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Milí příznivci Atletiky pro děti,

rádi bychom vám představili atraktivní atletickou dis-

ciplínu SKOK DO VÝŠKY a možnosti jejího nácviku pro 

malé atlety a atletky. Výška je součástí atletického de-

setiboje, kterému se u nás v současnosti úspěšně věnuje 

například Adam Sebastian Helcelet. Ten o své oblíbené 

disciplíně říká: 

„Rád výšku trénuji. Je to asi i tím, že jsem s ní nikdy neměl 

výraznější problémy. Vidím jako přínosné, pokud mají už 

malí atleti ve svých oddílech a klubech podmínky pro ná-

cvik skoku vysokého a určitě doporučuji si ho vyzkoušet. 

Stejně jako já, ale musejí myslet na to, aby se rozvíjeli vše-

stranně a trénovat i vše ostatní,“ doporučuje medailista 

z ME do 22 let.





Rozběh, odraz, přechod laťky a dopad, to je tradiční rozdělení celé-

ho skoku do výšky. Protože pro malé atlety je nejemocionálnější částí 

právě dopad, je důležité, aby dopadali bezpečně, do měkkého – jako 

do peřiny. Za spolupráce Českého atletického svazu a firmy Jipast a.s. 
proto vzniklo malé, měkké doskočiště pro skok vysoký (dále jen dosko-

čiště), které zcela splňuje bezpečnostní požadavky. Lze na něm procvi-

čovat i akrobacii a různé gymnastické prvky.





Malé doskočiště je jeden z komponentů dětského mobilního atletic-

kého minihřiště, na kterém se začínající atleti seznamují se základy 

atletiky. Doskočiště má dopadovou plochu: 300 x 200 x 40 cm. Lze 

ho složit a jeho rozměry pak jsou: 150 x 200 x 80 cm. Díky tomu se 

snadno přenáší a manipulace s ním je velmi jednoduchá. 

Je dodáváno s roštem a plachtou a doplněno pojízdnými stojany s gu-

movou laťkou, která se na ně lehce přichytí. Je možné ho využívat jak 

v tělocvičně, tak i na hřišti (na trávě i umělém povrchu). 





Doskočiště je určeno pro děti do 12 let. Primárně najde využití v atle-

tických oddílech a klubech. Jeho použití může ale také zpestřit hodiny 

tělesné výchovy žákům na 1. stupni ZŠ. Děti této věkové kategorie ve 

skoku vysokém ještě nezávodí, na malém doskočišti se ale mohou na 

tuto disciplínu připravovat hravou a zábavnou formou.

Dvě hlavní možnosti využití doskočiště jsou akrobacie /gymnastické 
prvky a průpravná cvičení na skok vysoký.



1. Akrobacie a gymnastické prvky
� různá obratnostní cvičení a hrátky (otočky, poskoky s přetočením 

a další)

� kotoul vpřed, vzad z místa

� kotoul vpřed s rozběhem přes gumovou laťku

� „válení sudů“ 

� leh na zádech – protlačení pánve (cvičení na přechod laťky)

� „mosty“ (cvičení pro nácvik prohnutí nad laťkou)

Posilovací a zpevňovací cviky
� zpevnění ve vzporu s nohama na doskočišti

� zpevnění v lehu na zádech s nohama na doskočišti



2. Průpravná cvičení na skok vysoký
Průpravná cvičení a pokusy pro techniku FLOP jsou cvičení sezna-

movací a motivační. Pro techniku FLOP je typický rychlý rozběh do 

oblouku, odraz nohou vzdálenější od laťky a přechod laťky hlavou 

napřed zády k ní. 



a) nácvik rozběhu 

� běh po vyznačené křivce „letadélko“ s vykláněním do oblouku, 

který je vyznačen pomocí značek-kloboučků; běhá se zprava  

i zleva, děti se snaží o běh přes celá chodidla

� běh po vyznačené křivce s naznačením odrazu, současně s odra-

zem paže švihají vzhůru vpřed; běhá se zprava i zleva



b) nácvik odrazu 
� čelný rozběh, odraz z jedné nohy (z pravé poté z levé), pokrčení 

nohou – „skrčka“,  dopad na obě nohy

� čelný rozběh – odraz z jedné nohy, „skrčka“ přes gumovou laťku 

a doskok na obě nohy

� šikmý rovný rozběh ze 4 kroků a odraz vzdálenější nohou, střih 

nohama (nůžky) a doskok na švihovou nohu s následným pokra-

čováním v běhu šikmo ven z doskočiště; cvičení se provádí zpra-

va i zleva bez laťky, po zvládnutí cviku i s gumovou laťkou 



c) průpravná cvičení k založení rotace
� rozběh kolmo na doskočiště, odrazem z jedné nohy „šipka“ 

s  následným přetočením a dopadem na záda (zachovává se 

princip: odraz z levé – točím se vlevo, odraz z pravé – točím se 

vpravo)

� skoky nůžkami z rozběhu do mírného oblouku s pokrčenou švi-

hovou nohou, doskok na švihovou nohu s následným pokračo-

váním v běhu šikmo ven z doskočiště; cvičení se provádí zprava  

i zleva bez laťky, po zvládnutí cviku i s gumovou laťkou



d) pokusy o celé „flopy“

� skoky flopem se zdůrazněním pokrčené švihové nohy a švihem 

pažemi vzhůru současně s odrazem, dopad do doskočiště na 

záda kolmo k laťce; cvičení se provádí zprava i zleva přes gumo-

vou laťku

Při komplexním skoku dbáme hlavně na základní důležité prvky: 

plynulý, ne moc dlouhý rozběh a odraz nohou vzdálenější od laťky. 

Při odrazu neukračovat podél laťky a nevytáčet špičku nohy.

Povzbuzujeme děti v nácviku nové dovednosti!



HRY A SOUTĚŽE
Kdo výše přes lať ku

Soutěží stejně početná družstva. Určí se způsob skoku (např. skrč-

ka nebo nůžky zprava). Střídavě skáče vždy jeden člen každého 

družstva. Zdařený pokus = 1 bod, nezdařený = žádný bod. Laťka 

se postupně zvyšuje. Na každé výšce má každý člen družstva jen 

jeden pokus. Soutěž končí, když většina nebo polovina družstva 

nepřekoná laťku. Soutěž lze upravit i pro jednu skupinu.

Kdo lépe přes lať ku
Soutěží se na přiměřené výšce. Jeden atlet předvede „svůj“skok, 

který může být i velmi neobvyklý. Ostatní se ho snaží napodobit. 

Kdo to zvládne, dostane bod. Body přiděluje trenér. Pokračuje dal-

ší člen skupiny, který opět ukáže „svůj“ skok. Končí se ve chvíli, 

kdy všichni členové skupiny předvedou skoky. Sečítají se body. 

Kdo má nejvíce bodů, vyhrál. Soutěž lze upravit i pro dvě družstva.

Na doskočišti se mohou pro malé atlety uspořádat i jednoduché 

závody s gumovou nebo pevnou laťkou. Velmi oblíbené jsou závo-

dy v tělocvičně za divácké rodičovské účasti (v oddílech se pořáda-

jí například: Mikulášská laťka, Vánoční laťka). Je důležité předem 

dětem vysvětlit pravidla.



Bude ještě dlouho trvat, než děti zvládnou  
správně celý skok. Pokud se ale hravě naučí  

základům na malém doskočišti, může pozdější  
nácvik této disciplíny na vyšším – závodním  

doskočišti  dětem přinést mnoho radosti!
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