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V nogometu ločimo dobre in slabe ter  boljše in slabše nogometaše, vse v primerjavi in v odvisnosti 
od določenega nogometnega elementa, ki pa je lahko subjektivno ali objektivno merljivo. Tako je 
kondicija eden izmed osnovnih elementov oziroma gradnikov nogometne igre, poleg taktične, 
tehnične in psihološke komponente.  

Razvijanje  eksplozivne in odrivne moči nam bolj malo koristi v nogometu, če hkrati ne razvijamo 
znanja, kako in kdaj uporabiti svojo hitrost? V nogometu si lahko v določenih akcijah tako 
prepočasen kot prehiter in v obeh primerih to ni dobro za rezultat, saj nisi pravočasen.

Jaime in Viktor (2005) sta ugotovila, da obstaja velika korelacija med agilnostjo in nivojem 
tekmovanja testirancev. V višjem nivoju tekmovanja nastopaš, bolj agilen si. 

Agilnost lahko opišemo kot prehod v hiter tek, hitre spremembe smeri, hitro zaustavljanje vse to pa 
lahko  uvrstimo v gibalno oziroma motorično sposobnost nogometaša. Hitrost izvedbe teh 
elementov pa je v veliki meri odvisna  od odrivne in eksplozivne moči nogometaša.

Moč je sposobnost človeka, da z naprezanjem svojih mišic razvija silo proti odporu, ki je lahko 
lastna telesna teža, zunanji predmeti, odpor tekmeca.
Z razvijanjem moči (statična moč) tako lahko skrajšamo čas za opravljeno delo (npr. 20 metrski tek 
z večjo močjo opravimo hitreje kot z manjšo močjo), oziroma povečamo hitrost opravljenega dela.

Praktične izkušnje tudi kažejo, da ima človek omejeno moč. Tako naj bi veljalo, da je moč 50% 
prirojena, sama eksplozivna moč pa celo 80%. Ker pa je mišica edini del telesa, ki spreminja svojo 
obliko, je tudi edina zmožna ustvarjati gibanje oziroma silo proti uporu. Lahko rečemo, da je 
mišična moč 50% prirojena. 

Mišica svojo moč lahko proizvaja na 3 načine glede na vrsto delovanja oziroma krčenja.  Tako 
mišica proizvaja moč statično ali dinamično. Dinamično moč lahko proizvaja na dva načina, prvi je 
ekscentrični način (raztezanje mišic) in drugi koncentrični (krčenje mišic) način. Ko pa govorimo o 
eksplozivni moči, pa že prepletamo mišično moč z hitrostjo gibanja, zato jo mogoče tudi 
imenujemo hitra moč. 
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Biološka podlaga moči
Mišice proizvajajo energijo in za svoje delovanje potrebujejo energijo, ki je v gorivih , hkrati za 
svoje delovanje potrebujejo tudi določen živčni impulz. Najbolj znano in lahko bi rekli osnovno 
gorivo je ATP (adenozintrifosfat). Značilnost tega goriva je ta, da je zmožno obnove. Tako se pri 
delovanju mišic ATP spremeni v ADP + energija. ADP pa se obnovi v ATP s pomočjo CrP (kreatin 
fosfata), glikogena (glukoza, fruktoza) ali glicerola (maščobna kislina). Čas obnove je odvisen v 
prvi vrsti od goriva in natreniranosti posameznika. 

Drugi pomembni dejavnik krčenja mišic je odvisen od same sestave oz. tipa mišičnih vlaken. Ena 
mišična vlakna se krčijo z dano energijo hitreje od drugih. Tako ločimo 3 tipe mišičnih vlaken:

•Tip I, počasna in vzdržljiva (maratonci)
•Tip II B, hitra in hitro utrudljiva (šprinterji)
•Tip II A, mešanica med zgornjima tipoma

Hitro lahko ugotovimo, da je za eksplozivno delovanje z mišičnega vidika potrebno imeti čim večje 
število vlaken Tipa II B. Slabost take sestave mišičnih vlaken pa je v hitri utrudljivosti same mišice. 

Eksplozivna moč je motorična sposobnost, da se neko breme pospeši z kar največjim pospeškom, 
navadno iz mirovanja do največje možne hitrosti. 

Preden pa začnemo opisovati sredstva, inštrumente in metode vadbe eksplozivne moči omenimo 
tudi omejitvene dejavnike same eksplozivne moči. Nekaj smo jih že omenili, mislim pa, da ne bo 
škodovalo če jih tudi ponovimo:

•Prevladujoč tip mišičnih vlaken (hitreje se krčijo večjo moč lahko dajo)
•Breme in hitrost krčenja;  obstaja povezava med silo, maso in hitrostjo gibanja: manjša kot je 

masa na katero deluje dana sila, večja je hitrost kontrakcije
•Mišična aktivacija; odvisna od usklajenosti in enotnosti živčnih impulzov
•Medmišična koordinacija; zaporednost in uspešnost vključevanja mišic v delo
•Znotrajmišična koordinacija; usklajevanje aktivacije mišic in inhabicijskih refleksov
•Sestava mišice; hipertrofirana mišica lahko proizvede večjo silo ali drugače, večja mišica lahko 

da več moči.

