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Abstrakt

Název: Stimulace rychlosti během závodního období v kategorii mladšího dorostu
extraligy ledního hokeje
Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit účinnost dvou měsíčního tréninkového
plánu zaměřeného na rozvoj rychlosti v závodním období 2017/2018 u hráčů kategorie
mladšího dorostu extraligy ledního hokeje.
Úkoly:
Na základě poznatků získaných z odborné literatury sestavit dvou měsíční program
rychlostního tréninku a aplikovat ho v závodním období hráčů ledního hokeje v kategorii
mladšího dorostu,
Provést motorické testy, které hodnotí stav motorických schopností,
Porovnat výsledky motorických testů mezi jednotlivými hráči a daty testování,
Zjistit účinnost šestitýdenního programu rychlostního tréninku,
Metody: Výzkum této práce byl realizován za pomoci metody motorického testování.
Hypotézy:
H1: Předpokládám zlepšení v testech rychlosti na ledě. H2: Předpokládám výrazné
zlepšení v testech rychlosti na suchu
Výsledky: Průměrné zlepšení zaznamenáváme v testu rychlosti vyběhnutí do schodů (0,17
sekund +  0,32). U ostatních dvou testů se neprokázalo výrazné zlepšení výsledků.
Závěr: Oproti původnímu očekávání se nám potvrdila platnost jedné ze dvou stanovených
hypotéz.
Klíčová slova: rychlostní trénink, lední hokej, mladší dorost, závodní období
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Abstract

Title: Speed stimulation during the ice hockey season in a category of younger cadets
Objectives: The main purpose of this Bachelor Thesis is to discover the effectiveness of
the two-month plan focused on the speed progress during the ice hockey season 2017/2018
in a category of younger cadets.
Tasks: Based on the literature review, prepare a two-month speed practise program and
apply it during the ice hockey season in a category of younger cadets,
Do motor tests which evaluate a state of motor abilities,
Compare results of the motor tests between individual players and dates of the testing,
Find out the effectiveness of the six-month speed practise program.

Methods: The research was realized using a motor testing method.
Hypotheses: H1: I presume that there will be an improvement in the speed tests on ice.
H2: I presume that there will be a great improvement in the speed tests on the ground. H3:
I presume that there will be an association between the improvement on the ice and on the
ground.
Results: Average improvement can be noticed in speed test running up the stairs (0,17
second +  0,32). The results of the other two tests did not prove a great improvement.
Conclusion: Contrary to earlier expectations, only one of the set out hypothesis was
confirmed as valid.
Keywords: Speed Practise, Ice Hockey, Younger Cadets, Season
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1 Úvod
Pomocí této bakalářské práce bych rád ověřil, jak se projeví cílený trénink
rychlostních schopností během závodního období u hráčů extraligy ledního hokeje
v kategorii mladšího dorostu. V této kategorii působí hráči ve věku od 14 do 15 let. Tito
hráči podstoupili dvou měsíční tréninkový program zaměřený na rozvoj rychlostních
schopností.
V ledním hokeji je rychlost jedním z nejdůležitějších faktorů výkonu na ledě. Proto
trénink rychlostních schopností je velmi důležitou složkou mnoha tréninkových programů.
Jako aktivní hráč tohoto sportu s tím mám dlouholeté zkušenosti. Ovšem vzhledem
k zákonitostem vývoje organismu člověka, je nutné mít tyto zákonitosti nastudované,
respektovat je a řídit se jimi, neboť v opačném případě může mít tento trénink negativní
následky.
Mnoho autorů (Behm, Dovalil, Kostka, Pavliš, Perič, a další) v odborné literatuře
zmiňují a zdůrazňují, že hlavními dominantami této sportovní hry je rychlost, technika a
síla.
Já osobně zastávám názor, že v současném pojetí hokeje je rychlost zcela zásadním a
převládajícím faktorem této hry. Samozřejmě druhů rychlosti je mnoho, a proto se je
snažím v této prácí rozdělit a blíže popsat jejich zákonitosti.
Nejprve vyhledám v dostupné literatuře teoretické postupy pro rozvoj rychlostních
schopností v ledním hokeji a zákonitosti ve vývoji lidského organismu. Samozřejmostí je
získání informací o rozvoji rychlostních schopností všeobecně, a ne pouze speciálně pro
lední hokej. Tyto informace jsou stěžejní pro následovné sestavení tréninkového programu,
který je zaměřen na rozvoj rychlostních schopností u hráčů ledního hokeje ve věkovém
rozmezí 14 až 15 let. Cvičení z tohoto programu budu aplikovat po dobu dvou měsíců na
skupinu hráčů kategorie mladšího dorostu týmu HC Rytíři Kladno. Pomocí vybraných
motorických testů na rychlostní schopnosti otestuji hráče na začátku a na konci tohoto
dvou měsíčního cyklu, který je vložen do závodního období této skupiny. Následně budu
vyhodnocovat vliv tohoto programu na rozvoj rychlosti hráčů v tomto období ročního
tréninkového cyklu. Na základě výsledků tohoto měření se pokusím zjistit, zda má cílená
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stimulace rychlostních schopností během závodního období požadovaný přínos pro hráče
ledního hokeje či nikoliv.
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2 Teoretická východiska práce
2.1 Rychlost
V této práci se nezaobíráme rychlostí jako základní fyzikální veličinou, která
vyjadřuje změnu polohy bodu v čase, ale jako schopností provést daný pohyb v co
nejkratším možném časovém úseku s velkým až maximálním úsilím a intenzitou (Měkota,
Novosad, 2005).
Malý a Dovalil (2016) popisují rychlost jako komplexní pohybovou schopnost,
která je ovlivněna do určité míry dalšími pohybovými schopnostmi, jako je síla, vytrvalost
a koordinace. Rychlostní schopnosti musíme řadit do skupiny mezi schopnosti hybridní
(smíšené), což znamená, že velikost jejich úrovně je ovlivněna kondičními, ale i
koordinačními předpoklady (Dovalil a kol. 2009).
Grosser a Zintl (1994) navíc přidávají tvrzení, že mezi faktory které do značné míry
ovlivňují výkon, patří kromě somatických, kondičních, technických, taktických a
psychických, také faktory vnější (výzbroj, výstroj apod.).

Obrázek č. 1: Struktura sportovního výkonu (Grosser a Zintl, 1994)
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2.2 Rychlostní schopnost
Schmidt a Wriesberg (2008) popisují rychlostní schopnosti, jako vnitřní
předpoklady, které jsou nezbytné k provedení pohybu vysokou až maximální rychlostí.
Tato rychlost je spojená s maximálním úsilím a intenzitou pohybu po dobu maximálně 15
vteřin bez překonávání vnějšího odporu.
Funkčně je rychlost zásadně podmíněna kvalitou práce nervosvalového systému.
S čistě svalovými charakteristikami, jakými jsou kontrakční a relaxační činnost, souvisí
přímo rozvoj rychlostních schopností. Konkrétně by to mělo znamenat rychlejší
časoprostorový nábor motorických jednotek v kontrahujícím se svalu a opačné děje ve
svalu relaxujícím se i rychlejší elektrochemické pochody související s těmito základními
ději ve svalových vláknech. Vzhledem na velmi rychlé střídání kontrakce a relaxace jsou
zvýšené nároky kladeny i na koordinaci práce antagonistických svalových skupin
(Havlíčková, 2004)
Pohybové schopnosti

jsou podmíněny tzv. biologickým základem. Tato

podmíněnost je u rychlosti mnohem vyšší než u jiných schopností. Z hlediska fyziologie a
rychlosti nás nejvíce zajímají složky svalového systému, energetického systému a
nervového systému. Všechny tyto zmíněné složky mají velmi významný vliv na celkové
finální provedení ať cyklických, acyklických či komplexních pohybových projevů.
(Procházka, 2012)
Pohybová schopnost

Odhad vlivu
genetických dispozicí
(%)

Statická sila

55

Výbušná sila

75

Rychlost

80-85

Vytrvalost

70

Obratnost

80

Tabulka č. 1: Genetické předpoklady pro pohybové schopnosti (Havlíčková et al., 2008)
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Podle Bedřicha (2006) se rozdělují rychlostní schopnosti do těchto skupin:
Reakční
- s jednoduchou reakcí
- s výběrovou reakcí
Acyklické
- startovní rychlost
- odrazová rychlost
- vrhačská rychlost
- hráčská rychlost
- rychlost jednorázových pohybů (kopy, údery aj.)
Cyklické
- akcelerační rychlost
- maximální rychlost (běžecká)
- rychlost se změnami směru
- hráčská rychlost (vedení míče)
- frekvenční rychlost
- rychlost kombinací
Dovalil (2005) chápe rychlost reakční, cyklickou a acyklickou jako rychlostní
schopnosti elementární a rychlost komplexní jako schopnost složitější povahy.
Všechny možné typy rychlostních schopností jsou ve sportovních hrách velice
důležitou částí kondičních faktorů sportovního výkonu. Převážně se jednotlivé složky
rychlosti neobjevují v herních situacích samostatně, ale především v souvislosti s jinými
složkami rychlosti. Normální průběh provází reakce na specifickou herní situaci a následné
rychlé provedení acyklického pohybu čí zahájení akcelerace. Pokud rozměry hřiště jsou
dostačující, tak se hráči dostávají na úrovně rychlostí, které si blíží jejich maximální
rychlosti. Ty sportovní hry, které jsou realizovány na menším hřišti, nemají vysoké nároky
na maximální atletickou rychlost. V těchto hrách s menší hrací plochou je kladen ještě větší
důraz na acyklickou rychlost a akcelerační schopnosti. (Jebavý, Hojka, Kaplan, 2017)
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Podle (Dovalila a kol. 2002) je u rychlostních schopností dokázán nejvyšší stupeň
dědičných dispozic ze všech motorických schopností. Dědičnost se dá vysvětlit různými
markety (např. chromozomovými, hormonálními apod.), nejdůležitější je však dle všeho
poměr různých svalových vláken ve svalech, u sportovců s velmi vysokou úrovní
rychlostních dispozic (sprinteři, skokani do dálky) dosahuje podíl rychlostních vláken až
kolem 80-90%.
Pokusy o vymezení rychlosti jako pohybové schopnosti se potýkají s určitými
těžkostmi ve vyjádření přesné definice a jejich přesné znění se mnohdy liší.
Rychlost můžeme dle následujících autorů pochopit takto:
Je to pohybová schopnost, která je nutná k provádění pohybové činnosti převážně
cyklického charakteru s maximální frekvencí jednotlivých pohybů v minimálním časovém
úseku (při dané dráze). Rychlostní výkony musí být prováděny s maximálním úsilím
rámcově několik sekund. (Měkota, 2005)
Všeobecně ve sportovních hrách je rychlost specifická tím, že nemáme přesně
danou dráhu pohybu. Jde tedy o schopnost opakovaně provádět a podávat vysoce
intenzivní rychlostní výkon, založený především na opakovaném zrychlení a na změnách
pohybu a jeho náhlých zastavení. V rychlostních disciplínách v atletice je dráha přímá a jde
o schopnost si udržet vysokou úroveň rychlosti po určenou vzdálenost. V ledním hokeji
jsou pro tyto pohyby zapotřebí silové složky kondice, tudíž by se dalo hovořit a rychlostněsilové vytrvalosti (Jebavý, Hojka, Kaplan, 2017).
Jedná se o pohyby nebo o pohybové činnosti bez vnějšího odporu nebo jen s malým
odporem, konané maximálním možným úsilím. Jsou charakteristické nejvyšší intenzitou
provedení, a proto jsou energeticky podmíněny funkci ATP-CP systému (Dovalil aj, 2002).

