
INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN HRÁČE U15, U14 
(30. 3. – 5. 4. 2020)

Ahoj kluci,
posíláme plán na další tréninkový týden. Pokud některá cvičení vzhledem k vašim 

terénním podmínkám nemůžete zvládnout, můžete si je mírně upravit, zkuste však nechat 
zachované alespoň zatížení. V případě nepříznivého počasí si můžete tréninky přehodit na 
jiný den, ale abyste všech pět během týdne zvládli.

Součástí tohoto týdne je také domácí úkol. Ve zdokonalování dovedností máte video 
z youtubu se třemi cool triky a další s pěti kličkami. Na konci týdne, až je budete dokonale 
ovládat , se zkuste při některých z nich natočit (můžete přidat i něco z vlastní hlavy) a 
poslat krátké video na mou adresu tvarda@seznam.cz (nebo přes WhatsApp). K tomu 
připojte ještě druhé selfie video s vašim krátkým mluveným komentářem k uplynulému 
týdnu a vašim tréninkovým podmínkám. Úkol s videem máte také ve středečním tréninku od 
slečny Kláry! Nejlepší a nejoriginálnější videa pak čeká nějaká odměna!!!

Tak hezký týden a všechny Vás pozdravujeme, Vaši trenéři.

PONDĚLÍ 30.3.
 Rozcvičení (20 min.)

- Žonglování s míčem – nohou, hlavou, kolínka, …
- Běžecká abeceda: https://www.youtube.com/watch?v=gWgb2eBJR9I
- Dynamický strečink: https://www.youtube.com/watch?v=fVimKnBE_DY&t=12s

o V dynamickém strečinku lze využívat prvky co jsou ve videu nebo si vymyslete vlastní

 Síla (15 min.): https://www.youtube.com/watch?v=OCG6TmZcAuo&t=17s
- Videa se budou opakovat jako minulý týden, cíl: zdokonalení provedení
- Nespěchejte a snažte se o kvalitu než kvantitu
- Pokud vám to i tak půjde vše rychleji, přidejte sérii navíc, ať se vejdete do 15 min. 😊

 Odrazová průprava (plyometrie) a rychlost (15 min).
- postav si čtverec z tyček (př. větví) – přeskok je snožmo dovnitř na střed, doleva ven, 

zpět dovnitř, doprava ven, zpět dovnitř a vpřed ven – následuje sprint 20m a chůze 
zpět

- počet opakování 6x, počet sérií 2x, mezi sériemi žonglování s míčem 3 min.

 Kondiční běh (40 min.)
- 40 min. nepřerušovaného běhu v terénu (střídej tempo–střední tempo, krátký sprint 

se změnou směru (mezi stromy), chůze, krátký výběh nějaké meze apod.

 Zdokonalování dovedností s míčem 30 min.
- Různé druhy kopů, střelba, vedení míče se změnou směru apod.
- 5 kliček k procvičování: https://www.youtube.com/watch?v=sdpq6fHaHjM

 Strečink a kompenzační cvičení 20 min. (může být až doma)
- videa vám k tomuto dotočí a bude posílat během týdne Klára přes Messenger😉
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ÚTERÝ 31.3.
 Rozcvičení (20 min.)

- Procvičování 3 cool triků: https://www.youtube.com/watch?v=wySayvPIcwA
- Gymnastická průprava (kotouly, stoj na rukou a hlavě, hvězda, rybička, přemet na trávě atd.)
- Dynamický strečink

 Síla - švihadlo (12 min.)
- zatížení maximální intenzita 10s, odpočinek 50s, počet opakování 5
- snožmo, pravá, levá, střídavě pravá-levá, snožmo pozadu
- 2 série (mezi sériemi odpočinek 2 min.)

 Rychlost (20 min.)
- najdi si 30m úsek mírně z kopce s doběhem do roviny (louka, polní cesta, ne asfalt)
- sprint 30m s doběhem na rovinu, zpět pomalá chůze (počet opakování 6x, počet sérií 

2x, mezi sériemi odpočinek 5 min.)

 Kondice s míčem (40 min.): https://www.youtube.com/watch?v=LgOCszYUfcw
- kužely (kameny, zapíchnuté větve) si dej podle obrázku 5m od sebe, cvičení dělej 

hodně svižně a měň strany na obě nohy!
- CVIČENÍ č. 1. –počet opakování 6x, odpočinek 30s (počet sérií 2x, mezi sériemi 

odpočinek 3 min.)
- CVIČENÍ č. 2. – počet opakování 8x, odpočinek = nachystání míčů (počet sérií 2x, mezi 

sériemi odpočinek 3 min.) – pokud nemáš branečku, nebo 3 míče – zaimprovizuj!

 Zdokonalování dovedností s míčem (30 min.)
- Různé druhy kopů, střelba, vedení míče se změnou směru apod.
- 5 kliček k procvičování: https://www.youtube.com/watch?v=sdpq6fHaHjM

 Strečink a kompenzační cvičení 20 min. (může být až doma)
- videa vám k tomuto dotočí a bude posílat během týdne Klára přes Messenger😉

STŘEDA 1. 4. = maratónský běh na 42km ……………………………..Apríl!!! 
 Rozcvičení (20 min.)

