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I. Úvod 

 

 

 

Zpracovatel této práce je aktivním členem kanoistického oddílu TJ Lokomotiva Žatec.  

Kromě funkce předsedy tohoto oddílu se věnuje před sportovní a sportovní přípravě 

vodních slalomářů a tréninku nově příchozích dětí, se kterými pracuje od úplných začátků 

až k prvním žákovským závodům. 

Předpokladem pro trenérskou práci (nejde o předpoklad nezbytně nutný) je i předchozí 

aktivní kariéra sportovce, jíž se zpracovatel věnoval právě ve vodním slalomu více než 

dvacet let. 

Práce je předkládána jako koncept počáteční průpravy dětí od osmi do jedenácti let v 

průběhu jednoho kalendářního roku. 

U dětí mladšího školního věku není možné vytvořit klasický tréninkový plán, neboť děti 

v tomto věkovém období nemají dostatečně vyvinutou kostru a svalstvo, není upevněná 

vůle, děti nejsou schopny delšího soustředění.  Tréninky jsou ve větší míře ovlivněny 

školními povinnostmi, dalšími zájmy dětí a v neposlední řadě i počasím. 

Plán je směřován především k rozvoji všeobecných sportovních dovedností, rozvoji 

koordinace a osvojení základů techniky pádlování.  

Do plánu je vhodné flexibilně zařadit účast na sportovních akcích pořádaných jinými 

oddíly nebo organizacemi (turistické pochody, veřejné závody v běhu, plavání, cyklistické 

a bruslařské příležitosti atd.), které přípravu oživí a vhodným aerobním (TF 55-70% TF 

max) zatížením přirozeně posilují vytrvalost dětí..  

Vzhledem k tomu, že se jedná o trénování na malém oddíle, pracuje se ve skupině 

začátečníků s dětmi v rozmezí osm až jedenáct let. Důvodem je malý počet dětí i trenérů. 

Ve skupině jsou dohromady děvčata i chlapci. 

Tento plán by se měl stát základním vodítkem pro trenéra, podle kterého postupuje během 

celého roku.  
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II. Cíl a metody 

 

 

Cílem práce je sestavit koncept počáteční přípravy pro děti od osmi do jedenácti let tak, 

aby byla maximálně zohledněna a uplatněna doporučení pro sportovní trénink v této 

věkové kategorii. 

Plán by měl pomoci zajistit, aby děti, které do oddílu přišly v něm i nadále setrvaly. 

Sportovní činnost uvedená v plánu klade důraz na všestranný pohybový rozvoj, 

upřednostňuje hru a zábavu před vítězstvím a soutěžením. Výkon není hodnotícím 

měřítkem.  

Je potřeba podchytit zájem dítěte o sport jako takový. Děti vedené k pravidelné pohybové 

činnosti jsou zdravější, sebevědomější a adaptabilnější, pohyb také příznivě působí jako 

prevence negativních emocí a stresu. 

Podklady pro realizaci tohoto cíle byly získány z materiálů školení trenérů licence B, 

studiem současné literatury zabývající se problematikou sportovního tréninku dětí a 

mládeže a z vlastních zkušeností při práci s dětmi. 

Součástí přípravy by měla být i výchovná činnost v oblasti zdraví a životosprávy, trenér by 

měl být také obeznámen se školními výsledky jednotlivých dětí. 

U dětí mladšího školního věku rychle klesá soustředěnost, je potřeba tréninky rozdělit na 

krátké úseky a činnosti často měnit. Velmi důležité je umět danou činnost dostatečně 

vysvětlit, předvést a následně opravovat chyby. Trenér musí umět pochválit a povzbudit. 

Případná negativní kritika by měla následovat po kritice pozitivní. 

V začátcích přípravy je velmi časté, že jak děti, tak i jejich rodiče přistupují k tréninku 

stejně, jako k jakémukoliv zájmovému kroužku. Proto je vhodné uskutečnit na podzim a na 

jaře „rodičovské schůzky“, kde seznámíme rodiče s plánem na další období. 

U sportovní přípravy dětí mladšího školního věku není problém respektovat svátky a 

prázdniny, na druhou stranu by měla být vyžadována pravidelná účast na domluvených 

trénincích.  

