
UNIVERZITA KARLOVA  

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

Trénink mládeže ve Sportovním klubu ZŠ Jeseniova, z.s. 

Trainingyouth in Sports club ZŠ Jeseniova, z.s. 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

Vedoucí bakalářské práce: Vypracovala: 

PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Martina Matějková 

 

 

Praha 2018  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny 

použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla 

předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze, dne  

 

 ……………………………  

 podpis diplomanta  

 

  



Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením své bakalářské práce ke studijním účelům. Uživatel svým 

podpisem stvrzuje, že tuto bakalářskou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede 

mezi použitými prameny. 

 

Jméno a příjmení:Fakulta / katedra:Datum vypůjčení:Podpis: 

______________________________________________________________________ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji paní PaedDr. Jitce Vinduškové CSc. za cenné připomínky, odbornou pomoc 

a vstřícné jednání při zpracování této bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat 

funkcionářům a trenérům SK ZŠ Jeseniova za věnovaný čas a cenné informace. 

  



Abstrakt 

 

Název: Trénink mládeže ve Sportovním klubu ZŠ Jeseniova, z.s. 

 

Cíle:  Cílem této práce je analýza podpory tréninku mládeže a charakteristika 

mládežnického klubu ,,Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z. s.“. 

 

Metody: Pomocí literární rešerše byly sepsány teoretické poznatky.V praktické 

části byl charakterizován mládežnický klub„Sportovní klub ZŠ 

Jeseniova, z.s.“.Bylo popsáno jednak fungování, trénink dětí a mládeže 

a projekty, které klub nabízí. K získání informací pro sepsání praktické 

části byl použit polo-strukturovaný interview s vedením a trenéry. Dále 

na základě zaslaného dotazníku vedoucíma trenérům, bylo poukázáno 

na nedostatky a případné možnosti rozvoje klubu. 

 

Výsledky:   Ze zpracování práce vyplývá, že fungování Sportovního klubu ZŠ 

Jeseniova je na velmi dobré úrovni, až na malý prostor areálu 

a případné zlepšení spolupráce a komunikace mezi trenéry. Na základě 

sepsané praktické části vyplynuly především možnosti dalšího rozvoje 

klubu. Jako například delegování pravomocí mezi další členy, rozdělení 

tréninkových skupin dle specializace na disciplínu, řešení malého 

prostoru a další. 

 

Klíčová slova: trénink dětí a mládeže, atletický klub,atletické projekty 

  



Abstract 

 

Title:  Trainingyouth in Sports club ZŠ Jeseniova, z.s. 

 

Objectives:  The aim of this work is to analyze the support of youth training and the 

characteristics of the youth sectionSportsclubZŠ Jeseniova, z. s. 

 

Methods:   Theoretical knowledge has been written through literary research. The 

practical part was characterized by Sports club ZŠ Jeseniova, the club's 

functioning, the training of children and youth and the projects offered 

by the club were described.A semi-structured interview with the 

management and coaches of the club was used to obtain the information 

for the writingof the practical part. Further, based on the questionnaire 

sent to the managers and trainers, the shortcomings and possible options 

for the development of the section were pointed out. 

 

Results: The procedure of the work shows that the functioning of the section is 

at a very good level, except for a not sufficient area of the premises and 

the possible improvement of cooperation and communication between 

coaches. Based on the written practical part, the possibilities of further 

development of the section emerged-such as the delegation of powers 

among other members of the club, the division of training groups 

according to a discipline specialization, problemswith not sufficient and 

others. 

 

Keywords:  training of children and youth, athletic club,athletic projects 
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1 Úvod 

Pohyb je nedílnou součástí vývoje dítěte. Pravidelná činnost rozvíjí nejen fyzickou 

zdatnost, ale má i velký vliv na psychický rozvoj dítěte.V rámci pravidelné sportovní 

činnosti navazují děti kontakt s jinými dětmi a vznikají někdy i celoživotní přátelství. 

Učí se jak vyhrávat, tak i vyrovnávatse s neúspěchem. Děti a mládež, která pravidelně 

provádí sportovní aktivitu, jsou odolnější vůči negativním sociálním vlivům, jsou 

houževnatější a jsou schopni lépe obstát v každodenním životě. Samotná sportovní 

aktivita by měla dětem přinášet radost, zábavu a pocit naplnění. Právě atletika je 

sportem, který rozvíjí všeobecnou zdatnost u dětí. Obsahuje přirozené pohybové vzorce, 

jako je skok, běh a hod. 

Tatobakalářská práce je zaměřena na trénink atletiky dětí a mládeže. Téma práce jsem si 

vybralana základě dlouholetého působení ve Sportovnímklubu ZŠ Jeseniova 

a méhovztahu k dětem. Práce s dětmi mě naplňuje a velmi mě baví. Chtěla bych se jí 

i nadále věnovat.V SK ZŠ Jeseniova působím již skoro 6 let a z toho 5 let trénuji 

a věnuji se dětem. Klub se mi zalíbil díky jeho vztahu k dětem, kde se z nich snaží 

vychovat co nejlepší lidi a sportovce. Zaujalo mě psát o našem klubu, který se zaměřuje 

především na děti a mládež a přiblížit tím ostatním jeho možnosti, které dětem nabízí. 

Touto prací bych chtěla především poukázat na klady klubu ataké případně najít 

nedostatky, které by se daly vylepšit či zcela odstranit. 
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2 Teoretická část 

2.1 Specifika tréninku dětí a mládeže 

U sportovní přípravy dětí si musíme klást všemožné otázky. Jak je trénovat?Jak dbát na 

přiměřenost cvičení vzhledem k věku? Jak předejít příliš velkému zatížení dítěte? Proto 

bychom při tréninku dětí neměli zapomínat, že dětský organismus stále roste a naším 

úkolem je tedy snažit se nebránit přirozenému růstu a vývoji dítěte (Choutková, Dovalil, 

1988).  

Sport pro děti hraje velmi důležitou roli. Měl by kompenzovat požadavky změněného 

způsobu současného života. Sport u dětí by měl stimulovat zdraví, výkonnost ale i růst 

a vývoj dětí (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011).Pohybová aktivita u dětí a mládeže je 

velmi významná, poněvadž kvalita a kvantita sportovního volného pohybu a účast na 

soutěžních sportovních aktivitách je důležitým podkladem pro budoucí zdravotní stav. 

Také vede nejenom k optimálnímu vývoji pohybového systému, ale rovněž zvyšuje 

kardiopulmonální výkonnost a inzulínovou senzitivitu. Tím dochází ke snížení 

pravděpodobnosti vzniku obezity v průběhu dospívání,dyslipidemiea inzulínové 

rezistence (Máček,Radvanský, 2011). Zároveň musí přinášet radost ze hry a neměl by 

přinášet pouze řeholi organizovaného tréninku. To platí nejenom u nejmenších dětí, ale 

i v pozdějších etapách vývoje člověka (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011). 

Trenéři i rodiče mají velký vliv na postoj dítěte ke sportu. Trenér by se měl snažit 

nesoustředit se jen na děti talentované, ale dávat všem stejnou péči. 

Jedno ze základních odvětví tělesné výchovy je královna atletika, jejímž základem jsou 

lokomoční a existenční pohyby a jejich různorodost, které přispívají k všestrannosti 

cvičence (Kaplan, Válková, 2009). 

Důležitým aspektem u sportovní přípravy dětí je respektování růstu a vývoje organismu 

mládeže. Proto by měla být sportovní příprava přizpůsobena k dané věkové kategorii 

a měla by přihlížet k biologickému věku dítěte a jeho fázi zralosti (Balyi,Way, Higgs, 

2013). 
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Jansa aj. (2012) rozděluje vývojové období dítěte: 

1) Nemluvně 0-1 rok 

2) Batole 1-3 roky 

3) Předškolní věk 3-6 let 

4) Mladší školní věk 6-11 let 

5) Starší školní věk (puberta) 11-15 let 

6) Počínající dospělost (adolescence)  15-20 let 

7) Dospělost 20 a více  

 

Balyii (2003) a Killing a kol. (2017) poukazují na rozdílný vývoj u chlapců a dívek, kdy 

dívky dosahují dřívější zralosti než chlapci. Oba autoři ale upozorňují, že vývoj u dětí je 

velmi odlišný. 

Období mladšího školního věku je charakteristické hravostí a spontánností dětí. Děti 

v tomto období mají většinou zájem o všechny přirozené aktivity jako je běh, skok, hod, 

lezení, překonávaní přírodních překážek atd. Tělesná cvičení jsou zaměřena především 

na rozvoj rychlostních, obratnostních schopností a dovedností (Měkkota, 

Novosad,2005).Děti projevují rovněž velkou soutěživost. Zvyšuje se kapacita paměti 

a schopnost koncentrace. Děti se orientují zejména na realitu (Jansa aj., 2012). 

Puberta neboli období staršího školního věku je označováno jako období přechodu mezi 

dětstvím a počínající dospělostí. Je to období nesmírně vitální, živelné a vulkanické. 

Dochází k velké diferenciaci mezi chlapci a dívkami. Roste význam kolektivu, navazují 

se přátelství, vznikají první lásky. Po citové stránce je puberta velmi složitým obdobím. 

Pubescenti jsou velmi vnímaví a citliví. Typické pro ně je velmi náhle změny nálad 

a chování (Jansa aj., 2012). 

 

2.1.1 Tělesný vývoj 

V průběhu mladšího školního věku je narůst tělesné hmotnosti(gryf 3, graf 4) 

a výšky(graf 1, graf 2) pozvolný a rovnoměrný. Mění se tělesné proporce důsledkem 

růstu dolních končetin. Kostra u dětí ještě není plně vyvinuta. Osifikace u kostí probíhá 

pozvolna (Jansaaj., 2012).S růstem se mění i postava, která je již podobná dospělému 

jedinci. K základním charakteristikám jemné motoriky patří zvyšující se koordinace při 

manipulaci s malými předměty. Dále se zlepšují dovednosti ruky při házení a chytání 

(Kučera, Kolář, Dylevský, 2011). Zlepšuje se koordinace, děti jsou schopny osvojovat 
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si pohyby velmi specifické a obtížné, přírůstek svalové síly je souvislý (Měkkota, 

Novosad, 2005).V průběhu vývoje se mění složení kostí, děti mají kosti poddajnější 

a pružnější, ale méně pevné. Samostatný růst kostí je nerovnoměrný, proto se mění 

s růstem zároveň i těžiště těla. Svalstvo se v průběhu vývoje mění, především jeho 

množství a funkční vlastnosti (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011).Postupně se zvyšuje 

tělesná energie a dítě je tak schopno podávat větší výkonnost (Jansa aj., 2012). Máček 

ve své studii poukazuje, že hodnoty VO2 max na kilogram hmotnosti jsou u menších 

dětí vyšší než u dospělých, tedy že menší dítě při pohybu vydává více energie na 

kilogram hmotnosti než větší děti a dospělý. Tento fakt je dán především vyšším 

metabolismem u dětí. Rovněž děti potřebují vztaženo na kilogram hmotnosti více 

kyslíku na stejný výkon nežli dospělí (Máček, Radvanský, 2011).Během růstu tkání 

a orgánů v těle je zvýšen přenos látek a tudíž mají děti větší množství podílu krve v těle 

než dospělí.Oběh krve je u dětí také rychlejší (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011). 

Starší školní věk zahrnuje období před samotnou pubertou a období po pubertě. 

Významné změny v tělesném vývoji probíhají zejména v období puberty.Hormonální 

růstové změny mají velký vliv na potřebu pohybu u dětí (Kučera, Kolář, Dylevský, 

2011).Nedostatečná pohybová aktivita může ohrožovat další vývoj i zdravotní stav 

dítěte, který ho poznamená následně i v dospělosti. Doporučuje se zapojovat pohybovou 

aktivitu během dne alespoň po dobu 1 hodiny a předejít tím výskytu obezity 

(Máček,Radvanský,2011). 

Vlivem zvýšené produkce hormonů dochází k velkým změnám v organismu. Dochází 

k výraznému nárůstu svaloviny a ke kostním změnám.V této době je již patrný velký 

rozdíl mezi pohlavími, dochází k rozvoji sekundárních pohlavních znaků (Kučera, 

Kolář, Dylevský, 2011).U chlapců začínárůstový výšvihokolo 12. roku života, u dívek 

okolo 11. roku. Velká fyzická zátěž na organismus může mít za následek opoždění 

puberty a u dívek opožděný nástup menarche (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011). 

Pomalejší přírůstek hmotnosti, oproti velkému přírůstku výšky způsobuje pohybovou 

dis-koordinaci a vyšší unavitelnost (Jansa aj., 2012).V pubertě rovněž nejvíce přibývá 

svalová hmota a s její hmotností se mění i její vlastnosti. Sval se umí rychleji 

smršťovata je schopen vydržet při delším zatížení (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011). 

Zvyšuje se rovněž vitální kapacita plic a výkonnost srdce (Jansa aj., 2012). Od 13.-14. 

roku umí centrální nervový systém pracovat podobně jako u dospělého. Dochází 

k postupnému zvyšování dráždivosti a reakcí organismu.Umožnuje torychlejší přechod 
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z klidu do činnosti (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011). Okolo 15. roku se stabilizuje 

i vývoj centrální nervové soustavy (Jansa aj., 2012). 

Období po překonání puberty je velmi příznivé pro osvojování nových dovedností 

a rozvoj pohybových schopností. Začíná se projevovat zásadní rozdíl mezi chlapci 

a dívkami. Zesílený tělesný skelet spolu s rozvinutým svalstvem, zároveň s plně 

funkčním oběhovým a dýchacím systémem umožnuje již intenzivnější zatěžování. To je 

velký předpoklad k rozvoji všech pohybových schopností. Kolem 18. roku bývá 

zpravidla tělesný vývoj ukončen (Jansa aj., 2012). 

