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ABSTRAKT
Název práce:

Atletická minipřípravka

Cíle práce:

Proniknutí do problematiky sportovní přípravy atletické
minipřípravky,

kontrola

obsahu

přípravy

a

teorie

sportovního tréninku, navazující na věkové období 9-10 let
a využití jednotlivých postupů při řešení aktuálních
problémů v období mladšího školního věku.
Metody zpracování dat:

Práce založená na metodě obsahové analýzy odborné
literatury.

Klíčová slova:
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ABSTRACT
Title:

Athletics with smal children

Aims:

Detecting the problems of sport training of small children
in athletics, control of the content of preparation and theory
of sport training, linked to the age of 9-10 years and the use
of individual procedures in adressing current problems in
the early school age.

Methods:

Work based on the method of content analysis of scientific
literature.

Key words:

children, younger school age, athletics
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SEZNAM ZKRATEK
ASK – atletický sportovní klub
ATK – Armádní tělovýchovný klub
CNS – centrální nervová soustava
ČAS – Český atletický svaz
IAAF – International Association of Athletics Federations (Mezinárodní asociace
atletických federací)
MČR – Mistrovství České republiky
OH – Olympijské hry
RTC – roční tréninkový cyklus
SC – sportovní centrum
SK – sportovní klub
TAP – trenér atletické přípravky
TŽ – trenér žactva
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1 ÚVOD
Atletika mě provází již 12 let. Za tuto dobu jsem získal mnoho cenných
zkušeností, poznal nový kolektiv, zázemí a vlastně i novou rodinu. Jsem aktivním
závodníkem ASK Slavia Praha a specializuji se na střední tratě, tedy 800 a 1500 metrů.
Mimo jiné se podílím na organizaci různých závodů pořádaných naším oddílem. Od roku
2015 trénuji atletickou přípravku. Má první trenérská zkušenost započala v atletickém
oddílu SK Aktis Praha, poté jsem rok působil na postu trenéra přípravky v atletickém
klubu SC Radotín. Nyní sbírám třetím rokem zkušenosti v mateřském oddílu v Edenu,
též jako trenér přípravky a žactva.
Předmětem mé bakalářské práce je atletická minipřípravka, její vývoj
v jednotlivých etapách sportu a organizace a řízení tréninků této kategorie. Dále kontrola
obsahu přípravy a teorie sportovního tréninku, navazující na zákonitosti v atletické
minipřípravce ve věku 9–10 let. Poté se zaměřuji na samostatnou organizaci tréninků
minipřípravky v kmenovém oddílu ASK Slavia Praha. Dalším bodem je osobnost trenéra,
jakožto vychovatele a cvičitele v atletické minipřípravce, který je nedílnou součástí
výchovy dítěte ve sportu. V poslední části věnuji pozornost atletickým projektům, které
podporují pohyb v životě dětí a jsou zdrojem zábavy a prožitku.
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2 SOUČASNÝ STAV BÁDÁNÍ
Nestorkou teorie a praxe sportovní přípravy dětí a mládeže v atletice byla doc.
Božena Choutková, která se tomuto tématu věnovala ve své habilitační disertaci a potom
se svými kolegy a žáky vydala od roku 1961 do roku 1988 12 odborných a metodických
publikací. Dalším domácím autorem, který se významně podílel na teorii a didaktice
atletického tréninku je doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc. Od teorie a didaktiky atletického
tréninku přešel na řešení obecných otázek teorie sportovního výkonu a tréninku.
V současnosti se problematice tréninku dětí a mládeže obecně věnuje doc. PaedDr.
Tomáš Perič, Ph.D.
Ze slovenských autorů je třeba zmínit prof. PaedDr. Ivana Čillíka, CSc.
z Filozofické fakulty UMB, jehož doktorandi řešili otázky vztahující se k problematice
atletických přípravek v mladším školním věku. Simona Švachová (2013) řešila ve své
dizertaci vliv systematické všeobecné přípravy s perspektivním zaměřením na atletiku v
rámci projektu „Atletika pro děti“ u dětí mladšího školního věku na základě změn úrovně
všeobecné pohybové výkonnosti a postojů vyjadřujících zájem o pohybovou aktivitu.
Cílem dizertační práce Tomáše Willwébera (2018) bylo ověřit vliv všestranné atletické
přípravy na změny úrovně pohybových schopností, tělesného vývoje a postavení
pohybové aktivity v zájmech dětí mladšího školního věku.
S problematikou atletické přípravy dětí v České republice bylo od roku 1960
na UK FTVS obhájeno 54 závěrečných prací.
Křivohlavá (2009) se ve své práci zaměřovala na motivaci dětí v kategorii
přípravky. Zjišťovala důvody docházení dětí mladšího školního věku na aletické tréninky
přípravky, jaká motivace u nich převažuje a jak intenzivní tato motivace je.
Problematice atletických přípravek se dále věnovali: Moravcová (1983),
Pojezdalová (1995), Válková (2008) a další.
Jirovec (2013) ve své práci pojednává o hlavním problému současné doby, kterým
je dle mého názoru sedavý způsob života.
Dalším problematickým tématem je trénink odpovídající vývoji, dále pravidla a
správný přístup v atletické přípravě, o kterém také zmiňuje ve své práci.
Přehled o stavu Atletiky pro děti v ČR je možné získat z webových stránek
https://www.atletikaprodeti.cz/
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Nejpodrobnější odborně metodická publikace je autorů Kaplana a Válkové (2009)
Atletika pro děti jejich rodiče, učitele a trenéry, ve které nalezneme mnoho zajímavých
atletických projektů a stručný popis věkových období v atletické přípravě dětí.
V zahraniční literatuře nalezneme mnoho autorů, kteří se problematikou
v pohybové přípravě dětí mladšího školního věku zabývají v návaznosti na projekt IAAF
Kids Athletics. Příkladem může být Vadim Zeličenko se svou knihou Dětská lehká
atletika (2002), ve které popisuje základy v přípravě dětské atletiky. Polští autoři Ryszard
Macinów a Anna Walaszczyk obohatili jejich Atletiku pro nejmenší (2013) výchovněekologickými příklady.

3 CÍLE, ÚKOLY A METODIKA PRÁCE
Cílem mé práce je proniknutí do problematiky sportovní přípravy dětí ve věku 9–
10 let v kategorii atletické minipřípravky. Dále kontrola obsahu přípravy a teorie
sportovního tréninku, navazující na věkové období mladšího školního věku. Poté využití
jednotlivých postupů při řešení aktuálních problémů v tomto věkovém období, kterými
jsou pohybová gramotnost, senzitivní období, trenérské zásady a chování, přirozený
vývoj a motivace.
Úkolem této práce je:
1. Vyhledání odborné literatury, zaměřující se na sportovní přípravu dětí, věkové
zvláštnosti a jejich vývoj.
2. Důkladná analýza vyhledané odborné literatury a získaných informací.
3. Sepsání a utřídění poznatků dané problematiky.
4. Formulace závěru bakalářské práce.
Metodou zpracování dat je obsahová analýza odborné literatury.
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4 DESKRIPTIVNĚ-ANALYTICKÁ ČÁST
4.1 Pohyb v současném životě dětí
Přirozeně pohyb a fyzická aktivita patří k základním projevům života. Jde o
získávání určitých zkušeností prostřednictvím prožívání, díky kterému se utváří duševní
bohatství každého jedince (Neuman, 2001).
Díky moderní technice a vymoženostmi dnešní doby vede k postupnému
snižování či dokonce odstraňování fyzické námahy a pohybu z našeho života. Ačkoli nám
tyto vymoženosti život zpříjemňují a usnadňují, postupně dochází k projevům na našem
těle (Kaplan, Válková, 2009).
Dle tvrzení Kučery, Dylevského a kol. (1996) je nedostatek pohybu také
problémem dětí školního věku. Hlavní podmínkou pro fyzické a duševní zdraví je
optimální množství pohybové aktivity. Fyzická aktivita chrání také před závažnými
civilizačními chorobami.
Podmínkou kvalitního pohybového režimu je hlavně pozitivní vztah k pohybu.
Aby bylo možné pěstovat kladný vztah ke sportu nebo pohybu jako takovém, může se
vytvořit pouze za předpokladu navození příjemných pocitů. Pro dítě je pohybová aktivita
zcela přirozenou činností, která podporuje harmonický vývoj (Kaplan, Válková, 2009).
Jak dále zmiňuje Neuman (2001), je důležité dětem utvářet podmínky pro
vytvoření základních pohybových návyků, neznechutit jim pohybovou činnost hned
v ranném dětství a nabídnout jim plnou podporu, i pro jedince s nižšími cíli.
Podle Periče a kol. (2012) se děti podílejí značnou mírou v úspěchu sportu
v současné době, a to jak praktickým působením, tak jako diváci. Dítě si začíná hrát a
soutěžit již v raném věku. Každý sport plní úkol rozvíjet dítě fyzicky i mentálně a pomáhá
učit pravidlům, jak se jimi řídit a respektovat je, dále podporuje rozvoj schopnosti
soustředění, buduje sebedůvěru a učí určité zodpovědnosti.
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4.2 Charakteristika jednotlivých vývojových období
Dítě se již od plodu v těle matky vyvíjí. Jednotlivá věková období dítěte jsou
závislá na změnách, dítě roste, to znamená, že dochází ke specifickým tělesným změnám,
přírůstkem výšky či váhy, jde tedy o zvětšování tělesných proporcí. Vývoj je doprovázen
změnami, které směřují od těch jednodušších ke složitějším a podrobnějším. Jde o proces,
díky kterému dítě rozvíjí vědomosti, chování a dovednosti (Allen a Marotz, 2002).
Podle Dovalila (2009) tyto vývojové etapy dítěte probíhají až do dospělosti.
V rozmezí 18. až 20. roku je dokončen tělesný vývoj u chlapců, u děvčat je to o něco
dříve.

4.2.1 Prenatální období
Prenatální vývoj probíhá od početí do samotného porodu přibližně 266 dní a každý
z těchto dnů nese význam pro narození zdravého dítěte. Samotný vývoj se dělí na tři
trimestry, tedy fáze, které od sebe dělí 3 kalendářní měsíce. Geny, které dítě zdědí po
matce a otci determinují určité tělesné rysy a patrně i temperament (Allen a Marotz,
2002).

4.2.2 Novorozenecké období
Jedná se o období zhruba do jednoho měsíce, kde je hlavním rysem tzv. adaptace
dítěte na nové prostředí. Novorozenci disponují reflexy, jako jsou například: hledací, sací,
polykací nebo vyměšovací. Dalšími mohou být také plovací, chodivý a uchopovací, ty se
řadí jako spíše pozůstatky někdejších fylogenetických vývojů (Vágnerová, 2005).
Podle Allen a Marotz (2002) je motorika novorozence tzv. reflexivní a ochranná.
Většinu času novorozenec prospí, ale střídá to se stavy bdělosti, nad vlastními pohyby
však ještě nemá kontrolu. Upozorňuje na sebe pláčem, kterým dává najevo své
požadavky.

4.2.3 Kojenecké období
Trvá první rok života dítěte. Hlavní charakteristikou je aktivní růst a psychický
vývoj. Dochází k tělesné stabilizaci, ustálení teploty těla, tepová frekvence a dýchání jsou
pravidelnější. Dítě postupně získává kontrolu nad motorikou, díky posílení jednotlivých
svalů. Zraková činnost je již aktivní, dítě prozkoumává okolí, reaguje na podněty opět
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zvukovými signály, dále napodobuje okolní zvuky, gesta a osvojuje si nové schopnosti a
dovednosti k prozkoumání nového prostředí.
Od čtyř do osmi měsíců už dítě vyplňuje čas objevováním a hraním si s hračkami
a testuje v ústech předměty. V tomto období je dítě spokojené a společenské a nedělá mu
problém adaptovat se na nové prostředí a přejít k společenským aktivitám iniciovaným
druhými.
Od osmi do dvanácti měsíců se dítě připravuje na důležité aktivity ve svém životě,
jsou jimi chůze a řeč. Stává se velmi společenským a rádo přitahuje pozornost. Všímá si
svého okolí, sleduje lidi a všímá si vzdálenějších předmětů. Svůj čas plní uchopováním a
přemisťováním různých předmětů (Allen a Marotz, 2002).

