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I. TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

1 ÚVOD 
 

 

Lední hokej patří mezi nejoblíbenější sporty nejen v České republice, ale i ve 

světě. Jde o vysoko-intenzivní kontaktní kolektivní sportovní hru, která si svou popularitu 

získává především svou dynamikou, specifičností prostředí a různorodostí herních 

situací, které dokáží diváka vtáhnout do děje. Povaha ledního hokeje vyžaduje od hráčů 

vysokou úroveň fyzické zdatnosti – rychlosti, síly i obratnosti. V současné době se hokej 

stává stále rychlejším a agresivnějším, a tak vzrůstají i nároky na hráče a jejich kondiční 

připravenost. V ledním hokeji je velmi důležitá rychlost rozhodování a provedení úkonu, 

a tak může i malé snížení výkonnosti výrazně ovlivnit hráčovu schopnost plnit správně 

své povinnosti. Kondiční trénink se proto pro hráče stává nepostradatelnou částí jejich 

tréninkového procesu nejen v sezóně, ale především mimo ni. Důležitost kondiční 

přípravy můžeme pozorovat na hráčích v NHL (Národní hokejové lize), kde odehrají 

obrovské množství zápasů za poměrně krátkou dobu, a přesto jsou schopni podávat 

výkony na nejvyšší úrovni. Právě to bylo jedním z důvodů zvolení tématu této bakalářské 

práce, zvědavost, zda se kondiční příprava na sezónu v nejlepší hokejové lize světa 

nějakým způsobem odlišuje od přípravy na sezónu v české extralize. Vzhledem 

k vysokému počtu českých hráčů působících v NHL, kteří zde sklízejí nejen individuální 

úspěchy, je zajímavé obě ligy v tomto ohledu porovnat. Dalším důvodem je moje osobní 

zkušenost s kondiční přípravou v ledním hokeji, kdy jsem měla možnost absolvovat 

několik tréninkových jednotek s hráčem, který před pár lety působil v české nejvyšší 

soutěži a nyní působí již dva roky v NHL. Mohla jsem tedy nejen sledovat jeho přípravu, 

ale také si ji sama vyzkoušet.  

Práce zabývající se kondiční přípravou v ledním hokeji je rozdělena do dvou částí. 

Teoretická část práce se věnuje základní charakteristice ledního hokeje zaměřené na 

kondiční přípravu mimo led. V práci je taktéž charakterizována současná podoba obou 

lig, která hraje v kondiční přípravě důležitou roli. V teoretické části práce jsou také 

uvedena specifika kondiční přípravy v ledním hokeji a dělení kondičních schopností 
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s jejich využitím v ledním hokeji. Neméně důležitou kapitolou je v této práci kapitola 

týkající se ročního tréninkového cyklu v ledním hokeji, od kterého se odvíjí celá kondiční 

příprava.  

V praktické části práce se zaměřuji na analýzu kondiční přípravy v extraligovém 

klubu Piráti Chomutov1 a v klubu Chicago Blackhawks jako zástupce NHL. Základním 

kamenem druhé části bakalářské práce jsou exkluzivní rozhovory s kondičními trenéry 

vybraných hokejových klubů, které mi byly poskytnuty, stejně jako rozhovory s hráči 

týkající se jejich názoru na kondiční přípravu.  

Práce by měla sloužit jako náhled do průběhu kondiční přípravy vybraných klubů 

v české extralize a NHL pomocí rozhovorů s kondičními trenéry a hráči. Posláním této 

práce je odhalit odlišnosti průběhu kondiční přípravy v NHL od české extraligy, které 

nejsou na první pohled viditelné někomu, kdo v NHL nepůsobil, a mohl by tak tyto 

informace využít pro svoji praxi.   

 
1 V době vypracovávání bakalářské práce klub Piráti Chomutov působil v extralize (v sezóně 2018/2019 se 

jim však nepodařilo extraligu zachránit a v následující sezóně 2019/2020 tak budou působit v 1. lize).  
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2 PŘEHLED LITERATURY – VSTUP DO PROBLEMATIKY  
 

 

Téma kondiční přípravy v ledním hokeji už bylo zpracováváno mnohokrát. 

Z českých publikací z posledních let je nutností uvést publikaci Kondiční trénink pro 

sportovní hry od Jebavého, Hojky a Kaplana (2017), v níž se autoři zabývali 

problematikou rozvoje pohybových schopností a ročním tréninkovým cyklem v hokeji, 

fotbale a basketbale. Další zajímavou publikací na téma rozvoje silových schopností 

v ročním tréninkovém cyklu v ledním hokeji je Celoroční trénink pro hráče ledního 

hokeje: celoroční tréninkový plán pro mladší dorost, starší dorost a juniorskou kategorii 

pro nastolení trvalé silové progrese: motivace, síla, transfer od autorů Šťastného a Petra 

(2013). Mimo literatury bylo toto téma zpracováno také v několika závěrečných prací. Ve 

své diplomové práci se kondiční přípravě mimo led věnuje Hanzlík (2013), který zde 

analyzuje kondiční přípravu „A“ týmu klubu Rytíři Kladno. Dalším užitečným zdrojem 

je bakalářská práce Michaela Obrtela (2015), který se věnuje specificky stimulaci 

explozivní síly v ročním tréninkovém cyklu hokejistů. A v neposlední řadě také 

diplomová práce Martina Otipky z roku 2019, ve které analyzuje kondiční přípravu čtyř 

extraligových týmů v České republice na základě dotazníků. Jedním z týmů je také tým 

Piráti Chomutov, jehož příprava je analyzována v této práci.   

Ze zahraniční literatury je nutné zmínit publikaci Hockey Anatomy z roku 2018 

od autorů Terryho a Goodmana, kde se věnují nejdůležitějším kondičním schopnostem 

v hokeji, uvádí zde seznam cviků pro jejich rozvoj a provedení každého cviku detailně 

popisují. Další publikací na téma kondičního tréninku je publikace od autorů Baechla a 

Earla z roku 2008, kde se autoři věnují základům silového a kondičního tréninku v ledním 

hokeji. Zajímavým zdrojem pro informace o kondiční přípravě jsou zahraniční vědecké 

časopisy. Například v číslech časopisu Strength and conditioning journal můžeme nalézt 

hned několik článků na téma kondiční přípravy, ročního tréninkového cyklu i informace 

o testování v ledním hokeji. Jedním z nich je článek z roku 2004 od autorů Ebbena, 

Carrolla a Simenze zabývající se analýzou kondičních tréninků v NHL na základě 

odpovědí trenérů z různých týmů NHL. O deset let později, v roce 2014, vyšel ve stejném 

časopise článek zabývající se přístupem ke kondičnímu tréninku v ledním hokeji od 

Nightingala. Tématem přípravy na náročnost hokejové sezóny se ve stejném časopise 

zabývá Kevin Neeld, které toto téma zpracoval v roce 2018.  
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Při vyhledávání literatury na téma komparace kondiční přípravy mezi dvěma 

profesionálními hokejovými ligami v různých státech jsem ale bohužel došla k závěru, že 

není mnoho publikací, které by se přímo tímto tématem zabývaly. Z českých publikací je 

prakticky jedinou prací, která by se zabývala komparací kondiční přípravy v různých 

zemích diplomová práce Michaela Obrtela z roku 2017, kde se autor zabýval komparací 

kondiční přípravy v české extralize a na kanadské univerzitě. Další diplomovou prací, 

která se alespoň blíží našemu tématu je diplomová práce Michaela Janka (2018), která se 

zabývá kondičními předpoklady českých hráčů ledního hokeje v NHL podle anaerobního 

testu Wingate a výsledky těchto testovaných hráčů pak porovnává s normou výsledků 

v extralize v České republice.   
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3 CHARAKTERISTIKA LEDNÍHO HOKEJE 
 

 

Lední hokej je kolektivní sportovní hra řízená mezinárodně uznávanými pravidly, 

která se řadí mezi nejrychlejší a nejtvrdší sportovní hry. Charakteristická je velmi častými 

změnami směru a osobními souboji, klade tedy mimořádné nároky na všestrannou 

připravenost hráčů. Nejdůležitějším faktorem z hlediska kondičních schopností je 

explozivní síla (Bukač, 2005), nezbytná je také vysoká úroveň další schopnosti – 

rychlostní vytrvalosti (Jebavý, Hojka, Kaplan, 2017). 

Hokej je velmi specifický místem, ve kterém se odehrává – na ledové ploše 

ohraničené mantinely, po které se hráči pohybují na bruslích. Hokejové bruslení tvoří 

základ pro všechny ostatní činnosti, které hráči na ledě vykonávají. Cílem hráčů je za 

pomoci manipulace s holí umístit puk do soupeřovy branky. Právě manipulace 

s hokejovou holí, za pomoci které je ovládán kotouč, je podle Kostky, Bukače a Šafaříka 

(1986) jedním z mnoha úkonů, které musí hráči dokonale ovládat.  

V utkání, které trvá v základní části 60 minut čistého času, proti sobě nastupují 

dvě mužstva, každé může mít maximálně 20 hráčů a 2 brankáře. Ve hře je vždy 

maximálně 6 hráčů, z nichž 1 je brankář. Rychlost, ve které se lední hokej hraje, osobní 

souboje a náročnost pohybových úkonů způsobuje poměrně rychlé vyčerpání, proto je 

v hokeji nezbytné střídání. Hráči jsou střídáni v průměru po čtyřiceti až šedesáti 

sekundách, výsledkem čehož je nepravidelná herní činnost, a tedy i nepravidelná intenzita 

zatížení (Baechle, Earle, 2008). O nepravidelné intenzitě zatížení hovoří ve své publikaci 

také Kostka, Bukač a Šafařík (1986). Z tohoto důvodu je pro hokejistu, jak již bylo 

zmíněno výše, velmi důležitá rychlostní vytrvalost, jelikož musí být schopen podávat 

téměř maximální výkon po celou dobu svého střídání.  

Mimo rychlostní vytrvalosti a silové schopnosti musíme zmínit také schopnosti 

koordinační, vzhledem k častým změnám směru.  

Společně s pohybovými schopnostmi je však důležitá také psychická stránka 

sportovce, především jeho herní myšlení. Herním myšlením nazýváme dovednost, díky 

které je hráč schopen řešit různé herní situace co nejrychleji, a tím nejlepším možným 

způsobem (Bukač, 2005).  
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4 CHARAKTERISTIKA ČESKÉ EXTRALIGY LEDNÍHO 

HOKEJE 
 

 

K tomu, abychom si udělali ucelený obraz o české extralize ledního hokeje je 

nutné zmínit krátce její historii. Hokej se v českých zemích do povědomí lidí dostal již 

na přelomu 19. a 20. století, kdy v roce 1894 zveřejnil časopis Sport a hry článek, v němž 

se psalo o možném počtu hráčů na ledě, způsobech hry a o náčiní, které je možné při 

hokeji využívat (Gut, 2004).  Předchůdcem české extraligy ledního hokeje byla 

Československá hokejová liga, nejvyšší klubová hokejová soutěž u nás v letech 1936–

1993. Historii ligy však přerušila druhá světová válka, kdy se na území Čech a Moravy 

hrála Českomoravská liga a na území Slovenského státu Slovenská liga. Po válce se 

soutěž rozšiřovala, zkvalitňovala a vznikaly nové zimní stadiony, které před válkou na 

našem území chyběly. Hokejová liga byla výrazně ovlivněna politickou situací ve státě, 

především totalitním režimem a rozpadem federace v roce 1992. Po rozpadu 

Československa došlo ke vzniku dvou samostatných soutěží, roku 1993 tedy vzniká česká 

Extraliga ledního hokeje a slovenská Extraliga ledního hokeje.   

V nejvyšší české soutěži, která nyní nese název Tipsport extraliga ledního hokej 

(TELH), se mezi sebou v základní části utkává 14 týmů v 52 kolech, přičemž se mezi 

sebou utká každý s každým celkem čtyřikrát. Po základní části následuje rozšířené play-

off. Nejprve se hraje předkolo play-off, kterého se zúčastní týmy umístěné po základní 

části na sedmém až desátém místě. Spolu se utkají sedmý tým s desátým a osmý 

s devátým, hraje se na tři vítězné zápasy. Po odehrání předkola následuje klasické play-

off o titul Mistra České republiky. Všechna kola soutěže se hrají na 4 vítězné zápasy. 

Jedenáctý až čtrnáctý tým tabulky po základní části se mezi sebou utkávají v play-out, 

kde se každý s každým utká dvakrát, celkem je tedy odehráno 6 kol. Týmy na posledních 

dvou místech hrají baráž s dvěma vítěznými semifinalisty, každý se zde utká s každým 

čtyřikrát. Dva vítězové pak postupují nebo zůstávají v soutěži (Historie českého hokeje, 

2017). 

Základní část trvá zhruba 6 měsíců, hrát se začíná v září a poslední kolo se hraje 

na začátku března, v sezóně 2018/2019 bylo poslední kolo odehráno 8.3. 2019. Před 

samotným zahájením sezóny hraje každý tým několik přípravných zápasů, jejich počet se 

pohybuje mezi 6 až 10. V sezóně následně hraje každý tým 2-3 utkání v týdnu, hracími 
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dny jsou nejčastěji pátek a neděle, popřípadě se k nim přidává úterý (Tipsport ELH, 

2019). Díky tomuto rozpisu utkání je v základní části možné zařazovat mezi jednotlivá 

utkání kondiční tréninkové jednotky, které jsou z hlediska udržení vysoké úrovně kondice 

po celou dobu sezóny velmi důležité (Šťastný, Petr, 2013). 

