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1. Úvod 

Cíle práce  

Tato seminární práce se zabývá tréninkem skoku do dálky a skoku do výšky u dětí 
mladšího školního věku (6 –10 let). Z toho vyplývají určité odlišnosti od prací, které 
se popisují trénink dospělých atletů nebo juniorů. Především zde není žádná výsled-
ková část popisující konkrétní vlivy určitého tréninkového prostředku na výkonnost. 
Hlavním důvodem je to, že výkonnost dětí roste nejen v důsledku tréninku, ale i při-
rozeně, tělesným rozvojem jednotlivce. Tyto dvě složky nelze v běžných podmínkách 
atletického oddílu odlišit tak, abychom nedostali silně zkreslené údaje. Další odliš-
ností je, že popisuje trénink, který není primárně zaměřen na maximální výkon, ale 
na výuku správné techniky skoků a upevnění pohybových a koordinačních stereoty-
pů. Tento trénink je totiž jen součástí všestranné pohybové přípravy, které se skládá 
z výuky a rozvoje dalších atletických disciplín. 

Většina literatury, kterou měl autor k dispozici, se věnovala tréninku menších dětí 
pouze okrajově, pouze Perič [1] věnoval své teze sportovní přípravě dětí mladšího a 
staršího školního věku. Bezpochyby existují publikace, které fundovaně popisují me-
tody atletického tréninku dětí, ale cílem této práce nebylo provádět rešerše dostupné 
literatury týkající se dané problematiky.  

Tato práce bude spíše sloužit k jakémusi uspořádání a shrnutí zkušeností autora 
s tréninkem dětí a jejich zasazení do rámce odborných informací z literatury a po-
znatků získaných při školení trenérů. Pokud tato práce poslouží jiným trenérům dětí 
jako vodítko nebo inspirace při vytváření jejich vlastních metod tréninku, bude to pro 
autora znamenat velké uspokojení.  

Členění práce 

Tato seminární práce obsahuje následující hlavní části: 

1. Teoretickou část, která shrnuje informace o tělesném a duševním rozvoji, které 
mají vztah ke skokům.  

2. Metodickou část, která popisuje způsoby výuky a tréninku atletických skoků mla-
dších dětí. 



-2- 

2. Teoretická část 

Atletický trénink mladších dětí nelze připravovat pouze jako redukovaný trénink junio-
rů a dospělých atletů. Děti nejsou malí dospělí a vyžadují specifický přístup, jednak 
z hlediska psychologické nezralosti, jednak z hlediska organismu vyvíjejícího se 
z dětství až do plné fyzické zralosti. V různých stádiích vývoje mají tedy jednotlivci 
odlišné schopnosti přizpůsobit se tréninkové zátěži. 

Cílem tréninku v této věkové kategorii je naučit základy techniky skoků a vytvořit 
předpoklady pro pozdější výkon; prioritní je ovšem zdravý rozvoj dítěte. Mezi další 
cíle sportovní přípravy dětí patří rozvoj fyzické i psychické stránky, vytvoření dobrého 
vztahu ke sportu, radost, prožitek, emocionalita. 

Teoretická část se bude skládat ze dvou hlavních kapitol, popisujících specifika vě-
kového období a specifika tréninku.  

2.1 Charakteristiky věkového období 

Žákovské kategorie pokrývají dvě věková období. Přestože mezi nimi není ostrá hra-
nice, lze je přibližně rozdělit na mladší školní věk (6 - 10 let), což budeme nazývat 
„přípravkou“, a starší školní věk (11 - 15 let), čili kategorie mladšího a staršího žac-
tva.  

Jak bylo řečeno v úvodu, tato práce se bude věnovat atletické přípravě dětí v mlad-
ším školním věku. 

Z hlediska tělesného vývoje lze věkové období „přípravky“ charakterizovat růstem 
celkové odolnosti organismu, plynulým růstem všech orgánů. Tělesný vývoj je dán 
hlavně vývojem kostry, kdy kosti rostou nejen do délky, ale mění se i jejich složení a 
stavba.  

Tento věk je také obdobím pohybového neklidu, násobeným navíc omezováním 
spontánního pohybu mnoho hodin ve škole. Růst a tělesný vývoj dále způsobuje, že 
výkonnost dětí se přirozeně zvyšuje. 

V tomto období je již dobrá úroveň osvojování, děti se učí vůbec nejsnadněji (8-10 let 
je „zlatý věk motoriky“). Často stačí perfektní ukázka a učení napodobením probíhá v 
podstatě samo.  

Vývoj motoriky je závislý na funkci CNS, na růstu kostí, osifikaci, na růstu svalů. 
Hlavní faktory ovlivňující motorický vývoj v tomto věku jsou: 

1. Změna tvaru těla  
 - příznivější pákové poměry končetin  
 - zlepšení poměru síly a hmotnosti  

2. Vstup do školy  
 - omezení spontánního pohybu  
 - nucený útlum motoriky  
 - nahromadění nevybitého pohybového pudu  

3. Vývojový stupeň vyšší nervové činnosti  
 – diferenciace mozkové kůry 

Z psychologického hlediska je toto období věkem počátku reálného nazírání, daného 
přibýváním vědomostí, rozvojem paměti a představivosti. Osobnost ještě není plně 
ustálena, projevuje se impulsivnost a je slabě vyvinuta vůle. Psychický vývoj lze cha-
rakterizovat rychlým trendem v prvních 10 letech (až 90 % celkové mentální kapaci-
ty). Zbývajících 10 let do úplné vyspělosti se vyvíjí zbývajících 10 % kapacity. 
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Děti v tomto věku prožívají všeobecně šťastné období, jsou dobře ovladatelné a pro-
jevují vzrůstající zájem o vše konkrétní - tedy i o sport. Na druhé straně se dítě ale 
soustřeďuje pouze na jednotlivosti a unikají mu souvislosti. Na jednu věc se dokáže 
plně soustředit pouze krátkou dobu, jen několik minut.  

