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Abstrakt 

Název: 

Aktuální úroveň obecných a speciálních silově-rychlostních předpokladů a jejich 

porovnávání u vybraných skupin hráčů LH. 

Název v angličtině: 

Actuallevel of universa} and special expectations of power and speed and their 

confrontation of selected group of ice hockey players. 

Klíčová slova: 

Motorické testy, explozivní síla, plyometrická svalová činnost, bruslení, mladší 

školní věk. 

.. 
Cíl práce: 

Cílem práce je ukázat závislost aktuální úrovně rychlosti bruslení na explozivní 

síle a na plyometrické svalové činnosti dolních končetin. 

Závěry: 

Na základě cílů a úkolů práce byla provedena rešerše odborné literatury k dané 

problematice, byl proveden výběr terénních motorických testů, následně proběhlo 

testování hráčů ledního hokeje u nichž jsme zkoumali vztah mezi obecnými a 

speciálními silově-rychlostními předpoklady hráčů a testování žáků základní školy jenž 

mělo za cíl nalézt vztah plyometrické svalové činnosti a odrazové síly dolních končetin. 

Výsledky byly zpracovány tabelárně. Na základě výsledků jsme mohli konstatovat, že 

v prvním případě se závislost nepotvrdila. Naopak při zkoumání vztahu plyometrické 

svalové činnosti a odrazové síly dolních končetin se závislost prokázala. 
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1. Úvod 

Hlavním předmětem předložené diplomové práce je zpracování jak teoretické, 

tak i praktické části na téma - Aktuální úroveň obecných a speciálních silově

rychlostních předpokladů a jejich porovnávání u vybraných skupin hráčů LH. 

Teoretická část obsahuje stručné shrnutí teoretických poznatků souvisejících 

s danou problematikou, zejména věkové zákonitosti tréninku dětí, pojmy rychlostní a 

silové schopnosti, motorické testy atd. 

Praktická, nebo-li výzkumná část je zaměřena na zjištění úrovně mezi 

rychlostními schopnostmi mimo led a rychlosti bruslení a na zjištění vztahu mezi 

plyometrickou svalovou činností a odrazovou silou dolních končetin. Problematika 

tohoto výzkumu je řešena prostřednictvím motorických testů. Jedná se o testování hráčů 

ledního hokeje 1. - 3. třídy klubu KLH Vajgar v Jindřichově Hradci a žáků ZŠ Větrná 

v Jindřichově Hradci. 

1.1 Úvod do problematiky 

Lední hokej patří mezi nejpopulárnější kolektivní hry na světě. Národní tým 

České republiky i čeští hráči působící v zahraničních soutěžích jsou v tomto sportovním 

odvětví světovou špičkou a sklízí na mezinárodním poli významné úspěchy. Vysokou 

úroveň mají i naše domácí klubové soutěže dospělých i mládeže. Díky tomu je lední 

hokej v Česku jednou z nejoblíbenějších sportovních her. 

Vývoj této hry směřuje neustále dopředu, hráči jsou oproti minulosti lépe 

kondičně, technicky i takticky připraveni, o výsledku utkání rozhodují často maličkosti. 

Stěžejní roli v kondiční přípravě současných hokejistů zaujímá trénink silových a 

rychlostních schopností dolních končetin. Dle Bukače a Dovalila (1990) jsou 

nejdůležitějšími pohybovými schopnostmi síla a rychlost. 
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Tyto schopnosti v kombinaci s technikou zásadně podmiňují rychlost bruslení, 

tj. základní pohybovou činnost hráče ledního hokeje. Rychlost bruslení je rozhodující 

pro realizaci herních činností (Gut, Pacina, 1986). 

Dle Bukače (2005) amortizace dopadu tělesné váhy a přímý přechod do odrazu 

vyjadřuje průběh bruslařského kroku. Tato kombinovaná kontrakce se označuje jako 

plyometrická svalová činnost a dynamizuje bruslařský odraz a jízdu. 

Význam síly dolních končetin pro rychlost bruslení mě vedl ke zpracování této 

diplomové práce. 

2. Teoretická východiska 

2.1 Charakteristika sportovních her 

Dobrý'(1988)díarakterizuje sportovní hru jako pohybovou činnost dvou stran, 

které jsou v neustálém současném vztahu a potřebují se. Jedna strana nemůže existovat 

bez druhé a obě usilují o dosažení stejného, ve skutečnosti však zcela neslučitelného 

cíle: prokázat svou převahu nad druhou stranou lepším ovládáním společného předmětu 

a získáním většího počtu bodů nebo branek v nestandardně se proměňujících herních 

situacích. Jsou-li těmito stranami jednotlivci, označujeme sportovní hru jako 

individuální. Jsou-li těmito stranami družstva, označujeme sportovní hru jako týmovou. 

Dobrý (1988) dále popisuje sportovní hru realizovanou v utkání dvou družstev 

jako specifickou pohybovou aktivitu, složenou z individuálních pohybových aktů . 

Jednotlivé pohybové akty, mající např. podobu běhu, skoku, hodu, kopu, apod., 

chápeme jako herní činnosti jednotlivce. 

Podle Táborského (2005) je sportovní hra soutěživá činnost dvou soupeřů 

v jednotném prostoru a čase, kteří podle institucionálně schválených pravidel usilují o 

prokázání vlastní převahy lepším ovládáním společného předmětu. 
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Podle úrovně interakce obou družstev, Dobrý (1988) rozlišuje sportovní hry 

brankové, síťové a pálkovací. Brankové sportovní hry bývají označovány jako invazní 

(s přímým tělesným kontaktem soupeřů), síťové a pálkovacíjako neinvazní (bez 

přímého tělesného kontaktu soupeřících hráčů). 

Ve sportovních hrách brankových je utkání limitováno časem, v němž j e pro 

vítězství nutno dosáhnout většího počtu bodů než soupeř dopravením míče vícekrát do 

branky soupeře. 

Ve sportovních hrách síťových je utkání limitované dřívějším dosažením 

stanoveného počtu bodů (sad, her). Družstvo, které nemá míč pod kontrolou, se může 

míče zmocnit, až jej soupeř usměrní přes síť. Kontrola se tedy víceméně pravidelně 

střídá. 

Ve sportovních hrách pálko vacích je utkání limitováno počtem vyautovaných 

hráčů (Dobrý, 1988). 

-' ·~ '.. . ... 

Sportovní hry patří mezi oblíbené sportovní aktivity a mohou výrazně pozitivně 

ovlivňovat organismus zejména díky vysoké herní motivaci. Musí však být vždy 

důsledně dodržována pravidla i normy pro používání ochranných prostředků, výstroje a 

výzbroje. Neměli by také mezi sebou výkonnostně soutěžit zdravotně a věkově příliš 

odlišní jedinci. Ať již mluvíme o jakékoli sportovní hře, vždy tyto hry působí na 

rychlost, rychlostní vytrvalost, svalovou sílu dynamického charakteru, obratnost i 

celkovou zdatnost (Kučera, 1997). 
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2.2 Charakteristika ledního hokeje 

Lední hokej je kolektivní sportovní hra na ledě, při níž se hráči na bruslích snaží 

vstřelit hokejovou holí gumový kotouč do soupeřovy branky (seznam encyklopedie). 

Lední hokej je sportovní hra branková, jejíž děj se odehrává na ledové ploše a je 

tvořen činností všech hráčů zaměřenou celkově na útok nebo obranu a jejímž cílem je, 

aby bruslící hráči vstřelili kotouč vedený hokejovou holí do branky soupeře. Šířka 

variant činností a rychlost jejich provádění je dána jejich velkým počtem, rozděleným 

podle účelu na herní činnosti jednotlivce, skupin nebo celého družstva. 

Lední hokej je hra, ve které se uplatňuje překonávání překážek, které 

reprezentuje pohyb na bruslích, použití hokejové hole a malého kotouče, rozdělení lední 

plochy a pevné ohrazení hřiště, které ponechává kotouč ve hře. Rychlost hry, možnost 

tvrdého prosazování v osobních soubojích dává hokejové hře charakter mužného, 

čestného boje. 

N áročnost hry· vede ke ~tří dání· hráčů, kteří v krátkém časovém úseku vydávají 

maximum sil, které se regenerují relativně delším pobytem na střídačce. Pro lední hokej 

je tedy charakteristické střídání napětí a uvolnění stejně jako akcí vázaných na různý 

bruslařský pohyb i různou techniku ovládání hole a kotouče. 

Lední hokej zahrnuje širokou škálu pohybů ovlivňovaných zejména různými 

prvky bruslení a prací s hokejovou holí. Hráč musí zvládnout bruslení vpřed, vzad, 

překládání, starty, zastavení, obraty, přeskakování překážek, ve hře mění hráč často 

směr pohybu, vyhýbá se protihráčům a sráží se s nimi, najíždí do volných prostorů 

hřiště, zastavuje se, objíždí s kotoučem soupeře a bojuje o kotouč ve zúženém prostoru 

u hrazení. To všechno vyžaduje dobrou kondici, velkou diferenciaci pohybu s kotoučem 

i bez kotouče, v neustále se měnících herních podmínkách. 

Lední hokej je hra moderního člověka. Uplatňuje se v ní rychlost, tvrdost, je 

ztělesněním záměru trenéra a umění hráčů. Je to hra technická jejíž vývoj je ovlivňován 

i výrobní technikou - kvalitou ledu, zařízením stadionu, výzbrojí a výstrojí hráčů. 

Hokej přináší divákovi v rychlém sledu stále nová překvapení v bleskovém 

řešení stále nových situací. Divák sleduje individuální souboje, prožívá s hráči naději 

útoku i napětí obrany (Kostka, 1986). 
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2.2.1 Vznik a vývoj 

Lední hokej vznikl v Kanadě, a proto se mu dříve říkalo také hokej kanadský, 

aby byl odlišen od tzv. bandy hokeje (hokeje s míčkem). Doba a místo vzniku ledního 

hokeje nejsou přesně známy. Nejčastěji se uvádějí 60.-70. léta 19. století a kanadská 

města Kinkston a Montreal. Počet hráčů nebyl původně omezen, stejně jako hrací doba. 