Po základní části následuje výše zmíněné play-off, nesoucí název Generali play-

off, nebo play-out. Doba setrvání týmu v play-off závisí na jeho úspěšnosti. Vyřazovací 

boje tak mohou trvat pouhý týden, ale i necelé dva měsíce. S ohledem na aspekt kondice 

je nutné zmínit, jaký má play-off stanovený herní formát, jak často utkání probíhají. Jak 

již bylo řečeno, hraje se na tři, případně čtyři vítězná utkání, přičemž se vždy hrají dva 

dvojzápasy, tzn. dva dny po sobě, s jedním dnem volna mezi nimi. Následuje vždy jeden 

zápas a jeden den volna (Tipsport extraliga, 2018). Kvůli velkému počtu odehraných 

zápasů ve velmi krátké době dochází u hráčů k nakumulování únavy a prodloužení času 

regenerace, proto je tréninková intenzita signifikantně redukována (MacLean, 2008).  

O ovlivňování pohybových schopností a množství tréninkových jednotek se ve 

své práci zmínil Hanzlík (2014). Společně s MacLeanem (2008) se shodují, že náročnost 

hokejové sezóny je taková, že v základní části soutěže, ale především ve vyřazovacích 

bojích, není možné zařadit tolik tréninkových jednotek, aby docházelo k rozvoji kondice. 

Hlavní oblastí soustředění je proto podle nich udržení dosažené úrovně kondičních 

schopností, které hráč nabral před začátkem sezóny, v přípravném období.  
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5 CHARAKTERISTIKA NHL 
 

 

National Hockey League, národní hokejová liga, původně kanadská, později 

kanadsko-americká profesionální hokejová soutěž je považována za nejprestižnější logu 

světa. Byla založena 22.11. 1917 v Montrealu. Ve vůbec první sezóně, která se odehrála, 

působilo pět týmů a každý z nich odehrál 22 zápasů. Dva nejlepší týmy se pak utkali 

v boji o postup do finále Stanley Cupu. Od první sezóny pak liga prošla několikaletým 

vývojem, při kterém se liga rozrostla o několik týmů. Po hospodářské krizi však NHL 

hrálo opět pouze šest týmů, tzv. „Original six“, mezi kterými byl mimo jiné také klub 

Chicago Blackhawks, kterému se věnuji v praktické části práce.  

V průběhu dalších let docházelo opět k přibývajícímu počtu týmů a také 

přibývajícímu počtu zápasů (Stránský, 1994). K poslednímu rozšíření došlo v roce 2017, 

kdy do ligy vstoupil klub Golden knights Las Vegas. Nyní se NHL účastní 31 klubů ze 

Spojených států amerických a Kanady skládající se z hráčů z celého světa. Tyto kluby 

jsou rozděleny do dvou konferencí (Obr. 1), východní, která se dále dělí na atlantickou a 

metropolitní divizi, a západní, která se dělí na pacifickou a centrální divizi. V každé z 

těchto divizí je osm týmů, pouze centrální zahrnuje klubů sedm (Teams, 2018).  

 

 
 

Obrázek 1 – Rozdělení klubů do východní a západní konference v NHL (Zdroj: 

https://www.eliteprospects.com/league/nhl) 
  

https://www.eliteprospects.com/league/nhl
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Sezóna se, stejně jako v Tipsport extralize českého hokeje, skládá ze dvou částí. 

První z nich je základní část, ve níž odehraje každý klub 82 utkání, po jejím skončení 

přichází na řadu část druhá, play-off. Na rozdíl od Tipsport extraligy se však v NHL 

nehraje play-out ani baráž o udržení, protože je liga fixní, a nedá se z ní ani sestoupit, ani 

do ní postoupit. Před samotnou základní částí se hrají, stejně jako v Tipsport extralize, 

přípravné zápasy. Jejich počet se pohybuje okolo šesti až osmi (Teams, 2018). 

Základní část NHL začíná první středu v říjnu a končí začátkem dubna, je tedy 

stejně dlouhá jako základní část Tipsport extraligy, začíná a končí však o měsíc později 

a hráči v ní odehrají o 30 utkání více. Herní systém NHL je poněkud složitější než herní 

systém extraligy. V současnosti hraje v západní konferenci každý tým 26 nebo 29 zápasů 

proti týmům ve své divizi, 21 nebo 24 utkání proti týmům ze své konference a 32 zápasů 

proti 16 celkům z východní konference. Ve východní konferenci se pak každý tým utká 

ve 28 zápasech proti soupeřům ve stejné divizi, ve 24 zápasech proti týmům ze své 

konference a 30 utkání odehraje proti týmům ze západní konference. Tento rozpis sezóny 

byl vytvořen s cílem zredukovat cestování, které fyzicky zatěžovalo hráče (Jedlička, 

2012). Na rozdíl od Tipsport extraligy nejsou v NHL pevně dané hrací dny.  

Po skončení základní části následuje Stanley Cup play-off, do kterého postupuje 

celkem 16 týmů, tři nejlepší celky z každé divize a držitelé tzv. divokých karet, což jsou 

další dva nejlepší týmy z každé konference, podle počtu bodů získaných v základní části. 

Obě konference mají nezávislá play-off, a tak se týmy z opačných konferencí mohou 

potkat až ve finále o Stanley Cup. Trvání play-off závisí na úspěšnosti týmu, v případě 

postupu do finále může trvat dokonce více než 2 měsíce. Finálové zápasy se hrají až do 

poloviny června, hráči tak mohou mít sezónu dlouhou až osm a půl měsíce. Rozložení 

utkání je stejné jako u Generali play-off. Při takovémto obrovském zatížení je kladen 

obrovský důraz na regeneraci, na kterou ale nezbývá příliš času, protože se hráči musí 

zanedlouho opět začít připravovat na nadcházející sezónu (Goodman, 2017).   
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6 KONDIČNÍ PŘÍPRAVA V LEDNÍM HOKEJI MIMO LED 
 

 

Jak již bylo řečeno výše, vysoká úroveň kondiční připravenosti je pro sportovní 

výkon v ledním hokeji klíčová. Kondiční trénink je podle Periče a Dovalila (2010) trénink 

zaměřený na stimulaci pohybových schopností a jeho cílem je vytvořit kondiční základy 

pro sportovní výkon. Těmito pohybovými schopnostmi jsou síla, rychlost, vytrvalost, 

koordinace a pohyblivost. Je to trénink, který vyžaduje pochopení správného načasování 

mentální, neuromotorické a metabolické jednoty. A tak se v dnešní době proces rozvoje 

kondičních schopností stává uměním, jehož úkolem je připravit organismus sportovce na 

vrcholový výkon bez zdravotní újmy. Kondiční připravenost k výkonu je zajištěna 

tréninkem na ledě a mimo led. Při volbě cvičení se bere zřetel na předpokládané ovlivnění 

jednotlivých svalových skupin a pohybových schopností. Cílem aplikace různých modelů 

zatížení je dosáhnout metabolické adaptace pro požadovaný pohyb ve hře (Perič, Dovalil, 

2010). 

V posledních letech se rapidně zvyšují nároky na fyzické a psychické parametry 

hráčů. Hráči se stávají rychlejšími, silnějšími a více aerobně zdatnějšími (Quinney et al., 

2008). Aby se hráč stal úspěšným, musí umět rychle měnit směr a rychlost při bruslení a 

vyvíjet při něm vysokou intenzitu, což vyžaduje dostatečně rozvinutý kardio-respirační 

systém, vysoce rozvinuté anaerobní kapacity a také rozvinutou svalovou sílu (Roczniok 

et al., 2016). A právě silové schopnosti na vysoké úrovni jsou podle Nightingala (2014) 

tím nejdůležitějším faktorem z hlediska kondice ve sportovním výkonu. Především se 

podle něj jedná, vzhledem k charakteru hokeje, o výbušnou sílu, která ovlivňuje 

akceleraci hráče. Ta pak často rozhoduje o úspěšnosti herních činností. Upozorňuje však 

také na důležitost síly komplexní.  

Cílem kondičního tréninku je funkční rozvoj v herních podmínkách, které 

charakterizuje vysoký objem a vysoká intenzita zatížení. Základním kritériem herní 

činnosti v ledním hokeji je kvalita provedení dovednostních úkonů při vysoké rychlosti a 

volba adekvátního řešení. Proto by měl trénink kondice zohledňovat rychlost pohybu a 

okamžité rozhodování. Podle něj je tedy další důležitou schopností rychlost, při jejímž 

tréninku je cílem adaptovat se na opakovanou silově-rychlostní a koordinačně složitou 

zátěž tak, aby bylo tělo schopno v intervalech odpočinku rychle a dostatečně zregenerovat 

(Bukač, 2014). 
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Náplní kondiční přípravy je však mimo rozvoje rychlosti také rozvoj dalších 

pohybových schopností: vytrvalosti, pohyblivosti a obratnosti. Všechny tyto pohybové 

schopnosti mají v kondičním základu sportovního výkonu velký význam, jejich rozvoj 

však neprobíhá izolovaně, naopak je výrazem složitých vazeb v lidském organismu, které 

se dotýkají funkčních, strukturálních a psychických vlastností. Sportovní výkon tak 

neovlivňuje jen správná kondiční příprava, ale také různé další faktory, jako například 

tělesné dispozice nebo věk hráčů (Pavliš, 2003). 

Pokud si detailněji rozebereme samotné bruslení vpřed uvidíme, že je při něm 

zapojováno obrovské množství svalů nejenom dolních končetin, ale také trupu a horních 

končetin. Síla těchto svalů určuje při pohybu vpřed jak rychle bude hráč bruslit a jak 

rapidně dokáže zrychlit. Agility, neboli dynamická svalová obratnost, je nezbytná pro 

manévrování na ledě a zvládání individuálních herních činností s pukem. Flexibilita 

určuje jak velkého ohnutí kyčle a kolene je hráč schopen při odrazu a jak moc je schopen 

to využít pro svůj odraz.  Neméně důležitá je i koordinace a vytrvalost (Terry, Goodman, 

2018). 

Podle cvičení, která jsou využita k rozvoji pohybových schopností a dovedností, 

rozlišujeme kondiční přípravu podle Dovalila (2008) na obecnou a speciální. Obecná 

kondiční příprava je charakterizována rovnoměrně zastoupenými jednotlivými 

kondičními schopnostmi sloužícími k rozvoji síly, rychlosti, vytrvalosti a flexibility. Ve 

speciální kondiční přípravě jsou upřednostňovány ty schopnosti, které jsou primárně 

využívány ve sportovním výkonu, slouží k rozvoji speciálních pohybových schopností 

v souladu s technikou.  

Psotta a kol. (2012) uvádí, že kondiční program pro hráče ledního hokeje se 

zaměřuje především na rozvoj silových schopností, kde je trénink zaměřen především na 

celkovou sílu trupu, extenzorů kyčelního a kolenního kloubu, adduktorů a abduktorů 

kyčelního kloubu, trojhlavého svalu pažního a deltového svalu. Současně je kladen důraz 

na anaerobní vytrvalost, dále se rozvíjí aerobní vytrvalost, rychlost a obratnost. Podle 

Bukače (1990) je přenesení do herního prostředí závislé na tom, zda se jedná o trénink na 

ledě nebo mimo led. Na ledě jsou používána především specializační, speciálně 

průpravná a doplňková cvičení, zatímco mimo led se používají spíše generalizační 

cvičení. V novějších výzkumech však nalezneme, že by pohybové činnosti používané ve 

sportovním tréninku vždy měly být specifické a měly by napodobovat typem, rychlostí a 

velikostí svalové kontrakce finální sportovní disciplínu. Sám Bukač ve své pozdější 
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publikaci (2014) tyto výzkumy potvrzuje a uvádí, že by komplex pohybových vzorců 

silového bruslení měl být procvičován v herní podobě i mimo led. Podle něj je „trénink 

kondice s nespecifickým účinkem pro hráče ledního hokeje přehlídkou ztraceného času“.  

I přes všechna zjištění v nových výzkumech se podle Bukače (2014) u české 

hokejové mládeže stále neúčelně trénuje nespecificky: vytrvalostní běhy, skákání do 

schodů a sprinty, kondiční příprava je tak zaměřená primárně na aerobní vytrvalost. Podle 

Psotty a kol. (2012) však hokej ve srovnání s jinými vrcholovými sporty klade na aerobní 

výkon spíše střední nároky.  

Kondiční příprava mimo ledovou plochu hraje velmi důležitou roli při komplexní 

přípravě hráčů ledního hokeje. Trvá zpravidla 8-10 týdnů a její počáteční fázi předchází 

různě dlouhá pauza, tzv. přechodné období, která má poskytnout hráčům dostatečně 

dlouhou dobu na regeneraci nejenom fyzickou, ale i psychickou (Jebavý, Hojka, Kaplan, 

2017). Detailnějšímu popisu období ročního tréninkového cyklu se budeme věnovat 

v šesté kapitole.   

 

6.1 Pohybové schopnosti v ledním hokeji 

 

Pohybové schopnosti jsou definovány v mnoha českých (Perič, Dovalil, 2010) i 

zahraničních (Bompa, 1999) publikacích jako vrozené předpoklady, které lze pouze 

rozvíjet či ovlivňovat, ale ne učit. Autoři těchto publikací dále uvádějí, že mezi 

schopnostmi neexistují jasně vymezené hranice, schopnosti se mezi sebou různě prolínají 

a ovlivňují se. Příkladem vztahů může být schéma (Obr.2), jehož autorem je Bompa 

(1999).  
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Obrázek 2 – Schéma vzájemné závislosti pohybových schopností a jejich podskupin 

(Bomba, 1999) 

 

V tak rychlé a tvrdé hře, jako je lední hokej, je nezbytné, aby byly všechny 

pohybové schopnosti hráčů na vysoké úrovni. Když mluvíme o hokejovém tréninku, 

často mluvíme o důležitosti tréninku rychlosti a výbušné síly. Pravda však je, že ačkoliv 

jsou tyto schopnosti v hokeji extrémně důležité, jejich rozvoj by neměl být 

upřednostňován na úkor mobility a flexibility, protože právě kombinace všech 

pohybových schopností vede k tomu, aby hráč podával nejlepší výkony po co nejdelší 

dobu (Terry, Goodman, 2018). Ačkoliv jsou pohybové schopnosti vrozené a hokejisté se 

většinou rodí s jasně definovanými předpoklady, i ti nejrychlejší a nejsilnější musí na 

rozvoji schopností dále tvrdě pracovat a neustále se zlepšovat (Bukač, 2005).  