2.3 Faktory určující velikost rychlosti
Podle Bedřicha (2006) je úroveň rychlostních schopností mimo jiné dána těmito
faktory:
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- Svalovým systémem, tzn. vysokým podílem rychlých bílých svalových vláken (u
špičkových sprinterů až okolo 90 %), schopností aktivace vysokého počtu motorických
jednotek v současný moment, rychlého střídání napětí ve svalech, stahá a také uvolnění jak
synergistů, tak antagonistů a v neposlední řadě elasticitou svalů.
- Nervovým systémem člověka, tj. rychlostí vedení vzruchů a také rychlostí
přenosu informací při nervosvalové činnosti.
- Energetickým systémem člověka, tzn. vysokou zásobou kreatin fosfátu, rychlou
resyntézou ATP
Stav zastoupení jednotlivých typů svalových vláken v kosterním svalstvu má jistě
vzhledem k jejich funkční charakteristice nepochybně hlavní význam při svalové
výkonnosti, rychlosti provedení daného pohybu, ekonomizaci svalové práce atd.
Rychlostní a silové osobnostní rysy bývají podmíněny převážně genotypově. Průřez a
metabolismus svalových vláken lze do jisté míry ovlivnit sportovním tréninkem
(Grasgruber, 2008)
Psychickými předpoklady jedince, tj. rychlým a také přesným vytvořením
představy o dané lokomoci, koncentraci a emoční stabilitou
Pohybová rychlost se váže ke konkrétní pohybové struktuře. To znamená, že
rychlost provedení daného pohybu nebo činnosti závisí také na stupni osvojení pohybové
dovednosti a na úrovni pohybové koordinace. (Psotta R., 2006)

2.4 Prostředky a metody rychlostního tréninku
Podle metodických zásad stimulace rychlosti musí být podle (Lehnerta et al, 2010)
svalstvo dostatečně protažené, uvolněné a zahřáté již na začátku rychlostního tréninku.
Všechna prováděná cvičení pro rozvoj rychlostních schopností musí být realizována
maximální intenzitou a po takovou dobu, dokud je při nich stále možné udržet maximální
rychlost. Mezi jednotlivými zatíženími vždy musí být dostatečně dlouhý interval
odpočinku, který umožní prostor pro úplnou bioenergetickou regeneraci organismu.
Cvičení pro rozvoj rychlostních schopností musí být prováděna za maximální koncentrace
a s maximálním volním úsilím. Motivace sportovce je velmi důležitý faktor při rozvoji
rychlostních schopností. Proto musíme dbát na její správné naladění během cvičení.
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2.4.1

Metody rozvoje reakční rychlosti
Pojem rychlost reakce znamená schopnost v co nejkratším časovém úseku reagovat

na určitý podnět. Doba rychlosti reakce je určena od vzniku podnětu až do zahájení daného
pohybu. V hokeji by se dalo mluvit například o reakci hráče při vhazování. Od doby
vpuštění kotouče do hry až do hráčovy reakce na tento podnět a následný pohyb pažemi.
Pohyb je vždy zahájen na základě vzniku podnětu. Podnět můžeme dělit podle typu:
taktilní (dotek), optický nebo akustický. Jiná možnost dělení podnětu je jejich počet a
odpovědí na ně. Tady se hovoří o reakci jednoduché a složité výběrové. (Perič, Dovalil,
2010)
Dovalil a kol. (2009) tvrdí, že na základě těchto poznatku reakční doba má do jisté
míry vliv na výslednou rychlost provedení pohybu (fakticky celkové trvání daného
pohybu). To je jeden z důvodů, proč se reakční schopnost již tradičně přiřazuje ve sportu
ke schopnostem rychlostním, i když v mnoha přístupech se dá považovat za součást
komplexu koordinačních schopností.
Cvičení na rozvoj rychlosti reakce mohou mít několik variant.
-

stejné podněty a stejné odpovědi – na každé písknutí sportovec zahajuje pohyb;

-

různé podněty a stejné odpovědi – střídání písknutí, tlesknutí, mávnutí rukou jako
podnětu. Sportovec následně zahajuje pohyb;

-

stejné podněty a různé odpovědi – trenér několikrát po sobě tleskne, na první
tlesknutí vystartuje sportovec během vpřed, na druhé následuje zastavení a start
stranou (vpravo), na třetí zastavení a start stranou vlevo, na čtvrté zastavení a start
do běhu vzad atd. dokola;

-

různé podněty a různé odpovědi – na tlesknutí trenéra udělají sportovci klik, na
písknutí dřep s výskokem a na mávnutí rukou vystartují vpřed.

Metoda opakování
V této metodě se vytvářejí záměrné situace, na které musí sportovec reagovat co
možná nejrychleji (např. start na signál, pohyb pažemi na signál). Dají se při tom využít
všechny možnosti tvorby podnětu od jeho typu, množství až po očekávanost nebo
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neočekávanost podnětů. To stejné platí i pro odpovědi na podnět. Doporučuje se střídat
reagující části těla.
Metoda analytická
Metoda analytická využívá rozčlenění pohybu na dílčí části. Poté jejich rozvoj
probíhá odděleně. Např. u brankáře můžeme nacvičovat reakci na některé zásahy, při
kterých brankář je v pozici klečmo. Nejprve budeme rozvíjet reakci paží ve stoji, přechod
ze stoje do kleku bez reakce na zásah, potom reakci na zásah v kleku a nakonec při
přechodu ze stoje do kleku včetně zásahu. (Perič, Dovalil, 2010)
V některých literaturách se ještě můžeme setkat s metodou senzorickou, ale ne
všichni autoři se nad touto metodou shodují, proto ji nechám bez stručnějšího popisu.

2.4.2

Metody rozvoje acyklické rychlosti
Acyklická rychlostní schopnost bývá rozvíjena za pomoci speciálních nebo

závodních cvičení. Ta mnohdy bývají propojena i s vývojem silových schopností. Metody
stimulace acyklické rychlostní schopnosti dělí (Hnízdil, 2008) na tyto skupiny:
Metoda rychlostní (dynamických úsilí)
Při této metodě je nastavení velikosti odporu střední, a tudíž se odpor pohybuje
mezi 30–60 % maxima. V tomto rozmezí je zajištěn jak silový aspekt, tak i povzbuzení
rychlých bílých vláken. Stále je ovšem splněna podmínka pro provedení rychlého pohybu.
Rychlost prováděného pohybu je tím pádem vysoká až maximální, počet opakování je
v rozmezí mezi 6–12. Interval cvičení by neměl přesahovat 15 sekund a rychlost provedení
pohybu by neměla klesnout pod polovinu rychlosti stejného pohybu bez odporu. Tím
pádem je počet opakování nastaven individuálně, jelikož každý má nastavené možnosti
jinak.
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Metoda opakování
Jedná se o opětování cvičení, ve kterých se cviky provádí s co nejvyšší možnou
rychlostí. Během doby intervalu odpočinku by měla být zabezpečena skoro celá obnova
činnosti na výchozí úroveň.
Metoda kontrastní (variabilního působení)
V této metodě je propojena kombinace obou výše zmíněných metod. Během jedné
tréninkové jednotky se záměrně mění velikost odporů. Na základě toho jsme schopni
dosáhnout rozdílné rychlosti pohybu. Tyto změny odporu pomáhají pozitivním
kinestetickým pocitům jako např. „těžko – lehko“ a „rychle – pomalu“. Jejich následné
použití při cvičení napomáhá ve zlepšení vnitrosvalové i mezisvalové koordinace.
Metoda plyometrická (reaktivní, rázová)
V této metodě je primární cíl vytvořit specifické podmínky pro svalovou kontrakci,
která je během cvičení mohutná a maximálně rychlá. Vlastnímu provedení aktivního
pohybu, předchází tonizace „předpětí“ svalů. Toho efektu se dá dosáhnout například
seskokem z mírné výšky, nebo přeskoky přes více překážek za sebou. Ve fázi amortizace se
uplatňuje brzdivá kontrakce, která má v tomto případě funkci kumulace svalového napětí a
současně se aktivizuje i protahovací reflex. Při tomto stavu může následná aktivní práce
(izokinetická kontrakce) probíhat daleko rychleji oproti jiným podmínkám, kde předběžná
tonizace aktivně chybí. Amortizační dráha při tomto cvičení by měla být v rámci možností
co nejkratší (Havel, Hnízdil, 2010).
Perič a Dovalil (2010) zdůrazňují, že při skokových cvičeních by se mělo dbát
především na správnou techniku skoků. Základem je dvojitá práce kotníků, přičemž vlastní
interakce s podložkou by měla být co možná nejkratší. Snažíme se o střídání směru
pohybů, zatěžování střídavě levá, pravá noha a obě najednou. Velmi důležitá je i
bezpečnost, a proto by podložka, kde se provádí doskok, neměla být tvrdá ani měkká a už
vůbec ne kluzká. Pokud toto vše je splněno, lze jednotlivá cvičení provádět i s přidaným
odporem, ovšem nikoliv na úkor kvality techniky provedení a vysoké intenzity pohybu.
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2.4.3