 

Graf 1. Porovnání tělesné výšky dívek (Mižensko, 2012) 
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Graf 2. Porovnání tělesné výšky chlapců (Mižensko, 2012) 

 

 

Graf 3. Porovnání tělesné hmotnosti dívek (Miženko, 2012) 
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Graf 4. Porovnání tělesné hmotnosti chlapců (Miženko, 2012) 

 

2.1.2 Psychika 

Mladší školní věk je sociálním a společenským mezníkem pro zahájení školní 

docházky. Mluvíme o velkém kroku dítěte a jeho vstupu do společnosti.V tomto věku 

převládá radost z pohybové činnosti sama o sobě. Učení probíhá převážně nápodobou. 

Pozornost ještě není dlouhodobá a osciluje podle aktuálního zájmu dítěte. Dochází ke 

zlepšení pozornosti na jeden daný jev (Jansa aj., 2012). Toto období dle Ericssona je 

označováno jako fáze píle a snaživosti. Dítě dělá to, co je od něho očekáváno a aktivně 

usiluje o takové chování, za které je chváleno.V období prepuberty dochází 

k prohlubování vědomostí, zdokonalování dovedností a k velkému rozvoji intelektu 

(Kučera, Kolář, Dylevský, 2011). Důležitým vývojovým úkolem v prepubertě je 

začleňování do skupiny vrstevníků, navazování širších a trvalejší vztahů. Dítě se učí 

vcítit do druhé osoby, přihlížet k potřebám druhého, vzájemně si pomáhat, 

spolupracovat a tím upevňovat a udržovat vztah (Vágnerová, 2000).Hlavním 

motivačním prvkem, pro provozování pohybové aktivity je především radost z pohybu 

a sounáležitost s vrstevníky. Období puberty je obdobím, kdy se mění citové prožívání 

a dospívající bývají emočně labilnější. Pubescenti jsou velmi citliví zejména na 

podměty související s jejich hodnocením. Bývají velmi zranitelní a vztahovační 

(Kučera, Kolář, Dylevský, 2011). Dochází rovněž k osamostatňování se od rodičů 

a začínají se začleňovat do skupiny vrstevníků. Ve skupině vrstevníků hledají 
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pubescenti přijetí jako rovnocenní partneři a pochopení. Napodobují jeden druhého, 

respektive většina napodobuje vedoucího party, který má neformální autoritu. Vůči 

dospělým osobám bývají často kritičtí a nesmlouvaví. Projevují negativní chování vůči 

autoritám. Zároveň hledají životní příklady úspěšných lidí, které se snaží napodobovat 

(Vágnerová, 2000). Je to také období výskytu prvních lásek. Mladiství získávají první 

zkušenosti s počátky partnerských vtahů. Puberta je označována, jako fáze hledání 

a vytváření si vlastní identity (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011).Pubescenti jsou schopni 

řešit i velmi složité úkoly nejen konkrétního, ale i abstraktního charakteru. Zkvalitňují 

se procesy myšlení a zvýrazňuje se podíl logické paměti na úkor paměti 

mechanické.V 15. roce dochází k dovršení vývoje inteligence (Jansa aj., 2012). 

V období adolescence se rozvíjí disponibilita pro rozvoj složitějších myšlenkových 

operací. Adolescenti jsou schopni již jisté analýzy, syntézy, usuzování, zobecňování, 

abstrakce atd. Snaží se o vlastní nezávislost, čímž posilují své sebevědomí. Často mívají 

úvahy o smyslu života (Jansa aj., 2012). 

 

2.1.3 Základy sportovního tréninku dětí a mládeže 

Sportovní trénink dětí a mládeže je velmi specifickou oblastí, která se vymezuje řadou 

zvláštností. Je základní etapou dlouhodobého tréninku a má nesmírný význam pro 

budoucí rozvoj a sportovní výkonnost. Sportovní příprava mládeže hraje velkou roli 

nejenom jako příprava talentovaných jedinců na výkonnostní vrchol v dospělosti, ale 

slouží především jako prostředek k upevňování zdraví, všestranného rozvoje organismu, 

zvyšování zdatnosti a výchovy (Choutka, Dovalil, 1991). 

Pod slovo trénink spadá osvojování a zdokonalování pohybových činností, které dále 

vedou v budoucnosti k předvedení co nejlepšího výkonu. Sportovní trénink tedy 

zahrnuje sportovní přípravu, která je jeho jádrem. Do sportovního tréninku patří i další 

činitelé, jako je např. životní režim, výživa, sociální zajištění, rodinně zázemí atd.Pro 

celkový výkonnostní růst dítěte jsou velmi důležité (Vandrolová in Vindušková, 2003). 

Při sportovním tréninku u dítěte docílíme nejen výkonnostního, ale také společenského 

vývoje. Úkolem sportovního tréninku je především osvojování techniky a taktiky 

atletických disciplín. Dále také rozvoj pohybových schopností se zaměřením na 

adekvátní zatížení a změny organismu dítěte. Rozvoj psychiky se spojením získávání 

nových vědomostí a zkušeností atletické specializace. Nesmíme také opomenout 
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sociální rozvoj dítěte, kde se dítě učí začleňovat do nového kolektivu, vytvářet si vztah 

k novému prostředí tréninku a soutěží (Vandrolová in Vindušková, 2003). 

Podstatné je tedy nezaměřovat se pouze na dosažení maximálních sportovních výkonů, 

ale brát za důležitý výchovný aspekt. Dle Periče (2008) mluvíme o atletickém tréninku, 

jako o dlouhodobém pedagogickém procesu, při kterém by se měly dodržovat určité 

pedagogické zásady: 

 uvědomělosti a aktivity 

 přiměřenosti 

 trvalosti 

 názornosti 

 soustavnosti 

Sportovní trénink je dělen na tyto 4 složky: 

1) tělesná příprava, 

2) technická příprava, 

3) psychická příprava, 

4) taktická příprava. 

Míra zastoupení těchto složek ve sportovním tréninku závisí na charakteru disciplíny. 

Do tělesné přípravy patří rozvoj pohybových schopností (rychlost, síla, vytrvalost, 

pohyblivost, obratnost).V technické přípravě je důležitá snaha o vytváření 

a zdokonalování pohybových dovedností, a především zvládnutí a zdokonalování 

techniky v daných atletických disciplínách. Do psychické přípravy spadá osvojování 

volních vlastností, jako je soustředěnost, bojovnost, houževnatost atd. Taktická příprava 

nás má naučit využít to, co bylo právě výše zmíněno. Vytvoření taktických předpokladů 

(Vandrolová in Vindušková, 2003). 

Sportovní trénink je rozdělen na etapy tréninkového procesu. Cílem tohoto členění je 

zpřesnit cíle a úkoly pro konkrétní etapy přípravy. 

Rozlišují se 3 etapytréninku (tab. 1): 

1) etapa základního tréninku, 

2) etapa specializovaného tréninku, 

3) etapa vrcholového tréninku. 
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Tabulka 1. Vývoj atletického tréninku v závislosti na etapách tréninku (Vandrolová, 2003) 

ETAPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĚK: 

 ZÁKLADNÍHO  

TRÉNINKU 

ŠIRŠÍ 

SPECIALIZACE 

UŽŠÍ 

SPECIALIZACE 

VRCHOLNÉHO 

TRÉNINKU  

různorodá 

pohybová 

aktivita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-11 

základy 

atletických 

disciplín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-15 

 

vrhy 

hody 

 

 

skoky 

sprint 

 

vytr. 

disc. 

 

 

 

 

 

 

16-17 

 

koule 

disk 

oštěp 

kladivo 

 

tyč 

výška 

dálka 

sprint 

přek. 

 

střední 

dlouhé 

tratě 

 

18-19 
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Balyi(2003) poukazuje na velkou rozdílnost ve vývoji dětí mezi 10. a 16. rokem. 

Trénink by měl zohledňovat zejména biologický věk dítěte,jelikož v tomto věkovém 

období je velká rozdílnost v psychickém, rozumovém a emocionálním vývoji dítěte. Na 

vývoj dítěte má velký vliv kromě genetiky i životní prostředí včetně podnebí, kulturních 

vlivů a sociálního prostředí. 

Před etapou základního tréninku by mělo předcházet období, kdy by měla převládat 

zejména různorodá pohybová aktivita. Děti by si měly osvojovat dovednosti a rozvíjet 

pohybové schopnosti zejména prostřednictvím hry. Pohybové aktivity by měly rozvíjet 

zejména flexibilitu, rovnováhu, koordinaci a rychlost. Děti by se mělynaučit základní 

pohybové vzorce běhání, skákání a házení. Vše by mělo být dětem přinášeno zábavnou 

formou, organizovaně2x do týdne. Dlouhodobá výkonnostní struktura dle Killingaa kol. 

(2017) je uváděna podle typu zahájení sportovní přípravy (obr. 1). 
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Typicky ideální 

 
 
 
 
 
 
 
 
21 až 22  

  
 
 
 

Vrcholný 

trénink 

 Pozdní 

začátečníci a 

přestup z jiného 

sportu 

 
 
 
 
 

23 r 22 r 22 

let 

 
 
 
 
 
18 až 19 

 
 
 
 
 
 
 

Návazný  

trénink 
  

 
 
 
 
 

20 r. 19 r. 19 r 

let 

 
 
 
 
 
 
16 až 18 

 
 
 
 
 
 

 

 
2. fáze 

 

 

 

  

let 

 
 
 
14 až 15 

 Následný 

trénink 

1. fáze 

 

 

  
 
 
 

17. r 16.r 16. r 

let 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 až 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní  

trénink 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

16.r 15.r 14.r 

let  
 
 
 
 

Základní  

trénink 
  

 

Vrcholný výkon při 

závodě 

 

Specifické pro 

disciplínu 

 

Specifické pro 

disciplínu 

 

Vrcholný výkon ve 

stanovené době 

Speciální trénink 

pro disciplínu 

 

Vrcholný výkon ve 

stanovené době 

Specifický trénink 

pro disciplínu 

Více jednotlivých 

výkonů v bloku 

Speciální 

tréninkjednotlivých 

disciplín 

Více jednotlivých 

výkonů v bloku 

Základní trénink pro 

specifický blok 

disciplín a  jednotl. 

disciplínu 

Základní trénink pro 

speciální blok 

disciplín 

Podle stavu učení 

  Všeobecný trénink 

 
Rozpoznání talentu 

 

Závody 

 

Zaměřený na 

atletiku (nácvik, 

výuka, nácvik atl. 

disciplín, ale i jiných 

dětská atletikaa 

trénink ostatních 

druhů sportu 

Všeobecný trénink 

 

Rozpoznání talentu 

 

Závody 

 

 

Podle stavu učení 

trénink ostatních 

druhů sportu 

Obrázek 1. Dlouhodobá výkonnostní struktura (Killing a kol., 2017) 
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Etapa základního tréninku (12-15 let) 

Etapa základního tréninku je počátečním obdobím dlouhodobého tréninku ve vybraném 

sportovním odvětví (Choutka, Dovalil,1991). Hlavním cílem základní etapy je 

vytvoření návyku na pravidelný trénink a kladný vztah k němu (Balyi, 2003). Trénink 

by měl být co nejpestřejší.Nejvyšší důraz se klade na rozvoj všestrannosti a obecně pro 

trénink platí princip stupňování nároků (Dovalil a kol, 2007). 

V etapě základního tréninku je nejpodstatnější všestranný rozvoj základních 

pohybových schopností. Dále snaha osvojit si co nejvíce získaných pohybových 

dovedností, jelikož děti si v tomto období osvojují nové dovednosti velmi rychle 

a poměrně snadno. Velká plastičnost mozkové kůry umožňuje jednak vytvářet nové 

pohybové dovednosti na základně již dříve zvládnutých pohybových činností, tak i 

reagovat rychle na nové požadavky a přizpůsobit se jim (Choutka, Dovalil, 1991). 

Trénink by měl být především vícebojařského charakteru, tedy velmi pestrý 

(Dovalila kol., 2007). 

Do této fázemohou spadat senzitivní období na aerobní trénink a na silový trénink. 

Optimální období pro aerobní trénink i silový tréninkmůže začínat mezi 12. a 14. rokem 

nebo po hlavním růstovém spurtu.V těchto obdobích by měl být kladen rovněž zvláštní 

důraz na trénink flexibility vzhledem k velkému nárůstu svalové hmoty, šlach, vazů 

a kostí (Balyi, Way, Higgs, 2013).  

Podstatné je také získání základních vědomostí o atletice a začlenění do kolektivu. 

Zároveň nesmíme opomenout respektováníindividuálníhovývoje organismu dítěte 

a rozvoj jeho osobnosti (Vandrolová in Vindušková, 2003).V tomto věku se dětí učí 

soutěžit, vyhrávat a investovat do závodu své veškeré úsilí. Hlavní by nemělo být 

vítězství, ale konkurenční boj jako takový. Dítě se učí jak se vyrovnat s fyzickými 

a duševními výzvami prezentovanými během soutěže. Dle odborníků by měl být poměr 

soutěží a tréninku 40:60. Těchto 40 % zahrnuje ale rovněž i přípravu na konkurenční 

boj během tréninku samotného, která by měla být začleňována do každého tréninku 

prostřednictvím různých her a cvičení (Balyi, 2003).  
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Etapa specializace (16-19 let) 

V této etapě se už zaměřujeme na rozvíjení nejen základních, ale i speciálních 

pohybových schopností. Dochází k rozšiřování zásob zvládnutýchpohybových 

dovedností. Dále se snažíme o zdokonalování techniky ve vybrané atletické disciplíně 

a o začlenění požadavků tréninku do každodenního životamladého atleta(Vandrolová in 

Vindušková, 2003). Trénink je stále zaměřen všestranně, ale již dochází 

k upřednostňování tréninku schopností a dovedností, které vedou k výkonu.Tato etapa 

je charakteristická postupně se zvyšující intenzitou tréninkového zatížení a přechodem 

ke specializovaným tréninkovým prostředkům (Choutka, Dovalil, 1991).  

