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ABSTRAKT: 

Název: Srovnání přípravného období hráčů ledmbo hokeje ve třech seniorských 

soutěžích České republiky 

Cíle práce: 

Cílem diplomové práce je srovnání přípravného období hráčů ledního hokeje ve 

třech našich seniorských soutěžích z hlediska kvantitativní stránky tréninku a zjistit 

rozdíly ve výstupních motorických testů, které byly provedeny na konci období u 

jednotlivých mužstev. 

Metoda: 

Do šetření byly zapojeny tři mužstva: Pardubice (extraliga), Třebíč (1. liga) a 

Blansko (II. liga). Mužstva byla srovnávána v přípravném období mimo led a na konci 

období byly provedeny výstupní motorické testy. Vyhodnocení šetření mezi mužstvy 

bylo provedeno matematicko-statistickou metodou. 

Výsledky: 

Z komparace je patrné, že nejvyšší objem z hlediska tréninkových jednotek 

přípravného období je u mužstva naší nejvyšší soutěže. Nejlepší výsledky výstupních 

motorických testů byly zjištěny u mužstva prvoligové Třebíče. 

Klíčová slova: 

Lední hokej, přípravné období, sportovní trénink, pohybové schopnosti, motorické testy 
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RESUMÉ: 

Title: The comparison of ice-hockey players preparatory term in three senior leagues 

of the Czech Republic 

Work objective: 

The aim of this thesis is to compare the ice-hockey players preparatory term in 

our three senior leagues in terms of training quanity, and to find out the outcomes of 

output motoric tests carried out at the end of the term. 

Method: 

The survey itself was implemented in the following clubs: Pardubice (extra 

league ), Třebíč (I. league) and Blansko (II. league ). In the preparatory term the teams 

were compared in parallel out of the ice rink, and the output motoric tests were 

implemented at the end of the term. The mathematical-statistics survey outcomes were 

used while comparing the teams. 

Outcomes: 

The comparision clearly shows that the most exacting preparatory term training 

belongs to team of the top-level league; nevertheless the best motoric tests outcomes 

were found out in the I. league Trebic team. 

Keywords: 

Ice-hockey, preparatory term, sports training, motoric abilities, motoric tests. 
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Úvod 

Hlavním důvodem, proč jsem si vybral lední hokej jako téma diplomové práce 

je, že jsem stále jeho aktivním hráčem. Ve své kariéře jsem prošel několika seniorskými 

soutěžemi - extraligou, I. a II. ligou. V těchto soutěžích jsem absolvoval přípravná 

období. Tyto zkušenosti mě vedly k myšlence, že bychom mohli přípravné období 

v těchto soutěžích srovnat a vyhodnotit. 

Lední hokej přispívá k vypěstování kladných charakterových vlastností 

osobnosti. Upevňuje osobní statečnost, ctižádostivost a respektování osobnosti 

spoluhráče i soupeře. Prostředí hry je využíváno k získání psychické odolnosti, která 

pomáhá řešit náročné situace, a to nejen v době konkrétního sportování, ale i průběhu 

celého života. Lední hokej patří mezi nejoblíbenější a nejpopulárnější sporty v České 

republice. Současná společnost mu proto po právu vytváří kvalitní podmínky pro 

rozvoj. Důsledkem toho kvalitativně roste. Česká republika patří počtem soutěží a jejich 

kvalitou, a také kvantitou hráčů mezi světovou velmoc v ledním hokeji. Důkazem jsou 

přední umístění seniorských a juniorských kolektivů v mezinárodním měřítku. 

Pro hráče ledního hokeje je důležitá kondiční příprava. Kondiční připravenost 

hráče ledního hokeje je rozdělena do několika tréninkových cyklů, které musí být velmi 

odborně realizovány, aby splňovaly stanovené cíle. Úspěšnost přípravy je podmíněna 

teoretickou a praktickou znalostí širokého pole speciální tréninkové problematiky. Je 

třeba si neustále uvědomovat, že náročný a promyšlený přístup k jeho realizaci vede 

přes vysoký stupeň teoretických vědomostí a praktických zkušeností. Čím je sport nebo 

sportovní hra populárnější, tím silněji se uplatňuje její vliv a tím větší odpovědnost 

připadá na zainteresované osoby a hráče. 

Cílem diplomové práce bylo zmapovat situaci v přípravném období hokejových 

mužstev z našich seniorských soutěží ledního hokeje z hlediska objemové 

(kvantitativní) stránky a výstupních motorických testů. Dále jsme zjišťovali rozvoj 

pohybových schopností, využití sportovních her a regenerace. 

V dostupné literatuře jsme nenašli práci, která by se tímto tématem zabývala. 

Proto si myslíme, že by bylo vhodné se tímto tématem zabývat v naší práci. 

V diplomové práci jsme srovnávali tři mužstva ze třech seniorských soutěží 

České republiky: Pardubice (extraliga), Třebíč (1. liga) a Blansko (II. liga). 
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1 Teoretická část 

1.1 Charakteristika ledního hokeje 

Lední hokej je hra, v níž se uplatňuje především rychlost, tvrdost a technika. Je 

to hra plná dramatických situací, které vnášejí do hokeje atmosféru vzruchu a budí 

zájem diváků. Bezprostřední kontakt hráčů má charakter individuálních soubojů, které 

diváka přitahují a dávají mu s napětím prožít děj na hřišti. Lední hokej je hra kolektivní, 

v níž se plně uplatňují individuální schopnosti a kvality hráčů. Je to hra mnoha 

taktických variant, které jsou řízeny trenérem ve shodě s aktivitou a tvořivostí hráčů. 

Rychlost, tvrdost a tvořivost a na ně navazující rozvoj technických a taktických 

dovedností jsou základnou pro vývoj dobrého hráče. 

Tento základ se rozvíjí v podmínkách velkého fyzického zatížení. Rychlost hry 

vede k rychlému střídání hráčů, kteří v krátkém časovém úseku vydávají maximum sil, 

které se regenerují relativně delším pobytem na střídačce. Pro lední hokej je tedy 

charakteristické střídání zatížení a uvolnění. Střídání napětí a uvolnění, stejně jako akce 

vázané na různý bruslařský pohyb a různou techniku ovládání hole a kotouče, vytvářejí 

speciální požadavky na přípravu hráče, který musí být schopen fyzicky, psychicky i 

technicky zvládnout současné pojetí i směr vývoje ledního hokeje (Bukač, Dovalil, 

1990). 

Lední hokej je fyzicky nesmírně namáhavý. Hráč vydává v době nasazení sil na 

ledě mnoho energie. Moderní lední hokej je komplex, ve kterém se souběžně zvyšují 

možnosti organismu hráče a jeho hráčská technika. Obojí se odráží v úrovni jeho 

taktického myšlení a taktického jednání, které je výsledkem usilovného tréninku, 

soustavného zatěžování organismu v podmínkách podobných utkání. Bez dobré fyzické 

kondice a bez návyku plného nasazení sil se neprosadí žádná technika. Vzájemná 

vazba kondice, techniky a rozvoje taktického myšlení vytváří základní rysy osobnosti 

hráče a podmiňuje i jejich využití pro nejúčinnější pojetí hry, ke které spěje vývoj 

světového hokeje (Pavliš, 2000). 

Globální hra se bude dále vyvíjet, neboť vrcholoví hráči získávají tréninkem 

vysoký stupeň funkční, psychické i technicko-taktické připravenosti, které jim toto 

pojetí hry umožňuje. Vrcholoví hráči, dobře připraveni po všech stránkách, vytvářejí ve 
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hře situace, které jsou pro ně individuálně charakteristické. Jako hráčské osobnosti se 

stávají příkladem pro mladší hráče a zároveň podnětem pro trenéry k obohacení 

tréninkového procesu (Perič, 2002). 

1.2 Struktura sportovního výkonu 

Působením vlivů vrozených dispozic, prostředí a záměrného tréninku se 

postupně vytváří skladba psychofyzických předpokladů k různým typům sportovních 

činností. Z teoretického hlediska je možné tento komplex chápat jako celek, složený 

z dílčích vzájemně propojených částí. Pro potřeby účinného tréninku je nutné se v tomto 

komplexu dostatečně orientovat. 

Současná teorie využívá pro tyto účely systémový přístup. Ten umožňuje 

interpretovat sportovní výkon jako vymezený systém prvků, který má určitou strukturu, 

tj. zákonité uspořádání a propojení sítí vzájemných vztahů. Jednotlivé prvky mohou být 

rázu somatického, fyziologického, motorického apod. 

Terminologie, která se užívá v popisu systémového přístupu, není jednotná. Ve 

stejném smyslu se hovoří o komponentech sportovního výkonu, determinantách 

sportovního výkonu, jeho podstatných proměnných, základech sportovm'ho výkonu, 

modelových charakteristikách výkonu, o faktorech. S ohledem na obecnější výklad 

pojmu faktor jako činitele nějakého děje Ge jeho podmínkou, součástí a má pro jeho 

průběh podstatný význam) se proto v dalším textu tohoto pojmu přidržujeme. 

V kontextu struktury sportovm'ho výkonu faktory chápeme jako relativně samostatné 

součásti sportovních výkonů, vycházející ze somatických, kondičních, technických, 

taktických a psychických základů výkonů. (Dovalil, 2005). 

Obecně můžeme vyjádřit strukturu individuálního sportovního výkonu 

následujícím schématem (obrázek 1): 
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oblast somatických oblast faktorů 
faktorů techniky 

SPORTOVNí 
VÝKON 

oblast osobnostních I I oblast faktorů 
faktorů taktiky 

oblast kondičních 
faktorů 

Obrázek 1: Struktura individuálního sportovm'ho výkonu 

V souvislosti s faktory individuálního sportovního výkonu je vhodné zavést ještě 

další termín - modelové charakteristiky struktury sportovního výkonu. V každé 

sportovní disciplíně je snaha vytvořit model, jak by měl vypadat ideální představitel 

disciplíny. Znalosti této problematiky vytváří představu, jaké nároky klade výkon na 

jedince a následně umožní aplikaci těchto poznatků při řízení tréninkového procesu. 

Podle Pavliše (1995), znázorňuje modelovou charakteristiku hráče ledního hokeje 

zjednodušený příklad: 

Somatické faktory : 

výška 180-190 cm 

hmotnost 85-90 kg 

silový typ, robustní konstrukce 

Kondiční faktory : 

silově zaměřený - především dolní končetiny, explosivní síla ( skok daleký 

z místa 280 cm a více ), horní končetiny (bench-press 120 kg a více), síla 

v předloktí a v prstech 

vo2 max . kg-1 
- 60 ml . min . kg-1 a více 

velmi dobrý obratnostně (prostorová orientace- salta, přemety vpřed) 

dobré rychlostně vytrvalostní předpoklady- 400 m kolem 55 s 

Technické faktory: 

dobrá statická i dynamická rovnováha (pro bruslení, osobní souboje apod.) 
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schopnost provádět více činností současně (bruslení, vedení kotouče, 

sledování spoluhráčů a soupeřů) 

kvalitní jemná koordinace (střelba, zpracování kotouče apod.) 

Taktické faktory : 

tvůrčí schopnosti 

souhra v kolektivu 

dobré periferní vidění 

schopnost rychle se rozhodovat 

Osobnostní faktory : 

sangvinik až cholerik 

dominantní, nebojácný, zdravě sebevědomý, agresivní 

Lední hokej patři mezi sportovní odvětví, kde se na výkonu podílí množství 

různých faktorů, které jsou schopny se do určité míry vzájemně nahradit = 

multifaktoriální výkon. Jiným typem výkonu je výkon monofaktoriální (např. 

maratónský běh), který je z převážné části dán pouze rozvojem vytrvalostních 

schopností (Kostka, 1984). 

Za kondiční faktory sportovního výkonu se považují pohybové schopnosti. 

V každé pohybové činnosti, která tvoří obsah sportovních výkonů, lze identifikovat 

projevy síly, vytrvalosti, rychlosti a jejich poměr se podle pohybových úkolů liší. 

Předpokládá se, že jde o projevy pohybových schopností člověka, o nichž vypovídají 

určité charakteristiky pohybů (např. jejich trvání, rychlost, překonávaný odpor, složitost 

pohybu, přesnost provedení apod.). Všeobecně je akceptováno rozdělení schopností na 

kondiční a koordinační. (Dovalil, 2005). 

1.3 Kondiční pohybové schopnosti 

Podle fyzikálních charakteristik, které v pohybovém projevu převažují - síly 

svalové kontrakce, rychlosti pohybu a trvání -, se rozlišují kondiční pohybové 

schopnosti silové, rychlostní a vytrvalostní. (Dovalil, 2005). 



).3.1 Rychlostní schopnosti 

Rychlost jako schopnost je předpokladem pohybu provedeného vysokou až 

maximální rychlostí (ve smyslu fyzikálním). Je to schopnost zahájit a realizovat pohyb 

v co nejkratším čase. Takovýto pohyb, resp. pohybová činnost je prováděna s velkým až 

maximálním úsilím a intenzitou, může trvat jen krátce (do 15 sekund), a proto při ní 

nevzniká únava. Při tomto typu činnosti nelze překonávat žádný nebo jen malý odpor. 

Při odporu větším než 20% odporu maximálního stává se dominantní schopností rychlá 

či explozivní síla. (Měkota, Novosad, 2005). 

Pojmově se zde tradičně užívá pojem rychlost. A však dosavadní zkušenosti i 

výsledky řady studií naznačují, že pro praktické potřeby je užitečné uplatňovat 

strukturální přístup, tj. přijmout koncepci jednotlivých rychlostních schopností a jako 

relativně nezávislé rozlišovat: 

rychlost reakční, spojenou se zahájením pohybu 

rychlost acyklickou, tj. co nejvyšší rychlost jednotlivých pohybů 

rychlost cyklickou, danou vysokou frekvencí opakujících se stejných pohybů 

rychlost komplexní, danou kombinací cyklických a acyklických pohybů včetně 

reakce, nejčastěji se vyskytuje jako rychlost lokomoce 

Rychlostní schopnosti patří v mnoha sportech k důležitým faktorům výkonu. 

Mohou se klást hraniční nároky na všechny nebo jen na některé z nich. Podmínky jejich 

projevu mohou být jak standardní (typu sprinty, skoky), tak proměnlivé (sportovní hry, 

úpolové sporty). (Dovalil 2005). 