Metody rozvoje cyklické rychlosti

Mezi nejčastější prostředky stimulace cyklické rychlosti patří běh. Ovšem
samozřejmě ve specializacích, kde běh není hlavní lokomoční prostředek, je místo běhu
často používán jiný prostředek. Podle Periče s Dovalilem (2010) je ovšem zásadním
požadavkem v tréninku rychlostních schopností kombinace prostředků.
Pro specializovaný trénink má velký význam začleňování rozdílných forem
rychlosti lokomoce. Mluvíme o akceleračních cvičeních, cvičeních se změnou směru,
frekvenčních cvičeních apod. Dobrý a stabilní povrch je také důležitý, ale ztížené
podmínky nejsou na škodu, pokud s nimi sportovec dopředu může počítat.
Specifickou formou cyklické rychlosti je tzv. agility, což je anglický výraz pro
„hbitost, živost“ apod. Využívají se přitom speciálně vytvořené dráhy, které musí sportovci
co nejrychleji (nebo daným způsobem) absolvovat.
Mezi další metody patří metoda analytická, metoda založená na zlehčení podmínek,
metoda kontrastu zátěže a metoda se zrychlováním (Havla a Hnízdila, 2010).
Metoda opakování
Tato metoda využívá opětování tělesných cvičení s co nejvyšší možnou rychlostí.
Vzhledem k velkému intervalu odpočinku dochází ke skoro plnému obnovení činnosti na
výchozí úroveň, což je pro rozvoj této schopnosti klíčové.
Metoda analytická
Zde se rozděluje pohybová struktura na dílčí části a tyto části poté rozvíjíme odděleně.
Metoda založená na zlehčení podmínek
Tato metoda využívá pomocné doplňující síly, které mají schopnost zrychlit
cvičence. V praxi se využívá setrvačnosti pro zrychlení pohybu sportovce (běh po větru,
z kopce), pomocných systémů, která zlehčují pohyb (lana, gumová zařízení atd.) nebo
snížení hmotnosti sportovce za pomoci trenéra či spoluhráče.
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Metoda kontrastu zátěže
Tato metoda využívá protikladu, kdy při cvičení má pohyb sportovce nejprve velký
odpor a poté dochází k provedení stejného cvičení, ale bez přidané zátěže.
Metoda se zrychlováním
V této metodě sportovec provádí cvičení tak, že navyšuje neustále rychlost
provedení pohybu, až se dostane na úroveň svého rychlostního maxima.
Podle Periče s Dovalilem (2010) je další důležitou tréninkovou metodou, která nám
umožní zvýšit úroveň rychlostních schopností, tzv. „supramaximální rychlost“. V tomto
případě se jedná o intenzitu pohybu, která převyšuje maximální intenzitu pohybu jedince
(vyšší než 100 %). Této intenzity pohybu může sportovec dosáhnout pomocí speciálních
podmínek, např. během z kopce, jízda za vodičem či zrychlení za pomoci tažného zařízení.
Ovšem velmi důležité je respektovat a dodržovat správnost provedení techniky pohybu.
Dají se využít i metody, které umožňují dosažení supramaximální rychlosti prostřednictvím
psychických prostředků – např. světelné signalizace, zvukových signálu ve stále
zrychlujícím se rytmu.

2.5 Parametry tréninkového zatížení
Perič s Dovalilem (2010) parametry tréninkového zatížení dělí na tyto základní
složky:
Intenzita zatížení
Při rozvoji rychlostních schopností musí být kladena snaha o co nejvyšší možnou
intenzitu pohybu (maximální až nad-maximální). Vysokou intenzitu pohybu je možné
velmi dobře ovlivnit různými vnějšími prostředky, jako jsou běh z mírného kopce, jízda na
kole za vodičem apod. Při provádění rychlostních cvičení je v neposlední řadě také velmi
důležitá vnitřní motivace sportovce. Proto v tréninku volíme ve velké míře soutěžní formy
pro stimulaci rychlostních schopností. V praxi se dají často využít i některé nevšední a
netradiční prostředky motivace k ještě větší vnitřní motivaci.
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Doba trvání zatížení
Délka zatížení by měla být taková, aby byla nejméně tak dlouhá, jak jsme schopni
udržet maximální možnou intenzitu v příslušném pohybu. Jak vyplývá ze vztahu mezi
objemem a intenzitou zatížení, není zcela možné provádět cviky s maximální intenzitou po
dlouhou dobu. Jelikož je úhrada energie získávána při rychlostním zatížení z ATP-CP
systému, je tato doba poměrně velmi krátká. V praxi se pohybuje délka zatížení v rozmezí
okolo 5-15 s. Pokud překročí délka trvání cvičení danou hranici, bude docházet v důsledku
únavy již k výraznější aktivaci jiných zón energetického krytí (především LA zóny) a tím
nastane pokles intenzity prováděného cviku. Zatížení pak dostává charakter rychlostněvytrvalostní. Obdobně dochází také k velmi vysoké psychické únavě.
Počet opakování
S počtem opakování je to naprosto podobné jako s délkou trvání zatížení. Snaha
musí být stále kladena na to, aby intenzita pohybu provedení cvičení byla u všech
opakování maximální. Jelikož se však při každém dalším následném opakování snižuje
procentuální zastoupení ATP-CP zóny na celkovém energetickém výdaji (a podobně se
také zvyšuje podíl LA zóny), při dalších opakováních dochází automaticky k poklesu
intenzity. Jakmile dojde k momentu, kdy není možné nadále udržet v cvičení maximální
intenzitu pohybu, neměli bychom pokračovat v provádění dalších opakování. Pro praxi se
doporučuje 2-6 (někteří autoři udávají až 10) opakování v jedné sérii. Mezi jednotlivé série
je vhodné vložit delší interval odpočinku 5-10 min. Náplň odpočinku by měla být
nenáročná činnost nízké intenzity (chůze, drobné hry, obratnostní, protahovací a
vyrovnávací cviky). Počet sérií v jedné tréninkové jednotce je 2-3, tzn., že celkový počet
opakování ve všech sériích je někde kolem 10-15.
Délka odpočinku
Délka odpočinku je u rozvoje rychlostních schopností parametrem zatížení, který je
velmi důležitý pro rozvoj rychlostních schopností. Snažíme se o to získat tzv. úplný
odpočinek, který by byl schopný zabezpečit obnovu 100 % CP. Tato situace by nastala
někde okolo 5. -7. minuty. Zároveň však nesmíme připustit, aby při odpočinku poklesla
aktivita nervosvalového systému, který také zajišťuje provádění maximální rychlosti
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pohybu. K tomuto poklesu v praxi dochází při nečinnosti okolo 3. až 6. minuty. Proto se
v praxi snažíme volit určitý časový kompromis – resyntéza CP je již na vysoké úrovni, ale
ještě stále nenastal výraznější pokles aktivity CNS. Takže určit přesně délku doby
odpočinku je velmi složité, ale doporučený interval odpočinku má tedy délku kolem 2-3
minut nebo je dán poměrem délky zatížení ku délce odpočinku 1:10 (pokud je zatížení
v délce 15 sekund, je odpočinek před dalším opakováním kolem 150 sekund = 2,5 minut).
Charakter odpočinku
Při rozvoji rychlostních schopností se v zásadě doporučuje zařazovat mezi
jednotlivá opakování aktivní odpočinek, jelikož lehká aerobní práce urychluje zotavovací
procesy. Takže aktivním odpočinkem zaručíme rychlejší obnovu energie, a jednak
uchování potřebného vzrušení nervosvalového systému. Přestávky mezi opakováními by
tedy proto měly být vyplněny nenáročnou pohybovou činností – chůze, klusání, volné hry,
protahovací cvičení.

2.6 Rychlostní trénink mládeže
Škála dorosteneckého věku je poměrně široká a komplikovaná na přesné určení
biologického věku. V tomto věku jsou veliké rozdíly mezi jedinci a jejich vývojovou
zralostí. Někteří hráči mají již skoro rysy dospělého jedince, zato někteří hráči vypadají
stále spíše jako děti a jejich vývoj organismu je o něco pomalejší. Proto musíme vždy dbát
na to, abychom rozpoznali biologický věk daných sportovců. V týmu, kde byl aplikován
tréninkový program, byli hráči v rozmezí od 14 do 15 let. Ovšem většina hráčů
připomínala fyzickou stránkou již juniorské hráče a tudíž bych si troufl říci, že byli
vývojově akcelerovaní.
V dorosteneckém věku je již jedinec připraven po všech stránkách podávat výkony
na horní hranici svých možností a dále tuto hranici posunovat výš a výš. Fyzicky a
psychicky už je ve stádiu, kdy je dlouhodobě schopen pracovat na technické dokonalosti
pohybové struktury. Motorika, která byla doposud zaostřena na zdokonalování dovedností,
se nyní zaostřuje na výkon. Stálý rozvoj vytrvalosti a vůle nám umožňuje cílit
dlouhodobou přípravu na limitní sportovní výkon. V tomto věku musíme dbát zřetel na
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respektování pohlavních odlišností jedinců a tím pádem využívat rozdílné metody ve
vedení chlapců a dívek (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011).
Podle Dovalila (2009) se v dorosteneckém věku přirozená dispozice pro zvyšování
„čisté“ rychlosti poněkud snižuje. Především se jedná o frekvenci pohybů. Další nárůst
např. rychlosti lokomoce se vysvětluje zlepšením silových schopností, zlepšením techniky
provedení pohybu a také zvýšením anaerobních schopností.
Při rozvoji rychlostních schopností v této kategorii se soustředíme především na
rozvoj lokomoce, která je spojena s odrazovou silou a obratností. Také se soustředíme na
stimulaci rychlosti realizace herních činností jednotlivce i rychlosti spolupráce celého
týmu.
Perič (2004) vymezuje období ve věku 15-18 let jako senzitivní období pro rozvoj
rychlosti lokomoce. Přes to, že se přirozená dispozice pro rozvoj rychlostních schopností
po dosažení 15. roku života začíná snižovat, neznamená to, že by se tyto schopnosti
nemohly dále rozvíjet. Pomocí zlepšení silových schopností, zkvalitněním techniky
provedení pohybu nebo zvýšením anaerobní kapacity organismu můžeme rychlostní
schopnosti stále zdokonalovat.