Nelze pominout ani sociální hledisko. Vstup do kolektivu (škola, sportovní oddíl), roz-
voj kamarádských či antagonistických vztahů, vliv rodiny – to jsou faktory, se kterými 
se trenér nutně setkává. 

Trenérský přístup k dětem této věkové kategorie je (či měl by být) založen na herním 
principu, kdy je důležitý prožitek, radost z pohybu a pestrá činnost. 

Děti se podřizují autoritě, přejímají snadno názory druhých, a proto je zde důležitý 
příklad trenéra, který by měl předávat optimismus a u dětí probouzet elán a zájem o 
sport. 

2.2 Charakteristiky tréninku 

Atletika se liší od jiných sportů, které se od začátku soustředí na jedinou dovednost 
(fotbal, hokej, basketbal, atd.), v tom, že se skládá z mnoha různých pohybových do-
vedností, čili disciplín. V raném věku atleta ještě nelze pomýšlet na specializaci, a 
proto je třeba učit děti techniku odpovídající disciplínám jejich kategorii, tj. skoky, 
vrhy, hody, běh, překážky. Z toho vyplývá jednak rozmanitost a všestrannost trénin-
ků, což je bezpochyby kladný faktor, jednak ovšem omezená možnost soustředit se 
na důkladné rozvíjení konkrétních dovedností, což je náročné pro trenéra a jeho 
snahu důkladně naučit děti správnou techniku jednotlivých disciplín. 

V podstatě nelze atletickou přípravu mladších dětí nazývat tréninkem v tom smyslu, 
jak je tento termín chápán u dospělých. Nicméně používejme v následujícím textu 
toto slovo ve významu „osvojování atletických dovedností a přiměřené zatěžování 
dětského organismu cvičením“.  

Senzitivní období 

V lidském životě jsou určitá období, která jsou více či méně vhodná ke konkrétní čin-
nosti, proto není lhostejné, v kterém věku budeme rozvíjet určitou schopnost.  

Období, v kterých dochází k nejvýraznějšímu nárůstu předpokladů pro rozvoj určité 
činnosti, se nazývají senzitivní (citlivá). Senzitivní období jsou určité úseky ve vývoji 
dítěte, ve kterých jsou lepší předpoklady pro rozvoj určité schopnosti než v jiném vě-
ku. Proto je vhodné v senzitivních obdobích využívat možnosti urychleného nárůstu 
schopností a tyto činnosti rozvíjet. Ve sportovní přípravě dětí se jedná především o 
rozvoj pohybových schopností.  

Perič [1] uvádí následující graf vývoje pohybových schopností a dále schéma senzi-
tivních období koordinačních schopností: 
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Vývoj pohybových schopností 

 

kde R je rychlost, S je síla, P je pohyblivost, O je obratnost a V je vytrvalost. 

 

Senzitivní období koordinačních schopností 

 

Koordinační schopnosti 

Školní rok 

(Věk) 

1 

(6) 

2 

(7) 

3 

(8) 

4 

(9) 

5 

(10) 

6 

(11) 

7 

(12) 

8 

(13) 

9 

(14) 

10 

(15) 

Rychlostně koordinační 
schopnosti  

          

Kinesteticko diferenciační 
schopnosti  

          

Rytmická schopnost  
          

Reakční schopnost  
          

Rovnováhová schopnost  
          

Prostorová orientační schop-
nost 

          

 

Podle tohoto schématu lze usuzovat, že ve sledovaném věkovém období (6-10 let) 
nelze současně rozvíjet všechny koordinační složky obsažené ve skocích. Koordina-
ce při vysoké rychlosti a rytmické schopnosti jsou důležitými složkami rozběhu a rov-
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nováhová schopnost bude hrát určitou roli během letu při skoku do dálky, ale vidíme, 
že prostorová orientační schopnost, nezbytná pro správné provedení letové fáze 
skoku vysokého, má své senzitivní období v podstatě až v následující kategorii mlad-
šího žactva. Ovšem složky důležité pro nácvik techniky skoků, kromě zmíněné pro-
storové orientace, spadají do mladšího věku. 

Pro atletické skoky jsou samozřejmě neméně důležité silové a rychlostní schopnosti. 
Proto je třeba znát senzitivní období, kdy se tyto schopnosti rozvíjejí nejrychleji. Perič 
v této souvislosti uvádí následující údaje: 

Senzitivní období rychlostních schopností  

Reakční rychlost  
– 7 - 11 let největší přírůstky  
– zlepšení trvá do 13 - 14 (15) let - zde již dosahuje úrovně dospělých  

Rychlost jednotlivého pohybu  
– dívky 11 - 13 let - v tomto věku přibližně končí změny rychlosti  
– chlapci 14 - 15 let  

Frekvence pohybu 
– chlapci 13 - 14 až 17 -18 v závislosti na svalové síle  
– dívky o něco dříve  

Rychlostně obratnostní schopnosti  
– 6 - 7 až 11 - 12 let 

Rychlostní schopnosti jako celek 
– 7 - 14 let; přírůstky po 14 - 15 roce jsou v důsledku síly  

 

Senzitivní období silových schopností  

K největším přírůstkům dochází u obou pohlaví během puberty: u dívek 11 – 13 let, u 
chlapců 13 - 15 let. Přírůstky jsou výrazně individuální, závisí na pohlavním dozrává-
ní. 