V následujících podkapitolách budou jednotlivé pohybové schopnosti 

charakterizovány v souvislosti s ledním hokejem.  

 

6.1.1 Silové schopnosti 

 

Pro profesionálního hokejistu je síla naprosto klíčová pohybová schopnost, jelikož 

má význam pro rozvoj všech hokejových dovedností a bruslení. Vysoká úroveň silových 

schopností je nezbytná pro osobní souboje, starty, brzdy, změny směru, střelbu a další 
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(Baechle, Earle, 2008). Silové schopnosti tedy tvoří podstatnou část sportovního výkonu. 

Jsou to takové síly, díky kterým dokážeme překonávat či udržovat vnější odpor svalovou 

kontrakcí (Perič, Dovalil, 2010). 

Vysoké úrovně silové připravenosti dosáhne hráč podle Periče a Dovalila (2010) 

tak, že účelně kombinuje rozvoj dílčích částí síly – maximální, výbušné a vytrvalostní 

síly. Trénink síly je základním stavebním kamenem výkonnostního růstu hokejisty. Kvůli 

jednostrannosti zátěže při hře je nutné aplikovat intervenční trénink síly. 

Charakteristickými znaky vyspělého hráče jsou rozvinutá síla a výbušnost dolních 

končetin, pevný trup a silově vyspělá horní polovina těla (Twist, 2007).  

Existuje několik druhů silových schopností a několik možností jejich dělení. 

Základním rozlišením je rozlišení dle typu svalové kontrakce, která může být: 

− Statická 

− Dynamická 

Podle Periče a Dovalila (2010) dělíme dále dynamickou svalovou kontrakci podle 

typu pohybu svalu na: 

− Koncentrickou 

− Excentrickou 

− Excentricko – koncentrickou 

V ledním hokeji se nejčastěji vyskytují kontrakce koncentrické, kontrakce 

excentrické (při zastavení) a kontrakce izometrické (při soubojích). Rozdělení kontrakcí 

tímto způsobem vytváří základ pro klasifikaci a popis silových schopností podle Periče a 

Dovalila (2010). Statická síla je charakterizována izometrickou kontrakcí, jedná se o 

udržení těla nebo břemene v určité poloze. Z toho vyplývá, že statickou sílu využije hráč 

především při osobních soubojích. Pro dynamickou sílu je pak typická izotonická 

(dynamická) kontrakce, která se projevuje pohybem.  

Perič a Dovalil (2010) rozlišují v závislosti na velikosti odporu a na rychlosti 

pohybu dynamickou sílu:  

− Výbušnou – explozivní síla, charakteristické je pro ni maximální 

zrychlení a nízký odpor. 

− Rychlou – vyznačuje se nemaximálním zrychlením a nízkým odporem. 
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− Vytrvalostní – charakterizuje ji nízký odpor a stálá rychlost, je to 

schopnost odolávat únavě při vyvíjení dynamické síly. 

− Maximální – používá se při ní vysoký až maximální odpor, rychlost 

provedení je malá. Maximální síla tvoří základní stavební kámen pro 

všechny výše zmíněné druhy silových schopností.  

Podle Zatsiorskyho (2014) může hokejista sílu rozvíjet dvojím způsobem. Prvním 

způsobem je zařazení všeobecného (komplexního) posilování statického i dynamického 

charakteru. Tímto posilováním jednotlivých svalových skupin se zvyšují především 

potenciální silové možnosti velkých svalových skupin. Druhou možností je zařazení 

speciálního posilování, při kterém se zaměřujeme na svaly, které jsou zapojené přímo do 

typických pohybových struktur. Největší využitelnost má pro lední hokej trénink, ve 

kterém jsou zařazeny komplexní unilaterální cviky. Podle Bukače (2005) má zvyšování 

síly v těchto cvicích přímý vliv na uplatnění síly na ledě. 

Rozvoj silových schopností patří v ledním hokeji k nejdůležitějším částem 

kondiční přípravy. Je důležité si uvědomit, že pokud nejsou silové schopnosti dostatečně 

stimulovány, dosažená úroveň schopností má tendenci během sezóny velmi rychle klesat. 

Je tedy třeba zařazovat silový trénink i během sezóny (Perič, Dovalil, 2010). 

 

6.1.2 Rychlostní schopnosti 

 

Pro rychlostní schopnosti je charakteristická krátkodobá pohybová činnost (do 

20s) konaná bez odporu anebo pouze s malým odporem (20-25% maxima) při maximální 

intenzitě (Perič, Dovalil 2010). Ovlivňování rychlostních schopností patří podle 

k nejobtížnějšímu úkolu tréninkového procesu, stimulace rychlostních schopností totiž 

vyžaduje perfektní znalosti podmínek, metod, cvičení a principů, a především jejich 

dodržování v tréninkové praxi (Dovalil, Choutka, 2012). 

V ledním hokeji je vysoká úroveň rychlostních schopností hráče nezbytná. 

Neustále se měnící podmínky při hře kladou velké nároky na rychlost vnímání a 

analyzování situace, rozhodování a výběr adekvátního řešení. Je proto nutné rozvíjet 

jednotlivé komponenty rychlosti, i přestože hokej jako takový sám přispívá k rozvoji 

rychlostních schopností (Kostka, Bukač, Šafařík, 1986). Podle Periče a Dovalila (2010) 

závisí rozvoj rychlostních schopností na nervosvalové koordinaci, typu svalových vláken 

a na úrovni maximální síly, která hraje důležitou roli pro mohutnost kontrakce.  



 

18 

 

Rychlostní schopnosti dělíme podle jejich struktury do tří základních projevů, 

které jsou na sobě při tréninku relativně nezávislé. To znamená, že rozvoj jedné dílčí 

schopnosti neznamená automaticky rozvoj druhé schopnosti. Kvůli této nezávislosti 

bychom v tréninku měli rozvíjet jednotlivé dílčí schopnosti individuálně (Perič, Dovalil, 

2010). Těmito třemi základními projevy jsou podle těchto autorů: 

1. Rychlost reakce – schopnost v co nejkratším čase reagovat na podnět 

2. Rychlost jednotlivého pohybu (acyklická) – maximální rychlost provedení 

jednotlivého pohybu, nejčastěji herní činnosti jednotlivce (Pavliš, 2002). 

3. Rychlost lokomoce (cyklická) – snaha co nejrychleji překonat určitou 

vzdálenost. Cyklická rychlost se dále skládá ze schopnosti: 

− Akcelerace  

− Maximální frekvence pohybů 

− Schopnosti rychlé změny směru – agility 

Agility se v hokeji využívá v největší míře při bruslení. Terry a Goodman (2018) 

definují agility jako schopnost těla rychle, přesně a koordinovaně změnit polohu. Pro 

trénink agility jsou charakteristické přechody do protipohybů, obraty, otočky, které se ve 

hře vyskytují velmi často. Agility však může být na vysoké úrovni pouze pokud jsou síla, 

rychlost, koordinace a rovnováha na dostatečné úrovni a jsou používány společně.  

 

6.1.3 Vytrvalostní schopnosti 

 

Vytrvalostní schopnosti jsou definovány nejčastěji jako komplex pohybových 

schopností, díky kterým můžeme provádět činnost s požadovanou intenzitou co nejdéle 

nebo jako schopnost odolávat únavě (Pavliš, 2002). Na rozdíl od rychlostních schopností 

se podle Dovalila (2002) dají vytrvalostní schopnosti poměrně dobře tréninkem rozvíjet, 

protože adaptibilita systémů podmiňujících tyto schopnosti je větší.  

Vytrvalostní schopnosti tvoří v organismu takové podmínky, aby byl sportovec 

schopen zvládnout celý zápas v plném nasazení a tempu, jsou proto velmi důležité ve 

většině sportovních disciplín. 

Možností dělení vytrvalostních schopností je několik, pro lední hokej je však 

nejdůležitější dělení na základě délky trvání zatížení. Podle Periče a Dovalila (2010) 

dělíme vytrvalost podle délky trvání na:  
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− Dlouhodobá – 8-10 minut a více, v ledním hokeji je důležitá především 

pro pozdější stádia zápasu jako je třetí třetina, případně prodloužení 

− Střednědobá – 3-8 minut, v prostředí ledního hokeje ji nejvíce využijeme 

v třetinách, kdy hokejista absolvuje několik (5-8) čtyřiceti sekundových 

střídání 

− Krátkodobá – 2-3 minuty, pro hokejisty důležitá schopnost při 

déletrvajících střídáních, například při oslabeních 

− Rychlostní – do 20 sekund, hraničí s rychlostí, v hokeji ji hráč využije při 

různých herních situacích, například při založení protiútoku po úspěšném 

bránění 

 

6.1.4 Pohyblivost 

 

Pohyblivost je českými autory Pavlišem (2000) či Dovalilem a Choutkou (2012) 

definována jako jeden pojem, a to schopnost vykonávat pohyb v náležitém rozsahu. Dle 

Cooka (2003) však jeden pojem nestačí a v rámci pohyblivosti musíme hovořit také o 

flexibilitě a mobilitě. Flexibilita je schopnost svalu se pasivně prodloužit, zatímco 

mobilita je schopnost kloubu se aktivně pohybovat v určitém rozsahu. Podle Periče a 

Dovalila (2010) je úroveň pohyblivosti ovlivněna následujícími faktory: 

− Tvarem kloubu 

− Pružností vazivového a kloubního aparátu 

− Aktivitou reflexních systémů ve svalech a šlachách 

− Síla svalů kolem daného kloubu 

− Dalšími aspekty jako je: pohlaví, denní doba, teplota prostředí, aj. 

V ledním hokeji dosažení maximálního možného rozsahu pohybu pomáhá 

zvyšovat úroveň sportovního výkonu a pomáhá předejít zranění. V současné době se 

v rámci zlepšení pohyblivosti stále častěji využívá foam rollerů (Jebavý, Hojka, Kaplan, 

2017). U rozvoje pohyblivosti platí pravidlo „méně, ale častěji“, ideálně by měla být 

cviky na pohyblivost, a především na mobilitu, zařazovány každý den v průběhu celé 

sezóny (Chambers, 2000).  
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6.1.5 Koordinační schopnosti 

 

Lední hokej je hra plná tělesných kontaktů, pádů a rychlého pohybu kotouče, proto 

je nutné mít koordinační schopnosti rozvinuté na určité úrovni (Pavliš, 2000). Podle 

Dovalila a Choutky (2012) je základním požadavkem koordinačních schopností stavět 

sportovce do situací, kde musí zvládnout různě složitou pohybovou činnost. Na základě 

toho získává sportovec pohybové zkušenosti, které pak využívá v náročnějších situacích. 

V kondiční přípravě dospělých se rozvoji koordinačních schopností nevěnuje samostatně, 

ale vyskytuje se při nácviku nových dovedností, nebo při agility (Jebavý, Hojka, Kaplan, 

2017). 

Pojem koordinace bývá často zaměňován s pojmem obratnost. Koordinace je 

vnitřní řízení pohybu, zatímco obratnost je její vnější projev. Pro lední hokej je obratnost 

podle Kostky, Bukače a Šafaříka (1986) velmi důležitá, vzhledem k tomu, že jsou pro 

hokej typické měnící se podmínky. Vysoká úroveň koordinačních schopností tvoří základ 

pro rozvoj sportovní techniky.  
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7 ROČNÍ TRÉNINKOVÝ CYKLUS V ČESKÉ EXTRALIZE 

LEDNÍHO HOKEJE 
 

 

Roční tréninkový cyklus (dále v textu RTC) je základním strukturálním celkem 

plánování trenéra. V ledním hokeji rozdělujeme RTC podle termínové listiny soutěže na 

čtyři fáze: přípravné období, předsoutěžní období, soutěžní období, přechodné období 

(Jebavý, Hojka, Kaplan, 2017). Tyto fáze na sebe plynule navazují, délka každé z fází je 

však odlišná. Pro účely této práce je nejdůležitější charakterizovat první fázi, a to období 

přípravné, ve kterém probíhá hlavní rozvoj složek kondice a ladění formy a následně 

období předsoutěžní.   

 

7.1 Přípravné období 

 

Přípravné období začíná po období přechodném, ve kterém byla hlavním úkolem 

regenerace fyzických a psychických sil. Proto je v tréninku nutné toto zohlednit. Hlavním 

cílem přípravného období je vytvoření kondičních základů pro nadcházející sezónu, 

rozvoj trénovanosti v podobě všeobecných i speciálních pohybových dovedností (Perič, 

2010).  