2.7 Vývojové zákonitosti dorostenců
Při snaze kvalitně a účelně pracovat s mládeží, si musíme především uvědomit, že
nemůžeme klást stejné požadavky jako na dospělé sportovce. Navíc každý jedinec má své
vývojové období jinak nastaveno a právě proto je nutné ke každé věkové kategorii
přistupovat trochu rozdílným způsobem. Nezbytné je znát a dodržovat vývojové
zákonitosti, které jsou určeny pro jednotlivá období vývoje člověka.
Podle Periče a kol. (2012) je biologický věk dán konkrétním stupněm biologického
vývoje organizmu, nikoliv datem narození. A často bývají rozdíly mezi tímto věkem a
věkem kalendářním. Jedinec, který je biologicky více vyspělý, než je jeho kalendářní věk,
je postižen biologickou akcelerací. Naopak jedinec, který má biologický vývoj opožděný,
je postižen biologickou retardací. Toto nemá nic společného s mentálním vývojem, avšak
je nesmírně důležité tyto poznatky respektovat, protože jedinec může mít vlivem vývoje
tělesné schránky ovlivněnou i psychickou stránku.
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Každý vývoj lidského organismu neprobíhá vždy stejnoměrně. V průběhu tohoto
vývoje nastávají různé změny lidského organismu závislé na biologickém růstu a věku
(např. morfologické, fyziologické, psychologické a i sociální). Začátek každého tohoto
vývojového období přináší relativně nové vlastnosti a jejich vývoj se ukončuje na konci
období. Tyto změny jsou známé jako zákonitosti vývoje člověka a jsou charakteristické pro
každé jednotlivé věkové období ve vývoji jedince. Proto je velice důležité, aby každý
trenér tyto zákonitosti znal a při práci s mládeží je také respektoval a dodržoval (Perič,
2012).
Podle (Jansy 2007) se průběh celého lidského věku dělí do tří základních období:
1. Integrační – období mládí 0-20 let
a) dětství 0-15 let
b) dorost 15-20 let
2. Kulminační – dospělost 20-60 let
3. Involuční – stáří 60 a více let
Z tohoto rozdělení je nám zřejmé, že v daném věku 14-15 let se opravdu ukončuje
vývoj dítěte a z jedince se plnohodnotně stává dospívající dorostenec. Samozřejmě jak je
výše uvedeno, každý jedinec se vyvíjí individuálně a proto je zapotřebí rozpoznat
biologický věk od kalendářního. Poté můžeme v důsledku vývojových zákonitostí
přizpůsobit parametry zatížení individuálně pro daného jedince.
Podle Dovalila a kol. (2009), respektování zákonitostí ontogeneze závisí na
znalostech senzitivních období vývoje motoriky a v jejich dodržování. Senzitivní období
jsou časové úseky ve vývoji dítěte, ve kterých se setkáváme s lepšími přirozenými
předpoklady pro rozvoj určité schopnosti než v jiném časovém úseku. Období staršího
školního věku je zpočátku stále příznivé pro rozvoj koordinačních schopností a pro
rychlostně silová cvičení taktéž. Později podmínky povolují ve větší míře rozvoj
vytrvalostních, rychlostních a silových schopností.
Období dorostového věku je poslední vývojové stadium mezi dětstvím a dospělostí.
Je charakteristické postupným vyrovnáním pubertálních nesrovnalostí a disproporcí a
dokončováním růstu a vývoje jedince. Zatímco v růstu a tělesném vývoji dochází později
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jen k menším změnám (ovšem každý má biologický růst individuální a jiný), vývoj, hlavně
ve společenském utváření, pokračuje dál.
Koncem období dochází k vyvrcholení tělesného vývoje, projevuje se to hlavně na
rozvoji a výkonnosti všech orgánů těla: srdce, plic, svalů, zesílení kostí, šlach aj. Na rozdíl
od předchozích let, nyní jde hlavně o dobudování organismu a nikoliv jeho přestavbu.
Dorostový věk není ani zcela bezproblémový. Dokonce se dá říci, že je tomu zcela
naopak. Dospívající už nejsou malými dětmi, ale také ještě ne zcela dospělými. Závislostí
na rodičích je spousta, ale touha po nezávislosti v tomto věku bývá velká. To vede často
k nežádoucím projevům chování (lhaní, kradení, násilí). Snaha o jednání podle vlastního
mínění a nebýt nikým ovlivňován znamená často odmítání autority rodičů, učitelů a
trenérů, Problémy mohou být v tomto věku i závažnější, ať jde o alkohol, kouření či vztah
k druhému pohlaví. Přes tyto všechny skutečnosti mohou výchovné a vzdělávací podněty
osobní vývoj stále ovlivnit.
Plný tělesný rozvoj na konci období předznamenává počátek let dosud nejvyšší
pohybové výkonnosti. Od 16 let výše je možné výrazněji navyšovat tréninkové nároky,
koncem dorostového věku přichází doba maximální trénovanosti.
Snaha jednat dle vlastní vůle vede k vyhledávání činností, v nichž by se jedinec
uplatnil. Sport k nim beze sporu patří. Je to svým způsobem jedna z posledních možností
ovlivnění. Sport je mimo jiné i tvořivá činnost, v níž se uplatňuje aktivní, tvořivý a
vynalézavý člověk. U takových typů osobnosti se nevylučuje i jistá živelnost, která se
může občas projevit i překročením běžných norem chování. Rozumný a vzdělaný trenér
však přitom neopomene kladné stránky a vlastnosti sportovce a uplatňuje individuální
přístup.
Vítaným pomocníkem je i vliv kolektivu. Vědomé budování dobrého sportovního
kolektivu by tedy nemělo zůstat jen okrajovou záležitostí. (Dovalil a kol, 2009)
Kategorie mladšího dorostu je pro hokejisty ve věku od 13 do 15 let. V tomto věku
nastává vývojové období, které přímo následuje po pubertě. Autoři ho nazývají jako
stadium integrace motoriky. V tomto období nastává fáze dokončování motorického
rozvoje jedince. Pubescenci rozděluje Hájek (2001) na dvě rozdílné fáze. První fáze je
věkem vymezena v rozmezí od 15 do 17 let, kdy jedinec dosahuje pohlavní dospělosti.
V této fázi se občas objevují dozvuky pubertálního vývoje, ale již jen v malém měřítku.
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Další fáze je vymezena úplnou pohlavní vyspělostí a zralostí, v které se zpomaluje růst a
ukončí se změny tělesných proporcí jedince.
Pubertální disproporce jedinců se postupem času vyrovnávají. Ve věku adolescence
dochází k zesílení svalů, šlach a kostí, může se také rozvíjet výkonnost orgánů, především
srdce a plic. Toto období zakončuje maximální vzrůst jedince, které u chlapců končí okolo
20 let (Riegrová, Přidalová, Ulbrichová 2006).
Adolescence je chápáno jako období, ve kterém dochází postupně k rozvoji
psychického vývoje a velmi vysoké úrovni logického myšlení. V tomto období nastává
druhý vrchol motoriky, kde svého nejvyššího vrcholu dosahují koordinační schopnosti. U
sportovců v dorosteneckých kategoriích je již plně možné rozvíjet všechny možné
pohybové schopnosti, avšak největší změna oproti minulému stádiu vývoje nastává
v možnostech rozvoje silového a vytrvalostního tréninku (Macek 2003).
Langmeier a Krejčířová (2006) chápou období adolescence jako úsilí o
přizpůsobení se biologickým, sociálním a psychickým podmínkám.

2.8 Obsah rychlostního tréninku mládeže
Postup při volbě cvičení je třeba obezřetně zvažovat, protože oblast rychlostních
schopností v motorice člověka je nejméně generalizovaná a jednotlivé druhy rychlostních
schopností jsou relativně dost nezávislé. Specifičnost cvičení také znamená, že rychlostní
schopnosti by se měli provádět a trénovat v těch pohybech (dovednostech), v nichž
bychom chtěli dosáhnout vysoké rychlosti. Tomu tedy musí odpovídat výběr cvičení,
vycházející z důkladné analýzy pohybového obsahu specializace. Zvláště tedy ve
sportovních hrách důsledné respektování a naplnění daného principu vytváří určité obtíže.
Pokud tedy budeme respektovat vývojové zákonitosti jedince a zásady rozvoje
rychlostních schopností u dorostenců, budeme volit cvičení bez dodatečného vnějšího
odporu, např. břemen různých hmotností nebo jiného typu odporu. Cvičení by měla být
ideálně natolik osvojena, aby se při jejich provádění mohlo všechno úsilí zaměřit na
intenzitu, rychlost provedení, a nikoliv na způsob jeho provedení.
Za žádných podmínek by se neměl opomíjet všeobecný trénink, který je založen
podle Dovalila (2009, str. 130) na těchto bodech:
1. „Bez ohledu na specializaci stimulovat všechny druhy rychlostních schopností.“
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2. „Rychlostně zatěžovat širší spektrum svalových skupin, tj. nohy, paže trup.“
3. „Používat širší okruh cvičení, založených na pohybech cyklických, acyklických a
vyžadujících rychlou reakci (pohybové a sportovní hry, odrazová a skokanská
cvičení, hody a vrhy, atletická běžecká cvičení, starty z různých poloh, překážkové
dráhy, štafety aj.).“
Takovýto trénink má mimořádnou důležitost obzvláště v přípravě mladších
věkových kategorií. Celková rychlost svalové kontrakce souvisí poměrně složitým
způsobem se silou svalů zapojených do daného pohybu. Stejně důležité je udržení či
dokonce zlepšení svalové pružnosti a pohyblivosti. (Dovalil a kol., 2009)