Později byl počet hráčů stanoven na ll, 9, 7 a konečně na dnešních 6. Do Evropy se 

lední hokej dostal na přelomu 19.a 20. století. V Čechách se hrála už v letech 1886-1891 

hra podobná bandy hokeji, od roku 1894 se hrála hra "míč ledový". Kanadský způsob 

hokeje se objevil až v zimě roku 1908-1909. 8.11.1908 byl založen Český svaz 

hokejový. V té době hrálo hokej 12 klubů, z nichž 10 mělo sídlo v Praze. Roku 1921, 

kdy došlo k rozdělení hokeje na lední a pozemní, vznikl Československý svaz ledního 

hokeje. Československé družstvo se zúčastnilo ME poprvé roku 1911. Velký propagační 

význam mělo pořádání ME na Štrbském Plese. Toto ME vlastně přispělo k založení 

ledního hokeje na Slovensku. !toku 1931 byl postaven zimní stadion na Štvanici. Od 

roku 1967 se pořádá v Moskvě turnaj Izvěstijí. Hokejová pravidla se ustálila až ve 20. 

století. Teprve od roku 1929 je ledová plocha rozdělena na tři pásma a platí dnešní 

velikost branek, od roku 1946 byla upravena hrací doba na 3 x 20 minut. Dva rozhodčí 

řídí utkání od roku 1948, tři rozhodčí řídili zápasy mistrovství světa poprvé r. 1977. Na 

programu zimních olympijských her je lední hokej od roku 1924 (roku 1920 se hrál 

turnaj v ledním hokeji v rámci OH v Antverpách). Mistrovství světa se poprvé konalo 

v roce 1924, československý celek byl pátý a pořádá se v rámci Mistrovství světa. Na 

MS se do ME započítávají evropským celkům pouze zápasy s evropskými soupeři. 

V roce ZOH se MS nepořádá. V zimě 1976-77 se hrálo první mistrovství světajuniorů 

do 20 let. Nejstarší hokejovou soutěží je Stanleyův pohár založený v roce 1892. Až do 

roku 1910 byl soutěží amatérských mužstev, od roku 1910 se stal vyvrcholením 

profesionální kanadsko-americké soutěže NHA, od roku 1926 se Stanleyův pohár 

každoročně hraje jako vyvrcholení NHL. Od roku 1967 se pořádá turnaj Izvěstijí. Roku 

1972 byla založena další kanadsko-americká profesionální soutěž WHA, v níž 

startovalo 9 mužstev. Roku 1979 byla WHA rozpuštěna. Roku 1976 došlo k uspořádání 
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prvního otevřeného turnaje mezi nejlepšími amatérskými a profesionálními mužstvy 

světa- k tzv. Kanadskému poháru, nyní Světovému poháru (Vitouš, 1980). 

Vznikl v Kanadě pravděpodobně již ve 30. letech 19. století. První pravidla ze 

sklonku 80.let 1879 vycházela z prvků pozemního hokeje bandy hockey, ragby a 

lacrossu. Začátkem 20. století pronikla tato hra zásluhou kanadských studentů do 

Evropy, kde se před tím hrál bandy hockey na ledě. Mezinárodní ústředí ledního hokeje 

vzniklo 1908 a ve stejném roce byl ustaven Český hokejový svaz. Před první světovou 

válkou bylo v českých zemích registrováno celkem 12 klubů, před druhou světovou 

válkoujiž 300. K 31.12.1984 bylo v České republice 892 oddílů s více jak 66000 členy. 

První zimní stadión byl otevřen v Praze 1931, k 31.12.1984 bylo v České republice 102 

otevřených zimních stadiónů a 79 krytých hal. - Reprezentanti Československa získali 

titul mistrů světa 1947, 1949, 1972, 1976, 1977, 1985, titul mistrů Evropy patnáckrát. 

Reprezentanti České republiky získali titul mistrů světa v roce 1996 a 2000, v roce 1998 

zvítězili na zimních olympijských hrách v Naganu (seznam encyklopedie). 

Přelom tisíciletí patří ke zlaté éře českého hokeje. Čtyři tituly mistrů světa z let 

1996 a 1999 až 2001, zlato na mistrovství světa do dvaceti let v letech 2000 a 2001 a 

především vítěztví na OH 1998 v Naganu, které skončilo celonárodními oslavami, 

dávají právo hovořit o České hokejové škole (Perič, 2002). 

2.2.2 Charakteristika hry 

Lední hokej hrají proti sobě dvě družstva, každé s jedním brankářem a s pěti 

hráči v poli. Maximální počet náhradníků včetně jednoho brankáře je 14. Střídat hráče 

je možné při přerušení hry i v jejím průběhu. Utkání se hraje 3 x 20 minut čistého času s 

dvěma patnáctiminutovými přestávkami. Zápas řídí jeden nebo dva hlavní a dva čároví 

rozhodčí, pomáhají jim dva brankoví rozhodčí, časoměřič, trestoměřič, zapisovatel a 

videorozhodčí. Po každém přerušení hry se pokračuje vhazováním kotouče mezi hole 

dvou soupeřů, většinou na některém z devíti bodů pro vhazování. Při hře jsou hráči 
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omezováni ve svém pohybu pravidlem zakazujícím postavení mimo hru, do útočného 

pásma musí vniknout nejprve kotouč a pak útočící hráč. Není také dovoleno až na určité 

výjimky přihrát či vystřelit kotouč z obranné poloviny do útočného pásma mimo branku 

za brankovou čáru, zakázané uvolnění. V ledním hokeji je dovoleno zastavit soupeře 

majícího kotouč pod kontrolou vlastním tělem, avšak bez použití kolen, loktů nebo hole. 

Fauly a další přestupky proti pravidlům se trestají dvou, pěti a desetiminutovými tresty, 

popřípadě vyloučením hráče až do konce utkání, například za úmyslné zranění soupeře. 

Ve většině případů, je-li hráč trestán, hraje jeho družstvo v oslabení. Zvláštním druhem 

trestu je trestné střílení (seznam encyklopedie). 

Lední hokej je charakterictický velkým množstvím neobvyklých činností. Jen 

málokterý jiný sport má tak nezvyklý pohyb, jako je bruslení, ovládání hracího 

předmětu, prostřednictvím hokejové hole, a to vše v atmosféře neustálého fyzického 

kontaktu mezi soupeři. K tomu je potřeba přičíst váhu a tvar chráničů, které hráče kryjí 

před údery kotouče i soupeřů a často i ledu, abychom si uvědomili, že jen zvládnutí 

základního pohybu o,a ledě s hglí i kotoučem vyžaduje docela dlouhou dobu učení 

(Perič, 2002). 

2.3 Hokejové bruslení 

Jak uvádí Kostka (1986), dobrý bruslař musí ovládat stejně dobře jízdu vpřed, 

vyjíždění krátkých oblouků, překládání, zastavení, starty z místa i za jízdy, obraty, 

přeskoky, jízdu vzad, ať již přímou, nebo s překládáním. Hokejové bruslení je účelové -

je prostředkem k uskutečnění hry. Řídí se obecnými pravidly pohybu na bruslích, který 

je ovlivněn mechanicky tím, že s pohybem těla je spojen i pohyb hokejové hole, která je 

v podstatě prodlouženým ramenem páky paží. Hokejové bruslení pro hráče výkonostní a 

vrcholové formy ledního hokeje musí být tak zpevněnou a zautomatizovanou 

pohybovou dovedností, jako jsou různé formy běhů hráčů ostatních sportovních her. 

Lední hokej patří mezi několik málo sportovních odvětví, která jsou charakteristická 

tím, že jejich základní pohyb je prováděn pomocí umělých pohybů. Hokejové bruslení 

je jednou z nejobtížnějších činností, vyžaduje dlouhou dobu nácviku a jeho zvládnutí je 
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závislé na množství různých činitelů. Kvalitní hráč současnosti je přímo závislý na 

vynikajícím zvládnutí všech bruslařských dovedností. 

Hokejové bruslení vytváří základ pro všechny činnosti a jeho zvládnutí 

podmiňuje dosaženou úroveň technických i taktických dovedností. Má-li hráč provádět 

různé herní dovednosti (střelbu, kličku, osobní souboje apod.) ve vysoké rychlosti a při 

tom sledovat průběh hry, je důležité, aby byl soustředěn na tyto činnosti a nikoli na 

bruslení. Tím se stává základním prostředkem pro uskutečňování hry aj e základním 

kamenem ve stavbě, na který se vrší další dovednosti. 

S výukou bruslení je vhodné začít již v předškolním věku (5-6let) a v prvých 

dvou letech organizované přípravy mladých hráčů věnovat právě bruslení více jak 80% 

času (Pavliš, 1996). 

Základní systematika hokejového bruslení (Pavliš, 1996) 

1. jízda vpřed • •· · · ·· 

2. jízda vzad 

3. užité bruslení a) změny rychlosti (zastavení a starty) 

b) změny směru (vyjíždění oblouků a překládání) 

c) obraty 

d) další bruslařské dovednosti 

2.3.1 Technika bruslení 

Jízda vpřed 

Dříve než se začneme zabývat technikou a metodikou nácviku bruslařských 

dovedností, je důležité popsat základní hokejový postoj. Postoj je základní poloha těla, 

ve které hráč bruslí. Nohy jsou ohnuty v kyčelním, kolením a hlezením kloubu. Úhly 

15 

I I . --- -



ohnutí v kolením kloubu se pohybují od 90° do 120°. Hlava je mírně zvednuta. Hráč má 

vidět asi na vzdálenost 30m před sebe, hůl je držena oběma rukama, viz obr.l . 

Obr. I. 

Rozeznáváme vysoký a nízký postoj. Při nízkém postoji jsou nohy silně 

pokrčeny. Nízký postoj je účelnější pro silný odraz (působí po delší dráze), ale 

způsobuje rychlejší únavu svalů než vysoký. Hmotnost těla je na přední části bruslí. 

Základní postoj je však třeba individuálně upravit tak, aby tělo bylo uvolněné. 
' t •! ·, l ·~ ... I 

Technika jízdy vpřed 

Jízda vpřed je základním pohybem hráče a vychází ze základního bruslařského 

postoje. Jedná se o cyklický pohyb (cyklus odraz-skluz-odraz), ve kterém se pravidelně 

opakují tři fáze: 

1) nasazení 

2) odraz a skluz 

3) přenesení 
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Pro nasazení brusle na led je důležité, aby obě nohy byly ve výchozí poloze 

vedle sebe (tzv. pata za patou), které je také nazýváno T -postavení, viz obr.2. 

Obr.2. 

Brusle se nasazuje na led vnější hranou a postupně se překlápí na vnitřní hranu 

(dráha brusle má tvar protáhlého S). Nasazení brusle jde přes špičku a přes špičku led i 

opouští, viz obr.3. 

Obr.3. 

ll 

Odraz podmiňuje rychlost bruslení, provádí se celou vnitřní hranou brusle -

šikmo vzad stranou, prudkým napnutím nohy v kolením a kyčelním kloubu. Důležité je 

také značné pokrčení stojné nohy (úhel 90° až 120°, viz obrA.). 
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ObrA. 

Pokrčené koleno stojné nohy by mělo přesahovat úroveň chodidla, viz obr.5. 

Obr.5. 

Tím se získá síla pro odraz a také schopnost citlivého ovládání bruslí. Po odrazu 

není správné zvedat brusli příliš nad led, jinak se pohyb stává neekonomickým a 

znemožňuje správné nasazení brusle. Po odrazu (ve fázi přenosu) se noha pokrčuje, 

přičemž svaly jsou uvolněny. V okamžiku, kdy druhá brusle dokončuje odraz a dostává 

se na vnitřní hranu, pokládá se brusle vnější hranou na led tak, že dochází 

k dvouoporové fázi. Je důležité neprovádět příliš velkou délku kroku. 