Stimulace rychlostních schopností 

Ovlivňování rychlostních schopností patří k nejobtížnějším tréninkovým 

úkolům. Jejich změna je dlouhodobou záležitostí. Více než u jiných schopností 

vyžaduje znalost podmínek, metod, cvičení, principů, opatření, atd. a hlavně jejich 

dodržování v praxi. 
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V úvahách o rychlosti se často objevují pochyby, zda ji vůbec lze tréninkem 

ovlivnit, zda tento komplex schopností neurčují výhradně dědičné dispozice. U 

rychlostních schopností byl zjištěn nejvyšší stupeň dědičnosti ze všech pohybových 

schopností. 

Stimulace schopností vyžaduje zaměřit se vymezeným zatížením a volbou 

vhodných cvičení na jednotlivé determinanty rychlostních schopností. Konkrétně na 

vytváření potřebných energetických rezerv kreatinfosfátu, na rychlost a pohyblivost 

nervových dějů podráždění a útlumu, na rychlost svalové kontrakce a relaxace, 

uplatnění silových schopností ve velmi krátkých časových intervalech, koordinaci 

svalových skupin. Uvedené adaptační změny může vyvolat systematicky aplikované 

rychlostní zatížení: 

Rychlostní zatížení 

Rychlostní zatížení vymezují jako celek tyto parametry (Dovalil, 2005): 

Intenzita zatížení: maximální 

Doba cvičení: do 10-15 s 

Interval odpočinku: 2-5 minut 

Počet opakování: 10-15 

Způsob odpočinku: aktivní 

1.3.2 Silové schopnosti 

Komplex silových schopností, který pro zjednodušení zkráceně označujeme 

termínem síla, tvoří významnou komponentu fyzické zdatnosti. Rozvoj síly je vždy 

podstatnou součástí kondičního tréninku, i když ve sportovní disciplíně převládá jiná 

motorická schopnost. 

Druhy svalové činnosti 

Svalová kontrakce, která je rozhodující pro vznik svalové síly, může vzhledem 

k délce a napětí svalu probíhat několika způsoby. Svalová vlákna se ze původní délky 
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mohou zkracovat, protahovat nebo neměnit SVOJI délku. Podrobněji Je možno 

charakterizovat jednotlivé režimy svalové činnosti jako: 

1. Izometrický (udržující, statický) - intramuskulární činnost se proJeVUJe 

zvýšením napětí svalových elementů, aniž by přitom došlo ke změně délky svalu. 

2. Koncentrický (překonávající, pozitivně dynamický)- intramuskulární napětí se 

mění a sval se zkracuje. 

3. Excentrický (ustupující, negativně dynamický) - svalové úpony se od sebe 

vzdalují, svalová vlákna se protahují. 

Členění silových schopností 

Podle převládajícího způsobu činnosti zapojených svalových skupin, tedy podle 

druhu svalové kontrakce lze provést základní rozdělení síly na sílu statickou a 

dynamickou. 

Podle současné úrovně poznatků lze přijmout podle vnějšího proJevu, způsobu 

uvolňování energie nebo podle způsobu využití svalové práce při specifických 

pohybových činnostech členění silových schopností na: 

maximální sílu 

rychlou sílu 

reaktivní sílu 

vytrvalostní sílu 

Metody rozvoje 

Svalová síla se může projevit formou maximálního napětí nebo maximální 

rychlostí svalového stahu. Metody silového rozvoje se při provádění posilovacích 

cvičení liší: 

velikostí překonávaného odporu 

počtem opakování jednotlivých cviků 

pohybovou rychlostí zvoleného druhu cvičení 

Jejich kombinací lze vyvolávat rozvoj jednotlivých druhů síly. Metody rozvoje 

maximální síly charakterizuje největší počet zapojených motorických jednotek, nejvyšší 

impulzace a stupeň intramuskulární a intermuskulární synchronizace. Obvykle jsou 

uváděny: 
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metoda maximálních úsilí 

metody opakovaných úsilí 

metody excentrických úsilí 

metoda izometrická 

Metody rozvoje dynamické síly jsou charakterizovány způsobem provádění 

pohybu a velikostí zátěže. Rozvoj má charakter rychlostní, reaktivní nebo vytrvalostní. 

Nejčastěji jsou užívány: 

metody dynamických úsilí 

metoda rázová (plyometrická) 

metoda izokinetická 

metody rychlostní 

metoda vytrvalostní 

metoda pyramidová 

(Měkota, Novosad, 2005). 

1.3.3 Vytrvalostní schopnosti 

Komplex vytrvalostních schopností, zkráceně vytrvalost, představuje základní 

pilíř fyzické kondice, významnou komponentou zdravotně orientované zdatnosti. Je 

předpokladem pro dosažení úspěchu v mnoha sportech. Ve srovnání s ostatními 

kondičními schopnostmi má vytrvalost určité nadřazené postavení a je nejlépe vědecky 

podložena. 

Členění vytrvalostních schopností 

Podle zaměření cílového rozvoje vytrvalosti lze rozdělit vytrvalostní schopnosti 

na vytrvalost základní a speciální. Komplex těchto speciálních vytrvalostních 

schopností je členěn z různých hledisek (tabulka 2). Za nejvhodnější považujeme úzce 

propojit dva základní způsoby rozdělení speciální vytrvalostní schopnosti: 
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a) podle délky trvání: 

Druh vytrvalosti Čas 

Rychlostní 35s 

Krátkodobá 35s- 2 min. 

Střednědobá 2 min.- 10 min. 

Dlouhodobá 1 O min. - několik hodin 

Tabulka 1: Druhy vytrvalosti podlé délky pohybové činnosti 

b) z hlediska energetického krytí: 

aerobní vytrvalost - vytváří výkonnostní předpoklad pro pohybový výkon 

vytrvalostního charakteru, při kterém je nezbytná energie dodávána štěpením 

energetických rezerv za přístupu kyslíku (aerobní glykolýza a lipolýza ). 

anaerobní vytrvalost -je druhem speciální vytrvalosti a je charakteristická 

uvolňováním energie štěpením svalového ATP a jeho resyntézou v anaerobně 

alaktátové fázi tvorby energie. Probíhá bez účasti kyslíku a nevytváří se kyselina 

mléčná. Další možností je uvolňování energie v anaerobně laktátové fázi, kdy vzrůká 

laktát, který vede k rychlému nárůstu únavy. 

Tabulka 2: Členění jednotlivých forem vytrvalostních cvičení 

Dělící kritérium Druh vytrvalostní schopnosti 

Způsob energetického krytí aerobní - anaerobní 

Doba pohybové činnosti rychlostnf- krátkodobá- střednědobá- dlouhodobá 

Charakter pohybové činnosti cyklická lokomoční- acyklická 

Zapojení svalstva celková - lokální 

Druh svalové činnosti dynamická- statická 

Metody rozvoje 

Při rozvoji vytrvalosti pod pojmem metoda rozumíme charakteristiku průběhu 

zatížení a užití jeho složek, tedy především objemu (délky trvání zatížení) a intenzity 

(velikosti nervosvalového úsilí, s jakým zvolený druh cvičení provádíme). Rozhodující 

pro určení metody je skutečnost, zda vytrvalostní zatížení probíhá delší době bez 
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přerušení, nebo naopak v kratších časových úsecích s přerušením, které je zaměřeno na 

rozvoj určitého druhu vytrvalosti. Jako základní metody jsou uváděny: 

_ souvislá - zatížení probíhá bez přerušení buď se stálou neměnící se intenzitou, nebo 

s intenzitou, která má měnící se vlnovitý průběh. Tento druh souvislé metody je 

označován jako metoda střídavá. 

_intervalová- vyznačuje se střídáním relativně krátkých fází zatížení a odpočinkových 

intervalů. Tyto intervaly umožňují jen částečné, neúplné obnovení energetických rezerv. 

Podle trvání a intenzity zatížení se intervalové metody dělí na extenzivní (délka 

pohybové činnosti až 1 Omin., vyšší celkový objem, silná až submaximální intenzita) a 

intenzivní (úseky zatížení okolo 60 sekund, intenzita obvykle submaximální). 

Intervalová metoda je zaměřena na rozvoj vytrvalosti v zóně anaerobního energetického 

krytí. 

- opakovaná- vyznačuje se střídáním relativně krátkého, velmi intenzivního zatížení 

s intervalem odpočinku, jehož délka zabezpečí relativně dostatečné obnovení 

energetických rezerv. Je nejčastěji využívána při rozvoji rychlostní a krátkodobé 

vytrvalosti. 

- závodní - vyznačuje se jednorázovým zatížením při maximálním motorickém 

psychickém nasazení sportovce v závodních podmínkách. (Měkota, Novosad, 2005). 

1.4 Koordinační pohybové schopnosti 

Kromě kondičních schopností se na výkonu podílejí i schopnosti vázané na 

řízení a regulaci pohybu, zjednodušeně vyjádřeno pohybové schopnosti rázu 

informačního. V řadě sportů se objevují nároky na dokonalé sladění složitějších pohybů, 

na rytmus, rovnováhu, na odhad vzdálenosti, orientaci v prostoru, pružné změny a 

přizpůsobení se, na přesnost provedení atd. V těchto případech hraje energetický základ 

pohybové činnosti roli druhotnou, primární je funkce centrálního nervového systému a 

nižších řídících center. 

Základní koordinační schopnosti: 

a) schopnost spojování pohybových operací 

b) orientační schopnosti 

c) schopnost diferenciace 
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d) schopnost přizpůsobování 

e) schopnost reakce 

0 schopnostrovnováhy 

g) schopnost rytmická 

Pohyblivost 

Úroveň pohyblivosti jako schopnosti člověka vykonávat pohyby v kloubech ve 

velkém rozsahu má ve sportu přímý i nepřímý význam. Přímo se uplatňuje ve 

specifických požadavcích jednotlivých odvětví, v řadě z nich patří k limitujícím 

faktorům výkonu (v gymnastice, skocích do vody aj.). Nepřímo se uplatňuje při 

hodnocení ostatních pohybových schopností, ve vztahu k dovednostem se projevuje 

v ekonomii pohybu. Snížená pohyblivost, nejčastěji z důvodů tuhosti nebo zkrácení 

svalů (např. vlivem jednostranné intenzivní činnosti, nepromyšleného posilování), 

zvyšuje riziko zranění či bolestí. 

Metody rozvoje pohyblivosti: 

1. Metody aktivního cvičení- a) aktivní dynamická cvičení 

b) aktivní statická cvičení 

2. Metody pasivního cvičení - a) pasivní dynamická cvičení 

b) pasivní statická cvičení 

3. Metody speciální- a) kontrakce 

b) relaxace 

c) protažení 

(Dovalil, 2005). 

1.5 Kondiční příprava 

Kondiční příprava, jedna ze složek tréninku, se primárně zaměřuje na ovlivnění 

pohybových schopností sportovce. Pohybové schopnosti nepochybně patří 

k významným faktorům většiny sportovních výkonů, ve svém celku mají také podstatný 

význam jako kondiční základ sportovní výkonnosti vůbec. 
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v duchu výše přijatého členění se tento záměr u kondičních schopností - silových, 

rychlostních a vytrvalostních - opírá především o zatěžování, které má aktivovat 

odpovídající funkční systémy, energetické zabezpečení a řízení pohybu. V případě 

koordinačních pohybových schopností se využívá poznatků o motorickém učení. Jde o 

základní osvojení širšího spektra pohybových dovedností, nikoliv o jejich absolutní 

dokonalost (což je naopak cílem přípravy technické). 

Kondiční příprava si jako obsahová složka tréninku klade za cíl především 

rozvoje pohybových schopností. Vychází přitom z adekvátního zatížení pomocí různých 

metod či modelů. Jejich znalost patří k nutným podmínkám účinné kondiční přípravy. 

Avšak o tom, zda se bude jednat o skutečný rozvoj nebo jen o udržení stavu apod., 

rozhoduje také dosažená úroveň trénovanosti, talentové předpoklady, celkový objem 

zvoleného zatížení, frekvence tréninkových jednotek aj. Považujeme proto za vhodnější 

namísto rozvoj používat obecnější pojem stimulace pohybových schopností, tedy jejich 

podněcování navozováním tréninkových podmínek. (Dovalil, 2005). 

1.5.1 Kondiční příprava v ledním hokeji 

Cílem kondiční přípravy je vytvářet tělesné předpoklady pro sportovní výkon. 

V ledním hokeji je výkon v utkání úzce spjat s rozvojem pohybových schopností. 

Kondiční příprava zajišťuje tento rozvoj ve dvou oblastech. Za primární považujeme 

vytvoření široké pohybové základny, která později slouží jako východisko pro rozvoj 

speciálních pohybových schopností (Pavliš, 1995). 

Důležitým poznatkem novějších výzkumů je, že pohybové činnosti použité ve 

sportovním tréninku by měly být specifické a napodobovat pohybovým vzorcem, 

rychlostí, typem a velikostí svalové kontrakce finální sportovní disciplínu. Nespecifický 

posilovací i jiný trénink bude s vysokou pravděpodobností ztrátou času, zbytečný, či 

dokonce kontraproduktivní (Dovalil, 2005). 

Kondiční příprava v ledním hokeji je rozdělena na dvě fáze: fáze na ledě a mimo 

led. Zde narážíme právě na specifičnost a nespecifičnost pohybového zatěžování ve 

sportovním tréninku hokejistů. 
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]. 5. 2 Kondiční příprava mimo led 

Obsahem kondičního tréninku mimo led (suchá příprava) jsou především cvičení 

zaměřená na specializovaný rozvoj pohybových schopností. S ohledem na lední hokej 

získává na preferenci rozvoj rychlostních, rychlostně silových, silových, silově 

vytrvalostních, vytrvalostních a koordinačních schopností. Všeobecný charakter má 

tento typ tréninku pouze v přechodném a přípravném období. V předzávodním a 

závodním období má kondiční trénink mimo led význam především doplňkový, který se 

zaměřuje na rozvoj silových schopností a zlepšení zotavných funkcí organismu. 

V tréninkové jednotce se zaměřujeme na rozvoj jednotlivých pohybových 

schopností jakoby samostatně (rychlost, síla, vytrvalost apod.) nebo spojíme více 

schopností podobné struktury dohromady (rychlost a koordinace, rychlost a síla apod.). 

Při tom je velmi důležité řazení rozvoje jednotlivých schopností i sledu cvičení, která 

jsou závislá na řízení pohybu CNS a na požadavcích zapojení jednotlivých zón 

energetického krytí (Pavliš, 1995). 

V ledním hokeji začíná přípravné období koncem dubna a končí obvykle 

koncem června. Podle kvality soutěže a výsledků v sezóně je jeho délka 8-12 týdnů. 

Přípravné období se dělí na dvě etapy, v prvé je trénink zaměřen obecně, ve druhé 

speciálně. Každá etapa trvá přibližně 4-6 týdnů. Přechod mezi nimi je pozvolný. 