2.9 Role rychlostního tréninku v LH
Pohybová činnost v ledním hokeji se výhradně pohybuje nad úrovní anaerobního
prahu a významně velká část energetického krytí je prováděna za pomoci anaerobní
glykolýzy a to zapříčiňuje v těle tvorbu laktátu. Hráč v ledním hokeji během jednoho
střídání na ledě (30-60 sekund) absolvuje mnoho vysoce intenzivních činností, jako je
několikametrový sprint, fyzické souboje s protihráči a různé manipulace s hokejovou holí.
V důsledku nárůstu hladiny laktátu v těle nastává snížení výkonu a zároveň zhoršenou
koordinaci pohybu. Tím pádem bychom v ledním hokeji při rozvoji rychlosti měli dbát na
trénink agility a s ním související zrychlení a zpomalení pohybu. (Jebavý, Hojka a Kaplan,
2017)
Ve sportovních hrách reaguje každý hráč na různé podněty, které ho vedou
k vykonávání rychlého pohybu. Zároveň musí vzhledem k nastalé herní situaci volit
takovou rychlost, která povede k úspěšnému řešení, musí také počítat i s pohybem
protihráče, který se mu snaží zabránit v co nejrychlejším provedení jeho pohybu. Z toho
vyplývá, že ve sportovních hrách je nezbytné všem proměnlivým podmínkám jakékoliv
herní situace přizpůsobit rychlost provedení. Průběh hry není předem nikdy zcela znám, to
je jiné oproti jiným sportovním disciplínám, kde je průběh závodu jasně určen. Díky tomu
se můžeme ve sportovních hrách potkat s kombinací automatizovaného rychlého provedení
pohybu a rychlého pohybu, který se přizpůsobuje hře a jejímu průběhu. (Dufour, 2015)
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2.10 Role rychlostního tréninku kategorie ml. Dorostu v LH
V tomto věku nám umožňuje klást na hráče již značně náročné požadavky, jelikož
tělesná i duševní vyspělost je na vysoké úrovni. Stimulace rychlosti a obratnosti se
přibližuje vrcholu, takže je tedy možné zvyšovat požadavky na techniku a rychlost
bruslení, na obratnost a rychlost při hře s holí s kotoučem, při stanovených útočných i
obranných činnostech atd. Sportovní činnost se v tomto věku stává dominantním, až
speciálním zájmem. Přirozená živelná touha po pohybu ustupuje a nahrazuje ji uvědomělá
sportovní činnost. Silnou motivací v tomto období je stanovení postupných cílů a
zvyšování osobní výkonnosti. Pokud je motivace správná, tak tomuto všemu hráč
podřizuje svůj každodenní režim a celé tréninkové úsilí. Aktivita a uvědomělý přístup
hráče k tréninku zvyšují stupeň efektivnosti tréninkového procesu a také vytvářejí příznivé
podmínky pro práci trenéra. (Kostka, Wohl, 1979)

2.11 Roční tréninkový cyklus
Závodní období
Během závodního období je hlavním požadavkem konsekvence výkonnosti. Každá
tréninková jednotka v závodním období je jako mikroregulační mechanizmus výkonnosti
nejen obsahově, ale i objemově značně proměnlivá a pestrá. Jediným a také stálým
mikroregulačním ukazatelem je tudíž výkon v utkání. Jakékoliv rozhodování pro volbu
zátěže podmiňují diagnostické schopnosti a odezírání únavy, kondičního a psychického
stavu jedince. Jedním z dalších problémů v závodním období je vhodnost tréninku před,
nebo po utkání. (Bukač, 2005)
Po letní přípravě, která je sama o sobě fyzicky a psychicky velmi náročná, nastává
v ledním hokeji závodní období. V tomto období se utkání odehrávají v krátkém časovém
rozmezí od sebe a u některých jedinců dochází k fyzickému i psychickému útlumu. Pokud
by se tato skutečnost stávala opakovaně, může dojít i k celkovému zkrácení aktivní
sportovní kariery.
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2.12 Motorické testy v ledním hokeji
Zaciorskij (1981) popisuje testování jako zkoušení nebo měření jedince s cílem
určit jeho aktuální stav. Proces zkoušení je brán jako testování, naměřené číselné údaje
jako výsledky testu.
Testy, u kterých je obsahem určité pohybové zadání, nazýváme pohybové, nebo
motorické testy. Výsledky těchto testů mohou být různé pohybové výkony (čas, který je
potřebný k překonání vzdálenosti, počet opakování apod.), nebo kterékoliv fyziologické
nebo biomechanické charakteristiky.
Ovšem ne všechny zkoušky a měření mohou být využity jako unifikované a
standardní testy. Za tímto účelem musí mít své určité vlastnosti a musí vyhovovat daným
speciálním požadavkům, mezi které patří:


Spolehlivost (reliabilita) testu.



Platnost (validita) testu.



Vypracování systému hodnocení.

Ty testy, které splňují tyto požadavky, zvláště spolehlivost a platnost, mohou být
doporučeny pro široké používání (Zaciorskij – překlad Kovář 1981).
Kontrolování stavu trénovanosti má v českém ledním hokeji dlouhodobé kořeny.
V průběhu celé její historie byly vždy hledány možnosti, jak co nejlépe a nejpřesněji zjistit
stav určitých determinantů, které společně tvoří individuální výkon hráče. Testování nám
může poskytnout mnoho výhod. Podle Českého svazu ledního hokeje mají testy schopnost
určit predikci další výkonnosti, ukazovat na slabší stránky jedince a potažmo celého týmu.
Testy nám ověřují vhodnost a účinnost tréninkového programu, ale taky mohou předcházet
přetrénování. Mají schopnost psychicky motivovat hráče, podpořit důvěru v sama sebe a
vytvořit vůli se zlepšovat. Testy také automaticky navozují soutěživou atmosféru, což
může pozitivně ovlivňovat trénink a celkovou atmosféru v mužstvu.
Na internetových stránkách Českého svazu ledního hokeje můžeme najít testové
baterie, které jsou určené pro kategorie juniorů, staršího a mladšího dorostu. Jedná se o
baterii, která je složena z motorických testů zaměřených na posouzení všeobecné
připravenosti mimo led. Na zavedení této testovací baterie se aktivně podíleli členové
odborných komisí ČSLH, kluboví trenéři a bylo využito i mnoha zkušeností ze zahraničí.
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Každý z týmů má za povinnost toto měření absolvovat dva krát za rok a výsledky těchto
testů odeslat na Svaz Českého ledního hokeje. První měření probíhá na začátku sezony
(přelom července-srpna), a druhý krát v půlce sezony (prosinec). Tato testová baterie se
skládá z přesně daného obsahu a popisu testování jednotlivých měření. Ve své podstatě se
jedná o motorické testy, které by měli vypovídat a úrovni pohybových schopností jedince
(rychlost, síla, vytrvalost). Pod tímto textem uvádím obsah svazových testů pro kategorii
juniorů, staršího a mladšího dorostu:
Testy pro kategorii extraligy juniorů
1. Rychlost, agility (běh)
2. Rychlost, agility (hokej)
3. 5 - ti skok (odrazová síla)
4. Běh 3 x 200 m (anaerobní vytrvalost)
5. Benčpress opakovaně 80 % váhy těla (silová vytrvalost)
6. Běh 1500 m (aerobní vytrvalost)
Testy pro kategorii extraligy dorostu
1. Rychlost, agility (běh)
2. Rychlost, agility (hokej)
3. 5 - ti skok (odrazová síla)
4. Běh 1500 m (aerobní vytrvalost)
Tyto motorické testy hodnotí celkově více pohybových schopností, ne jenom pouze
rychlost. Protože se v této práci zaobírám rychlostními schopnostmi, níže se nachází
stručný popis těch motorických testů, které testují komplex rychlostních schopností.
Podmínkou objektivního testování je dodržovat přesně dané pořadí testů.
Rychlost, agility (běh)
Tento test provádíme zásadně na pevném, hladkém a neklouzavém povrchu.
Z kuželů vystavíme obdélník o rozměrech 10 x 5 m tak, že základnu tvoří 5 m. Uprostřed
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základny ve vzdálenosti 2,5 m jsou 4 kužele. Vzdálenost mezi jednotlivými kužely je 3,33
m. Testovaný sportovec startuje z levé strany u rohového kužele základny za čarou
z polovysokého startu. Oběhne protilehlý kužel a slalomem mezi kužely tam a zpět se
dostane ke kuželu křížem od startovního kužele, tam se otočí kolem kužele a po poslední
rovince protne cíl. Každý hráč má dva pokusy k provedení s přestávkou 5 až 10 min a
zapisuje se pouze lepší výsledek. Čas měříme s přesností na desetinu sekundy. Instruktážní
videa se dají nalézt na internetových stránkách ČSLH.
Rychlost, agility (hokej)
Jedná se o zcela stejný test jako předchozí, jen s tím rozdílem, že běh je prováděn
s vedením kuličky hokejovou holý. Tento test je charakterizován jako rychlostně,
obratnostní test spojený s hokejovou dovedností. Rozměry dráhy a zásady provedení testu
jsou stejné jako v prvním případě bez vedení kuličky hokejovou holí. Čas z tohoto testu
porovnáváme s výsledkem běžeckého testu bez hole. Rozdíl v dosažených časech nepřímo
vypovídá o úrovni ovládání hokejové hole, resp. kuličky. Instruktážní video se dá také najít
na internetových stránkách ČSLH.
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3 Cíle, hypotézy a úlohy výzkumu
3.1 Cíle práce
Cíle této bakalářské práce jsou následovné:


provést literární rešerše titulů, které pojednávaní o problematice
rychlostního tréninku ve sportu mládeže,



zjistit účinnost dvou měsíčního programu rychlostního tréninku v závodním
období 2017/2018 v kategorii mladšího dorostu extraligy ledního hokeje,



zhodnotit výsledky motorických testů na suchu a na ledě v kategorii
mladšího dorostu po intervenci rychlostního tréninku během závodního
období

3.2 Hypotézy výzkumu
H1: Předpokládám zlepšení v testech rychlosti na ledě.
H2: Předpokládám výrazné zlepšení v testech rychlosti na suchu.

3.3 Úkoly práce


prostudování domácí a zahraniční odborné literatury zabývající se tématem
rychlostního tréninku ve sportu v mládežnických kategoriích,



na základě poznatků získaných z odborné literatury sestavit dvou měsíční program
rychlostního tréninku a aplikovat ho v závodním období hráčů ledního hokeje
v kategorii mladšího dorostu,



provést motorické testy, které hodnotí stav motorických schopností,



získané data zavést do tabulek a grafů v programu Microsoft Excel,



zhodnotit výsledky provedených motorických testů,



porovnat výsledky motorických testů mezi jednotlivými hráči a daty testování,
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4 Metodika výzkumu
Tento výzkum byl realizován v průběhu sezony ledního hokeje 2017/2018 za
pomoci motorických testů. Sledovaný soubor tvořilo 17 hráčů týmu HC Rytíři Kladno
kategorie mladšího dorostu extraligy ledního hokeje. Do této kategorie se řadí hráči ve
věku v rozmezí od 14 do 15 let. Tato skupina probandů podstoupila v závodním období
dvou měsíční tréninkový program zaměřený na rozvoj rychlostních schopností. Tento
program rychlostního tréninku, který tato skupina absolvovala, byl sestaven na základech
informací získaných z odborné literatury.