 

Etapa vrcholového tréninku 

Tato etapa již vyzdvihuje a plánuje sportovní cíle, k jejímž plnění vynakládá maximální 

úsilí. Důležité je zde vytvářet předpoklady pro další výkonnostní růst pomocí rozvoje 

kondiční, funkční i psychické připravenosti. Dále by mělo dojít ke stabilizaci techniky 

a využití co nejlepší taktiky v soutěžích, kterými sportovec nabírá své zkušenosti.V této 

etapě se již život sportovce plně přizpůsobuje ne-li podřizuje požadavkům tréninku 

(Vandrolová in Vindušková, 2003). 

Někteří sportovci, kteří prokazují mimořádné nadáni, jsou zařazovaní do speciálních 

programů vrcholového sportu, které jim vytváří speciální podmínky pro sportovní 

činnost. Pro tyto sportovce se stává sportovní činnost obživou a podávání výkonu je 

určitým společenským závazkem (Dovalil a kol, 2007). 
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Jsou popisoványdvě dlouhodobé cesty ve vývoji tréninku dítěte, které má dosáhnout 

sportovní výkon. Jednou cestou je raná specializace a druhou trénink odpovídající 

vývoji (tab. 2). 

Tabulka 2.Dvě cesty dlouhodobé koncepce sportovního tréninku (Perič, 2008) 

Raná specializace Trénink odpovídající vývoji 

Strategie tréninku 

 Dosáhnout vysoký výkon co nejdříve. 

 Plánovaný trénink si klade za cíl co 

nejrychleji dosáhnout úspěchu. 

 Dosáhnout výkonnosti přiměřené 

věku. 

 Nejvyšší výkon je chápán jako 

perspektivní cíl. 

 Dětství a mládí je přípravnou etapou 

k dosažení tohoto cíle. 

Obsah tréninku 

 Cenu má jen to, co směřuje rychle 

k cíli. 

 Úzké zaměření na specializaci vede 

k jednostrannosti. 

 Odpovídající podíl všestrannosti. 

Velikost zatížení 

 Jít až na hranici únosnosti. 

 Neúměrné nároky na ještě nevyzrálé 

jedince. 

 Zřetel na stupeň individuálního 

vývoje. 

 Postupné a pozvolné stupňování 

nároků na sportovce. 

Psychologické rysy tréninku 

 Tvrdost, cílevědomost, v tréninku 

vystupují psychické momenty 

charakteristické pro práci dospělých: 

napětí, vážnost, vyhraněná 

racionalizace, tlak na výkon. 

 Trénink odpovídající mentalitě 

věkového stupně, omezování tlaku na 

výkon. 

 Aktuální výkonností cíle a požadavky 

nejsou výlučné. 

 Radost, hravost, uvolněnost, bohatství 

prožitků, přiměřené ocenění. 
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2.2 Podpora tréninku dětí a mládeže v ČR 

 

Atletika pro děti 

Český atletický svaz se snaží o podporu tréninku atletiky u dětí od 5 do 11 let. 

Prostřednictvím projektu Atletika pro děti se snaží podporovat trénink dětí.U atletických 

oddílů a klubů jsou zřizovány atletické školky. Cílem těchto přípravek je přilákat děti 

a naučit je pravidelnému a zdravému pohybu. 

Obvyklé rozdělení dětí v přípravce je dle věku na tyto kategorie: 

 atletická školka (5 - 7 let), 

 atletická minipřípravka (8 - 9 let), 

 atletická přípravka (10 - 11 let). 

 

Podpora tréninku mládeže 

Podpora tréninku mládeže je pod záštitou Českého atletického svazu. Je rozdělena do 

systému výchovy ve třech částech, které jsou rozděleny podle věku a zaměření (obr. 2). 

Jedná se o Sportovní střediska (dále jen SpS), sportovní centra mládeže (dále jen SCM) 

a Sportovní gymnázia (dále jen SG). 

 

 

Obrázek 2. Moderní způsob péče o talentovanou mládež a členskou základnu v klubech a kroužcích (Rus, 2017) 
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Pro mládež je vytvořena řada soutěží, které slouží k jejich rozvoji. Mezi nejdůležitější 

můžeme zařadit Pohár rozhlasu, Corny středoškolský atletický pohár, Atletický čtyřboj 

a Štafetový pohár (Zdroj 1). 

SpS jsou základním článkem, který se stará o mládež v České republice se zaměřením 

na sportovní talent. Snahou SpS je především rozvoj všeobecných pohybových 

schopností a nacvičení atletické dovednosti a následně její zdokonalování. Cílem je také 

částečně výchova a získání vztahu k atletice. Naučit se pravidelně trénovat 

a zúčastňovat se závodů. 

Cílem SpS je také snaha o vychování a připravení atletů, kteří mohou dále přejít do 

SCM či SG a dále ke sportovní reprezentaci (Zdroj 1). 

 

2.2.1 Sportovní střediska 

Sportovní střediska pečují o mládež, která spadají do věku mezi 6-15 rokem. 

Existují 3 systémy sportovních středisek(obr. 3). Do prvního systému spadá zaměření na 

přípravu talentované mládeže v atletickém klubu bez návaznosti na konkrétní základní 

školu. V druhém systému je atletický klub napojen na spolupráci s konkrétní základní 

školou, kde je mládež rozřazena do sportovních tříd. Ve sportovní třídách se starají 

o přípravu sportovních talentů. Třetí systém je spojen s doplňkovým 

pracovištěm.K roku 2018 je evidováno 72 SpS (Zdroj 2). 

 

 

Obrázek 3.Struktura a dělení SpS (Zdroj2) 
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Český atletický svaz (dále jen ČAS)spravuje SpS, která jsou zřízena v atletických 

klubech, které mají adekvátní zázemí a kvalifikované trenéry pro sportovní přípravu 

atletů. Pokud klub splňuje tyto požadavky, je uzavřena smlouva s SpS, podle které 

dostanou finanční příspěvek na základě odpovídající výkonnosti. Kontrola klubu je 

prováděna ve dvouletých cyklech. Po tomto časovém úseku může dojít ke změně 

finanční podpory nebo také naopak k vyřazení klubu z SpS (Zdroj 1). 

Atletický klub SpS musí zabezpečovat kvalifikované trenéry a stanovit vedoucího 

trenéra SpS. Pokud dojde k nějaké změně vedení, výměně trenéru atd., je povinen 

změnu co nejdříve nahlásit ČAS, dále musí také ČAS informovat o své činnosti. 

Na obrázku 4 můžemevidět organizační uspořádání vedení v SpS. Předsednictvo ČAS 

má řídící funkci a kontroluje činnost SpS. Zaštiťuje také další vzdělávání trenérů 

a koordinuje s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT),(Zdroj 

1). 

 

Obrázek 4. Organizační struktura sportovních středisek atletiky (Zdroj1) 

 

Do SpS mohou být zařazeny děti ve věku od 6-15 let. Atlety ve věku mladšího žactva 

(12-13 let) a staršího žactva (14-15let) musí atletický klub registrovat v ČAS.Zařazení 

atletů může proběhnout kdykoli během roku. 
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Atleti zařazenído SpS jsou během roku testováni v obecných pohybových 

výkonnostních testech. Jako testy obecných pohybových předpokladů byly určeny tyto 

testy: 50m z polovysokého startu, autový hod plným míčem (mladší žáci 1kg, starší žáci 

2 kg), skok do dálky z místa odrazem snožmo, vytrvalostní běh (mladší žactvo 6 min, 

starší žactvo 12 min) a test koordinace (dle návrhu trenéra).V každém z těchto testů by 

měl atlet dosáhnout bodového zisku, tedy mít více než nula(Zdroj 1). 

Finanční zabezpečení Sportovních středisek 

Finanční podporu zabezpečuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ze státního 

rozpočtu ČR. Jedná se o program TALENT. 

Dále se finančním rozpočtem zabývá ČAS, který na základě smlouvy s oddílem 

o zařazení do SpS, určí výši finančních prostředků na jejich činnost (Zdroj 1). 

 

2.2.2 Sportovní centrum mládeže 

Úkolem SCM je výběr a odborná péče o talentovanou mládež ve věkovém rozmezí od 

15-19 let. Důležitým úkolem je poskytnutí správných ekonomicko-organizačních 

podmínek pro sportovní přípravu talentované mládeže v atletice. SCM zřizuje svoji 

činnost na území Pražského atletického svazu (dále jen PAS) či krajského atletického 

svazu (dále jen KAS). 

Naobrázku 5 je k prohlédnutí organizační struktura SCM. Trenéři SCM jsou pověřeni 

funkcí ČAS. Jedná se o 16 vedoucích trenérů a variabilní počet osobních trenérů SCM 

(Zdroj 1). 
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Obrázek 5. Organizační struktura SCM (Zdroj 1) 

 

Snahou SCM je získat sportovní talentovanou mládež z SpS. Vedoucí trenér SCM 

příslušného regionu kontroluje činnosti SpS a výsledky jejich atletů. Dále na základě 

jejich výkonnostních limitů navrhuje zařazení daných atletů do péče SCM. Každý rok 

probíhá zařazování atletů do SCM k 1. lednu dle jejich výkonnosti v uplynulé sezóně. 

Během kalendářního roku může dojít ke změně. Důvody k vyřazení z SCM 

jsou:neplatná sportovní lékařská prohlídka, zanechání sportovní činnostinebo přechod 

atleta do resortního sportovního centra (RSC).Atlet v SCM musí plnit minimální 

výkonnostní požadavky v testech a účastnit se atletických soutěží. Ve sportovní 

přípravě musí splňovat docházku a kázeň. Počet zařazených atletů do SCM se každý rok 

mění. V roce 2018bylo zařazeno 342 atletů (Zdroj 1). 

 

2.2.3 Sportovní gymnázia 

 Sportovní gymnázia se zaměřují na zajištění středního stupně vzdělání s maturitní 

zkouškou se sportovní přípravou.Do SG je prováděn celoročně výběr na náborových 

soutěžích. Tyto soutěže jsou pořádány daným SG nebo ČAS spolu s učiteli tělesné 

výchovyna základních školách.O přijetí na SG rozhoduje ředitel školy na základě 
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přijímacích zkoušek, do kterých spadá talentová zkouška a potvrzení lékaře o zdravotní 

způsobilosti dítěte. 

Studující může být z důvodu neplnění studijních povinností, zhoršení výkonnostní 

úrovněneboze zdravotních důvodů,na základě ředitelova rozhodnutí, přeřazen na jiný 

studijní obor. 

Ředitel SG se zaměřením na atletiku přijímá pedagogické pracovníky na základě 

doporučení ČAS. Pedagogové a trenéři by měli splňovat kvalifikační požadavky pro 

trénování a výuku. ČAS doporučuje pedagogické pracovníky s nejvyšší trenérskou 

kvalifikací. Za studijní obor Sportovní příprava zodpovídá ředitelem zvolený zastupující 

pedagog, který je odpovědný za řízení, bezpečnost, kontrolu a koordinaci.Pro každý 

kmenový sport na SG by měl být určen hlavní vedoucí či trenér. Tito trenéři pak musí 

sestavit roční tréninkové plány v souladu se školním vzdělávacím plánem (ŠVP), (Zdroj 

1).V roce 2018 je v České republiceevidováno 12 SG s kmenovým sportem atletika. 

Finanční zabezpečení Sportovních gymnázií 

Finanční prostředky jsou pro daný rok poskytované MŠMT. Tyto finanční dotace slouží 

k proplacení mezd trenérů, sociálního a zdravotního pojištění a na další neinvestiční 

výdaje (ONIV). Za správné nakládání s finančními prostředky, je zodpovědný ředitel 

školy. Sportovní gymnázia mohou zažádat také o investiční příspěvky prostřednictvím 

poskytnutí majetků (strojů a zařízení) atletických klubů ze státního rozpočtu, pro co 

nejlepší chod a zabezpečení studijního oboru Sportovní příprava. Pokud student SG 

neplní řádně své studijní povinnosti, ztrácí nárok na finanční příspěvek ke sportovní 

přípravě (Zdroj 1). 
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3 Cíle a úkoly a metodika práce 

3.1 Cíl práce 

Cílem této práce je analýza podpory tréninku mládeže a charakteristika mládežnického 

oddílu Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z. s. 

 

3.2 Úkoly práce 

1) Prostudovat a shrnout odbornou literaturu týkající se tréninkudětí a mládeže. 

2) Analyzovat současný stav podpory atletiky dětí a mládeže na území ČR. 

3) Popsat organizaci Sportovního klubu ZŠ Jeseniova, z. s. 

4) Detailněji popsat fungování podpory tréninku dětí a mládeže ve Sportovním klubu 

ZŠ Jeseniova, z. s. 

5) Charakterizovat programy pořádané Sportovním klubem ZŠ Jeseniova, z. s. pro 

rozvoj mládežnické atletiky. 

6) Vytvořit dotazník a zaslat ho členům Sportovního klubu ZŠ Jeseniova, z. s. 

7) Vyhodnotit a shrnout dotazník. 

 

3.3 Metodika práce 

Pro sepsání teoretické části byla použita literární rešerše. Na základě teoretických 

poznatků bylasepsána praktická část.V praktické části bylo popsáno fungování klubu. 

Dále bylo detailněji popsáno fungování podpory tréninku dětí a mládeže ve Sportovním 

klubu ZŠ Jeseniova a charakterizovány programy pořádané pro rozvoj mládežnické 

atletiky. Pro praktickou část byla data získána z interních zdrojů pomocí ústního sdělení 

zaměstnanců SK ZŠ Jeseniova a díky vlastnímu působení v klubu.Získávání dat 

z ústního sdělení probíhalo na základě polo-strukturovaného interview. Dále byl použit 

dotazník pro získání dalších informací, které byly vyhodnoceny a použity v závěru 

práce. 
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4 Deskriptivně-analytická část práce 

4.1 Historie 

Budova školy ZŠ Jeseniova, byla postavena v roce 1957. Vyučování bylo ve škole 

zahájeno ještě před dostavěním celé budovy1. září 1957. Budova sloužila jako základní 

škola a současně jako jedenáctiletka. Časem byla jedenáctiletka zrušena a přesunuta na 

Pražačku. Dříve docházelo do školy na vyučování až 1400 dětí, ve třídách bylo tedy až 

40 dětí. Dnešní kapacita školy je 650 žáků (http://zsjeseniova.cz/). 