Přípravné období mohou hráči absolvovat individuálně, skupinově nebo týmově 

a jeho rozsah bývá doporučován na osm až deset týdnů s režimem pěti až šesti tréninků 

týdně (Bukač, 2005). Délka přípravného období se odvíjí od data ukončení sezóny. Pokud 

by tým postoupil až do posledního kola play-off, přípravné období hráčů by bylo viditelně 

kratší. Obecně však začíná přípravné období na přelomu dubna a května. Čeští autoři, 

jako například Jebavý, Hojka a Kaplan (2017) a Pavliš (2003), dělí přípravné období do 

dvou částí. První část je zaměřená na zvyšování funkční připravenosti orgánů zvyšováním 

objemu tréninku. Prostředky tréninku mají všeobecný charakter, na počátku se trénink 

věnuje rozvoji všeobecné síly a technice vzpěračských disciplín. Pokud se podíváme na 

zóny energetického krytí, zatěžovány jsou především O2 systémy a systémy na bázi 

anaerobního prahu (dále jen ANP) (Pavliš, 2003).  

Pavliš (2003) dále také tvrdí, že pokud si hráči zvyknou na zatížení na hranici 

ANP, nejsou pak schopni vyvinout v zápase větší rychlost. Proto následuje druhá část 

přípravného období, ve které přecházíme od obecné ke speciální přípravě, objem tréninku 
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zůstává zachován, ale zvyšuje se intenzita zatížení. Na rozdíl od první části jsou v druhé 

zatěžovány hlavně CP systémy, důraz je kladen na práci na hranici ANP (Pavliš, 2003).  

Bukač (2005) a Pavliš (2003) ve svých publikacích uvádí, že obsahem 

přípravného období aerobní silový trénink, zpevňovací příprava, trénink síly a agility. Pro 

naši práci je však tento výčet příliš obecný, a proto využijeme údaje, které ve své 

diplomové práci zpracoval Hanzlík (2013). V této práci se věnoval testování 

extraligových hráčů, díky kterému vytvořil přehled procentuálního zařazení jednotlivých 

pohybových schopností do přípravného období ročního tréninkového cyklu (Tabulka 1, 

2, 3). 

 

Tabulka 1 – Přípravné období 1.-4. týden (Hanzlík, 2013) 

Pohybové schopnosti 
Poměr tréninku schopností 

v daném období 

Počet tréninkových hodin 

v daném období 

Silové schopnosti 32% 13h 

Rychlostní schopnosti 13% 4,5h 

Vytrvalostní schopnosti 55% 24h 

 

Rozvoj síly se v první části přípravného období soustředí především na 

všeobecnou sílu metodou opakovaných úsilí. Rozvoj rychlosti se v tomto období většinou 

nezařazuje, naopak se zařazuje rychlostní vytrvalost a vytrvalost dlouhodobá a 

střednědobá. 

 

Tabulka 2 – Přípravné období 5.-8. týden (Hanzlík, 2013) 

Pohybové schopnosti 
Poměr tréninku schopností 

v daném období 

Počet tréninkových hodin 

v daném období 

Silové schopnosti 53% 24h 

Rychlostní schopnosti 27% 12h 

Vytrvalostní schopnosti 20% 9h 

 

V této části přípravného období se hráči věnují rozvoji maximální síly, u 

rychlostních schopností se klade důraz především na akceleraci a dále se věnujeme 

rychlostní vytrvalosti. 

Druhá část trvá dva až tři měsíce a aplikují se zde metody s maximálním 

rychlostním projevem. Pracuje se s vysokou až maximální intenzitou zátěže. 
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Tabulka 3 – Přípravné období 9.-11. týden (Hanzlík, 2013) 

Pohybové schopnosti 
Poměr tréninku schopností 

v daném období 

Počet tréninkových hodin 

v daném období 

Silové schopnosti 50% 17h 

Rychlostní schopnosti 38% 13h 

Vytrvalostní schopnosti 12% 4h 

 

Poslední části přípravného období je zaměřena na rozvoj výbušné síly 

v kombinaci s maximální silou, důraz je kladen na trénink akcelerace, decelerace a 

agility. Podle předchozích tabulek můžeme pozorovat rapidní pokles procentuálního 

zastoupení vytrvalostních schopností. V této části se zařazuje výhradně rychlostní 

vytrvalost se silovými prvky.   

 

7.2 Předsoutěžní období 

 

Předsoutěžní období začíná v extralize obecně na konci července, po předchozím 

2 – 3týdenním volnu. Kladou se obrovské nároky na všechny složky sportovního výkonu, 

tzn. kondiční, technicko-taktickou i psychickou složku. Délka předsoutěžního období je 

okolo jednoho měsíce, trénink mimo led je zaměřován především na rozvoj maximální 

síly, výbušné síly a v prvních týdnech také rychlostních schopností. Tréninkové jednotky 

zaměřené na vytrvalostní schopnosti se v tomto období prakticky nezařazují. 

V předsoutěžním období se začínají hrát přípravné zápasy. Jejich počet se obvykle 

pohybuje od 6 do 10, trénink mimo led se pak podřizuje požadavkům těchto zápasů 

(Bukač, 2005).  

Hanzlík (2013) ve své práci zpracoval v rámci svého výzkumu v hokejovému 

klubu HC Rytíři Kladno procentuální zastoupení třech kondičních schopností v různých 

částech předsoutěžního období do následujících tabulek (Tabulka 4, 5, 6). 
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Tabulka 4 – Přehled pohybových schopností v předzávodním období 1. týden 

Pohybové schopnosti 
Poměr tréninku schopností 

v daném období 

Počet tréninkových hodin 

v daném období 

Silové schopnosti 50% 2h 

Rychlostní schopnosti 50% 2h 

Vytrvalostní schopnosti 0% 0h 

 

V podrobnějším rozboru tabulky dále uvádí, že v silovém tréninku byla 

zastoupena především odrazová cvičení a cvičení na silovou vytrvalost, v rychlostním 

tréninku byl pak kladen důraz na akceleraci.  

 

Tabulka 5 – Přehled pohybových schopností v předzávodním období 2.-4. týden 

Pohybové schopnosti 
Poměr tréninku schopností 

v daném období 

Počet tréninkových hodin 

v daném období 

Silové schopnosti 50% 4,5h 

Rychlostní schopnosti 50% 4,5h 

Vytrvalostní schopnosti 0% 0h 

 

V druhém až čtvrtém týdnu byla podle Hanzlíka (2013) zařazena také 

plyometrická cvičení, došlo také k navýšení tréninkových hodin silových a rychlostních 

schopností.  

 

Tabulka 6 – Přehled pohybových schopností v předzávodním období 5.-7. týden 

Pohybové schopnosti 
Poměr tréninku schopností 

v daném období 

Počet tréninkových hodin 

v daném období 

Silové schopnosti 83% 5h 

Rychlostní schopnosti 17% 1h 

Vytrvalostní schopnosti 0% 0h 

 

Podle výzkumu Hanzlíka se v této fázi předzávodního období hráči věnují 

především silovým cvičením prováděným s maximální rychlostí.  

 

Na přelomu přípravného a předsoutěžního období se v klubech často koná 

testování výkonnosti, které je pro kondiční trenéry důležitým ukazatelem (Jebavý, Hojka, 

Kaplan, 2017). Podrobnější popis testování je probrán v kapitole 2.6. 
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7.3 Soutěžní období 

 

Hokejová sezóna začíná v extralize na přelomu srpna a září. Tréninkové jednotky 

se odehrávají především na ledě. Toto období je charakteristické velkým množstvím 

odehraných zápasů, počítáme-li pouze základní část, v české extralize se odehraje 52 

utkání v 6měsících, ve kterých je zařazeno několik reprezentačních přestávek. Jako 

vhodný pro zařazení do soutěžního období se podle Bukače (2005) jeví trénink síly, který 

je podle Šťastného (2013) nutné zařazovat minimálně dvakrát týdně. V reprezentační 

přestávce je pak možné se věnovat stimulaci jednotlivých schopností více, a to především 

stimulaci síly a rychlosti, kde se věnujeme především akceleraci.  

 

7.4 Přechodné období 

 

Přechodné období je obdobím, které přichází po konci soutěžního období. Jeho 

hlavním úkolem je nejenom fyzická, ale také psychická regenerace po náročné sezóně. 

Bukač (2005) uvádí, že by mělo přechodné období u dospělých hráčů trvat minimálně tři 

týdny. V tomto období nejsou žádné organizované tréninkové jednotky, hráči si sami volí 

aktivity, které jim vyhovují.  
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8 TESTOVÁNÍ MIMO LED 
 

 

Testování je nezbytnou součástí kondičního tréninku a je vhodné ho během 

přípravy do programu zařadit zejména z důvodu vyhodnocení účinnosti aplikovaného 

tréninkového plánu. Testů kondice existuje mnoho a existuje také mnoho způsobů dělení. 

Nejčastěji je rozdělujeme na obecné a speciální. Obecné testování provádíme především 

u mládeže, pro profesionální hráče volíme spíše testy speciální, a to především 

v pokročilejších fázích přípravného období RTC. Testy provádíme buď na ledě nebo 

mimo led. Pro tuto práci jsou podstatné testy probíhající mimo led. (Jebavý, Hojka, 

Kaplan, 2017). 

Podle toho, kdy je test vykonáván, rozlišujeme pretest, midtest a posttest (Baechel 

a Earle, 2008). Pretest je test vykonávaný na začátku přípravy a stanovuje počáteční 

úroveň schopností, midtesty jsou testy prováděné v průběhu přípravy a posttest se provádí 

po skončení tréninkového programu a zjišťuje se díky němu dosažená úroveň schopností. 

V ledním hokeji se nejvíce využívají pretesty a posttesty.  

Testy mohou být laboratorní nebo terénní. V ledním hokeji se využívá obou 

metod. Nejčastěji se hodnotí tyto parametry: 

− tělesné složení – ovlivňuje kondici 

− držení těla a svalové dysbalance  

− svalová síla  

− flexibilita  

− aerobní a vytrvalostní předpoklady (zatížení 6–10 min)  

− anaerobní a rychlostně vytrvalostní předpoklady (zatížení 30–60 s) 

− rychlostní předpoklady 

Jako příklady laboratorních testů můžeme uvést test VO2max pro zjištění 

aerobních předpokladů a test Wingate, který testuje anaerobní předpoklady. Mezi často 

užívané terénní testy patří například šestiskok z místa testující explozivní sílu dolních 

končetin, běh na 3x200m na atletické dráze s odpočinkem 30 s mezi jednotlivými úseky 

diagnostikující rychlostní vytrvalost a test maximální síly, při kterém se zjišťuje 

maximální možná váha pro jedno opakování, nejčastěji u dřepu a bench pressu (Jebavý, 

Hojka, Kaplan, 2017).  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

 

9 CÍL PRÁCE, ÚKOLY, HYPOTÉZY 
 

 

9.1 Cíl práce 
 

− Analýza a komparace vybraných parametrů kondiční přípravy formou rozhovoru 

v nejvyšších soutěžích – české extralize a NHL 

 

9.2 Úkoly práce 

 

− Prostudovat odbornou literaturu zabývající se problematikou tréninku mimo led 

− Vymezit základní rozdělení kondičních schopností 

− Rozdělit roční tréninkový cyklus v ledním hokeji v české extralize a porovnat ho 

s ročním tréninkovým cyklem v NHL 

− Komparovat průběh sezóny ve vybraných klubech české extraligy a NHL 

− Charakterizovat kluby ve kterých byly prováděny rozhovory a hráče, se kterými 

byly rozhovory prováděny 

− Sestavit otázky pro rozhovor s kondičními trenéry a hráči 

− Vyhodnotit rozhovory s jednotlivými kondičními trenéry a hráči  

− Komparovat výběr nejpoužívanějších cvičení pro rozvoj všeobecné síly, rychlé a 

výbušné síly a rychlosti 

− Komparovat výběr kondičních testů mimo led  

 

9.3 Hypotézy 

 

Na základě prostudované literatury a přechozí osobní zkušenosti jsme vyhotovili 

následující hypotézy: 

− H1 Předpokládáme, že hlavním rozdílem mezi vybraném klubu extraligy a 

vybraném klubu NHL je individuálnost kondiční přípravy.  
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− H2 Předpokládáme, že výběr nejpoužívanějších cvičení pro rozvoj všeobecné síly, 

rychlé a výbušné síly a rychlosti se bude u obou kondičních trenérů shodovat.  

− H3 Předpokládáme, že výběr kondičních testů mimo led a období, kdy se konají, 

bude u těchto vybraných klubů odlišný.   
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10 METODIKA PRÁCE 
 

 

10.1 Zdroje a metoda sběru dat 

 

Pro získání potřebných teoretických znalostí jsme použili rozboru dostupné české 

i zahraniční literatury týkající se kondičního tréninku v ledním hokeji mimo led.  

Data, která byla nezbytně nutná pro zpracování praktické části bakalářské práce 

byla získána pomocí kvalitativního výzkumu, konkrétně polostrukturovaného rozhovoru.  

Kvalitativní výzkum definuje Glaser a Corbinová (in Hendl, 2008) jako takový 

výzkum, ve kterém se výsledků nedá dosáhnout pomocí statistických metod. Tato 

definice však nevysvětluje povahu kvalitativního výzkumu. Pro naší práci lépe poslouží 

definice Crewella (in Hendl, 2008), který kvalitativní výzkum chápe jako „proces hledání 

porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního 

nebo lidského problému.“  

Cílem kvalitativního výzkumu je vytváření nových teorií a hypotéz. Mezi metody 

používané v kvalitativním výzkumu patří především pozorování, rozhovor a studium 

dokumentů (obsahová analýza) (Disman, 2011). V této práci byla využita metoda 

rozhovoru, který je spolu s pozorováním nejdůležitější metodou sběru dat v kvalitativním 

výzkumu (Hendl, 2016). Může být individuální nebo skupinový. My jsme v této práci 

zvolili rozhovor individuální. Hendl (2016) dále dělí rozhovory na polostrukturované a 

nestrukturované, přičemž v rámci tohoto výzkumu bylo využito polostrukturovaných 

otevřených otázek, tedy takových, které respondentovi nenabízí žádnou odpověď, má 

tedy volný prostor ke svému vyjádření.  