4.2.4 Batolecí období
Dle tvrzení Horta, Hrdličky a kol. (2000) toto období probíhá od 1 roku do 3 let.
Rozvíjí stále řeč a již zvládá schopnost chůze. Jde o velký pokrok z hlediska motoriky,
dítě je samostatnější a také zvládá chůzi do schodů, běh či skoky nebo stoje na jedné.
Z hlediska řeči nastává též progres. Dítě zvládá kolem 6–10 slov, po roce dokonce 20–30
slov. Ve 2–3 letech tvoří jednoduché věty a souvětí.
V batolecím období se již objevují emoční reakce – dítě prožívá lásku i odpor
k druhé osobě, dále projevuje úzkost při vzdálení rodiče či blízké osoby. Je schopno
prožívat hrdost a stud, později i pocit viny (Hort, Hrdlička a kol., 2000).

4.2.5 Předškolní věk
Vágnerová (2005) popisuje předškolní věk jako období od 3 do 6–7 let, které je
charakterizováno tzv. diferenciací vztahu ke světu. Dítě využívá představivosti, jakožto
prostředku ke zpracování informací a uvažování, které ještě není vyváženo logikou. Dítě
si utváří představu o světě dle svých možností, snaží se něčeho dosáhnout, zvládnout a
potvrdit tak své kvality. Toto období je chápáno jako příprava na budoucí život a zařazení
do společnosti. Předškolní věk je také nazýván věkem hry, kdy se jedinec snaží prosadit
a spolupracovat ve skupině rovnocenných vrstevníků prostřednictvím pohybové aktivity.
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4.2.6 Mladší školní věk
Z pohledu Langmeiera a Krejčířové (1998) vnímáme mladší školní období od 6–
7 let, kdy se dítě poprvé ocitá ve škole až do 11–12 let, kdy dochází k procesům
pohlavního dospívání.
Perič a kol. (2012) rozděluje mladší školní věk do dvou samostatných období:
dětství a prepubescence, s hranicí kolem devátého roku. V mladším školním věku se dítě
již rovnoměrně vyvíjí. Tělesná hmotnost a výška narůstá každým rokem, osifikace kostí
probíhá v rychlém tempu, rozvíjí se vnitřní orgány, navyšuje se vitální kapacita plic a
osifikace kostí probíhá v rychlém tempu. Díky těmto změnám se vytvářejí příznivé
podmínky pro předpoklady pro vývoj pohybových forem. Nervová soustava je téměř
vyvinuta a vznikají nové podmíněné reflexy, k tomu nové podmínky pro zvládnutí
složitějších koordinačních pohybů. Dále se v tomto období rozvíjí mimo jiné i rychlostní
schopnosti. O psychickém vývoji v mladším školním období můžeme říci, že se jedná
spíše o konkrétní nahlížení na různé situace. Abstraktní myšlení dítě ještě není schopno
vnímat či pochopit. Chápe pouze takové okolnosti, na které si „může sáhnout“.

4.2.7 Starší školní věk
Období ve věku 12–15 let zmiňuje Kaplan a Válková (2009) jako fázi znatelných
tělesných změn. Růst končetin předbíhá trup a vnitřní orgány. Zde proto často dochází
k vyšší náchylnosti k poruchám hybného systému. Z hlediska psychologie se pomalu
utváří abstraktní myšlení, dítě se více soustředí na jednotlivé činnosti a úkoly. Postupem
času začíná být dítě znatelně citlivější a emocionálnější. Nástup puberty znamená pro
mnoho jedinců znatelné zhoršení koordinačních schopností. Přesto, že jsou dané pohyby
již přesné a úsporné, limitujícím faktorem se zdá být stále osifikace některých kostí.

4.2.8 Adolescence
Vágnerová (2005) popisuje období adolescence, tedy dospívání, jako proces, kdy
dochází k přechodu mezi dětstvím a dospělostí v úseku 10–20 let. Změnami prochází
psychické, somatické i sociální faktory. Dítě se srovnává s vlastní proměnou, ať už je to
biologická nebo ta sociální. Utváří si vlastní identitu, začleňuje se do nové skupiny a
usiluje o to být samostatné a co nejrychleji získat svobodu vlastního rozhodování. Ovšem
přijímání zodpovědnosti a dospělosti bývá často problémem.
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Jeřábek (2008) poznamenává dokončení růstu a vytvoření konečného somatotypu.
Rychlost růstu je pomalá, u dívek se tělesná výška příliš nezvyšuje, u chlapců pokračuje
nárůst svalové hmoty. Zejména u dívek dochází k navýšení procenta podkožního tuku,
zejména ve specifických partiích, jako jsou například boky či hýždě. Osifikace kostí je
dokončena a růstové štěrbiny se uzavírají. Z hlediska pohybové výkonnosti u chlapců
dochází ke zvyšování, díky pokračování zmiňovaného nárůstu svalové hmoty. Avšak u
dívek nastává spíše ke stagnaci nebo dokonce mírnému klesání pohybové výkonnosti.
Dovalil a kol. (2002) zmiňují období kolem 16 let, jako příznivou dobu pro
rozvíjení všech pohybových schopností, předchází tak počátku let doposud nejvyšší
pohybové výkonnosti. Dochází k období maximální trénovanosti ve sportu.

4.3 Věkové období 9-10 let
Věkové rozmezí 9-10 let řadí Dovalil (1992) do období mladšího školního věku.
Charakterizuje toto období jako rovnoměrné a klidné svým vývojem. Dítěti roste
pohybová výkonnost, hlavně díky rychlosti a obratnosti. Vývoj vnitřních orgánů je
proporcionální k tělesné výšce a hmotnosti. Rozvíjí se dynamika nervových procesů,
plasticita CNS. Dítě rozeznává spíše konkrétní vjemy, abstraktní chápání je malé.
Dochází k rozvoji paměti a představivosti, jedinec pomalu přechází z fantazie k realitě a
má malou schopnost sebekritiky. Charakterizuje se optimismem, aktivitou, sugestibilitou
a zájmem.

4.3.1 Tělesný vývoj
Dle mínění Jeřábka (2008) zde tělesný vývoj dokládá tzv. vývojovou retardaci.
To znamená, že po velmi rychlém růstu od prvních roků života dítěte dochází k ustálení
a zpomalení. Růstovou křivku bychom tedy mohli charakterizovat lineární závislostí.
Z hlediska růstu a vývoje u děvčat a chlapců se dá říci, že jsou stejné, tedy nejsou zde
výrazné rozdíly.
Tělesná výška se pravidelně zvyšuje o 6–9 cm ročně. Vývoj pohybového aparátu
ještě není zcela dokončen, osifikace kostí stále ještě probíhá, přesto jsou kloubní spojení
velmi křehká a pružná (Perič a kol., 2012).
Dýchací a srdečně-cévní soustava jsou již na vyšším stupni vývoje. Pohybová
výkonnost je díky několika fyziologickým faktorům relativně vysoká, jedná se zejména
o: velikost kapilárního řečiště ve svalech, transportní schopnost krve nebo aktivita
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oxidativních enzymů. Zvláště v oboru aerobní kapacity se dětský organismus nachází na
vysoké úrovni. V zápalu hry či jiné pohybové aktivity vydrží dítě značnou vytrvalostní
zátěž, kterou zvládne přirozeně korigovat střídáním zátěže s odpočinkem a vysokou
rychlostí regenerace. (Jeřábek, 2008).

4.3.2 Motorický vývoj
Kaplan a Válková (2009) vysvětlují průběh motorického vývoje jako úsek, kde
převažuje vysoká spontánní aktivita. Dítě si lehce osvojí nové pohyby, ale paradoxně je
velmi snadno zapomíná. Jedním z hlavních poznatků je pohybová činnost vykonávaná
s velkým množstvím přídavných pohybů.
Perič a kol. (2012) obdobně popisují počátek tohoto období jako úsek, kdy dítě
není schopno efektivně a úsporně řešit pohybové úkoly, tedy vytváří pohyby navíc.
Ovšem mezi obdobími 8 a 12 let jsou znatelné rozdíly. Přibližně ve věku 8–10 let (s
dozníváním do 12 let) jsou zaznamenávány nejpříznivější pokroky v motorickém spektru.
Toto období nazýváme „zlatým věkem motoriky“. Dítě se učí pohyby velmi rychle a je
schopno provést pohybový úkol již napoprvé. Na konci tohoto období je dítě schopno
provádět pohyby s vyšším stupněm obtížnosti, resp. koordinačně náročnější cvičení.

4.3.3 Psycho-sociální vývoj
Dovalil a kol. (2002) poukazuje na postupné získávání nových vědomostí, dítěti
se rozvíjí paměť a představivost. Soustředění dítěte zůstává spíše u jednotlivostí, načež
souvislosti ucházejí. Osobnostní rysy dítěte jsou nerovnoměrné, jsou impulzivní, rychle
přechází z radosti do smutku a naopak. Vůle je slabě vyvinuta, to znamená, že se jedinec
není schopen dlouhodobě soustředit a pozorovat cíl.
Při nástupu do školy již dítě není hlavním středem pozornosti rodičů. Začleňuje
se do nové skupiny, jeho sociální role se mění (Kaplan, Válková a kol., 2009).
Vágnerová (2005) tvrdí, že pro začlenění dítěte do nového kolektivu jsou v rámci
rozvoje dětské osobnosti důležité tři oblasti:
1) Rodina – i v tomto věku poskytuje základní sociální i citové zázemí a jistotu,
ale zároveň ovlivňuje i extrafamiliární uplatnění dítěte, např. jeho nároky na
školní výkon a jeho ocenění.
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2) Škola – jakožto instituce, která pomáhá obecně dítě připravit pro uplatnění
v sociálním spektru do budoucnosti (způsoby chování, společenské uplatnění
apod.).
3) Vrstevnická skupina – zprostředkovává rozvoj jiných dovedností a hodnot,
které jsou důležité pro život v lidském společenství. Dítě si postupně vytváří
symetrické vztahy, stále více se ztotožňuje se skupinou a může se s
ní porovnávat nebo usilovat o dosažení stejné úrovně (Vágnerová, 2005).
Narozdíl od předškolního období se zde objevují další citové rozdíly, jako jsou:
smysl pro pravdu, spravedlnost a odvaha, dané slovo. Děti v tomto období často přejímají
názory ostatních, jejich vzorem a autoritou jsou dospělí (Dovalil a kol., 2002).

4.4 Sportovní příprava dětí
Dle Štilece a kol. (1989) se jedná o pedagogický plánovitý proces, který se
soustřeďuje na výchovu zdravých a všestranně zdatných sportovců, kteří v souladu
s harmonickým vývojem dosáhnou nejvyšších individuálních výkonů ve vybraném
sportu na vrcholu rozvoje svých sil.
Perič a kol. (2012) popisuje sportovní přípravu dětí jako speciální oblast
tréninkového procesu, jejíž hlavním atributem je přípravný charakter, ve kterém se
vytvářejí „základní kameny“ stavby zvané vrcholový výkon.
Kaplan a Válková (2009) upozorňují na chyby trenérů, kdy nepřihlížejí k mentální
vyspělosti dětí. Sportovní příprava dětí a mládeže spočívá spíše v rozvoji pohybových
dovedností a schopností, je tedy naprosto odlišná od dospělé kategorie.
Jelikož se dítě přirozeně vyvíjí až do své dospělosti, měl by si trenér klást nejen
otázky co a jak trénovat, ale také proč trénovat, jaký je smysl celé sportovní přípravy
v dětském věku. Měl by si položit otázku, jaké aktivity mohou dítě rozvinout a které
naopak poškodit (Perič a kol., 2012).
Hlavní charakteristikou dětského věku je hra, dítě potřebuje soutěžit. Hlavním
úkolem sportovní přípravy dětí se tedy stává samotná radost z pohybu, prožitek (Kaplan,
Válková, 2009).
Lancaster a Tuodorescu (2007) vyzdvihují atletickou průpravu, jakožto přípravu
sportovce, kterou by si měl projít, a kterou poté využije ve svém sportu. Atletický
program je bohatý díky zlepšování motorických schopností a atletických dovedností.
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Hlavními složkami tohoto programu jsou: flexibilita, koordinace, stabilita, vytrvalost,
síla, rychlost a obratnost.