1.6 Řízení sportovního tréninku 

Stav trénovanosti daný v zásadě tělesným i psychickým stavem sportovce, se 

mění v čase a lze ho záměrně ovlivňovat. Řídit tento proces znamená na základě 

diagnostiky usilovat o změnu výchozího (průběžného) stavu trénovanosti do nového 

žádoucího stavu. Děje se to cestou promyšlené organizace převážně pohybového režimu 

(cvičení uspořádaná do tréninkových jednotek a cyklů, aplikovaná jako zatížení podle 

určitých metod a principů, ve zdůvodněné posloupnosti atd., účast v soutěžích). 

Existují snahy opírat se při řízení tréninku o poznatky teorie řízení. Jisté analogie 

ale i jistá omezení zde platí. Mnohostranná variabilita objektivních i subjektivních 

činitelů, které do sportu a tréninku vstupují, a také různorodost pohybového obsahu 

sportovních odvětví, vylučují možnost přeložit jednoznačný recept. Představy o řízení je 
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však možné zformulovat do podoby určitých pravidel nebo doporučení. Některé 

kybernetické poznatky zde mohou být pozitivním metodologickým základem, oproti 

přísné určenosti (zákonitosti platí nevyhnutelně a nepřipouštějí se výjimky a odchylky) 

se musí počítat v tréninku i s náhodou a pravděpodobností. 

Vezmeme-li v úvahu obecné poznatky, zásady, požadavky a podmínky účinného 

řízení, znamená to pro potřeba tréninku: 

provádět diagnostiku aktuálního stavu trénovanosti sportovce (družstva) 

pomocí obdobných diagnostických charakteristik vytvářet plánovaný cílový 

model stavu trénovanosti sportovce (družstva), jehož má být dosaženo 

stanovit systém tréninkových vlivů a pokoušet se je evidovat 

změny, k nimž průběžně dochází (nebo také nedochází) systematicky 

kontrolovat a následně posoudit účinky zvoleného tréninku 

Žádoucí je usilovat o splnění uvedených požadavků v kvantitativní podobě, tj. 

vyjadřovat je pokud možno numericky pro potřeby exaktnějšího vyhodnocování, tedy 

pro zjišťování vztahů a účinků. Zdá se, že důsledným využitím existujících poznatků lze 

řadu těchto požadavků v tréninkové praxi realizovat. Mnohé z nich však dosud zůstávají 

v přibližné podobě jako teoretické představy, které je třeba dále rozvíjet. 

Kvantitativní popis stavu trénovanosti sportovce by měl vycházet ze struktury 

sportovního výkonu. 

Požadavek kvantifikace platí i pro tréninkové vlivy - hodnocení druhu a velikosti 

zatížení pro dosažení změn trénovanosti a jejich komponent, upřesnění vztahů zatížení a 

zotavení, udržení dosažených změn na potřebné úrovni. Zvládnutí zatížení patří proto ke 

stěžejním bodům, podmiňujícím racionální řízení tréninku. Nejde jen o vyjadřování 

zatížení, ale hlavně o zkoumání vztahů zatížení - adaptační změny v různých cyklech 

tréninku, počínaje tréninkovou jednotkou až k ročnímu či víceletému cyklu. 

Konkrétní možnosti řízení tréninkového procesu spočívají: 

a) v manipulaci s druhem zatížení (výběr a posloupnost cvičení) 

b) v manipulaci s velikostí zatížení (objemu, intenzity) 

c) ve frekvenci zatěžování ( zatížení - zotavení ) 

V tréninkové praxi zatím často rozhoduje zkušenost a profesionální cit, chceme-li 

zvýšit efektivitu tréninku, musíme je doplnit hledáním a ověřováním úspěšných postupů 

a tak rozhodovací procesy objektivizovat. 
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K vědomému řízení tréninku je nezbytné ovládnout a uspořádat množství poznatků. 

Prakticky se pak na tomto základě uskutečňuje řízení prostřednictvím plánování a 

evidence tréninku, kontrolou trénovanosti a vyhodnocování tréninku. 

Plánem (nejlépe v písemné podobě) se rozumí určitá zdůvodněná představa o 

tréninkové činnosti ve vymezeném časovém období. S ohledem na stav sportovce 

(družstva) je potom upřesňován v konkrétní program tréninku, jehož podmínky, obsah 

a organizace navozují konkrétní tréninkovou či soutěžní činnost. Trenér činnost 

sportovce (družstva) průběžně sleduje, měl by ji rovněž zaznamenávat. Funkci zpětné 

vazby v procesu řízení plní kontrola trénovanosti, poskytující informace i působení 

absolvovaného tréninku. Konfrontace trénink - změny trénovanosti je pak základem 

vyhodnocování tréninku, podle něhož se případně usměrňuje (koriguje) následný 

trénink i jeho plán. Celý postup se permanentně opakuje v různých časových intervalech 

(cyklech) tréninku. Pro efektivní řízení mají všechny kroky - plánování, evidence, 

kontrola a vyhodnocování - smysl jako celek, neboť se vzájemně podmiňují. Absence 

jednoho článku činí ostatní články samoúčelnými a řízení se znehodnocuje. (Dovalil, 

2005). 

1.6.1 Plánování 

Plánování, tj. ztvárnění představ o následné tréninkové činnosti, se považuje za 

východisko řízení. Plánování musí být v úzké spojitosti s ostatními řídícími činnostmi, 

bez nich ztrácí smysl. Sestavování plánu předchází praktické tréninkové činnosti, její 

evidenci a kontrole trénovanosti, současně z nich vychází. Vyhodnocování tréninku je 

objektivním zdrojem korekce či vytvoření nového plánu. Plánování v konkrétní podobě 

různých plánů je pro růst výkonnosti důležité. Je to vlastně převádění koncepce tréninku 

do určitých cílů, úkolů, ukazatelů zatížení, jeho rozložení v čase, jeho návaznosti, 

sleduje se tím jistá vnitřní logika. Tu je třeba chápat jako vědomí souvislé návaznosti 

minulého, aktuálního a budoucího tréninku, tj. vím, že dnešní trénink navazuje na 

trénink minulý a na dnešní trénink budou navazovat, a nikoliv nahodile, další 

tréninkové jednotky. 

O koncepci tréninku a jeho plánování se dá mluvit jedině tehdy, jestliže si je 

trenér vědom, k jakým dílčím cílům chce v určitém časovém úseku dospět, z jakého 

25 



důvodu klade důraz na splnění určitých požadavků, proč volí určité prostředky, metody 

apod. Úspěšné plánování se proto zakládá na hlubokých znalostech a respektování 

souvislostí celého tréninku. Jde o činnost tvořivou, ale současně mimořádně obtížnou, 

lze při ní uplatnit i některé postupy prognostiky. 

Podle délky období, na něž se sestavuje, se obvykle rozlišují: 

plán perspektivní (víceletý) 

plán roční 

plán operativní (týdenní a víceletý) 

plán tréninkové jednotky 

Tréninková jednotka představuje v plánování a stavbě tréninku nejkratší element. Je 

základní a hlavní organizační formou tréninku (hlavní proto, že k tréninkové činnosti se 

vztahují i další možné formy, např. ranní cvičení, individuální úkoly, sledování 

soutěží). V tréninkové jednotce se realizují úkoly vycházející z koncepce tréninku, ta je 

schválena v cyklech různé délky. Bezprostředně je obsah, návaznost a spojitost jednotek 

určována záměrem mikrocyklu. 

Struktura tréninkové jednotky se s ohledem na fyziologická, pedagogická a 

psychologická hlediska ustálila na rozlišování úvodní, hlavní a závěrečné části (tab. 3): 

Tabulka 3: Struktura tréninkové jednotky 

seznámení se s úkoly, 
organizace tréninkové jednotky, 

úvodní část rozcvičení- strečink, 

-zahřátí 

dynamická část, 
speciální zaměření 
a) tréninková jednotka monotematická 
nebo 
b) více úkolů v pořadí: nové dovednosti, 

Hlavní část koordinační a rychlostní schopnosti, 
silové a vytrvalostní schopnosti, 
stabilizace a variabilita dovedností v únavě 

Závěrečná část zotavení 

uvolnění svalového a psychického napětí 
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Úvodní část má připravit sportovce po stránce funkční i psychické na následující 

činnost. Při zahájení tréninkové jednotky se stručně charakterizují úkoly, upozorní se na 

nejdůležitější momenty a vysvětlí organizace. Podle potřeby se lze vrátit k minulému 

tréninku nebo startu v soutěži a stručně je zhodnotit. Dostatečnou pozornost je třeba 

věnovat rozcvičení, komplexu cvičení, která mají postupně připravit organizmus na 

tréninkové zatížení. Rozcvičení trvá obvykle 20 - 30 minut, podle potřeby může být i 

delší. 

mavní část tréninkové jednotky se soustřeďuje na plnění tréninkových úkolů, 

které jsou dány plánem příslušného mikrocyklu, nebo se vychází z aktuálních potřeb . 

Konkrétní obsah této části proto závisí na specifice sportu, úkoly jsou velmi různorodé: 

osvojování či stabilizace dovedností, stimulace pohybových schopností, trénink taktiky, 

kontrola stavu trénovanosti aj. Tréninková jednotka může mít buď jeden dominantní 

úkol nebo úkolů několik, celkové zaměření může být analytické, nebo spíše 

komplexnější, s využitím stejné pohybové činnosti nebo různých cvičení. Celý komplex 

tréninkových úkolů je zvládnutelný spíše v řadě tréninkových jednotek, praktičtější je 

soustředit se na užší okruh úkolů. 

Pokud na tréninkovou jednotku připadá více úkolů, nemělo by jejich pořadí být 

nahodilé. Ověřený způsob doporučuje respektovat psychickou a funkční náročnost 

předpokládaných cvičení a také aktuální stav únavy. Semiginovský (1986) v tomto 

smyslu upozorňuje na posloupnost: 

fáze efektivního motorického cvičení 

fáze efektivního kondičního rozvoje,~· cvičení směřující k 

fáze ověřování osvojení dříve vypracovaných náročných pohybových 

dovedností 

a) stimulaci alaktátové anaerobní zóny metabolizmu 

b) stimulaci laktátové anaerobní zóny metabolizmu 

c) stimulaci aerobní zóny metabolizmu 

fáze ověřování osvojení dříve vypracovaných náročných pohybových 

dovedností 

Prakticky to znamená věnovat se zpočátku hlavní části novým dovednostem, případně 

tréninku koordinačních schopností. 
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Závěrečná část tréninkové jednotky má vést k postupnému uklidnění, uvolnění 

svalů a nervového napětí. Volí se cvičení mírné intenzity (chůze, klus, plavání aj.) 

s postupným přechodem na strečink, protahovací cvičení kompenzačního a 

regeneračního typu. V rozsáhlejším provedení může mít i výraznější regenerační 

zaměření jako cílené metabolické zotavování (zvláště v případech metabolické acidózy). 

Pohybová činnost mírné až střední intenzity (do 130 - 140 tepů za minutu) má 

objektivní vliv na urychlení zotavných procesů ve smyslu obnovení acidobazické 

rovnováhy poměrů vnitřního prostředí. 

Mikrocykly sehrávají v praktické organizaci tréninkového procesu rozhodující 

úlohu. Tyto krátkodobé několikadenní cykly jsou nejdůležitějšími "manipulačními 

bloky", skladebnými kameny plánovité tréninkové činnosti. Vycházejí z cyklů vyššího 

typu, tj. mikrocyklů a mezocyklů, avšak svým rozsahem nejvíce vyhovují operativním 

požadavkům aktuálních tréninkových potřeb a změn. Dílčí tréninkové jednotky se 

v nich stávají vzájemně spojitými a navazujícími prvky, určujícími příslušný záměr. 

Jednotlivé typy mikrocklůjsou popsány v tabulce 4 (Dovalil, 2005): 

Tabulka 4: Typy mikrocyklů 

Využitf v ročním 
T_yp Hlavni úkol Zatrženi cyklu 

příprava k náročnější počátek 
úvodní tréninkové činnosti Malé přípravného období 

Rozvíjející stimulace trénovanosti Velké přípravné období 

udržení dosažených 
Stabilizační změn Střední přípravné období 

hodnocení aktuálního 
Kontrolní stavu střední až velké přípravné období 

předzávodní a 
Vylaďovací ladění sportovní formy střední až malé závodní období 

demonstrace výkonu, 
Soutěžní udžení formy Střední závodní období 

dílčí nebo celkové přípravné, závodní 
Zotavný zotavení Malé a přechodné období 



Roční tréninkový cyklus jako makrocyklus formuluje svými požadavky pro 

jednotlivá období dlouhodobé záměry tréninkového procesu. Tyto úkoly jsou 

rozpracovávány do dílčích, časově kratších úseků - střednědobých cyklů, tzv. 

mezocyklů. Délka se pohybuje rámcově v týdnech (často, zejména v přípravném období 

se užívají pravidelné čtyřtýdenní mezocykly). 

Přípravné období ročního cyklu začíná obvykle úvodním mezocyklem 

(tvořeným 1-3 úvodními mikrocykly), největší význam má mezocklus základní (hlavní 

blok delšího přípravného období). V něm se zákonitě mění zatížení, nejen se zvyšuje, 

ale v určitých mikrocyklech se jeho úroveň vědomě snižuje. Dále lze rozlišit 

mezocyklus předzávodní, závodní a zotavný. (Dovalil, 2005). 

V ledním hokeji je za základní jednotkou dlouhodobého tréninkového cyklu pro 

dospělé, i pro mládež považován cyklus roční. Skládá se ze tří základních období: 

1. makrocyklus období přípravného 

2. makrocyklus období hlavmno: 

- předzávodní 

-závodní 

3. makrocyklus období přechodného 

V praxi je závodní období rozděleno přestávkou na dvě části. Mezi ně je vložen 

mezocyklus, který slouží k regeneraci a přípravě na druhou část. (Pavliš, 1995). 

Makrocyklus přípravného období: 

Jde o dobu od konce dubna do konce června. V tomto období jde o vytváření 

všestranných základů sportovní výkonnosti. Cílem je vytváření velkým tréninkovým 

zatížením příznivé kvantitativní (zvyšování funkční úrovně orgánů a systémů) a 

kvalitativní (přizpůsobení zvýšených možností požadavkům výkonu) změny. První 

polovina období je zaměřena obecně, dochází k navyšování objemu tréninku, trénink je 

delší, trénuje se spíše nižší, střední intenzitou. Je zatěžována především ANP a 02 zóna. 

Jedná se zejména o déletrvající, souvislé vytrvalostní zatížení, stimulující zotavné 

procesy ve svalech. Posilování je věnováno postupnímu rozvoji absolutní síly. 