- Různé slalomy s míčem (obě nohy, jen pravá, jen levá, driblink, pozadu apod.)
- Běžecká abeceda: https://www.youtube.com/watch?v=gWgb2eBJR9I
- Dynamický strečink

 Síla (15 min.): https://www.youtube.com/watch?v=N2U9fz6qkyA&t=4s
- nezapomeňte natočit video, jak vám jdou tyto složitější cviky (na začátku a na konci) Díky!

(dávám to na středu, protože máte úkol s videem i od pana Tvarůžka na sobotu)

 Odrazová průprava (plyometrie) a rychlost (20 min).
- postav si čtverec z tyček (př. větví) – přeskok je po jedné noze dovnitř na střed, 

doleva ven, zpět dovnitř, doprava ven, zpět dovnitř a vpřed ven – následuje sprint 
30m a chůze zpět (při přeskocích střídej pravou a levou nohu)

- počet opakování 6x, počet sérií 2x, mezi sériemi žonglování s míčem 3 min.
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 Kondice s míčem (40 min.): https://www.youtube.com/watch?v=LgOCszYUfcw
- kužely (kameny, zapíchnuté větve) si dej podle obrázku 5m od sebe, cvičení dělej 

hodně svižně a měň strany na obě nohy!
- CVIČENÍ č. 1. – počet opakování 6x, odpočinek 30s (počet sérií 2x, mezi sériemi 

odpočinek 3 min.)
- CVIČENÍ č. 5. – počet opakování 8x, odpočinek 20s (počet sérií 2x, mezi sériemi 

odpočinek 3 min.) – pokud nemáš branečky – zaimprovizuj!

 Zdokonalování dovedností s míčem (30 min.)
- Různé druhy kopů, střelba, vedení míče se změnou směru apod.
- 5 kliček k procvičování: https://www.youtube.com/watch?v=sdpq6fHaHjM

 Strečink a kompenzační cvičení 20 min. (může být až doma)
- videa vám k tomuto dotočí a bude posílat během týdne Klára přes Messenger😉

ČTVRTEK 2. 4.

- VOLNO – případně doporučujeme jinou aktivitu (kolo, in-line, tenis, ping-pong, pomoc 
rodičům na zahradě apod.)

PÁTEK 3. 4.
 Rozcvičení (20 min.)

- Procvičování 3 cool triků: https://www.youtube.com/watch?v=wySayvPIcwA
- Gymnastická průprava (kotouly, stoj na rukou a hlavě, hvězda, rybička, přemet na trávě atd.)
- Dynamický strečink

 Síla - švihadlo (15 min.)
- zatížení maximální intenzita 15s, odpočinek 45s, počet opakování 5
- snožmo, pravá, levá, střídavě pravá-levá, střídavě snožmo-vajíčko
- 2 série (mezi sériemi odpočinek 2 min.)

 Rychlost (20 min.)
- najdi si 30m úsek mírně z kopce s doběhem do roviny (louka, polní cesta, ne asfalt)
- sprint 30m s doběhem na rovinu, zpět pomalá chůze (počet opakování 6x, počet sérií 

2x, mezi sériemi odpočinek 5 min.)

 Kondiční běh (40 min.)
- 40 min. nepřerušovaného běhu v terénu (střídej tempo – střední tempo, krátký sprint 

se změnou směru (mezi stromy), chůze, krátký výběh nějaké meze apod.

 Zdokonalování dovedností s míčem (30 min.)
- Různé druhy kopů, střelba, vedení míče se změnou směru apod.
- 5 kliček k procvičování: https://www.youtube.com/watch?v=sdpq6fHaHjM

 Strečink a kompenzační cvičení 20 min. (může být až doma)
- videa vám k tomuto dotočí a bude posílat během týdne Klára přes Messenger😉
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SOBOTA 4. 4.

 Rozcvičení (20 min.)
- Procvičování 3 cool triků: https://www.youtube.com/watch?v=wySayvPIcwA
- Běžecká abeceda: https://www.youtube.com/watch?v=gWgb2eBJR9I
- Dynamický strečink

 Síla (15 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=Y3ZbKjL2w2U&t=213s

 Odrazová průprava (plyometrie) a rychlost (15 min).
- postav si tři překážky za sebe – přeskoky snožmo – následuje sprint 20m se změnou 

směru (nejlépe třeba mezi stromy) a chůze zpět
- počet opakování 6x, počet sérií 2x, mezi sériemi žonglování s míčem 3 min.

 Kondiční běh (40 min.)
- 20s hodně svižný běh (na 90%) + odpočinek 30s, počet opakování 4x (počet sérií 4x, 

mezi sériemi odpočinek 2 min.)
- 15 min. souvislý běh ve středním tempu

 Zdokonalování dovedností s míčem (30 min.)
- Různé druhy kopů, střelba, vedení míče se změnou směru apod.
- 5 kliček k procvičování: https://www.youtube.com/watch?v=sdpq6fHaHjM

 Strečink a kompenzační cvičení 20 min. (může být až doma)
- videa vám k tomuto dotočí a bude posílat během týdne Klára přes Messenger😉

!!! NEZAPOMEŇ NATOČIT A POSLAT TY DVĚ KRÁTKÁ VIDEA !!!

NEDĚLE 5. 4.
- VOLNO – případně doporučujeme jinou aktivitu (kolo, in-line, tenis, ping-pong, pomoc 

rodičům na zahradě apod.)
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