Kvalitativní rozhovor je výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí 

statistických metod. Kvalitativní výzkumník si na začátku vybere téma a zvolí základní 

otázky, které mohou být v průběhu modifikovány (Hendl, 2008). Pro tuto práci byly 

vytvořeny dvě verze otázek, jedna verze byla určena pro rozhovor s kondičním trenérem 

z klubu Chicago Blackhawks jako zástupce NHL a kondičním trenérem z klubu Piráti 

Chomutov jako zástupce české extraligy a druhá verze byla určena pro profesionální 

hráče ledního hokeje. Otázky pro kondiční trenéry jsou uvedeny v Příloze 1, otázky pro 

hráče v Příloze 2. 
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Rozhovor s kondičním trenérem klubu Chicago Blackhawks probíhal v prostředí 

tréninkového zimního stadionu ve městě Chicago, 15.4. 2019 a trval necelých 45 minut. 

Rozhovor s kondičním trenérem klubu Piráti Chomutov probíhal také v prostředí zimního 

stadionu, ve městě Chomutov, 11.3.2019. Doba trvání rozhovoru byla kratší o 10 minut, 

rozhovor trval 35 minut. Oba respondenti odpovídali na otázky, které byly předem 

vytvořené tazatelem na základě studia literatury a předchozích zkušeností tak, aby co 

nejlépe zmapovaly průběh kondiční přípravy v klubu. Otázky pro oba kondiční trenéry 

byly shodné, pro kondičního trenéra v Chicagu však byly přeloženy do angličtiny. 

Odpovědi respondenta byly v průběhu rozhovoru zapisovány do počítače. Přepis obou 

rozhovorů je v Příloze 3. 

Při rozhovorech s hráči bylo využito polostrukturovaného rozhovoru s otevřenými 

otázkami a rozhovory probíhaly vždy v prostředí zimního stadionu, většinou po skončení 

tréninku hráčů. Rozhovory s hráči z extraligy probíhaly po konci základní části před 

začátkem zápasů o umístění. Rozhovory s českými i zahraničními hráči působícími 

v Chicagu probíhaly v průběhu sezóny 2018/2019.  

Podstatou výzkumu bylo analyzování a porovnání odpovědí dvou respondentů – 

kondičních trenérů a porovnání odpovědí hráčů. Validita odpovědí byla zajištěna 

využitím vhodného vzorku respondentů, o kterých je znám vztah ke zkoumanému 

problému. K výběru byla využita metoda účelového výběru. Tato metoda je založena na 

úsudku výzkumníka o tom, co bude předmětem pozorování (Disman, 2011). 

 

10.2 Charakteristika sledovaného souboru  

 

10.2.1 Charakteristika klubu Chicago Blackhawks 

 

Chicago Blackhawks je profesionální hokejový klub sídlící ve městě Chicago ve 

Spojených státech amerických. Do NHL vstoupil v sezóně 1926/1927 a nastupuje 

v centrální divizi západní konference. Tradičně patří k nejlepším klubům v lize, 

několikrát se utkal ve finálových zápasech o Stanley Cup a 6x ho vyhrál. V sezóně 

2018/2019 za Chicago nastupovali 2 čeští hráči, jeden z nich byl následně v průběhu 

sezóny vyměněn. V sezóně 2019/2020 by pak měli v sestavě figurovat opět dva čeští 

hráči. 
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10.2.2 Charakteristika klubu Piráti Chomutov 

 

Piráti Chomutov je profesionální český klub ledního hokeje, který v minulých 

sezónách působil v české nejvyšší soutěži – extralize. Poslední sezóna, kdy Chomutov 

hrál extraligu byla 2018/2019. V této sezóně byl výzkum zpracováván, proto je klub Piráti 

Chomutov zařazen do extraligového klubu, ačkoli od sezóny 2019/2020 už působí 

v druhé nejvyšší české lize, vzhledem k neúspěšné baráži. Klub byl založen roku 1945 a 

nejvyšší soutěž v České republice si poprvé zahrál v roce 2012/2013.  

 

Je nutné si respondenty rozdělit na dvě kategorie. První kategorií jsou kondiční 

trenéři klubů Piráti Chomutov a Chicago Blackhawks. Druhou kategorii tvoří 

profesionální hráči ledního hokeje, kteří v jednom z těchto klubů působí. U žádného 

z respondentů nebude v této práci uvedeno jeho celé jméno, použity budou pouze 

iniciály.   

 

10.2.3 Charakteristika kondičních trenérů 

 

Kondiční trenér klubu Chicago Blackhawks se věnuje problematice kondiční 

přípravy již 25 let. V klubu působí již 12 let a stará se o všechny hráče působící 

v organizaci Blackhawks v sezóně i mimo ni. Také se společně se zdravotním týmem 

stará o zraněné hráče a jejich rehabilitaci. Momentálně má vystudované dva magisterské 

tituly a aktuálně studuje pro získání doktorského titulu v oboru pohybů lidského těla a 

zdraví. Jeho specializací je rehabilitace a vhodná volba cviků po otřesu mozku. V roce 

2019 vydal společně s klubovým lékařem Chicaga Blackhawks knihu týkající se cviků 

pro rozvoj jednotlivých kondičních schopnostií v ledním hokeji, Hockey Anatomy. 

Kondiční trenér Pirátů Chomutov působí u klubu téměř 10 let a jeho práce zde 

spočívá v přípravě dospělých hráčů na sezónu v extralize. 

 

10.2.4 Charakteristika hráčů 

 

Hráči byli pro účely této práce rozděleni do dvou skupin (Tabulka 7). První 

skupinou jsou čeští hráči působící v české extralize v klubu Piráti Chomutov. 
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Respondentů v této skupině bylo pět s věkovým průměrem 25 let. Dva z nich byli 

obránci, tři útočníci. Tyto hráče si pro účel práce označíme čísly 1-5. Druhou skupinu 

tvoří pět hráčů aktuálně působících v NHL, z nichž jsou dva hráči čeští, kteří v minulosti 

působili také v klubu Piráti Chomutov a tři hráči zahraniční. Jejich věkový průměr je 26 

let, tři z nich hrají na pozici útočníka, dva na pozici obránce. Čeští hráči budou označeni 

čísly 6 a 7, zahraniční hráči čísly 8-10.  

 

Tabulka 7 – Početní rozlišení dotazovaných v jednotlivých klubech 

KLUB 
Celkový počet 

hráčů 

Počet českých 

hráčů 

Věkový 

průměr 
Útočníci Obránci 

PIRÁTI 

CHOMUTOV 
5 5 25 3 2 

CHICAGO 

BLACKHAWKS 
5 2 26 3 2 
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11 VÝSLEDKY 
 

 

Výsledková část práce je rozdělena do několika částí. V první části analyzujeme 

a komparujeme na základě odpovědí trenérů průběh kondiční přípravy. Druhá část se 

věnuje komparaci odpovědí hráčů. V třetí části jsme se zaměřili na komparaci cviků na 

rozvoj některých kondičních schopností používaných v klubu Chicago Blackhawks a 

Piráti Chomutov. Poslední, čtvrtá část, je věnována rozdílům v kondičním testování. 

 

11.1 Komparace průběhu sezóny v české extralize a NHL – na základě 

odpovědí trenérů 

 

Pro získání potřebných dat bylo dvěma kondičním trenérům položeno šestnáct 

otázek týkajících se jejich pohledu na kondiční přípravu v ledním hokeji. Výsledky a 

závěry z tohoto průzkumu nelze v žádném případě zobecňovat na všechny kluby v těchto 

dvou ligách, jedná se pouze o komparaci dvou klubů v těchto ligách působících. 

Pro základní orientaci v rozdílech mezi českou extraligou a NHL byla vytvořena 

tabulka (Tabulka 8) se souhrnnými informacemi o průběhu sezóny v každé z těchto lig. 

Informace o české extralize byly čerpány na základě teoretických poznatků z teoretické 

části práce. Informace o NHL byly zjištěny pomocí rozhovoru s kondičním trenérem 

týmu Chicago Blackhawks.  

 

Tabulka 8 – Informace o průběhu sezóny v NHL a české extralize 

 NHL Česká extraliga 

Počet týmů 31 16 

Počet zápasů v základní části 82 52 

Délka základní části 6 měsíců 6 měsíců 

Přípravné období Květen (Červenec) - Srpen Květen – Červenec 

Předsoutěžní období Září Srpen 

Soutěžní období Říjen – Duben (Červen) Září – Březen (Duben) 

Přechodné období 2-3 týdny 3 týdny 

Reprezentační pauza - 7-10 dní 
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 První otázka položená trenérům se zabývala individuálností kondiční přípravy 

v týmech, kde trenéři působí. V týmu Chicago Blackhawks probíhá podle slov jejich 

kondičního trenéra příprava mimo led i na ledě individuálně. Hráči si mohou zvolit, kde 

se budou na sezónu připravovat. Jedna z možností je, že se hráči budou připravovat na 

sezónu pod vedením klubového kondičního trenéra. Další možností je, že si od tohoto 

trenéra nechají připravit individuální tréninkový plán a připravují se podle něj sami. 

Poslední možností je, že mají hráči svého osobního kondičního trenéra. Naopak 

v Chomutově probíhá kondiční příprava pod vedením jejich kondičního trenéra obecně 

kolektivně, ale existují určití hráči, kteří dostanou od hlavního trenéra povolení 

připravovat se na sezónu individuálně a k týmu se připojí až na začátku přípravy na ledě. 

Většinou se jedná o starší a zkušenější hráče. Mimo tyto hráče se však celý tým připravuje 

kolektivně. Pokud se podíváme do historie, vždy zde byla příprava kolektivní. Hned 

v první otázce jsme tedy nalezli odlišné odpovědi od obou kondičních trenérů.  

V návaznosti na to pak byla položena druhá otázka, ve které byly zjišťovány 

názory na výhody a nevýhody individuálního a kolektivního způsobu přípravy. 

V odpovědích se oba trenéři shodli a oba dodali, že preferují individuální způsob 

přípravy. Jednotlivé výhody a nevýhody jsou označeny + a – a detailněji uvedeny 

v Tabulce 9. 

 

Tabulka 9 – Výhody a nevýhody individuální a kolektivní kondiční přípravy 

Individuální Kolektivní 

+ - + - 

Specifický plán pro 

jednotlivce 

Pokud mají své 

trenéry, klubový trenér 

nemá dohled 

Možnost zařazení 

kontaktních drilů 

Nezohledňuje 

individualitu 

Možnost kontroly 

techniky provedení 
 Větší motivace 

Velký počet – nemožnost 

věnovat se kvalitně všem 

Osobnější vztah se 

svěřencem 
  Chybí osobní vztah 

 

Podle obou trenérů je jednoznačně největší výhodou individuální přípravy to, že 

má hráč nastavený plán tak, aby mu co nejvíce prospěl v rozvoji. Je tedy zaměřen na jeho 

slabší stránky, kterým se musí více věnovat. Oproti tomu u kolektivní přípravy trenérovi 
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nezbyde dostatek času na to, aby se mohl těmto detailům u jednotlivých hráčů věnovat, a 

tak je sestaven jeden plán, který dodržují všichni.  

 

A.  PRVNÍ ČÁST PŘÍPRAVNÉHO OBDOBÍ – PŘED NÁSTUPEM NA LED 

 

V následujících otázkách jsme se detailněji zaměřili na kondiční přípravu mimo 

led – na její začátek, délku, počet tréninkových jednotek a dobu jejich trvání. V těchto 

otázkách jsme rozebírali přípravu pouze do té doby, než se hráči začali připravovat 

i na ledě. Po dohodě s oběma trenéry jsme hodnotili obecně kondiční přípravu, která 

následovala po průměrně dlouhé sezóně. To znamená, že sezóna nebyla ani krátká, 

nekončila ihned po základní části, ale také netrvala až do finálního kola play-off. 

Odpovědi obou trenérů jsme nejprve zaznamenali do Tabulky 10. Obsah jednotlivých fází 

v kondiční přípravě je rozpracován v Tabulce 11 a detailněji rozebraný počet 

tréninkových jednotek (dále TJ) a jejich délka je uveden v Tabulce 12 pro tým Chicago 

Blackhawks a v Tabulce 13 pro tým Piráti Chomutov. Odpovědi z tabulek jsou následně 

rozvedeny pod tabulkami.  