V roce 1960 založil Milan Gálaatletický klub při TJ Stadion Žižkov. Po dvou letech se 

přesunul do prostoru ZŠ Jeseniova.V roce 1970 poté vzniká TJ ZDŠ (Základní devítiletá 

škola) Jeseniova.Po dvou letech v roce 1972 byly otevřenyprvní sportovní třídy, které 

existují až dodnes. Během letdochází k postupným rekonstrukcím školy a klubu pro 

zlepšování a vytváření co nejlepších podmínek pro sportovní přípravu dětí a mládeže 

(http://jeseniova.cz/). 

 

Bývalá spolupráce s TJ Bohemians Praha a postupný vývoj SK ZŠ Jeseniova 

Bývalé tréninkové středisko mládeže (TSM) v TJ Bohemians Praha spolupracovalo 

sSKZŠ Jeseniova. SK ZŠ Jeseniova neposkytoval adekvátní podmínky pro mládežnické 

kategorie a dospělé, vychovávalpouze žactvo. Absolventi sportovních tříd byli spolu 

s dorostencemi - odchovanci klubu, posíláni do TSM v TJ Bohemians Praha. TJ 

Bohemians Praha nabízela na atletickou přípravu v té době lepší zázemí. Naopak trenéři 

z TJ Bohemians Praha působili v SKZŠ Jeseniova. Tato spolupráce nebyla na základě 

žádné smlouvy, pouze po ústní přátelské dohodě. 

Až došlo ke zlomu.Skupina odchovanců SK ZŠ Jeseniova se rozhodlazůstat a založit 

mládežnické tréninkové skupiny v klubu. Do této skupiny patřili Michal Halbich, Milan 

Gála ml. a Jaroslava Weberová, kteří působí v SK ZŠ Jeseniovadodnes.Vedle 

tréninkových soustředěních zavedli „Tábory“, které děti nadchly, opakovaně se na ně 

vracely a nechtěly odcházet z klubu. Tatoskupina nabídla odrostlým dětem možnost, 

stále působit a trénovat v SK ZŠ Jeseniova, jež jim přirostl k srdci. Postupně během let 

se v klubuvytvořily podmínky pro dospělé kategorie. Byla položenatartanová dráha 

a byly uskutečněny mohutné rekonstrukce hříště. 
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SK ZŠ Jeseniova byl a je stále zaměřen na přípravu dětí a mládeže. Většina dospělých 

atletů trénuje pro radost a vlastní kondici, pomáhá s organizací závodůavěnuje se 

tréninku dětí. 

 

Významné osobnosti 

SK ZŠ Jeseniova za svá léta fungování vychoval spoustu významných členů 

a závodníků klubu. Mnoho závodníků se dostalo na republikovou a reprezentační 

úroveň. Mezi nejúspěšnější patří Jan Poděbradský, který dnes působí v SK Aktis 

Praha.Je bývalým desetibojařem a výborným čtvrtkařem, který ukončil svoji kariéru 

v roce 2004. Mezi jeho největší úspěchy patří stříbrná medaile z Mistrovství Evropy 

juniorů v San Sebastianu v desetiboji.V roce 2000 získal zlatou medaili ve štafetě 

4x400m na Halovém Mistrovství Evropy ve složení Mužík - Poděbradský - Tesařík – 

Bláha (http://www.atletika.cz/). 

Dalšími významnými osobnostmi a odchovanci SK ZŠ Jeseniova jsou Jiří Cettl, Michal 

Halbich, Tomáš Korbel, Eva Weberová, kteří aktuálně působí stále v klubujako trenéři 

a mnoho dalších. 

 

4.2 Struktura Sportovního klubu ZŠ Jeseniova 

Sportovní klub ZŠ Jeseniova se skládá z valné hromady, výkonného výboru a kontrolní 

komise. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku a je tvořena všemi řádnými 

členy. Výkonný výbor svolává valnou hromadu dle potřeby, nejméně však jednou za 

dva roky. Musí být svolána pozvánkou a zaslána nejméně měsíc před konáním zasedání 

valné hromady. Valná hromada se svolává, pokud o to písemně požádá alespoň 

polovina členů Spolku nebo z podnětu kontrolní komise.Zasedání je řízeno předsedou 

Spolku, který je také povinen vést ze zasedání zápis. Každý přítomný člen má jeden 

hlas, členové mladší 18 let mají pouze poradní hlas.Usnesení přijímá valná hromada 

nadpoloviční většinou přítomných členů, pokud není ve stanovách uvedeno jinak. 

Výkonný výbor je statutárním orgánem Spolku,který se skládá z předsedy, 2 

místopředsedů a 2 členů. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní a vedlejší činnosti 

v období mezi zasedáními valné hromady, které je nejméně jednou za 2 roky. Funkční 

období členů výkonného výboru trvá po dobu 4 let, mohou však ze své funkce kdykoli 
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odstoupit. Zasedání výkonného výboru probíhá nejméně jednou za 2 týdny. Ze zasedání 

pořizuje výkonný výbor zápis, který předkládá kontrolní komisi. 

Předsedou a šéftrenérem SK ZŠ Jeseniova je trenér Michal Halbich, který zároveň 

působí jako trenér SCM pro Prahu 1-5. Prvním místopředsedou je trenér Milan Gála ml. 

a druhým místopředsedou je Jaroslava Weberová, která je současně ekonomkouklubu 

a školy.Dalšími členy výboru jsouTomáš Korbel a Martin Ešpander, kteří oba působí 

jako trenéři sportovních třída klubu. 

Dalším mandatornímorgánem je kontrolní komise, která je nezávislá a skládá se z 3 

členů.Funkční období členů kontrolní komise trvá po dobu 4 let, kdy mohou kdykoli ze 

své funkce odstoupit. Jeden z 3 členů je zvolen předsedou kontrolní komise.Předseda 

kontrolní komise má právo zúčastnit se zasedání výkonného výboru, pokud o to požádá. 

Kontrolní komise dohlíží na hospodaření Spolku a kontroluje nakládání s dotacemi či 

jinými účelovými prostředky poskytnutými Spolku ze státního rozpočtu nebo z jiných 

veřejných rozpočtů. Své zprávy předkládá valné hromadě. 

 

4.2.1 Atletický klub 

Atletický klub se skládá z Malé atletiky, Velké atletiky, mládežnických kategorii 

(dorostenci/ky, junioři/ky) a skupiny mužů a žen. Malá atletika je pro děti od 5-11 let 

a Velká atletika je pro mládež od 11-15 let, kde jsou děti rozděleny do skupin podle 

věku. Od 15. roku po absolvování 8. ročníku na základní škole, přechází do 

mládežnické kategorie.Zde si mohou poté vybrat svého budoucího trenéra spolu 

s novou tréninkovou skupinou. Těchto tréninkových skupin je celkem 

6.(http://jeseniova.cz/). 

 

4.2.2 Malá atletika 

Malá atletika je určena pro děti ve věku od 5 do 11 let. Děti jsou rozděleny do skupin 

podle věku. Nejmenší v předškolním věku jsou umístěny do minipřípravky. Další 

skupiny jsou rozděleny podle tříd. Každá skupina má určitou barvu pro jejich rozlišení. 

Tréninky pro Malou atletiku jsou každé úterý a čtvrtek, kde první skupina začíná 

v 14:30 hod a poslední končí v 17:30 hod (http://jeseniova.cz/). 
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Rozdělení skupin: 

Červená předškoláci od 5 let (MŠ) + 1. třída ZŠ 14,30 – 15,30 hod. 

modrá  1. třída ZŠ 15,30 – 16,30 hod. 

žlutá  2.třída ZŠ 15,30 – 16,30 hod. 

zelená, oranžová 3. + 4. třída ZŠ 16,30 – 17,30 hod. 

fialová, růžová 3. + 4. třída ZŠ 16,30 – 17,30 hod. 

 

Tréninky jsou vedeny na hřišti a v ziměnebo v případě špatného počasí v tělocvičně 

a pod krytou rovinkou.V prostorách školy jsou pro děti k dispozici šatny.  

SK ZŠ Jeseniova pořádá pro Malou atletiku nejrůznější soutěže a akce, kterých se děti 

mohou zúčastnit (viz kapitola 4.5 Projekty SK ZŠ Jeseniova). 

Děti trénují kvalifikovaní trenéři s mladými asistenty,ze kterých se později mohou 

rekrutovat noví trenéři. Aktuálně Malou atletiku v SK ZŠ Jeseniova trénuje zhruba 13 

trenérů. 

 

4.2.3 Velká atletika 

Z Malé atletiky přechází děti na Velkou atletiku, která je od 11-15 let (mladší a starší 

žactvo). Děti jsou rozděleny do 3-4 skupin dle věku. Všechny skupiny trénují 3x týdně. 

Rozdělení skupin: 

Skupina: 5. třída 6. třída 7-8. třída 

Pondělí 15:30 -16:30 15:30 - 17:00 16:30 - 17:30 

Středa 15:30 - 17:00 15:30 - 17:00 15:30 - 17:00 

Pátek 14:30 - 15:30 14:30 - 15:30 14:30 - 16:00 

 

Žáci jsou během roku povinni závodit, jelikož SK ZŠ Jeseniova je soutěžníklub.V 

 tomto věku si již musí žáci kupovat dresy, ale tretry jsou klubem zapůjčovány. Tretry si 

vyfasují a další rok si je mohou vyměnit za větší. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři, 

kteří dbají stále na pohybovou všestrannost. Děti trénují všechny disciplíny, které si 

poté mohou vyzkoušet i na závodech. Po skončení 8. třídy odchází trénovat se staršími 

a mohou si zvolit svoji novou tréninkovou skupinu, pokud je trenér přijme. 
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4.2.4 Sportovní třídy 

Sportovní třídy jsou v ZŠ Jeseniově zavedeny od roku 1972 a dnes jsou součástí SpS, 

která jsou zřizována ČAS. ZŠ Jeseniova se může chlubit vysokou úrovní sportovních 

tříd, které ČAS řadí mezi nejlepší nejen v Praze ale i v celé ČR (http://jeseniova.cz/). 

Sportovní třídy jsou otevírány každý rok a jsou určeny pro žáky od 6. ročníku. Děti se 

musí zúčastnit talentových zkoušek a na základě splněných výsledků jsou zařazeny do 

sportovních tříd. Do talentových přijímacích zkoušek patří skok z místa, autový hod 

medicinbalem (1 kg), hod kriketovým míčkem, sprint na 50 m, skok do dálky 

s libovolným místem odrazu a běh 6 min s uběhnutím, co nejdelší vzdálenosti.Žáci musí 

každý rok procházet sportovní prohlídkou a plnit své studijní povinnosti. Je brán v potaz 

prospěch žáků, který je stanoven do průměru známek 2,0. Vedoucí trenér sportovních 

tříd ZŠ Jeseniova je profesionální trenér Mgr. Tomáš Korbel a šéftrenér SpS je Mgr. 

Daniel Musil (http://jeseniova.cz/). 

Sportovní třídy jsou zaměřeny na atletiku. Hlavní důraz je v přípravě žáků kladen na 

všestrannost a předcházení předčasné specializaci. Obsahem sportovní přípravy jsou 

atletické disciplíny, základy gymnastiky, sportovní hry, plavání a běžecké a sjezdové 

lyžování. Výuka je také zpestřována netradičními hrami a obohacována regenerací 

v sauně. 

Tělesná výchova je u sportovních tříd zařazována 2x týdně po dvouhodinovkách (90 

min), dále žáci absolvují 2 tréninky.Tréninky trvají 90minut. 

Rozvrhnutí sportovních aktivit sportovních tříd v letošním roce (2017/2018): 

Pondělí trénink 1,5 h 

Úterý tělesná výchova 1,5 h 

Středa regenerace (sauna, plavání) 

Čtvrtek tělesná výchova 1,5 h 

Pátek volno nebo individuální trénink 

 

Sportovní třídy v6., 7. a 8. ročníku absolvují každý roklyžařský kurz, kde se zdokonalují 

v běžeckém a sjezdovém lyžování. Dále během roku absolvují jarní a letní soustředění. 

Jarní soustředění probíhá každý rok v Lučkovicích na přelomu dubna a května a je pro 

žáky povinné. Letní soustředění probíhá v srpnu v Litomyšli a je dobrovolné. 
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Od 9. ročníku mají žáci možnost zúčastnit se i podzimního soustředění a zároveň 

docházet na tréninky s dospělými, kde většinou pokračují v tréninku i po ukončení 

docházky na ZŠ Jeseniově. 

 

4.3 Tréninkové zázemí 

Sportovní klub a škola SK ZŠ Jeseniova nabízí kvalitní zázemí pro trénink a vzdělání 

mládeže.  

 

4.3.1 Sportovní vybavení školy a klubu 

Sportovní klub ZŠ Jeseniova spolu se základní školou ZŠ Jeseniova mají sportovní 

vybavení poskytující dobré podmínky pro sportovní přípravu dětí a mládeže. 

Snahouklubu je inovovat sportovní vybavení a tím zabezpečit co nejlepší podmínky pro 

sportovní přípravu. 

V létě v letech 1976-1979 procházelo zázemí mohutnými rekonstrukcemi, kterými klub 

postupně získával čím dál lepší podmínky pro trénink dětí. To mohlo postupně vyústit 

ke zvětšování základny a postupnému rozrůstání členů. 