Postupem času se intenzita zatížení zvyšuje, přibývá rychlejších cvičení, váhy při 

posilování se zvyšují. 
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V druhé polovině je příprava speciální spolu se zvýšenou intenzitou, při 

zachování objemu tréninku. Velký podíl zatížení je v pásmu CP a ANP. Působí se 

především na rozvoj silových schopností, kde v pozdější části dominuje rozvoj 

explozivní síly a speciálních vytrvalostních schopností. Dochází také k výraznějšímu 

tréninku rychlosti a obratnosti. U dorostu tento trénink zabírá výrazně více času, než u 

mužů, a to na úkor rozvoje speciální, anaerobní vytrvalosti. Každé období je přibližně 

šesti týdenní. Využívá se doplňkových sportovních her, tělocvičen, posiloven, terénu, 

průpravných cvičení. Výrazným rysem těchto cvičení by měl být jejich silový charakter. 

(Bukač, Dovalil, 1990). 

1.6.2 Evidence tréninku 

Evidence tréninku se v širším pojetí často ztotožňuje s dokumentací tréninku, tj. 

se zaznamenáváním všech podstatných a nezbytných informací o tréninku. V užším 

smyslu je to jeden z nástrojů řízení tréninku, v tomto případě jde hlavně o evidenci 

tréninkového a závodního zatížení. O tom, zda během určité doby trénování dojde či 

nedojde k požadovaným změnám stavu trénovanosti a výkonnosti, rozhoduje převážnou 

měrou absolvovaný trénink, jeho míra specifičnosti a velikost zatížení, jeho postupné 

zvyšování. Zodpovědný přístup tréninku proto předpokládá dostatečné informace o 

druhu a velikosti zatížení, aby bylo možné pro vyhodnocování tréninku, kdy se ptáme 

na efekt tréninku, poskytnout dostatečnou odpověď na otázku, co a kolik bylo 

v uplynulém období trénováno. Při současných nárocích již nestačí pouhé slovní 

vyjádření (typu trénovali jsme hodně, málo apod.), zásadním požadavkem se stává 

kvantitativní popis zatížení. Tento způsob je mnohem přesnější, celý tréninkový proces 

objektivizuje a umožňuje používat při jeho vyhodnocování mimo jiné i statistických 

postupů a vyjadřovat hledané závislosti. Potom lze lépe posuzovat dosažené výsledky a 

odstraňovat chyby, vhodná evidence je nepostradatelná, také pro plánování tréninku. 

Evidence se provádí pomocí vybraných ukazatelů, jimiž se číselně zachycuje 

obsah (použitá cvičení), objem (tréninkové dny, jednotky, hodiny, závody, utkání) a 

intenzita tréninkového a závodního zatížení. Ukazatele se vybírají podle jednotlivých 

sportů, mohou být obecně použitelné ve všech sportech (hlavně ukazatele objemu -

např. počty tréninkových hodin), ale především specifické, platné jen pro daný sport. 



Prakticky se vychází ze základního výčtu tréninkových cvičení a jejich charakteristik. 

Ty představují množinu tréninkových vlivů, která je přístupná kvantitativnímu i 

kvalitativnímu vyjadřování, hodnocení, posuzování, hledání vztahů k parametrům 

trénovanosti a výkonu. V různých sportech je evidence propracována nestejným 

způsobem. Účinnější řízení tréninku, vyhodnocování, možnosti srovnávání s ostatními, 

využívání výpočetních možností, vyžadují však určité sjednocení používaných 

parametrů. Některé sportovní svazy se proto za spolupráce trenérů a metodiků snaží 

dohodnout na variantách počtu ukazatelů, které by se daly využít při konstrukci a 

vedení tréninkových deníků. Z deníku se potřebné údaje po určitých časových 

intervalech (po mikrocyklech, mezocyklech, po ukončení ročního tréninkového cyklu) 

souhrnně zpracovávají a stávají se spolu s výsledky kontrolou trénovanosti a samotnou 

výkonností podklady k vyhodnocování tréninku. (Dovalil, 2005). 

1. 6. 3 Kontrola trénovanosti 

Kontrola trénovanosti má poskytnout informace o změnách, k nimž v důsledku 

tréninkového procesu dochází (nebo také ne). Plní tak nezastupitelnou úlohu zpětné 

vazby. Tyto informace o tréninku absolvovanému v uplynulém časovém období se 

stávají oporou k úvahám o dalším postupu - zda pokračovat v plánovaném tréninku 

nebo naopak přistoupit k určitým korekcím. 

Při zjišťování stavu trénovanosti využívá trenér všech dostupných možností, 

např. testování schopností nebo dovedností, posuzování, metod fyziologie a biochemie 

(např. funkčních zkoušek, změn vnitřního prostředí), metod psychologie (specifických i 

nespecifických psychologických vyšetření), antropometrie (tělesné rozměry), 

biomechaniky (posouzení pohybu) a některých dalších diagnostických metod. Při jejich 

volbě se vychází hlavně z příslušné sportovní specializace, ke kontrole trénovanosti lze 

použít i některých univerzálních postupů (testy všeobecné kondice, funkční ukazatele). 

Kontrolu trénovanosti kompletuje informace o dosahovaných sportovních výkonech. Ty 

svědčí na jedné straně o celkové integraci všech faktorů, jež ho tvoří, na druhé straně 

v něm však někdy zaniká potřebná analytická informace o stavu dílčích součástí, která 

je pro trénink rovněž nezbytná. Není proto správný názor, že nejlepším ukazatelem 

trénovanosti je vlastní sportovní výkon. Je důležitou, avšak nikoli dostatečnou součástí 
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komplexního pohledu. Pro operativní potřeby není však vždy možné ho realizovat 

(např. v sezónních sportech, jindy např. v etapě základního tréninku nemusí být 

specializovaný výkon vhodným kritériem správnosti tréninku). 

Při praktické kontrole trénovanosti, kdy vstává otázka, kdy a jak často kontrolu 

provádět. Obecně řečeno v takových intervalech, aby se změny trénovanosti mohly 

projevit a současně abychom mohli zjištěných skutečností operativně využít pro 

případné korekce tréninku. Zkušenosti naznačují, že optimální je provádět kontrolu 

trénovanosti asi zajeden až dva měsíce. Nemusí se přitom jednat o komplexní postižení 

trénovanosti, dílčí komponenty mohou být podle potřeby sledovány častěji nebo naopak 

v delších lhůtách. (Dovalil, 2005). 

1. 6. 4 Vyhodnocování tréninku 

Vyhodnocování tréninku představuje poslední krok cyklu řízení. Znamená 

konfrontaci ukazatelů trénovanosti i samotného výkonu a ukazatelů tréninku a jejich 

změn. Zodpovědný trenér i sportovec si při tréninku musí neustále klást otázku, zda to, 

co se trénuje, jak je trénink organizován, jaké zatížení se aplikuje, jaké metody tréninku 

se používají atd. vede skutečně ke změnám trénovanosti a zvyšování sportovní 

výkonnosti. Z hlediska dlouhodobého zaměření tréninku pak i k rozvoji faktorů, které 

odpovídají příslušnému věkovému i výkonnostnímu stupni a jsou předpokladem 

vysokých výkonů ve věku optimální sportovní výkonnosti. 

Vyhodnocování tréninku hledá odpovědi na tyto otázky. Vyhodnocovat trénink 

znamená dávat do vztahu tréninkovou činnost Gejí obsah, objem, intenzitu, jak jsou tyto 

informace evidovány) a změny trénovanosti (tj. stav jednotlivých komponent výkonu, 

zjištěný při kontrole trénovanosti) a změny samotné výkonnosti. Z konfrontace potom 

vyplývá, zda k potřebnému vývoji došlo a v jaké míře, nebo zda vůbec očekávané 

změny nenastaly, tj. zda absolvovaný trénink byl adekvátní nebo ne a proč. Poté se lze 

vyslovit k následným tréninkovým záměrům, zda v dosavadním tréninku pokračovat 

nebo ho změnit. Vyhodnocování se provádí opakovaně v průběhu ročního tréninkového 

cyklu. 



Závazným momentem vyhodnocování by mělo být ve smyslu uvedených zásad 

závěrečné zhodnocení celého ročního tréninkového cyklu, bez něho nelze seriózně 

připravit nový tréninkový plán. 

Vyhodnocování se provádí u jednotlivců (obdobně je možné použít souhrnných 

charakteristik v případě družstva) logickou konfrontací trénink - trénovanost -

výkonnost a jejich očekávaných a skutečných změn. Podrobí-li se analýze informace 

tohoto typu od většího počtu sportovců, lze pohled rozšířit o vzájemné srovnání a lze 

využít statistické postupy kvantifikující hledané vztahy. Takový přístup ovšem 

přesahuje možnosti trenérů, vyžaduje jistou dohodu v rámci sportovního svazu. 

Vyhodnocování není tedy jen souhrn tréninkových vlivů za určité časové úseky, ale 

náročná hlubší analytická práce s informacemi o evidenci tréninku a kontrole 

trénovanosti a výkonnosti s přihlédnutím k plánu tréninku. (Dovalil, 2005). 

1. 7 Míra specifičnosti cvičení 

Míra specifičnosti udává, nakolik jde o shodu (podobnost či odlišnost) 

příslušného cvičení s finální sportovní činností, tedy s pohybovým obsahem sportovní 

specializace v závodním provedení. Při povrchním pohledány se mohlo zdát, že její 

vyjádření by nemělo činit potíže, nestačí pouhé vizuální posouzení. Při bližším 

zkoumání se však ukazuje, že se jedná o záležitost někdy komplikovanou a že není 

snadné stupeň shody, resp. odlišnosti přesněji vymezit. 

Teoretické východisko se přitom zdá být jasné: při posuzování shody musí být brány 

v úvahu kinematické a dynamické charakteristiky daného cvičení a cvičení v závodním 

provedení. Oporou mohou být poznatky biomechaniky. 

Při posuzování míry specifičnosti lze rozlišovat cvičení specifická a cvičení 

nespecifická, přesněji více a méně specifická. 

Specifičnost se vztahuje k posloupnosti zapojování určitých svalových skupin, rychlosti 

pohybu, vynakládaném úsilí, době trvání svalového napětí, frekvenci pohybu, jeho 

směru a rozsahu. 

Škály cvičení z hlediska míry specifičnosti jsou v různých sportech různě podrobné 

a široké. Rámcově se rozlišují cvičení: 
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závodní (soutěžní, vlastní) 

speciální 

všeobecně rozvijející 

Závodní cvičení se v plném rozsahu shodují s provedením soutěžním (v obsahu i 

struktuře). Děje se tak v tréninkových podmínkách, pohybový projev je zachován jako 

celek. Jejich hlavní smysl spočívá v kompletování všech faktorů výkonu, tudíž jsou 

kompletní povahy a slouží také k ověření závodních podmínek 

Speciální cvičení předpokládají vyšší až vysoký stupeň shody s obsahem a 

strukturou sportovní specializace. Mohou představovat různé dílčí části a varianty 

fmálního provedení nebo se mu podobají. Mají proto významný analytický charakter, 

tzn. cíleně a výběrově mají ovlivnit jednotlivé faktory sportovního výkonu, řeší se 

v nich dílčí úkoly (např. slouží ke zdokonalení techniky, kondice, taktiky). 

Cvičení všeobecně rozvíjející jsou jako nespecifické prostředky od obsahu i 

struktury specializace vzdálené. Název se odvozuje od jedné zjejich hlavních funkcí, 

napomáhat celkovému rozvoji sportovce. Z toho plyne jejich podoba- jsou to prakticky 

doplňkově provozované sporty a jejich cvičení. Výběr může být široký, omezujícím 

činitelem je pouze případné působení proti příslušnému speciálnímu výkonu. Zaměřují 

se na celkový rozvoj svalstva, podporu srdečně-oběhového a dýchacího systému, rozvoj 

koordinace, volních vlastností aj. Význam těchto cvičení je mnohostranný a pro 

specializovaný výkon nepřímý: působí jako činitel všestrannosti, mají také roli 

zdravotní a kompenzační Gednostranné specializované zatěžování zvyšuje riziko 

zranění). (Dovalil, 2005). 

1. 8 Regenerace 

Pojem regenerace ve sportu zahrnuje veškeré činnosti, které mají za cíl rychlé a 

dokonalejší zotavení. Zvláště u sportovců vyšší výkonnosti, jejichž tréninkové a 

soutěžní zatížení dosahuje vysokých hodnot, nelze spoléhat na přirozené zotavné 

pochody. Pozornost věnovaná regeneraci se nepochybně odráží v možnostech tréninku a 

následné výkonnosti (některé ankety vypovídají, že úspěšní sportovci se regeneraci 
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věnují mnohem více a systematičtěji) a nepřímo se to projevuje i ve zdravotním stavu 

(dnech neschopnosti či nemoci). 

Průběh zotavných procesů ovlivňuje i samotný trénink, jeho obsah, stavba a 

podmínky, v nichž se uskutečňuje. Pro regeneraci je příznivé, je-li zatížení variabilní, 

tzn. když se střídá větší a menší zatížení a občas se zařadí nespecifická cvičení. Stejně 

tak působí variabilita podmínek a prostředí (omezuje se monotónnost jednoho prostředí, 

roli hraje architektonické řešení sportovišť, osvětlení aj.). V zotavení se nepříznivě 

odrazí i každý nedostatek při organizaci a vedení tréninku. N a zotavení má nepochybně 

také vliv dodržování režimu dne. Je známo, že různé funkce během dne a noci rytmicky 

kolísají (např. nejvyšší přirozená výkonnost byla pozorována mezi 10.- 13. ha 17.-

20 h). V této souvislosti se uvažuje o jistých biorytmech. Pochopitelně nevyspání, 

alkohol, neracionální strava a pitný režim zotavné procesy prodlužují. Jistá role se 

přičítá i emočním stavům, vypjaté citové prožitky zotavení rovněž zpomalují. 

Nelze opomenout pasivní odpočinek a jeho zvláštní formu- spánek. Důležitou 

roli má především ve stavu velmi silné únavy. Ve spánku dochází k podstatnému 

snížení řady fyziologických funkcí i psychického napětí, proto narušení spánku 

z nejrůznějších důvodů má na zotavné procesy negativní účinek. 