Popíšeme-li sled pohybu bruslařského kroku při odrazu levou nohou, vypadá 

následovně: ze základního postoje provedeme odraz levou nohou tlakem celou vnitřní 

hranou do ledu. Hmotnost těla se postupně přenáší na pravou nohu, která klouže po 

ledě. Po odrazu zvedáme nohu od ledu a v okamžiku, kdy led opouští, je téměř 
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propnuta. Levá noha zůstává po odrazu těsně nad ledem a vrací se do postavení za 

pravou nohou. Úplně se k ní přiblíží, obě nohy jsou pokrčeny a následuje odraz pravou 

nohou. Při jízdě má hráč hlavu zvednutou, čímž dosahuje správné polohy trupu a využití 

odrazu. Důležité je, aby tělo bylo při pohybu uvolněné a využívalo se doprovodných 

pohybů boků. Paže provádějí pohyb v šíři ramen, čímž pomáhají plynulosti bruslení, viz 

kinogram č. 1. 

Kin.1. 
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Nejdůležitější body techniky jízdy vpřed 

Základní postoj : pokrčená kolena 

mírný předklon 

hlava vzhůru 

držení hole oběma rukama 

Cyklus odraz-skluz-odraz: vytočená brusle ven 

silový odraz vpřed z vnitřní hrany 

dotažení odrazu přes špičku 

přenesení hmotnosti na odrazovou nohu 

přiměřená délka kroku 

Jízda vpřed dlouhým skluzem (Kostka, 1987) 

.. 
Hráč provádí opakované esovité polokroužky do strany. Brusle se nasazuJe 

kolmo na led (obr.6.) 

Obr.6. 

a pak se postupně překlápí (obr.?.), 
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Obr.7. 

až k projíždění druhé poloviny táhlého S (obr.8.). 

Obr.8. 

kdy přechází na vnitřní hranu. Bruslař jede v předklonu, který umožňuje dostat těžiště 

co nejdále dopředu, hlavu má zvednutou. Při přenášení hmotnosti těla péruje bruslař 

opakovaným pokrčováním a·napínáním nohou v kolenou (obr.9.). 
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Obr.9. 

Po odrazu z levé nohy je hmotnost na pravé noze tak, že osa těla je v přímce 

pravé chodidlo pravé rameno. Levá noha se po odrazu pokrčuje, přičemž její svaly jsou 

uvolněné, aby si mohly odpočinout pro další práci. V okamžiku, kdy pravá brusle 

dokončuje pohyb a silným vykloněním se dostává na vnitřní hranu, pokládá se levá 

brusle na led tak, že dochází k dvouoporové fázi. Pravá brusle provádí vzápětí odraz 

z celé vnitřní hrany. Tento odraz začíná napnutím v kyčelním a kolením kloubu. 

Provádí se do strany a způsobuje pohyb těla dopředu, což umožňuje skluz po levé 
• ~· ·~ i.. .... ! 

brusli. Hmotnost těla se přenese na levou nohu (kinogramy č. 2 a 3). 
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Kin.č. 2. 

.. 
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Kin.č. 3 

Hůl drží hráč u ledu, paže jsou měkce pokrčeny a provádějí výkyv v rozmezí 

šířky ramenou. Tím napomáhají plynulosti bruslení. 

Jízda vpřed krátkým skluzem 

Typická je značná frekvence bruslařských kroků. Při startu z místa nebo při 

zrychlení pohybu za jízdy se bruslař značně předkloní, odráží se z celé vnitřní hrany 
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brusle tak, že poslední odrazový impuls vychází z její přední části. Při startu z místa je 

úhel vytočené brusle při prvních čtyřech krocích v rozmezí 87°- 38°, (obr. I O.). 

Obr.lO. 
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Obdobně lze využít značného zrychlení za jízdy vpřed. Brusle vytočené vně 

umožňují brustaři ryehlcm frek\fenci běhu i dostatečnou rychlost a sílu odrazu. Po 

odrazu je nutné pokrčenou odrazovou nohu energicky vysunout kupředu a tím zkrátit 

dobu pro následující odraz. 

Další bruslařské dovednosti pro úplnost pouze zmíníme, pro testování nemají význam. 

- vyjíždění krátkých oblouků 

-překládání vpřed 

-zastavení na obou bruslích 

-zastavení na jedné brusli 

-přibrždění 

-start do strany z místa 

-start do strany po zastavení 

- obraty z jízdy vpřed do jízdy vzad 
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-přeskoky odrazem jednonož 

-skok stranou odrazemjednonož 

-přeskok odrazem snožmo 

-jízda vzad 

-překládání za jízdy vzad 

-zastavení z jízdy vzad 

-start do strany z jízdy vzad 

Nejstručněji popisuje hokejové bruslení Perič (2002). Jízda vpřed je základní 

technikou pro pohyb na ledě. Hráč při ní vychází z tzv. základního bruslařského postoje. 

Brusle jsou od sebe na šíři ramen, nohy jsou mírně pokrčeny v kolenou i kyčlích. Tělo 

je mírně nakloněné dopředu, hlava je narovnaná, oči se dívají 10- 20m před sebe. Váha 

těla je na přední části nohou, pokrčení yytváří tzv. náklek (viz obr. ll). 

Obr. ll. 

Při správném bruslařském postoji jedou brusle mírně vpřed. Hůl drží hráč v obou 

rukou. 

Dále Perič (2002) popisuje techniku následovně. Základem jízdy vpřed je tzv. 

bruslařský krok, který se skládá z odrazu (stranou) a skluzu. Brusle zanechává na ledě 

stopu, která má podobu protáhlého S. 
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Celý cyklus vypadá následovně (kinogram č. 4): 

a) hráč jede po levé brusli Gejí vnitřní hraně), pravá noha je nad ledem těsně vedle 

levé nohy (tzv. pata za patou); 

b) pravá noha (silně pokrčená v kolenu) se pokládá přes přední část brusle na led 

(na vnější hranu), přenáší se na ní váha a dochází k odrazu celou hranou šikmo 

vzad ven. Brusle se překlápí z vnější na vnitřní hranu; 

c) váha se postupně přenáší na levou nohu, která se pokládá na led vnější hranou 

přes přední část brusle. Odraz je dokončen nataženou pravou nohou za tělem; 

d) pravá noha se nad ledem přenáší zpět do základní polohy a následuje odraz 

levou nohou. 

Kin.č. 4. 

. -
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2.4 Zvláštnosti tréninku dětí 

Vývoj člověka neprobíhá stejnoměrně. V horizontu několika let vždy nastávají 

změny, kdy určitá nová vlastnost či jev relativně začíná a na konci období se její vývoj 

relativně ukončuje. Určité anatomicko-fyziologické a psycho-sociální zvláštnosti jsou 

tedy v určitých věkových obdobích charakteristické pro danou věkovou skupinu. Mají 

vlastně povahu zákonitostí, které vymezují jednotlivá období vývoje člověka. Proto je 

nutno znát a uplatňovat vývojové zákonitosti, které odpovídají jednotlivým věkovým 

obdobím. Ty se od sebe liší v několika oblastech, přičemž k těm hlavním patří tělesný, 

pohybový, psychický a sociální vývoj. Spolu s tím vstupuje do zájmu trenéra také 

pedagogické působení a přístup ke svěřencům. 

Dětství a adolescence jsou charakteristické významnými změnamy ve všech 

hlavních oblastech, které vytvářejí lidskou bytost. Z hlediska sportovního tréninku patří 

mezi takové zásadní změny: 

a) intenzivní rů!it.~ děti v t9mto období vyrostou i o 50 a více centimetrů a 

přirozeně zároveň zvýší svou hmotnost i o více než 30 kg, 

b) vývoj a dozrávání různých orgánů těla- orgány nejen rostou (srdce, plíce apod.), 

ale mohou výrazně měnit i svou funkčnost a úlohu (změna práce srdce, činnost 

pohlavních orgánů, činnost žláz s vnitřní sekrecí apod.), 

c) psychický a sociální vývoj- dětem se mění chápání a vnímání nejen okolního 

světa, ale i jejich pozice v něm, formuje se vztah ke společnosti a lidem kolem 

nich, 

d) pohybový rozvoj - výkonnost se přirozeně zvyšuje, bez ohledu na to, jestli dítě 

sportuje nebo ne (Perič 2004). 

Perič (2007) považuje za dětství období věk mezi 6-15 rokem. Toto věkové 

rozpětí se dále dělí na dvě věková období- mladší školní věk (6-lllet) a starší školní 

věk (12-1 5 let). Ovšem přechod mezi nimi není ostrý, naopak je pozvolný. 
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Mladší školní věk 

V průběhu tohoto relativně dlouhého vývojového období dochází k intenzivním 

biologicko-psycho-sociálním změnám. Proto je také mladší školní věk vnitřně rozdělen 

do dvou relativně samostatných období: dětství a prepubescence, či také dětství a 

pozdní dětství, s hranicí kolem devátého roku. 

Tělesný vývoj v mladším školním věku 

Tělesný vývoj je v prvních letech charakterizován rovnoměrným růstem výšky a 

hmotnosti dětí (výška se zvyšuje pravidelně o 6-8 cm ročně). Spolu s tím dochází 

k plynulému rozvoji vnitřních orgánů, krevní oběh, plíce a vitální kapacita se průběžně 

zvyšuje. Ustaluje se zakřivení páteře, osifikace kostí pokračuje rychlým tempem, přesto 

jsou kloubní spojení velmi měkká a pružná. Dochází ke změnám tvaru těla, mezi trupem 

a končetinami nastávaj.í příznivější pákové poměry končetin, které tak vytvářejí . .. ·. , .. .... . ' 

pozitivní předpoklady pro vývoj různých pohybových forem. 

Mozek, jako hlavní orgán centrální nervové soustavy, má vývoj v podstatě 

ukončen již před začátkem tohoto období. I když nervové sruktury, zejména v mozkové 

kůře, dále dozrávají, nastávají příznivé podmínky pro vznik nových podmíněných 

reflexů a po šestém roce je nervový systém dostatečně zralý i pro složitější koordinačně 

náročné pohyby. Schopnost učit se novým pohybům se tedy formuje již na začátku 

tohoto období (kolem šesti let). Značná plasticita nervového systému (tj. předpoklady 

pro vytváření nových nervových sruktur) a pohyblivost nervových procesů (schopnost 

rychle střídat podráždění a útlum nervových center) vytváří už v dětském věku příznivé 

podmínky pro rozvoj koordinačních a rychlostních schopností. 

Psychický vývoj v mladším školním věku 

Lavinovitě přibývá nových vědomostí, rozvíjí se paměť a představivost. Při 

poznávání a myšlení se dítě soustřeďuje spíše na jednotlivost, souvislosti mu unikají. 

