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HCM - Hradec Králové, 3.9.2017 

Téma: Pohybová příprava v kategoriích přípravky a MŽ 
(praktické ukázky) 

Bc. Ondřej Almaši, Mgr. Jakub Mokříž 
 
 
Tréninkové principy 
 

o V první řadě neublížit (respektovat věk a schopnosti dítěte) 
 

o Chyba učí (zpětná vazba, konstruktivní komunikace, vést správně položenou otázkou) 
 

o HRA => přirozenost, akce, kreativita, emoce 
 

o Poznávat / ovládat své tělo  => Učit se novým pohybům, posloupnosti => Učit se 
trénovat (zkoušet, objevovat, chybovat) 

 
o Základy, základy, základy => běh, (do)skok, hodit - 

chytit, lézt, koordinace (viz Pyramida) 

 

o ABC’s => Agility, Balance, Coordination, Speed 

o Trénink dětí jako Pyramida z písku => velká základna  
= vysoký vrchol – (přímá úměra) 

 
„Netradiční“ formy vedení úvodní části – rozcvičení / zahřátí 
 

o „ZOO“ 
- Nenásilnou a hravou formou rozvoj kloubní pohyblivosti a koordinace – vnímání 

vlastního těla a jeho částí 
- Kreativita – nechat děti vymýšlet (ze začátku trenér pomáhá) 
- Orel – pohyblivost ramen 
- Žirafa – dovednost přenést váhu na špičky, rovnováha, vytažení se z ramen 
- Čáp – protažení zadních stran stehen 
- Klokan – krátké (po)skoky snožmo 
- Králík – dovednost přenesení váhy do rukou, síla HK 
- Koníček – v poddřpu opora o ruce – vykopávat nohy nahoru, dovednost přenést 

váhu na ruce , síla ramen, průprava na trénink stojky 
- Žába – hluboký dřep + dlaně na zemi – pohyblivost DK, skoky vpře – síla DK 
- Opice - -//-, pohyb do strany oporou o paže 
- Krab / rak – pohyblivost zápěstí, síla – triceps 
- Vysoký krab / rak – úvod do aktivace svalů trupu (zadní sval. řetězec – zadek, zadní 

strany stehen, zádové vzpřimovače) 
- Pes /Gepard / Kočka – lezení po 4, kolena těsně nad zemí, síla celého těla, celkové 

zpevnění 
- …kreativitě se meze nekladou, vždy hledejte „pro děti skrytý“ cíl cviku nebo cvičení 
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o S hokejkami 

- Překračování – pohyblivost kyčelních kloubů 
- „za záda“ – pohyblivost ramen 
- Samuraj – hůl jako meč dávat do pouzdra na zádech, pohyblivost ramen, můžu si 

pomoci druhou rukou taháním ze spoda 
- „vrtulník“ – hůl na ramena + otáčení trupem 
- Dřep (hokejka v rukách nebo hokejka na zem pod paty) – pohyblivost DK, pohybový 

vzor 
- „čištění bot“ – protažení zadních stran stehen (hamstringů) 
- Chůze po hokejce – rovnováha (+ další varianty) 
- Přeskoky tzv. „z vody do vody“ – nácvik skoku a doskoku (tlumení), pozor na 

doskok na hůl – možnost uklouznutí (upravte dle povrchu!) 
- Honička okolo hole – cval stranou, reakce, změna směru 
- Otočka 360st. – koordinace, šikovnost 

 
o S rukavicemi 

-  „Na želváka“ 
§ rukavice uprostřed kruhu, strážci (podle počtu dětí), ostatní „kradou“ 

rukavice a nosí si na stanoviště, počet bodů, na čas apod.  
§ Rozvoj agility, startu 

- Předávání rukavice/helmy různými způsoby ve dvojici – otáčením, přes hlavu, skrz 
nohy atd. 
 

o „Na sporty“ 
- Napodobování různých sportů, hromadně v kruhu 
- Trenér „pouze“ dohlíží, kreativita 
- Děti se v ukázkách střídají 
- Plavaní (kraul, znak, šipka) – pohyblivost ramen, vytažení se z ramen, rovnováha na 

špičkách 
- Tenis – pohyblivost trupu a paží, P i L strana! 
- Tenisový rozhodčí – pohyblivost krční páteře 
- Box – pohyblivost HK (lokty) + poskakovat na špičkách 
- Golf – pohyblivost trupu (otáčení) 
- Tanečník – pohyblivost kyčelních kloubů, trupu 
- Sprinter – pohyblivost kyčelních kloubů, nácvik vysokého kolena a práce paží na 

místě 
- Fotbalista - pohyblivost kyčelních kloubů, dynam. Protažení zadních stran stehen 
- Lyžař – snížený postoj v poddřepu, průprava na dřep a nácvik sportovního postoje 