Če želimo izboljšati eksplozivno moč lahko to naredimo na več načinov, katero teorijo izbrati za 
podlago pri svojem delu, pa je v prvi vrsti odvisno od možnosti napredka samega posameznika. 
Poglejmo si na kratko načine, ki imajo osnovo v omejitvenih dejavnikih eksplozivne moči oziroma, 
kako lahko skrajšamo čas do prihoda v maksimalno hitrost gibanja?

Prvi način je odpravljanje nepotrebnega bremena ali teže. Ker pri eksplozivnem gibanju 
uporabljamo anaerobne energijske procese, je v tem primeru breme vso odvečno podkožno 
maščevje, ki ne sodeluje pri procesu tvorjenja energije. Če vzamemo za primer nogometno tekmo in 
če predpostavljamo, da je je vsa energija dovedena aerobno preko porabe maščob in je poraba na 
tekmi 1000 kcal lahko zaključimo, da smo za delo porabili oz. pokurili le cca. 110 g maščob (1 g 
maščob ima energijsko vrednost 9 kcal). Tako lahko poenostavljeno trdimo, da je podkožno 
maščevje, ki je težje od 200 g odvečno breme pri premagovanju sil gibanja nogometaša na 
nogometni tekmi. Če vzamemo za primer osebo, ki ima delež maščob v telesni teži v velikosti 16% 
in če vemo, da je priporočilo za nogometne igralce med 6-8%* maščob v telesni teži, potem hitro 
ugotovimo, da ima 80 kg težka oseba vsaj 8 kg odvečnega bremena. To zmanjšano breme pa se 
pozna pri sili upora, ki jo mora nogometaš premagat pri eksplozivnem gibanju tako, da ob dani 
moči skrajša čas premagovanja napora kar se lahko prikaže tudi kot sunkovitejše in eksplozivnejše 
gibanje**. Na srečo danes poznamo različne uspešne metode pridobivanja idealne telesne teže 
športnika.



*    Igralci na najvišem nivoju tekmovanja imajo v povprečju 6-8% delež maščob v telesni teži 
**  Moč = masa * pospešek * pot / čas; 

Drugi način izboljšanja eksplozivnega gibanja je sprememba tipa mišic. Kot smo že ugotovili 
obstajajo trije tipi mišičnih vlaken. Hitra mišična vlakna, ki niso vzdržljiva in počasna mišična 
vlakna, ki so sposobna dolgotrajnega napora. Žal pa je prevladujoči tip mišičnih vlaken v veliki 
meri pri posameznikih prirojen, zato ga s trenažnim procesom težko spreminjamo.

Tretji način izboljšanja eksplozivnega gibanja je povezan z živčnimi dražljaji in odzivom mišice na 
te dražljaje. Bolj kot je mišica odzivna na živčne dražljaje, hitreje se skrči in hitreje preide lahko 
telo v gibanje. Časovni termini sproščanja živčnih impulzov v mišice pri gibanju pa govorijo o 
medmišični koordinaciji. Bolj je gibanje koordinirano do manjše izgube energije pri gibanju prihaja 
in hitrejši je lahko prehod v maksimalno hitrost. Tako lahko izboljšamo eksplozivnost z učenjem 
tehnike pravilnega teka, z razvijanjem proprioceptorjev ter s pravilno prehrano z namenom 
omogočiti živčevju normalno delovanje. 

Zadnji način pa je povezan z hipertrofijo mišic. Če povzamem po Vidmarju (2009) potem pojem 
hipertrofija označuje povečanje prečnega preseka in mase mišic, do hipertrofije pa pride zaradi 
povečanja velikosti in števila kontaktnih elementov mišice (aktin in miozin), zaradi povečanja 
količine sarkoplazme in zaradi povečanja količine vezivnega tkiva v mišici. Do hipertrofije pride 
vedno, kadar je razpad mišičnih beljakovin manjši od nastajanja novih. Pri nastajanju novih pa 
igrajo pomembno vlogo hranilne snovi (dovolj beljakovin)  ter razpoložljiva celična jedra.

Na kateri teoriji izboljšanja hitrosti gibanja temelji delo z globinsko daljinskimi skoki?
Globinsko daljinski skoki temeljijo na ekscentrično-koncentričnem zaporedju mišične aktivacije. To 
pomeni, da pri vaji mišica najprej razvija silo v daljšanju (ekscentrično, ponavadi pri doskokih), 
kjer sledi takoj koncentrična kontrakcija mišice v različne smeri gibanja. Potencialni izkoristek 
energije za koncentrično aktivacijo mišice naj bi bila večja, kot če poprejšnjega ekscentričnega 
delovanja ne bi bilo, zaradi izkoristka t.i. »elastične sile«. To je sila, ki se proizvede, ko mišica 
avtomatsko prihaja iz raztegnjene oblike v normalno obliko. Med prvo in drugo fazo mišične 
kontrakcije je faza amortizacije, ki ne sme biti predolga zaradi izkoristka elastične potencialne 
energije, ki ostane v mišicah pri ekscentričnem delu. 

Primer treninga pa v naslednjem članku!!!!


