242 a méně

12 a více

13 a více

14 a více

15 a více

16 a více

17 a více

9-11

10-12

11-13

12-14

13-15

14-16

6-8

7-9

8-10

9-11

10-12

11-13

3-5

4-6

5-7

6-8

7-9

8-10

2 a méně

3 a méně

4 a méně

5 a méně

6 a méně

7 a méně

1

20 a více

20 a více

20 a více

20 a více

20 a více

20 a více

2

17-19

17-19

17-19

17-19

17-19

17-19

3

14-16

14-16

14-16

14-16

14-16

14-16

4

11-13

11-13

11-13

11-13

11-13

11-13

5

10 a méně

10 a méně

10 a méně

10 a méně

10 a méně

10 a méně

1

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

2

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

3

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

4

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

5

NE

NE

NE

NE

NE

NE

3
sbalení na
žebřinách

4
5
1

2
3
skok daleký z
místa

4
5
1
2
3

shyby
nadhmatem

hloubka
předklonu vsedě

Široký sed
rozkročný lokty
na zem

4
5

Tabulka
standardů

Výsledky kondičních testů U-16/17/18/19

Vyhodnocení tělesného složení U-18

Standardní rozsah pohybu

Standardní rozsah pohybu

Standardní rozsah pohybu

Petr Čech

Typický Český Fotbalista:
přední strana: zkrácený a přetížený čtyřhlavý stehenní
sval (obzvláště přímá hlava)zkrácené a nesymetricky
silné břišní svaly,, zkrácené dorzální flexory kotníku a
celý nárt
zadní strana: zkrácené a oslabené zádové svaly (od šíje
až po bedra), přetížené a zkrácené hýžďové svaly
(abduktory kyčle), oslabené a zkrácené zadní stehenní
svaly, zkrácené adduktory stehna, zkrácené lýtkové
svaly.

Maximální využití fyzického potenciálu
hráče:

Rychlostní
vytrvalost

Rychlost
Technika-Biomechanika-koordinace

Síla

Odraz

FOTBAL

Senzomotorika
Flexibilita

Vytrvalost

Zásadní problém

Tréninkové
podmínky!!!
rozcvičovny, posilovny, tělocvičny, materiál …

Jak pracují holandské akademie?
Ajax Amsterdam

Hráč 16 let
1-2 mikrocyklus
6x týdně posilovna:
Rozložení zátěže na všechny svalové partie
12-18 nástupů komplexní posilování (činka, stroje)
24 nástupů komplexní posilování (core, velké míče,
expandery atd.)
54 nástupů (strečink, flexibilita)

Jak testují anglické fotbalové akademie?
Millwall FC
Testy motorických schopností – pravidelně každých šest týdnů
 Rychlost: 20m z polovysokého startu
 Rychlost se změnou směru: T – test (podobný našemu K – testu)
 Vytrvalost: Test 30/15 (podobný Yo Yo testu)
 Dynamická síla:
 Skok daleký z místa („žabák)
 Trojskok daleký z místa („trojžabák“)

Testování fotbalových dovedností
http://www1.skysports.com/watch/video/tv-shows/soccer-am/8957839/king-of-the-academy-millwall

Jak trénují anglické fotbalové akademie?
Millwall FC
Pondělí:
o 8:45 – 9:30 Trénink síly zaměřený na dolní končetiny (v posilovně)
o 10:30 – 12:00 Malé formy her (1 vs. 1, 2 vs. 2, poziční hry, útočníci vs. obránci, apod.)
o 14:00 – 16:00 – Analýza utkání, teoretická východiska hry, statistiky
Úterý:
o
o
o
o
o
o

8:45 – 9:00 Strečink zaměřený na dolní končetiny a trup
9:00 – 9:30 Trénink síly zaměřený na paže a trup (kruhový trénink v posilovně)
10:30 – 11:00 Trénink rychlosti (různé druhy sprintů)
11:00 – 12:00 Malé formy her (4 vs. 4, 5 vs. 5, apod.)
13:45 – 15:00 Trénink zaměřený na týmovou taktiku
15:00 – 15:20 Individuální trénink dle individuálních potřeba hráčů (střelba, přihrávky,
obcházení, apod.)

Jak trénují anglické fotbalové akademie?
Millwall FC
Středa
o Vzdělávací den – Vzdělávání v oblasti sportovní vědy
o
o
o
o

Tělesné systémy (fyziologie, anatomie, atd.)
Sportovní výživa
Koučink
Atd.

Čtvrtek:
o 8:45 – 9:30 Trénink síly zaměřený na dolní končetiny (v posilovně)
o 10:30 – 12:00
o Herní trénink spojený s rezervním mužstvem NEBO
o Malé formy her (1 vs. 1, 2 vs. 2, poziční hry, útočníci vs. obránci, apod.)

o 13:45 – 15:00 Trénink zaměřený na týmovou taktiku

Jak trénují anglické fotbalové akademie?
Millwall FC
Pátek:
o 8:45 – 9:00 Strečink zaměřený na dolní končetiny a trup
o 9:00 – 9:30 Trénink síly zaměřený na paže a trup (kruhový trénink v posilovně)
o 10:00 – 11:30
o
o
o
o

Herní trénink s prvním týmem (hra 11 vs. 11) – pomoc s přípravou prvního týmu na zítřejší utkání
Centrování, zakončování
Poziční hra
Individuální trénink na základě analýzy minulého utkání

Sobota: Utkání (90min)
Neděle: Volný den

Jak trénují anglické fotbalové akademie?
Shrnutí
Millwall FC
Posilovací programy:
 Pondělí 45min – zaměření na nohy
 Úterý 30min – zaměření na paže a trup
 Čtvrtek 45min – zaměření na nohy
 Pátek 30min – zaměření na paže a trup
Řízený strečink – hromadná forma
 Úterý 15min
 Pátek 15min
Trénink běžecké rychlosti
 Úterý 30min

Závěry k výsledkům testování hráčů českých
fotbalových reprezentací

•
•
•
•

Nutnost zvýšit podíl herních činností vysoké intenzity v tréninkovém procesu
Nutnost zvýšit podíl tréninku síly v tréninkovém procesu
Nutnost zvýšit podíl tréninku rychlosti v tréninkovém procesu
Nutnost zvýšit podíl tréninku flexibility v tréninkovém procesu

•

Nutnost zařazení kvalitativního hodnocení do tréninkového procesu (kvalita provedení
jakékoliv tréninkové náplně)

•

Nutnost objektivizace výkonnosti pomocí testů a porovnávání dosahovaných výsledků se
standardy nebo výsledky nejlepších hráčů

Spolupráce

FAČR/kluby/trenéři/hráči
FAČR - testování, monitorování / doporučení
Kluby, trenéři, hráči – smysluplná realizace
Vzájemná komunikace!!!

Jak se dá naše činnost využít?

Nabízíme realizaci terénních testů
prvního i druhého stupně v
prostředí Vašeho klubu nebo
sportovního centra, vyhodnocení
výsledků těchto testů a sdělení
doporučení k odstranění
případných odhalených nedostatků.

Konec