Všeobecně se využívá regenerace pohybem (aktivní odpočinek, regenerační 

trénink): po závodě či tréninku, během soutěže, v přechodném období. Volí se k tomu 

koordinačně jednodušší cvičení (procházky, vyklusání, vyplavání aj.) nevysoké 

intenzity a zaměstnávající svaly, které nebyly předchozí činností zatíženy. Účinek se 

projevuje se vztahy podráždění a útlumu v CNS (podráždění činných svalů při 

doplňkové činnosti má tlumivý vliv na odpočívající motorická centra) a z poněkud 

zvýšenou úrovní metabolismu, která vede k rychlejšímu odstraňování nepříznivých 

produktů látkové výměny, nahromaděných v důsledku předchozí pohybové činnosti. 

Zkušenost naznačuje, že efekt aktivního odpočinku se zvyšuje s trénovaností, ve stavu 

vysoké únavy naopak klesá. Větší význam má po zatížení vyšší intenzity. 

K aktivní regeneraci patří i strečink. Termín strečink pochází z anglického slova 

stretch, které se do češtiny překládá jako natažení, protažení. Postupně dostal strečink 

nejen ve sportovním tréninku, ale i v dalších pohybových aktivitách specifický obsah i 

význam. V současnosti se strečinkem označují především speciální cvičení a postupy 

nejen ke zvětšení pohyblivosti. Strečinkové metody patří mezi metody pomalého 
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uvědomělého protahování svalů. Protahované svaly by měly být dostatečně zahřáté, 

prokrvené a uvolněné. Zvolená poloha se zaujímá pomalu, uvolněně, soustředěně, 

obdobně zvolna se poloha ruší. Zatěžování bez dostatečné regenerace může časem 

vyvolat poruchy až degenerativní změny pohybového systému. Výsledkem jsou 

chronická poškození, zpočátku se vyznačující jen bolestivostí, později trvalými 

změnami. Svaly s tendencí ke zkracování (tonické) a s tendencí k ochabování (svaly 

fázické) musí být v rovnováze. Je proto nutné fyzické svaly posilovat a současně svaly 

posturální- tonické protahovat. Není-li o pohybový systém dostatečně pečováno, dojde 

k poruše svalové rovnováhy, k tzv. svalové dysbalanci. Klouby jsou potom 

nerovnoměrně zatěžovány, dochází k nefyziologickému působení na šlachy, vazy, 

styčné kloubní plošky i kosti. Vhodnou formou kompenzace a rovněž aktivního 

odpočinku může být správně zvolená jiná pohybová činnost, při níž jsou zapojeny další 

svalové skupiny. Cvičení tohoto typu se zakládají na řízených pohybech, které musejí 

být prováděny pomalu, jejich průběh je nezbytné kontrolovat a opravovat. 

V regeneraci se vyplácí věnovat pozornost tzv. spinálním cvičením. Jejich 

základem je postupný rotační pohyb jednotlivých obratlů, které však nesmí vyvolat 

bolest v oblasti páteře. Jejich význam spočívá především v tom, že uvolňují a protahují 

zádové svalstvo a zvětšují rozsah pohyblivosti obratlů. Jednostranným zatěžováním 

páteře jsou nejvíce omezeny především rotační pohyby. Pravidelné provádění torzních 

cviků zaručuje udržení plného oboustranného pohybu a zároveň jsou výbornou prevencí 

před blokádami. Dokonalá pružnost páteře šetří kloubní systém. 

Hlavní biologickou součástí regenerace je obnova energetických zdrojů. Dospělý 

člověk k tomu využívá živin z přijaté potravy, část připadá na obnovu poškozených a 

opotřebovaných tkání. Kromě racionální stravy se hledají také nové možnosti 

nejrůznějších potravinových doplňků. 

Hlavním regeneračním činitelem vodních procedur je teplo. To lze tělu dodávat 

nebo odebírat volbou teploty vody. Teplota, při níž člověk nepociťuje teplo ani chlad, se 

nazývá indiferentní: 34 - 36 °C. Nižší teplota působí dráždivě, vyšší sedativně, příliš 

vysoká opět dráždivě. Kvalita tepelného podnětu je dána stupněm teploty, dobou 

expozice, rozsahem působení, momentální reaktibilitou organizmu. 

Sportovní masáž patří k nejstarším prostředkům regenerace. Je velmi účinná při 

místní i celkové únavě. Dosahujeme jí rychlejšího zotavení unavených svalů a uvolnění 
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svalové i psychické tenze. Praxe rozlišuje dva základní druhy masáže: dráždivou a 

uklidňující. Vlivy masáže v regeneraci jsou reflexní, biochemické a mechanické. 

Účinek závisí také na charakteru hmatu (tření, hněteni, roztírání, tepáni a chvění), tlaku, 

frekvenci jednotlivých hmatů, místu aplikace a provedení jako celku. Dráždivý typ 

masáže vyžaduje vysoký rytmus, jednotlivé hmaty jsou prováděny v různých směrech, 

popř. se navíc používají pomocné prostředky dráždivého typu. V regeneraci se užívá 

především uklidňující masáž, pro kterou je charakteristický pomalejší a klidnější 

rytmus, většina pohybuje prováděna s menším tlakem a menší intenzitou, směr pohybu 

při jednotlivých hmatech je převážně dostředivý, tj. od periferie k srdci a používáni 

pouze indiferentní pomocné prostředky. Za základní techniku regenerační sportovní 

masáže je považována manuální masáž. Dále se může využívat masáž ve vodním 

prostředí, automasáž, reflexní masáž i různé masážní přístroje. (Dovalil, 2005). 

1.9 Hodnocení motoriky 

Významnou součástí antropomotoriky je hodnocení motoriky. K hodnoceni 

motorických projevů člověka, resp. k hodnoceni záměrných pohybových aktivit 

v tělesné výchově, sportu a pohybové rekreaci, se užívají různé techniky, metody, 

postupy, způsoby zpracováni apod. z oboru obecné metrologie a diagnostiky. Jejich 

aplikace (aplikovaná metrologie, resp. motometrie a motodiagnostika), tzn. 

konkretizace jejich využití vzhledem k tomu, co Je předmětem hodnoceni, je 

v antropomotorice podstatou motometrie (měřeni motoriky) a motodiagnostiky 

(diagnostiky motoriky). 

Motodiagnostika je poznávací činnost (diagnostický proces), která vychází 

z konkrétního problému , např. neúspěchu v soutěži, formuluje záměr (např. co bude 

zjišťováno), dále jsou pomocí zvolených metod (diagnostických technik) zjišťovány a 

registrovány určité motorické projevy (údaje), tj. znaky pohybu, výkony, výsledky 

apod., pak je proveden jejich výklad s následným vyhodnocením (interpretací a 

diagnózou) a formulací závěrů s doporučeními, popř. prognózou. 

V návaznosti na příbuzné obory antropomotoriky se tedy motodiagnostika 

zabývá hodnocením motorických schopností a dovedností, tělesné zdatnosti a 

výkonnosti, motorické způsobiloati pro nějaký účel, apod. 
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Motodiagnostika, resp. diagnostika motoriky jedince či skupiny osob, využívá 

mnoho různých způsobů zjišťování potřebných údajů, tzv. technik diagnostiky. 

Techniky diagnostiky motoriky: 

I. rozhovory a dotazníky 

2. pozorování 

3. motorické testy 

4. škálování 

5. grafické techniky 

6. jiné techniky 

Motorický test - je standardizovaný postup (zkouška), jehož obsahem je 

pohybová činnost a výsledkem číselné vyjádření průběhu či výsledku této činnosti. 

Testování tedy znamená provedení zkoušky podle zadání (ve smyslu procedury) a 

přiřazování čísel (hodnot) získávaných měřením. 

Snahou uživatelů motorických testů je, aby testy byly standardizované. 

Standardizovaný test znamená, že: 

test je reprodukovatelný, resp. opakovatelný, např. na jiném místě, v jiném čase, 

jiným examinátorem apod. 

test je autentický (hodnověrný), resp. reliabilní a validní, tj. spolehlivý a platný 

test má daný postup testování a vypracovaný systém hodnocení testových 

výsledků, většinou pomocí testových norem 

Dělení motorických testů: 

1) testy tělesné zdatnosti a základní motorické výkonnosti 

2) testy tělocvičné a sportovní výkonnosti 

3) testy pohybového nadání 

Vlastnosti motorických testů 

Vypovídající hodnota testu Je závislá na jeho vlastnostech, které jsou 

v antropomotorice vyjádřeny číselnými charakteristikami. Dvě základní vlastnosti 

motorických testů: 
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1) reliabilita (spolehlivost) testu vyjadřuje přesnost, s jakou test postihuje to, co má 

být změřeno. Výsledky testování by měly být co nejméně závislé na náhodných 

chybách a spolehlivost udává, do jaké míry je tento požadavek splněn. 

2) Validita (platnost) testu je vypovídající hodnota testu podmíněna mírou 

přesnosti hodnocení určité motorické vlastnosti. Test, který je validní, je platný 

pro daný účel, to znamená, že postihuje právě tu vlastnost (schopnost, dovednost 

atd.), která má být hodnocena (měřena). (Hájek, 2001). 

1.9.1 Hodnocení motoriky v ledním hokeji 

Tréninkovým procesem dochází k tělesnému a pohybovému zdokonalování 

hráčů. Zlepšení celkové tělesné přípravy a specifické výkonnosti podmiňuje uspořádání 

tréninku i úroveň utkání. Je proto důležité, aby trenér měl objektivní měřítka kontroly 

úrovně připravenosti svých hráčů. K tomu slouží standardizované výkony - testy 

obecné a speciální motorické výkonnosti., které poměrně objektivně vyjadřují číselně 

názvy pro hokejistu nejdůležitějších pohybových schopností. Informace o stavu 

připravenosti organismu nepodává výkon v jedné náhodně vybrané disciplíně, a proto je 

třeba použít souboru (baterie) testů, které jsou spojeny s činnostmi pro lední hokej 

typickými. 

Baterie testů je prostředkem kontroly účinnosti tréninkového procesu . 

Informace, které trenér získává číselně vyjádřenými výkony, jsou východiskem 

k úpravě individuálního tréninku hráčů. 

Testování musí probíhat pravidelně, ve stejných podmínkách, se stejným 

číselným vyhodnocením výkonu. Při použití baterie testů dostáváme údaje o 

jednotlivých pohybových schopnostech hráčů a sumárně ze součtu všech hodnocených 

testů usuzujeme na celkovou připravenost hráče. Je nutné zdůraznit, že se jedná o 

ukazatele připravenosti ke hře a ne o ukazatele hry hokejisty, která pro svoji složitost a 

měnlivost podmínek nemůže mít nikdy charakter testu. 

Testování musí být vždy trenérem pečlivě připraveno a musí být předem 

zorganizováno tak, aby probíhalo plynule, aby záznamy byly registrovány ihned po 

výkonu a aby byla v případě, že testuje více trenérů, zabezpečena jednota hodnocení. 

V ledním hokeji může sám samostatně organizovat a využívat testů: 
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obecné tělesné připravenosti 

speciální tělesné připravenosti (Kostka, 1984). 

1.9.2 Motorické testy kondiční připravenosti 

1) Šestiskok z místa 

Hráč se odráží střídavě levou a pravou nohou (imitace bruslení) tak, že provede 

střídavě a plynule 3 skoky odrazem z levé a 3 skoky odrazem z pravé dolní končetiny 

na vyznačené dráze, kde vzdálenost jednotlivých čar od sebe je 60 cm. 

Testovaný provádí 6-ti skok tak, že začíná libovolně odraz z pravé (nebo levé) 

nohy v postavení za pravou čarou (v případě začínající levé nohy za levou čarou) s tím, 

že chodidlo první odrazové nohy se dotýká špičkou startovní čáry. Chodidlo druhé nohy 

se nesmí dotýkat země a je v pozici za odrazovou nohou v překřížení za ní (stejná 

poloha je vždy po dopadu za čáru). O tom, z které nohy provádí hráč první odraz, 

rozhoduje testovaný sám. 

Po odrazu z pravé (levé) nohy dopadá celým chodidlem druhé nohy za okraj 

druhé čáry a současně bez doteku země přisunuje odrazovou nohu k noze, na kterou 

provedl dopad a to do postavení za ni a současně za čáru (do překřížení vzad - imitace 

bruslení). 

V okamžiku dopadu za čáru při kterémkoli skoku (ale i při startu) jsou obě 

chodidla za čarou (jedna vždy na zemi, druhá bez doteku země vždy v překřížení za ní). 

Hráč provede střídavě bez přerušení (plynule) 3x odraz z levé nohy a 3x odraz z pravé 

nohy (celkem 6 skoků), přičemž šestý (poslední) skok je proveden rovněž dopadem na 

jednu nohu s přisunutím druhé nohy do překřížení vzad bez doteku země za čáru. 

Není dovoleno provádět doskoky do pískového doskočiště. Celý 6-ti skok se 

provádí na jednom stejném povrchu. Měří se vzdálenost v centimetrech od startovní 

čáry k místu dopadu paty chodidla po šestém skoku. Pokud hráč upadne, je nutné test 

opakovat. 

Test provádíme na pevném povrchu (tartan, asfalt, škvára apod.), ne na trávě 

(nebezpečí zranění). Doporučujeme provést 3 opakování a do protokolu výsledků 

zaznamenat nejlepší výkon. V případě poručení pravidel (přešlap čáry po straně, 
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odrazová noha se nepřisune k noze dopadu za čáru či se dotkne země nebo při pádu) je 

nutné test opakovat. 

2) Běh 3x 200 m s intervalem odpočinku mezi opakováním 30 sekund 

Běh 3x 200 metrů s intervalem odpočinku mezi opakováním 30 sekund 

(anaerobní schopnosti). 

Jedná se o opakovaný běh 3x 200 metrů na atletické dráze (tartan, škvára, 

antuka) s intervalem odpočinku mezi 2. a 3. během 30 sekund (+/- 1 sekunda). Lze 

použít jen obuv s hladkou podrážkou. 

Hráč startuje na dráze a běží 200m do vyznačeného cíle. Po doběhnutí následuje 

odpočinek v délce trvání 30 sekund (+/- 1 s). Tento odpočinek je vyplněn mírnou chůzí 

tak, že po doběhnutí se vrací do cíle tohoto běhu. 

Po uplynutí 30 s odpočinku startuje z cílové čáry předchozího běhu a následuje 

další běh v délce 200m. Po doběhnutí do druhého vyznačeného cíle (ten se na oficiální 

400 m atletické dráze shoduje se startem prvého běhu) následuje opět odpočinek 30 s 

(+/- 1 s), po kterém následuje poslední (třetí) běh na 200m. 

Pozn.: vzhledem k tomu, že čas odpočinku je krátký, není možné, aby se hráč vracel až 

do místa startu prvého běhu. Totéž platí i mezi druhým a třetím během. Doporučuje se 

startovat po dvou (max. po čtyřech) hráčích- podle možnosti měření. 