4.4.1 Cíle sportovní přípravy dětí
Jednoznačné cíle sportovní přípravy nelze zcela determinovat. Opíráme se o dva
základní názory, kde pravda leží zřejmě někde uprostřed. První tvrzení je založeno na
principu vítězství za každou cenu a jen ty nejvyšší cíle jsou správné. Sportovní středisko
či oddíl tedy neslouží jako zázemí pro sportovce, ale místo, kde vydrží pouze ti nejsilnější
a nejlepší. Druhý názor vyzdvihuje zábavu a volný čas, jakožto nejdůležitější cíle
přípravy. Hlavní myšlenkou tedy není vítězství, ale ani co děti umí, ale spíše to, jak se na
tréninku baví (Perič a kol., 2012).
Proto je nutné stanovit 3 základní priority trenéra dětí:
Nepoškodit děti – častým problémem se stávají nepřiměřené metody trenérů.
Dochází k přetížení, které může mít v pozdějším věku vážné negativní vývojové
následky. Tato poškození mohou být fyzického nebo psychického rázu. U těch fyzických
dochází např. k předčasné osifikaci kostí, skolióze páteře, únavovým zlomeninám atd.
Psychické poruchy se projevují dlouhodobějšími frustracemi nebo úzkostmi, které mohou
dospět až k depresivním onemocněním. Mezi další problémy bychom mohli zařadit i
různé diety či upravená strava, dále pak dopingové prostředky (Perič a kol., 2012).
Je třeba pochopit, že množství všestranné pohybové aktivity a přirozený vývoj
jsou impulsy k rozvoji všech pohybových schopností, které se projevují výkonností
specifického i nespecifického charakteru. Specializovaný a usilovný trénink se stává
zbytečným a nemožným, zvláště z hlediska psychiky (Choutková, 1984).
Vytvořit u dětí vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě – pro mnoho dětí se
sport stává jakýmsi odrazovým můstkem pro pohybový vztah. Málo z nich se v budoucnu
stane vrcholovými sportovci, a ještě méně se ve sportu prosadí. Nutno podotknout, že se
lidstvo potýká s různými civilizačními chorobami (obezita, vysoký krevní tlak, infarkty,
mozkové příhody aj.), proto se pohybová aktivita stává bezpochyby jednou
z nejdůležitějších součástí života, jakožto možné zamezení nad těmito chorobami. Dítě je
proto důležité naučit pozitivnímu vztahu ke sportu a vytvořit tak podmínky pro pohyb
jako celoživotní potřebu (Perič a kol., 2012).
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Vytvořit základy pro pozdější trénink – dítě nelze srovnávat s dospělým, už jen
z hlediska omezení nedostatečné síly, rychlosti a vytrvalosti, které zatím nemá plně
rozvinuty. Chybějící předpoklady dítě limitují, ovšem z pohledu koordinace pohybu a ve
zvládání techniky mají děti již dostatečně rozvinuté dispozice. Proto je důležité, aby se
dítě soustřeďovalo na základní požadavky v oblasti techniky pohybu. Těchto požadavků
lze dosáhnout tzv. mnohonásobným opakováním, ke kterému je zapotřebí čas, kterého je
v tréninku velmi málo. Z toho důvodu je nutné věnovat více prostoru základním
dovednostem v technice než kupříkladu přehnaným rozvojem síly. Důležité je rozvíjet
jednotlivou dovednost ve věkovém období, které je pro ni nejpříznivější. V tomto případě
tedy dojde nejen k výraznějšímu silovému rozvoji, ale ještě dítě zvládne potřebné
technické dovednosti. A proto je nezbytné naučit dítě tomuto „řemeslu“, aby nedocházelo
k pozdějším negativním projevům, kdy by sportovec musel zařazovat nutné kompenzace
či dokonce ukončit aktivní sportovní kariéru (Perič a kol., 2012).

4.4.2 Pedagogicko-trenérské zásady
Kaplan a Válková (2009) vysvětlují trenérské zásady v tomto období, jako zásady
pro zvolení pohybové činnosti formou hry, kde převládají příjemné prožitky s radostí a
případný nezdar dítěte by neměl být kritizován či klasifikován příliš záporně.
Dovalil (1992) navíc doporučuje nácvik techniky pohybových činností daného
sportu a přikládá důraz na rozvoj rychlosti. Dále bychom měli rozvíjet stálost koncentrace
a posilovat vůli. Vztah k dítěti by měl být přátelský, ovšem spravedlivý.
Dle obecných požadavků, které na základě zákonitostí tréninkového procesu za
účelem výchovy určují charakter a ovlivňují jeho efektivitu rozlišuje Rychtecký (2000)
základní didaktické principy:
Zásada uvědomělosti a aktivity – hlavní podstatou se stává pochopení a smysl
celé prováděné aktivity. Dítě by mělo proniknout do pohybové činnosti, porozumět
nácviku a proč ji provádí. Průběhu činnosti by se měly děti aktivně účastnit. Zásadou
uvědomělosti je rozvíjení rozpoznání chyb u dětí a správné přemýšlení a přesné
pozorování.
Zásada názornosti – hlavním principem názornosti by měla být správná a reálná
představa dítěte o vnímání předmětů a jevů. Pro správné provedení pohybu je zapotřebí
názorné ukázky, aby došlo k reálné představě. Prostředkem demonstrace může být buď
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přímá ukázka, kterou provádí trenér anebo nepřímá, kde využíváme videozáznamy,
fotografie, obrázky apod.
Zásada soustavnosti – základem soustavnosti je, aby obsah tréninku tvořila určitá
návaznost mezi jednotlivými dovednostmi a znalostmi. Dítě si musí utvořit jednotný
systém. Průběh soustavnosti je založen na režimu od známého k neznámému, od
snadného k obtížnějšímu nebo od určitého k abstraktnímu.
Zásada přiměřenosti – při zásadě přiměřenosti se v konceptu sportovní přípravy
dětí jedná o tréninkové zatížení dle odpovídajícího psychického vývojového stupně,
pohybových schopností a jejich věkových zákonitostech spolu s individuálními
odlišnostmi. V tréninku se prosazuje rozdělení dětí dle pohlaví nebo výkonnostních
skupin.
Zásada trvalosti – hlavním požadavkem je vštípení nově naučených dovedností
a vědomostí, kdy je dítě schopno kdykoli zopakovat pohybový vzorec a prakticky ho
využít. Při uplatnění je zapotřebí plánování tréninku, využití správných metod, postupné
navyšování požadavků a pravidelné kontroly výsledků činnosti.
Choutková (1984) ještě uváděla další zásady, jimiž jsou:
Zásada výchovného vyučování – jde o vtah mezi zdokonalováním pohybu,
rozvojem pohybových schopností a výchovou, které se navzájem prolínají. Svěřenec se
takřka nic nového neučí, ovšem opakuje stejný vzorec s tím, že trenér na něj působí více
z hlediska výchovy než vzdělávání. Soustředí se na volní úsilí, koncentraci, cílevědomost,
na koordinaci či postřeh. Atlet se setkává s vyšším zatížením, při kterém dochází
k postupné adaptaci.
Zásada postupně se zvyšujícího zatížení – principem se stávají stále větší dávky
zatížení, aby nastalo k navýšení výkonnostní kapacity organismu, kde se prolíná kvantita
s intenzitou.
Zásada cykličnosti – hlavním úkolem je rozložení tréninku do jednotlivých
cyklů, které tvoří různé prvky (druh tréninku, režim, regenerace, hygiena a další).

22

4.5 Atletický trénink dětí a mládeže
Atletický trénink dětí a mládeže popisuje Choutková (1984) jako dlouholetý
výchovný proces, který směřuje k dosažení individuální maximální výkonnosti v období,
která jsou z hlediska podmínek nejideálnější. Atletická příprava dětí a mládeže má
rozdílný charakter od přípravy dospělých, díky jeho zaměření, metodám a formám
tréninkových prostředků a zčásti i obsahem.
Také Válková (1992) tvrdí, že dítě se významně odlišuje od dospělého člověka,
proto se na trénink dětí nahlíží spíše jako na předpřípravu sportovního tréninku, jak ho
známe. V „tréninku“ dětí, v našem případě období (9–10 let) se soustřeďujeme spíše na
rozvoj dovedností a schopností a jak rychle a jakým způsobem je dítě schopno tento
vzorec splnit.

4.5.1 Etapy atletického tréninku
Choutková a Fejtek (1989) rozdělují atletický trénink na několik částí, které na
sebe navazují a navzájem se obohacují. S postupným navyšováním stupně pohybových
schopností se utvrzují atletické dovednosti, obecně se organismus adaptuje na zvyšující
zatížení. Jednotlivé části tréninku popisujeme samostatně, i když tvoří jeden celek, jelikož
mají své speciální opodstatnění.
Choutková (1984) dále vysvětluje, že efektivní tréninkový proces z hlediska
vzdělávacího a výchovného musí plynout dlouhodobě. Délka tohoto procesu je od
zahájení až po již zmiňované dosažení maximální individuální výkonnosti, tedy
v dospělosti. Hlavním předpokladem funkčnosti dlouhodobého tréninkového procesu je
jeho měnící se charakter. Jednotlivé změny nastávají v objemu, intenzitě, obsahu,
v metodách a formách tréninkové činnosti a oboustranné spojitosti jednotlivých
tréninkových složek.
Podle Choutkové (1984) tedy rozdělujeme dlouhodobý tréninkový proces do
několika etap:
Etapa všestrannosti – jde o tzv. předpřípravu ve věkovém období od 7–10 let,
jehož úkoly a cíle jsou: podpořit optimální tělesný a psychický rozvoj, stabilizovat a
posilovat zdraví, rozvíjet všestrannost a pěstovat návyk ke sportu, jakožto pravidelné
aktivitě, získávat k ní kladný vztah a rozvíjet systematičnost. Hlavním úkolem v tomto
procesu jsou aktivity přiměřené věkové kategorii dítěte, tedy rozvoj všestranných
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pohybových vlastností, prováděné herní formou, soutěžemi. Další součástí jsou aktivity
upevňující kostru těla, správné držení a posílení jednotlivých svalů, dále cvičení pro
udržení rovnováhy svalstva. Z hlediska rozvoje schopností a dovedností je kladen důraz
na komplexnost. Tato etapa předchází výběru sportovní specializace u dětí.
Etapa základního tréninku – tento proces zahrnuje věkové období od 11–13/14
let. Dítě postupně přechází do sportovní specializace. Primárními cíli této etapy jsou:
všestrannost, osvojení si co nejvíce pohybových dovedností a zvládnutí základní techniky
atletických disciplín. Tréninkový proces je řízen za účelem navyknutí na specializovaný
trénink a upevnění trvalého zájmu o tento sport. Hlavním determinantem této etapy je
výkonnostní růst dosažený na základě všestranné pohybové přípravy. V této etapě je
výkon dítěte vázán především na úroveň jeho motorických schopností a jejich kondičních
a koordinačních faktorech. Kvalitnějších výkonů totiž dosáhnou jedinci, kteří provádějí
pohyby ekonomičtěji, tedy s rozvinutějšími pohybovými zkušenostmi. Výkon je v tomto
období tedy limitován celkovou úrovní motoriky jedince.
Etapa speciálního tréninku – toto období spadá v rozmezí dvou až čtyř roků
trvání, kdy se sportovec zaměřuje na svou disciplínu dle vlastního zájmu a individuálních
předpokladů. V etapě speciálního tréninku se dítě nachází převážně v dorosteneckém
věku. Cílem etapy se stává: navyšování úrovně tělesné zdatnosti, rozvoj speciálních i
obecných pohybových schopností a osvojení techniky ve vybrané specializaci. Nutnou
podmínkou etapy speciálního tréninku je zvládnutí techniky, která napomáhá zvyšování
výkonnosti v pozdějším věku. Hlavním účelem je správné zvládnutí techniky a její
přestavění na „dospělou“. V této etapě je postupně navyšuje intenzita společně
s náročností. Dítě se dostává do fáze, kdy je nutné, aby si vypěstovalo trvalý vztah k
aktivní tréninkové činnosti a mělo neustálou motivaci pro pokračování v tréninkovém
procesu.
Vrcholová etapa – zde již dochází k individuálně maximálnímu výkonu
sportovce, který se odvíjí od nadání a schopností, kterými atlet disponuje. Věk se odvíjí
od specializace, tudíž se dále touto etapou podrobněji nezabýváme.