4.1 Metody získávání výzkumných údajů
Hlavní metodou získávání výzkumných údajů bylo terénní testování. Při využití
terénních testů bývá obtížné standardizovat všechny podmínky měření a plně zajistit
reprodukovatelnost testu (schopnost test spolehlivě zopakovat). Předností terénních testů je
lepší specificita pro vyšetřované sportovce (Heller, Vodička, 2011)
V tomto případě jsme použili tři terénni testy, ze kterých byly dva na ledě a jeden na suchu.
Testování bylo prováděno vždy za přítomnosti dvou trenérů. Jeden trenér zapisoval
výsledky do tabulky a druhý trenér organizoval probandy před startem. Všichni hráči
prováděli motorické testy ve stejný den. Probandi byli před testováním seznámeni s
obsahem, způsobem provedení a hodnocení jednotlivých testů. Výsledky byly ihned
zapisovány a počítal se vždy jen ten lepší čas ze dvou pokusů. Stejným způsobem jako
první měření proběhlo i to druhé konečné měření.

4.2 Použité motorické testy
Během tréninkového programu jsem se soustředil na to s hráči rozvíjet více druhů
rychlostních schopností a ne pouze jeden typ. Jak je v teoretické části zmíněno, rychlost
bruslení a běhu jsou dvě rozdílné věci. Taktéž přímý pohyb a pohyb změnami směru je
naprosto odlišný. Jelikož jsme se v tréninkovém programu nijak speciálně nevěnovali
rozvoji techniky bruslení, tak jsem se rozhodl testovat hráče pouze z přímého bruslení
vpřed a bez vedení kotouče. Toto nám zaručuje pouze přímý pohyb se zrychlením a
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maximální rychlostí a intenzitou pohybu. Také běh do schodů je přímý pohyb vpřed, takže
se nejedná o nijak koordinačně složité cvičení.
Zásadní výhodou těchto vybraných testů je jejich jednoduchost přípravy, organizace
a provedení. Tyto testy mohou trenéři provádět pravidelně, v jakékoliv fázi sezony,
v jakékoliv fázi sportovní přípravy, podle toho, jak je zapotřebí. Těmito testy se dají
testovat jak hráči mládežnických kategorií, tak i hráči dospělí.
Cílem této bakalářské práce je s pomocí motorických testů zhodnotit úroveň rychlostních
schopností hráčů ledního hokeje v kategorii mladšího dorostu. Pro hodnocení rychlostních
schopností jsem využil následující testy:
1. Test rychlosti bruslení z brankové čáry na červenou čáru (27,12 m)
2. Test rychlosti bruslení z modré čáry na druhou modrou čáru (14,24 m.)
3. Měření rychlosti vyběhnutí schodů (10 m.)
Tyto testy hodnotí rychlost cyklickou akcelerační a maximální rychlost.
Test na suchu byl realizován dvě hodiny po testech na ledě. Popis jednotlivých testů je
následující:
Test rychlosti bruslení z brankové čáry na červenou čáru:
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Obrázek č. 2: Test rychlosti bruslení z brankové čáry na červenou čáru
Tento test měří maximální rychlost na vzdálenost dvaceti sedmi metrů. Test je prováděn
z brankové čáry na červenou čáru. Měřící zařízení (fotobuňky) jsou umístěny na ose těchto
čar.
Startovní poloha polovysokého startu, brusle nesmí přesahovat linii fotobuněk. Na
svůj vlastní popud proband začíná pohyb vpřed a snaží se v co nejkratším čase protnout
úroveň červené čáry značící konec dráhy. Toto bylo bráno jako jedno měření. V případě
brzkého startu dostal proband šanci nového startu.
V tomto testu se musí hráči pokusit vyvinout maximální rychlost z místa. Jelikož se
měřící zařízení spouští po projetí hráče mezi buňkami, je v tomto testu vynechána rychlost
reakce. Pokud by bylo měření zahájeno startovním povelem (zvukovým, taktilním nebo
optickým), byla by do testování zařazena rychlost reakční. To by nebylo na škodu, ale
rozebrání dílčích částí pohybu by bylo velice komplikované na vyhodnocení.
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Test rychlosti z modré čáry na druhou modrou čáru:

Obrázek č. 3: Test rychlosti z modré čáry na druhou modrou čáru
V tomto testu se jedná o maximální zrychlení z místa na vzdálenost čtrnácti metrů. Test se
provádí z jedné modré čáry na druhou modrou čáru. Měřící zařízení je umístěno na ose
těchto dvou čar. Při provedení tohoto testu se hráč snaží dosáhnout maximální rychlosti
z místa.
Startovní poloha polovysokého startu, brusle nesmí přetínat linii startovních
fotobuněk. Startovní pozice je libovolná, proband může startovat z jak čelního, tak i
bočního postavení. Stejně jako v předešlém testu, tak i v tomto případě, kdy se měřící
zařízení spouští po projetí hráče mezi buňkami, se z tohoto testu nedá vyčíst rychlost
reakce.
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Test rychlosti vyběhnutí schodů
Tento test je jako jediný ze tří použitých testů prováděn na suchu. V tomto testu
hráči musí vyběhnout v co nejkratším čase mírně stoupající schody v délce deseti metrů.
Proband zaujme polohu polovysokého startu. Proband na svůj popud začíná pohyb a snaží
se v co nejkratším čase protnout úroveň měřícího zařízení, které je umístěno na ose
posledního schodu ve vzdálenosti deseti metrů od startovního místa testu. Po proběhnutí
této vzdálenosti byl rovný prostor, takže hráči nebyli ovlivněni v tom smyslu, že by museli
ke konci testu zpomalovat z bezpečnostních důvodů.

4.3 Charakteristika zkoumaného souboru
Zkoumaný soubor se skládal ze 17 hráčů ledního hokeje ve věku od 14 do 15 let.
Hráči hrají ve své kategorii mladšího dorostu extraligu, tudíž nejvyšší ligu v republice. Na
tomto souboru byl aplikován dvouměsíční program rychlostního tréninku. Obsah těchto
tréninků je podrobněji rozebrán níže v této práci. V tabulce č. 2 jsou uvedeny ročníky a
hodnoty tělesné výšky a váhy testovaných probandů. Jméno probanda tvoří vždy jenom
iniciály kvůli zachování anonymity testovaných osob.
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Iniciály probandů

Tělesná hmotnost (v Tělesná výška (v Rok narození
kg)

cm)

P.S.

65

176

2003

T.S.

72

179

2003

F.S.

70

171

2002

K.K.

75

182

2002

J.B.

68

172

2002

H.T.

63

165

2003

O.K.

68

169

2002

L.T.

73

174

2002

A.U.

78

180

2002

P.Š.

71

168

2003

M.G.

78

175

2003

T.B.

81

179

2002

H.Š.

77

175

2002

R.S.

78

177

2002

T.R.

66

169

2003

R.Š.

79

178

2002

M.K.

174

69

2002

Tabulka č. 2: Tělesné rozměry a data narození testovaných probandů

4.4 Organizace výzkumu
Výše uvedené testy byly aplikovány v týmu HC Rytíři Kladno kategorie mladšího
dorostu extraligy ledního hokeje na začátku a na konci osmitýdenního tréninkového bloku
zaměřeného na rozvoj rychlostních schopností. Výzkum probíhal v závodním období.
První měření jsem provedl 18. 09. 2017 a druhé měření jsem provedl po daném
tréninkovém programu 20. 11. 2017. Obě měření proběhly za stejných podmínek.
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Místo testování:
ČEZ Stadion Kladno, Petra Bezruče 2531, Kladno
Velikost hřiště:
Délka: 59,5 m
Šířka: 26 m
Vzdálenost od brankové čáry na červenou čáru: 27,12 m
Vzdálenost mezi modrými čarami (střední pásmo): 14,24 m
Testovaná skupina:
Hráči ledního hokeje ročníku 2002 a 2003 z týmu HC Rytíři Kladno.
Měřící zařízení:
Elektronické měřící zařízení s přesností měření na setinu sekundy (fotobuňky).
Podmínky měření:
Před každým měřením měli hráči jeden den volna. Po sobotním mistrovském utkání
bylo v neděli úplné volno a v pondělí probíhaly testy. Tím by měla být zajištěna dostatečná
regenerace po zápase a adekvátní podmínky pro měření testů. Před začátkem měření měli
hráči společnou rozcvičku pod dohledem kvalifikovaného odborníka na zahřátí a protažení
svalů (15 min). Testovaní šli za sebou podle abecedního pořadí s tím, že byli seznámení
s provedením cvičení. Důležitým faktorem měření je provádění testů na kvalitně
upraveném ledě. Cvičení jsou organizačně velmi jednoduchá, což usnadnilo jeho korektní
provedení. U všech testů měl každý hráč maximálně 2 pokusy a zapisoval se ten lepší
z nich. Podmínkou bylo absolvovat test bez pádu. V případě pádu měl hráč po odpočinku
možnost nového pokusu

4.5 Program rychlostního tréninku
Program rychlostního tréninku byl sestaven na základě poznatků získaných z odborné
literatury. Metodotvorné komponenty byly navrhnuty podle doporučení a rad vícerých
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autorů, kteří se zabývají rychlostním tréninkem v této kategorii. Týdenní mikrocyklus
začínal v pondělí po volné neděli, kdy byl odpočinkový den po mistrovském utkání. Ve
cvičeních byla využita plynometrie přes překážky při respektování parametrů rozvoje
rychlostních schopností. Na ledě byly využity hokejky, přes které byly prováděny rychlé a
krátké starty opět v zatížení charakteristickým pro rozvoj rychlosti. Využili jsme taky
cvičení ve dvojicích a týmech pro nabuzení závodní atmosféry. Mezi opakováními jsme
dodržovali zásady zotavení organismu a proto byly pauzy delšího časového úseku.
Grafické znázornění cvičení a týdenní tréninkový mezocyklus najdete přiložené
v přílohách.
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5 Výsledky
V naši práci jsme se zaobírali problematikou rychlostního tréninku v ledním hokeji u
mládeže. Hlavním cílem bylo zjistit účinnost 2 měsíčního tréninkového režimu který se
zaměřoval na rozvoj rychlostních předpokladu. Měření probíhalo v závodním období a
bylo provedeno 2krát. První měření před naplánovanou intervenci a druhé po absolvovaní
námi zvoleného tréninkového režimu. Testováni probíhalo podle standardních podmínek
opsaných v metodické časti práce. Zkoumaný soubor se skládal ze 17 hráčů ledního hokeje
ve věku od 14 do 15 let. Hráči hrají ve své kategorii mladšího dorostu extraligu, tudíž
nejvyšší ligu v republice. Kompletní naměřená data byla zanesena do tabulek MS Excel,
který nám umožnil provést základní statistické výpočty, které uvádíme níže v rámci
výsledků výzkumu. Červenou barvou označujeme v následujících tabulkách vždy dva
nejlepší výkony v daném testování.