Za školou je prostor s atletickou dráhou a dalšími sektory. Atletická dráha je dlouhá 

270m a od roku 1998 je položena tartanem. Okolo i uvnitř atletické dráhy je prostor 

využit na maximum, aby se zde mohly nacházet všechny sektory pro vrhání, házení či 

skákání a zároveň aby byl prostor přizpůsoben pro atletiku pro děti.Uprostřed atletické 

dráhy se nacházívíceúčelové hřiště s tartanovým povrchem (obr. 6).V roce 2009 

proběhla rekonstrukce tohoto hřiště, při které byl položen nový umělý povrch 

přizpůsobený k hraní tenisu. Hřiště je dále ohraničeno sítí, která brání míčům 

k zakutálení na atletickou dráhu. Na hřišti jsou také naistalovány 2 basketbalové koše. 
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Obrázek 6. Víceúčelové hřiště 

Vpravo vedle hřiště se nachází sektor pro skok vysoký(obr. 7),kde je také položen 

částečně tartan. V tomto prostoru byla v roce 2012 nově nainstalována hrazda, lano pro 

šplh a železná konstrukce pro další využití při tréninku. Doskočištěpro skok vysoký 

bylo nově pořízeno v roce 2016 a staré bylo uloženo v prostoru zadního hřiště, o kterém 

bude zmíněno dále. 

 

Obrázek 7. Sektor pro skok vysoký 

Poblíž tohoto sektoru v zadní části u atletické dráhy leží sektor pro skok o tyči. 

Tyčkařské doskočiště bylo zabudováno v této části v roce 2002. Rozběžiště pro skok 

o tyči je součástí atletické dráhy (obr. 8). 
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Obrázek 8. Sektor pro skok o tyči 

Za doskočištěm je vybodována dřevěná bouda(obr. 9), která slouží jako úložiště nářadí, 

překážek, oštěpů a dalších nejrůznějšíchpomůcek. 

 

Obrázek 9. Bouda s úložištěm pomůcek 

Za víceúčelovým hřištěm, jak bylo zmíněno již výše, je položeno druhé hřiště (obr. 

10).Toto zadní hřiště bylo v roce 2008 nově zrekonstruováno. Došlo k vyrovnání hrbolů 

od kořenů a k položení tartanu. Hřiště je přizpůsobeno pro hraní volejbalu či nohejbalu, 

jinak je nejvíce využíváno Malou atletikou. Nově je zde uloženo staré doskočiště pro 

skok vysoký, které se dá také stálepoužívat. Aktuálně je tento prostor v řízení nové 

rekonstrukce. Bude zabudována nová síť, která bude přizpůsobena pro házení. Hřiště 

bude moci být z bezpečnostních důvodů také pomocí této sítě zcela uzavřeno. 
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Obrázek 10. Zadní volejbalové hřiště 

Hned vedle po levé straně tohoto zadního hřiště se nachází nově vybudovaná nakloněná 

rovinka z roku 2016. Rovinka je pokryta tartanovým povrchem (obr. 11). 

 

Obrázek 11. Nakloněná rovinka 

V této zadní oblasti se nachází uvnitř atletické dráhy sektor pro vrhy a hody s klecí pro 

hod diskem a kladivem (obr. 12). Hned vedle této klece leží vrhačský kruh. Tyto dva 

sektory byly vybudovány v roce 2001. 
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Obrázek 12. Sektory pro vrhy a hody 

Vně atletické dráhy po levé straně se vyskytuje sektor pro skok daleký(obr. 13).Tento 

sektor má vlastní rozběhovou rovinku. Doskočiště je možné pokrýt plachtou, která je po 

stranách ukotvena. 

 

Obrázek 13. Sektor pro skok daleký 

Pod sektorem pro skok daleký je schované třetí malé hřiště(obr. 14), které bylo 

postaveno v roce 2009. Toto hřiště je využíváno hlavně pro Malou atletiku. Na hřišti 

jsou dva basketbalové koše a celé hřiště je ohraničeno sítí. 
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Obrázek 14. Malé hřiště 

Za tímto malým hřištěm podél školy je od roku 2017 položena 60 m krytá dráha(obr. 

15). Dráha je krytá střechou pouze shora. Nejvíce je využívaná při špatném počasí a 

v zimě. 

 

Obrázek 15. Krytá dráha 

Podél kryté dráhy se nachází hřiště na plážový volejbal(obr. 16), vybudované v roce 

2000. Hřiště je využíváno školou, klubem a zároveň bývá večer pronajímáno. U hřiště 

je položen pás starého tartanu(obr. 17),který je také využíván pro trénink. 
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Obrázek 16. Hřiště na plážový volejbal 

 

Obrázek 17. Hřiště na plážový volejbal a pás tartanu 

U atletické dráhy je postaven komplex (obr. 18), který zahrnuje šatny vlevo, kabinet 

s pomůckami vpravo a horní kancelář využívanou při závodech. V zadní části vlevo 

v tomto komplexu se také vyskytuje sklad a vpravo za kabinetem sauna.  
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Obrázek 18. Areál 

Pro regeneraci má klub a škola k dispozici saunu(obr. 19, obr. 20). Sauna byla 

postavena mezi roky 1976-1979.V roce 2012 prošla novou rekonstrukcí.V sauně je 

dvakrát týdně možnost fyzioterapie. 

 

Obrázek 19.Prostor před saunou 
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Obrázek 20. Sauna 

Kromě venkovního prostoru má klub také možnost využívat vnitřní prostor tělocvičen. 

Ve škole se nachází 2 tělocvičny. Malá tělocvična (obr. 21) je vybavena po stranách 

stěn žebřinami, kruhy a 2 basketbalovými koši. Po pravé straně leží 4 lavičky 

a hrazda.V zadní části jsou lana pro šplh a výklenek pro uskladnění nářadí. Ve výklenku 

se nachází toto vybavení: žíněnky, koza, skokanský můstek a lavice na bench – press. 

 

Obrázek 21. Malá tělocvična 

Velká tělocvična (obr. 22)je vybavena žebřinami, 2 basketbalovými koši, lany pro šplh, 

kruhy, lavičkami, hrazdou a tyčemi na šplh. Ve velké tělocvičně jenainstalována síť 

naházení.V zadní části je výklenek pro uskladnění nářadí. Zde jsou: žíněnky, 5 beden, 

hrazda, kladina, koza, kůň, skokanský můstek, branky a starý gymnastický koberec. 
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Obrázek 22. Velká tělocvična 

Tyto dvě tělocvičny mají na stropu vybudováno topení, které je používané v zimním 

období. U tělocvičen jsou také šatny a záchody. 

Ve vnitřním prostoru školy jsou 2 posilovny. Posilovny byly budovány postupně od 

roku 1998. První posilovna se vyskytuje v suterénu u tělocvičen(obr. 23). Je 

vybavenanejrůznějším nářadím i náčiním. V roce 2018 byly do posiloven pořízeny 

balanční plošiny a kettlebelly. Snahou klubu je pořizování nových pomůcek a tím 

postupné rozšiřování možností využití posiloven. 

Dolní posilovna(obr. 24) je vybavena cyklistickým trenažérem. Dále se v posilovně 

nachází lavice na benchpress a legpress.V zadní části stojí multipress a posilovací 

kladky. 
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Obrázek 23. Dolní posilovna, první pohled 

 

Obrázek 24. Dolní posilovna, druhý pohled 

Druhá posilovna (obr. 25) je vybudována v prvním patře. Je vybavena lavicí na bench 

press, rotopedem, žebřinami, švédskou bednou, činkami, osami atd. Na stěně je 

zavěšená žíněnka(obr. 26), která bývá využívána na nácvik hodů. Horní posilovna je 

velmi malá, proto se většinou využívá i prostor chodby u posilovny. Tréninková 

skupina se pak střídá na jednotlivých stanovištích, jak v prostoru posilovny, tak 

i v prostoru chodby. 
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Obrázek 25. Horní posilovna, první pohled 

 

Obrázek 26. Horní posilovna, druhý pohled 

 

Budoucí vize 

SK ZŠ Jeseniova by chtěl v budoucích letech pokračovat s postupnou rekonstrukcí 

svého zázemí. Mezi nejdůležitější plány patří nové položení tartanové dráhy na 

atletickém ovále a všech hřištích. Starý povrch se již odlamuje a na mnoha místech je 

poškozen. Další vizí je v budoucnu zrekonstruovat vnitřní posilovny v budově školy 

a dokonce vybudovat jednu venkovní posilovnu. Venkovní posilovna by umožnila 

členům posilovat venku i za hezkého počasí. Další výhodou by bylo zvětšení prostoru 

pro trénink, jelikož vnitřní posilovny mají omezenou kapacitu. Početná skupina nemá 

šanci trénovat v jedné posilovně, což ztěžuje práci trenérovi v kontrole svých svěřenců 

a vedení tréninku. 
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Aktuálně již probíhá jedna z plánovaných menších úprav. Na zadním hřišti bude 

zavěšena nová síť, která bude přizpůsobena k házení. Celý prostor zadního hřiště bude 

sítí uzavřen a tím vznikne nový prostor pro tréninku vrhů a hodů. 

 

4.4 Trénink mládeže 

SK ZŠ Jeseniova se zaměřuje především na děti a mládež.Jeho největší snahou je 

poskytnout dětem a mládeži všestranný rozvoj a vychovat z nich nadějné sportovce. 

Na hřišti SK ZŠ Jeseniova existuje nyní 6 tréninkových skupin pro mládežnickou 

kategorii a dospělé. Nejpočetnější skupinu vede trenér Michal Halbich, který se 

specializuje na sprinty, překážky a skok o tyči.V jeho skupině jsou však i svěřenci 

s jiným zaměřením. Nejstarší vrhačskou tréninkovou skupinou je skupina Milana Gály 

ml. Dále skupina Tomáše Korbela, který je zároveň také vedoucí trenér sportovních tříd, 

je zaměřena sprinty a běhy. Nejnovější a nejmladší skupinu složenou pouze 

z mládežnických kategorií vede teprve druhým rokem Jan Vlach, který je bývalým 

svěřencem Michala Halbicha. Další skupinu s mládežnickou kategorií vede Daniel 

Musil, který už po několika letech své trenérské práce slaví úspěchy svých svěřenců. 

Zároveň je vedoucím trenérem SpS v SK ZŠ Jeseniova. Mezi jeho nejúspěšnější 

svěřence patří Anna Málková a Emma Maštalířová, která se zúčastnilaMistrovství světa 

do 17 let v Nairobi.V atletickém klubu také působí Jiří Cettl, který trénuje spolu 

s Michalem Halbichem nadějného oštěpaře Kryštofa Kozače. 

Tréninky pro trenérské skupiny mládežnických kategorií spolu s dospělými probíhají 

každý den v týdnu na hřišti SK ZŠ Jeseniova.Víkendové tréninky probíhají dle domluvy 

s trenérem skupiny. Během školního roku tréninky probíhají v odpoledních hodinách po 

Malé a Velké atletice až do pozdních večerních hodin. Během halové sezóny si SK ZŠ 

Jeseniova pronajímá Strahovskou nafukovací halu. 

SK ZŠ Jeseniova se zaměřuje nejvíce na mládežnickou kategorii, která se pravidelně 

účastní závodů. Mládež závodí pravidelně na Přeboru Prahy družstev a od roku 1996 

alespoň jedno družstvo mládeže vždy postoupilo do semifinále Mistrovství České 

republiky družstev. Družstvo dorostenek v letech 2010 a 2011 obsadilo ve finále 

Mistrovství České republiky družstev druhé místo. Karolína Hlavatá, odchovankyně 

trenéra Michala Halbicha, v roce 2011 reprezentovala Českou republiku na mistrovství 

světa do 17 let v Lille.Jan Jirka, odchovanec trenéra Michala Halbicha, závodil v roce 
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2012 na Mistrovství světa juniorů v Barceloně a aktuálně se nominoval v roce 2018 

v běhu na 200m na Mistrovsví Evropy v Berlíně. Atleti mládežnických kategorií často 

doplňují a posilují družstvo mužů a žen ve  II. Národní lize. SK ZŠ Jeseniovasi vede 

rekordní listinu mužů a žen (příloha 2),(http://jeseniova.cz/). 

Během roku jsou pořádána pro žactvo 2 soustředění. Jedno ze soustředění pro žactvo je 

realizováno na jaře v Lučkovicích a další soustředění se koná druhý týden v srpnu 

v Litomyšli. Soustředění jsou dobrovolná a při velkém zájmu jsou děti vybírány na 

základě jejich docházky na tréninky a jejich chování během roku. Těchto soustředění se 

účastní i žáci sportovních tříd.Na obou těchto soustředění jsou děti rozděleny do skupin, 

které se točí mezi trenéry. Výhodou tohoto střídání skupin mezi trenéry je ta, že přijdou 

během týdne do styku i s novými trenéry, získají nové zpětné vazby a zkušenosti. 

Dokonce si mohou vyhlídnout trenéra, u kterého by chtěly po ukončení 8. třídy 

trénovat.Tréninky na soustředění probíhají 2-3x denně. Třetí trénink je zcela 

dobrovolný, kde si děti mohou chodit zkoušet a vylepšovat své techniky v různých 

disciplínách. Večer bývá pro děti organizován společný program (hry, protažení atd.). 

Pro mládežnickou kategorii a dospělé je možnost absolvovat minimálně 3 soustředění. 

Další soustředění jsou realizována na základě trenérova uvážení v dané tréninkové 

skupině, proto bývají výběrová. Soustředění probíhají také tradičně v Lučkovicích, 

Litomyšli a třetí se koná většinou v Albrechticích. Svěřenci trénují ve svých 

tréninkových skupinách. 

 

4.5 Projekty SK ZŠ Jeseniova 

Sportovní klub ZŠ Jeseniova pořádá několik projektů věnované dětem. Během roku se 

jedná o soutěžní akce a v létě to jsou tábory a soustředění pro děti a dospělé. 

 

Adventní soutěžení 

Do adventního soutěžení spadají dvě akce pořádané pro členy našeho klubu, které 

probíhají každý rok kolem 5. prosince.První akcí je mikulášské cvičení pro atletické 

přípravky spojené s návštěvou družiny Mikuláše s čerty a andělem. Děti si pro Mikuláše 

spolu s trenéry připraví cvičení a předvedou, co všechno se naučily. Poté jsou za 
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předvedené výkony Mikulášem odměněny. Mikulášské cvičení probíhá ve čtyřech 

skupinách, kde se tyto skupiny postupně prostřídají. 