4.5.2 Složky atletického tréninku
Šimon (1994) rozděluje atletický trénink na 4 základní složky, které mají vlastní
teoretickou a praktickou oblast a mají své speciální a všeobecné zaměření. Tyto
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zvláštnosti se mění v závislosti na věkovém období a sportovní připravenosti atleta podle
specifika disciplíny a etapy tréninku. Jsou jimi:
Kondiční příprava – je známá jako základní a nejdůležitější složka v atletickém
tréninku. Kondiční přípravu tvoří všeobecná a speciální část. Úkoly těchto částí jsou
různé dle jednotlivých etap dlouhodobé přípravy sportovce. V této složce je primárním
úkolem vytváření základních fyzických předpokladů. Podmínkou pro navyšování
sportovní výkonnosti se stává rozsáhlá všestranná příprava (Šimon, 1994).
V oblasti kondiční přípravy se zabýváme zejména rozvojem pohybových
vlastností, kterými jsou rychlost, vytrvalost, síla a pohyblivost, kterou můžeme chápat
jako pružnost a ohebnost (Vacula a kol., 1974).
Technická příprava – v této složce se soustředíme na správné provedení
techniky příslušné atletické disciplíny a zdokonalováním náležitých pohybových úkolů.
Podmínkou zvládnutí techniky je správná koordinační schopnost a obratnost (Vacula a
kol., 1974).
Obsah a úlohy se v technické přípravě mění v závislosti několikaletého
atletického tréninku a také v průběhu RTC. Samotný proces učení je ovlivňován
všestrannou kondiční přípravou a současně s ní probíhá. Technická složka tréninku je
značnou mírou závislá na rozvoji pohybových a koordinačních schopností. Učení
techniky u složitějších atletických disciplín je dlouhodobý proces, který není prakticky
nikdy ukončen (Šimon, 1994).
Psychologická příprava – Perič a Dovalil (2010) charakterizují psychologickou
přípravu jako složku ve sportovním tréninku, která se orientuje na ovlivňování psychické
komponenty sportovního výkonu.
Složka psychologické přípravy nám napomáhá v rozvoji volních vlastností, jako
jsou např. bojovnost, odhodlanost, spontánnost a další. Jde tedy o vlastnosti cílené
k dosažení vytyčeného cíle (Vacula a kol., 1974).
Taktická příprava – cílem taktické přípravy je vytvoření předpokladů a
schopností, jež využijeme v závodě, a které spojením tělesné, technické a psychické
složky jsme schopni tzv. „prodat“. Důležité je ale také umět rozpoznat jakým způsobem
a jestli jsme schopni uplatnit to, čeho jsme přípravou dosáhli (Vacula a kol., 1974).
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4.5.3 Kondiční příprava
Jebavý, Hojka a Kaplan (2017) vysvětlují výraznou odlišnost kondiční přípravy
dětí a dospělých. Jak již bylo uvedeno, při zatěžování organismu u dětí je potřeba brát
zřetel na senzitivní období pro rozvoj jednotlivých složek kondice. V období do 11 let
nejsou z hlediska kondice výrazné rozdíly u chlapců a děvčat. Toto období je proto
vhodné pro rozvoj koordinačních schopností.
Speciální část kondiční přípravy tvoří rozvoj pohybových schopností, speciální
pohybová koordinace a volní vlastnosti, které navazují na zvolenou disciplínu. Všeobecná
a speciální příprava se liší u dětí a dospělých svým poměrem, který se mění během RTC.
Základním nástrojem pravidelného cvičení v tréninku je rozvíjení motorických
schopností v rámci obecné a speciální kondiční přípravy. Mimo tato cvičení hrají
důležitou roli také prostředky regenerace, které využíváme mezi tréninkovými
jednotkami, mezi cvičením nebo v době volna. Na tomto systému stavíme základní
kámen pro rozvoj a obnovu funkcí organismu, tedy princip práce a odpočinku. Tato
cvičení dělíme do dvou základních složek: speciální a obecné prostředky (Šimon,
1994).
Podle Zumra (2019) jsou speciálními prostředky v kondiční přípravě ty, které se
uplatňují při sportovním výkonu a jsou jednou z podmínek dosažení vrcholového
sportovního výkonu. Vybranými cvičeními jsou pohyby, rozsahy a polohy, které si žádají
disciplíny ve svých specifických potřebách.
Základním příkladem speciálních prostředků je opakování vlastní disciplíny a
všech jejích částí a podob. U sprintera můžeme považovat za speciální prostředek veškeré
sprinterské úseky, např. letmé, rozložené, akcelerované, dále pak štafetový běh. Výškaři
využívají skoky s různými délkami rozběhu či různé sprinterské úseky. U vrhačů se
využívá speciálních prostředků v podobě hodů či vrhu z místa nebo za pohybu s různými
hmotnostmi náčiní. Dalším důležitým faktorem k osvojování speciálních (technických)
cvičení jsou tzv. imitační cvičení. Tato cvičení jsou prováděna bez náčiní, s náčiním, za
pomoci různých speciálních zařízení, které by měly ztížit podmínky provedení (Šimon,
1994).
Ve složce obecných prostředků jsou jednotlivé kondiční schopnosti zahrnuty
rovnoměrně, kdy je cílem přípravy všestranný tělesný rozvoj. Jde o obecný neboli
nespecifický kondiční trénink (Zumr, 2019).
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Cílem kondiční obecné přípravy je dosažení všestranného pohybového rozvoje za
pomoci různorodých cvičení, které působí na všechny pohybové schopnosti. Obecnou
kondiční přípravu využíváme především v tréninku dětí (Dovalil, 2002).
Šimon (1994) dělí tělesná cvičení u obecné přípravy na všestranná a všeobecná.
Do všestranných cvičení zahrnujeme cviky z jiných sportů (gymnastika,
sportovní a pohybové hry, úpolové sporty, atletické disciplíny a jiné). Při výběru
uvažujeme specifika vlastní zvolené atletické disciplíny, kupříkladu sprinteři a skokani
dají přednost basketbalu nebo volejbalu, vytrvalostní běžci zvolí běh na lyžích, vrhači
využijí prostředků ve vzpěračském sportu, gymnastiku a akrobatické prvky využijí
tyčkaři.
Všeobecná cvičení jsou doporučena začátečníkům a méně trénovaným
sportovcům. Zařazujeme zde průpravná cvičení se zaměřením na rozvoj svalové síly,
kloubní pohyblivosti nebo také pohybové koordinace. Dále se zařazují cvičení za účelem
zlepšení různých oslabení, jako je např. špatné držení těla apod (Šimon, 1994).

4.5.3.1 Rychlostní schopnosti
Perič a Dovalil (2010) charakterizují rychlostní schopnosti jako schopnost
provádět činnost s maximální možnou intenzitou. Jedná se především o schopnost
provádět krátkodobou pohybovou aktivitu (do 20 s) bez odporu nebo jen s malým
odporem, který provádíme z 20–25 % svého maxima. Tato činnost je typická zapojením
ATP – CP zóny.
Šimon (1994) vymezuje tento pojem ve smyslu kondiční motorické schopnosti
jako komplex integrovaných vnitřních vlastností člověka, které mu umožňují provádět
pohybovou činnost v co nejkratším čase, tedy co nejrychleji. Základem rychlostních
schopností je rychlost svalové kontrakce, při které působí nervová činnost. Tyto
kontrakce probíhají maximální intenzitou s doprovodem maximálního volního úsilí.
Perič a Dovalil (2010) poukazují na několik oblastí, které se dají v tréninku
ovlivňovat:
Nervosvalová koordinace – v průběhu činnosti závisí především v co
nejrychlejším střídání kontrakce a relaxace svalového vlákna.
Typy svalových vláken – rozeznáváme dva základní typy, kterými jsou: červená
(pomalá), která umožňují delší dobu práce, ale pomalým tempem (hůř se unaví) a bílá,
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která naopak pracují rychle, ale po limitovanou krátkou dobu (rychle se unaví). Pro
vysokou úroveň rychlosti je důležitý vysoký poměr svalových vláken. V poměru má
většina lidí shodný poměr rychlých a pomalých vláken, ovšem u vrcholových sprinterů
dochází k extrémní přemíře rychlých vláken (až 90 %). Tréninkem ovšem tento poměr
zásadně neovlivníme, je totiž dán geneticky.
Velikost svalové síly – úroveň svalové síly je důležitá pro mohutnost svalové
kontrakce i pro její rychlost. Proto jsou sprinteři hlavním příkladem a nenacházejí se
daleko od kulturistů. V tomto případě jsou příznivější možnosti pro její nárůst, ovšem
v jiných disciplínách mohou býti nevhodnými, např. u vytrvalostních běhů (Perič a
Dovalil, 2010).
V praxi dále rozlišuje Šimon (1994) různé projevy rychlosti, jimiž jsou:
Akční rychlost – zde dochází ke schopnosti provést maximální rychlostí
jednorázový pohyb (př. nápon dolní končetiny při odrazu).
Reakční rychlost – schopnost k rychlému pohybu na vnější podnět (signály,
především akustické).
Akcelerační rychlost – je chápána jako schopnost dosažení maximální rychlosti
v nejkratším čase a vzdálenosti.
Frekvenční rychlost – rychlost rychlé krokové frekvence.
Lokomoční rychlost – schopnost rychlého přemístění těla, př. sprint
V průběhu vývoje dětí jsou pro rozvoj rychlosti velmi příhodné podmínky, a to
zejména mezi 12–15 lety u chlapců, u dívek pak kolem 11–14 lety. Považujeme-li, že je
rychlost člověku zčásti vrozena, je potřeba přistupovat k dítěti s adekvátními prostředky
pro zlepšení rychlostního charakteru. Praxe nám udává složky komplexního projevu
rychlosti (v rychlostních disciplínách), kterými jsou: přiměřená úroveň síly, správné
provedení techniky pohybu, schopnost relaxace svalstva, koncentrace volního úsilí.
Dalším důležitým faktorem v tréninku dětí je rozvoj rychlostně silových schopností, které
rozvíjíme pomocí cvičení, která jsou charakteristická cyklicky opakovanou svalovou
prací, při které je stabilně řízena svalová síla a rychlost pohybů (schopnost opakovaného
překonávání odporu náčiní nebo vlastního těla co nejrychleji (Choutková, 1984).
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Dle tvrzení Kaplana a Válkové (2009) se doporučuje u dětí ve věku do 10 let
rozvíjet frekvence pohybu (lokomoční rychlost), později pak rychlostně silové
schopnosti.
Perič a kol. (2012) doporučuje rozvíjet rychlostní schopnosti co možná nejdříve,
z důvodu vývoje CNS, která působí na rychlost z hlediska potřeb střídání vzruchů a
útlumů.