 

Tabulka 10 – Charakteristika kondiční přípravy mimo led v přípravném období 

Parametry kondiční přípravy mimo led Chicago Blackhawks Piráti Chomutov 

Délka přechodného období 2-3 týdny 3 týdny 

Začátek přípravného období 1. týden v ČERVNU 1. týden v KVĚTNU 

Délka kondiční přípravy mimo led 5 týdnů 9 týdnů 

Začátek přípravy na ledě 2. týden v ČERVENCI 4. týden v ČERVENCI 

Testování kondičních schopností před začátkem 

přípravy 
NE ANO 

Rozdělení kondiční přípravy na jednotlivé fáze ANO ANO 

Počet fází v kondiční přípravě mimo led 2 3 

Průměrný počet TJ týdně 4 6 

Průměrná délka TJ 2 hodiny 1,5 hodiny 
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Tabulka 11 – Rozdělení kondiční přípravy na jednotlivé fáze  

 Chicago Blackhawks Piráti Chomutov 

1. fáze 

Doba trvání 1 týden 2 týdny 

Primární 

zaměření 
Mobilita, technika cviků 

Zpevňovací příprava, aerobní 

vytrvalost 

2. fáze 

Doba trvání 4 týdny 4 týdny 

Primární 

zaměření 
Adaptace na různé typy tréninků Výbušná síla, maximální síla 

3. fáze 

Doba trvání - 2 týdny 

Primární 

zaměření 
- Rychlost, rychlostní vytrvalost 

 

Tabulka 12 – Počet tréninkových jednotek a jejich délka v týmu Chicago Blackhawks 

Chicago Blackhawks TJ/týden Délka TJ 

1. týden 3 2,5h 

2.-5. týden 4-5 2h 

     

Tabulka 13 – Počet tréninkových jednotek a jejich délka v týmu Piráti Chomutov     

Piráti Chomutov TJ/týden Délka TJ 

1.-2. týden 5 1,5h 

3.-8. týden 7 1,5h 

 

Abychom mohli provést detailnější analýzu a komparaci obou přístupů, rozhodli 

jsme se nejprve komparovat kondiční přípravu mimo led v době od začátku přípravného 

období do doby, než se hráči začnou věnovat přípravě také na ledě. Na základě hodnot 

z Tabulky 9 vyplývá, že největší rozdíl mezi oběma kluby je v délce této části kondiční 

přípravy, v počtu tréninkových jednotek týdně a také v zaměření jednotlivých fází 

kondiční přípravy. Zatímco v týmu Chicago Blackhawks trvá tato část pouze pět týdnů, 

v týmu Piráti Chomutov se čistě kondiční přípravě na suchu věnují týdnů 9. V tomto 

období absolvují hráči Pirátů Chomutov, pokud vezmeme v potaz průměrný počet 

tréninkových jednotek, téměř 48 tréninkových jednotek. Hráči týmů Chicago Blackhawks 

jich absolvují signifikantně méně, pokud opět vezmeme v potaz průměrné číslo, tito hráči 

odtrénují 20 tréninkových jednotek na suchu před tím, než se začnou připravovat na ledě. 

Nejmenší rozdíl pak spatřujeme v délce přechodného období, které je u obou týmů téměř 

shodné.  
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Tabulka byla zpracována na základě informací, které byly, jak už bylo řečeno 

výše, zobecněny na standardně dlouhou sezónu. Oba trenéři však uvedli, že délku 

kondiční přípravy mimo led, stejně jako její obsah určuje právě délka sezóny. Oba tvrdí, 

že pokud je sezóna příliš krátká (tzn. např. 6 měsíců), kondiční příprava mimo led může 

trvat až 12 týdnů a s hráči se tak dá pracovat mnohem lépe na rozvoji jednotlivých 

kondičních schopností. Pokud je však sezóna příliš dlouhá, hraje se až 8 měsíců, kondiční 

příprava mimo led může být zkrácena o celých 8 týdnů, což také ovlivní i zkrácení 

přechodného období a zkrácení doby na regeneraci. Zároveň oba uvedli, že obě varianty 

mají své výhody i nevýhody. 

Začátek přípravného období pod vedením kondičního trenéra z klubu Chicago 

Blackhawks je první týden v červnu, zatímco v Chomutově s přípravou začínají o měsíc 

dřív. Rozdíly jsme našli i v otázce testování. Kondiční trenér Blackhawks uvedl, že žádné 

testy před začátkem sezóny nedělá, protože pro něj nemají smysl. Podle něj mají význam 

především testy na konci přípravného období, které může srovnat s předchozím rokem. 

Odpověď kondičního trenéra Pirátů Chomutov byla shodná jen z poloviny. Také potvrdil, 

že pro něj testování aerobní a anaerobní vytrvalosti pomocí testů VO2 max a Wingate 

nemá větší význam, ale uvedl, že na začátku provádí testování maximální síly 

prostřednictvím testu pro jedno opakovací maximum v rámci dřepu, mrtvého tahu, bench-

pressu a prostřednictvím maximálního počtu shybů.  

Po otázce testování následovala otázka ohledně obsahu kondiční přípravy mimo 

led. V této otázce jsme nalezli pravděpodobně ten největší rozdíl v přístupech obou 

trenérů k přípravě ledního hokejisty. Oba trenéři se nejprve shodli v tom, že se tréninkové 

jednotky v první fázi odehrávají ve viditelně nižší intenzitě a slouží především k tomu, 

aby si hráči opět zvykli na tréninkové zatížení. Délka i obsah první fáze se ale u obou 

trenérů liší. V Chomutově se této fázi hráči věnují pod vedením trenéra dva týdny, 

zaměření je především na zpevňovací přípravu a rozvoj aerobní vytrvalosti. Kondiční 

trenér týmu Chicago Blackhawks má první fázi kratší, věnuje se jí pouze týden a zaměřuje 

se na mobilitu, správné provedení cviků a strukturní rovnováhu.  

Jakmile postoupíme v kondiční přípravě dál, narazíme na další a značně větší 

rozdíly. V této části rozboru se bavíme stále o období kondiční přípravy, kdy hráči ještě 

nechodí na led. Kondiční trenér v Chomutově se po úvodním dvoutýdenním zapracování 

hráčů přesouvá do druhé fáze přípravy, jejímž hlavním obsahem a cílem je rozvoj 

silových schopností, a to především maximální síly a výbušné síly. Tato fáze u něj trvá 4 
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týdny a rozvoji maximální a výbušné síly se v ní věnuje ve čtyřech tréninkových 

jednotkách týdně. Jedna tréninková jednotka je zaměřena na silovou vytrvalost a dvě další 

jsou herní. Po této fázi opouští soustředění se na silové schopnosti a primární zaměření 

se přesouvá na rozvoj rychlosti a rychlostní vytrvalosti. V této fázi hráči absolvují tři 

tréninkové jednotky na rozvoj rychlosti, dvě až tři jsou věnovány dalšímu rozvoji 

silových schopností a poslední tréninkové jednotka je věnována opět hrám – fotbalu, 

florbalu. Kondiční přípravu mimo led tedy dělí do třech fází. Kondiční trenér Blackhawks 

celou koncepci přípravy pojímá poněkud odlišně. Ačkoliv má přípravu také rozdělenou 

do několika fází, nikdy se v dané fázi nezaměřuje na jednu určitou schopnost a ani 

jednotlivé tréninkové jednotky nejsou nikdy zaměřeny na rozvoj jedné jediné 

schopnosti. Samozřejmě vždy je jeden z parametrů upřednostněn a na ten se klade důraz, 

ale podle jeho názoru není produktivní rozdělit systematicky jednotlivé schopnosti a ty 

trénovat. Důvod je prostý – hokejová sezóna v NHL není systematická. Na tělo v sezóně 

působí několik různých podnětů, které tělo stresuje. Například kvůli tomu, jak jsou zápasy 

v NHL rozepsány, hráči buď málo spí, nebo spí ve zvláštních časech, mají rozhozené 

cirkadiální rytmy, špatně načasovaná jídla, mnohdy i nekvalitní jídla, tréninky ať už na 

ledě nebo mimo led nikdy nejsou v pravidelnou dobu. Nic z toho není systematické, a tak 

se na toto všechno musí tělo hráče připravit již v tomto období před sezónou – 

v přípravném období. Tělo hokejisty se tedy musí umět adaptovat na několik různých 

stresorů. Poté jeho vysvětlení uvedl na příkladu tréninku rychlosti. Jeho fáze může být 

nazvaná fází rozvíjející rychlost, ale před samotným tréninkem rychlosti nechá hráče 

trénovat na hranici anaerobního prahu. Vysvětluje to tím, že hokejista na ledě pracuje 

v únavě, ne stoprocentně odpočatý, jako by tomu bylo, kdyby s ním trénoval podle 

parametrů na rozvoj rychlosti. Jeho tréninkové jednotky jsou tedy komplexní, nejsou 

zaměřené na jednu jedinou kondiční schopnost.  

 

B.  DRUHÁ ČÁST PŘÍPRAVNÉHO OBDOBÍ – PO NÁSTUPU NA LED 

 

Po otázkách ohledně průběhu kondiční přípravy před tím, než se hráči začnou 

připravovat na led, následovaly otázky týkající se především tréninkových jednotek na 

ledě a jejich propojení s tréninkem na suchu. Nejprve jsme opět zaznamenali klíčové body 

do tabulky (Tabulka 14), posléze jsme jednotlivé odpovědi okomentovali.  
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Tabulka 14  – Charakteristika kondiční přípravy v přípravném období po nástupu na led 

Parametry kondiční přípravy Chicago Blackhawks Piráti Chomutov 

Délka volna před začátkem ledu 0 týdnů 2-3 týdny 

Začátek přípravy na ledě 2. týden v ČERVENCI 4. týden v ČERVENCI 

Délka kondiční přípravy před prvním 

přípravným zápasem 
9-10 týdnů 1-2 týdny 

První přípravný zápas 3. týden v ZÁŘÍ 1. týden v SRPNU 

Testování kondičních schopností před 

začátkem sezóny 
ANO ANO 

Rozdělení kondiční přípravy na jednotlivé 

fáze 
ANO NE 

Počet fází v kondiční přípravě mimo led 3 3 

Počet TJ mimo led týdně 5 5 

Průměrná délka TJ 2 hodiny  1 hodina 

Zařazení TJ na suchu Před/po ledě Po ledě 

Počet TJ na ledě 2-5 5-7 

Průměrná délka TJ na ledě 1 hodina 1 hodina 

 

Na základě hodnot z Tabulky 14 vyplývá, že největší rozdíl je v délce této části 

kondiční přípravy. Dalším signifikantním rozdílem je také to, že hráči NHL nemají před 

nástupem na led žádné volno, zatímco hráči extraligy pod vedením kondičního trenéra 

Pirátů Chomutov volno mají a to 2 až 3 týdny. Naopak nejmenší rozdíl můžeme spatřit 

v počtu tréninkových jednotek mimo led, kdy hráči chodí v obou klubech trénovat 5x 

týdně.  

Ačkoliv podle Tabulky 8 začíná soutěžní období v NHL až v říjnu, hráči 

připravující se pod vedením kondičního trenéra v Chicagu začínají s tréninkem na ledě 

už 2. týden v červenci. Tato příprava probíhá stále individuálně. První přípravný zápas 

v předsoutěžním období odehrají přibližně 3. týden v září, přípravě na ledě bez 

jakéhokoliv zápasu se tedy věnují devět až deset týdnů. Oproti tomu hráči Chomutova, 

kterým soutěžní období začíná v září, o měsíc dříve, začínají na ledě poslední týden 

v červenci, to znamená o 2 týdny později. Doba, kterou stráví hráči na ledě před prvním 

přípravným zápasem, který bývá na programu začátkem srpna, je tedy o sedm až osm 

týdnů kratší než doba, kterou na ledě stráví hráči Blackhawks připravující se s tamním 

kondičním trenérem. Je nutné dodat, že právě délka tohoto období je určující pro obsah 

tréninků na ledě, který se u obou klubů velmi liší. Zatímco v Chomutově se na ledě věnují 

rozvoji výbušné síly a rychlosti, v Chicagu mají obsah rozdělený do několika fází, které 
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jsou uvedené v Tabulce 15. Seřazeny jsou od začátku přípravy až do doby před začátkem 

společného kempu. 

 

Tabulka 15 – Fáze kondiční přípravy na ledě v klubu Chicago Blackhawks 

Délka fáze Počet TJ/týden Zaměření 

2 týdny 2 hokejové dovednosti 

2 týdny 3 hokejové dovednosti 

2 týdny 4 
hokejové dovednosti + rozvoj kondičních schopností 

obecně 

2-3 týdny 5 hokejové dovednosti + rozvoj rychlosti 

 

Jedna z otázek v našem rozhovoru se týkala také propojení suché přípravy 

s ledem. Respondentům byl položen dotaz, zda probíhá mezi nimi a trenéry na ledě 

komunikace ohledně obsahu tréninků a zda to, co je obsahem tréninku na ledě, ovlivňuje 

jejich rozhodování o tom, co bude obsahem tréninku na suchu. Oba se shodli v tom, že 

s trenéry spolupracují. Následující odpovědi však byly odlišné. Kondiční trenér 

Chomutova sdělil, že jeho tréninky jsou výhradně podřízené ledu. Led má vždy 

přednost a on obsah tréninkových jednotek na suchu řídí podle toho, co je obsahem 

tréninku na ledě. Pokud tedy bude trénink na ledě náročný na dolní končetiny, zvolí 

v tréninku mimo led například sílu horních končetin. Naopak kondiční trenér Blackhawks 

uvedl, že s trenérem na ledě sice ohledně obsahu komunikují a do určité míry 

spolupracují, ale tréninky na suchu nejsou do určité doby podřízené tréninku na ledě. 

Podle něj je období od července přibližně do konce srpna jediné, kdy může s hráči 

pracovat na rozvoji kondičních schopností, protože v září – předsoutěžním období, a 

především v sezóně na to prostor není. Proto i když mu trenér na ledě řekne, že budou 

hráči dělat sprinty a on má sprinty s nimi v plánu také, stejně je s nimi bude dělat. Koncem 

srpna už se ale klade větší důraz na led a v tomto období se lehce snižuje intenzita jeho 

tréninků na suchu. Dalším bodem otázky týkající se propojení tréninkových jednotek na 

suchu a na ledě bylo, zda je trénink mimo led zařazen před nebo po ledě. Zde jsme narazili 

na další velký rozdíl, protože kondiční trenér Chicaga zařazuje v tomto období 
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tréninkové jednotky před ledem, naopak kondiční trenér Chomutova až po ledě. 