Zvýšená vnímavost k okolnímu prostředí i faktorům, které odvádějí pozornost, může 
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narušit provedení již osvojených dovedností. Schopnost chápat abstraktní pojmy je ještě 

malá. Hovoří se o období konkrétního (reálného) nazírání, které se opírá o názorné 

vlastnosti reálných předmětů a jevů, abstraktní myšlenkové procesy se objevují až na 

konci tohoto období. Dítě chápe pouze takové situace a pojmy, na které si "může 

sáhnout" a nerozumí (nebo jen velmi málo) tomu, že existují i oblasti, které není možné 

"uchopit". Proto některé trenérské proklamace k dětem (např.: "Musíš pořádně trénovat, 

abys byl jednou výborný") mají jen minimální účinek, protože malé dítě nechápe 

termíny, jako je ,jednou v budoucnu, v dospělosti" apod. 

Vlastnosti osobnosti nejsou ještě ustáleny, děti jsou impulzivní a přecházejí 

rychle z radosti do smutku a naopak. Vůle je ještě slabě vyvinuta, dítě nedokáže 

sledovat dlouhodobý cíl, a to především tehdy, má-li překonávat okamžité nezdary. 

Veškerou činnost dítě silně citově prožívá, patrné je také zvýšení vnímavosti 

k okolnímu prostředí a větší odvážnost. Přetrvává malá sebekritičnost k vlastnímu 

vystupování a jednání. Velmi důležitá je i krátká doba, po kterou se děti dokážou plně 

koncentrovat. Ta trvá přibližně 4-5 min~t, poté nastává útlum a roztěkanost. 
.. . 

Pohybový vývoj v mladším školním věku 

Z hlediska pohybového vývoje je tato věková kategorie charakterizována 

vysokou a spontánní pohybovou aktivitou. Nové pohybové dovednosti jsou lehce a 

rychle zvládány, ale mohou mít malou trvalost, při méně častém opakování jou opět 

rychle zapomenuty. V učení nových pohybových dovedností se uplatňují zkušenosti dětí 

z přirozené motoriky. Rozvoj rovnováhy a rozlišování rytmu v pohybu umožňuje 

efektivnější nácvik pohybových dovedností, z počátku ještě herní formou s využitím 

učení nápodobou (tzv. imitačního učení). 

Charakteristické rysy dětské motoriky jsou v tom, že postrádá úspornost pohybu, 

která se projevuje u dospělých. Dynamika nervových procesů se dále rozvíjí, převažují 

však procesy podráždění nad procesy útlumu. Tím je možné vysvětlit, zvláště v počátku 

tohoto období, zvláštní živost a neposednost a výrazný "pohybový luxus", kdy je každá 

činnost prováděna s množstvím dalších přídavných pohybů. Např. pokud dítě vyskočí, 

přidává další činnost rukama, pokud sedí, neustále sebou "šije" apod. 
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Rozdíly ve vývoji motoriky u osmiletých a dvanáctiletých dětí jsou značné, 

zvláště v období mezi osmi až deseti a deseti až dvanácti lety, které je možné označit 

jako etapy s dobrou charakeristikou kvality pohybů. Období deseti až dvanácti let je 

považováno za nejpříznivější věk pro motorický vývoj. Nazývá se také často "zlatým 

věkem motoriky", který je charakteristický právě rychlým učením pohybům. V podstatě 

stačí dokonalá ukázka a děti jsou schopny nový pohyb udělat napoprvé, popř. po 

několika málo pokusech. Zvyšuje se jistota v provádění činností, v průběhu nácviku 

pozorujeme již všechny kvalitativní znaky dobře provedeného pohybu. Problémy, které 

jsou v počátku mladšího školního věku z hlediska koordinace složitějších pohybů, 

poměrně rychle mizí a na konci tohoto období jsou děti schopny provádět i koordinačně 

náročná cvičení. (Perič 2004) 

Krištofič (2006) popisuje vývoj dětské motoriky obdobně, tvrdí, že některé 

pohybové vzory (vrozené dispozice) se vybarvují již v kojeneckém věku a jejich úroveň 

manifestuje míru vývoje řídících programů, které tvoří základ intelektu i motoriky. 

Pohyb má podstatný vliv na rozvoj fyzio,logických funkcí a utváření těla (v dětském 

věku se fomiuje' kvalita Róstní tkaně). Úroveň motoriky vzhledem k věku je seriózním 

diagnostickým prostředkem užívaným v pediatrii. Lidský pohybový aparát není 

uzpůsoben na nečinnost. Nedostatek pohybu- ať již chtěný nebo vynucený- je vždy 

patologickým jevem. Předškolní věk je charakteristický vysokou potřebou pohybu a 

vývojem hrubé motoriky, kdy děti získávají první pohybové zkušenosti. Současně je pro 

tuto věkovou kategorii charakteristický velký kloubní rozsah. Vývoj hrubé motoriky je 

ukončen zhruba ve čtyřech letech. Děti poznávají okolí nejlépe prostřednictvím her, 

které jsou jejich prvotním zájmem a hlavním motivačním faktorem (výsledek jejich 

snažení bývá úměrný jejich motivaci a zájmu). Hry ale musí být z jejich pohledu 

rozhodovány spravedlivě. Reakce na případnou nespravedlnost bývají emocionálně 

vypjaté a děti jsou schopné se uzavřít, nekomunikovat, nebo hru sabotovat. Z počáteční 

fáze nekoordinovaných a nerytmických pohybů dochází kolem pátého roku k integraci 

dílčích pohybů a ke zvýšení jejich účinnosti. V tomto věku je vazivová pevnost větší 

než tolerance chrupavek na zatížení, a proto je nutné vnímat bolestivost jako významný 

signál. Dětská kostní tkáň neobsahuje takové množství nerostných látek jako tkáň 

dospělých, a je tedy náchylnější ke zlomeninám. Jednotlivé tělesné segmenty se 

nevyvíjejí (nerostou) rovnoměrně a poměr jejich velikosti vůči dospělým je různý. 
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Například v šesti letech dosahuje velikost mozku dítěte již 90% velikosti dospělého a 

poměr velikosti hlavy vůči trupu je tedy oproti dospělým naprosto jiný (proto jsou pro 

děti obtížné kotouly). Vstupem do školy se učení stává dominantnějším činitelem 

psychického vývoje dítěte než hravé činnosti. 

Období mezi 7.- 10. rokem, kdy ještě není dobudována centrální nervová 

soustava (mluvíme o plasticitě CNS, dokončuje se myelinizace nervových vláken), je 

pro rozvoj rychlostních, koordinačních a akčně-reakčních schopností (při cíleném 

rozvoji rychlostních schopností by děti neměly být nadměrně unaveny). Pro dětskou 

motoriku je charakteristická neefektivnost, různé souhyby, které doprovázejí hlavní 

pohyb, jsou nadbytečné a energeticky neúsporné. Klademe důraz na rozvoj mezisvalové 

koordinace, na přesnost poloh a pohybů při dotváření pohybových stereotipů 

(především u celostních pohybů jako jsou běh, komíhání, houpání), na držení těla a 

funkci svalů tělesného jádra. V tomto věku se děti učí hodně napodobováním, a proto je 

nutné dbát na kvalitu ukázky. 

Mezi 9.-10. rokem dochází k prudkému nárůstu percepčních schopností ,. ' 

(vnímání okolí), děti lépe odhadují vzdálenost a rychlost pohybujících se předmětů, lépe 

rozlišují figuru proti pozadí, zlepšuje se periferní vidění. Proto je tento věk vhodný pro 

rozvoj orientačních schopností. Kolem devátého roku věku již děti překonávají potíže 

s diferenciací pravé a levé ruky a je možné na základě testů laterality určit, který směr 

otáčení je pro dítě přirozenější (doprava, doleva). Vestibulámí aparát "dozrává" zhruba 

v jedenácti letech, což se projevuje zlepšením rovnovážných schopností. 

Kostka (1971) ve své knize říká, že věk, ve kterém začíná sportovní příprava 

dětí, se stále snižuje. V systému věkového členění mladých hokejistů představují tito 

chlapci mladšího školního věku (7-11let) základ kategorie přípravky a mladších žáků. 

Celé období se dělí přirozeně na dva stupně s hranicí kolem devátého roku. Celkově je 

charakterizováno rovnoměrným růstem chlapců do výšky i rovnoměrným růstem jejich 

váhy. Osifikace kostí není dokončena, ustaluje se zakřivení páteře. Vitální kapacita plic 

se zvětšuje rovněž postupně. Stupeň vývoje nervové soustavy neumožňuje dítěti 

zpočátku analýzu jevů. Teprve ve druhé etapě kolem devátého roku nastává změna a 

dítě chápe i složitější jevy a situace. Dětský organismus se brzy unaví, ale také brzy 
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zotaví. Potřeba spánku v denním režimu je značná a nemá klesnout pod 1 O hodin. 

Pozornost chlapců je těkavá a snadno se přenáší z jednoho předmětu na druhý. V citové 

oblasti se začíná výrazně uplatňovat kamarádství. Vytváření menších skupinek ve větším 

kolektivu je pro mladší žáky typické a je třeba tohoto přirozeného sdružování v celém 

kolektivu výchovně využít. Chlapci v tomto věku jsou při dobrém vedení ukáznění, 

uznávají autoritu starších a mají plnou důvěru k trenérovi, odpovídá-li jeho jednání 

jejich smyslu pro spravedlnost. 

Motorický vývoj pokračuje rychle. Zpočátku jsou pohyby chlapců značně 

nepřesné, zvláště nápadná je malá jemnost drobných pohybů, například při střelbě, při 

přesné přihrávce apod. Chlapci touží po pohybu a kromě bruslení a hokeje je zajímají 

přirozená cvičení (běh, skoky, přelézání, házení, drobné úpoly), ve kterých se uplatňuje 

rychlost a obratnost a v provedení soutěživá forma. Jejich přirozená hrdost se projevuje 

v zaujetí k pohybovým hrám a ve snaze zvládnout základy dalších sportovních her. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat cvičením akrobatickým a pohotovostním (různé 

druhy kotoulů, přemet~, stoj na rukou, rychlé změny poloh atd.), kterými se chlapci 

v tomto věku rieobyčejriě rychle a dobfe učí. I při specializovaném výcviku v ledním 

hokeji je nezbytné pamatovat stále na utvoření všestranného základu především v době, 

kdy se nebruslí. Dopřejme chlapcům hodně her, dětských soutěží a závodů 

v nejrůznějších disciplínách. 

Pavliš (1998) hovoří o stejné věkové kategorii, již ve vztahu k lednímu hokeji, 

jako o přípravce, která by měla zahrnovat hráče z 1. až 3. třídy. 

Příprava v nejmladších věkových kategoriích 1., 2. a 3. tříd by měla poskytovat 

dětem především zábavu, radost a potěšení z pohybu. Důraz nesmí být v žádném 

případě kladen na cvičení v soutěžním prostředí doprovázený neustálým stresem. 

