
TRÉNINKOVÝ PLÁN  - NOUZOVÝ STAV BŘEZEN 2021 mladší žactvo

Sportovat co nejvíce dle možností v okolí bydliště, kdo může dát přednost LY

Zaměření: LYk (2/3), LYb (1/3), dle sněhových podmínek – kdo může na hory (Dubští, Košťanští apod) BE běh+běž.hry CH, IM turistická chůze, imitace

LYk lyže klasika HR hry

LYb lyže bruslení SI obecná síla

KO horské kolo GO+JI gymnast. obratnost, jiné

KB kolečkové brusle RE regenerace-protahování, výklus

TJ trénink. jednotka TVO tréninkové volno

příklad tréninků 3x týdně TH trén. hodiny

Datum Varianty: BE IM CH SI RE

1
Var. 1 1,25 I.-II. 0,25 1,25

Var. 2 1 0,25 0,25 1,25

1
Var. 1 1,25 I.-II. 0,25 1,25

Var. 2 0,5 0,5 0,25 1

1 Var. 1 1,25 I.-II. 0,25 1,25

Var. 2 1 0,25 0,25 1,25
kruhový trénink- obecná síla, střídat ruce, nohy, břicho, střed těla (core), protahování záda

0,5 0,5
7,75

S.Polanská 777864186, silvie.polanska@gmail.com

Mladší žactvo (2009-10)-Skutečné objemy prosíme zapisovat do on-line TD (alespoň týden o jarních prázd.) P. Sedlecká 605836829, petra.konik@seznam.cz

Y.Rubášová 723613670, y.rubasova@gmail.com

případně BE, IM, CH s holemi-intenzivní, HR, GO-obratnost, SI-posilování s vahou vl. těla, RE-protahování, reg.výběh

Nejmladší žactvo (r. 2011 a ml.) - dle možností všestranně sportovat !

TJ / 
týdně

LY  
(hod.)

LY 
int.

Celkem 
TH

např. 
úterky

místo a náplň 
dle možností, 
vyberte jednu 
z variant

LYk nebo LYb (kdo může): rozjetí 20', technika bez holí 20', rychlejší úseky – sprinty 20', 
vyjetí 20'
BE+IM: výklus v lesoparku s rychlejšími úseky 60', běžecká abeceda 10 ', imitace 15 ', 
výklus, protažení 15'

např. 
čtvrtky

místo a náplň 
dle možností, 
vyberte jednu 
z variant

LYk nebo LYb (kdo může): rozjetí 20', vytrvalost 30', jízda i.II bez přestávky ve zvlněném 
terénu, opakované kopce (např. Lounská) 3x rychlé výběhy  15', vyjetí 20'
BE+CH s holemi: rozběhání, rozcvičení 20', honička, hra v pohybu 10', intenzivní CH s 
holemi (kopce např. na hrušky) 3x opakovat, dolů chůze, 20', výklus, protažení 15'

např. 
soboty

místo a náplň 
dle možností, 
vyberte jednu 
z variant

LYk nebo LYb (kdo může): rozjetí 20', rovnováha-po jedné noze z mírného kopce, střídat 
mohy,  technika bez holí 20', technika s holemi LYk (stříďák do mírného kopce 20'),        
LYb 1-1, 2-1 do mírného kopce, rychlejší úseky – sprinty 20' (soupaž nebo 1-1), vyjetí 20'

BE+IM: rozběhání v lesoparku, rozcvičení 20 ', slalom mezi stromy, hra 15',  běžecká 
abeceda 10 ', imitace do kopce 15'-odskoky, sprinty ve dvojicích opakovaně 5x na cca 
70m 15', výklus, protažení 15'

+2x 
týdně
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