Výjimkou v Chomutově bylo pouze to, pokud byl tým rozdělen na dvě skupiny. Při tomto 

rozdělení měla jedna skupina tréninkovou jednotku na suchu před ledem a jejím obsahem 

byl rozvoj rychlosti a druhá až po ledě, při té se rozvíjela síla. Podle jejich odpovědí je to 

ovlivněno právě tím, že trenér v Chicagu klade větší důraz na tréninkové jednotky na 

suchu, a naopak kondiční trenér v Chomutově je podřízen tomu, co se bude odehrávat na 

ledě.  

 

C.  KONDIČNÍ PŘÍPRAVA MIMO LED V SOUTĚŽNÍM OBDOBÍ 

 

Poslední část rozhovoru byla zaměřena na kondiční přípravu v soutěžním období, 

na četnost tréninkových jednotek mimo led v sezóně, jejich délku a obsah. Odpovědi 

trenérů jsou uvedeny v Tabulce 16.  

 

Tabulka 16 – Charakteristika kondiční přípravy mimo led v soutěžním období 

Parametry kondiční přípravy Chicago Blackhawks Piráti Chomutov 

Počet TJ/měsíc 4-6 (nepovinné) 6-10 

Zařazení TJ po zápase (+ po TJ na ledě) po TJ na ledě 

Délka TJ 15-20 minut 30-40 minut 

Obsah TJ 

udržení dosažené úrovně 

kondičních schopností, 

průpravná cvičení, mobilita 

udržení dosažené úrovně 

kondičních schopností – 

maximální síly, výbušné 

síly 

Organizace TJ 
Menší skupinky, není přesně 

určený čas 
2 skupiny, 2 určené časy 

Počet kondičních trenérů 1 1 

TJ na venkovních zápasech NE NE 

 

Z hodnot uvedených v tabulce vyplývá, že největší rozdíl je v délce 

tréninkových jednotek v soutěžním období a jejich četnosti. Dále také v tom, že zatímco 

hráči Chomutova mají přesně určený čas tréninku, hráči Blackhawks mají dané rozmezí 

časů, kdy mohou přijít. Shodný je naopak počet kondičních trenérů u týmu a 

nezařazování tréninkové jednotky na venkovních zápasech. 

Na základě rozhovoru s kondičním trenérem Blackhawks jsme zjistili, že hráči 

doposud neměli žádné tréninky v sezóně povinné. Je pouze na nich, jestli přijdou a 
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předepsaný trénink splní, nebo ne. Následně trenér dodal, že od příští sezóny bude zavádět 

minimálně dva povinné týmové tréninky. Hráči mají k dispozici časová rozmezí, kdy 

mohou na trénink přijít, chodí vždy po menších skupinkách (cca 5 hráčů). V prvních 

týdnech soutěžního období jsou nepovinné tréninkové jednotky na suchu zařazovány po 

absolvování tréninku na ledě (ale ne vždy) a po každém domácím zápase. S postupem 

sezóny trénink na suchu po tréninku na ledě mizí a zůstávají pouze TJ po domácích 

zápasech, kterých je 4-6. Každá jednotka je dlouhá maximálně 15-20 minut a jejím 

obsahem jsou primárně průpravná cvičení, cviky na mobilitu a také cvičení pro udržení 

dosažené úrovně rozvoje kondičních schopností – především síly. Tyto TJ probíhají 

nejčastěji formou kruhového tréninku s několika různými stanovišti. Nejvíce kondiční 

trenér Blackhawks využívá cvičení na strojích Keiser, příklad takového stroje je uveden 

na Obr. 3. Důvodem použití těchto strojů je především to, že jsou mnohem šetrnější 

k pohybovému aparátu hráčů než například trénink s velkou činkou. 

Obrázek 3 – Keiser Air 300 – Stroj na sílu dolních končetin  

 

Hráči Chomutova mají tréninkové jednotky na suchu povinné, a to jednu týdně, 

pokud se hrají 3 zápasy v týdnu, a dvě týdně, pokud se hrají dva zápasy. Tréninková 

jednotka je pod vedením jejich kondičního trenéra 2x delší než TJ u kondičního trenéra 

Blackhawks. Zaměření mají oba kondiční trenéři podobné, mimo cviky na mobilitu, které 

kondiční trenér Chomutova nezařazuje a hráči si tyto cviky zařazují individuálně. TJ 
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probíhá týmově, hráči jsou rozdělení na dvě skupiny a nejprve trénink splní jedna skupina 

a po ní následuje druhá.  

Oba trenéři shodně uvedli, že na venkovních hřištích žádné tréninkové jednotky 

mimo led neprobíhají, především z organizačních důvodů. Hráči si podle nich sami 

individuálně plní právě výše zmíněné cviky zaměřené na mobilitu, či různá cvičení na 

hluboký stabilizační systém. 

 

11.2 Komparace odpovědí hráčů 

 

Pro získání potřebných dat bylo vytvořeno pět otázek týkajících se pohledu 

respondentů (hráčů) na kondiční přípravu v ledním hokeji. Hráči jsou rozděleni na dvě 

skupiny podle toho, kde působí. V následující části si otázky rozebereme a vyhodnotíme.  

 

1. Připravuješ se na sezónu individuálně nebo kolektivně? Vyhovuje ti tento způsob 

přípravy, nebo bys raději zvolil individuální/kolektivní přípravu? 

 

 

Graf č. 1 – Individuálnost kondiční přípravy 
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Graf č. 2, Graf č. 3 – Preference 

 

Z grafu č.1 vyplývá, že všichni hráči Chicaga Blackhawks se na sezónu v NHL 

připravují individuálně. Všichni tito hráči také potvrdili, že jim individuální způsob 

přípravy vyhovuje, ale tři z nich dodali, že ačkoli preferují mít svůj individuální plán a 

svého trenéra, je pro ně lepší trénovat s alespoň 2 dalšími hráči, a ne úplně sami.  

V týmu Piráti Chomutov se na sezónu připravuje individuálně pouze jeden hráč, 

zbylí čtyři se připravují kolektivně. Z pěti hráčů Chomutova jsou pouze dva spokojeni se 

svým způsobem přípravy, jeden z nich je ten, který má možnost připravovat se 

individuálně, druhý vyslovil spokojenost s kolektivní kondiční přípravou s tím, že by ji 

za individuální neměnil. Ostatní 3 by raději volili individuální způsob přípravy.   

 

2. Jaké vidíš výhody a nevýhody v tomto způsobu přípravy?  

 

Cílem této otázky bylo zjistit hodnocení jednotlivých hráčů individuální a 

kolektivní přípravy. Všichni hráči Blackhawks se shodli, že největšími výhodami 

individuální přípravy jsou individuální plán sestavený na míru a možnost určit si čas 

tréninku podle toho, jak jim vyhovuje. Jako nevýhodu tři z těchto hráčů uvedli, že není 

možné hrát kolektivní sportovní hry jako například fotbal. Prakticky totožné odpovědi 

uvedl hráč Chomutova, který se připravuje na sezónu individuálně. Ostatní hráči 

Chomutova uvedli jako výhody kolektivní přípravy spolupráci v kolektivu a soutěžení 

mezi sebou, podle nich je trénink ve větší skupině více motivuje překonávat ostatní. 

Hlavní nevýhodou pro ně byl stanovený čas tréninku, kterému se museli podřídit.  
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3. Máš zkušenosti s oběma typy přípravy? Pokud ano, který ti více vyhovuje a 

proč?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 – Počet hráčů se zkušenostmi s oběma typy kondiční přípravy 

 

Ze skupiny deseti respondentů čtyři uvedli, že mají zkušenosti s oběma typy 

přípravy. Dva z nich byli čeští hráči působící v týmu Blackhawks, kteří zároveň před lety 

absolvovali přípravu v Chomutově. Dalším hráčem byl švédský obránce, který působí 

v týmu Blackhawks a zkušenosti s kolektivní přípravou měl ze švédského týmu. 

Posledním hráčem, který uvedl že má zkušenosti s oběma typy byl hokejista působící 

v Chomutově.  

 

4. Připravuješ se sám podle předepsaného plánu nebo tvé tréninky probíhají pod 

dohledem trenéra? 

 

Graf č. 5 – Počet hráčů připravujících se pod dohledem trenéra/ podle plánu 
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Tato otázka byla položena pouze hráčům, kteří se na sezónu připravují 

individuálně. Z celkového počtu šesti dotazovaných hráčů se jich pět připravuje pod 

dohledem trenéra a jeden podle předepsaného plánu od svého trenéra.  

 

5. Pokud se připravuješ podle plánu, plníš všechny TJ tak, jak jsou předepsané, 

nebo si je upravuješ a jak? 

 

Tato otázka byla tedy určena pouze jednomu hráči ze celkového počtu 

respondentů. Tento hráč uvedl, že se vždy snaží plnit plán tak, jak je předepsán a podle 

jeho slov plní 95 % předepsaného plánu. Někdy si ale sám podle toho, jak se cítí, 

v tréninku buď přidá, nebo ubere.   

 

11.3 Rozdíly ve využití cviků na rozvoj síly a rychlosti 

 

Poslední otázkou v rozhovoru s trenéry byla otázka, jakých 10 cviků nejvíce 

využívají na: 

− Rozvoj všeobecné síly horních i dolních končetin 

− Rozvoj rychlé a výbušné síly dolních končetin a horních končetin.  

− Rozvoj rychlosti 

Jejich odpovědi jsou vypracovány v Tabulkách 17-19. Pod každou tabulkou je 

několik vybraných cviků na obrázcích.  
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Tabulka 17 – 10 nejvyužívanějších cviků pro rozvoj všeobecné síly dolních i horních 

končetin 

Kondiční trenér Blackhawks Kondiční trenér Piráti 

Zercherův dřep – obr.4 Variace dřepů s olympijskou osou – přední, zadní 

Dřep s kettlebelem Mrtvý tah 

Dřepy jednonož Dřepy jednonož 

Modifikace výpadů – obr.5 Rumunský mrtvý tah – obr V 

Good morning (Předklon s velkou osou na zádech) 

– obr. 6 
Hip thrust (zdvihání pánve) na bedně 

Modifikace shybů Shyby 

Most na lopatkách s tlaky s kettlebelly – obr. 7 Bench-Press 

Modifikace kliků Kliky 

Modifikace tlaků s jednoručními činkami Kliky na bradlech 

 
 

Obrázek 4 – Zercherův dřep (Terry, Goodman, 2018) 
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Obrázek 5 – Chodící výpad stranou do 45 stupňů (Terry, Goodman, 2018) 

 

 

 
Obrázek 6 – Good morning – předklon s velkou osou na zádech (Terry, Goodman, 2018) 

 

 

 
Obrázek 7 – Most na lopatkách s tlaky s kettlebelly (Terry, Goodman, 2018) 
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Tabulka 18 – 10 nejvyužívanějších cviků pro rozvoj rychlé a výbušné síly dolních i 

horních končetin  

Kondiční trenér Blackhawks Kondiční trenér Piráti 

Dřep ve vlnách – obr. 8 Přemístění a jeho alternativy 

Rychlé „ruské“ výpady Trh a jeho alternativy 

Skoky do stran Tlačení těžkých saní 

Modifikace skoků na bednu Skoky na bednu obounož, jednonož 

Heidenův dřep Skoky přes překážky 

Trh s jednoručkou z visu Trh s jednoručkou 

Dynamické výrazy nad hlavu s velkou činkou 
Dynamické výrazy nad hlavu s velkou činkou – obr 

XI. 

Výbušné kliky mezi bedýnkami – obr. 9 Dynamické kliky s rukama na lavičce 

Plyometrické cviky Odhody medicinbalu 

 

Obrázek 8 – Dřep ve vlnách s výskokem (Terry, Goodman, 2018)  
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Obrázek 9 – Výbušné kliky mezi bedýnkami (Terry, Goodman, 2018) 

 

Tabulka 19 – 10 nejvyužívanějších cviků pro rozvoj rychlosti 

Kondiční trenér Blackhawks Kondiční trenér Piráti 

Padavý start – obr.10 Tlačení lehkých saní 

„Stupňovaná rovinka“ Přeběhy nízkých překážek 

Sprint stranou s použitím odporové gumy Akcelerace s odporovými gumami 

Starty z různých poloh Starty z různých poloh 

Variace cvičení agility Variace cvičení agility 

Sprinty s využitím brzdících padáků  

 

Oba trenéři uvedli, že ačkoliv několik různých cvičení pro rozvoj rychlosti do 

tréninkové jednotky zařazují, rychlost rozvíjí spíše využitím některých cviků z Tabulky 

18. Uvedli, že není 10 různých cvičení, které by ve své praxi využívali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 10 – Padavý start (Terry, Goodman, 2018) 
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11.4 Rozdíly v testech  
 

Na základě odpovědí trenérů jsme získali podklady ke komparaci kondičních testů 

prováděných mimo led u obou týmů. Zatímco u týmu Piráti Chomutov se testování 

provádí před začátkem přípravného období a na konci fáze období, kdy hráči trénují 

pouze na suchu, u týmu Chicago Blackhawks probíhá testování pouze na začátku 

předzávodního období, kdy se všichni hráči sejdou na týmovém kempu. Toto testování je 

u obou týmů povinné.  

Před začátkem přípravného období používá kondiční trenér Pirátů Chomutov 

jednoho testu na vytrvalostní sílu a to maximální počet shybů a dále testů prováděných 

maximálním úsilím pro jedno opakovací maximum na následující cviky: 

− zadní dřep 

− mrtvý tah 

− bench press 

Následně se po skončení přípravy mimo led provádí analýza složení těla a dva 

kondiční testy:  

− wingate - 30 

− VO2 max.   