Tréninky probíhají dvakrát týdně. 
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V teplém období upřednostňujeme trénink na řece se slalomovými brankami a využíváme 

venkovní hřiště pro různé soutěže a míčové hry.  

V zimním období nebo při špatném počasí využíváme malou tělocvičnu nebo sportovní 

halu. K dispozici máme lavičky, žebřiny, žíněnky, míče, gymbally, v hale pak můžeme hrát 

floorbal, fotbal, cvičit gymnastiku, běhat různé překážkové dráhy atd. Vyhýbáme se 

statickému posilování. 

Důležitou součástí sportovní přípravy jsou tréninky v bazénu, ať už k plavání, potápění 

nebo k nácviku eskymáckých obratů. Výborná je spolupráce s trenéry z plaveckého oddílu, 

kteří mohou pomoci s výukou plavání a naučí děti základy plaveckých stylů. 

Výhodou je, že v naší tělovýchovné jednotě působí i lyžařský oddíl. V rámci možností 

rodičů a ostatních členů oddílu organizujeme za příznivých sněhových podmínek výjezdy 

do hor, kde děti učíme základům běžeckého i sjezdového lyžování. 

Rozmanitost tréninků je pro děti atraktivní, rozvíjí jejich pohybové schopnosti a podporuje 

psychický rozvoj. 

Je zapotřebí mít na paměti, že hlavním cílem je vytvořit a upevnit u dětí vztah ke sportu, 

vyhnout se nadměrnému zatěžování a vytvořit základy pro pozdější systematickou 

sportovní přípravu. 

 

 

 

 

III.Výsledky 

 

 

Plán sportovní přípravy je koncipován jako návrh osmi tréninků měsíčně od října do 

června. 

Jednotlivé tréninky je možné flexibilně upravit, případně vyměnit (při špatném nebo velmi 

chladném počasí netrváme na tréninku na vodě, ale zařadíme tělocvičnu) 

Před začátkem každého tréninku je důležité zahřátí svalů krátkým rozběháním a 

rozcvičkou. 

Následuje hlavní část tréninku na vodě, v tělocvičně nebo v bazénu.  

Trénink zakončíme hrou, v případě tělocvičny, kdy mají děti hry v průběh tréninku, 

končíme krátkým relaxačním cvičením, se střídáním napětí a uvolnění svalů. Děti se při 
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něm soustředí na nácvik správného dýchání. 

 

Noví členové jsou v našem oddíle přijímáni na podzim, preferovány jsou děti ve věku od 

osmi do jedenácti let, u nichž je největší potenciál budoucího rozvoje. Skupinu tvoří 

dohromady dívky i chlapci. 

Základním předpokladem pro přijetí musí být souhlas rodičů a dobré plavecké schopnosti 

dítěte.  

Na první informativní schůzce seznámíme děti, případně jejich rodiče s prostředím 

loděnice, seznámíme je ve zkratce s vodním slalomem jako sportem. Ukážeme jim 

vybavení, jednotlivé typy lodí, pádel, vesty atd. Starší členové oddílu mohou zajistit 

ukázkové jízdy mezi brankami. Schůzku můžeme doplnit promítáním fotografií nebo 

videa. Děti by se také měly seznámit mezi sebou, nejlépe formou krátkých sportovních her 

při kterých se představí jménem (např. různé typy hry na babu, kdo dostane babu zvedne 

ruku a řekne své jméno). 

 

 

 

Říjen 

 

Příprava je zaměřena na rozvoj všeobecných pohybových schopností a dovedností a to 

hlavně využitím her. U skupinových her rozdělujeme děti do skupin tak, aby byla síla 

družstev co nejvíce vyrovnaná.  

Preferujeme tréninky venku, ale vzhledem k ročnímu období jsou zařazeny dva tréninky v 

tělocvičně. 

Děti jsou většinou nedočkavé na první „svezení se“ na lodi, proto začínáme již od prvních 

tréninků s výukou kanoistických dovedností - držení pádla, nasedání a vysedání z lodě.  