Relativní síla 
– dívky 13 - 15 let (začíná narůstat od 7 let) 
– chlapci 15 - 16 let (začíná narůstat od 9 - 11 let)  

Maximální síla  
– dívky 15 - 17 let  
– chlapci 16 - 18 (20) let  

Rychlostně silové schopnosti  
– chlapci 12 - 15 let dolní končetiny  
– dívky 10 - 12 let dolní končetiny  
– chlapci 14 - 16 let horní končetiny  
– dívky 10 - 12 let horní končetiny - po 15 roce již nepatrný nárůst  

 
Z těchto údajů vidíme, že senzitivní období síly se míjí s věkovou kategorií „příprav-
ky“. Naproti tomu rychlostní schopnosti významné pro skoky se rozvíjejí již zhruba od 
sedmi let. 

Z výše uvedených informací lze učinit celkem jednoznačný závěr, že v období „pří-
pravky“ je účelné učit a rozvíjet především rychlost a techniku skoků.  
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Jak podobně konstatuje Perič, v dětském věku jsou nejlepší předpoklady pro moto-
rické učení a je nutné tato léta plně využít pro získání technických dovedností.  

3. Metodická část 

Tato část práce bude více založena na vlastních zkušenostech autora s tréninkem 
menších dětí. Údaje z literatury zde budou používány spíše jako rámec pro uspořá-
dání vlastních názorů a poznatků autora.  

Metodická část se bude skládat z následujících oddílů: 

1. Kondiční příprava 

2. Technická příprava 

3. Psychologická příprava 

Poznámka: Popisy některých prostředků používaných nebo navrhovaných autorem 
(tj. popis různých her a cvičení) rozvíjejících jednotlivé pohybové schopnosti budou 
uvedeny v Příloze. Tato Příloha budiž chápána jako pomůcka či inspirace pro ostatní 
trenéry dětí. 

3.1 Kondiční příprava 

Kondiční příprava tvoří základ pro budoucí výkony. Jejím hlavním úkolem je vytvořit 
široký pohybový fond, ze kterého budou později vycházet speciální dovednosti. 

V kategorii „přípravky“ tvoří tato příprava většinu obsahu tréninku. Jejím základem je 
samozřejmě všeobecná a všestranná příprava, ale dále bude, v souladu se zaměře-
ním této práce, popisován pouze rozvoj pohybových schopností vytvářejících základ-
ní předpoklady pro učení a případný pozdější specializovaný trénink skoků. 

Skoky podobně jako běh patří mezi vývojově nejstarší lidské pohyby a kondiční pří-
prava skoků by tedy měla také vycházet z dětské přirozenosti. Předpokladem přiro-
zeného a uvolněného chování dětí je přátelská a veselá atmosféra tréninků a velmi 
důležitým momentem je také využívání herního principu a přirozené soutěživosti dětí. 

Při jakémkoli tréninku je samozřejmě nejdůležitější zdraví dětí, proto je prioritní pod-
mínkou zajištění bezpečnosti při hrách i cvičení a také volba zátěže přiměřené rozví-
jejícímu se dětskému organismu. 

3.1.1 Rychlostní schopnosti 

Rychlost je nejvýrazněji se vyvíjející pohybovou schopností dětí. Proto je třeba ji prio-
ritně a cíleně rozvíjet, což vytvoří dobrý základ pro rozběh a odraz při skoku do dálky 
a pro odraz při skoku do výšky. 

Při rychlostních cvičeních je třeba pamatovat na to, že děti se intenzivním pohybem 
rychle unaví, a proto je třeba dbát na dostatečný odpočinek. Např. Perič doporučuje 
rychlostní zatížení v délce kolem 10 s, poměr zatížení k odpočinku 1:6 - 10 (tj. 1-2 
min) a délku odpočinku mezi sériemi kolem 10 min. 

Prostředky rozvoje 
Nejvhodnější formou rozvoje rychlosti jsou bezpochyby hry. Před vlastním tréninkem 
se na rozehřátí osvědčily různé honičky (červení-černí, polohové starty ve dvou řa-
dách, honička „na hlavu“ atd. viz Příloha).  

S rychlostí úzce souvisí postřeh. Proto je vhodné do přípravy zařazovat jednak po-
střehové starty (na určité slovo nebo zvuk), jednak postřehové hry („padající koště“ 
apod.) 
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Soutěživost dětí jako prostředek k dosažení maximálního úsilí se využívá při štafe-
tách družstev. Štafety obsahují nejen běh, ale i různé obratnostní prvky, starty z růz-
ných poloh nebo různá skoková cvičení. Většinou se štafety využívají v zimním pří-
pravném období v tělocvičně, kdy je omezená možnost nacvičovat techniku jednotli-
vých disciplín, ale k dispozici je více pomůcek (lavičky, švédské bedny, žíněnky atd.). 
Rovněž rozměry tělocvičny (kolem 20 m) odpovídají požadavkům rychlostního cviče-
ní, jinými slovy doběhnout k protější stěně tělocvičny a zpět mohou děti stále ještě 
maximální rychlostí. 

Dalším prostředkem jsou překážkové dráhy. Při nich se opět kombinuje rychlost s ob-
ratnostními a případně silovými prvky. Překážkové dráhy pro rozvoj rychlosti je třeba 
stavět tak, aby čas na jejich překonání nepřekračoval 15-20 s u těch nejrychlejších 
dětí. Pro rozvoj schopností důležitých pro skoky je možné zařadit takové prvky, jako 
je výskok na švédskou bednu, seskok a okamžitý přeskok lavičky, slalom mezi část-
mi rozložené švédské bedny, či přeskok přes kozu nebo koně.  

Rovněž stojí za zmínku, že při překážkových drahách se posiluje snaha dětí dosáh-
nout co nejlepšího individuálního výsledku ve srovnání s ostatními, což je pro atleta 
samozřejmě nejvyšší cíl. Tyto překážkové dráhu jsou u dětí oblíbené a většina dětí 
se domáhá další a další možnosti běžet znovu a zlepšit si svůj výkon.  