4.5.3.2 Vytrvalostní schopnosti
Perič a Dovalil (2010) popisují vytrvalost jako pohybovou schopnost člověka
vykonávat dlouhodobě tělesnou činnost. Tato aktivita probíhá spíše v nižší intenzitě než
maximální, a to co nejdéle, nebo po stanovenou dobu co nejvyšší možnou intenzitou.
Šimon (1994) hovoří o vytrvalosti jako o schopnosti udržet pohybovou aktivitu
po dlouhou dobu, překonávat dlouhé tratě, odolávat únavě při dlouhodobé tělesné zátěži
nebo udržovat stabilní rovnováhu mezi intenzitou a účinností v daném čase.
Vytrvalost je chápána jako schopnost odolnosti vůči únavě. Podle účasti
svalových skupin lze rozlišovat únavu lokální - 1/3 svalstva, regionální - 1/3 až 2/3
svalstva a globální – více jak 2/3 svalového systému (Šimon, 1994).
V atletice rozlišujeme podle Šimona (1994) 2 základní druhy vytrvalosti dle
rozlišovacího kritéria:
Obecná vytrvalost – je považována za nespecifickou a není vázána na určitý
charakter a intenzitu pohybové činnosti, ani na určitou vzdálenost či čas. Tvoří základnu
pro speciální vytrvalost (Písařík a Liška, 1985).
Speciální vytrvalost – je závislá na danou pohybovou činnost, konkrétní
vzdálenost a časovém trvání, dále také na průběhu. Speciální vytrvalost je různá podle
specializace, př. běžecká, skokanská, vrhačská, vícebojařská a další (Šimon, 1994).
Perič a Dovalil (2010) dále dělí vytrvalost podle typu svalové kontrakce na
dynamickou (v pohybu) a na statickou (bez pohybu).
Votík (2005) pak rozděluje vytrvalost podle délky jejího trvání na:
Rychlostní – dle Měkoty (2007) její uplatnění nalezneme ve sprinterských
disciplínách (doba trvání 7–35 s) s energetickým krytím anaerobně-alaktátového a
anaerobně-laktátového systému.
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Krátkodobá – podle Bedřicha (2006) jde o vytrvalost v době trvání od 35 s do 2
minut. Energetické krytí je zde anaerobní, zdrojem energie se stávají kreatinfosfáty a
sacharidy.
Ovšem Perič a Dovalil (2010) zastávají názoru, že se jedná o rozmezí mezi 2-3
minutami.
Lehnert (2010) tento problém vysvětluje a dále dělí na krátkodobou vytrvalost I.
v době trvání 35 s–1 minuta a krátkodobou vytrvalost II. v době zatížení od 1–2 minut.
Střednědobá – doba trvání 3–8 minut, energeticky zabezpečována LA-O2 zónou
(Perič a Dovalil, 2010).
Dlouhodobá – dle doby trvání od 8 minut a více, energeticky kryta O2 zónou
(Perič a Dovalil, 2010).
Kaplan a Válková (2009) doporučují jako nejlepší prostředek rozvoje vytrvalosti
u dětí běh na takovou vzdálenost, kterou dítě souvisle bez přerušení zdolá v delším
časovém úseku. Zatížení probíhá v aerobní zóně a rozvíjí se zde aerobní kapacita, volní
vlastnosti a také technika běhu. Nejčastější metodou u rozvoje vytrvalosti pro děti
školního věku používá atletika metodu souvislou rovnoměrnou a fartlek.

4.5.3.3 Silové schopnosti
Sílu je možné chápat a definovat různými způsoby. Jednou z variant je fyzikální
definice, která vychází z jednoduché rovnice: 𝐹 = 𝑎 × 𝑚, ta se dá měřit a vyjádřit
v ustálených jednotkách, ovšem ve sportu vnímáme sílu jiným způsobem. Sílu
definujeme jako schopnost překonávat vnější odpor svalovou kontrakcí, tedy stahem
svalu (Perič a kol., 2012).
Perič a Dovalil (2010) rozlišují 2 typy svalové kontrakce, které určují druh
silových schopností. Jejich rozdělení je založeno na vnějším projevu, typu svalové
kontrakce a na požadavcích jejich rozvoje.
Statická síla – tělo zůstává v jedné pozici, nepohybuje se, udržujeme daný odpor,
př. vis na hrazdě, vzpor na bradlech apod (Perič a kol., 2012).
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Dynamická síla – charakterizuje se pohybem celého těla nebo jeho částí, př.
kliky, dřepy, shyby a další. Dynamickou sílu lze dále rozdělit na další části v závislosti
na:
•

velikosti odporu

•

počtu opakování

•

rychlostí provedení daného pohybu

Obrázek 1 Promítání jednotlivých ukazatelů druhu dynamické síly (Perič a kol., 2012)

Na obrázku jsou promítnuty jednotlivé ukazatele druhu dynamické síly dle Periče
a kol. (2012). Tyto ukazatele jsou sestaveny do trojúhelníku, který má vždy jeden vrchol
nahoře a dva dole. Tyto trojúhelníky vymezují vztah mezi jednotlivými parametry. U
vysokého parametru rozlišujeme u dynamické síly tři základní druhy silových schopností
– výbušnou (rychlou), vytrvalou (pomalou) a maximální.
Posilování u dětí je založeno na přirozenosti s využitím úpolových cvičení, šplh,
překonávání překážek, skoky a hody. Při těchto pohybech dítě zapojuje všechny svalové
skupiny včetně kloubů. Dochází tedy k všestrannému rozvoji svalstva (Kaplan a Válková,
2009).
V období minipřípravky (9–10 let) upřednostňuje Perič a kol. (2012) rychlostní a
obratnostní cvičení, která podporují nárůst síly a z malé části doplnit vhodnými silovými
cviky. Hlavním zaměřením by měly být velké svalové partie – svaly trupu (přední i zadní
část) a svaly pletence ramenního a kyčelního. Nejvhodnějšími prostředky pro přirozené
posilování jsou:
•

šplh – na laně, na tyči, na stromy,

•

lezení – na žebřinách, žebříku

•

ručkování – na bradlech či hrazdě,
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•

visy – na hrazdě a kruzích,

•

cvičení v přírodě – přenášení polen a kamenů,

•

úpolová cvičení – přetlačování, zápasy (kohoutí, psí), ragby a jiné (Perič a
kol., 2012).

Kaplan a Válková (2009) dále apelují u mladších věkových skupin na posilování
pouze s vlastní tělesnou hmotností. Tato cvičení členíme v závislosti na provedení
pohybu a zapojení jednotlivých segmentů těla na:
Odrazová síla – často využívaná, je prostředkem pro rozvoj kondice, kdy je
důležité správné provedení techniky. Výběrem správného cvičení docílíme schopnosti
odolávání námaze a snášení zatížení. Důležitým faktorem je dodržování adekvátního
odpočinku mezi sériemi, dále zařadit i kompenzační cvičení.
Odhodová síla – je charakteristická rychlou prací paží, trupu a zčásti i nohou.
Odhodová síla a její rozvoj se podílí na zvládnutí techniky vrhačských disciplín v atletice.
Klasickým příkladem jsou vrhačská a odhodová cvičení s použitím náčiní různé
hmotnosti s ohledem na věk, vyspělost dítěte a jeho úrovně (Kaplan a Válková, 2009).
V období do 10 let by veškerá cvičení měla probíhat hravou formou, přiměřenou
věku a dovednostem malých atletů. Je kladen důraz na pestrá cvičení s častou obměnou
prostředků, a ne příliš dlouhým trváním. Podstatou silových cvičení není nárůst svalové
hmoty, nýbrž přirozený vývoj kostry a svalstva. Držíme se zásady „méně je někdy více“
(Perič a kol., 2012).

4.5.3.4 Koordinační schopnosti
Koordinační schopnosti, často nazývané jako obratnostní, nesou význam širšího
komplexu schopností, ale zároveň také jistou specifičnost jednotlivých schopností. Podle
Dovalila (2002) mají koordinační schopnosti ve sportu dvojí význam:
•

vyšší úroveň koordinačních schopností představuje jistý význam, tedy
jedinec, pohybující se na vyšší úrovni těchto schopností lépe reaguje na
změny pohybu, je schopen provést složitější pohybový vzorec atd.

•

rozvoj těchto schopností určuje kvalitu technické přípravy, tedy vyšší
úroveň koordinačních schopností umožňuje rychlejší a kvalitnější
osvojování sportovních dovedností.
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Z tohoto tvrzení Perič a kol. (2012) usuzuje, že je koordinace charakteristická
nároky na rychlost a přesnost pohybu, na přizpůsobení se vnějším podmínkám a na
vytvoření nového pohybu.
Perič a Dovalil (2010) tvrdí, že činností CNS dochází k řízení a organizaci
množství oblastí důležitých pro konkrétní pohyb, jsou jimi:
•

činnost analyzátorů (čich, zrak, sluch, analyzátory ve svalech,
kloubech a šlachách)

•

činnost jednotlivých funkčních systémů (oběhový, dýchací a
další)

•

nervosvalová koordinace (mozkové předávání informací pomocí
nervů)

•

psychologické procesy (vůle, pozornost, motivace)

Perič a kol. (2012) dále dělí koordinaci na obecnou a speciální. Při obecné
koordinaci dochází k provedení mnoho motorických dovedností, nezávisle na sportovní
specializaci. Naopak ve speciální jde o schopnost provádět různé pohyby ve vybraném
sportu velmi rychle, ale i bez chyb, snadno a přesně. Speciální koordinace je spjata se
schopnostmi provedenými např. při závodech či tréninku ve svém sportu.
Jak již bylo zmíněno, koordinace má několik součástí, za ty nejdůležitější jsou
považovány:
•

Schopnost spojování pohybů (několik jdoucích pohybů za sebou, př. akrobatická
řada: rondát – přemet vzad – salto vzad).

•

Orientace (schopnost orientace v prostoru, sledování vlastního pohybu, soupeře,
náčiní aj., př. skok o tyči)

•

Schopnost rozlišení polohy a pohybu jednotlivých částí těla (dokonalé vnímání
pohybu, v závislosti času, prostoru, rychlosti a složitosti pohybu, př. střelba –
sporty typu „ruka – oko“).

•

Přizpůsobivost (vůči vnějším podmínkám, př. lyžování).

•

Reakce (rychlá reakce na vnější podněty, př. starty při sprintech).

•

Rovnováha (statická a dynamická rovnováha, tedy za pohybu a na místě, př.
bruslení).

•

Rytmizace (sporty s cyklickým charakterem, př. běh).
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•

Učenlivost (docilita) – kvalita a rychlost učení se novým pohybovým
dovednostem (Perič a kol., 2012).
Koordinace je považována v tréninku dětí za schopnost, které by měla být

věnována největší pozornost. Perič a kol (2012) vyzdvihuje hlavní zásady pro rozvoj
koordinace:
➢ volit koordinačně složitá cvičení
➢ provádět cvičení v různých obměnách
➢ cvičení v měnících se vnějších podmínkách
➢ cviky se změnou rytmu
➢ kombinace již osvojených pohybových dovedností
➢ současné provádění několika činností.