Nejedná se o klasický trénink v té podobě, jak je praktikován ve vyšších věkových 

kategoriích a zejména v dospělosti. Hlavním smyslem a záměrem jsou zábavné hry a 

učení se základním dovednostem, mezi které patří: -bruslení 

-uvolňování hráče s kotoučem 

-přihrávání a zpracování kotouče 

-střelba 
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-odebírání kotouče 

- hra na malém prostoru 

Základní úkoly přípravy v této kategorii 

snažit se (usilovat) o potěšení, prožitek a radost dětí při získávání zkušeností 

z ledního hokeje 

vytvořit a poskytnout vhodné prostředí a atmosféru z hlediska zdraví, zábavy a 

učení 

rozvíjet komunikaci a meziosobní vztahy dětí s ohledem na jejich úroveň 

učit se respektovat svého soupeře a vést děti k čestnosti a poctivosti 

povzbuzovat hráče k zábavě, učení se novým dovednostem v návaznosti na hru 

rozvíjet základní kvality, které jsou důležité pro lední hokej (rychlost, 

koordinace, rovnováha, síla, odvaha, apod.) 

Hovoříme-li o přípravě v této kategorii z hlediska jejího charakteru, zaměření a . .. ' 

obsahu, můžeme jí specifikovat následovně: 

Charakter přípravy- seznámení s elementárními základy techniky HČJ, vytvoření 

radostné a hravé atmosféry, utváření vztahu k lednímu hokeji 

Zaměření přípravy- vytváření příznivých podmínek pro harmonický rozvoj hráčské 

osobnosti, průprava pro další etapy sportovní přípravy 

Obsah přípravy- vytváření základních představ o TE-TA dovednostech 

specializovanou výukou a vytváření TE-T A předpokladů hrou 

Soustavná tréninková činnost začíná v ledním hokeji kolem 6.-7. roku dětí. 

Z hlediska pedagogického jde o všeobecně šťastné období v životě dítěte. Je to období 

dobré ovladatelnosti. Dítě má vzrůstající zájem o vše konkrétní - tedy i o sport. 

Tělesný vývoj je charakteristický plynulým růstem všech orgánů, rovnoměrně se 

zvyšují hmotnost a výška těla. Roste celková odolnost organismu. Není vyvinuta kostra 
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a z tohoto důvodu je nevhodné zatěžovat páteř a velké klouby (kyčle, ramena, kolení 

kloub atd.). Je důležité věnovat pozornost držení těla dětí, jelikož lední hokej se 

projevuje v tomto směru negativně. 

V pohybové oblasti je vývoj závislý na funkci centrální nervové soustavy, na 

růstu kostí, osifikaci, na růstu svalů atd. Chlapci by na začátku tohoto období měli již 

zvládat základní pohybové činnosti a základy sportů - lyžování, plavání, jízdu na kole. 

Toto věkové rozpětí můžeme ještě rozdělit do dvou období: 

6 až 7 let - období pohybového neklidu, které je charakteristické nestálostí, 

živostí, děti jsou neustále v pohybu, mají potřebu něco dělat 

8 až 9let- toto období se také nazývá "zlatý věk motoriky", a to z toho důvodu, 

že v tomto věku se děti nejsnadněji učí pohybové dovednosti- stačí perfektní 

ukázka a učení probíhá v podstatě samo. 

Psychický vývoj je určen tím, že osobnost chlapců ještě není ustálena. To se 

projevuje impulsivností, vůle je slabě vyvinuta. Dítě se dokáže na jednu věc soustředit . ,... ' 

maximálně 5-7 minut. Déle je zbytečné ho zatěžovat, protože stejně nevnímá, co od něj 

dospělý chce. 

Velmi výrazně se do vývoje dítěte promítají změny v sociální oblasti. Jedná se 

především o vstup do kolektivu (škola, sportovní družstvo), vznik kamarádských 

vztahů, dochází k rozlišování jemnějších citových odstínů - spravedlnost, odvaha, dané 

slovo (Pavliš, 1998). 

2.5 Rychlostní schopnosti 

Dovalil (2002) mnohé sportovní výkony charakterizuje z fyzikálního pohledu 

vysoká až maximální rychlost pohybu. Tato činnost je prováděna maximálním volním 

úsilím, maximální intenzitou, kterou energeticky zajišťuje ATP-CP systém. Nemůže 

tudíž trvat dlouho -bez přerušení do 10-15 sekund, jde o pohyby v zásadě bez odporu 

nebo s malým odporem (kromě gravitace nebo prostředí). Všeobecně se takto vymezené 
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pohybové činnosti považují za projev kondičních (hybridních) předpokladů 

rychlostních pohybových schopností. 

Základní mechanickou charakteristikou pohybuje dráha za čas. Vychází se 

z toho i při posuzování pohybových projevů ve sportu. Uvažujeme-li o rychlosti jako o 

pohybové schopnosti, jde zde o krátkodobé pohyby prováděné nejvyšší možnou 

rychlostí, maximálním úsilím, bez vnějšího odporu nebo jen s malým odporem. 

Při vymezení rychlostních schopností je třeba rozlišovat: 

rychlost jednotlivého pohybu Gednorázový pohyb paží, nohou, částí těla), tzv. 

rychlost acyklickou 

rychlost frekvence pohybů (opakované pohyby v nejvyšší frekvenci), tzv. 

rychlost cyklickou 

rychlost reakce (daná dobou reakce na určitý signál). 

Ve většině disciplín se tyto druhy rychlosti kombinují, ale vzájemně spolu příliš 

nesouvisí. Rozvoj jedn~ z rychlostních _schopností automaticky nezabezpečuje 

zlepšování ostatních."Toje jeden z hlavních důvodů, proč hovoříme o rychlostních 

schopnostech a nikoli o "rychlosti jako takové". 

Ve sportu se nejčastěji setkáváme s požadavky na komplexní rychlostní projev 

v podobě tzv. rychlosti lokomoce, kde se uplatňuje jak rychlost reakce, tak jednotlivých 

pohybů i frekvence -přímý pohyb, změny směru atd. 

Ovlivňování rychlostních schopností patří k nejobtížnějším tréninkovým 

úkolům. Důvodem je, že je podmiňující, více než jiné pohybové schopnosti, vrozené 

předpoklady, ale i to, že jejich rozvoj se více váže na rozvoj ostatních pohybových 

schopností. 

Rychlostní chopnostijsou nejvíce geneticky podmíněny. Dědičný vliv je dán 

hlavně morfologickým profilem svalu. U většiny populace je podíl rychlých a pomalých 

vláken přibližně 1:1, u mimořádně rychlostně disponovaných jedinců dosahuje podíl 

rychlých vláken až 90%. 

Trénink rychlosti u dětí je účinější než u dospělých (Štilec, 1989). 

Hokej je hrou rychlou. Rychlost pohybu nutí k rychlému řešení herních situací. 

Mladší školní věk a částečně i střední jsou pro rozvoj rychlostních schopností zvláště 
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příznivé. Rozhodující je období od deseti do čtrnácti let, kdy se značně zkracuje latentní 

doba pohybových reakcí a zvyšuje se předpoklad pro rychlé provedení jednoduchých 

pohybů. Rovněž frekvence pohybu, která je spojena např. s technikou bruslení výrazně 

roste. V mladším školním věku je narůstání rychlosti spontánní, a proto je vhodné 

spojovat toto přirozené narůstání s bruslařskou rychlostí a na ni navazující technikou. 

Pro žáky je toto spojení snadné a mělo by ve větší míře nahradit přežívající statické 

pojetí nácviku techniky. (Kostka 1979) 

Pavliš (2002) uvažuje o rychlostních schopnostech jen v těch případech, kdy 

maximální výkon není omezen únavou. Velmi často je rychlost spojována také s dalšími 

pohybovými schopnostmi, především s výbušnou silou. Tu ovšem chápeme jako 

pohybovou činnost s větším odporem. Obdobně při rychlostní vytrvalosti hovoříme o 

opakování cvičení určité vysoké intenzity. 

V praxi rozeznáváme tři části rychlostních schopností. Jedná se o: 

- rychlost reakce.,. ... .. 

- rychlost jednotlivého pohybu (rychlost acyklická) 

- rychlost komplexního pohybového projevu (rychlost cyklická) 

Rychlost reakce 

Pod pojmem rychlost reakce rozumíme schopnost reagovat pohybem na určený 

podnět. Její doba je dána od vzniku podnětu do zahájení pohybu. V ledním hokeji má 

zásadní význam v mnoha oblastech - při reakci na pohyb spoluhráčů a soupeřů, reakce 

na kotouč, reakce na herní situace apod. Pohyb zahajujeme na základě vzniku podnětu. 

Za hry se setkáváme s možností většího množství podnětů a odpovědí na ně. Zde 

hovoříme o reakci jednoduché a složité výběrové. 

Rychlost acyklická 

Rychlost acyklická je charakterizována jako maximální rychlost provedení 

jednotlivého pohybu. Proto bývá také označována jako rychlost jedotlivého pohybu. 

Jejím projevem může být odraz při skocích, vysřelení kotouče, či osobní souboj . 

V ledním hokeji je užívána při velkém množství činností, především u herních činností 
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I ..... 

jednotlivce. Tento druh rychlostních schopností je nejvíce podoben projevům explosivní 

síly. Těm se více či méně blíží v souvislosti s překonávaným odporem při činnosti. 

Metody rozvoje acyklické rychlosti - základem jsou cvičení rychlostně silového 

charakteru, přičemž je nutné brát v úvahu potřebu nízké velikosti odporu pro dosažení 

maximální rychlosti provedení daného pohybu. U užívaných metod posilování odpovídá 

těmto požadavkům metoda rychlostní a především metoda plyometrická. 

Rychlost cyklická 

Rychlost cykliká byvá charakterizována snahou o co nejrychlejší překonání 

určité vzdálenosti nebo přemístění se v prostoru. Jedná se o určitý celkový pohybový 

projev, který se skládá ze: 

schopnosti akcelerace 

schopnosti maximální frekvence pohybů 

schopnosti rychlé změny směru 

V ledním hokeji se užívá v největší míře při bruslení. 

Podmínkou tréninku rychlostních schopností na ledě je potřebné zvládnutí 

techniky bruslení a vedení kotouče a následné spojení do komplexu bruslení 

s kotoučem. 

Trénink by měl směřovat ke stimulaci všech rychlostních schopností (reakční, 

cyklické i acyklické rychlosti) a různých svalových skupin. Parametry zatížení jsou 

obdobné jako u dospělých, vycházejí z doby štěpení a resyntézy ATP a CP. Doba 

cvičení má být poněkud kratší než u dospělých, menší je i celkový počet opakování 

(Dovalil, 2002). 

2.6 Silové schopnosti 

Dovalil (2002) tvrdí, že pro vymezení silových schopností je nezbytné odlišit 

pojem síla jako základní pojem mechaniky- fyzikální veličina (ve smyslu pohybových 

zákonů mechaniky příčina změny pohybového stavu těles) a pojem síla jako pohybová 
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schopnost překonat, udržet nebo brzdit určitý odpor, i když souvislost nepochybně 

existuje. 