Testování u týmu Chicago Blackhawks je poněkud obsáhlejší. Testuje se na začátku 

předsoutěžního období a testování je rozděleno do šesti fází a třinácti stanovišť. Pro větší 

přehlednost jsou testy uvedné v Tabulce 20. 
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Tabulka 20 – Kompletní testování probíhající v klubu Chicago Blackhawks na začátku 

předsoutěžního období 

Fáze Stanoviště Testovací baterie Vybavení 

Fáze 1 

Stanoviště 1 

tělesná výška  

tělesná váha  

tělesná kompozice kaliper 

Stanoviště 2 
Biomechanická analýza postavy 

prostřednictvím systému HumanTrak 
Systém HumanTrak 

Stanoviště 3 
“Y Balance” – testování rovnováhy, síly a 

rozsah pohybu dolní končetiny 
 

Fáze 2 

Stanoviště 4 
Maximální izometrická síla předloktí horní 

končetiny 
Ruční dynamometr 

Stanoviště 5 Izometrický mrtvý tah 
Dynamometr pro mrtvý 

tah 

Fáze 3 

Stanoviště 6 Vertikální výskok z jedné i obou nohou2 
Desky Kistler – Noraxon 

myoForce systém 

Stanoviště 7 
Horizontální skok z obou nohou s dopadem 

na jednu nohu 
 

Stanoviště 8 
Skok šikmo vpřed z jedné nohy s dopadem 

na obě nohy 
Keiser Functional trainer 

Fáze 4 Stanoviště 9 VO2 max Keiser M3 bike 

Fáze 5 

Stanoviště 10 Boční rotační odhod Medicinbal (12 liber) 

Stanoviště 11 Bench press3 Keiser Power Rack 

Stanoviště 12 Maximální počet shybů  

Fáze 6 Stanoviště 13 Wingate - 30 Wattbike kolo 

 

 

 

  

 
2 Hodnotí se průměrná nejvyšší hodnota výbušné síly, maximální síly a průměrná relativně nejvyšší hodnota 

výbušné síly, maximální síly 
3 Výsledek ve wattech 
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12 DISKUZE 
 

 

Na základě úkolů stanovených pro splnění cílů práce byla prostudována příslušná 

literatura uvedená v Kapitole 2 zabývající se kondiční přípravou v ledním hokeji. Pro 

analýzu a komparaci kondiční přípravy v týmu Chicago Blackhawks a v týmu Piráti 

Chomutov bylo nutné získat informace od trenérů působící u těchto týmů. Oba trenéři 

mají v týmech několikaletou praxi. Postoje hráčů k jejich kondiční přípravě jsme zjistili 

díky rozhovorům, které nám poskytli. 

Provedená analýza a komparace nám poskytla cenné informace o průběhu 

kondiční přípravy, které můžeme aplikovat do praxe.  

Nejprve se zaměříme na to, v čem se oba trenéři shodují. Nejdůležitějším 

faktorem, který podle obou trenérů ovlivňuje délku i obsah kondiční přípravy je délka 

sezóny. Oba tedy mluvili o kondiční přípravě v průměrně dlouhé sezóně, aby nedocházelo 

ke zkreslování informací. Prakticky jedinou shodou byl cíl kondiční přípravy mimo led 

v sezóně, kdy oba trenéři uvedli, že hlavním cílem pro tréninkové jednotky je udržení 

dosažené úrovně kondičních schopností. Naopak Obrtel (2017) ve své diplomové práci 

došel k tomu, že cílem tréninkových jednotek v sezóně kondičních trenérů v české 

extralize a na kanadské univerzitě je jednu z kondičních schopností, sílu, rozvíjet. Také 

Petr a Štastný (2013) uvádějí, že při počtu tréninkových jednotek 3x týdně je možné sílu 

v průběhu sezóny rozvíjet, při počtu 2x týdně je možné sílu udržet. Avšak podle odpovědí 

kondičního trenéra Blackhawks na tolik tréninkových jednotek v sezóně NHL kvůli 

rozpisu zápasů není čas a průměrně zde hráči odtrénují pouze jednu tréninkovou jednotku 

týdně, která trvá 15-20 minut.  

Naší první hypotézou bylo, že hlavním rozdílem mezi oběma týmy je 

individuálnost přípravy. Tato hypotéza se potvrdila, v týmu Chicago Blackhawks probíhá 

příprava individuálně a v týmu Piráti Chomutov naopak kolektivně. Dle mého názoru je 

tento rozdíl rozhodujícím faktorem, který následně ovlivňuje celý průběh a obsah 

kondiční přípravy. Oba trenéři se jednoznačně shodli na výhodách individuální kondiční 

přípravy a na tom, že by v profesionálním hokeji kolektivní příprava neměla mít místo.  

Při komparaci délky přípravného jsme objevili velké rozdíly mezi oběma kluby. 

Nejvýraznějším byla doba, po které hráči začínají s tréninkem na ledě. Bukač (2005) ve 

své publikaci uvádí, že délka přípravného období je osm až deset týdnů, což se shoduje 

s námi zjištěnou délkou přípravy u týmu Piráti Chomutov, která zde trvala devět týdnů. 
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Stejnou dobu trvání uvádí ve své práci i Otipka (2019). Avšak v týmu Chicago 

Blackhawks tato část přípravy trvala pouze pět týdnů a po těchto pěti týdnech následovalo 

okamžité zařazení tréninků na ledě. Naopak v Chomutově následovaly 2-3 týdny volna, 

stejně tomu bylo podle Hanzlíka (2013) i v Kladně a Obrtel (2015) ve své práci uvádí 

dokonce pauzu měsíční. Toto dvou až čtyřtýdenní volno se tedy zdá v české extralize 

běžné, ale pokud se nad tím zamyslíme, z profesionálního hlediska toto volno podle mého 

názoru nemá žádný smysl. Hráči se snaží dostat svoji kondici během těchto devíti týdnů 

na co nejvyšší úroveň a v následném volnu ji udržet, ale z vlastní zkušenosti můžu říci, 

že málokterý hráč se tréninku v tomto volnu věnuje s takovou intenzitou, s jakou by měl. 

Naopak u týmu Chicago Blackhawks po pěti týdnech přípravy následuje rovnou zařazení 

tréninkových jednotek na ledě, což je, dle mého názoru, mnohem logičtější a pro rozvoj 

hráče přínosnější. Podle Obrtela (2015) a Bukače (2005) nástupem na led začíná 

předsoutěžní období. Podle našich zjištění však toto období začíná až později a každý 

z námi sledovaných klubů má pro to jiný důvod. U týmu Piráti Chomutov je důvodem 

právě dlouhé volno, kdy u hráčů dojde k poklesu úrovně jednotlivých kondičních 

schopností a je nutné, aby se hráči během jednoho až dvou týdnů opět zapracovali. Oproti 

tomu v týmu Blackhawks žádné volno není, ale příprava na ledě trvá o osm týdnů déle, 

tudíž by pak jejich předsoutěžní období trvalo ne 4 týdny, ale 14 týdnů. 

Pro tuto práci nejpřínosnější rozdíl byl v obsahu kondiční přípravy před začátkem 

tréninku na ledě. Pavliš (2003) uvádí, že se přípravné období v ledním hokeji dělí na dvě 

části, přípravnou a speciální. Výzkum nám potvrdil, že v českém extraligovém týmu 

Piráti Chomutov tomu opravdu takto je. Ovšem kondiční trenér týmu Chicago 

Blackhawks takto přípravu vůbec nedělí, což pro mě bylo poměrně překvapivým 

zjištěním, vzhledem k tomu, že v převážné většině literatury toto dělení najdeme. Podle 

něj tradiční periodizace přípravné fáze pro hokej nefunguje, protože jsou požadavky na 

sportovce při hokeji velmi odlišné od ostatních sportů, a tak jeho tréninky na začátku 

přípravné fáze nejsou zaměřeny obecně na zlepšeních funkčních předpokladů, jak uvádí 

čeští autoři, ale celá příprava je speciální. Oproti trenérovi z Chomutova, který uvedl, že 

ve druhé části přípravy se věnuje především v první fázi rozvoji maximální síly a výbušné 

síly a v druhé fázi rozvoji rychlosti, v čemž se shoduje i s informacemi uváděnými 

Nightingalem (2014) a výsledky výzkumu Hanzlíka (2013) a Obrtela (2015), se trenér 

Blackhawks v jedné fázi nikdy nesoustředí na jednu pohybovou schopnost, kterou by 

účelně rozvíjel. Kombinuje několik různých podnětů, aby naučil tělo hráče adaptovat se.  
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Zajímavá byla také otázka, ve které jsme řešili propojení tréninků mimo led a na 

ledě. Zjistili jsme, že v Chomutově, je kondiční trenér podřízen hlavnímu trenérovi a své 

tréninky plánuje na základě tréninků na ledě, naopak trenér Blackhawks je do určité doby 

na trénincích na ledě nezávislý. Je to pravděpodobně dáno tím, že mají hráči Blackhawks 

mnohem delší část přípravy na ledě, než hráči Chomutova. Můj názor je shodný 

s názorem kondičního trenéra Blackhawks, a to že by kondiční trenér neměl v přípravném 

a ani předsoutěžním období podřizovat své tréninky tréninkům na ledě, protože tato dvě 

období jsou jedinou možností, kdy hráče dostatečně připravit na sezónu.  

Na základě rozhovorů s hráči jsme zjistili, že hráči týmů Chicago Blackhawks 

jsou s průběhem přípravy 100 % spokojeni, naopak v týmu Piráti Chomutov vyjádřil 

pouze jeden z nich spokojenost s kolektivní přípravou. Ostatní hráči by zvolili raději 

individuální přípravu a domnívám se, že by vedení mělo k jejich názorům přihlížet, 

protože by pak hráči mohli pracovat na tom, v čem nějakým způsobem „zaostávají“ a 

mohli by lépe rozvinout svůj potenciál. 

V jedné z otázek, která byla kondičním trenérům kladena, jsme se zaměřili na 

výběr nejvyužívanějších cviků pro rozvoj všeobecné síly, rychlé a výbušné síly a 

rychlosti. Předpokládali jsme, že bude výběr cviků shodný, nebo velmi podobný. Na 

základě odpovědí trenérů jsme však zjistili, že kondiční trenér Blackhawks pro rozvoj 

rychlé a výbušné síly nevyužívá olympijského vzpírání v jeho základních podobách – 

nadhozu a trhu. Hlavním důvodem je především technická náročnost, z jeho pohledu 

existuje několik desítek cviků pro rozvoj rychlé a výbušné síly, které jsou pro hokejistu 

bezpečnější. Tím se dostává do rozporu s literaturou, protože dle autorů Ebbena, Carrolla 

a Simenze (2004) většina trenérů působících u týmů NHL cviků olympijského vzpírání 

využívá, a to především nadhozu. Naopak trenér Chomutova uvedl, že vzpírání pro rozvoj 

rychlé a výbušné síly zařazuje často. Také výběr cviků pro rozvoj všeobecné síly byl u 

obou trenérů odlišný. Zatímco trenér Chomutova využívá základní varianty cviků, trenér 

Blackhawks využívá různých modifikací a volí především bilatelární cviky. Cviky pro 

rozvoj rychlosti byly shodné pouze dva, ale oba trenéři shodně dodali, že pro rozvoj 

rychlosti v hokeji využívají především plyometrického cvičení a rychlost tak rozvíjí více 

pomocí cviků na rychlou a výbušnou sílu, než cviků určených pouze pro rozvoj rychlosti. 

K testování pohybových schopností mimo led přistupují trenéři odlišně. U Pirátů 

Chomutov se provádí testy na začátku přípravného období a na jeho konci. V týmu 

Chicago Blackhawks je testování pouze na začátku předsoutěžního období. Náplň 

testování byla také odlišná, což je ale, dle mého názoru, dáno především finančními 
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možnostmi obou klubů. Některé testy, jako například izometrická síla předloktí, 

maximální počet shybů, vertikální výskok a horizontální skok byly shodné s výsledky, 

které uvádí Ebben, Carroll a Simenz (2004). Přestože hrají v možnostech testování, které 

si klub může dovolit, velkou roli finance, myslím si, že by v Chomutově mohli zařadit 

více testových baterií, a to zvláště takové, které by hodnotily výbušnou sílu dolních 

končetin, jelikož tyto testy, dle mého názoru, v Chomutově chybí.   
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13 ZÁVĚR  
 

 

Cílem této práce bylo analyzovat a komparovat kondiční přípravu ve dvou 

klubech působících v nejvyšších soutěžích – klubu Piráti Chomutov, který působí v české 

extralize a klubu Chicago Blackhawks působící v kanadsko-americké NHL. Tento cíl se 

nám podařilo na základě rozhovorů s kondičními trenéry a hráči těchto klubů splnit. 

Všechny vytyčené úkoly byly splněny.  

Hypotéza 1 byla potvrzena, jelikož jsme zjistili, že v klubu Piráti Chomutov je 

kondiční příprava kolektivní a v klubu Chicago Blackhawks je příprava individuální. 

Hypotéza 2 byla vyvrácena, protože každý z trenérů volil jiná cvičení pro rozvoj 

všeobecné síly, rychlé a výbušné síly a rychlosti. Hypotéza 3 byla potvrzena, protože 

výběr kondičních testů mimo led i období, ve kterém se testování konalo, se u obou klubů 

výrazně lišil.  

Zjistili jsme, jakým způsobem kondiční trenéři přistupují ke kondiční přípravě 

mimo led, jaké cviky pro rozvoj nejdůležitějších pohybových schopností v ledním hokeji 

využívají a jak tyto schopnosti následně testují.  

Tato bakalářská práce mi poskytla velké množství nových informací, které jsou 

velmi dobře využitelné v praxi. Proto bych tyto nové poznatky ráda aplikovala a ověřila 

v diplomové práci v rámci experimentu.  
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