
Tam, gdzie jest walka, tam musi być i siła – tym 
razem to nowożytne i proste przysłowie niech 
będzie odzwierciedleniem meczu piłkarskiego. 
Zapraszam na drugie spotkanie z zawodowym 

piłkarzem, byłym zawodnikiem i kapitanem Śląska Wrocław, 
Darkiem Sztylką, które owocuje kolejną propozycją jednostki 
treningowej poświęconej kształtowaniu szeroko pojętej siły 
piłkarzy.

W niniejszym artykule skoncentrujemy się na próbie 
zwiększania siły dynamicznej piłkarzy, bez znaczącego wzrostu 
masy mięśniowej. Charakter tego treningu, w przeciwieństwie 
do poprzednio prezentowanej jednostki treningowej, będzie 
„delikatnie” zintegrowany z grą.

Trening zintegrowany z grą charakteryzuje się tym, że:
• obejmuje środki oparte na elementach występujących 

w grze, a wymagających wykorzystania znacznej siły mięśniowej,
• stosowane ćwiczenia mają bezpośredni związek z grą.
Obejmuje takie elementy jak:
– walka 1 x 1 na podłożu,
– dynamiczne ćwiczenia z gumami (ekspanderami) obej-

mujące ruchy występujące w grze,
– uderzenia piłki, wrzuty,
– utrzymywanie i przywracanie pozycji wyjściowych 

pod naporem czasu lub przeciwnika,
– ćwiczenia izolowane połączone z elementami piłkarskimi.

Nasza jednostka treningowa jest jednym z przykładów 
kreatywnego rozbudowania przez trenerów przygotowania 
siłowego, przez dodawanie większej liczby ćwiczeń czy też 
zmianę intensywności i objętości treningu.

Wykorzystujemy tu elementy gry, takie jak drybling czy 
poruszanie się z przyjęciem piłki. Największą ciekawostką jest 
użycie w tym treningu kamizelki z regulowanym obciążeniem.

Warto przypomnieć, że w piłce nożnej siła przejawia się 
w takich sytuacjach jak:
 • przyspieszanie na kilku metrach,
 • wyskoki do uderzenia piłki głową,
 • bezpośrednia walka z przeciwnikiem (gra ciałem, drybling),
 • uderzenia piłki na dużą odległość,
 • odbiór piłki wślizgiem,
 • nadawanie piłce dużej prędkości.

Dla nas szczególnie ważna jest poprawa zdolności siłowych 
w bezpośredniej walce z przeciwnikiem podczas przemiesz-
czania się z piłką, jak też zapewnienie większej dynamiki 
ruchu oraz użycia siły podczas eksplozywnych wyskoków 
w walce o piłkę.

Poniżej prezentujemy ćwiczenia 
wraz z komentarzem do ich wykonania.
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 ĆWICZENIE 1. 

Krótkie sprinty w kamizelce z obciążeniem

Sprint może być uznawany przez wielu za ćwiczenie ściśle typu cardio, ale umożliwia on również rozbudowę 
mięśni. Sprint angażuje szybkokurczliwe włókna mięśniowe mięśni czworogłowych i dwugłowych ud. Dwa 
dni treningu sprintu w tygodniu wystarczająco przyczynią się do zwiększenia siły i masy mięśniowej nóg.

Nasze sprinty odbywają się na klaśnięcie, z pozycji wysokiej, ale co jednostkę treningową można zmieniać po-
zycję startową – od leżących przez niską lub inną dowolną, np. z przysiadu.

Sprint na dystansie 15-25 m – od 6 do 10 serii. Po każdym sprincie trucht równy dystansowi sprintu.

Co serię można próbować przedłużać sprint o 5-10 metrów przy zachowaniu takiej samej długości truchtu.
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 ĆWICZENIE 2. 

Slalom z prowadzeniem piłki w kamizelce 
z obciążeniem, drugi zawodnik przeszkada 
prowadzącemu piłkę

Zadanie powinno być wykonywane na pełnej szyb-
kości, oddając warunki zbliżone do walki o piłkę pod-
czas meczu. Zawodnik przeszkadzający powinien w jak 
największym stopniu – na granicy faulu – utrudniać 
prowadzenie piłki.

Wykonaj 12 slalomów.
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 ĆWICZENIE 3. 

Krok odstawno-dostawny 
od pachołka do pachołka 
z przyjęciem i podaniem

Klasyczna pozycja, w której krok odstawno-
-dostawny można pogłębiać w trakcie prze-
mieszczania się od pachołka do pachołka, 
schodząc pośladkami coraz niżej. 

Wykonaj 12 przyjęć piłki w ramach jednej se-
rii, w 4-6 seriach.
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 ĆWICZENIE 5. 

Plyo skoki w pionie

Eksplozywny wysiłek w tym ćwiczeniu doskonale wpływa na mięśnie nóg. Rozwija 
ono moc mięśni dolnych partii ciała, włączając w to mięśnie czworogłowe, dwugłowe 
ud oraz łydki. Najważniejsze, by wykonywać je szybko, z mocą oraz skacząc najwyżej, 
jak to możliwe. Aby wykonać skoki prawidłowo i efektywnie, należy rozpocząć z po-
zycji stojącej, ze stopami na szerokości barków. Obniż ciało do pozycji półprzysiadu 
i ze wszystkich sił wyskocz w górę tak wysoko, jak potrafisz. Gdy jesteś w powietrzu, 
przyciągnij kolana do klatki piersiowej, by uzyskać jeszcze lepszy efekt ćwiczeń. 

Wykonaj 5 serii po 20 skoków.

 ĆWICZENIE 4. 

„Pistolety” w kamizelce 
z obciążeniem przy asekuracji 
partnera

Cały czas pozostajemy w kamizelce z ob-
ciążeniem. Asekurujemy wykonującego 
przysiady na jednej nodze. Należy pa-
miętać o zachowaniu kąta prostego mię-
dzy udem a podudziem.

Wykonujemy 4 serie, 
od 12 do 15 powtórzeń.
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