Druhou akcí, která také spadá do adventního soutěžení, je halový víceboj o "Vánočního 

kapra" pro kategorie žactva. Víceboj je tvořen čtyřmi disciplínami (šplh, vrh kopulí, 

člunkový běh a překážková dráha jako test koordinace). Maximálně využíváme 

možností, které nám poskytují tělocvičny školy ZŠ Jeseniova. Účastníci víceboje jsou 

rozděleni do kategorií podle věku a pohlaví. Víceboj je organizován pro všechny 

tréninkové skupinyMalé atletiky. Touto předvánoční soutěžní akcí se snažíme 

překlenout dobu přípravného období, kdy pro děti nejsou organizovány atletické 

soutěže, ale děti soutěžení stále baví.  

 

Děti dětem 

V roce 2017 jsme 27. 9. pořádali sedmý ročník závodu, který se nazývá Děti dětem. 

Akce je určena pro děti z mateřských škol. Celou akci zajišťují žáci sportovních tříd 

školy pod vedením zkušených trenérů. Pro závodníky připravují atletické disciplíny 

upravené pro tuto věkovou kategorii. Využíváme atletického nářadí a náčiní z projektu 

Českého atletického svazu „Atletika pro děti“, na kterém se podílíme. Mezi upravené 

atletické disciplíny patří například běh přes molitanové překážky na 40 m, hod pěnovým 

míčkem atd. Touto akcí se snažíme představit a zpopularizovat atletiku dětem z 

mateřských škol, ukázat jim prostředí, ve kterém cvičíme a trénujeme. Využíváme také 

možnosti seznámit rodiče zúčastněných dětí s naším klubem, jehož nedílnou součástí je 

i atletická přípravka pro děti od 5 let. Předpokládaný počet závodících dětí je zhruba 

kolem 100. Velkým přínosem je pro nás i účast organizátorů, tedy závodníků našeho 

klubu v žákovském a dorosteneckém věku. Učí se, jak vypadají atletické závody „z 

druhé strany“. Plní funkce rozhodčích, závodní kanceláře, zpracování výsledků, 

zajištění vyhlášení a organizaci závodících dětí. Naším cílem je získávat z vlastních řad 

nové rozhodčí a organizátory závodů a nové adepty Malé atletiky z řad závodících dětí.  

 

Jarní běhy mimo dráhu 

V 3. 4. 2018 byl pořádán čtyřiadvacátý ročník Aprílového běhu. Tradičně je pořádán 

začátkem dubna. Letošní ročník byl podeváté pořádán ve spolupráci s Nadací rozvoje 
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občanské společnosti (NROS). Aprílový běh s kuřetem je přespolní běh pořádaný 

v prostoru Židovských pecí a je určený dětem od druhé do páté třídy základní školy. 

Aprílového běhu s kuřetem využíváme i k seznámení dětí s atletikou a naším klubem. 

Nenásilnou formou zde provádíme nábor dětí. V minulých letech byla průměrná účast 

závodníků okolo pěti set. Jako mediálního partnera oslovujeme Českou televizi, která je 

partnerem projektu Pomozte dětem! Reportáž z Aprílového běhu s kuřetem 2016 byla 

odvysílána ze záznamu na ČT D a ČT Sport - Sport v regionech.  

Další jarní akcí je Běh okolo Vítkova, která patří mezi tradiční akce. V letošním roce 

2018 se uskutečnil 4. 4. Přespolní běh je pořádán v parku okolo Památníku na Vítkově 

pro věkové kategorie od přípravek po juniory (od 5 do 18 let). Závodů se pravidelně 

účastní nejen žižkovští atleti, ale do prostoru parku si najde cestu i řada atletů z 

ostatních částí Prahy. Mnohým, hlavně malým účastníkům, tak můžeme představit tuto 

žižkovskou dominantu poprvé. Počet účastníků se pohyboval kolem 250. 

 

Soutěžní pohár "JESKY" pro přípravky a žactvo 

Cílem projektu je seznámení nejmladší "atletické" věkové kategorie - kategorie 

atletických přípravek (děti ve věku 5 - 11 let) s atletikou v jejích rozmanitých podobách 

atletického víceboje (Trojboj přípravek), který obsahuje základní atletické disciplíny - 

běh, hod, skok. Tento projekt probíhá zhruba od 24. 4. do 11. 9. 2018. Základem pro 

sportovní přípravu dětí je pestrost cvičení zaměřených na rozvoj všestranných 

pohybových dovedností a schopností. Atletika v začátcích nevede děti k předčasné 

specializaci, ale je zaměřena na všestranný pohyb. Všechny naše akce jsou zároveň 

náborové, snažíme se děti "naučit" chodit pravidelně na hřiště.V projektu využíváme 

nářadí a náčiní pro dětskou atletiku (náčiní modifikované pro tuto věkovou kategorii). 

Pro žactvo (děti ve věku 12-15 let) je připraven závod v klasických disciplínách. 

Sportovní klub se dlouhodobě zaměřuje na práci s dětmi a mládeží. Projekt je 

koncipován tak, aby oslovil co nejvíce zájemců o pravidelné sportování, především děti 

ze škol, které ještě nemají zkušenost s pravidelným sportováním. Nabídnout dětem 

i rodičům kvalitní využití volného času. Naše dlouholeté zkušenosti s pořádáním 

závodů pro tuto věkovou kategorii nás zavazují k udržení vysokého standardu zajištění 

těchto akcí. Na jejich organizaci se podílejí vždy členové našeho klubu 
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dorosteneckéhoa juniorského věku. Snahou je touto cestou vychovávat budoucí 

organizátory a rozhodčí "klasických" atletických závodů. 

 

Mámo, táto, zkus to taky 

V letošním roce proběhl 8. 5. 2018 šestý ročník atletického víceboje pro rodiče s dětmi 

s názvem „Mámo, táto, zkus to taky!“ Snahou této akce je přiblížit rodičům práci 

atletických přípravek. Rodiče si spolu s dětmi vyzkouší základní atletické dovednosti 

v duchu hesla: Běhej, skákej, házej rád - atletem se můžeš stát! Mimo soutěžní 

disciplíny je připravena i řada soutěží zábavného charakteru. Každý si může vyzkoušet 

něco nového a najít to, co ho nejvíce baví. Trenéři přípravek zajistí hodnocení 

a dopomoc na jednotlivých stanovištích. Naší snahou je připravit pro celou rodinu 

zábavné odpoledne, které upevní kladný vztah k pohybu celé rodiny. Snahou je také 

naučit děti trávit volný čas na hřišti a překlenout v tomto prostředí i problematická léta 

puberty. Podpora sportujících dětí z rodiny je základem k jejich výkonnostnímu růstu, 

proto je navázání spolupráce s rodiči pro nás důležité. 

 

Kinderiáda 

Kinderiáda trvala od roku 1998-2013 celých 15 let. Byla určena pro děti druhých až 

pátých tříd základních škol. Hlavní tváří a patronkou Kinderiády byla Jarmila 

Kratochvílová, která předala štafetový kolík Tomáši Dvořákovi, který se tak stal novým 

patronem. Celé závody byly moderovány Filipem Jančíkem.SK ZŠ Jeseniova stála při 

zrodu Kinderiády a po dobu jejího fungování se podílela na její organizaci. První kolo 

Kinderiády se dokonce konalo na hřišti SK ZŠJeseniova.Kinderiáda se skládala 

z několika regionálních kol a poté se konalo pražské finálové kolo. Tato regionální kola 

byla pořádána atletickými kluby, které se přihlásily do výběrového řízení a následně 

byly pak vybrány. Tři vítězné školy z každého kola postoupily dále do celostátního 

kola, které se konalo v Praze. Výhrou pro prvnítři školy bylo 300 000 Kč na 

rekonstrukci školních pracovišť, které věnovala společnost 

Ferrero(http://www.atletika.cz/). 
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Sportujeme s královnou atletikou aneb Atletický sedmiboj družstev  

Sportujeme s královnou sportu, je soutěžně- zábavný den s atletikou určený pro žáky 

prvního stupně. Z každé zúčastněné základní školy je vysláno osmičlenné 

družstvo.V tomto družstvu musí být vždy jedna dívka a jeden chlapec z druhého, 

třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Akce se většinou koná ve dvou dnech, kde se 

zúčastní až kolem 640 dětí, tedy zhruba 80 škol se účastní této akce. 

Sedmiboj se skládá z těchto disciplín, které musí absolvovat celé osmičlenné družstvo: 

200m    60 m     žáci/žákyně2. a 3. tříd  

100 m př.  60 m př.     žáci/žákyně4. a 5. tříd  

výška   skok z místa     žáci/žákyně2. tříd  

dálka   skok daleký z místa odrazu   žáci/žákyně5. tříd  

oštěp    hod kriketovým míčkem  žáci/žákyně4. tříd  

koule   hod plným míčem (1 kg)   žáci/žákyně3. tříd  

800 m   štafeta 8x100 m    celé družstvo  

 

Závěrečné pořadí družstev se vyhodnocuje nejdříve podle výsledků pořadí jednotlivců 

v jednotlivých kategoriích a disciplínách. Toto pořadí všech členů družstev a štafety se 

sčítají. Tím se získá konečné pořadí, kde družstvo s nejnižším součtem pořadí vítězí. Při 

rovnosti bodů rozhoduje počet umístění na prvních a dalších místech v jednotlivých 

kategoriích. Cílem celého projektu je seznámit nejmladší věkovou kategorii dětí 

s atletikou prostřednictvím "královské" atletické disciplíny vícebojem.Tento projekt 

vznikl jako náhrada a pokus o znovu obnovení podobného projektu jako byla 

Kinderiáda. 

 

Prázdninové léto s ,, JESKOU“ 

Sportovní klub ZŠ Jeseniova pracuje celoročně s dětmi a mládeží.Celoroční činnost je 

dána rozvrhem a prostorovými a personálními možnostmi klubu.V letošním roce 2018 

jsme realizovali sedmý ročník příměstského tábora na našem hřišti a setkali jsme se 

s nebývalým zájmem rodičů.Příměstský tábor SK ZŠ Jeseniova je alternativou ke 

klasickým vícedenním táborům. Je určen pro děti od 6-12 let a podmínkou je 

absolvování dítěte první třídy. Děti, které nemohou být na prázdnináchmimo město, 
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nejsou odkázány na ulici, ale je jim nabídnuta zajímavá varianta využití volného času. 

Pro děti je připraven bohatý program po celý pracovní týden. Základnu má příměstský 

tábor na hřišti ZŠ Jeseniova, kde mají děti možnost mimo jiné využít veškeré zázemí 

hřiště. Pro případ špatného počasí mají děti možnost využít i tělocvičny, multimediální 

učebny a výtvarnou dílnu. Ze hřiště děti s vedoucími vyráží na výlety(koupaliště, ZOO, 

lanové centrum, muzea a další). Snahou je dětem utvořit co nejzábavnější 

a nejzajímavější týdenní program, který se každý rok vedoucí tábora snaží obměňovat. 

Snahou klubu je také vytvářet pozitivní vztah dětí ke sportu a k tomu slouží i všechny 

prázdninové aktivity. Nedostatek pohybové aktivity je totiž aktuálním problémem dětí 

školního věku. Optimální množství pohybové aktivity je předpokladem pro fyzické 

i duševní zdraví dětí, ale také pro předcházení závažným civilizačním chorobám. 

Během prázdninových akcí je možné na děti působit komplexněji než na běžném 

tréninku během roku. Výchovný aspekt je také nedílnou součástí těchto akcí. Celkem 

pořádáme každý rok tři turnusy příměstského tábora pro děti nejen z našich atletických 

přípravek, ale pro všechny děti, které se přihlásí. První a druhý turnus bývá pořádán 

prvních čtrnáct dní v červenci, poslední probíhá vždy poslední týden v srpnu, a proto je 

vždy nejvíce zaplněn.Všechny turnusy jsou zabezpečeny kvalifikovanými trenéry.  

Během léta je pro děti realizován i týden tábora mimo Prahu. Tábora se mohou také 

zúčastnitděti, které nechodí na atletiku do SK ZŠ Jeseniova.Podmínkou je však 

absolvování 1. -4. třídy dítěte na základní škole.Tento mimopražský tábor volně 

navazuje na první dva příměstské tábory, tudíž mnoho dětí, které se zúčastní 

příměstského tábora, jedepoté i na tento mimopražský. Každý rok je tábor v novém 

tematickém duchu. Tábora se zúčastňuje zhruba kolem 50 dětí. Místo tábora bylo 

několik let ve Stráži, poslední dva roky se kvůli malé ubytovací kapacitě Stráže 

a velkému zájmu konal na jiném místě. 

 

Žižkovský tunel 

Každý rok je tradičně pořádán běh žižkovským tunelem. V tomto roce 2018 proběhl 

v neděli 15. 4. dokonce 11. ročník, kterého se zúčastnilo 73 sportovců a 14 štafet.Závod 

je rozdělen do kategorie jednotlivců a kategorie štafet. U kategorie jednotlivců jsou 

účastníci rozděleni do jednotlivých věkových kategorií, které začínají od kategorie 
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přípravek až po kategorii veteránů (nad 35 let). Kategorie štafet se dělí na žáky 

a dospělé. Štafeta musí být složena z 3 členů (http://www.behtunelem.cz/index.html). 

 

Žižkovský kolík 

Žižkovský kolík je každoročně pořádán pro 1. stupeň základních škol. Jedná se 

o štafetový závod pro děti pořádaný na hřišti SK ZŠ Jeseniova.Za každou zúčastněnou 

školu závodí jedno šestičlenné družstvo, které se skládá z 3 dívek a z 3 

chlapců.Družstvo běží štafetový závod 6x1 kolo (kolo je 270 metrů). Družstva jsou 

rozdělena do skupin A, B a C, a kategorií I.(1.-3. třída) a II. (4.-5. třída)dle věku. Do 

skupinyA patří školy soutěžící v Poháru starosty Prahy 3, do skupiny B školy ostatních 

městských částí a do skupiny C třídní kolektivy ZŠ Jeseniova.V letošním školním roce 

se konal na podzim 10. října 2017. 