Činnost nejprve vysvětlí a  několikrát předvede trenér, následně ji provede s kontrolou a 

případnou dopomocí samo dítě. Při prvních trénincích na vodě dbáme zvýšené bezpečnosti 

a zajistíme si dohled jak na vodě, tak i na břehu.  

Samotnou výuku pádlování začínáme přímým záběrem vpřed, kontrolujeme správnost 

sezení v lodi a držení pádla. Děti si postupně začnou zkoušet záběr od lodě – obloukem od 

přídě -, kontr záběr – odzadu dopředu-, přitahovací záběr – kolmo k lodi - a společně 

zjišťujeme a komentujeme, jak je ovlivněn pohyb lodě při různých záběrech. 
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Opakovanými širokými a zpětnými záběry docílíme otočení lodě. Přitahovacím záběrem se 

loď posouvá kolmo k podélné ose lodi. Nácvik těchto základních záběrů je možné taktéž 

provádět v sedě na mole. Při této metodě odpadá obava o zvrhnutí lodě a záběr je rychleji 

pochopen. 

Vyhýbáme se závodům a soutěžím na vodě. 

 

1. trénink 

 rozběhání po hřišti (s výskoky, štafeta, lavina...) 

 rozcvičení na hřišti samostatně a ve dvojicích 

 na suchu ve stoje: držení pádla, protáčení, nácvik přímého záběru vpřed 

 posazení do lodě na suchu, správná poloha těla a zapření kolen 

 postup nasedání a vysedání do/z  lodi na klidné vodě – s pomocí trenéra 

 zkouška prvních záběrů vpřed 

 fotbal 

 

2.trénink 

 rozběhání po hřišti (s výskoky, štafeta, lavina...) 

 rozcvičení s míčem 

 pádlování vpřed na klidné stojaté vodě 

 hra 

  

3.trénink 

 rozběhání mimo areál loděnice (500m) 

 rozcvičení samostatně a ve dvojicích  

 pádlování vpřed k určenému cíli  (most, molo, do úrovně stromu...) 

 zařazení záběru od lodě, otočení lodě na více záběrů 

 hra  

 

4.trénink 

 rozběhání – různé typy běhu – vysoká kolena, zakopávání, cval stranou 

 rozcvička 

 jízda na kajaku, otáčení lodě, změna směru 

 projíždění branek (necháme děti projet branky aniž bychom je opravovali) 
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 fotbal 

 

5.trénink a 6.trénink 

 rozběhání – hra „Na babu“, „Na mrazíka“, „Semafor“ 

 rozcvička 

 rozpádlování na vodě, střídání pomalých a rychlejších záběrů 

 projíždění branek, děti jedou za sebou předem určenou rovnou trať 

 volné pádlování 

 

7. a 8.trénink 

 rozběhání mimo areál loděnice (500m) 

 rozcvička v tělocvičně  

 cvičení obratnosti - míče, švihadla 

 krátká překážková dráha na čas – žíněnka, lavička, kužel 

 hry na rozvoj svalových schopností - „Rychle vstaň“, „Přesuň předmět“, 

„Skokanská zaháněná“, 

 závěrečné relaxační cvičení 

 

 

 

Listopad 

 

Tréninky probíhají venku, v malé tělocvičně, v bazénu a v sportovní hale. Opět se 

zaměříme na všestranný pohybový rozvoj a na rychlostní vytrvalost ve formě 

překážkových drah, štafet s využitím kuželů, švihadel, míčů, obručí, žíněnek, laviček atd. 

Část prvních tréninků v bazénu věnujeme nácviku převrhnutí lodě a vyplavání nad hladinu. 

Dětem postup vysvětlíme a ukážeme – děti mohou sledovat s plaveckými nebo 

potápěčskými brýlemi pod vodou. 

 

1.trénink a 2.trénink 

 Běh venku  

 rozcvičení v tělocvičně 

 jízda na kajaku, otáčení lodě, změna směru 
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 projíždění branek (necháme děti projet branky aniž bychom je opravovali) 

 týmové hry a štafety na venkovním hřišti 

 

3.trénink a 4.trénink 

 Rozplavání cca 250 m 

 Nácvik jak vylézt z převrhnuté lodě 

 Potápění, lovení puků, vodní pólo, volné plavání 

 

5.trénink a 6. trénink 

 rozběhání – hry „S větrem v zádech“,  „Lavina“.... 

 rozcvička  

 velká překážková dráha – základy gymnastiky 

 týmová hra – florbal, fotbal, vybíjená... 

