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SILOVÝ TRÉNINK – VZPÍRÁNÍ S OH ČINKOU

Východiska tréninku dětí a mládeže
- Zásadní otázky:
-

1. Je pro mladé sportovce bezpečné zvedat zátěže?
2. Kdy mohou mladí sportovci začít zvedat zátěže?
3. Přinese zvedání zátěží mladým sportovcům nějaké výhody?
4. Kdy a jak zařadit zvedání zátěží pomocí OH činky a VZPĚRAČSKÝCH CVIKŮ?

SILOVÝ TRÉNINK:

VLASTNÍ TĚLESNÁ HMOTNOST

Děti? Do puberty?
Chlapci x Dívky

Obézní?

X

PŘIDANÁ ZÁTĚŽ

Zdravotní omezení?
Fyzicky aktivní?

➔ Odborník na kondiční a silový trénink?

Požadavky =>
BEZPEČNOST
• Výskyt zranění u dětí z důvodu silového – VZPĚRAČSKÉHO
tréninku – TÉMĚŘ ŽÁDNÝ => Pokud, tak z důvodu:
• NEHODY, NESPRÁVNÉHO NASTAVENÍ
STROJE, ŠPATNÉ TECHNIKY PROVEDENÍ
• Požadavky na trenéra:
• Diagnostika SPORTOVCE (dysbalance, předchozí
zranění, ….)
• Návrh adekvátního SILOVÉHO PROGRAMU (metody
rozvoje síly, periodizace, výběr cviků, úroveň zatížení a
stanovení tréninkové intenzity)
• Nastavení stroje/ lavice/ činky
• KONTROLA TECHNIKY PROVEDENÍ CVIKŮ!
• Dopomoc

KLÍČOVÉ FAKTORY ROZVOJE VÝKONNOSTI

Physical Literacy ≈ Fyzická „gramotnost“
• Široký rozsah
základních lidských
pohybových
dovedností
• Záleží na věku, zralosti a
rozvoji kapacit pohyb.
schopností
• Pohyb ve všech
prostředích – voda,
vzduch, sníh, leh,
plocha,…

Etapy rozvoje: LTAD
VŠEM MALÝM SPORTOVCŮM

• St. 1. Aktivní start (0-6 let)
• Každodenní hraní
• Rozvoj zákl. pohybových dovedností
• „ABC“ pohybu = agilita, rovnováha,
koordinace a rychlost

• St. 2. Základy (♀ 6-8 ♂ 6-9 let)
• „FUNdamentals“, rozvoj základ.
Pohybových dovedností
• Vytváření potenciálu – zábavné a
náročné MULTISPORTOVNÍ PROSTŘEDÍ
=> VŠESTRANNOST
• CÍL = aktivity pro zábavu

• St. 3. Naučte se trénovat
(♀ 8-11 ♂ 9-12 let)
• Začátek ZLATÉHO VĚKU rozvoje
• Transfer základních pohybových
dovedností do základních
SPORTOVNÍCH DOVEDNOSTÍ
• Pozor na ranou specializaci!
VZPĚRAČSKÉ CVIKY
= ZÁKLADNÍ SPORTOVNÍ DOVEDNOSTI
 TECHNICKÉ PROVEDENÍ
 DO VŠECH ATL. DISCIPLÍN

Kdy začít? -> Dítě psychicky a emočně připravené
• Vhodné – lékařské vyšetření (do dětí nevidíme)
• Fyzioterapeut – hodnocení držení těla, dysbalance, doporučení
kompenzačních cvičení
Benefity:
• Předpubertální děti
PREVENCE ZRANĚNÍ
• silový trénink (vč. vzpěračských cvičení 2-3x týdně 60 min)
• Nárůst síly => NERVOSVALOVÉ MECHANISMY (bez hypertrofie)
• Technika – technické zlepšování se, efektivita a koordinace

+
CELOTĚLOVÉ
VYVÝŽENÉ ZATÍŽENÍ

Vede ke ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI ➔ NEMĚL BY TO BÝT HLAVNÍ CÍL skrz silový trénink !!!!!

• Vyhýbat se explozivním pohybům s vysokými odpory zatížení
Dítě psychicky, emočně a fyziologicky připravené => postpubertální => postupně VYŠŠÍ ZÁTĚŽ

Kdy plně zatížit?
Senzitivní období pro sílu (dívky x chlapci)

Jak začít a kde sehnat informace?
• Metodika a didaktika vzpírání – E-learningová učebnice

Praktická část: ŽÁKOVSKÉ KATEGORIE
• 1. ZÁKLADNÍ CVIK DŘEP = ŠKOLA DŘEPU
• Technika provedení a jak ji hlídat
• Nácvik dopomoci

• 2. TECHNIKA VZPÍRÁNÍ
• Pomůcky, jak začít a kam zařadit do silového tréninku
•
•

Typy úchopů, metody rozvoje techniky pro žáky a mladší jedince

• Základní metodika postupu nácviku trhu a přemístění
•
•
•
•
•

Pozved / mrtvý tah
Výtah
Přemístění silou + do podřepu
Dřep s činkou ve vzpažení na široko / úzko
Trh silou + Trh do podřepu

Praktická část:
DOROSTENECKÉ A JUNIORSKÉ KATEGORIE
• 1. Škola dřepu – s činkou vzadu, vpředu a ve vzpažení
• Technika provedení a modifikace dle hloubky dřepu
• Výkonností provedení
• Testování 1 RM + dopomoc

• 2. Metodická řada nácviku PŘEMÍSTĚNÍ a VÝRAZU
• 3. Metodická řada nácviku TRHU