Pro trenéry není třeba zdůrazňovat, že je zde na místě pochvala každého závodící-
ho, protože se každý (na rozdíl např. od rozcvičky nebo běžecké abecedy na začátku 
tréninku) opravdu snaží. Osvědčily se také malé diplomy připravené před tréninkem 
a vypisované na místě za umístění v překážkové dráze, které posilují motivaci. Je 
ovšem třeba rozdělit děti na co nejvíce věkových kategorií, aby se dostalo na co nej-
více dětí a aby věděly, že zvítězily (nebo prohrály) v závodě se svými vrstevníky. 
Příprava diplomů na počítači není složitá, ale následné vyhodnocování a vypisování 
je dost časově náročné. 

Štafety a překážkové dráhy jsou vhodné pro rozvoj rychlosti nejen běhu, ale i ostat-
ních částí těla – například „šplh“ pouze rukama vleže na břiše po nakloněné lavičce, 
kotrmelce, přeskoky přes kozu atd.  

Dalším oblíbeným prvkem rychlostní přípravy se staly kupodivu výkonnostní testy, 
konkrétně letmých 20 m (tělocvičně) nebo 30 m (na stadiónu). Opět se zde projevuje 
snaha dosáhnout co nejlepšího výsledku a děti se stále snaží překonat svůj předcho-
zí nejlepší výkon. Ruční měření času je bohužel na takové krátké vzdálenosti značně 
nepřesné. Žádoucí by bylo používat elektronické měření fotobuňkou, které by také 
mohlo sloužit pro jemnější hodnocení růstu výkonnosti. 

Mezi rychlostní cvičení lze zařadit rovněž rozvoj maximální rychlosti pomocí různých 
„urychlovačů“. Urychlování pomocí gumového lana („vystřelování“) se ovšem neo-
svědčilo, urychlování pomocí kladky a „tahouna“ vyžaduje speciální vybavení a při 
větším počtu dětí i více „tahounů“. Přirozené a jednoduché je urychlování během 
z kopce. Je ovšem třeba najít takový terén, kde nebude hrozit upadnutí, zakopnutí 
nebo podvrtnutí kotníku.  

3.1.2 Obratnostní schopnosti  

Obratnost spolu s rychlostí jsou nejdůležitější pohybové schopnosti, nejen pro skoky, 
a jejich rozvoj by měl v tréninku zcela dominovat. Rozvoj obratnosti je základní pod-
mínkou pro zdokonalování všech atletických disciplín. 

Konkrétně pro skok daleký je obratnost důležitá pro správné provedení letové fáze a 
důležitost obratnosti pro všechny fáze skoku vysokého je očividná. Děti ve věku mezi 
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7 - 10 lety se také nejrychleji učí novým pohybům a také se ještě tolik nebojí prová-
dět pohyby v prostoru.  

Pro rozvoj obratnosti jsou vhodné různé obratnostní prvky ve štafetách a překážko-
vých drahách (kotrmelce, přeskoky, slalom atd.).  

Dále se osvědčila různá akrobatická cvičení (hvězdy, stojky, přemety), cvičení na 
gymnastickém nářadí (hrazda – výmyky, toče; kruhy – houpání, stojky, protočení; 
skoky přes kozu) a velmi oblíbené jsou skoky na trampolíně. Ty posilují orientaci v 
prostoru a rozvíjejí odrazové schopnosti, tedy dovednosti nezbytné pro skok vysoký.  

Výše uvedená gymnastická a akrobatická cvičení posilují také odvahu a pomáhají 
dětem uvědomit si hmotnost a hybnost vlastního těla, což je bezpochyby důležité pro 
horizontální i vertikální skoky. 

Obratnost je vhodné spojovat s rychlostí, např. ve štafetových hrách nebo překážko-
vých dráhách. 

3.1.3 Silové schopnosti  

Pro silové schopnosti není daná věková kategorie „přípravky“ optimálním obdobím. 
Senzitivní období pro rozvoj silových schopností nastává až od 11. roku, a síla je te-
dy spíše podpůrnou schopností sloužící pro rozvoj rychlosti a obratnosti. Proto není 
vhodné rozvíjet silové schopnosti cíleným posilováním nebo náročným cvičením.  

Nicméně je třeba používat přiměřené prostředky rozvoje síly, které slouží ke zlepšení 
celkové kondice, zpevnění kosterních svalů a zlepšení držení těla. To se pozitivně 
projeví ve stylu běhu i odrazu v obou typech skoků.  

Při silovém tréninku mladších dětí je třeba být ovšem velmi opatrný. Nebezpečí vy-
plývá především z rychlého růstu svalové síly vzhledem k růstu kostí, následkem če-
hož by mohly vznikat bolesti šlach a kloubů. 

Některé studie sice naznačují, že rozumné posilování a zatěžování dětského orga-
nismu není škodlivé a může dokonce působit preventivně proti častým bolestem spo-
jeným s rychlým růstem nebo tréninkem v pubertě, např. [4.4].  

Rovněž Perič uvádí, že cvičení, kde děti posilovaly s činkami, nebyla na škodu jejich 
zdraví, pokud byly dodrženy zásady postupného zvyšování zatížení, s přísným sta-
novením možností a individuálních zvláštností. Pro informaci uvedeme tato kritéria 
hmotnosti zátěže podle věku:  

10 - 11 let: 30 % tělesné hmotnosti  
11 - 12 let: 50 % tělesné hmotnosti  
12 - 13 let: 75 % tělesné hmotnosti  
13 - 15 let: až 60 % maximální zátěže  

Další zdroje, např. [4.1], naznačují, že přiměřená plyometrická cvičení mohou výraz-
ně zlepšovat rychlostní a odrazové schopnosti i u menších dětí. K těmto cvičením 
aplikovaným na kategorii „přípravky“ lze počítat skoky přes švihadlo (např. maximální 
počet za 20 s, maximální rychlostí 40 přeskoků, různé styly přeskoku), přeskoky 
sounož přes lavičku nebo výskok na švédskou bednu, seskok a přeskok lavičky při 
překážkové dráze. 