 šplh 

 závěrečné relaxační cvičení 

 

7.trénink a 8. trénink 

 rozběhání – různé typy běhu – vysoká kolena, zakopávání, cval stranou 

 rozcvička  

 cvičení rovnováhy – lavička, žíněnka, netradiční pomůcky: kelímky, víčka z pet 

lahví...  

 cvičení koordinace – míče, švihadla 

 závěrečné relaxační cvičení - overball 

 

 

 

 

Prosinec 

 

Tréninky probíhají v malé tělocvičně, v bazénu a v sportovní hale. Pohybovému rozvoji se 

věnujeme formou gymnastiky, zaměříme se také na rozvoj rychlosti a obecné síly. 

Účastníme se vánočních plaveckých nebo běžeckých závodů. 
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1.trénink a 2. trénink 

 rozběhání – různé typy běhu – vysoká kolena, zakopávání, cval stranou 

 rozcvička  

 velká překážková dráha – základy gymnastiky 

 týmová hra – florbal, fotbal, vybíjená... 

 závěrečné relaxační cvičení 

 

3.trénink a 4. trénink 

 Rozplavání cca 250 m 

 Nácvik správného provedení plaveckých stylů 

 Potápění, lovení puků, vodní pólo, volné plavání 

 

5.trénink a 6. trénink 

 Rozběhání – bez pomůcek, s míčem, se švihadlem 

 Rozcvička 

 cvičení s lanem – přetahování, přeskakování, podbíhání 

 týmová hra – florbal, fotbal, vybíjená... 

 závěrečné relaxační cvičení 

 

vánoční prázdniny - volno 

 

 

Leden 

 

Tréninky probíhají v malé tělocvičně, v bazénu a ve sportovní hale.  

V bazénu začneme s přípravou na eskymácký obrat – přetočení lodi s oporou: trenér stojí 

ve vodě u boku lodi a drží dítě za ruce. Dítě se převrátí do vody směrem k trenérovi a poté 

se opře o ruce a zvedne loď zpět. Zpočátku povolíme dětem plavecké nebo potápěčské 

brýle a v pohybu při zvedání dopomáháme. 

Máme-li možnost a umí-li děti na bruslích, zařadíme jednou v měsíci do tréninku i 

bruslení. 

 

1.trénink, 2.trénink a 3.trénink 
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 Rozplavání cca 250 m 

 Nácvik eskymáckých obratů 

 Potápění, lovení puků, vodní pólo, volné plavání 

 

4.trénink a 5.trénink 

 Rozběhání 

 Rozcvička  

 Štafetové běhy s míčky a míči – rychlost, rovnováha, koordinace 

 týmová hra – florbal, fotbal, vybíjená... 

 závěrečné relaxační cvičení 

 

6.trénink a 7. Trénink 

 rozběhání  

 rozcvička v tělocvičně - koordinace 

 cvičení obratnosti - míče, švihadla 

 krátká překážková dráha na čas – žíněnka, lavička, kužel 

 hry na rozvoj svalových schopností - „Rychle vstaň“, „Přesuň předmět“, 

„Přetlačovaná“ 

 závěrečné relaxační cvičení 

 

8.trénink 

 bruslení 

 

 

Únor 

 

Tréninky probíhají v malé tělocvičně, v bazénu a v sportovní hale. Dle možností v průběhu 

pololetních prázdnin (3dny) vyjedeme na soustředění. Osvědčil se nám bazén v Sušici s 

proudem a brankami, kde si děti poprvé vyzkouší náklony a jízdu po i proti proudu.  

Venkovní program na soustředění přizpůsobíme schopnostem a možnostem dětí – výlet na 

běžkách, turistika, boby. 