4.5.3.5 Pohyblivost
Pohyblivost se dá ve sportu charakterizovat jako předpoklad pro velký rozsah
pohybů v jednotlivých kloubech. Někdy tento termín označujeme jako ohebnost (Perič a
Dovalil, 2010).
Kaplan a Válková (2009) tvrdí, že tato pohybová činnost zprostředkovává lepší
využití ostatních pohybových schopností a dovedností.
Kučera a Truksa (2000) ovšem upozorňují, že při rozvoji této pohybové
schopnosti není zcela nejvýhodnější co nejvyšší úroveň rozvoje. Nadměrná pohyblivost
v některých kloubech může zapříčinit chyby v technice nebo dokonce poranění. Dále
rozdělují 5 činitelů ovlivňující pohyblivost:
•

anatomické zvláštnosti (druh a tvar kloubů, pružnost tkání, svalové
dysbalance, následky zranění)

•

silové schopnosti agonistů (agonisté – svaly, co provádějí pohyb,
antagonisté – provádějí opačný pohyb, je nutná jejich vyváženost, jinak
dochází k nestabilnímu pohybu)

•

aktivita reflexního systému (problematika svalového tonusu, útlum
antagonistů, ochranné reflexy po zranění atp.)

•

psychický stav sportovce

•

věk
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Ve sportovní přípravě dětí dělíme podle Periče a kol. (2012) metody rozvoje
pohyblivosti do dvou kritérií:
a) aktivita pohybu – rozdělujeme na aktivní pohyb (pohyb vlastními silami)
a pasivní pohyb (krajních poloh dosahujeme za pomocí partnera, gravitace
– vnějšími silami)
b) dynamika provedení – dynamické a statické provedení (cviky jsou
prováděny švihovým způsobem nebo se v nich setrvává – strečinková
cvičení)
Při sportovní přípravě dětí zařazujeme kompenzační cvičení z důvodu:
jednostranného sportovního zatížení, po zranění nebo přestávce ve sportovním tréninku,
u dětí s individuálními rozdíly ve vývoji, při sedavém způsobu života. Cíle těchto cvičení
mají kompenzační charakter, tedy např. předchází vzniku svalové nerovnováhy, přispívají
k prevenci zranění pohybového systému, předcházejí bolestem v oblasti páteře a kloubů
atd. (Perič a kol., 2012).
Kloubní pohyblivost se podle Periče a kol. (2012) nejvíce rozvíjí mezi 9. – 13.
rokem dítěte, spadá tedy do období atletické minipřípravky, přičemž nejvyššího přírůstku
dosahuje kolem 10. – 12. roku.
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Tabulka 1 Přehled věkových období pro rozvoj jednotlivých pohybových schopností (Kaplan a Válková, 2012)

Pohybové
schopnosti a další
specifické
pohyby
KOORDINACE
Kombinace
pohybů
Přesnost pohybu
Komplikovaná
motorika
ROVNOVÁHA
POHYBLIVOST
RYCHLOST
Frekvence pohybů
RYCHLOST
Frekvence pohybů
Rychlost reakce
SÍLA
Rychlá
a výbušná síla
VYTRVALOST

VĚK
6 let

7 let

8 let

9 let

10 let

11 let

12 let

13 let

14 let

15 let

Legenda:
Vysoká
efektivita

Střední efektivita

Výše uvedená tabulka znázorňuje přehled věkových období, ve kterých je
nejefektivnější rozvíjet jednotlivé pohybové schopnosti v kondiční přípravě dle Periče
(2008). Jde o tzv. senzitivní období. Z tabulky je patrný ideální rozvoj především
z oblasti koordinace (kombinace pohybu), rovnováhy a rychlosti v období atletické
minipřípravky (9–10 let).

4.5.4 Technická příprava
Choutka (2002) uvádí za hlavní cíl této přípravy vytváření a zdokonalování
sportovní dovednosti. Tyto dovednosti chápeme jako získané předpoklady sportovce
účelně, efektivně a úsporně řešit pohybové úkoly specializace, které jsou komplexem,
kde je zapojena motorika, psychika a fyziologická aktivita.
Technickou přípravu vnímáme jako dlouhodobý proces, který se vyznačuje
dynamickým charakterem, jehož průběh je nerovnoměrný. Vývojový průběh při
nacvičování pohybových vzorců úzce souvisí s dynamikou poznávacích procesů dvou
subjektů – svěřence a trenéra. Oba dva v tomto případě rozšiřují své vědomosti a nabírají
nové zkušenosti. Cílem se pro oba stává správná aplikace těchto získaných vědomostí a
zkušeností ve prospěch tréninku (Šimon, 1994).
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Jedním z příbuzných termínů techniky je styl. Ten se projevuje dle individuálních
zvláštností sportovce, je to tedy vlastní osobité provedení pohybu (Choutka, 2002).
Ovšem styl není zdaleka totožný s technikou. V tréninku vždy nacvičujeme nebo
rozvíjíme techniku. Jde o snahu přiblížit se co nejvíce danému provedení, proto se obecně
v tréninku používá termín technika pro všechny tři výrazy (dovednost, technika, styl)
(Perič a kol., 2012).
Celý proces učení, kde dochází k seznámení, prvním pokusům, zdokonalování a
automatizaci vychází z motorického učení. Perič a kol. (2012) tento proces u dětí
rozděluje do 5 základních kroků:
1. krok – představení dovednosti (krátké, hlasité a srozumitelné vysvětlení
trenéra do uspořádaného družstva, s důrazem na oční kontakt)
2. krok – demonstrace a vysvětlení podstaty dovednosti (předvedení
pohybového úkolu pomocí vlastní demonstrace či filmové sekvence,
v různých provedeních a poté ještě jednou pomaleji a po fázích)
3. krok – začátek nácviku dovednosti (rozdělení dětí do skupin dle jejich
úrovně pro nácvik dovednosti, dále možná realizace pomocí hry pro větší
motivaci, pro špatné nebo problémové provedení dovednosti dopomáhat
pohybem správnému provedení a varianta diskuse co je hlavní příčinou
jejich problému)
4. krok – zpětná vazba, korekce chyb (hlavním cílem je konkrétní vysvětlení
co bylo špatně, stručná informace se snahu pochválit a motivovat s vyšší
četností hodnocení bez negativních výrazů či chování ze strany trenéra)
5. krok – opakování dovedností a jejich upevňování (neustálé opakování je
základem pro ustálení techniky u dítěte, kdy poté dochází k automatizaci
těchto dovedností a lze dále i měnit podmínky pro nácvik. Svou roli má i
tzv. reminiscence, kdy dochází ke zlepšení dovednosti v delší tréninkové
pauze, jde o paradox v motorickém učení).

4.5.4.1 Taktická příprava
Taktickou přípravu vysvětlují Perič a Dovalil (2010) jako složku sportovního
tréninku, která řeší vedení sportovního boje. Hlavní význam taktické přípravy spočívá v
chování sportovce v jeho soutěžní situaci, kdy se snaží vybrat optimální řešení a v rámci
strategie využít taktické dovednosti a schopnosti.
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Choutková (1984) dodává, že v taktické přípravě dochází k rozvoji schopností,
které mladí atleti využívají na závodech. Tyto schopnosti zvyšují stupeň trénovanosti,
volní vlastnosti, dále rozumové a teoretické vědomosti. Na začátku této přípravy je
potřeba seznámit dítě s atletickými pravidly, učit samostatnosti a řádného vystupování a
chování při tréninku a na závodech.
Strategii chápeme jako předem promyšlený vytvořený plán, jehož využití má vést
k dosažení nejlepšího výsledku v závodě. Oproti tomu taktika je určitý soubor reálných
řešení při situaci během soutěže/závodu, vlastní provedení strategie (Perič a Dovalil,
2010).
Rozvoj taktických dovedností se odvíjí především od věkového a vývojového
období dítěte. V období 9–10 let dítě ještě není schopno vnímat abstraktní myšlení a
udržet delší dobu koncentrace, která je důležitá při rozvoji taktických dovedností.
Taktická příprava souvisí se sportovní specializací, kterou u dětí ještě nenajdeme.
Z tohoto důvodu má tedy rozvoj taktických dovedností u dětí menší význam. Z pohledu
trenéra je důležité věnovat pozornost tvůrčím schopnostem dítěte, podporovat řešení
soutěžních situací podle jeho schopností a rozvíjet tak tvořivost. Určitým způsobem však
můžeme zařadit taktickou přípravu i u dětí, kdy je učíme zásadám sportovní disciplíny a
jejich základním pravidlům, př. udržet pozici ve vlastní běžecké dráze, nepřebíhat do jiné
atd. (Perič a kol., 2012).

4.5.4.2 Psychologická příprava
Pod pojmem psychika si můžeme představit určitý řídící systém celého těla a
dalších částí. Je to součást činnosti našeho mozku, kde dochází k procesům prožívání.
Každý člověk se vyznačuje jiným chováním nebo psychickou stránkou, a právě psychika
a tělo tvoří dohromady tzv. osobnost. Každou osobnost tvoří mnoho faktorů, které
vytvářejí něco, čemu říkáme struktura osobnosti. Jde o velmi složitý systém plný faktorů,
které jsou ovlivňovány a tvořeny okolním prostředím. Těmito faktory jsou např.
schopnosti, temperament, motivace, postoje a hodnotová orientace a charakter (Perič a
kol., 2012).
Každý sportovec má různé předpoklady k činnostem, které se může naučit. Díky
těmto předpokladům rozvíjí psychické schopnosti. Jsou to tedy vlastnosti, díky kterým
se může atlet naučit činnosti a vykonávat je. Každý člověk oplývá různou mírou
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schopností, které mu jsou svým způsobem vrozeny, ale je nutno je vyvíjet. Tyto
schopnosti jsou tzv. vlohy. Psychické schopnosti obecně členíme na 3 části:
1. Smyslově pohybové – schopnosti vnímání a pohybových projevů, které
je koordinují (př. přesnost pohybu).
2. Intelektuální – chápání a zpracování problémů jedince, důležitá je jeho
tvořivost.
3. Sociální – schopnost porozumění a vcítění se do druhých, schopnost
komunikace a dobrého vycházení s osobami, tvoří hlavní podstatu
přátelství a u dětí hraje velkou roli (Perič a kol., 2012).
Dalším činitelem, který ovlivňuje lidskou psychiku je temperament. Tento
vrozený základ osobnosti značnou mírou ovlivňuje výsledky tréninku, a to především
z hlediska rozdílného vnímání tréninkové zátěže v tréninku. Díky temperamentu nejlépe
zjistíme, jakým způsobem sportovec snáší jednotlivé psychické procesy (Velebil, 2003).
U dětí rozlišuje Perič a kol. (2012) 4 základní formy psychických projevů:
•

extroverze – dítě je sdílné, komunikativní, stále hledá nové kontakty

•

introverze – dítě je tiché, uzavřené do sebe, jeho pozornost se ubírá spíše
ke knihám či počítači než k lidem

•

stabilita – u dítěte probíhá citová stálost, větší klid a menší nervozita

•

labilita – charakteristická změnami nálad, citovými výkyvy, zbytečnými
starostmi a jiné.

Psychologickou přípravu dále zahrnuje motivace. Ve sportovní přípravě dětí je
důležité vést každého jedince k tomu, aby se chtěl zlepšovat a rozvíjet svou výkonnost.
V ideálním případě chce dítě trénovat samo a má tendence si ještě přidávat. Užitečnou
motivací ve skupině či družstvu může být např. motivační heslo či pokřik, které
připomínají základní princip tréninku a zásady pro podání lepšího sportovního výkonu
(Perič, 2002).
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4.5.5 Řízení a organizace tréninku minipřípravky (9–10 let)
Častou chybou v přípravě dětí je používání zásad z tréninku dospělých, tzn. dítě
bývá fyzicky přetěžováno. Základem sportovní přípravy dětí by mělo být učení se novým
dovednostem, nikoli stupňovaným zatěžováním. Proto je dobré objasnit některé ze zásad,
ze kterých by se obsah organizace měl skládat. Perič a kol. (2012) vymezuje 4 základní
požadavky:
1. Využití vědomostí o věkových a vývojových zvláštnostech dětí (cílený
rozvoj všestrannosti)
2. Zajištění vysoké úrovně působení z hlediska důkladné opravě chyb a jasně
srozumitelných výkladů
3. Účelné využití času pro tréninkovou činnost (využití času mimo trénink,
skupinová forma tréninku, vyšší počet asistentů atd.)
4. Zajištění účelných a smysluplných cvičení (s použitím různých pomůcek,
zařazením relativně složitých cvičení, kontrola nad přestávkami a
zotavením).