Pro rozvoj silových schopností se rovněž s úspěchem používají úpolové hry (obrace-
ní soupeře na záda, přetlačování, nadzvednutí soupeře, ale i ragbíčko), cvičení ve 
ztížených podmínkách (tažení partnera), posilování vahou těla (kliky, shyby, výdrž ve 
shybu, šplh na tyči a na laně, dřepy, lehy-sedy), cvičení na kruzích a některé cviky při 
štafetách nebo překážkových drahách. 
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Cvičení je třeba zaměřovat na velké svalové skupiny (břišní, zádové svaly, stehenní 
svaly, ramenní ap.) a důsledně dbát na to, aby nedošlo k přetěžování a namožení 
posilovaných svalů. Při větším počtu dětí a velkých výkonnostních rozdílech je 
ovšem obtížné stanovit přiměřené zatížení každého jednotlivce, a proto je lepší spíše 
zůstávat na té „opatrnější“ straně a děti zatěžovat raději méně než více. 

Po ukončení silových cvičení je důležité protahovat posilované partie a na závěr cvi-
čení provádět vyrovnávací a kompenzační cvičení. 

3.1.4 Vytrvalostní schopnosti  

Do kondiční přípravy patří i vytrvalostní schopnosti, které jsou v rámci všestranné 
přípravy dětí také rozvíjeny, ale pro skoky není vytrvalost příliš důležitá. Závody dětí 
ve skocích nejsou tak dlouhé a náročné, aby bylo nutno tuto schopnost specificky pro 
skoky rozvíjet.  

3.2 Technická příprava  

U dětí je nejdůležitější složkou výuky skoků technická příprava. Spolu s rozvojem 
rychlostních a obratnostních schopností má absolutní prioritu před vším ostatním.  
Protože v dětském věku jsou nejlepší předpoklady pro motorické učení, je nutné tato 
léta plně využít pro získání technických dovedností. 

Nebezpečí, které vyplývá z nedostatečného zvládnutí techniky je v tom, že může v 
pozdějších letech limitovat sportovce v dosažení jeho maximální výkonnosti.  

V této kapitole poprvé rozdělíme téma na skok vysoký a skok daleký. Pro každou 
disciplínu uvedeme používané způsoby nácviku jednotlivých fází, problémy, obvyklé 
chyby a způsoby jejich odstraňování. 

3.2.1 Skok daleký 

Základním předpokladem kvalitního skoku do dálky je samozřejmě rozběh na maxi-
mální rychlost. Ten ovšem u mladších dětí bývá prvním kamenem úrazu, protože děti 
přicházející do atletického oddílu většinou neumějí běžet správným stylem a zužitko-
vat své rychlostní schopnosti v rychlém rozběhu.  

Naučit děti správnému stylu běhu by tedy měl být jeden z prioritních úkolů trenéra 
mladších dětí; správný běh je ostatně nutný pro všechny atletické disciplíny. Vyžadu-
je to ovšem důslednost při všech cvičeních, protože tato cvičení nejsou pro děti příliš 
zábavná.  

Hlavními chybami dětí při běhu jsou krátké a nízké kroky, nepropnutí odrazové nohy, 
nízké koleno, komíhání tělem do stran, záklon nebo předklon trupu, napjaté ruce, 
ohýbání rukou v lokti, křečovitost, dopadání na paty a určitě mnoho dalších. 

Pro nácvik správného běhu jsou vhodné některé prvky běžecké abecedy, tj. běh po-
skočný, skipping, lifting, odpichy, zakopávání a případně koordinačně náročnější cvi-
ky, jako je např. „koleso“ (zakopnutí – předkopnutí – dopad na špičku). 

Všechny cviky je třeba názorně předvést a důsledně a přesně popisovat a opravovat 
chyby. A samozřejmě chválit každý pokrok.  

Rovněž lze nacvičovat postupně a samostatně jednotlivé fáze běhu, např.: 

 běh se správnou prací rukou a se správným držením těla bez ohledu na pohyby 
nohou, 

 běh bez ohledu na ruce, ale se zakopnutím při každém kroku, 

 běh s vědomým propnutím odrazové nohy, 
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 běh s vědomým zvednutím kolena švihové nohy, 

 běh s dvojitou prací kotníku při došlapu a odrazu, 

 běh s důrazem na polohu chodidel, např. podél čáry na dráze, apod. 

Další možností nácviku běhu je frekvenční běh ve vymezených pásmech (prkénka, 
značky na dráze nebo kartónové stříšky), které je ale nutno používat pro skupiny při-
bližně stejně velkých a výkonných dětí s přibližně stejnou délkou kroku. 

Další fází skoku do dálky je odraz. Jelikož je to silově-rychlostní prvek prováděný 
maximálním svalovým úsilím, je třeba před vlastním nácvikem rozehřát a uvolnit sva-
ly. Existuje jistě mnoho skokových zahřívacích cvičení; u dětí jsou oblíbené např. 
skoky sounož z okraje doskočiště, skoky přes bezpečnou překážku (gumu nataženou 
nad doskočištěm) sounož, jednou nohou, z jednoho kroku, víceskoky z místa do do-
skočiště atd. 

Při vlastním nácviku je vhodné, když si děti označují místo rozběhu, přestože se ještě 
nesnaží odrážet z prkna, protože se tím učí postupu při skutečných závodech a rov-
něž se ujišťují, že místo odrazu je (většinou) stále stejné. Délku rozběhu je vhodné 
určit dětem předem, asi 6-7 dvojkroků od doskočiště; během nácviku lze podle po-
třeb délku rozběhu pro jednotlivce zkrátit nebo prodloužit.  