 

1.trénink, 2.trénink a 3.trénink – soustředění bazén/hory 
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 Rozplavání cca 250 m 

 Rozpádlování 

 Jízda v proudu, náklony, volné pádlování 

 Nácvik eskymáckých obratů 

 Venkovní aktivity 

 

4.trénink, 5.trénink a 6.trénink 

 rozběhání – hry „S větrem v zádech“,  „Lavina“, „Červení a bílí“.. 

 rozcvička  

 velká překážková dráha – základy gymnastiky 

 lezecká stěna pro začátečníky 

 závěrečné relaxační cvičení 

 

7.trénink, 8.trénink a 9.trénink 

 Rozplavání cca 250 m 

 Nácvik eskymáckých obratů 

 Potápění, lovení puků, vodní pólo, volné plavání 

 

 

Březen 

 

Tréninky probíhají v malé tělocvičně, v bazénu a v sportovní hale.  

V bazénu pokračujeme nácvikem eskymáckého obratu, zvedání s oporou ztížíme 

převrácením na druhou stranu bez držení a teprve potom chytíme dítě za ruce. Zdvižení 

lodě se snažíme nedopomáhat.  Děti, které toto již bez problému zvládají, mohou začít 

nácvik s pádlem. Dbáme na správnou polohu pádla a s dopomocí vedeme pádlo až do 

dokončení obratu. 

 

1.trénink, 2.trénink a 3.trénink 

 rozběhání – vysoká kolena, zakopávání, cval stranou - bez míče, s míčem 

 rozcvička  

 velká překážková dráha – základy gymnastiky 

 lezecká stěna pro začátečníky 
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 závěrečné relaxační cvičení 

 

4.trénink, 5.trénink a 6.trénink 

 Rozplavání cca 250 m 

 Nácvik eskymáckých obratů 

 Potápění, lovení puků, vodní pólo, volné plavání 

 

Jarní prázdniny - volno 

 

 

Duben 

 

Začínáme opět trénovat na vodě, stále pouze na stojaté. Trénink směřujeme na osvojení 

základů techniky pádlování. Vysvětlíme a předvedeme protažení pádla při průjezdu 

brankou. 

Zopakujeme přímý záběr vpřed, široký záběr od přídě a děti si zkouší průjezdy branek. 

Přidáváme široký záběr od zádě a záběr vzad. Pokračujeme nácvikem eskymáckých obratů 

v bazénu. 

 

1.trénink a 2.trénink  

 rozběhání – podél řeky indiánský běh 10 minut 

 rozcvička  

 volné rozpádlování 

 opakování záběrů 

 nácvik průjezdu povodnou brankou bez dotyku tyče 

 průjezd dvojicemi a trojicemi povodných bran v různém postavení – děti jedou 

„hada“ 

 týmová hra – fotbal, vybíjená... 

 

3.trénink a 4.trénink  

 rozběhání – podél řeky indiánský běh 10 minut 

 rozcvička  

 volné rozpádlování 
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 krátké tratě povodných bran 

 nácvik průjezdu povodnou brankou pozadu 

 průjezd dvojicemi a trojicemi povodných bran v různém postavení – děti jedou 

„hada“ 

 týmová hra – fotbal, vybíjená... 

 

5.trénink a 6.trénink  

 rozběhání – různé typy běhu – vysoká kolena, zakopávání, cval stranou 

 rozcvička  

 kruhový trénink dvojic – míče, švihadla, bradla, žíněnka 

 hry na rovnováhu a obratnost – kelímky, pet víčka, lavičky 

 závěrečné relaxační cvičení  

 

 7.trénink a 8.trénink 

 Rozplavání cca 250 m 

 Nácvik eskymáckých obratů 

 Potápění, lovení puků, vodní pólo, volné plavání 

 

 

Květen 

 

Tréninky na vodě prodlužujeme, děti již zvládnou projet bránu po proudu, zkoušíme 

projíždění krátkých jednoduchých tratí. Důraz je kladen na správné držení pádla a správné 

provedení záběru. Seznámíme děti se základy pravidel vodního slalomu. 

Vysvětlíme a ukážeme dětem způsob projíždění přesazených branek. 

Začínáme s nácvikem přitažení lodi a závěsu.  

Můžeme začít jezdit krátké tratě na čas, připočítáváme penalizace. 

Pro zpestření tréninků můžeme vyzkoušet jízdu na otevřené kanoi, což děti velmi baví. 