4.5.5.1 Trénink minipřípravky ve skupinové formě
V kategorii atletické minipřípravky se děti teprve seznamují se základy atletiky a
jsou pro ně z hlediska obtížnosti připraveny disciplíny, které lze provést v jednoduché
formě. Jelikož jsou tato cvičení součástí soutěží družstev, pohybujeme se tedy ve
skupinové formě tréninkové jednotky (Kaplan a Válková, 2009).
Ve skupinové formě přípravy dětí by měla organizace probíhat v co největším
počtu jedinců, kteří by měli cvičit souběžně. V průběhu cvičení je důležitá kontrola
činností, aby mohlo dojít k řádnému odstranění chyb nebo dodržení kázně cvičenců.
V tomto případě je tedy možné rozdělení družstva do několika skupin. Skupiny jsou
tvořeny především díky výkonnosti cvičenců. Výhodou tohoto členění je zejména v
rychlosti nácviku. Pokud se dítě zdá být na vyšší úrovni než ostatní vrstevníci, může
postoupit do skupiny s rychlejším nácvikem a naopak. Méně talentové děti tímto nejsou
pod tlakem skupiny, když tempo nestíhají. Někdy je ovšem také vhodné nechat dítěti
volnou ruku a přenechat volbu výběru do týmu na něm (Perič a kol., 2012).
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4.5.5.2 Trenér a asistent
Jelikož tréninková skupina mladších dětí většinou oplývá větším počtem jedinců,
je logicky zapotřebí i více trenérů, aby došlo k vyvážení a optimálnímu soustředění na
všechny členy. Perič (2002) doporučuje poměr 6–8 : 1, kdy rozdělení do menších skupin
mohou využít asistenti trenéra, a hlavní trenér pouze dohlíží na správný chod jednotky.
Ovšem zajištění tolika asistentů bývá častým problémem. Proto lze v několika případech
nalézt pomoc např. v aktivních sportovcích, kteří se v daném sportu pohybují a mají více
zkušeností a jsou schopni dokonale předvést ukázku. Dalším pomocníkem mohou být i
rodiče, jelikož ve většině případů docházejí na tréninky s dětmi. Tato možnost je reálná,
ovšem za předpokladu, že budou seznámeni s potřebnými odbornými znalostmi. Hlavním
úkolem v dětské přípravě je ale prozatím hlavně dohled a povzbuzení, které mohou
zvládat i amatérští trenéři.

4.5.5.3 Organizace tréninkové jednotky a její charakter
Před začátkem každé tréninkové jednotky je trenér povinen připravit potřebné
vybavení a vymyslet cíl vyučovací jednotky. U dětí mladšího školního věku podle
Dostála, Velebila a kol. (1992) by měla atletická příprava měla sloužit zvláště k rozvoji
obecných pohybových schopností, kterými jsou například: běh, skoky, hody a různé
překonávání překážek.
Jak již víme, jedním ze základů činností dětí v tomto věku je hra, proto v úvodu
tréninkové jednotky můžeme zařadit herní princip podle Periče a kol. (2012). Podstatou
tohoto principu je spontánnost pohybu, kdy se dítě volně pohybuje ve vymezeném
prostoru a není na něj vyvíjen tlak z okolního prostředí. Tento princip můžeme realizovat
ve většině času v tréninkovém čase. Příkladem takového cvičení může být např. vybíjená
(dítě hned v úvodu rozvíjí několik pohybových schopností – běh, hod míčem, úskoky,
úhyby a další).
Po úvodním rozehřátí formou hry následuje cvičení pro pohyblivost, které by mělo
být součástí úvodní části každého tréninku (Perič, 2002).
Cvičení pro pohyblivost lze pro děti mladšího školního věku pojmout také
zábavnou formou. Jebavý, Hojka a Kaplan (2014) doporučují tyto formy rozcvičení:
1. Rozcvičení s říkankou – rozcvičení probíhá na místě bez pomůcek a podle
různých slok v říkance dětí vykonávají určité cviky
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2. Rozcvičení se známým atletem – probíhá opět bez pomůcek, kdy trénink
navštíví známý atlet (př. Bára Špotáková) a následuje cvičení s atletem:
Bára řekla…Po zaznění dítě provádí cvik podle volby „známé osobnosti“,
přičemž cvičí pouze tehdy, zazní-li před určením cviku „Bára řekla…“
Hra je řízena pravidly a také trestnými body za chyby.
3. „Rozcvičovací stroj“ – děti utvoří okolo sebe kruh, přičemž jeden z nich
(nebo trenér) vstoupí doprostřed kruhu a provádí cvičení, přičemž cvičení
opakuje kamarád, na kterého ukáže. Jsou předváděny cviky pro základní
rozcvičení (kroužení trupem a pažemi, unožování, poskoky atd.).
Rozcvičení může probíhat i s pomocí různých pomůcek jako jsou: míče, švihadla,
tyče a další (Jebavý, Hojka a Kaplan, 2014).
Pokud zvolíme hromadnou formu cvičení, měli bychom začít od protažení horní
části těla směrem dolů, jak doporučuje Swope (2008). Při provádění cviků je důležité
zhluboka dýchat (2 - 3x ve fázi propínání).
V hlavní části můžeme rozdělit děti do několika skupin podle počtu. Pokud jsou
k dispozici asistenti, každý má svou skupinu. Každá skupina provádí jednotlivá cvičení,
která trenér předem vysvětlí a demonstruje. Asistenti mají za úkol dohlížet na skupinu,
aby docházelo ke správnému plnění úkolů. Děti se poté střídají ve skupinách a mění svá
stanoviště. Cvičení lze opět prokládat herní formou (Perič a kol., 2012).
Závěr jednotky je opět věnován společnému protažení v době odchodu ze
sportoviště (Perič a kol., 2012).
Během realizace tréninkové jednotky používáme ve sportovní přípravě dětí různé
pomůcky, které zvyšují efektivitu přípravy, např. stojany, kužely, malé překážky a míče
a jiné. Jejich využití má význam i v pozdějším rozvoji speciálních dovedností (Perič,
2002).

4.5.6 Řízení v atletickém oddílu ASK Slavia Praha
4.5.6.1 Historie klubu
Atletický oddíl Slavia Praha se pyšní rozsáhlou sportovní historií. Je jedním ze
čtyř nejstarších oddílů v České republice. Přesné datum založení není zcela známo,
objektivní odhad se pohybuje kolem roku 1894, kdy byl založen při literárním a
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řečnickém spolku cyklistický odbor a roku 1901 otevřen na Letné nový stadion Slavie
s běžeckou dráhou o délce 350 metrů.
V roce 1901 se stadion plnil novými závodníky, především ze Sparty, z důvodů
lepších podmínek. Jedním z nich byl i František Janda Suk, držitel stříbrné medaile z OH
v Paříži. Od té doby se Slavia stala nejúspěšnějším atletickým oddílem u nás a udržela si
tento post až do založení ATK (Dukly) Praha. Od roku 1924, kdy se konalo první MČR
až do roku 1944 nevyhrála Slavia v kategorii mužů pouze dvakrát, stejnými úspěchy se
pyšnila i v soutěžích žen a dorostu.
Za zmínku stojí i zvučná jména, která reprezentovala klub s tradiční červenou
hvězdou na hrudi: Luděk Bohman, Evžen Rošický, Tomáš Jungwirth, František Douda a
mnoho dalších. Mimo jiné i řada atletických činovníků a dokonce 10 předsedů Českého
atletického svazu (převzato z www.askslavia.cz).

4.5.6.2 Členění a vedení přípravkových skupin
ASK Slavia je známá svou péčí o skupiny mladších atletů a lze říci, že práce
s dětmi je základním kamenem činnosti tohoto oddílu. Založení přípravkových skupin
započalo v roce 1997, kdy jejich odchovanci nyní závodí v extraligových týmech nebo
národní reprezentaci.
Oddíl tvoří více jak 20 přípravkových skupin v rozmezí od 7–11 let, pokrývá tedy
všechny kategorie, kterými jsou: atletická školka, minipřípravka a přípravka. Skupiny
vedou trenéři atletických licencí TAP, TŽ a vyšší. Valnou většinou z nich jsou aktivní
závodníci a trenéři starších věkových kategorií. Přípravková sekce působí pod vedením
vedoucího trenéra a jeho zástupce, kteří pracují pod šéftrenérem oddílu Petrem
Novotným.

4.5.6.3 Organizace tréninků minipřípravky
Jednotlivé skupiny přípravek vedou vždy dva trenéři. Počet dětí je stanoven na
10 : 1, přičemž tréninková jednotka většinou čítá nižší počet. Doba trvání tréninku každé
přípravkové skupiny nepřesahuje 75 minut. Tréninky připadají na dva dny v týdnu.
Letní tréninky probíhají na stadionu, přičemž přípravkové skupiny trénují na
vrhačské louce v prostoru nad atletickým oválem, z důvodu umožnění prostoru pro starší
atlety a z důvodu bezpečnosti. Zimní tréninky se konají jednou týdně v předem pronajaté
tělocvičně, dále pak venku na domácím stadionu.
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Domácí stadion Slavia pořádá pravidelně několik závodů přípravek ročně, kde se
dále trenéři podílejí na jejich organizaci a věnují se svým skupinám, kde dohlíží na
bezpečnost a kvalitu rozcvičení svěřenců. Další závody hostí ostatní oddíly, jimiž jsou
např. SK Kotlářka Praha nebo Spartak Praha 4.

4.5.6.4 Organizace tréninkové jednotky
Před začátkem tréninkové jednotky jsou děti za doprovodu trenérů odvedeny na
místo určené tréninku (vrhačská louka). Trénink rozdělujeme do tří zvolených částí:
1) Úvodní – rozehřátí organismu – zařazujeme hry pro rozvoj pohybových
schopností

s využitím

pomůcek

ve

vyznačeném

prostoru,

př.