Z fyziologického hlediska patří mezi důležité vlastnosti svalu jeho dráždivost a 

stažlivost. Svalová kontrakce jako mechanická odpověď na svalový vzruch je provázena 

souborem změn chemických, četnými průvodními jevy fyzikálními a fyzikálně 

chemickými. Jedním z nich je svalový tonus, jisté napětí má sval i v tzv. klidovém 

stavu. Při koncentraci toto napětí vlivem nervových vzruchů z CNS nebo nižších center 

řízení pohybu stoupá. Na činnosti svalu se nepodílejí všechna jeho vlákna. Tréninkem 

jejich počet vzrůstá. Silový projev tak závisí na celkovém množství vláken svalu Gejich 

příčném průřezu), na počtu aktivovaných vláken (tzv. nitrosvalové koordinaci) i na 

souhře svalových skupin (tzv. mezisvalové koordinaci) zajišťujících pohyb. 

Přes nespornou bohatost poznatků neexistuje zcela shoda v pojetí, ani výkladu (i 

tréninku) silových schopností. Vyplývá to z faktu, že ve sportu je třeba kromě 

klasických představ o síle jako mohutnosti svalového stahu (s ohledem na velikost 

odporu) brát v úvahu často také rychlost svalového stahu při působení na odpor a také 
• • ... I 

trvání pohybu či počet opakování v čase. Podle toho se rozlišuje několik silových 

schopností: 

- síla absolutní (maximální), jako schopnost spojená s nejvyšším možným odporem, 

může být realizována při svalové činnosti dynamické (koncentrické nebo excentrické) 

nebo statické, 

- síla rychlá a výbušná (explozivní), jako schopnost spojená s překonáváním 

nemaximálního odporu vysokou až maximální rychlostí, může být realizována při 

dynamické (koncentrické činnosti), 

-síla vytrvalostní, jako schopnost překonávat nemaximální odpor opakováním pohybu 

v daných podmínkách nebo dlouhodobě odpor udržovat, může být realizována při 

dynamické nebo statické svalové činnosti. 

Svalové schopnosti spolu souvisejí poměrně složitě. Určité korelace svědčí i o 

možném společném základu (inervace svalů, aktivace vláken apod.), avšak vzájemná 

závislost mezi nimi není vždy vysoká (Dovalil, 2002). 
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Síla, přesněji řečeno silové schopnosti, se obecně spopojuje s překonáváním 

odporu. V ledním hokeji má odpor různou podobu- od činnosti soupeře přes hmotnost 

těla, setrvačnost při bruslení, činnosti hráče až po hmotnost výstroje a výzbroje. 

V souhrnu jsou požadavky na rozvoj silových schopností hráče značné (Kostka, 1986). 

Silové schopnosti mají v dětském věku spíše podpůrný význam pro rychlostní a 

koordinační schopnosti. U malých dětí (přibližně do 12. roku v souvislosti s nízkou 

produkcí růstových a pohlavních hormonů) lze silové schopnosti stimulovat pomocí 

nenáročných cvičení kondiční gymnastiky (s vlastním tělem, bez odporů) a úpolů 

(zápasení, přetahování a další), případně cvičení ve ztížených podmínkách -lokomoce 

ve vodě, písku apod (Dovalil, 2002). 

2~6.1 Plyometrická svalová činnost 

Dovalil (2002) tuto činnost definuje jako kombinaci exentrického prodloužení .. 
svalu s bezprostředně následující činností koncentrickou. 

Bezprostředně předcházející excentrické protažení svalu umožňuje dosáhnout 

vysoké tenze a silového projevu v následující koncentrické činnosti (vysvětluje se to 

kumulací svalového napětí v důsledku protahovacího raflexu - násilné protažení svalu 

vede k reflexnímu zvýšení jeho tenze - a elastických složek svalu),zvýšenou tenzi před 

aktivním pohybem navozuje také předcházející statická činnost svalu (několik sekund), 

efekt určuje výška pádu a hmotnost (např. břemene nebo vlastního těla při seskocích), 

obojímu je nezbytné věnovat pozornost, důraz na rychlý přechod k aktivnímu pohybu, 

koncentrace na jeho provedení ve vysoké rychlosti. 

Plyometrické cvičení je všeobecný název pro skupinu cviků jako jsou skoky, 

přeskoky a hody. Zaměřují se na rozvoj výbušné (explozivní) síly. Tato metoda má 

pozitivní vliv na rychlostní a silové schopnosti. 

Princip této metody spočívá v tzv. svalovém předpětí, které nastává před vlastní 

svalovou kontrakcí. Tohoto předpětí se dosahuje pedevším kinetickou (pohybovou) 
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energií. Tato energie se získává např. při pádu břemene či těla z určité výšky. Ve fázi 

dopadu dochází k brzdivé kontrakci svalu, po které nastává vlastní aktivní kontrakce. 

Příkladem je seskok ze švédské bedny s následným odrazem a výskokem na druhou 

bednu. Při dopadu na zem nastává brzdivá kontrakce, která vytváří svalové předpětí, po 

kterém je vlastní kontrakce, užitá při odrazu do výskoku, podstatně silnější, než bez 

tohoto předpětí. Velikost odporu je vlastně dána výškou pádu, výškou výskoku a 

hmotností. Pro výskoky a seskoky ze švédské bedny a pro přeskoky přes překážky se 

v ledním hokeji doporučuje max. 80 cm pro kategorie juniorů a seniorů, pro žákovské 

kategorie doporučujeme max. výšku 40 (50) cm. V praxi se plyometrická cvičení 

zaměřují především na sílu dolních končetin a částečně na oblast svalstva paží a 

pletence rameního (Pavliš, 2002). 

Plyometrická zátěž dolních končetin je pro hráče vysoké hmotnosti velice náročná. 

Součástí tréninku síly je proto výhradně přípravné období. Další podmínkou je dobrý 

zdravotní stav kloubů. Nezbytná opatrnost je i v dávkování. Prakticky se jedná o 
• ... • • ... • 1 

seskoky a výskoky. Tlumení pádů vlastního těla vede k tonizaci svalstva. Rázové 

odrazy jsou realizovány prostřednictvím natažení a zkrácení svalu. Elasticita svalu při 

dopadu a přímém odrazu umožňuje zvýšení svalových tenzí. Rázově výbušná síla 

dolních končetin dynamizuje bruslařský odraz a jízdu (Bukač, 2005). 

V posledních letech se tento typ tréninku v hokejově vyspělých zemích stává 

prioritní vzhledem k tomu, že podporuje jak silové schopnosti dolních končetin, tak 

pozitivně působí na oblast rychlostních schopností (Pavliš, 2002). 
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2. 7 Motorické testy 

Neuman (2003) chápe test jako určitý typ zkoušky, zabývá se pohybovou 

činností a měřením výkonu v zadaném pohybovém úkolu a ten vyjadřujeme 

konkrétními čísly (počet centimetrů, kilogramů či sekund). Pohybové úkoly mají 

rozdílný charakter, měřené osoby se snaží podat maximální výkon, dosáhnout co 

nejdelší vzdálenosti, provést test nebo zvládnout dovednost v co nejkratším čase či 

udržet co nejdéle rovnovážné postavení. Posuzujeme také stavbu a držení těla i rozsah 

pohybu v různých kloubních spojeních. 

Vlastnosti motorických testů 

Znalost jakostních kritérií, jež mají testy mít, je významná pro tvůrce testů i pro 

jejich uživatele. 

Důležite kritéHuill je plitnost testu - validita. Postihuje, jak dobře test měří, to co 

chceme měřit. 

Dalším kritériem je spolehlivost - reliabilita. Ta vypovídá o přesnosti nebo 

možné velikosti chyb při měření. Vysoká spolehlivost testuje tehdy, když 

v opakovaném měření téže osoby za stejných podmínek dosáhneme podobných 

výsledků. 

Dalším pojmem se kterým se setkáme, je objektivita- souhlasnost. Je to stupeň 

shody testových výsledků, které získávají různí rozhodčí, časoměřiči a vedoucí 

testování. 

Obecná charakteristika 

Stejně jako v jiných jazycích užíváme i v češtině slovo test ve významu zkouška. 

Užitím odborného termínu vyjadřujeme, že se jedná o zkoušku vědecky podloženou, 

jejímž cílem je dosáhnout kvantitativního vyjádření výsledku. Testování tedy znamená: 

- provedení zkoušky ve smyslu procedury, 
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-přiřazování čísel, jež jsme nazvali měřením. (Měkota, Blahuš, 1983). 

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 potřeba použít soubor (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 tréninkového procesu mužstva a zvláště k úpravě individuálního tréninku 

hráčů. Testování musí probíhat pravidelně, ve stejných podmínkách, se stejným 

číselným hodnocením·. v.ýkonu. 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 

proměnlivost podmínek nemůže mít nikdy charakter testu (Kostka, 1971). 

Test je standardizovaná zkouška. Nejobecněji vyjádřeno, jevem, který testujeme 

v antropomotorice je chování člověka. Test pak je systematická procedura 

zkonstruovaná za účelem změření určitého vzorku tohoto chování. Systematičnost se 

projevuje v několika ohledech: obsah testuje pro všechny testované osoby stejný (či 

prokazatelně srovnatelný), stejný je i způsob vyhodnocení výsledku. Často je předepsán 

i stejný způsob provedení zkoušky. Říkáme, že test je standardizovaný. 

Standardizace vyžaduje i použití standardizovaných pomůcek (náčiní, 

ocejchovaných přístrojů apod)., promyšlenou, přesnou a pro všechny testované osoby 

stejnou instrukci. V širším smyslu je standardizace také souhrnem informací o 
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důležitých vlastnostech testu a normách, které získal konstruktér při statistickém 

ověřování testu. 

Za nejvýznamnější se považují údaje o validitě testu pro daný účel a údaje o 

spolehlivosti (reliabilitě), tj. míře přesnosti testových výsledků. 

Testy, které označujeme přívlastkem motorické, se vyznačují tím, že jejich obsahem 

je pohybová činnost, vymezená pohybovým úkolem testu a příslušnými pravidly. 

Podmínky testování 

Pro praxi je dobré uvažovat o tzv. ekonomice testování. Ta spočívá 

v organizačním i prostorovém uspořádání průběhu měření a má zajistit stejné podmínky. 

Mnohé testy je možné provádět v kruhovém provozu. Provoz zahajují stanoviště 

podle předepsaného pořadí testů. Souběžně můžeme měřit testy, kde nezáleží na pořadí 

měření. Je j-istě zřejmé,' že při měření několika testů musíme uvažovat o pořadí, v němž 

osoby budou testy provádět. Testy vyžadující vysoký výdej energie musí být 

zařazovány na závěr nebo druhý den. 