(tzv. střehu), lyžař dělá triky a skáče apod. 
- Sumo – nácvik hlubokého dřepu s oporou paží o stehna, protažení třísel 
- Basketbalista – nácvik skoku a lehkého doskoku, jakože imaginární hod na koš (+ 

driblink) 
- a další…opět hledejte pohybové vzory daného sportu, které se děti mohou tímto 

naučit respektive alespoň vyzkoušet 
 
Koordinace 

o „Zrcadlovka“ - závod (trojice, kopírování libovolného pohybu, start) + varianty 
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o Cval s tleskáním (vpředu, za zády, střídavě) 
o Poddřepy s tlesknutím (2 tlesknutí pod úrovní kolen, 1 tl. V mírném výskoku) 
o Cvičení s tenis. míčky 

 
 Modifikovaná koordinační dráha: komplexní rozvoj 
 

o „Biatlon“ (štafety / závod) 
- Menší prostor, respektovat zatížení a pořadí cviků 
- Soutěživost – týmy, současně běží více dětí, každý tým má své stanoviště 
- 1. Agility za využití holí a terčíků nebo jiné překážky na změnu směru 
- 2. Jakákoliv dovednost např. Hod / střelba na cíl – rukavice do položené branky, 

střelba do malých branek („trest“ / práce navíc – např. oběhnutí branek nebo jiná 
práce) 

- 3. Silově obratnostní prvek – např. Zvířátka, skoky apod… 
- Střídání, dotykem předat štafetu 
- V kat. SŽ mohou děti házet lehkým medicinbalem, který pak dále předávají dalšímu 

běřci 
 
Rychlost / Start 

o „Vojáci a důstojníci“ – obdoba hry červení/bílí, větší napětí 
o Starty z kruhu (rukavice nebo míčky nebo terčíky) 

- Bezpečnost – helmy !!! 
- Počet terčíků je o jeden méně než hráčů – větší motivace, nebo varianta 2 
- Počet terčíků = počet hráčů, Kdo nejrychleji vyběhne z kruhu (vyšší intezita) 

o „Sběrači“ 
- vzájemné kradení si předmětů (rukavic) mezi týmy, soutěž 
- Počet týmů a dětí v týmech je pouze a jen na trenérovi – toto je jedna z nejvíce 

variabilních her. Prakticky můžete trénovat jakoukoliv schopnost, pouze podle toho 
kolik dětí je v týmu. 

- Čím více (> 7-8) – stimulace rychlosti, startů, dynamiky, změny směru (! Cit 
trenéra, příliš mnoho hráčů – neplynulost hry) 

- Čím méně (<= 2-3)– stimulace vytrvalosti 
- konec - počet rukavic nebo na čas, kdo má nejvíc apod. 

o „Seber vlajku“ 
- Bezpečnost – helmy !!! 
- Dva tými, start podle čísla 
- Cílem je nebýt chycen (dotek protihráče) a zároveň sebrat vlajku na svou polovinu 
- Varianty: hráč s vlajkou musí donést vlajku na stranu soupeřů – trénink naznačení, 

změny směru, dejte hráčům možnost více pokusů 
 
Síla 

o „Plácaná“ (pozice na všech čtyřech, hra na body, krátký interval!) 
- Co nejvíc krát se dotknout soupeřovy ruky 
- Nácvik pozice na všech čtyřech, Jak? – „kočka“ 

o „Surfař“ 
- Ležím na břiše, ruce se nedotýkají země, čekám na vlnu 
- Vlna přichází – pádluju rukama (posilování zádových svalů a ramen) 
- Příprava na skok - vzpor (horní pozice kliku, krátká výdrž) 
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- Jedu na vlně – skok do poddřepu + výdrž 
- Triky – výskok a otočka o 180° nebo 360°., „holubička“ atd. 

o Modifikovaná hra na „babu“ – silové prvky 
- Nasazené rukavice = počet životů 
- Chycen – odhodí jednu rukavici 
- Chycen po 2. – odhodí druhou rukavici – hned na zem => 
- Po čtyřech / krabem / žabákem musí najít první (i druhou) rukavici a může zase hrát 
- Varianta1: rovnou začínat s jednou rukavicí => vyšší silové zatížení 
- Varianta2: v kruhu na malé skupiny, vyhazování rukavic za kruh 

o „Sanitka“ 
- Bezpečnost !!! – helmy 
- Klasická hra na babu, chytačů je vždy více než 1, podle počtu dětí 
- Kdo je chycen lehne si na zem, čeká na záchranu / oživení 
- Záchrana / oživení = odnesení od 4 spoluhráčů do předem vymezeného prostoru  
- Cílem je pochytat všechny  
- Záchranáři nemůžou být chycení pokud někoho nesou 

 
 
Netradiční formy vedení závěrečného strečinku 

o Míčky 
- Stoj -  hluboký předklon – míček kutálet po zemi – kamkoliv, osmičky okolo nohou 

apod. 
- Ramena – podávání si za zády z ruky do ruky 
- „placka“ 

o Mantinel – držet rovný sed u mantinelu („L“), „Kdo dá zadek až k mantinelu?“ 
 
 
Pozn. Tento materiál je doplňkem k praktické ukázce provedené na hřišti během semináře. 