Hodnotí se výsledek každého běhu v sekundách s přesností na 0,1 sekundy. Všechny tři 

dosažené časy se zaznamenají do protokolu výsledků a současně se uvede hodnota 

průměrného času ze všech tří běhů (součet 1. + 2. + 3. běhu v sekundách vydělen 

třemi). Čas měříme v sekundách s přesností 0,1 s. K průměrnému výsledku času se 

přiřadí podle tabulky počet bodů a zaznamená se do protokolu. 

Příklad provádění startu při účasti dvou trenérů 

Startování provádí vždy ten trenér, který stojí na startu připravovaného běhu. 

Start provádí současně pohybem paží a verbálně tak, že upaží a dá povel hráčům 

"Připravit se", což pro trenéra v cíli znamená připravit stopky k měření. Následuje ve 

vzpažení tlesknutí se současným povelem "Vpřed", což je signál pro trenéra v cíli pustit 

stopky. Je samozřejmě možné použít i jiného způsobu startování. 
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3) Bench-press 

Hodnotí se maximální váha činky, kterou hráč vzepře v lehu na lavičce. Hráč 

provádí samostatně pohyb s činkou z natažených paží směrem dolů k hrudnímu koši 

(činka se musí lehce dotknout hrudního koše) a zpět do napnutých paží. Dolní končetiny 

jsou v kolenou pokrčeny do pravého úhlu a chodidla spočívají na zemi (nejsou opřeny o 

lavičku), pánev zůstává při cvičení na lavičce (nesmí se zvedat). 

Hráči absolvují střídavě jednotlivé pokusy až do vzepření největší váhy, počet 

pokusů není omezen. Celkově ses hodnotí nejvyšší překonaná váhy činky přepočtena na 

1 kg váhy hráče. Před testem je nutné hráče zvážit s přesností na 0,1 kg, hráči se váží 

pouze v trenýrkách a bosí. Dosažený výkon se dělí hmotností hráče. Při každém pokusu 

je třeba zajistit dvěma hráči bezpečnost. 

Dosažený výkon, hmotnost hráče, přepočet výkonu na 1 kg váhy a příslušnou 

bodovou hodnotu je třeba zaznamenat do protokolu výsledků. 

4) Běh na 1500 metrů na atletické dráze 

Běh na 1 500 metrů se provádí na atletické dráze (tartan, škvára, antuka). 

Hodnotí se dosažený čas v minutách a sekundách. Doporučuje se rozdělit hráče podle 

úrovně aerobních schopností do přibližně stejných výkonnostních skupin. Z důvodu 

měření je vhodné vytvořit 8 - 1 Oti členné skupiny. Pro běh je možné použít jen obuv 

s hladkou podrážkou. Naměřený čas a příslušná bodová hodnota se zaznamená do 

protokolu výsledků. (Pavliš, 2000). 

Bodování jednotlivých disciplín je následující: 

jednotlivé disciplíny jsou bodovány od 5 až do 95 bodů 

maximum získaných bodů za všechny disciplíny je tedy 380 bodů 

Pozn. : Bodovací tabulky jsou uvedeny v příloze. 
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2 Metodologie 

2.1 Cíle práce 

Cílem diplomové práce bylo zjistit kvantitativní stránky přípravného období ve 

třech našich seniorských soutěžích ledního hokeje a období srovnat z hlediska rozvoje 

jednotlivých schopností, využívání sportovních her a regenerace, a srovnat mužstva 

z hlediska výstupních motorických testů. 

2.2 Výzkumné otázky práce 

1. Bude objem v porovnávaných soutěžích z hlediska tréninkových 

jednotek a počtu mikrocyklů nejvyšší u extraligového mužstva a nejnižší 

u mužstva z II. ligy? 

2. Budou výsledky v motorických testech nejlepší u extraligového mužstva 

a nejhorší u mužstva z II. ligy? 

2.3 Úkoly práce 

Pro dosažení cílů a ověření výzkumných otázek jsme si stanovili následující 

úkoly: 

1. definovat charakteristiky výběru mužstev 

2. mužstva srovnat z hlediska rozvoje pohybových schopností 

3. provést výstupní motorické testy 

4. prostřednictvím vhodně zvolených matematicko-statistických metod analyzovat 

zjištěné naměřené hodnoty 

5. vyvodit závěry týkající se zjištěných výsledků z pohledu teorie a společenské praxe 
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2.4 Popis zkoumaného souboru 

Výběr byl prováděn se zřetelem na časové a technické možnosti. Mužstva jsme 

vybrali na základě relevantních znaků. 

Pro realizaci šetření byly vybrány mužstva se společnými faktory: 

stejný věkový průměr 

v předešlé sezóně mužstva hrála na tři formace 

všechna mužstva budou v přípravném období absolvovat výstupní motorické 

testy 

obranný herní systém je založen na osobní obraně s bránícím levým křídlem, 

v útočném pásmu mužstva praktikují zónový presink 

útočný herní systém je při domácích utkáních založen na postupném útoku a 

v utkáních na hřišti soupeře na rychlém útoku 

průměr obdržených branek v základní části sledovaného ročníku nepřesáhl u 

mužstev 2,5 obdržených branek na utkání 

průměr vstřelených branek nepřesábl 3 branky na utkání 

Šetření probíhalo v přípravném období květen-červen 2005. Celkem byly 

srovnávány tři mužstva: Pardubice (extraliga), Třebíč (I. liga) a Blansko (II. liga). 

Věkový průměr byl 25 let, počet hráčů zapojených do přípravného období: Pardubice 26 

hráčů, Třebíč 21 hráčů a Blansko 22 hráčů, což je celkem 69 hráčů srovnávaných 

mužstev. 

Tabulka 5: Popis zkoumaného souboru 

Charakteristika mužstev Pardubice Třebíč Blansko 
Věkový průměr v přípravném období 25 25 25 
Počet hráčů v přípravném období 26 21 22 
Počet utkání v základní části ve sledovaném ročníku 52 52 34 
Počet utkání v základní části ve sledovaném ročníku 52 52 34 
Umístění mužstva po základní části ve sledovaném ročníku 9 11 3 
Umístění mužstva po základní části v předchozím ročníku 3 12 2 
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3 Praktická část 

3 .1. Systém sportovru'ho tréninku v přípravném období 

Pardubice 

Přípravné období se skládá z deseti mikrocyklů, což je nejvíce ze všech 

porovnávaných mužstev. Těchto deset mikrocyklů se skládalo z 82 tréninkových 

jednotek. Úvodní mikrocyklus je tvořen jednofázovými tréninkovými jednotkami, které 

probíhaly herní formou. Od druhého mikrocyklu (rozvíjející mikrocykly) byly 

tréninkové jednotky dvoufázové v pondělí, úterý a čtvrtek a jednofázové ve středu a 

pátek, kdy byla po tréninkové jednotce zařazena regenerace. Šestý a sedmý mikrocyklus 

mužstvo strávilo na tréninkovém campu v Pelhřimově, kde byl týdenní mikrocyklus 

tvořen 15 tréninkovými jednotkami (3-4 tréninkové jednotky denně). Po tréninkového 

táboru následoval stabilizační mikrocyklus, kde byla zařazena herní forma tréninku a 

bylo využíváno více regeneračních procedur. Následoval rozvijející mikrocyklus a v 

posledním desátém mikrocyklu byly provedeny výstupní motorické testy. V 

mikrocyklech, které následovaly po tréninkovém táboru, byly tréninkové jednotky opět 

dvoufázové v pondělí, úterý a ve čtvrtek a jednofázové vždy ve středu a v pátek s 

programem regenerace. 

Tabulka 6: Využívání sportovišť v lichém týdnu u mužstva Pardubic 

09.00 - 11.30 posilovna, tělocvična a atletický 
pondělí stadion 16.00-17.30 atletický stadion 

úterý 09.00- 11.00 atletický stadion 16.00- 17.30 silničnf kolo 

08.00- 11 .00 tenisové kurty a posilovna 
středa 12.00- 13 . 30plavec~ areál 

čtvrtek 09.00- 11.30 posilovna 16.00- 18.15 atletický stadion 

09.00 - 10.30 výběh v terénu 
pátek 12.30 - 13.15 plavecký areál 
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Tabulka 7: Využívání sportovišť v sudém týdnu u mužstva Pardubic 

16.00- 18.30 atletický stadion a 
pondělí 09.00- 11 .30 posilovna a tělocvična posilovna 

úterý 09.00 - 11.00 atletický stadion 15.30 - 17.30 silniční kolo 

08.00 - 11.00 tenisové kurty a posilovna 
středa 12.00- 13.30 plavecký areál 

čtvrtek 09.45- 12.00 tělocvična 16.00 - 18.1 O atletický stadion 

09.00 - 11.15 posilovna a výběh v terénu 
pátek 12.30- 13.15 plavecký areál 

Třebíč 

Přípravné období se skládá z devíti mikrocyklů a z 66 tréninkových jednotek. 

Úvodní mikrocyklus je tvořen jednofázovými tréninkovými jednotkami, které probíhaly 

herní formou. Od druhého mikrocyklu byly tréninkové jednotky dvoufázové v pondělí, 

úterý a čtvrtek a jednofázové ve středu a pátek. Ve středu byla vždy po tréninkové 

jednotce zařazena regenerace. V sedmém mikrocyklu probíhaly tréninkové jednotky 

herní formou. V posledním mikrocyklu byly provedeny motorické testy. Tréninkový 

camp v přípravném období zařazen nebyl. 

Tabulka 8: Využívání sportovišť u mužstva Třebíče 

ponděli 10.00- 12.00 atletický stadion 17.00- 18.30 tělocvična 

úterý 09.30- 11.30 atletický stadion 17.00- 19.00 výběh v terénu 

10.00- 12.30 tenisové kurty a posilovna 
středa 13.00-14.00 plavecký areál 

čtvrtek 09.30- 11.30 tělocvična a posilovna 17.00- 19.00 výběh v terénu 

pátek 09.00- 11.00 atletický stadion 
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Blansko 

Přípravné období se skládá z osmi mikrocyklů a 22 tréninkových jednotek. Ve 

všech mikrocyklech byly tréninkové jednotky jednofázové v pondělí, středu a pátek. 

Přípravné období začalo úvodním mikrocyklem, kde tréninkové jednotky probíhaly 

herní formou. Následovalo sedm rozvíjejících mikrocyklů a v posledním mikrocyklu 

byly provedeny motorické testy. Tréninkový tábor v přípravě hokejistů Blanska zařazen 

také nebyl. 

Tabulka 9: Využívání sportovišť u mužstva Blanska 

pondělf 18.00-19.30 atletický stadion 

streda 18.00-19.30 posilovna a tělocvična 

pátek 18.00- 19.30 atletický stadion 

Tabulka 10: Srovnání přípravného období mužstev z hlediska tréninkových jednotek 

Charakteristika období Pardubice Třebíč Blansko 

Počet mikrocyklů 10 9 8 

Počet tréninkových jednotek 82 66 22 

Průměrný počet tréninkových jednotek v mikrocyklu 8 7 3 

3.2 Rozvoj rychlostních schopností v přípravném období 

Pardubice 

Rozvoj rychlostních schopností byl zařazen na 25 tréninkových jednotkách. 

Z hlediska časové působnosti byla nejvíce rozvíjena acyklická rychlost na 16 

tréninkových jednotkách prostředkem odrazové síly. Při startech z různých poloh byla 

rozvíjena rychlost cyklická i rychlost reakce (start je na povel trenéra). Prostředky na 

47 



rozvoj cyklické rychlosti a rychlosti reakce byly zařazovány na úvod týdenm'ho 

mikrocyklu a na začátek tréninkové jednotky. 

Zařazované prostředky na rozvoj rychlosti: 

1. starty z různých poloh (čelem vpřed, čelem vzad, z kleku, ze dřepu, z kliku, 

z lehu, ze sedu, atd.) na různou vzdálenost 10m, 20m, 50 m, 100m (9x) 

2. odrazová síla- výskoky do schodů (9x) 

3. odrazová síla - překážky (7x) 

Třebíč 

Rozvoj rychlostních schopností byl zařazen na 14 tréninkových jednotkách. 

Z hlediska časové působnosti byla nejvíce rozvíjena acyklická rychlost na 9 

tréninkových jednotkách prostředkem odrazové síly. Při startech z různých poloh byla 

rozvíjena rychlost cyklická i rychlost reakce (start je na povel trenéra). Prostředky na 

rozvoj cyklické rychlosti a rychlosti reakce byly zařazovány na úvod týdenního 

mikrocyklu a na začátek tréninkové jednotky. 

Zařazované prostředky na rozvoj rychlosti: 

1. starty z různých poloh (čelem vpřed, čelem vzad, z kleku, ze dřepu, z kliku, 

z lehu, ze sedu, atd.) na různou vzdálenost 1 O m, 20 m, 50 m, 100m (5x) 

2. odrazová síla- výskoky do schodů (5x) 

3. odrazová síla - překážky ( 4 x) 

Blansko 

Rozvoj rychlostních schopností byl zařazen na 14 tréninkových jednotkách. 

Z hlediska časové působnosti byly nejvíce zařazovány starty z různých poloh na 8 

tréninkových jednotkách (na úvod týdenního mikrocyklu a na začátek tréninkové 

jednotky). Při startech z různých poloh byla rozvijena rychlost cyklická i rychlost 

reakce (start je na povel trenéra). Odrazová síla je zařazena na 6 tréninkových 

jednotkách. 
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Zařazované prostředky na rozvoj rychlosti: 

1. starty z růmých poloh (čelem vpřed, čelem vzad, z kleku, ze dřepu, z kliku, 

z lehu, ze sedu, atd.) na růmou vzdálenost 10m, 20m, 50 m, 100m (8x) 

2. odrazová síla- výskoky do schodů (2x) 

3. odrazová síla- překážky (4x) 

Tabulka ll: Srovnání rozvoje jednotlivých druhů rychlostních schopností 

Druh rychlosti Pardubice Tfebíč Blansko 
Rychlost reakce 9 5 8 
Cyklická 9 5 8 
Acyklická 16 9 6 
Celkem tréninkových jednotek 25 14 14 

3.3 Rozvoj silových schopností v přípravném období 

Pardubice 

Rozvoj silových schopností byl zařazen na 26 tréninkových jednotkách, které 

byly odtrénovány v posilovně. Jednotka v posilovně trvala 45-60 min. Mužstvo bylo 

vždy rozděleno na dvě skupiny. Skupina, která nebyla v posilovně, hrála tenis (vždy ve 

středu) nebo rozvíjela odrazovou sílu. V posilovně bylo komplexně zapojeno svalstvo 

celého těla (horní a dolní končetiny, břišní a zádové svaly). 