Důležité je uvědomit si typ instrukce - ústní, názorné předvedení vedoucím, 

vyzkoušení si testovanou osobou nebo úvodní promítnutí videa. Je třeba dodržovat 

stejnou motivaci před měřením. Měřená osoba by měla vědět, co se od ní vyžaduje, co 

bude měřeno a proč se měření provádí (Neuman, 2003). 
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3. Cíl, hypotézy a úkoly práce 

3.1 Cíl práce 

1. Za pomoci baterie motorických testů zjistit aktuální úroveň rychlosti bruslení 

v závislosti na explozivní síle dolních končetin a na plyometrické svalové činnosti. 

Testováni budou hráči ledního hokeje v mladším školním věku. 

2. Standardizovat test na plyometrickou svalovou činnost dolních končetin. 

3.2 Úkoly práce 

1. Provést literární rešerši k dané problematice. 

2. Zvolit baterii terénních motorických testů pro explozivní sílu a plyometrickou činnost 

dolních končetin. 

3. Standardizovat test pro plyometrickou svalovou činnost. 

4. Provést testování plyometrické svalové činnosti a explozivní síly dolních končetin. 

5. Provést testování rychlosti bruslení. 

6. Vyhodnotit a porovnat výsledky kvantitativního výzkumu. 

7. Formulovat závěry. 

3.3 Hypotézy 

1. Předpokládáme, že existuje vztah mezi výkony v motorických testech explozivní síly 

DK - tj. skok daleký z místa a plyometrické svalové činnosti a maximálního zrychlení 

v testu rychlosti bruslení. 

2. Předpokládáme, že existuje vztah mezi výkony v motorických testech plyometrické 

svalové činnosti a testu rychlosti bruslení. 

45 



3. Předpokládáme že exisluje velmi úzký vztah mezi výkony v motorických testech 

explozivní síly DK- tj. skok daleký z místa a výkony v motorických testech 

plyometrické svalové činnosti. 

4. Metodika práce 

Při identifikaci a taxonomii schopností se významně uplatňují matematicko

statistické metody korelační a faktorové analýzy. 

Korelace 

Korelace je definována jako volná kvantitativní závislost dvou nebo více 

proměnných (testů, indikátorů ... ). Vy~adřuje tedy souvislost, vztah, vzájemnou vazbu 

mezi přímo meřitelrrýnti" promennými: Matematicky se vyjadřuje korelačním 

koeficientem r. Směr závislosti (pozitivní nebo negativní) určuje znaménko koeficientu 

r (plus nebo mínus), těsnost závislosti jeho velikost. Korelační koeficient může nabývat 

hodnoty od -1 ,O přes nulu po + 1 ,0. Nulová hodnota znamená nezávislost. Čím více se r 

blíží jedné (či mínus jedné), tím je souvislost těsnější. Podmínkou zmíněné interpretace 

je linearita souvislosti a normalita rozdělení obou proměnných (Měkota, 2005). 

Korelační a regresní analýza 

V mnoha situacích je potřebné studovat vztah dvou kvantitativních veličin 

měřených na objektech základního souboru. Problémy vztahu vystupují při sledování 

časového vývoje určitého parametru nebo při analýze závislosti určité veličiny na 

daných kontrolovaných podmínkách, které můžeme definovat spojitými 

charakteristikami. Někdy je uvažovaný vztah předložen teoretickými úvahami a naším 

úkolem je popsat jeho charakter. K tomu je nám k dispozici určitý počet získaných 

dvojic (xi,yi) naměřených veličin X a Y jako číselný podkladový materiál. Vynesením 

těchto párových hodnot do souřadnicového systému (např. milimetrový papír) získáme 
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základní představu o společném rozloření obou veličin. Jeho prohlídkou zjistíme, zda je 

mezi charakteristikami přesná funkcionální závislost, nebo volnější vztah, který 

nazýváme stochastický, nebo jestli jsou na sobě evidentně nezávislé (Kubánková, 

Rendl, 1987). 

Korelační analýza 

Při zkoumání korelačních vztahů má rozhodující význam kvalitativní rozbor 

příslušného materiálu. Nemá smysl měřit závislost tam, kde na základě logické úvahy 

nemůže existovat. Často je zbytečné měřit závislosti i z jiných důvodů. Je to zejména 

tehdy, když je korelace způsobena: 

a) formálními vztahy mezi veličinami 

b) nehomogenitou studovaného základního materiálu 

c) působením třetí veličiny 

. ~ ·~ '... . ... 

Korelační koeficient 

Přes některé své nedostatky zůstává nejdůležitější mírou síly vztahu dvou 

náhodných veličin X a Y korelační koeficient (Pearsonův), který je mírou linearity 

vztahu.(Kubánková, Rendl, 1987). 

4.1 Charakteristika testovaného souboru 

Námi vybraný soubor pro testování speciálních pohybových vlastností obsahuje 

42 hráčů a hráček ledního hokeje ve věku od šesti do deseti let. Tato věková kategorie 

trénuje 3 x týdně a téměř každý víkend během sezóny děti odehrají několik soutěžních 

nebo přátelských utkání. Celkově v průběhu sezóny stráví sportovní činností průměrně 6 

hodin týdně. Pro zjišťování vztahu mezi výkony v testech plyometrické svalové činnosti 
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a explozivní síly dolních končetin testovaný soubor obsahoval 88 probandů ve věku 6-

15 let. 

4.2 Testová baterie 

4.2.1 Skok daleký z místa odrazem snožmo 

Zařízení 

Přiměřený prostor v tělocvičně, lépe však na hřišti (doskočiště), pásmo na 

měření délek. 

N ákres testu 

Obr.12. ... . '.. . ... 

(~'> 

f~--
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Provedení 

k/.li'l'l 
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Ze stoje mírně rozkročného, podřep, zapažit, předklon - odrazem snožmo skok 

daleký vpřed se současným švihem paží vpřed. Úkolem je skočit co nejdále, skáče se od 

zřetelně vyznačené odrazové čáry. 

Pravidla 

-pohybový úkol vysvětlíme, skok demonstrujeme; předpokládáme, že pohybový 

akt byl předem osvojen, takže zácvik neprovádíme; 
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-v základním postavení stojí testovaná osoba špičkami těsně u odrazové čáry, 

chodidla jsou rovnoběžně; odraz je z rovné, pevné, neklouzavé plochy, není 

dovolena opora, např. o pevný okraj doskočiště, ani použití jakýchkoli treter; 

doskok je do pískoviště nebo na žíněnku; 

-chyby: poskočení před odrazem, doskok na nižší nebo vyšší podložku, než je 

úroveň odraziště, použití hřebových treter; 

-délku skoku měříme od odrazové čáry k místu dotyku pat s podložkou při 

doskoku (směrodatná je stopa bližší, a to její zadní okraj); při provádění testu 

v tělocvičně potřeme podrážky cvičební obuvi křídovým prachem, aby stopa 

byla znatelná; 

-skok opakujeme třikrát; nezdařený pokus, při němž testovaná osoba při doskoku 

přepadla vzad, zrušíme a nařizujeme nový skok. 

Záznam 

Zaznamenáváme délku nejúspěšnějšího ze tří provedených skoků; záznam je 

v celých centimetrech, ·spolehlwost rstab = 0,93 (Měkota, Blahuš, 1983 ). 

4.2.2 Skok daleký z místa odrazem snožmo po seskoku z 40 cm 

Zařízení 

Přiměřený prostor v tělocvičně, pásmo na měření délek, švédská bedna (dvě 

patra = 40 cm). 
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N ákres testu 

Obr.13. 

Provedení 

Stoj na okraji švédské bedny, seskok do stoje mírně rozkročného, podřep, 

předklon - odrazem snožmo skok daleký vpřed se současným švihem paží vpřed. 

Úkolem je skočit co nejdále, skáče se od zřetelně vyznačené odrazové čáry obr.13 . 

. ~ ·• ' .. . .. 

Pravidla 

- pohybový úkol vysvětlíme, demonstrujeme, provedeme nácvik (necháme 

několik pokusů na osvojení pohybového aktu), provedeme korekci chyb 

v provedení 

-po seskoku z podložky ve výšce 40 cm dopadá testovaná osoba špičkami těsně 

před odrazovou čáru, chodidla jsou rovnoběžně; odraz je z rovné, pevné, 

neklouzavé plochy, není dovolena opora, např. o pevný okraj doskočiště, ani 

použití jakýchkoli treter; doskok je do pískoviště nebo na žíněnku; 

-chyby: poskočení nebo časová prodleva před odrazem, doskok na nižší nebo 

vyšší podložku, než je úroveň odraziště, použití hřebových treter; 

-délku skoku měříme od odrazové čáry k místu dotyku pat s podložkou při 

doskoku (směrodatná je stopa bližší, a to její zadní okraj); při provádění testu 

v tělocvičně potřeme podrážky cvičební obuvi křídovým prachem, aby stopa 

byla znatelná; 
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-skok opakujeme třikrát; nezdařený pokus, při němž testovaná osoba při doskoku 

přepadla vzad, zrušíme a nařizujeme nový skok. 

Záznam 

Zaznamenáváme délku nejúspěšnějšího ze tří provedených skoků; záznam je 

v celých centimetrech. 

4.2.3 Test speciálních rychlosti bruslení 

Zařízení 

Ledová plocha zimního stadionu po mokré úpravě ledu, pásmo pro vytyčení 

trati, sada fotobuňek pro měření času. 

N ákres testu 

Obr.14. 

fJ . 1 
f. 

"'"' " ., I 

r r r I 

• • ·~ .hu" lrLt.l<!i.S C•'l-
S',. "U>If 

Provedení 

Úkol - start z hokejového postoje a ujetí dráhy 20 metrů v co nejkratším čase. 
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Pravidla 

-pohybový úkol vysvětlíme a demonstrujeme, předpokládáme, že pohybový akt 

byl předem osvojen, takže zácvik neprovádíme 

-z hokejového postoje těsně před startovní čárou (tak aby hráč neprotínal 

spojnici mezi jednotkami první optické brány měřícího systému), start a projetí 

úseku, před projetím první optickou bránou není dovolen rozjezd 

-chyby: hráč se před první bránou rozjede, protnutí spojnice jednotek měřícího 

systému hokejovou holí, podjetí hráče pod spojnicí jednotek měřícího systému 

-test opakujeme dvakrát 

Záznam 

Zaznamenáváme mezičas (po 5 metrech) a celkový čas (20 metrů) lepšího ze 

dvou pokusů. Čas zaznamenáváme s přesností na setiny sekundy . 

.. ~ ·. , " ... 

4.3 Použité přístroje 

Pásmo, křídový prach, švédská bedna (dvě patra = 40 cm), sada fotobuňek pro 

měření času. 

5. Výsledky 

Tabulka č. 1 obsahuje základní informace o probandech pro testy rychlosti 

bruslení, pro zajímavost jsme uvedli i váhu a výšku probandů. 

Pro snažší orientaci v tabulce č. 2 jsme každému přiřadili pořadové číslo. 

