
Kondiční příprava Starší žákyně 2020 – jaro 

Krok č. 1 – Vnímejme sport jako součást života, zábavy, která nás těší. Ne jako povinnost, 

co nás jen trápí.  

 

Krok č. 2 – Na trénink jdi vždy s myšlenkou, že se dnes naučím zas něco nového, že se chci zlepšit! 

Cíle přípravy:  

• Zlepšit svou fyzickou výdrž, 

• Zlepšit běh, 

• Vydržet s dechem, 

• Posílit důležité svaly, 

• Protáhnout a zvýšit rozsah, 

• Připravit se na zápasy – jaro 2020. 

• Připravit se na ligu 2020/2021 – semknout se. 

Metody: 

1) Přeskoky přes švihadlo. Cíl je 250 přeskoků do 2 minut.  

2) Výklus 20 minut. Stáhnout aplikaci Runtastic (jiná?) a sdílet a mít kontrolu. Cíl vydržet 

s dechem, postupně prodlužovat délku trasy, kterou běžím.  

3) Síla paží, břicha – viz přiložené materiály,  

4) Síla předloktí – gumový kroužek 

5) Zvýšit protahováním rozsah končetin, naučit se uvolňovat a pracovat s dechem. Výdech = 

uvolnění = protažení. 

Kontrola: 

Týden  švihadlo protažení posilování výklus  kroužek pocit 

3. – 9. 2. ……….. …………. …………. ………. ………  …… 

10. – 16. 2.  ……….. …………. …………. ………. ………  …… 

17. – 23. 2.  ……….. …………. …………. ………. ………  …… 

24. – 29. 2 ……….. …………. …………. ………. ………  …… 

1. – 8. 3.  ……….. …………. …………. ………. ………  …… 

9. – 15. 3 ……….. …………. …………. ………. ………  …… 

16. – 22. 3.  ……….. …………. …………. ………. ………  …… 

23. – 29. 3.  ……….. …………. …………. ………. ………  …… 

 

29. března je společný trénink v Hradci Králové  

Zápasy se Slavií Praha a s HC Mnichovice se odehrají v Hradci Králové 

  



CVIKY 

Vzpor sedmo pokrčmo pravou - chodidlo vně levého kolena  - pravá ruka těsně za tělem - levá pokrčit 

a uchopit za koleno (nebo kotník skrčené nohy) - zvolna otáčet trup a hlavu vpravo s pomocí tlaku 

levého předloktí na pravé stehno. Výdech!! 

 Výdrž: 10 -15 sec. Totéž na druhou stranu. = Kompenzační cvičení páteře. 

 Chyby: Záklon trupu - ohnutá záda - zvednutá ramena - pravé  koleno se vytáčí dovnitř. 

 

Sed roznožný - levou rukou uchopit levý kotník zespod - bérec  na podlahu - pravou rukou se 

dotknout špičky levé nohy. 

Totéž na opačnou stranu. Výdrž: 10 -15 sec. = Protažení zádových svalů - kloubní pohyblivost. 

 Chyby: Přetáčení ramen dopředu. 

 

Leh vzad pokrčmo pravou - levý kotník položit na pravé koleno  - dlaně v týl - hmity trupu - pravý 

loket se dotýká levého  kolene.cvičíme do odmítnutí. 

 Chyby: Prsty rukou jsou v sobě zaklíněny (dlaně jsou pouze na sobě položeny). Levý loket se dotýká 

levého kolene. = Posilování šikmých břišních svalů. 

 

 Leh vzadu pokrčmo - nohy zapřít o paty!! (lépe bez opory)  - ruce na prsa, nebo položit dlaně na 

prsa - pomalu se shrbeně zvedat do sedu - nohy stále na zemi. Jako první se ze země zvedá hlava. 

 Chyby: nohy jsou zapřené o nárt!!  = Posilování přímých svalů břišních - flexory stehen. 

 

Podpor na předloktí - výdrž do odmítnutí. Při pohybu loktů směrem pod hlavu se zvyšuje obtížnost 

cvičení. 

 Chyby: Prohnutá záda, příliš vysazený v bedrech. Zadeček by měl mírně vyčnívat.  = Posílení 

meziobratlových a zádových svalů. 

 

 Vzpor klečmo na pravé - levý bérec kolmo k zemi, 

 a) zvolna sunout pravé koleno vzad a protlačovat pánev dolů 

 b) předklonit se a dotknout se předloktím země 

Totéž na druhou stranu. Výdrž: 10-15 sec. 

 Chyby: předklon hlavy - ohnutá záda - bérec opěrné nohy není kolmý k základně.  = Procvičování 

rozsahu v kyčelním kloubu - protahování  čtyřhlavého svalu stehenního. 

 



Klek přednožmo levou - levý bérec kolmo k zemi, zvolna protlačovat pánev dolů. Uchopit pravou 

rukou nárt pravé nohy a přitahovat patu k hýždím. 

 Výdrž: 10-15 sec. = Protažení čtyřhlavého svalu kyčelního a bedrokyčlostehenního, který má 

největší tendenci ke zkrácení. 

 

Sed skrčmo únožný pravou, stehna a bérec vnější stranou na základně a chodidlo opřít o levé vnitřní 

stehno - předpažit  dovnitř - levou dlaň položit na pravé koleno vzpažit pravou  - zvolna úklon vlevo - 

uchopit špičku levé nohy - přitáhnout  trup. 

 Výdrž: 10 sekund. Totéž opačně na druhou stranu. 

 Chyby: Zvedání pravého kolena od základny - ohnutá záda  - předklon - vytočená špička levé nohy. 

 = Protažení svalů zadní a vnitřní strany dolních končetin a postranních svalů trupu. 

 

Sed se skrčením přednožmo pravou, bérec vodorovně dovnitř  - uchopit pravou paží pravé koleno a 

bérec - uchopit levou rukou pravý nárt - zvolna přitahovat oběma rukama bérec k hrudníku. 

 Výdrž: 20 sekund. 

Totéž opačně s druhou nohou. 

 Obměny:  a) opřít se zády o stěnu. 

 b) navíc kroužit za pomocí levé ruky pravou nohou v kotníku. 

 c) navíc provést leh v zadu. 

 Chyby: Ohnutá záda - bérec není vodorovně se základnou  - levá noha je pokrčená. 

 = Protažení vnitřních rotátorů kyčle a hýžďových svalů. 

 

Stoj přednožný pravou, pokrčit levé koleno, přitáhnout hrudník ke kolenům. Totéž opačně. 

 Chyby: pokrčování natažené nohy. 

 Výdrž: 10-15 sec.  = Protažení svalů zadní strany stehen 

 

 
Poznámky: 
Protažení 
 Lehké protažení před během, posilováním max 10 vteřin 
 Po běhu a po každém posilování protahovat déle, soustředit se na výdech 30 vteřin 
 Uvolnění při protahování je důležité 
 Regenerační protahování je stejně dlouhé jako po běhu a lze několikrát opakovat 
  
Cvičení  
 Vyber si cviky různé, nemusí být všechny, ale ne na stejnou tělesnou partii 
 I když se ti nebude chtít, zkus se přemoci, i to se promítne do zápasu 
 Nechci, aby z vás byla Supermanka, chci, abyste našly pravidelnost a byly lepší 
 Dej si vlastní cíl, a zkus ho splnit. 
  
  
Posilování 
  Po posilování si protáhnout sval, který byl zatížen 
 Posiluj do té doby, dokud to děláš technicky správně. Kroucení ubližuje. 
 Pohyb by měl být plynulý, bez trhání.  
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