Třebíč 

Rozvoj silových schopností byl zařazen na 33 tréninkových jednotkách, což je 

nejvíce ze všech porovnávaných mužstev. Jednotky nebyly zařazeny pouze do 

posilovny, na ll tréninkových jednotkách byly využívány i nástroje, tzv. 'HRAZDY', 

které rozvíjí sílu v horních končetinách. V posilovně bylo komplexně zapojeno svalstvo 

celého těla (horní a dolní končetiny, břišní a zádové svaly). Tréninková jednotka 

v posilovně trvala 45-60 min. 
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Blansko 

Rozvoj silových schopností byl zařazen na 14 tréninkových jednotkách. 

Všechny tréninkové jednotky byly odtrénovány v posilovně, kde bylo komplexně 

zapojeno svalstvo celého těla (horní a dolní končetiny, břišní a zádové svaly). 

Tréninková jednotka v posilovně trvala 45-60 min. V týdenním mikrocyklu se silové 

schopnosti rozvíjely každé pondělí a pátek. 

Tabulka 12: Srovnání rozvoje jednotlivých druhů silových schopností 

Druh síly Pardubice Třebíč Blansko 
Absolutnr 6 9 3 
Vytrvalostn I 10 12 9 
Rychlostnr 10 12 2 
Celkem tréninkových jednotek 26 33 14 

3.4 Rozvoj vytrvalostních schopností v přípravném období 

Pardubice 

Rozvoj vytrvalostních schopností byl zařazen na 36 tréninkových jednotkách, 

což je nejvíce ze všech porovnávaných mužstev. Vytrvalost byly zařazována většinou 

ve středu a pátek na závěr tréninkové jednotky. 

Zařazované prostředky na rozvoj vytrvalostních schopností: 

1. silniční kolo (13x) 

2. běh - fartlek (3x) 

3. běh - okruhy 8x 1 - 1,20 min. (3x) 

4. běh- kros 5 km (lx) 

5. běh- sprinty do kopce (2x) 
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6. běh- 4xl0 min. (lx) 

7. běh- 12x200 m (2x) 

8. běh- 80 m sprint, 5 dřepů s výskokem (2x) 

9. běh- 4x400 m, 4x300 m, 6x200 m (lx) 

10. běh- 6x300 m, 3x200 m, 10x50 m, 8xl00 m, 4x200 m (lx) 

ll. běh- 4x400 m (2x) 

12. běh- 8x200 m (3x) 

13. kruhový trénink (2x) 

Třebíč 

Rozvoj vytrvalostních schopností byl zařazen na 20 tréninkových jednotkách. 

Vytrvalost byly zařazována většinou v úterý a pátek na závěr tréninkové jednotky. 

Zařazované prostředky na rozvoj vytrvalostních schopností: 

1. silniční kolo (5x) 

2. běh - 4xl km (2x) 

3. běh- 3x8 min. (2x) 

4. běh- souvislý běh 40 min. (lx) 

5. běh- 4x200 m (4x) 

6. běh- 8x200 m (lx) 

7. běh- 1 km, 3x2 km, 1 km (lx) 

8. běh- 4xl00 m, 4x50 m (lx) 

9. běh- lxl min., 3x2 min., lxl min. (lx) 

10. běh- 6x100 m (lx) 

ll. kruhový trénink (lx) 

Blansko 

Rozvoj vytrvalostních schopností byl zařazen na 15 tréninkových jednotkách. 

Vytrvalost byla většinou zařazena v pondělí a pátek. Kruhový trénink je zařazován ve 
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středu, kdy mužstvo trénovalo v tělocvičně. V Blansku není využíváno silniční kolo 

jako u ostatních mužstev. 

Zařazované prostředky na rozvoj vytrvalostních schopností: 

1. běh - 6x200 m (3x) 

2. běh- fartlek (2x) 

3. běh- 4x200 m, 2x400 m, 4x200 m (2x) 

4. běh- 6x100 m, 3x200 m, 1x400 m (2x) 

5. běh- 3 km (2x) 

6. běh- 2x1 km (lx) 

7. kruhový trénink (3x) 

Tabulka 13: Srovnání druhů vytrvalostních schopností 

Druh vytrvalosti Pardubice Třebíč Blansko 
Rychlostnr 11 8 6 
Krátkodobá 6 4 5 
Strednědobá 1 3 o 
Dlouhodobá 18 5 4 
Celkem tréninkových jednotek 36 20 15 

Tabulka 14: Srovnání metod rozvoje vytrvalostních schopností 

Metody rozvoje vytrvalosti Pardubice Třebíč Blansko 
Intervalová 6 4 3 
Opakovaná 13 10 8 
Souvislá 17 6 4 
Celkem tréninkových jednotek 36 20 15 
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Graf 1: Počet tréninkových jednotek zaměřené na jednotlivé schopnosti 

Z grafu vyplývá, že pouze v případě rozvoje silových schopností je počet 

tréninkových jednotek zaměřený na jednotlivé schopnosti nejvyšší u mužstva Pardubic. 

U všech mužstev předcházel na několika tréninkových jednotkách rozvoj jedné 

schopnosti rozvoji schopnosti jiné (Pardubice na 5, Třebíč na 1 a Blansko na 21 

tréninkových jednotkách). To vysvětluje větší počet tréninkových jednotek v grafu 1, 

než-li bylo uvedeno v tabulce 10. 

3.5 Rozvoj koordinačních schopností v přípravném období 

Koordinace je rozvíjena hlavně při sportovních hrách, při rozvoji rychlostních 

schopností ve cvičeních startů z různých poloh a při kruhovém tréninku- akrobatická 

cvičení (kotouly, odrazy, přeskoky). 

Pohyblivost je u všech mužstev ovlivňována před jednotlivými tréninkovými 

jednotkami a to protažením dynamického a statického charakteru. Na konci tréninkové 

jednotky se hráči protahovali formou strečinku. 
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3.6 Přípravné období z hlediska využití sportovních her 

Sportovní hry hrají v přípravném období velmi důležitou roli. Vzhledem k velké 

časové náročnosti kondiční přípravy jsou důležité pro odstranění monotónnosti 

z tréninku a rozvijí se při nich herní dovednosti. 

Sportovní hry jsou v přípravách jednotlivých mužstev velmi využívané. Z hlediska 

časové působnosti se ve všech mužstvech nejvíce hrál fotbal a basketbal. V Pardubicích 

a Třebíči je zařazován tenis. Na tréninkovém táboře zařadily Pardubice i méně 

využívané sportovní hry hokejbal a nohejbal. V přípravě Třebíče je zařazen florbal. 

V Blansku jsou sportovní hry zařazovány při každé tréninkové jednotce, fotbal 

v pondělí a pátek, basketbal vždy ve středu, kdy mužstvo trénovalo v tělocvičně. 

Tabulka 15: Srovnání počtu tréninkových jednotek jednotlivých sportovních her 

Sportovnf hry Pardubice Třebíč Blansko 
Počet tréninkových jednotek 62 47 22 
Fotbal 33 21 15 
Basketbal 10 16 7 
Tenis 13 6 o 
Hokej bal 4 o o 
Nohejbal 2 o o 
Florbal o 4 o 
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3.7 Regenerace a její využití v jednotlivých mužstvech 

U pardubického mužstva byla regenerace zajištěna dvakrát týdně ve středu a 

pátek formou plavání, vířivky a masáží v místních lázních. Na tréninkovém táboře 

v Pelhřimově měli hráči možnost individuálně využít každý den masáže a vířivý bazén 

po večeři. U mužstva Třebíče byla regenerace využita jednou týdně formou plavání a 

individuálně formou masáží. Nejméně byla regenerace zajištěna v Blansku. Zajištěno 

bylo alespoň individuální plavání každý pátek po tréninkové jednotce. V přípravě však 

chybí regenerace formou vodních procedur či masáží. Masáže byly zajištěny jednou 

týdně až v hlavním období, kdy mužstvo hrálo mistrovská utkání. 

Tabulka 16: Srovnání počtu regenerace 

Regenerace Pardubice Třebíč Blansko 

Celkový počet regenerace 20 9 '7 
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4 Kontrola trénovanosti 

Testování v přípravném období mimo led se u hráčů ledního hokeje praktikuje 

dvěma testy: Wingate testem a motorickými testy. 

Wingate test se používá pro testování anaerobních schopností a je prováděn na 

bicyklovém ergometru. Jedná se o test typu "all-out" (v každém okamžiku "maximální" 

výkon), který dovoluje stanovení maximálního anaerobního výkonu i anaerobní 

kapacity během jednoho testu při současném dodržení požadavku individualizace 

zátěže. Hráči jsou testováni po dobu trvání 30 s a zatížení 6 W.kg-1
• Wingate test je 

využíván pouze u extraligových klubů. 

Motorické testy jsou využívány u všech mužstev našich soutěží. Srovnává se při 

nich všeobecná připravenost jednotlivých hráčů jak z hlediska odrazové síly (šestiskok), 

rychlostní vytrvalosti (3x200 m), absolutní síly (bench-press) a vytrvalosti 

(1500 m). Jednotlivé disciplíny jsou popsány v bodě 1.9.2. 

4.1 Srovnání motorických testů jednotlivých mužstev 

Jak již bylo uvedeno motorické testy se skládají ze čtyř disciplín - ze šestiskoku, 

3x200 m, bench-pressu a běhu na 1500 m. U všech mužstev byly provedeny na konci 

přípravného období v závěrečném mikrocyklu. Jediný rozdíl ve způsobu testování mezi 

mužstvy byl v organizaci. Mužstva Pardubic a Třebíče měla na testování podstatně delší 

časový interval (cca. 3 hodiny). Testy probíhaly postupně disciplínami šestiskok, 3x200 

m, bench-press a 1500 m. Testování u mužstva Blanska probíhalo následovně: během 

dvou hodin byli hráči testováni nejprve ze šestiskoku a 3x200 m. Po této disciplíně po 

velmi krátkém odpočinku (cca. 20 min.) následoval běh na 1500 m. Testování bench

pressu proběhlo až druhý den před další tréninkovou jednotkou. Z časového důvodu je 

tento způsob testování velmi náročný, protože hráči během krátké doby absolvují dva 

vytrvalostní běhy 3x200 ma 1500 m. Z tohoto důvodu může být naměřený čas běhu na 

1500 m horší než kdyby byl zachován standardní postup a byl mezi běhy delší časový 

interval jako u mužstev Pardubic a Třebíče. Srovnání jednotlivých testovaných disciplín 

je uvedeno v podkapitolách. 
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4.1.1 Šestiskok 

minimální počet bodů je 5 za výkon 9,5 m 

maximální počet bodů je 95 za výkon 18,5 m 
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Graf 2: Srovnání průměrně naměřených výkonů v šestiskoku 

00 

[] 13 97 

1--J 

o 
X 

Blansko 

Z výsledků vyplývá, že nejlepší průměrný výkon byl zjištěn u extraligových 

Pardubic. Jen o 21cm horší výkon byl zjištěn u prvoligové Třebíče, u druholigového 

Blansko je rozdíl vyšší (59 cm). Počet tréninkových jednotek zaměřené na rozvoj 

odrazové síly byl v přípravném období nejvyšší u mužstva Pardubic (16 tréninkových 

jednotek), následuje Třebíč (9) a Blansko (6). 

Tabulka 17: Srovnání šestiskoku 

Charakteristika testu Pardubice Třebíč Blansko 
Počet testovaných hráčů 23 17 21 
Nejlepší '{ikon 15,3 17,1 16,1 
Nej_horší '{ikon 13,5 13,1 12,4 
Variační rozpětí 13,5-15,3 13,1-17,1 12,4-16,1 
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4.1.2 3x200 m 

minimální počet bodů je 5 za průměrný čas 38,9 s 

maximální počet bodů je 95 za průměrný čas 25 s 
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Graf 3: Srovnání průměrně naměřených časů na 3x200 m 
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Z výsledků vyplývá, že nejlepší průměrný čas byl zjištěn u mužstva Třebíče. U 

všech mužstev byl zjištěn nejlepší průměrný čas na prvním měřeném úseku. Na dalších 

úsecích mají časy u všech mužstev sestupnou tendenci. 

Tabulka 18: Srovnání běhu na 3x200 m 

Charakteristika testu Pardubice Třebíč Blansko 
Počet testovaných hráčů 22 17 20 
Průměrný čas na 1.úseku 29,86 28,15 30,55 
Průměrný čas na 2.úseku 31,3 31,32 32,95 
Průměrný čas na 3.úseku 32,14 34,37 33,43 
Nejlepší výkon 28,6 28,33 28,5 
Nejhorší výkon 34,1 33,51 37,4 
Variační rozpětí 28,6-34,1 33,5-28,3 28,5-37,4 
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4.1.3 Bench-press 

minimální počet bodů je 5 za koeficient 0,3 8 

maximální počet bodů je 95 za koeficient 1,93 
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Graf 4: Srovnání průměrně naměřeného koeficientu v bench-pressu 
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Z výsledků vyplývá, že nejlepší průměrný koeficient byl zjištěn u mužstva Třebíče. 

