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Tři základní priority trenéra

Nepoškodit 
děti

Vytvořit vztah 
ke sportu jako 
k celoživotní 

aktivitě

Vytvořit základy

pro pozdější

trénink



Role trenéra

Trenér má být vzorem pro svoje svěřence.

Vyžadovat plné odevzdávání se a prožívání 
sportu, ale dávat též najevo, že v životě jsou i 
důležitější věci.

Usilovat o spravedlivost a sympatie svých 
svěřenců.

Budovat u sportovců sebedůvěru, ale i 
sebekontrolu.

Učit umění koncentrace a relaxace.

Komunikovat s rozhodností, ale přátelsky, s 
dobrou náladou.

Korigovat krátce, nejprve chválit, poté opravovat.

Pochválit, co je dobré, ale nechválit neustále.

Hněv má být pozitivní. Negativní odsouzení je 
destruktivní.

Sledovat, co sportovci chtějí od soutěží.

Vytvářet prostředí, v němž má sportovec právo se 
vyjádřit.

Nepřehánět v ničem, ani v povzbuzení, ani v kritice.

Po neúspěchu najít způsob, jak sportovce ze situace 
dostat.

Klást odpovědnost na jedince i ostatní členy týmu.

Rozlišovat nechuť od fyzické nebo psychické únavy.



Základní rozdělení sportovního tréninku

Specializované 
dovednosti pro 

daný sport
Všeobecná 
sportovní 
příprava

Koordinace Rychlost Vytrvalost Síla



U ŽÁKŮ BY MĚLA MÍT V TRÉNINKU 
NEJVĚTŠÍ PODÍL 

VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA!



Pohybové 
schopnosti
Koordinace, Rychlost, Síla, Vytrvalost



Všeobecná sportovní příprava (dle věku) 

Tabulka pravdy:

Schopnost
Vysoká 

efektivita
Střední 

efektivita

Koordinace 5 - 10 10 - 13

Rychlost 10 – 13 7 - 10

Síla 14+ 10 - 13

Vytrvalost 16+ 10 – 13!



Je nutné dávat pozor na:

Biologický věk dítěte

Je věk, který odpovídá
biologickému nebo funkčnímu
stavu.

Kalendářní věk dítěte

Je věk, který je udáván podle
data narození.

Velké rozdíly mezi dětmi ve školním věku, 
které se postupně srovnávají



Koordinace Koordinace 5 - 10 10 - 13

Schopnost řídit a regulovat pohyb
ve smyslu přesnosti tohoto pohybu.

Vytváření co největšího pohybového fondu

Opakované stavění sportovce do situací, v nichž musí 

řešit neustále nové pohybové úkoly

Přidávání koordinačních prvků do běžných aktivit

Překážky, změny terénu, podložky, švihadlo, trampolína, kotouly, 

stojky, nářadí v tělocvičně, salta, běh bez bot, opičí dráha



Rychlost Rychlost 10 - 13 7 - 10

Schopnost překonat krátký časový úsek v co 
možná nejkratší době (s co nejvyšší intenzitou).

Velmi těžko se dohání později!

Při tréninku poměr zátěž : odpočinek 1:6 až 1:10

3 – 5 opakování, 1 - 3 série, součást většiny TJ dětí

Tisíce forem různých štafet, starty z poloh, čáry, švihadla, hody, 

atletická abeceda, stupňované rovinky, zrcadlová cvičení ve dvojicích, 
sportovní hry, slalomy, opičí dráhy na čas



Síla Síla 14+ 10 - 13

Schopnost překonat vnější odpor
prostřednictvím svalové kontrakce.

Posilování svalů s vlastní vahou těla
Vše začíná u středu těla, tzv. core

Nutnost správného provádění

Šplh, lezení, ručkování, hrazdě, cvičení v přírodě – přenášení a házení polen, 
větších kamenů, přetahování, přetlačování – kohoutí zápasy, různé formy
úpolových her – např. ragby



Vytrvalost Vytrvalost 16+ 10 – 13!

Schopnost překonávat únavu neboli dlouhodobě
vykonávat pohybovou činnost nízké intenzity, případně 
delší časový úsek se pohybovat s co největší intenzitou.

AEROBNÍ ANAEROBNÍ

s přístupem kyslíku

Souvislý výběh / fartlek

Srdeční tep pod AP

bez přístupu kyslíku

Trénink opakovanými 

maximálními zatíženími

Nevhodné do 15 let!!

Srdeční tep cca 190 - 200 

Rozvoj vytrvalosti u dětí: zvládnutí celého 90 minutového tréninku



Stupně vývoje 
jedince
Mladší školní věk, starší školní věk, 
dorostenecký věk, dospělost



Stupně vývoje jedince

6 – 11 let
Mladší školní 
věk

11 – 15 let
Starší školní 
věk

15 – 18 let
Dorostenecký 
věk

19+ let



Mladší školní věk (6 – 11 let)

Roste odolnost dětského organismu

Kostra zdaleka není vyvinutá, nutnost správného držení těla

Lavinovitě přibývá nových vědomostí, rozvoj představivosti

Malá schopnost abstrakce

Obrovská impulzivnost

V tréninku i soutěžích musí dominovat herní princip

Děti v tomto věku velmi snadno přejímají názory druhých

Trenér by se měl snažit děti nadchnout pro sport



Starší školní věk (11 – 15 let)

Začíná puberta, v krátkém čase zásadní změny

Zvýšení svalové síly, čemuž ale ještě nejsou uzpůsobeny vaziva

Osifikace kostí limituje výkon a možnosti pro trénink

Menší pohybová koordinace, občas klátivost až neohrabanost

Rozšiřování schopnosti abstrakce a logického myšlení

Ideální věk pro rozvoj rychlosti, později se kompenzuje obtížně

Není vhodná anaerobní činnost delšího trvání, především 
intervalový trénink (dochází k tvorbě laktátu)!

U trenéra je důležitý osobní příklad

Budování vztahu ke klubu



Dorostenecký věk

Dovršení tělesného rozvoje všech orgánů

Plná schopnost logického usuzování, abstraktního myšlení

Je možné výrazněji zvyšovat tréninkové nároky, plánování 

Tělo dovoluje podstatně větší zátěže, než je vhodné

Možnost zařazení anaerobních aktivit ve větším rozsahu

Nutnost vůdčích osobností, vzorů, ve skupině

Pokračuje zdokonalování technické přípravy až do detailů

Roste podíl taktické přípravy

Nutnost regulace psychických stavů sportovců



Dospělost

Dokončený vývoj

Změna priorit

Potřeba maximálního výkonu

Nutnost plánování tréninkového procesu - cykly

Rozdělení na závodníky, trenéry, pořadatele, mapaře atd.



Herní princip

U dětí jde většina aktivit dělat formou her tak, aby to děti bavilo ☺

Nedostatečné zapojení všech dětí

> Vytvoření více menších skupin

> Přidání herních prostředků

> Změna pravidel

Vypadávání

> Umožnit návrat dětí do hry

> Náhradní program



Sportovní příprava dětí v orientačním běhu

Děti se nebojí proběhnout potokem, 
namočit si boty.

Když prší nebo je sníh, 
na trénink se jde ven.

Naučit děti, že v noci s Luciferem 
je to v lese super.

V rámci tréninku závody v terénu.



Sportovní příprava dětí v orientačním běhu

A HRANÍ SI 
S MAPOU



A jak tohle všechno 
dát dohromady do 
tréninkové 
jednotky?

Honza Víteček, DKP
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