Z hodin tělocviku ve škole si děti často přinášejí drobení kroku před odrazem. Při ná-
cviku odrazu je tedy třeba dětem zdůrazňovat, aby se odrážely „jak to vyjde“, tedy 
nikoli z odrazového prkna, ale raději co nejblíže doskočišti. Kromě zpomalení rozbě-
hu před odrazem při snaze došlápnout na prkno totiž hrozí u menších dětí nebezpe-
čí, že nedoskočí až do písku a dopadem na rozběhovou dráhu se zraní. Je možné 
také nechat děti několikrát proběhnout doskočištěm bez odrazu a ukázat jim, kam 
došláply odrazovou nohou.  

Chyby při odrazu souvisejí s chybami rozběhu: nízké koleno švihové nohy, nepro-
pnutá odrazová noha, záklon nebo předklon trupu. S tím souvisí malý úhel vzletu a 
tedy plochý skok. K procvičování odrazu lze používat některé prvky nácviku běhu, 
především skipping, násobné odrazy (odpichy), běh poskočný; lze rovněž předpoklá-
dat, že se odraz bude zlepšovat s procvičováním letové fáze. 

Maximální délka skoku je dána rychlostí rozběhu a odrazem. Letová fáze může délku 
doletu pouze zkrátit, pokud je provedena nesprávně. Časté chyby letové fáze u dětí 
souvisí s odrazem: plochý skok, nedostatečný zdvih nohou před doskokem, kdy nohy 
směřují téměř kolmo k zemi, přepadávání dopředu. Při nácviku odrazu i letové fáze a 
odstraňování chyb se s úspěchem používá pevný můstek, který skokanovi i při slab-
ším odrazu udělí dostatečnou výšku letu a tedy čas na provedení požadovaných po-
hybů za letu. Tyto pohyby lze procvičovat např. roznožkou za letu, pokusem dotknout 
se rukama špiček nohou během letu, zanožením během letu, dopadem na švihovou 
nohu, dopadem na odrazovou nohu. S pomocí můstku lze rovněž předvést a procvi-
čovat správné provedení skrčného a závěsného stylu skoku (s kročným způsobem je 
asi lepší počkat až na případný pozdější speciální trénink).  

Plochý skok a malý zdvih nohou před dopadem lze odstraňovat pomocí gumy nata-
žené nad povrchem písku před předpokládaným místem dopadu. Konkrétní výšku a 
umístění gumy je nutno přizpůsobovat schopnostem dětí. 

Dopad do písku může také ubrat z maximální délky skoku dané rozběhem a odra-
zem. Častou chybou je přepadnutí dozadu.  

Dopad lze nacvičovat během zimní přípravy v tělocvičně skoky do sedu na výškař-
skou matraci nebo na vrstvu žíněnek. Správný dopad do písku na paty a dosednutí 
nebo vysednutí do strany se procvičuje na doskočišti společně s letovou fází.  
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Do technické přípravy patří také správné rozměření rozběhu tak, aby se skokan od-
razil odrazovou nohou co nejblíže okraji odrazového prkna. S tím občas souvisí určitý 
problém, kdy dítě během nácviku nedokáže udržet stejně dlouhé kroky rozběhu, a 
odraz vychází pokaždé jinak i při rozběhu ze stejného místa. Zřejmě to souvisí 
s únavou, možná s určitou křečovitostí běhu a horší koordinací pohybů některých dě-
tí. To lze odstranit pouze důsledným nácvikem správného stylu rozběhu.  

Děti po procvičování technické přípravy skoku dalekého většinou chtějí skákat 
s měřením pokusů. Je třeba jim neustále zdůrazňovat plynulý rozběh a odraz bez 
křečovité snahy došlápnout přesně na odrazové prkno, ukázat místo odrazu a dopo-
ručit posunutí značky pro rozběh. Pokud se již daří odrazy z prkna, je možné si od-
krokovat a poznamenat rozběhovou vzdálenost pro budoucí závody. 

Do technické přípravy také patří znalost pravidel pro skok daleký. Před závodem je 
třeba dětem vysvětlit, jak soutěž probíhá, že mohou skákat až po vyvolání jména, že 
mají opouštět doskočiště zadem nebo bokem apod.  

3.2.2 Skok vysoký 

Skok vysoký je po technické stránce mnohem náročnější než skok daleký. Vyžaduje 
přesný rozběh, dokonalou koordinaci pohybů při odrazu a letu, dobrou orientaci 
v prostoru při otáčení těla kolem všech tří os, a v neposlední řadě i odvahu. 

Přesto je mezi mladšími dětmi oblíben a děti se většinou poctivě snaží plnit pokyny 
trenéra.  

V této kapitole se budeme zabývat nácvikem pouze jediného stylu, a to flopu. Zmí-
níme se i o nůžkách, ale pouze jako o nácvikovém prostředku. 

Ještě před vlastními skoky na matraci je třeba učit děti jednotlivým pohybům rozběhu 
a odrazu pomocí cvičení na dráze. Tato cvičení rovněž posilují koordinaci a cit pro 
rovnováhu. První část cvičení se provádí za chůze po rovné čáře, např. na běžecké 
dráze: 

 Chůze s rukama za hlavou 

 Chůze s rukama za hlavou a se zvedáním kolen 

 Chůze se zvedáním kolen a rukou do výše očí 

 Chůze se zvedáním kolen a rukou, vykývnutím bérce dopředu a rychlým došlapem  

Další částí cviků jsou poskoky s rukama na hýždích: 

 Snožmo  

 Snožmo s přitahováním levé a pravé nohy 

 Snožmo s přitahováním a malým předkopnutím levé a pravé nohy 

Třetím typem cviků je klus poskočný: 

 Klus poskočný se střídáním rukou 

 Klus poskočný s pohybem obou rukou soupaž 

 Klus poskočný s pohybem obou rukou soupaž na každý krok 

 Totéž, ale s větším švihem při odrazu 

Ještě před skoky do matrace je vhodné dětem vysvětlit, že nácvik začneme stylem 
zvaným nůžky. „Nůžkový“ pohyb nohou lze naučit a procvičovat tak, že držíme něja-
ký předmět ve výšce prsou dítěte (dlaň, deska, napjatá guma) a děti se snaží zespo-
du kopnout do předmětu postupně špičkami obou nohou.  