Nejlepšího průměrného výkonu v kg ale dosahuje mužstvo Pardubic. Lepší koeficient je 

u Třebíče z důsledku nižší průměrné hmotnosti mužstva o 5 kg. 
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Tabulka 19: Srovnání bench-pressu 

Charakteristika testu Pardubice 
Počet testovaných hráčů 23 
Průměrná hmotnost hráče 89 
Nejlepší koeficient/výkon v kg 1,73/160 
Nejhorší koeficientl'd_kon v kg_ 1,01/85 
Průměrný výkon v kg_ 116 
Variační rozpětí koeficientu 1,01-1,73 

4.1.41500m 

minimální počet bodů je 5 za čas 07.:20,0 min. 

maximální počet bodů je 95 za čas 03:55,0 min. 
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Graf 5: Srovnání průměrně naměřeného času v běhu na 1500 m 
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Z výsledků vyplývá, že nejlepšího průměrný čas byl zjištěn u mužstva Třebíče o 

8 s před Pardubicemi. V této disciplíně byly naměřený čas výrazně horší u mužstva 

Blanska, ale jak již bylo uvedeno, hráči absolvují test jen velmi krátce po rychlostně 

vytrvalostním testu na 3x200 m. 
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Tabulka 20: Srovnání běhu na 1500m 

Charakteristika testu Pardubice Třebíč Blansko 
Počet testovaných hráčů 21 17 20 
Nejlepší výkon 4:58 4:39 4:51 
Nejhoršf výkon 5:46 5:51 6:56 

Variační rozpětí 5:46-4:58 5:51-4:39 6:56-4:51 

4.1.5 Průměrně dosažené body v jednotlivých disciplínách 
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Graf 6: Porovnání průměrně naměřených bodů v jednotlivých disciplínách 
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Z výsledků vyplývá, že pouze v šestiskoku bylo zjištěno lepší bodové hodnocení 

u mužstva Pardubic než u mužstva Třebíče. U druholigového Blanska jsou bodové 

hodnoty podstatně nižší, hlavně v běžeckých disciplínách 3x200 m a 1500 m. Součet 

bodů všech disciplín je u všech mužstev vyšší než u průměrně dosažených bodů 

v celkovém srovnání, který je znázorněn v grafu 7. Tento rozdíl je způsoben tím, že v 

celkovém srovnání jsou pouze hráči, kteří absolvovali celé motorické testy. Někteří 

hráči z důvodu zranění absolvovali jen některé disciplíny (viz. tabulka 21). 
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4.2 Celkové srovnání průměrně dosažených bodů v motorických testech 
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Graf 7: Celkové srovnání průměrně dosažených bodů v motorickém testu 

Z výsledků vyplývá, že nejvíce průměrně dosažených bodů bylo zjištěno u 

mužstva Třebíče. Bodový rozdíl mezi Pardubicemi a Třebíčí je pouze jeden bod. Mezi 

těmito mužstvy a druholigovým Blanskem je velký bodový rozdíl 33, resp. 32 bodů. V 

celkovém srovnání jsou zařazeni pouze hráči, kteří absolvovali celé motorické testy, 

tzn. všechny disciplíny. 

Tabulka 21: Srovnání motorických testů 

Charakteristika testování Pardubice Třebíč Blansko 
Počet hráčů, kteří byli zapojeni do testováni 23 20 21 
Počet hráčů, kteří absolvovali celé testování 21 17 20 
Nejlepšf výkon 242 269 257 
Nejhorší výkon 160 163 150 
Variační rozpětí 160-242 163-269 150-257 

62 



5 Diskuze 

Výsledky srovnání nepotvrdily všechny předpoklady, které JSme si před 

začátkem diplomové práce stanovili. 

Předpoklad, že objem v porovnávaných soutěžích z hlediska tréninkových 

jednotek a počtu mikrocyklů bude nejvyšší u extraligového mužstva a nejnižší u 

mužstva z II. ligy, se potvrdil. Celkový objem dle počtu tréninkových jednotek či počtu 

týdenních mikrocyklů je nejvyšší v přípravném období mužstva naší nejvyšší soutěže 

Pardubic. Mužstvo hraje nejvyšší profesionální soutěž období je také podle toho velice 

profesionálně zajištěno. Mužstvo absolvovalo nejvíce mikrocyklů ze všech 

porovnávaných mužstev a nejvíce tréninkových jednotek. Také absolvovalo 

dvoutýdenní tréninkový camp, který se skládal z celkem 26 tréninkovýchjednotek. 

V přípravě prvoligové Třebíče tento tréninkový camp chybí. Dle mého názoru je to 

z důvodu finančního zajištění, protože takový camp je velice finančně nákladný. 

Nejmenší objem tréninkových jednotek byl zjištěn v přípravném období druholigového 

Blanska, které trénovalo pouze třikrát týdně. Ve srovnání s dvoufázovými tréninky 

v přípravném období dvou našich nejvyšších soutěžích je to podstatný rozdíl. Rozdíl je 

daný tím, že hráči druholigového Blanska nejsou profesionálními sportovci a v 

přípravném období plní pracovní či studijní povinnosti. 

Z hlediska pohybových schopností byly v Pardubicích i Blansku nejvíce 

zařazovány vytrvalostní schopnosti. U mužstva Třebíče jsou nejvíce zařazovány silové 

schopnosti. V přípravě využily i nestandardní nástroj, tzv. 'hrazdy', které zařadily na ll 

tréninkových jednotkách. Co se týče počtu tréninkových jednotek v posilovně, tak 

nejvyšší počet byl u mužstva Pardubic. 

Z hlediska regenerace je u všech mužstev zajištěno plavání, což je dle mého 

názoru velmi důležité. Velice kvalitní regenerační program byl zajištěn u extraligových 

Pardubic, kde se mužstvo regenerovalo celkem dvakrát týdně. Při tréninkovém campu v 

Pelhřimově měli hráči k dispozici vířivý bazén a masáže každý den. U mužstva Třebíče 

je zajištěna regenerace jednou týdně ve středu formou plavání a masáží. Vzhledem k 

počtu tréninkových jednotek je to dle mého názoru velmi málo a regenerace by měla být 

zajištěna stejně jako u mužstva Pardubic dvakrát týdně, protože počet tréninkových 
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jednotek v týdenním mikrocyklu (vyjma tréninkového campu) je shodný. V přípravném 

období druholigového Blanska je regenerace zajištěna pouze v pátek formou plavání. 

U všech mužstev je hodně využíváno sportovních her, což je dle mého názoru 

vhodné. Sportovní hry rozvíjí herní dovednosti a taktické myšlení a odstraňuje 

z tréninku monotónnost. 

Předpoklad, že výsledky v motorických testech budou nejlepší u extraligového 

mužstva a nejhorší u mužstva z II. ligy, se nepotvrdil. Nejlepší výsledky byly zjištěny u 

prvoligového mužstva Třebíče. Ve srovnání s extraligovými Pardubicemi to bylo pouze 

o jeden bod. Jelikož výstupní motorické testy tvoří z 50% vytrvalostní a rychlostně 

vytrvalostní běhy, může o výsledku rozhodovat i věkový průměr jednotlivých hráčů, 

kteří byli v této disciplíně testováni. Lepší výsledky byly zjištěny u mladších hráčů. U 

mužstva Třebíče podstoupilo testy celkem 20 hráčů a z toho bylo 7 hráčů starších 25 let, 

což je 35% ze všech testovaných hráčů. U mužstva Pardubic z celkového počtu 26 

testovaných hráčů bylo celkem 12 hráčů starších 25 let, což je 46%. Tyto faktory 

mohou mít vliv na lepší výsledky motorických testů prvoligové Třebíče v porovnání s 

extraligovými Pardubicemi. V testu absolutní síly bench-pressu měřené koeficientem 

byly zjištěny nejlepší výsledky u hráčů Třebíče. Neznamená to však, že by Pardubice 

byly hůře silově připraveni. Je to z důvodu vyšší průměrné hmotnosti mužstva Pardubic, 

která má vliv na celkový koeficient. Ve srovnání průměrně dosaženého výkonu v kg 

byly zjištěny vyšší hodnoty u mužstva Pardubic. Nejnižší průměrný počet dosažených 

bodů v motorických testech byl zjištěn u druholigového Blanska, které mělo o 33 bodů 

méně než nejlepší Třebíč. Vliv na výsledky však může mít větší časová náročnost při 

absolvování testů Gak bylo uvedeno v bodě 4.1). 

Přípravné období druholigového Blanska Je samozřejmě svým objemem 

tréninkových jednotek na mnohem horší úrovni než u mužstev z vyšších soutěží, ale 

v porovnání s ostatními mužstvy II. ligy patří přípravné období k lepšímu průměru, 

protože některá mužstva přípravné období mimo led zajištěnu ani nemají, nebo je počet 

mikrocyklů mnohem menší. Hráči druholigového Blanska nejsou jako hráči Pardubic a 

Třebíče profesionály a plní pracovní či studijní povinnosti. Z tohoto důvodu ani 

nemohou být zařazeny dvoufázové tréninky či tréninkový camp. 
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6 Závěr 

Hlavním důvodem, proč jsem si vybral lední hokej jako téma diplomové práce 

bylo, že jsem stále jeho aktivním hráčem. Ve své kariéře jsem prošel několika 

seniorskými soutěžemi - extraligou, I. a II. ligou. V těchto soutěžích jsem absolvoval 

přípravná období. Tyto zkušenosti mě vedly k myšlence, že bychom mohli přípravné 

období v těchto soutěžích porovnat a vyhodnotit. Pokusili jsme se tedy zmapovat situaci 

v přípravném období hokejových mužstev z hlediska objemové (kvantitativní) stránky a 

výstupních motorických testů. 

Diplomovou prací jsme dospěli k závěru, že nejvíce tréninkových jednotek a 

týdenních mikrocyklů absolvovalo mužstvo Pardubic z naší nejvyšší soutěže (celkem 82 

tréninkových jednotek, 10 mikrocyklů), které nejvíce ze všech mužstev rozvíjely 

vytrvalostní a rychlostní schopnosti. Průměrný počet bodů v motorickém testu byl 206. 

V prvoligovém mužstvu Třebíče byl počet tréninkových jednotek 66 v devíti týdenních 

mikrocyklech. Ze všech mužstvech byly nejvíce rozvíjeny silové schopnosti a výsledky 

motorických testů byly na nejlepší úrovni (207 průměrných bodů). Podstatně menší 

tréninkový objem (22 tréninkových jednotek, 8 mikrocyklů) jsme zjistili u mužstva 

druholigového Blanska, u kterého byly i podstatně horší výsledky motorických testů 

(175 průměrných bodů). 

Závěry pro teorii: 

Bylo by dobré, kdyby se autoři tímto tématem zabývali více a napsali na toto 

téma odborné publikace. 

Závěry pro praxi: 

Pro trenéry a činovníky v ledním hokeji by bylo dobré, kdyby vytvořili 

standardizovaný test, kterým by mohli srovnávat přípravná období. 
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Příloha: Bodovací tabulky motorických testů mimo led 

Body šestiskok 3x200 m Benchpress 1500 m Bod v 

95 18,5 25 1,93 03:55,0 95 
94 18,4 25,1 1,92 03:57,0 94 

93 18,3 25,2 1,91 03:59,0 93 

92 18,2 25,3 1,9 04:01,0 92 
91 18,1 25,4 1,89 04:03,0 91 
90 18 25,5 1,88 04:05,0 90 

89 17,9 25,6 1,87 04:07,0 89 

88 17,8 25,7 1,86 04:09,0 88 
87 17,7 25,8 1,85 04:11,0 87 
86 17,6 25,9 1,84 04:13,0 86 

85 17,5 26 1,83 04:15,0 85 
84 17,4 26,1 1,82 04:17,0 84 
83 17,3 26,2 1,81 04:19,0 83 
82 17,2 26,3 1,8 04:21,0 82 

81 17,1 26,4 1,79 04:23,0 81 

80 17 26,5 1,78 04:25,0 80 
79 16,9 26,6 1,77 04:27,0 79 
78 16,8 26,7 1,76 04:29,0 78 

77 16,7 26,8 1,75 04:31,0 77 

76 16,6 26,9 1,74 04:33,0 76 
75 16,5 27 1,73 04:35,0 75 

74 16,4 27,1 1,72 04:37,0 74 

73 16,3 27,2 1,71 04:39,0 73 
72 16,2 27,3 1,7 04:41,0 72 
71 16,1 27,4 1,69 04:43,0 71 
70 16 27,5 1,68 04:45,0 70 

69 15,9 27,6 1,66 04:47,0 69 

68 15,8 27,7 1,64 04:49,0 68 

67 15,7 27,8 1,62 04:51,0 67 

66 15,6 28 1,6 04:53,0 66 

65 15,5 28,1 1,58 04:55,0 65 

64 15,4 28,4 1,56 04:57,0 64 

63 15,3 28,5 1,54 04:59,0 63 

62 15,2 28,7 1,52 05:01,0 62 

61 15,1 28,9 1,5 05:03,0 61 

60 15 29 1,48 05:05,0 60 

59 14,9 29,2 1,46 05:07,0 59 
58 14,8 29,4 1,44 05:09,0 58 

57 14,7 29,5 1,42 05:11,0 57 

56 14,6 29,7 1,4 05:13,0 56 
55 14,5 29,8 1,38 05:15,0 55 
54 14,4 30 1,36 05:17,0 54 

53 14,3 30,2 1,34 05:19,0 53 

52 14,2 30,3 1,32 05:21,0 52 

51 14,1 30,5 1,3 05:23,0 51 

50 14 30,6 1,28 05:25,0 50 
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49 13,9 30,8 1,26 05:27,0 49 

48 13,8 31 1,24 05:29,0 48 

47 13,7 31,1 1,22 05:31,0 47 

46 13,6 31,2 1,2 05:33,0 46 

45 13,5 31,5 1,18 05:35,0 45 

44 13,4 31,6 1,16 05:37,0 44 

43 13,3 31,8 1,14 05:39,0 43 
42 13,2 23 1,12 05:41,0 42 
41 13,1 32,1 1,1 05:43,0 41 

40 13 32,3 1,08 05:45,0 40 

39 12,9 32,4 1,06 05:47,0 39 
38 12,8 32,7 1,04 05:49,0 38 
37 12,7 32,8 1,02 05:51,0 37 
36 12,6 33 1 05:53,0 36 

35 12,5 33,1 0,98 05:55,0 35 
34 12,4 33,3 0,96 05:57,0 34 
33 12,3 33,5 0,94 05:59,0 33 
32 12,2 33,6 0,92 06:01,0 32 

31 12,1 33,7 0,9 06:03,0 31 
30 12 33,9 0,88 06:05,0 30 
29 11,9 34,1 0,86 06:08,0 29 
28 11,8 34,3 0,84 06:11,0 28 

27 11 ,7 34,5 0,82 06:14,0 27 

26 11,6 34,7 0,8 06:17,0 26 

25 11,5 34,9 0,78 06:20,0 25 
24 11,4 35,1 0,76 06:23,0 24 

23 11,3 35,3 0,74 06:26,0 23 

22 11,2 35,5 0,72 06:29,0 22 
21 11,1 35,7 0,7 06:32,0 21 
20 11 35,9 0,68 06:35,0 20 

19 10,9 36,1 0,66 06:38,0 19 
18 10,8 36,3 0,64 06:41,0 18 
17 10,7 36,5 0,62 06:44,0 17 
16 10,6 36,7 0,6 06:47,0 16 

15 10,5 36,9 0,58 06:50,0 15 

14 10,4 37,1 0,56 06:53,0 14 

13 10,3 37,3 0,54 06:56,0 13 

12 10,2 37,5 0,52 06:59,0 12 

11 10,1 37,7 0,5 07:02,0 11 

10 10 37,9 0,48 07:05,0 10 

9 9,9 38,1 0,46 07:08,0 9 
8 9,8 38,3 0,44 07:11,0 8 
7 9,7 38,5 0,42 07:14,0 7 
6 9,6 38,7 0,4 07:17,0 6 

5 9,5 38,9 0,38 07:20,0 5 
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