„Ocáskovaná“ – každý z členů má zastrčený dres za kalhoty, který slouží
jako „ocásek“, děti se snaží odebrat ocásek kamarádovi a tím ho vyřadit
ze hry. Poslední ve hře vítězí. Během hry můžeme měnit pravidla (místo
běhu zařazujeme skoky snožmo nebo po jedné). Průběh hry má proměnný
charakter, délka trvání do 5 minut se změnou hry. Celkový herní čas cca
10 minut. Další úsek úvodní části tvoří protahovací dynamická cvičení,
kdy začínáme od hlavy směrem k dolním končetinám, v době trvání do 10
minut. Zařazujeme i rytmická cvičení v kruhu.
2) Hlavní – nácvik předem zvolené pohybové dovednosti formou rozřazení
do skupin dle volného výběru dětí nebo výkonnosti. Aplikujeme i ve formě
štafetových závodů (př. „opičí dráha“ - přeběhy malých překážek, slalom
a podlézání). Prokládáme hrami s rozvojem dané dovednosti.
3) Závěrečná – na konci tréninku zařazujeme strečink a dechová cvičení na
zklidnění organismu.
Během celého průběhu tréninkové jednotky mají děti dostatek odpočinku mezi
hrami či cvičeními a každý povinně dodržuje pitný režim.
V závěru odcházíme zpět k tribuně stadionu a vyčkáváme na příchod rodičů

4.6 Osobnost trenéra – cvičitele minipřípravky
V oblasti sportovní přípravy dětí je optimálním typem trenér-pedagog. Náplní
jeho práce by mělo být plné respektování vývojových zvláštností a odlišností, ubírat se
směrem k všestrannému rozvoji, být pro dítě vzorem a autoritou, mít jistou dávku
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trpělivosti a zaměřovat svou práci perspektivně do budoucnosti (Dovalil, Svoboda a
Choutka, 2002).
Ve sportovní přípravě dětí a mládeže jsou na trenéra kladeny speciální nároky.
Začátek sportovní přípravy každého dítěte je nejdůležitější částí. Dítě si osvojuje řadu
návyků, nezbytných pro správné fungování ve sportovním prostředí. Dochází k osvojení
hygienických návyků, učí se kázni a sebekontrole. Trenér své svěřence postupně
zasvěcuje do základů atletiky a učí je chápat jednotlivé stránky pohybových činností
(Šimon, 1994).
Jelikož se v období atletické minipřípravky dle Kaplana a Válkové (2009) stává
hlavní činností hra, nejedná se o trénink z hlediska sportovního výkonu jako je tomu
u vyspělejších kategorií, proto v tomto případě označíme trenéra spíše jako cvičitele,
vychovatele či pedagoga.
Na začátku své práce by si trenér měl uvědomit jeho hlavní náplň, co je účelem
jeho spolupráce s dětmi, co je pro něj v tréninku dětí nejdůležitější nebo zdali je jediným
měřítkem kvality práce úspěch. Odpovědí na tyto otázky bude vždy, že dítě je na prvním
místě a poté až úspěch (Perič a kol., 2012).
Každý trenér upřednostňuje určitý styl chování, který aplikuje ve sportovní
přípravě dětí. Trenérský styl vedení rozlišuje Perič a kol. (2012) ve 3 základních bodech:
Autoritativní vedení – využíváme zvláště u menších dětí, se kterými nelze
diskutovat o problémech a jejich řešení, z důvodu velmi malé zkušenosti v životě a
sportu. Dalším problémem je i nedostatečně vyvinutá nervová soustava. V autoritativním
stylu vedení dětem vysvětlujeme, z jakých důvodů a proč se rozhodujeme v určitých
situacích. Nejde tedy o styl typu být přísný, ale naopak. Tento styl používáme především
v době neúspěchu družstva, kdy dojde k různým individuálním chybám apod. Poté
vyrozumíme družstvo o splnění úkolů a zamezíme diskusi.
Demokratické vedení – spočívá ve společném výběru hry nebo vysvětlení, proč
jsme zvolili dané cvičení. Tento styl uplatňujeme již od nejmladších věkových skupin.
Trenér volí takový problém, který je dítě schopno vyřešit a zároveň to neovlivní chod
družstva a jeho výkonnost. Poslední slovo má ale vždy trenér a nemělo by v diskusi dojít
ke zlehčování argumentů nebo jinému způsobu sebeprosazování.
Liberální vedení – tento styl je spíše chápán jako doklad nerozhodnosti nebo
neschopnosti trenéra. Dítě si svým způsobem dělá, co chce. Ovšem smysl tohoto vedení
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můžeme nalézt v přechodném období dítěte, kdy si samo určuje, co chce dělat v tréninku
nebo na mimotréninkových akcí. Liberální vedení lze také uplatnit na konci tréninku ve
zbývajícím čase.
Lee (1993) však upozorňuje, že styl trénování, který si trenér osvojí, musí
korespondovat se schopnostmi dětí v oblasti myšlení a učení. Způsoby, kterými děti
ovládají pohyby, upevňují je a vnímají, se velmi liší. Každé dítě je originálem a musí se
vnímat individuálně.

4.7 Atletické projekty
Jelikož je atletika sportem zautomatizovaného charakteru, neustálých drilů a
ustálených stereotypů, hledá se způsob, jak zaujmout mladší kategorie prostřednictvím
hry a využít tak správné prostředky pro její nácvik. Dalším způsobem nacvičování technik
může být například prostřednictvím herní formy či soutěže, kdy u dětí dosáhneme vyšší
motivace (Válková, 1992).
Využitím prožitkové metody, kupříkladu běháním, štafety a dalších cvičení, se
jedinec zlepšuje i v jiných sportech, aniž by si to uvědomoval. Atletika má výhodu oproti
sportovním hrám ve směru tvoření výkonnostních skupin, kdy vždy ta slabší má malou
výhodu, buď v náskoku nebo ve formě bodování či vzdálenosti. Tímto způsobem se šance
všech družstev na vítězství srovnají. Je také vnímána pozice nejslabšího, ten by neměl být
na posledním místě ve skupině, ovšem ani na prvním. Hlavním úkolem je jejich
povzbuzení a motivace (Kaplan a Válková, 2009).
Atletické projekty jsou podporovány Českým atletickým svazem (ČAS), který
podporuje atletiku v celém jejím spektru. V současné době se snaží ČAS oslovit co
největší počet dětí už od nejmladších kategorií ve věku 5–7 let (kategorie předpřípravky),
dále děti ve věku 8–9 let (minipřípravka) a 10–11 let (přípravka). Cílem těchto projektů
je představení atletiky nejen jako sportu, ale jako prostředek zábavy a prožitku i pro ty
nejmenší (Kaplan a Válková, 2009).

4.7.1 IAAF Kids‘ athletics
Projekt IAAF Kids‘ athletics, u nás pod názvem „Dětská atletika“, je jedním
z nejrozšířenějších projektů ve světě sportu. Dětská atletika, kterou zaštiťuje IAAF, byla
vytvořena roku 2005 a realizována ve 134 členských federací a dosáhla počtu více jak 13
milionů dětí. Hlavním činovníkem tohoto programu byl Dr. Dieter Massin.
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Cílem tohoto projektu je vychovávat děti ke sportu, zejména k atletice,
upřednostnit atletiku ve školách, podporovat vyvážený zdravotní styl a přilákat
potenciální sportovní hvězdy. Dětská atletika si klade za cíl zajistit stabilní politiku
rozvoje atletického sportu. Dalším úkolem je seznámit děti se základy atletiky na základní
úrovni.
Děti mají díky tomuto projektu možnost vyzkoušet různé disciplíny zábavnou
formou. Projekt využívá různé neobvyklé náčiní s cílem zaujmout malé děti. Tímto
způsobem jsou jednotlivé disciplíny upraveny a vymyšleny tak, aby je zvládlo každé dítě
a objevilo tak nové stránky tohoto sportu. Mezi zajímavá cvičení, která si děti mohou
vyzkoušet jsou např.: hod raketkou na cíl, skok daleký o tyči, překážkový sprint, hod
medicinbalem z autové polohy v kleče a další.
Program byl vytvořen za účelem všestrannosti a přístupnosti dětí všech věkových
kategorií. Dále díky přístupnosti ve školách, organizacích a sportovních klubech. V České
republice byla sada sestavena odborníky z Českého atletického svazu, kterou vyrábí
Jipast a.s. Speciální vybavení je zhotoveno z měkkého materiálu, pěny, která odolává
dešti. Nářadí je zhotoveno bez jakýchkoli ostrých hrotů, aby nedošlo ke zranění. Veškeré
vybavení je možné využít i v uzavřených prostorách či tělocvičnách (Kaplan a Válková,
2009, www.iaaf.org,).

4.7.2 Čokoládová tretra
Od prvního pořádání mezinárodního mítinku IAAF World Challenge Zlatá tretra
Ostrava v roce 1961 vzniká jeho další součást, která dostává název Čokoládová tretra.
Projekt Čokoládová tretra je specifická nejen svým výhradně běžeckým programem.
Jedná se o jediný celoplošně zaměřený závod na dráze pro děti 1. stupně základních škol
i mimo pásmo atletických oddílů. Jde o jediný výhradně dětský seriál závodů sprinterů
od 100–300 metrů (všechny ostatní jsou v ulicích a na střední a dlouhé tratě). Věková
kategorie 2009-2008 má navíc nově od roku 2019 v programu hod raketkou, která je
v dnešní době velmi populární a využívá se nejen pro nácvik hodu oštěpem. Jedná se o
dětskou náhradu oštěpu od výrobce Jipast a.s. a nese název Vortex. Výjimečností tohoto
běžeckého seriálu je také samotné vyvrcholení v hlavním programu Zlaté tretry v
Ostravě. Čokoládová tretra přitahuje pozornost médií, ale i laické, nesportovní veřejnosti,
z hlediska popularity se řadí na přední příčky českých atletických projektů.
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Do roku 2018 se tento projekt pořádal oddíly atletiky ve vybraných městech
s několikakolovými závody. Poté po vzrůstající popularitě se tento projekt propojuje s
národní autoritou pro školní sport, Asociací školních sportovních klubů. Projekt je určen
pro děti od 6–11 let a díky propracovanému systému kvalifikace lze zapojit děti z celé
republiky (dostupné z www.cokoladovatretra.cz).

4.7.3 Atletika pro celou rodinu
Úkolem projektu Atletika pro celou rodinu je zaměření na pohybovou gramotnost.
Projekt vznikl pod záštitou Českého atletického svazu na základě potřeb a nedostatků
zjištěných při práci s dětmi a mládeží. Současná populace a generace dětí vykazuje nízkou
úroveň pohybu. Životní styl dnešních dětí neumožňuje získávání návyků pro přirozený
pohyb, který je nutný nejen ve sportu, ale i v samotném životě. Hlavní hnací silou této
potřebné aktivity je motivace a inspirace rodičů, kteří jdou příkladem a stávají se vzorem
pro cílovou skupinu tohoto projektu pro věkovou skupinu 3-11 let.
Cílem projektu je aktivně strávený čas rodičů s dětmi, snaha o zvýšení pohybové
gramotnosti u dětí a rodičů, odborné workshopy a semináře pro rodiče a společné akce
pro celou rodinu. Patronkou celého projektu je bývalá reprezentantka na 400 metrů
překážek a halová mistryně Evropy Denisa Rosolová (dostupné z www.atletika.cz).
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5 ZÁVĚR
Po vyhledání a následném zpracování materiálů a odborné literatury dospíváme
k názoru, že atletická příprava dětí je velmi složitým sportovním procesem, který je
zapotřebí podchytit již v ranné fázi. Hlavním problémem dnešní doby se zdá samotný
návyk k pohybové aktivitě při sedavém způsobu života a negativním vlivům, které působí
na děti a mládež. Je zapotřebí podpory celé rodiny, dávka motivace, a hlavně pevné
základy pohybu jako takového.
Atletika v dnešní době nabízí širší základnu z hlediska pohybu, zdravého
životního stylu a zábavy. Během zpracování informací a hledání nových dokumentů jsme
zjistili, že dětská atletika spěje stále výše k všestrannosti a snaží se nabídnout více
možností, jak prožívat radost z pohybu, a přitom rozvíjet důležité pohybové schopnosti a
dovednosti. Nemalým pozitivem je i stále větší počet cvičebních prostředků, které lze
aplikovat ve sportovní přípravě dětí, které zkvalitňují výuku a trénink v těchto
kategoriích.
Závěrem této práce bych se pozastavil nad problematikou atletického sportu a
jeho popularity. V dnešní době je k dispozici stále více atletických projektů a přibývá na
počtu přípravkových skupin. Ovšem, můžeme s jistou dávkou pesimismu přiznat, že
atletika nepatří mezi sporty č. 1 mezi dětmi a je nutná neustálá propagace a zlepšování
podmínek pro tento druh sportu. Možným prostředkem, jak zvýšit popularitu by mohl být
větší počet příměstských táborů, kempů pod vedením známých atletů a další atletické
projekty pod záštitou Českého atletického svazu. Přeci jen, atletika je královna všech
sportů, proto je nutné ji chránit a šířit její myšlenku v tom nejširším možném spektru.
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