Následují skoky do matrace nůžkami, ze začátku bez jakékoli překážky (výškařskou 
laťku je vhodné používat až po zvládnutí techniky skoků alespoň na nejnižší výšce), 
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pak se pro lepší odhad místa odrazu a také motivaci mezi stojany napne guma. Nůž-
ky je třeba cvičit z obou stran a tedy odraz z každé nohy. 

Další fází nácviku je odraz z místa obounož zády k matraci, prohnutí zad a přeskok 
přes gumu. Tento cvik lze provádět také z vyvýšeného místa (např. lavičky).  

Prvním problémem při vlastním nácviku flopu se stává otázka, která noha je vlastně 
odrazová a na kterou stranu je třeba se při skoku přetáčet. Proto je vhodné ještě 
před začátkem nácviku nechat děti skákat s rozběhem kolmo na matraci (bez laťky)  
různými způsoby: 

 Odrazem obounož a kotrmelcem 

 Odrazem jednou nohou s dopadem na bok (opačný odrazové noze); vystřídání 
nohou 

 Odrazem obounož a dopadem na záda 

 Odrazem jednou nohou s dopadem na záda 

Při těchto cvicích si děti ujasní, která noha jim lépe vyhovuje jako odrazová, a naučí 
se prvnímu otáčení kolem jedné osy těla.  

Dalším krokem při nácviku techniky flopu je cvičení rozběhu. Správný rozběh je sa-
mozřejmě základem kvalitního skoku a jeho důkladnému nácviku se vyplatí věnovat 
náležitou pozornost. Dětem je třeba vysvětlit, že správný rozběh na začátku směřuje 
kolmo k doskočišti a zatáčí vlastně až tři poslední kroky před odrazem. Častou chy-
bou dětí při rozběhu je snaha buď běžet v oblouku od samého začátku rozběhu, ne-
bo se rozbíhat šikmo podobně jako při nůžkách. Správnou dráhu rozběhu lze nakres-
lit nebo jinak vyznačit na rozběžišti a rovněž se osvědčily značky pro jednotlivé kroky. 

Pro děti volíme zpočátku 5-krokový rozběh začínající asi 7 kroků kolmo od roviny sto-
janů; kolmice z místa rozběhu protíná plochu stojanů ve vzdálenosti asi 1-1,5 m od 
bližšího stojanu. První dva kroky jsou delší a uvolněné, poslední tři kroky se zrychlují 
a zatáčejí. Pro správné pochopení rozběhu je vhodné provádět několik prvních roz-
běhů bez vlastního odrazu a skoku, čili jenom proběhnutím oblouku podél matrace 
maximální rychlostí. Přitom lze snadno sledovat místo došlapu odrazové nohy a děti 
přitom pocítí působící odstředivou sílu. Rovněž se takto snadněji odstraňují začáteč-
nické chyby při rozběhu – vytáčení těla dovnitř oblouku během rozběhu, běh po špič-
kách, zaklánění při posledním kroku, prodloužení posledního kroku, ukročení od lať-
ky, vytočení špičky odrazové nohy apod. 

Odraz je složitou soustavou pohybů, kdy se odrazová noha odvalením přes patu 
napřimuje a současně švihají paže i švihová noha. V okamžiku dokončení odrazu se 
švihové pohyby zastavují a tělo začíná stoupat kolmo vzhůru. Současně se tělo pů-
sobením odstředivé síly otáčí kolem předozadní a působením momentu švihové no-
hy i kolem svislé osy. Jednotlivé pohyby při odrazu může trenér ručně „naformovat“ 
přímo na dítěti a vytahováním nahoru za švihovou nohu a ruku bližší k laťce dětem 
takto staticky vštěpovat správnou podobu a směr pohybů při odrazu.  

Dynamicky se tyto pohyby učí rozběhem a odrazem kolmo vzhůru vedle laťky bez 
vlastního dopadu do doskočiště. 

Chyby při odrazu vyplývají jednak z malé kondice (malý švih nohou, slabý odraz, od-
raz nesměřuje kolmo nahoru), jednak z nedostatečné koordinace pohybů (nesprávný 
švih rukama). To lze odstraňovat pomocí cviků při klusu poskočném (viz výše), odra-
zy s meziběhem v kruhu a imitací odrazu s obratem o 90° a doskokem snožmo. 

Letová fáze se skládá ze stoupání hlavou vzhůru ve směru rozběhu, spuštění šviho-
vé nohy a vytažení boků vzhůru, prohnutí zad a ponořením ramen za laťku. Po pře-
konání laťky boky musí bérce obou nohou rychle vykopnout. Všechny pohyby musí 
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být přesně načasované. Tato fáze vcelku se nacvičuje nesnadno, proto je vhodné ji 
rozdělit na jednodušší pohyby. Prohnutí zad, vykopnutí bérců a dopad se nacvičuje 
již zmíněnými skoky ze zvýšeného postavení, pohyby nohou a rukou při stoupání lze 
cvičit z krátkého tříkrokového rozběhu (levá-pravá-odraz). 

Dopad na matraci již není třeba speciálně nacvičovat, většinou vyplyne sám 
z předchozích pohybů. Pouze je třeba děti upozornit na nebezpečí úderu kolenem do 
obličeje po dopadu. První skoky dětí ovšem nejsou většinou tak vysoké, aby se děti 
dopadu bály, ale přesto je možno posilovat odvahu cvičením, například stojkami na 
matraci a volným pádem dozadu. 