 

4.5.1 Finanční podpora projektů a akcí SKZŠ Jeseniovi 

SK ZŠ Jeseniova pro udržení svého chodu získává finanční podporu. Základním 

přísunem peněz jsou členské příspěvky, které musí člen klubu platit každé školní 

pololetí. Členové platí členské příspěvky ve výši 1600 Kč, trenéři ve výši 500 Kč. Klub 

získává finanční podporu z MŠMT, které však nemusí každý rok tyto fondy na podporu 

mládeže vypsat. Pokud by klub nezískal finanční podporu z MŠMT, byl by donucen 

navýšit členské příspěvky a i to by možná nestačilo. Další podporu klub získává 

prostřednictvím ČAS na chod SpS, kde záleží na tom, kolik peněz dostane sám ČAS od 

MŠMT a následně danou finanční částku přerozdělí. Také PAS přispívá na podporu 

platů trenérů, přesto jsou platy trenéru stále vcelku malé.Projekty SK ZŠ Jeseniova jsou 

dotovány nejvíce Městskou částí Praha 3 (tab. 3). 
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Tabulka 3. Přispěné částky Městské části Prahy 3 za rok 2017 

Projekty SK ZŠ Jeseniova Částky v Kč 

Prázdninové léto s ,,JESKOU“ 60000 

Soutěžní pohár ,,JESKY“ 30000 

Doprava na závody a soustředění 90000 

Mámo, táto zkus to taky 20000 

Jarní běhy mimo dráhu 30000 

Adventní soutěžení 10000 

Děti, dětem 10000 

Běh Žižkovským tunelem 10000 

Výměna osvětlení atletická dráha 20000 

Celkem 280 000 

 

V roce 2017 největší částkou 879 000 Kč přispělo klubu Ministerstvo ČR s programem 

Program VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech. Bez těchto grantů by žádné 

akce a projekty nemohly vůbec probíhat, proto musí klub každý rok o granty 

žádat.V roce 2016 získal klub dotace zejména od MČ 3 a z dalších zdrojů (tab. 4). 

Tabulka 4. Dotace získané v roce 2016 

Poskytovatel v roce 2016 Název projektu Přispěné částky v Kč 

Ministerstvo ČR Organizace sportu v SK 

a TJ 

300000 

MHMP Podpora sportu 

a tělovýchovy 

50000 

MČ 3 Jarní běhy mimo dráhu 40000 

zahraniční zdroje  0 

MHMP Praha- Evropské 

hlavní město sportu 

Sportujeme s královnou 

Sportu 

100000 

MČ P3 Soutěžní pohár ,,JESKY“ 30000 

MČ P3 Prázdninové léto 

s ,,JESKOU“ 

60000 

MČ P3 Mámo, táto zkus to taky 20000 

MČ P3 Adventní soutěžení 10000 

MČ P3 Trenérský seminář 20000 

MČ P3 Děti, dětem 10000 

MČ P3 Doprava na závody 

a soustředění 

90000 

MČ P3 Kin - Ball 10000 

Celkem  470 000 
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4.6 Dotazník 

4.6.1 Charakteristika dotazované skupiny 

Dotazník (příloha 1) byl zaslán 20 členům klubu a z toho 15 poslalo vyplněný dotazník 

zpět. Do dotazované skupiny patřili trenéři a funkcionáři ve věku 18 let a více. Z 80 % 

se jednalo o trenéry a z 20% o funkcionáře. Byla dotazována jak mladší věková 

skupina,tak i starší. Většina starších trenérů a dnes i zároveň funkcionářů působí v SK 

ZŠ Jeseniova již od mládí svého trénování zhruba 40 let. Mladší trenéři (kolem 20 

let)působí v klubu přibližně 10 let, nejdříve jako závodníci a dnes už také jako mladí 

trenéři. Všichni dotazovaní by rádi trénovali a působili v SK ZŠ Jeseniova i nadále. 

 

4.6.2 Vlastní dotazník 

Otázka číslo 1: Kolik let působíš v SK ZŠ Jeseniova? 

Skupina funkcionářů působí v SK ZŠ Jeseniova již 40 let. Začínali jako děti a aktivní 

závodníci až přešli do funkce trenérů a vedení klubu. Mladší dotazovaná skupina ve 

věku 18-30 let působí v klubu v průměru 13 let a z toho z větší části jako aktivní 

závodníci a z menší ve funkci trenéra. 

 

Otázka číslo 2: Chceš dál působit v budoucnu v SK ZŠ Jeseniova? 

Všichni dotazovaní chtějí i nadále působit v SK ZŠ Jeseniova. 

 

Otázka číslo 3: Jakým způsobem v SK ZŠ Jeseniova působíš? 

Všichni dotazovaní, kteří vyplnili dotazník, jsou trenéry SK ZŠ Jeseniova. Z toho 3 

dotazovaní jsou současně funkcionáři klubu. Většina mladších trenérů okolo 18-30 let 

současně ještě aktivně závodí a v trenérské funkci působí okolo 3-6 let.  
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Otázka číslo 4: Jaký obor ve škole si studoval/studuješ? 

Čtvrtou otázkou byli trenéři tázáni na své aktuální či bývalé studium. Nejvíce trenérů 

vystudovalo školu se zaměřením na sport. Sportovní třídu, sportovní gymnázium či 

studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Druhým nejpočetnějším směrem studia je 

učitelský obor. O něco méně je pak zastoupeno studium ekonomie a technických oborů. 

Mezi další na grafu 5 nezmíněné obory studia trenérů patří lékařství, právo, architektura 

a management. 

 

 

Graf 5. Obory studia trenérů v SK ZŠ Jeseniova 
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Otázka číslo 5: Jaké si myslíš, že má SK ZŠ Jeseniova silné stránky? 

Nejvíce dotazovaných trenérů považuje za silnou stránku klubu rodinnou atmosféru 

a práci trenérů s dětmi a mládeží (graf 6). Nikdo z funkcionářů neodpověděl, že 

nejsilnější stránkou klubu je rodinná atmosféra. Nejméně oslovených považovalo za 

silnou stránku zapojení mládeže do trénování dětí. 

 

 

Graf 6. Silné stránky SK ZŠ Jeseniova podle odpovědí dotazovaných 
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Otázka číslo 6: Jaké si myslíš, že má SK ZŠ Jeseniova slabé stránky? 

Nejčastější odpověď na tuto otázku byla, že mezi slabé stránky klubu patří především 

malé zázemí (graf 7). Tedy malá kapacita a prostor pro trénink nejen dětí a mládeže, ale 

také pro mládežnické kategorie a dospělé. Další vyjmenované slabé stránky patří nízké 

příspěvky, provázanost se školou, horší fungování managementu, postupná ztráta 

rodinného prostředí a další. 

 

 

Graf 7. Slabé stránky SK ZŠ Jeseniova podle odpovědí dotazovaných 
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Otázka číslo 7: Co by se dalo v SK ZŠ Jeseniova podle tebe zlepšit? 

Poslední položená otázka se týkala možností zlepšení v SK ZŠ Jeseniova. Nejčastější 

trenéři viděli možnosti zlepšení práce v klubu ve zlepšení komunikace a spolupráce 

mezi trenéry (graf 8). Na druhém místě viděli trenéři možnosti zlepšení v údržbě areálu. 

Třetí zmiňovaná odpověď zastupuje, jak stranu trenérů, tak i stranu funkcionářů. Jedná 

se o možnost zlepšení celého chodu klubu pomocí přerozdělení pravomocí, protože celé 

vedení a fungování klubu leží pouze na pár lidech. Mezi další odpovědi patřilo zvýšení 

příspěvků, snaha o větší motivací děti do závodů, dělení tréninkových skupin podle 

disciplín a další. 

 

 

Graf 8. Možnosti zlepšení v SK ZŠ Jeseniova navrhované tázanými členy klubu 
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat podporu tréninku dětí a mládeže 

a charakterizovat mládežnický klub SK ZŠ Jeseniova.V teoretickéčásti na základě 

literární rešerše byly sepsány poznatky z oblasti vývoje dítěte, tréninku dětí a mládeže 

a podpory tréninku atletiky na území ČR. Tato teoretická část slouží jako východisko 

pro praktickou část. 

Praktická část je zaměřena na Sportovní klub ZŠ Jeseniova, který jsem se snažila touto 

bakalářskou prací, co nejlépe představit. Pomocí polo-strukturovaného interviewu 

s vedoucími a trenéry jsem získala cenné informace. Na základě zpracované praktické 

části jsem došla k několika závěrům. 

Jedním z poznatků je problém s nespecializovanými tréninkovými skupinami. Mládež si 

po výstupu z Velké atletiky volí svou novou tréninkovou skupinu pouze na základě 

sympatie k trenérovi nebo kvůli volbě svých kamarádů. Podle mého názoru by mělo 

dojít k rozdělení tréninkových skupin dle dané specializace. Pro trenéra by to 

znamenalo usnadnění práce, věnoval by se pouze své specializaci a vyvaroval by se 

problému být na všech místech současně. Došlo by také ke snížení počtu svěřenců ve 

skupinách. Tento problém by také mohl vyřešit zlepšení tréninkové úrovně a tím 

i k menší ztrátě mládeže v postupném přechodu do starších kategorií. Z toho vyplývá 

další problém a to postupné odplouvání mládeže ve starších kategoriích do jiných 

větších atletických klubů. SK ZŠ Jeseniova soutěží v II. národní lize a tím nabízí 

závodit především členům, kteří trénují již pouze pro radost a udržení své kondice, což 

udržuje rodinnou atmosféru. Naopak závodníci mládežnických kategorií (především 

dorost a junioři) s lepší výkonností jsou nuceni hostovat a závodit za jiný atletický klub, 

který se účastní vyšších a lepších závodů. To má většinou i dopad, že tito závodníci 

později přechází jinam dříve než by měli. SK ZŠ Jeseniova měla několikrát možnost 

závodit v I. národní lize, některé roky v ní i závodila, avšak není schopna se v ní udržet, 

protože je v klubu velmi málo dospělých, co aktivně závodí.Družstvo mužů a žen je 

tedy častoposilováno atlety mládežnických kategorií. Právě mládežnické kategorie si 

chce klub udržet. Tento problém by se mohl vyřešit zlepšením možností prostoru pro 

trénink. Malé zázemí byla nejčastěji zmiňovaná odpověď dle dotazníku na otázku: Jaké 

si myslíš, že má SK ZŠ Jeseniova slabé stránky? Prostor v okolí školy ZŠ Jeseniova, 

kde leží za školou šikovně schovaný atletický ovál, je velmi malý.Atletická dráha má 
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pouze 270m a šance na její zvětšení v tomto prostoru je skoro nulová, tudíž přestavbou 

by se tento problém nedal vyřešit. Jediným východiskem by mohlo být, vzhledem 

k finančním možnostem, navázat spolupráci s jiným klubem či pronajmout sinapř. 2-3x 

týdně zázemí s atletickou dráhou 400m a lepším vybavením (např. sektor pro skok 

o tyči je při skákání nad 4m nebezpečný). Navázaná spolupráce s jiným atletickým 

oddílem by mohla být výhodná nejen k využívání jejich prostorů, ale také k možnosti 

spolupráce s dalšímispecialisty. Náš klub by jim na oplátku mohl nabídnout pomoc 

s přípravou dětí a mládeže a předávat talentovou mládež, pro kterou nemá dále 

možnosti kvalitního rozvoje.I dříve tato spolupráce fungovala právě s TJ Bohemians 

Praha. 

Další poznatek, který během sepsání praktické části vyplynul, je závislost klubu na 

finančních dotacích. Členské příspěvky jsou příliš nízké na pokrytí všech nákladů 

a platů trenérů. Na platy trenérů přispívá ČAS a PAS, dále jsou placeni z příspěvků. 

Projekty a akce, které má SK ZŠ Jeseniova by se bez finanční podpory nemohli vůbec 

pořádat. Klub by tedy neměl příliš riskovat, zda se ke grantům dostane a měl by navýšit 

členské příspěvky. Většina sportů má mnohem větší náklady a rodiče jsou ochotni je 

také vydat.V atletice děti kromě členských příspěvků nemají žádné jiné výdaje. Klub 

zapůjčuje mládeži tretry a dříve dostávala i dres. Oproti ostatním sportům 

i s navýšenými příspěvky o pár korun zůstane atletika i nadále dostupná. 

Pomocí dotazníku a jeho vyhodnocením byly zjištěny další poznatky. Dotazník byl 

zaslán 20 členům klubu a z toho 15 členů zaslalo vyplněný dotazník zpět. Tázáni byli 

trenéři i vedoucí z SK ZŠ Jeseniova na 7 otázek. Na základě těchto otázek jsem se 

chtěla dozvědět, jaký je jejich osobní názor na SK ZŠ Jeseniova a jak se v něm cítí, zda 

by se daly nějaké stránky klubu změnit a vylepšit.Některé odpovědi na otázky 

z dotazníku byly probrány již výše. Pomocí prvních dvou otázek bylo zjištěno, že 

většina trenérů a vedoucích působí v SK ZŠ Jeseniova již řadu let a chtějí v něm 

i nadále působit. To vytváří předpoklad pro vychování nové generace trenérů, která poté 

přebere funkci vedoucích.Čtvrtou otázkou byli respondenti tázání na své vzdělání. 

Chtěla jsem zjistit, zda se některých jejich vědomostí nedá k fungování klubu využít. 