Vysvětlíme řízení kanoe, rozdíl mezi přímým záběrem a záběrem s odlomením. Jako 

zadáky volíme starší děti nebo v případě zájmu zapojíme i rodiče.   

 

1.trénink a 2.trénink 

 rozběhání – podél řeky 500m 
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 rozcvička  

 volné rozpádlování 

 opakování záběrů 

 krátké tratě s přesazenými branami, nácvik techniky přitažení lodě  

 týmová hra – fotbal, vybíjená... 

 

3.trénink a 4.trénink 

 rozběhání – podél řeky 500m 

 rozcvička  

 pádlování rovně - k určenému cíli, krátký závod ve sprintu 

 krátké tratě, nácvik techniky závěsu 

 vysvětlení pravidel, promítání 

 

5.trénink  

 rozběhání – podél řeky 500m 

 rozcvička  

 jízda na turistických lodích 

 

6.trénink a 7.trénink 

 rozběhání – podél řeky 500m 

 rozcvička  

 pádlování rovně - k určenému cíli, změny frekvence pádlování 

 nácvik techniky závěsu, krátké tratě na čas 

 míčové hry 

 

8.trénink 

 rozběhání – podél řeky 500m 

 rozcvička  

 delší tratě povodných branek, zařazení returky, možno měřit čas 

 procvičení závěsu, výjezd z brány na obě strany 

 kdo umí, procvičení eskymáckých obratů 

 míčové hry 
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Červen 

 

Při tréninku na klidné vodě se zaměříme na závěs a projíždění protivodných branek.  

Děti, které již zvládly eskymácký obrat, mohou eskymácké procvičit na závěr tréninku. 

Začínáme první tréninky na tekoucí vodě, volíme místo, kde je jasné rozhraní proudu a 

protiproudu.  

Nacvičujeme správné náklony a názorně předvedeme chyby proti náklonu. 

Pokud je možnost sjet krátký úsek řeky, který děti bez problémů zvládnou, je pro děti tento 

výlet odměnou za dosavadní snažení.  

Poslední trénink školního roku můžeme připravit oddílové závody. Vhodný je víceboj 

sestávající jak z dovedností na vodě, tak i z disciplín vycházejících z atletiky. Přihlédneme 

k věkovému rozpětí a děti rozdělíme do dvojic, případně určíme mladší a starší věkovou 

kategorii. 

 

1.trénink a 2.trénink 

 rozběhání – podél řeky 500m 

 rozcvička  

 procvičení závěsu, výjezd z brány na obě strany, průjezdu přesazených bran 

 zařazení více protivodných bran a prodloužení tratí na cca 8-10 branek 

 týmová hra – fotbal, vybíjená... 

 

3.trénink a 4.trénink 

 rozběhání – podél řeky 500m 

 rozcvička  

 rozpádlování 

 splutí řeky WW1 – náklony, výjezdy z proudu a nájezdy do protiproudu 

 

5.trénink a 6.trénink a 7.trénink 

výjezd na tekoucí vodu s brankami 

 rozcvička 

 náklony, výjezdy z proudu a nájezdy do protiproudu 
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 závěsy, nácvik vyjetí pod správným úhlem do proudu 

 spojení dovedností – průjezd 2-3 bran v různých kombinacích 

 

8. trénink 

 oddílové závody „Na vodě i na suchu“ 

 závěrečný večer, táborák, hry 

 

 

 

 

Prázdniny 

 

Vícedenní soustředění formou příměstského tábora s výjezdy na tekoucí vodu, 

cyklistickým výletem a s možností přespání ve stanech nebo v loděnici. 

 

 

 

 

 

Závěr: 

 

Záměrem této práce bylo pokusit se v kontextu nabytých vědomostí a zkušeností sestavit 

sportovní plán pro začínající kanoisty. 

Cíle vymezeného v úvodu práce bylo dosaženo vhodným výběrem a zpracováním odborné 

literatury a taktéž využitím osobních zkušeností. 

 

Tento plán jsem připraven dále doplňovat po odtrénování každé sezóny, případně dle 

potřeb oddílu rozšířit na další věkovou kategorii.  
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