5.1 Test rychlosti vyběhnutí do schodů

Tento test je jako jediný ze tří použitých testů prováděn na suchu. V tomto testu hráči musí
vyběhnout v co nejkratším čase mírně stoupající schody v délce deseti metrů. Nejrychlejší
časy v testu vyběhnutí schodu na vzdálenost 10 m metrů při vstupním měření jsme
zaznamenali u hráčů P.Š (3,04 s) a R.S (3,05 s). Pro výstupné měření sledujeme nejlepší
výkony u hráčů J.B (2,77 s) a H.T (2,86 s). Největší rozdíly časových hodnot mezi
vstupním a výstupním testem sledujeme u hráčů J.B (- 1,32) je zlepšení o 36,8%. Tento
hráč v prvním měřeni zaznamenal nejhorší čas a ve druhém dosáhnul nejlepších výsledků
v celém testovaném souboru. U dvou hráčů P.Š (0,24 s) a H.Š (0,04 s) sledujeme zhoršení
výkonu po absolvovaní dvou měsíčního tréninkového režimu.

Analýza dat naších vstupních a výstupních měření ukazuje zlepšovaní průměrných
výsledků (3,22 s +- 0,13) a

(

3,05 s +- 0,24). Průměrné zlepšení v testu rychlosti vyběhnutí

do schodů zaznamenáváme hodnotu 0,17 s +- 0,32. Můžeme tvrdit, že účinky
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absolvovaného tréninkového režimu pozitivně působily na výsledky rychlostního testu
vyběhnutí do schodů.

P.S.
T.S.
F.S.
K.K.
J.B.
H.T.
O.K.
L.T.
A.U.
P.Š.
M.G.
T.B.
H.Š.
R.S.
T.R.
R.Š.

Vstupní
měření
3,07
3,25
3,26
3,14
3,59
3,17
3,3
3,16
3,23
3,04
3,26
3,18
3,33
3,05
3,23
3,23

Výstupní
měření
2,91
3,17
3,19
3,08
2,27
2,86
3,12
3,11
3,16
3,28
3,2
3,02
3,36
3,02
2,96
3,12

Rozdíl
-0,16
-0,08
-0,07
-0,06
-1,32
-0,31
-0,18
-0,05
-0,07
+0,24
-0,06
-0,16
+0,03
-0,03
-0,27
-0,11

M.G.

3,22

3

-0,22

Průměr
Maximum
Minimum

3,22
3,59
3,04

3,05
3,36
2,27

0,17
1,32
0,24

směr. odchylka

0,13

0,24

0,32

Hráči

Tabulka č. 3: Výsledky vstupních a výstupních měření v rychlostním testu vyběhnutí do
schodů a jejich rozdíly
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Na grafu č. 1 pozorujeme grafické znázornění jednotlivých výsledků testů (schody) před a
po absolvování naplánovaného tréninkového režimu pro každého jedince zvlášť.

Test - schody
4
3,5

Časový výkon

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Probandi
Vstupní test

Vystuoni test

Graf č. 1: Výsledky vstupního a výstupního testu schodů

5.2 Test rychlosti bruslení z modré na modrou

Při provedení tohoto testu se hráč snaží dosáhnout maximální rychlosti z klidné polohy,
test startuje hráč na základě svých pocitů. Nejlepší výkony při vstupním měření
pozorujeme u hráčů T.S. a M.G, kde časový výkon představoval hodnoty 2,35 s a 2,29 s.
Nejlepší výkony při výstupním měření jsme zaznamenali u hráčů J.B. (2,38 s) a A.U. (2,40
s). Když si porovnáme nejlepší časy při vstupním měření, kterého dosáhnul hráč M.G.
(2,29) a nejlepší čas po absolvování tréninkového programu zaměřeného na rozvoj
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rychlosti, kde nejlepší výsledek testu pozorujeme u hráče J.B. (2,38), pozorujeme značné
zhoršení o 3,8%. Tento fakt potvrzuje i výsledků rozdílů hodnot mezi opakovanými
měřeními, kde pozorujeme zhoršení časů u 9 hráčů, což je víc jak polovina výzkumného
souboru. Nejvýraznější zlepšení výsledků pozorujeme u hráčů O.K. (-0,36 s) a J.B. (0,15
s).
Analýza dat našich vstupních a výstupních měření poukazuje na mírně zhoršení
průměrného výsledku (2,55 + - 0,14 s) a (2,56 + - 0,12 s). Průměrné rozdíly hodnot v testu
rychlosti bruslení z jedné modré na druhou rychlosti poukazují na průměrně zhoršení 0,01
+ -0,16 s. Tento fakt indikuje, že zvolený tréninkový program neprokázal pozitivní
závislost s tímto rychlostním testem.

Hráči

Vstupní
měření

Výstupní
měření
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Rozdíl

P.S.
T.S.
F.S.
K.K.
J.B.
H.T.
O.K.
L.T.
A.U.
P.Š.
M.G.
T.B.
H.Š.
R.S.
T.R.
R.Š.
M.G.

2,63
2,35
2,66
2,54
2,53
2,49
2,82
2,69
2,51
2,51
2,65
2,75
2,5
2,44
2,54
2,51
2,29

2,72
2,67
2,62
2,58
2,38
2,42
2,46
2,65
2,4
2,68
2,71
2,64
2,45
2,46
2,58
2,74
2,44

+0,09
+0,32
-0,04
+0,04
-0,15
-0,07
-0,36
-0,04
-0,11
+0,17
+0,06
-0,11
-0,05
+0,02
+0,04
+0,23
+0,15

průměr
Maximum
Minimum
směr. odchylka

2,55
2,82
2,29
0,14

2,56
2,74
2,38
0,12

+0,01
-0,36
+0,32
0,16

Tabulka č.4: Výsledky vstupních a výstupních měření v rychlostním testu z jedné modré
čáry na druhou a jejich rozdíly

Na grafu č. 2 pozorujeme grafické znázornění jednotlivých výsledků testů (modrá-modrá)
před a po absolvování naplánovaného tréninkového režimu pro každého jedince zvlášť.
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Test modrá - modrá
3

Časový výkon (s)
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Graf č. 2: Výsledky vstupního a výstupního měření v testu modrá - modrá

5.3 Rychlostní test z brankové čáry na červenou čáru

Tento test měří maximální rychlost na vzdálenost dvaceti sedmi metrů. Test je provádění z
brankové čáry na červenou caru. Měřící zařízení (fotobuňky) jsou Umístění na ose těchto
čar. Na svůj vlastní popud probandů začíná pohyb vpřed a snaží se v co nejkratším čase
protnout úroveň červené čáry značící konec dráhy. Toto bylo bráno jako jedno měření. V
případě Brzkov startu dostal probandů šanci nového startu. Nejlepších výkonu při
vstupním měření dosáhli hráči M.G (3,81 s) a T.S (3,82 s). Pro druhé měření po
absolvování dvouměsíčního tréninkových programu pozorujeme nejlepší výsledky u hráčů
R.S (3,78 s) a M.G (3,8 s). U hráče M.G pozorujeme vynikající výsledky skoro ve všech
námi zvolených testech ověřujících rychlostní schopnosti. Nejvýraznější zlepšení v tomto
rychlostním testu sledujeme u hráčů H.T a A.U kde hodnoty rozdílů výsledků mezi testy
nabývají hodnot 0,31 s a 0,23.
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Analýza dat našich vstupních a výstupních měření poukazuje na mírné zlepšení
průměrného výsledku (4,05 + - 0,14 s) a (4,0 + - 0,17 s). Průměrné rozdíly hodnot v testu
rychlosti bruslení z brankové čáry na červenou caru poukazují na mírné zlepšení ve
výsledcích 0,05 + -0,11 s. Tento fakt indikuje, že zvolený tréninkový program prokázal
pozitivní závislost s tímto rychlostním testem a dosáhl zlepšení výsledků.

Tabulka č.5: Výsledky vstupních a výstupních měření v rychlostním testu z brankové čáry
na červenou

Hráči
P.S.
T.S.
F.S.
K.K.
J.B.
H.T.
O.K.
L.T.
A.U.
P.Š.
M.G.
T.B.
H.Š.
R.S.
T.R.
R.Š.
M.G.
průměr
Maximum
Minimum
směr. odchylka

Vstupní
měření
4,14
3,82
4,16
3,97
4,04
4,2
4,28
4,06
4,13
3,93
4,05
4,02
4,13
3,85
4,15
4,16
3,81
4,05
4,28
3,81
0,14

Výstupní
měření
Rozdíl
4,14
0
3,87
+0,05
4,18
+0,02
3,85
0,12
3,93
0,11
3,89
0,31
4,4
+0,12
4,03
0,03
3,9
0,23
3,92
0,01
4,11
+0,06
3,91
0,11
4,14
+0,01
3,78
0,07
4,17
+0,02
4
0,16
3,8
0,01
4
4,4
3,78
0,17

0,05
0,31
0,12
0,11
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Na grafu č. 3 pozorujeme grafické znázornění jednotlivých výsledků testů (branková červená) před a po absolvování naplánovaného tréninkového režimu pro každého jedince
zvlášť.

Časový výkon (s)

Test červená-bránková
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
1
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6
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9
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12
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15

16

17

Probandi
Vstupné meření

Výstupné meření

Graf č. 3: Výsledky vstupního a výstupního měření v testu červená-branková.

5.4 Shrnutí výsledkové části

V této kapitole zhodnotíme účinnost dvouměsíčního tréninkového programu, který jsme
hodnotili na základě vstupních a výstupních výsledků vybraných motorických testů
hodnotících rychlostní předpoklady sportovce. Tyto rozdíly výkonů jsme zanesli do
škatulových grafů, které jsou pro přehlednost a prezentaci těchto rozdílů najvíc vhodné.
Znázorňují rozmezí výkonů, dále 25% a 75% kvartily, které ohraničují 50% výsledků a
median, který je vyobrazený tučnou čarou.
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Test rychlosti bruslení z brankové čáry na červenou čáru (27,12 m)
Průměrné rozdíly hodnot v testu rychlosti bruslení z brankové čáry na červenou čáru
poukazují na mírné zlepšení ve výsledcích 0,05 + -0,11 s. Tento výsledek po absolvování
tréninkového programu znamenal zlepšení výsledkoů o 1,2%.