Například vzdělání ve sportu a učitelství je velmi výhodné. Trenéři jsou více připraveni 

a vzděláni pro práci s dětmi a mládeží jak v oblasti sportu, tak i z pedagogického 

hlediska. Využijí tím zároveň i své studium v praxi. Dále obor lékařství zajišťuje 

zdravotníka při závodech a akcích. Student managementu by se dal využít pro zlepšení 
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chodu klubu atd.Pomocí posledních třech otevřených otázek, byli dotazování na slabé 

a silné stránky a možnosti zlepšení v SK ZŠ Jeseniova. Těmito otázkami jsem chtěla 

získat přehled o tom, co mládež a trenéry drží v klubu a zajišťuje kvalitní přípravu dětí 

a mládeže, a naopak. Většina trenérů si právě nejvíce cení kvalitního nasazení trenérů 

do přípravy dětí a mládeže a rodinné atmosféry, kterou klub vytváří. Tím získává také 

podmínky pro kvalitní přípravu a výchovu dětí, na kterou se Sportovní klub ZŠ 

Jeseniova zaměřuje. Podle odpovědí trenérů mohu říci, že chtějí i nadále zlepšovat své 

možnosti trénování i pomocí spolupráce a komunikace mezi sebou.Další možnost 

zkvalitnění prostředí pro tréninkdle odpovědí respondentů je zlepšeníúdržby areálu. 

Uklízení použitého materiálu po trénincích, lepší zacházení s materiálem a celkové 

spravování areálu. Třetí více opakovanou odpovědí bylo delegování pravomocí. 

Přerozdělení funkcí by mohlo velice pomoci vedení pro zefektivnění fungování klubu. 

Organizace, práce a odpovědnosti leží pouze v rukou pár lidí, kteří na to často už sami 

nestačí. Právě v tomto ohledu by se dalo využít vzdělání některých členů, jako např. 

studenta managementu sportu pro řízení klubu, studenta architektury pro návrh 

výstavby a rekonstrukcí v prostoru školy a klubu či studenta informatiky pro vytvoření 

nových webových stránek. 

Touto bakalářskou prací jsem popsalasoučasný stav klubu, nastínila další možnosti 

zlepšení.Práce může být přínosná pro další rozvoj Sportovního klubu ZŠ Jeseniova. 
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7 Přílohy 

 

Příloha č. 1. Dotazník. 

Dotazník k bakalářské práci 2018 

 

Kolik let působíš v SK ZŠ Jeseniova? 

Klepněte sem a zadejte text. 

Chceš dál působit v budoucnu v SK ZŠ Jeseniova? 

Zvolte položku. 

Jakým způsobem v SK ZŠ Jeseniova působíš? 

Zvolte položku. 

Jaký obor ve škole si studoval/studuješ? 

Klepněte sem a zadejte text. 

Jaké si myslíš, že má SK ZŠ Jeseniova silné stránky? 

Klepněte sem a zadejte text. 

Jaké si myslíš, že má SK ZŠ Jeseniova slabé stránky? 

Klepněte sem a zadejte text. 

Co by se dalo v SK ZŠ Jeseniova podle tebe zlepšit? 

Klepněte sem a zadejte text. 



 

 

Příloha č. 2. Rekordní listina mužů a žen od roku 1991 (http://jeseniova.cz/).

Juniorky Dorostenky Starší žákyně Mladší žákyně

50 m 7,21 Máchová Martina 7,11 Petráčková Jana 7,45 Frabšová Tereza

60 m 7,95 Hlavatá Karolína 7,64 Kobiánová Kristýna 7,68 Kobiánová Kristýna 8,02 Kobiánová Kristýna

100 m 12,49 Hlavatá Karolína 12,20 Kobiánová Kristýna 12,48 Kobiánová Kristýna

150 m 20,05 Petráčková Jana 18,99 Hlavatá Karolína 18,82 Tiplicová Natálie 19,80 Krbcová Lucie

200 m 25,47 Hlavatá Karolína 25,18 Kobiánová Kristýna 26,04 Turnerová Nicoleta

300 m 43,07 Korečková Šárka 41,70 Hlavatá Karolína 40,75 Turnerová Nicoleta 43,78 Krbcová Lucie

400 m 58,97 Hlavatá Karolína 58,31 Kodrová Kateřina 60,68 Kodrová Kateřina

500 m 1:19,57 Hrachovcová Monika 1:18,34 Kodrová Kateřina 1:34,98 Feixová Johana

600 m 1:38,62 Hrachovcová Monika 1:39,36 Hrachovcová Monika 1:50,71 Kubešová Petra 1:44,15 Kodrová Kateřina

800 m 2:17,39 Hrachovcová Monika 2:15,43 Málková Anna 2:20,74 Hrachovcová Monika 2:30,21 Málková Anna

1000 m 3:17,79 Tvrzníková Lucie 3:07,78 Hrachovcová Monika 3:05,13 Málková Anna

1500 m 4:55,63 Hrubá Karolína 4:36,40 Málková Anna 4:49,95 Málková Anna 5:27,26 Slavíková Sylvie

3000 m 10:20,96 Kubešová Petra 10:12,10 Málková Anna

5000 m 18:18,49 Kubešová Petra 21:12,17 Kotěšovcová Pavla

60 m př. 8,73 Hlavatá Karolína 8,46 Hlavatá Karolína 8,92 Hlavatá Karolína 9,47 Hlavatá Karolína

80 m př. 12,84 Kovandová Jana

100 m př. 13,99 Hlavatá Karolína 13,70 Hlavatá Karolína 14,40 Turnerová Nicoleta

200 m př. 33,36 Hendrychová Štěpánka 33,13 Jelínková Kristýna 29,53 Turnerová Nicoleta

300 m př. 45,06 Korešová Jana 43,44 Hlavatá Karolína

400 m př. 61,21 Hlavatá Karolína 63,71 Hlavatá Karolína

1500 m př. 5:41,87 Hamanová Sabina 5:33,93 Kopecká Anežka

2000 m př. 8:09,74 Hamanová Sabina

3000 m př. 10:50,73 Kubešová Petra

výška 175 Hamplová Veronika 170 Hamplová Veronika 165 Nováková Daniela 149 Pardubská Karolína

tyč 337 Fleišmanová Irena 310 Fleišmanová Irena 270 Rohlenová Karolína

dálka 569 Korešová Jana 571 Maštalířová Emma 555 Jozová Markéta 501 Svobodová Jana

trojskok 11,64 Korešová Jana 12,54 Maštalířová Emma

koule 2kg 11,67 Harazímová Jitka

koule 3kg 13,76 Schillerová Barbora 12,80 Zábranská Dominika 9,86 Svobodová Jana

koule 4kg 11,83 Schillerová Barbora

disk 0,75kg 31,75 Auředníková Barbora

disk 1kg 36,76 Štrymplová Dagmar 36,16 Zábranská Dominika 31,61 Zábranská Dominika

kladivo 3kg 52,98 Kotrčová Zuzana 37,50 Kotrčová Zuzana

kladivo 4kg 35,22 Korbová Helena

oštěp 400g 28,96 Nosková Tereza
  



 

 

oštěp 500g 40,70 Šťastná Kateřina 37,18 Šťastná Kateřina

oštěp 600g 42,44 Píšová Martina 41,68 Chvátalová Veronika 38,38 Svobodová Jana

kriket 62,66 Zábranská Dominika

4x60 m 30,05 Turnerová Cikánová A.31,76 Kobiánová Vacková

4x60 m smíš. 31,07 Zavřel Háčková

Turnerová Maček

4x100 m 49,20 Rohlenová N. Hlavatá 48,29 Doležalová Brožková

Chvátalová Kodrová Hlavatá Kobiánová

4x200 m 1:48,78 Hradečná Korečková 1:42,97 Maštalířová Tiplicová 1:53,58 Dutková Mašková

Mikešová Šourková Cikánová Husáková Hájková Frabšová T.

4x200 m smíš. 1:39,81 Zavřel Cikánová 1:55,98 Háčková Turnerová

Tiplicová Maček Kostka Maček

3x300 m 2:10,50 Hájková Mašková 2:21,80 Cikánová A.Háčková

Dutková Turnerová

4x300 m 2:50,98 Tichá Málková 3:13,78 Cerhová Málková

Husáková Šťastná Tichá Šťastná

4x400 m 3:59,97 Kodrová Hrachovcová 3:57,85 Hrachovcová Kodrová

Caisová Hlavatá Rohlenová N. Hlavatá

pětiboj 2727 Turnerová Nicoleta

pětiboj hala 2946 Chvátalová Veronika 3470 Hlavatá Karolína

sedmiboj 4473 Korešová Jana 4682 Hlavatá Karolína 4404 Husáková Tereza

sprint. trojboj 2005 Hradečná Alena 2468 Tiplicová Natálie

vrh. trojboj 1287 Lencová Lucie

chůze 3000 m 18:02,93 Schlitzová Tereza 18:35,39 Poláčková Tereza

chůze 5000 m 32:26,43 Brázdová Kristýna

  



 

 

Junioři Dorostenci Starší žáci Mladší žáci

50 m 6,37 Bošek Tomáš 6,37 Blahut Martin 7,18 Horn Petr

60 m 7,09 Jirka Jan 7,14 Svoboda Jakub 7,25 Maček Michal 7,51 Maček Michal

100 m 10,71 Jirka Jan 11,06 Jirka Jan 11,68 Maček Michal

150 m 16,65 Jirka Jan 16,84 Jirka Jan 16,97 Maček Michal 18,43 Maček Michal

200 m 21,37 Jirka Jan 22,48 Jirka Jan 23,96 Maček Michal

300 m 34,96 Jirka Jan 36,26 Maček MIchal 36,58 Maček Michal 39,23 Maček Michal

400 m 49,41 Kolda Petr 50,90 Musil Jan 55,70 Svoboda Daniel

500 m 1:07,92 Králík Jiří 1:10,32 Šístek Michal 1:29,06 Janeček Jan

600 m 1:27,78 Šístek Michal 1:28,21 Šístek Michal 1:42,20 Blažek Vojtěch 1:41,94 Kudláček Jakub

800 m 1:59,37 Hofta Jakub 2:02,44 Obst Radek 2:05,08 Trojan Vojtěch 2:19,07 Hrudka Jakub

1000 m 2:45,66 Procházka Filip 2:47,19 Procházka Filip 2:55,01 Kahaj Theodor 3:02,15 Šťastný Boris

1500 m 4:16,56 Procházka Filip 4:16,56 Procházka Filip 4:32,91 Měchura Jakub 4:46,50 Hrudka Jakub

2000 m 7:28,36 Kohoutek Jáchym 6:32,83 Blažek Vojtěch

3000 m 10:03,63 Holub Petr 9:35,37 Procházka Filip 9:55,35 Hrudka Jakub 11:17.26 Jankovský Matěj

5000 m 17:14,02 Holub Petr 17:28,30 Procházka Filip

půlmaratón 1:40:50 Procházka Filip

60 m př. 8,59 Šimek David 8,13 Zavřel Ivan 8,22 Maček Michal 9,20 Maček Michal

100 m př. 13,31 Zavřel Ivan

110 m př. 15,23 Šimek David 14,58 Zavřel Ivan

200 m př. 27,77 Šimek David 27,92 Svoboda Daniel 25,36 Maček Michal

300 m př. 41,24 Šístek Michal 39,84 Zavřel Ivan

400 m př. 55,81 Šístek Michal 57,95 Janeček Jan

1500 m př. 4:44,08 Šístek Michal

2000 m př. 6:50,12 Čuda Radek 6:37,04 Měchura Jakub 7:12,90 Hrudka Jakub

3000 m př. 12:09,14 Loužný Tomáš 12:14,54 Thoma Jiří

výška 190 Černohorský Štěpán 190 Blahut Martin 183 Bajgar Adam 166 Havriluk Adam

tyč 433 Patrik Seidl 420 Blahut Martin 370 Blahut Martin

dálka 717 Hnízdil Petr 684 Šána Martin 612 Maček Michal 563 Maček Michal

trojskok 15,49 Hnízdil Petr 13,30 Šána Martin

koule 3kg 12,84 Maček Michal

koule 4kg 14,08 Švojgr Jiří

koule 5kg 14,89 Pelikán Michal

koule 6kg 14,58 Švojgr Jiří

disk 1kg 50,72 Švojgr Jiří

disk 1,5kg 42,97 Gondor Igor 48,02 Král Martin

disk 1,75kg 44,57 Blahut Martin

kladivo 4kg 46,50 Pilát Tomáš



 

 

kladivo 5kg 48,29 Pilát Tomáš

kladivo 6kg 49,36 Švojgr Jiří

oštěp 600g 66,99 Novotný Lukáš 56,74 Novotný Lukáš

oštěp 700g 58,76 Skurhovec Adam

oštěp 800g 65,63 Michalec Jan

kriket 72,87 Chrudimský Jakub

4x60 m 28,21 Zavřel Babica 32,01 Zavřel Vyroubal

Vyroubal Maček Maček Jaroš

4x60 m smíš. 31,07 Zavřel Maček

Háčková Turnerová

4x100 m 42,76 Svoboda J. Jirka 44,46 Kolda Šána

Kůta Vlach Hnízdil P. Hnízdil Z.

4x200 m 1:33,00 Musil J. Malecký 1:35,05 Janoušek Šimek Da.1:40,26 Svoboda J. Svoboda D.

Háček Šimek D. Souček Musil Kebrle Maskaluk

4x200 m smíš. 1:39,81 Zavřel Cikánová 1:55,98 Háčková Turnerová

Tiplicová Maček Kostka Maček

3x300 m 1:58,89 Šána Kolda 2:19,86 Háček Musil J.

Havriluk Pezlar

4x300 m 2:39,79 Babica Zavřel 3:05,70 Beránek Flieger

Maček Vacek Veselý Rezek

4x400 m 3:31,07 Hrabě Kneblík 3:30,59 Musil J. Janoušek

Mujanovič Šána Kukla Šrámek

pětiboj 2513 Maček Michal

sedmiboj hala 4013 Jokl Tomáš 4640 Blahut Martin 4227 Maček Michal

devítiboj 5269 Blahut Martin

desetiboj 5972 Fiala Sebastián 6430 Blahut Martin

sprint. trojboj 2345 Bošek Tomáš 2203 Svoboda Jakub

vrh. trojboj 1785 Jokl Tomáš 1818 Jokl Tomáš 1536 Skuhrovec Adam

chůze 3000 m 17:09,73 Muller Jan 16:34,79 Simon Daniel

chůze 5000 m 29:14,31 Simon Daniel 29:38,50 Simon Daniel

 