Ke skoku vysokému lze dodat ještě několik následujících poznámek: 

Jelikož se děti snadno učí přímým napodobováním, je třeba, aby buď trenér nebo vy-
spělý skokan během výuky předvedl několik technicky dokonalých cvičení i vlastních 
skoků.  

Podobně jako u skoku dalekého je třeba dětem vysvětlit základní pravidla při soutě-
žích ve skoku vysokém. 

Pokud většina dětí zvládne základy skoku, je vhodné uspořádat oddílovou soutěž pro 
„přípravku“, kde děti poprvé pocítí tu nervozitu před skokem, radost nad překonanou 
laťkou či lítost nad nezdařeným třetím pokusem. U některých dětí právě tyto silné 
emoce na takových malých závodech mohou rozhodnout o budoucí specializaci. Ty-
to závody rovněž slouží jako modelový trénink a také jako psychologická příprava na 
skutečné závody. Zde se opět osvědčují malé diplomy připravené předem na počítači 
a rozdělené mezi co nejvíce věkových kategorií. 

3.3  Psychologická příprava 

Cílem psychologické přípravy je obecně rozvoj a upevňování kladných morálních a 
volních vlastností a rozumových schopností. 

Psychologická příprava u dětí mladšího školního věku je ovšem věc velmi nesnadná. 
Má to několik důvodů:  

 Do atletického oddílu přicházejí děti různých povah a různých stupňů psychické 
zralosti 

 Samotné věkové rozmezí „přípravky“ v sobě obsahuje velké psychické rozdíly jed-
nak dané věkem, jednak i jednotlivci během několika let procházejí bouřlivým psy-
chickým vývojem a co na ně platilo jeden rok, se příští rok zcela míjí účinkem. 

 Velké rozdíly jsou i v motivaci – některé děti atletika baví a snaží se co nejlépe 
naučit základy každé disciplíny, jiné ještě nemají jasně vyhraněné zájmy a zkouší 
jeden sport za druhým, některé děti chodí na tréninky pouze z donucení ze strany 
rodičů a atletika je nebaví. 

 Většinou se rychlost, emotivnost, výbušnost, čili vlastnosti potřebné pro skoky, pojí 
s neklidem, nízkou schopností soustředění a nekázní. 

Pro trenéra to znamená, že se musí obrnit nekonečnou trpělivostí, klidem a pevnými 
nervy. Také si musí uvědomovat velkou odpovědnost, protože jeho postoje, názory a 
vlastní příklad může děti ovlivňovat na mnoho následujících let, někdy i na celý život. 

Vlastní psychologická příprava ovšem není samostatná část tréninku, ale prolíná 
kondiční i technickou přípravou. Jako hlavní konkrétní cíle a prostředky psychologic-
ké přípravy dětí, a to nejen pro skoky, lze vyjmenovat následující body: 
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 vštípení a upevňování vědomí toho, že kvalitní výkon přichází až po dlouhé a peč-
livé přípravě,  

 posilování sebevědomí a důvěry ve vlastní schopnosti pozorováním růstu vlastní 
výkonnosti, 

 zvyšování celkové psychické odolnosti osobnosti, 

 lepší uvědomění si místa v kolektivu, přestože atletika není kolektivní sport 

 posilování kázně prostřednictvím pravidelné docházky na tréninky a plnění pokynů 
trenéra,  

 posilování kladných emocí po dobrém výkonu, po zlepšení osobního rekordu nebo 
dokonce předním umístění na závodech pochvalou od trenéra a třeba blahopřá-
ním od ostatních dětí 

 v neposlední řadě i radost z pohybu a příjemný prožitek 

Podobně jako u tělesné výkonnosti, výsledky psychologické přípravy nelze jasně od-
lišit od vlastního rozvoje osobnosti dítěte, přestože vliv psychologické přípravy je ne-
sporný. Ale cílem trenéra malých dětí není vychovávat silné osobnosti a budoucí mis-
try světa, ale spíše vzbudit a udržet u dětí zájem o sport a posilovat všechny jeho 
kladné vlivy na rozvíjejícího se jedince.  

Přes veškerou psychologickou přípravu a vysvětlování a povzbuzování ze strany tre-
néra budou pravděpodobně jeho svěřenci několik prvních „opravdových“ atletických 
soutěží prožívat v nervozitě a strachu, někdy i s pláčem. Zde je třeba již natolik znát 
jednotlivé děti, aby bylo možné zvolit efektivní metodu povzbuzení. Dívky většinou 
potřebují uklidnit, pochválit a povzbudit, chlapce je často třeba motivovat důrazněji. 
Způsob motivace by ovšem vždy měl být pozitivní, čili měl by se působit směrem 
k vyššímu výkonu, spíše než vzbuzovat obavy, co se stane v případě slabého výko-
nu. 

Na závodech dětí je také důležitý přístup rozhodčích, což ovšem trenér již nemůže 
ovlivnit. Lpění na přesném znění pravidel a např. neuznání skoku vnímají menší děti 
jako křivdu mnohem silněji než starší a zkušenější závodníci. Proto se vyplatí vysvět-
lovat pravidla soutěží dětem již během technické přípravy. 

Na závěr části o psychologické přípravě stojí za to podotknout, že nejen trenér půso-
bí psychologicky na děti, ale i děti na trenéra. A to je možná ten nejhezčí důvod, proč 
jim věnuje svůj čas a práci. 

4. Závěr 

Jak bylo řečeno v úvodu, tato práce si nekladla žádné výzkumné cíle. Sloužila 
k shromáždění dostupných informací o atletických skocích a jejich aplikaci na přípra-
vu mladších dětí, a v tomto rámci k uspořádání vlastních zkušeností, poznatků a ná-
zorů autora. Z jeho hlediska bylo cíle dosaženo. 
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