Test rychlosti bruslení z modré čáry na druhou modrou čáru (14,24 m.)
Průměrné rozdíly hodnot v testu rychlosti bruslení z jedné modré čáry na druhou modrou
čáru poukazují na průměrné zhoršení 0,01 + -0,16 s. Tento výsledek po absolvování
tréninkového programu znamenal zhoršení výsledků o 0,4%.
Měření rychlosti vyběhnutí do schodů (10 m.)
Průmerné zlepšení v testu rychlosti vyběhnutí do schodů zaznamenáváme hodnotu 0,17 s
+- 0,32. Tento výsledek po absolvování tréninkového programu znamenal zlepšení
výsledků o 5,3%.
Na grafu č. 4 můžeme pozorovat průměrné rozdíly hodnot vstupních a výstupních měření
pro jednotlivé testy. Kladné hodnoty představují zhoršení (pomalejší časy), naopak
hodnoty záporné představují zlepšení (rychlejší časy).
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Graf č. 4: grafické znázornění průměrných rozdílů hodnot skupiny vstupního a výstupního
měření v rámci zvoleného motorického testu, hodnota udává časový výkon v sekundách (s)

.
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6 Diskuze
V rámci této bakalářské práce jsme si stanovili za cíl zjistit vliv dvouměsíčního
tréninkového režimu zaměřeného na rozvoj rychlostních schopností. V teoretické části
práce jsme na základě stanovených úkolů pro splnění cílů bakalářské práce prostudovali
odbornou literaturu zabývající se rozdělením ročního tréninkového cyklu (Pavliš, 2003;
Perič, Dovalil, 2010) a pohybových schopností v ledním hokeji (Bukač, 2005 ; Brown,
2007). Monitoring jsme prováděli pomocí 3 testů které měly ověřit rozvoj rychlostních
schopností hráčů ledního hokeje v kategorii mladšího dorostu:
1. Test rychlosti bruslení z brankové čáry na červenou čáru (27,12 m)
2. Test rychlosti bruslení z modré čáry na druhou modrou čáru (14,24 m.)
3. Měření rychlosti vyběhnutí do schodů (10 m.)

Testování jsme opakovali 2x a to před absolvováním naplánovaného tréninkového režimu
a hned po jeho ukončení. V následující části se budeme snažit porovnat námi změřené testy
s odbornou literaturou a taktéž uvedeme možné faktory, které mohly ovlivnit výsledky
testů.

Test rychlosti bruslení z brankové čáry na červenou čáru (27,12 m)
Nejlepších výkonů při vstupním měření dosáhli hráči M.G (3,81 s) a T.S (3,82 s). Pro
druhé měření po absolvování dvouměsíčního tréninkového programu pozorujeme nejlepší
výsledky u hráčů R.S (3,78 s) a M.G (3,8 s). U hráče M.G pozorujeme vynikající výsledky
skoro ve všech námi zvolených testech ověřujících rychlostní schopnosti. Tento fakt
indikuje u hráče vysokou úroveň rychlostních schopností a genetickou predispozici
vysokého počtu rychlých svalových vláken. U hráče T.S který zaznamenal při prvním
měření druhý nejlepší výkon (3,82 s), pozorujeme zhoršení výkonu při výstupním měření o
0,05 s. To mohlo být způsobené tím, že naplánované tréninkové zatížení nevyhovovalo
tomuto sportovci a nedokázal zlepšit svůj výkon v tomto testu. Velikou úlohu před
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realizací rychlostního výkonu může sehrát i způsob rozcvičení před samotnou realizácí,
protože práce Zapalčová (2016) potvrdila zhoršení výkonu po aplikaci statického
strečinku. Nejvýraznější zlepšení sledujeme u hráče H.T. který se zlepšil o 0,31 s (7,4%).
Když si porovnáme nejvýraznější zlepšení (0,31 s) u hráče H.T a průměrné zlepšení
časových výkonů u celé skupiny (0,05 s), tak můžeme tvrdit, že naplánovaná pohybová
intervencie nevyhovovala všem hráčům stejně, ale to vychází z individuálních zvláštností a
genetických predispozic každého sportovce.

Test rychlosti bruslení z modré čáry na druhou modrou čáru (14,24 m.)
Nejlepší výkon v tomto rychlostním testu u vstupního měření před absolvováním
tréninkového režimu sledujeme u hráče M.G (2,29 s). Tento hráč prokázal dobrou úroveň i
v rychlostním testu na delší vzdálenost (27,12 m)a to indikuje závislost mezi těmito testy
pro velkou podobnost komponentů které ovlivňují rychlostní výkon. Průměrné rozdíly
hodnot v testu rychlosti bruslení z jedné modré čáry na druhou modrou čáru poukazují na
průměrné zhoršení celé skupiny o 0,01 + -0,16 s. Tuto skutečnost podtrhuje i fakt, že až 9
hráčů z celkového počtu 17 dosáhlo horších výsledků po absolvování naplánovaného
trénikového programu. To mohlo být způsobené nevhodným nastavením specifických
parametrů pro zatížení (objem, intenzita, výběr cvičení) a nebo nedostatečným zotavením
organismu, kdy sportovci neměli dostatek prostoru pro zotavení a tak nenastala
požadovaná adaptace organismu pro zlepšení rychlostních schopností.
Měření rychlosti vyběhnutí do schodů (10 m.)
Nejrychlejší časy v tomto testu pozorujeme u hráčů P.Š a R.S, kde hodnoty dosahovaly
výsledkoů 3,04 s a 3,05 s. Druhé měření se ukázalo jako úspešnější a zaběhnuté časy
dosahovaly lepších výsledkoů a to konkrétně u hráčů J.B (2,77 s) a H.T (2,86 s). Tato
skutečnost naznačuje, že pro tento test se ukázal absolvovaný trénink jako velmi úspešný.
Tento fakt podtrhuje i zlepšení u hráče J.B, který v porovnání se vstupním měřením dosáhl
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výsledku o 1,32 s lepší a to znamenalo zlepšení o 36,8%. Při tomto testu pozorujeme
zhoršení výsledku jen u dvou hráčů P.Š (0,24 s) a H.Š (0,04). To se jeví oproti testu
(modrá-modrá), kde se zhoršilo až 9 hráčů jako velmi pozitivní účinek tréninku na výkon.
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7 Závěry
Tato bakalářská práce se zabývala tématem rozvoje rychlostních parametrů u hráčů
ledního hokeje v kategorii mladšího dorostu. Tento výzkum byl realizován v průběhu
sezony ledního hokeje 2017/2018 za pomoci motorických testů. Sledovaný soubor tvořilo
17 hráčů týmu HC Rytíři Kladno kategorie mladšího dorostu extraligy ledního hokeje. Do
této kategorie se řadí hráči ve věku v rozmezí od 14 do 15 let. Tato skupina probandů
podstoupila v závodním období dvou měsíční tréninkový program zaměřený na rozvoj
rychlostních schopností. Tento program rychlostního tréninku, který tato skupina
absolvovala, byl sestaven na základech informací získaných z odborné literatury.
V této části práce se budeme soustředit na zhodnocení dopředu naplánovaných hypotéz a
zhodnotíme naše výsledky práce a jejich význam a využití pro praxi.
V hypotéze číslo 1 jsme předpokládali významné zlepšení v testech rychlosti na ledě na
úrovni 5%. Analýza dat našich vstupních a výstupních měření poukazuje na mírné zlepšení
v rychlostním testu branková-červená čára o 1,2%. V testu modrá-modrá prokázali
výsledky po absolvování trénikového programu dokonce zhoršení o 0,4% pro celou
skupinu.
Tuto hypotézu proto zamítáme.
V hypotéze číslo 2 jsme předpokládali výrazné zlepšení v testech na suchu na úrovni 5%.
Průměrné zlepšení v testu rychlosti vyběhnutí do schodů zaznamenáváme hodnotu 0,17 s
+- 0,32. Tento výsledek po absolvování tréninkového programu znamenal zlepšení
výsledků o 5,3%. Tuto hypotézu z tohoto důvodu potvrzujeme.

Lední hokej je sportovní hra, která se v dnešní době stává rychlejší a agresivnější. Z toho
důvodu jsou nároky kladené na hráče stále vyšší. Problematika rozvoje rychlostních
předpokladů je velmi náročná jak z hlediska ontogeneze a senzitivních období pro rozvoj
vybraných pohybových předpokladů, ale taktéž trénikový program musí respektovat
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individuální zvláštnosti a potřeby každého jedince, pokud

chceme dosáhnout

požadovaných adaptací. Výsledky této práce nám umožnily nahlédnout na tuto
problematiku a zhodnotit zvolený program. Můžeme pozorovat, že někteří hráči reagovali
lépe na zvolený trénink a někteří ne až tak dobře. V progresivních a ekonomicky silných
klubech se do kondičních trenérů začíná investovat už při mladeži a tento fakt je velmi
pozitivní pro český hokej, protože mladí hráči můžou profitovat celou svou sportovní
kariéru z dobrého kondičního základu vybudovaného v mladežnickém věku.
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TÝDENNÍ MICROCYKLUS
Trener: Jan Kregl

Cíl:

Dva silní soupeři : 2 výhry!!!!!

Týdenní mikrocyklus číslo: 23 Období:

Místo

Objem
v min.

Den
Datum

5.2-11-2.2018

Závodní období

MOTIV: MUSíME BÝT SILNÍ NA PUKU !!!!!!!!!

Stručný obsah náplně tréninku

ZS

60-60-20

Pondělí

Rolování, Uvolnění DK, sprinty-testy
Rychlost, akcellerace, HčJ-střelba
vyběhání, rolování

ZS

45-60-20

Úterý

Trénink HČJPosilovna DK 17.00 . Trénink rovno. Sit-intenzivní trénink
Vyběhání , rolování

ZS

20-60-40

Středa

individuální rozcvička podle školy
Nerovnovážné situace, zapojení obránce do útoku, herní varinaty
posilovna povinná!!!!

Poznámky
17:00 sraz
18:30-19:30
30 min
7.15-8.05
18:30-19:30
20 min
15:00 sraz
16:00-17:00
45 min

ZÁPAS

ZS

29.IV

Čtvrtek

13:30 sraz
15:00 sraz
vyběhání

ZS

15-60-35

Pátek

Individuální rozcvička podle školy
Tlak do brány, hry, Přesilovky!!!!

14:45-15:45

ZÁPAS

ZS

Sobota

20 min
BUS 9:45
12:00
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Neděle

VOLNO

64