52 



Tab. I. 

Pořadové číslo Jméno datum narození výška váha 
1 PICKA Filip 4.12.2002 112 19,0 
2 SIMEK Filip 18.2.2002 124 21,8 
3 BRABEC Jan 18.1.2002 123 22,1 
4 KUBICEK Simon 19.12.2001 119 20,3 
5 PYTLIK Jaromír 25.9.2001 125 25,9 
6 HOLYPatrik 24.8.2001 122 25,3 
7 LEDECKY Filip 11.7.2001 121 23,5 
8 KOST AL Jakub 27.3.2001 131 25,2 
9 CHVATAL Marek 8.3.2001 124 23,7 

10 KALAJ Filip 25.2.2001 135 26,4 
11 DOMINTomáš 1.1.2001 128 25,4 
12 FILIP Matyáš 14.12.2000 123 27,1 
13 KOPRIVOVA Marie 25.10.2000 123 22,3 
14 TRZIL Vojtěch 3.9.2000 125 24,5 
15 LEPICJan 18.7.2000 134 31,6 
16 KUPKA David 7.12.1999 124 25,2 
17 SVITAK Michal 2.12.1999 139 33,2 
18 ·HAVELKA Hynek 17.11.1999 128 29,4 
19 PYTLIKOVA Denisa 18.10.1999 135 35,7 
20 HOMOLKA Tomáš 26.6.1999 125 26,0 
21 KALAJAdam 25.6.1999 134 31,2 
22 KOUBA Matěj 14.5.1999 132 33,7 
23 DVORAK Daniel 25.4.1999 136 30,1 
24 PlCHA Martin 7.4.1999 139 36,6 
25 KLUBAL Lukáš 6.4.1999 141 37,2 
26 BUSTA Ondřej 13.3.1999 138 34,7 
27 BUDil\! Dominik 8.3.1999 129 29,4 
28 . KEN~EDY Robert.. '7.3.1999 132 31,9 
29 SALHI Radim 3.3.1999 133 34,7 
30 KLUSACEK Daniel 19.2.1999 137 40,9 
31 SPRINCLJan 6.2.1999 143 39,2 
32 KOPRIVA Jakub 28.1.1999 137 28,3 
33 BURSIK Petr 10.1.1999 135 27,4 
34 KUKUCZKA Jakub 1.1.1999 136 33,1 
35 SERGLJan 12.11.1998 133 35,2 
36 JIRSA Vojtěch 2.11.1998 132 30,4 
37 CELOUD Kryštof 2.11.1998 128 26,3 
38 MATEJKA Karel 6.10.1998 128 25,5 
39 SLECHTICKY Daniel 21.7.1998 135 31,3 
40 KOLAR Ondřej 16.2.1998 146 38,5 
41 Zedníková Martina 1.1.1998 129 27,8 
42 VOVES Petr 1.1.1998 134 32,2 

Tabulka číslo dvě obsahuje výsledky testů rychlosti bruslení na vzdálenost 20 m 

s měřeným mezičasem na 5 metrech. Dále obsahuje výsledky testů plyometrické 

svalové činnosti (skok daleký po seskoku z 40 cm) a odrazové síly dolních končetin 

(skok daleký z místa). 
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Tab.č.2 

Pořadové číslo sprint 20m 5m 20m skok daleký z místa skok daleký po seskoku 

1 168 4 07 109 105 

2 1,71 4,92 112 108 

3 1 39 4,20 125 11 5 

4 1 50 4 32 110 112 

5 1,91 5 01 130 124 

6 1,73 4 80 127 119 

7 1 71 4,20 111 130 

8 1 58 4 95 117 114 

9 1,80 4,45 114 107 

10 1,62 4,11 120 90 

11 173 5,04 113 107 

12 1 59 4,41 125 11 2 

13 1,85 4 29 120 95 

14 1 38 4,11 132 141 

15 1,61 4,60 108 112 

16 199 5 80 105 102 

17 1,46 4 11 142 138 

18 141 4,30 132 125 

19 1,56 5 01 110 100 

20 144 414 121 130 

21 1 51 4,10 132 135 

22 148 4 29 127 131 

23 1,77 5,09 161 155 . • ! ·• ' .. 24 • '1 ,49 4 82 127 124 

25 1,77 5,12 122 120 

26 1,77 418 129 132 

27 1,47 4,12 134 128 

28 1 52 4 58 117 127 

29 173 4 80 128 123 

30 1,41 4,01 146 147 

31 1 48 4,22 137 134 

32 144 4 26 127 114 

33 1,53 415 139 142 

34 146 4,11 131 122 

35 1 47 4,17 135 131 

36 1 50 4,47 122 114 

37 1,66 4,63 152 149 

38 149 4,11 140 130 

39 1,46 413 130 11 2 

40 1 63 4 06 135 127 

41 1,72 4,70 117 108 

42 1 62 4,32 121 125 

průměr 1,60 4,459 126 121,8095238 

korelace 5m a 20m 0,646881703 

korelace skok z mfsta a po seskoku 0 ,798627755 

korelace 20m a skok z místa -0,294042345 
korelace 20m a skok daleký po 
seskoku -0,257500019 
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Data pro zjištění vztahu výkonu v testech plyometrické svalové činnosti a 

explozivní síly dolních končetin obsahuje tabulka č.3. 

Tab.č.3 

Jméno skok daleký z místa skok daleký po seskoku z 40 cm 

Hudeček 200 179 
lrschik 184 178 
Hrazdil 196 175 
Petráš 162 179 
Matuščin 151 148 
Satrapa 199 204 
Mikl 176 169 
Maša 174 144 
Máca 170 178 
Slavíček 200 207 
Svoboda 201 202 
Průša 213 217 
Grošek 212 187 
Totzauer 179 176 
Rejthar 168 162 
Volfel 198 192 
Máca ml. 191 187 
Maxa 156 140 
Prokeš 142 142 
Filip M. 185 181 
Filip V. 161 158 
Kohout 157 143 
Krejčíř 176 164 
Hrach 135 140 
Krejčíř 184 183 
Samko 190 186 
Míča 157 146 
Hosnedl• ... .. ... .. •222 212 
Knězů 223 224 
Kučeravý 211 185 
Bejček 176 171 
Stručovský 192 190 
Kubiš 215 220 
Kolář 174 174 
Tipl 204 207 
Hruška 176 180 
Maršík 208 210 
V opat 196 217 
Zedník 213 225 
Chovan 157 155 
Slavíček 202 205 
Bednář 165 160 
Duda 177 170 
Vacek 159 170 
Picka 109 105 
Simek 112 108 
Brabec 125 115 
Kubíček 110 112 
Pytlík 130 124 
Holý 127 119 
Ledecký 111 130 
Košťál 117 114 
Chvátal 114 107 
Kala i 120 90 
Domin 113 107 
Filip 125 112 
Kopřivová 120 95 
Tržil 132 141 
Lepič 108 112 
Kupka 105 102 
Sviták 142 138 
Havelka 132 125 
Pvtlíková 110 100 
Homolka 121 130 
Kala i 132 135 
Kouba 127 131 
Dvořák 161 155 
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Pícha 127 124 
Klubal 122 120 
Bušta 129 132 
Budín 134 128 
Kennedy 117 127 
Salhi 128 123 
Klusáček 146 147 
S princi 137 134 
Kopřiva 127 114 
Bursík 139 142 
Kukuczka 131 122 
Sergl 135 131 
Jirsa 122 114 
Celoud 152 149 
Matějka 140 130 

I Slechtický 130 112 
Kolář 135 127 
Zedníková 117 108 
V oves 121 125 
Průměr 155,57 151,84 
Korelace 0,961504875 

6. Diskuze 

V současném pojetí ledního hokeje neustále stoupá význam silových a 

rychlostních schopností. Zajímaly nás vztahy mezi výkony v motorickém testu rychlosti 

bruslení a dynamickou explozivní silou dolních končetin. Test rychlosti bruslení jsme 

posuzovali ze dvou hledisek: z hlediska schopnosti maximálního zrychlení (mezičas na 

5. metrů) a z hlediska komplexní rychlosti lokomoce (20m). 

Starty na vzdálenosti do 5 metrů jsou rozhodující při hře na "malém prostoru"(v 

rozích kluziště, před brankou, při oslabeních a přesilových hrách apod.), pro získání 

náskoku při uvolňování hráče s kotoučem i bez kotouče nebo před vlastním soubojem o 

kotouč, při obsazování hráčů s kotoučem i bez kotouče. Sprinty na vzdálenost 20 metrů 

(cca 113 délky hokejové plochy) se uplatňují zejména při dobruslování z útoku do 

obrany a zaujímání obranných pozic, při obsazování protihráčů, uvolňování se 

s kotoučem i bez kotouče při útočné fázi hry. Domníváme se, že zvládnutí těchto 

dovedností a využití rychlostně-silového vkladu do techniky bruslení, zejména do výše 

uvedených a námi testovaných krátkých úseků, je významným faktorem úspěšnosti 

hráče ve hře. 
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I přes protichůdné názory na využívání plyometrické metody u dětí, jsme test 

plyometrické svalové činnosti, který má základ v této metodě, do naší testové baterie 

zařadili. Mnoho autorů (např. Bukač, 2005; Pavliš, 2002) považuje tuto metodu za 

zásadní pro trénink rychlosti a výbušné síly u hráčů ledního hokeje, což přispělo 

k našemu rozhodnutí tento test použít. Využití plyometrické metody k rozvoji silových 

schopností by mělo být směřováno především do seniorských kategorií, kde je 

pohybový aparát již připraven snášet zatížení související s touto metodou. 

6.1 Diskuze - hypotéza č.l 

V hypotéze č. 1 předpokládáme existenci vztahu mezi výkony v motorických 

testech explozivní síly DK- tj. skok daleký z místa a plyometrické svalové činnosti a 

maximálního zrychlení v testu bruslení. Hodnoty korelace u sledovaných souborů, 

navzdory našemu očekávání, nepotvrdily závislost schopnosti maximálního zrychlení 

(mezičas 5m) v. testu.rychlosti bruslení. na explozivní síle a plyometrické svalové 

činnosti. Je to zřejmě způsobeno nedostatečným využitím těchto silových schopností při 

startu a zejména technickou náročností samotného startu pro hráče v této věkové 

kategorii. Výraznější využití dynamické síly při startu a následné akceleraci 

bruslařského krokuje zřejmě možné až po dosažení určité úrovně techniky startu a 

bruslení. 

6.2 Diskuze - hypotéza č.2 

V hypotéze č. 2 předpokládáme, že existuje vztah mezi výkony v motorických 

testech plyometrické svalové činnosti a testu rychlosti bruslení. Korelace opět 

neprokázala závislost mezi oběma soubory. V testu rychlosti bruslení (20m) dosažený 

výsledek závisel především na míře zvládnutí techniky bruslení v níž byly patrné značné 

rozdíly mezi jednotlivými hráči. Výsledky testů plyometrické svalové činnosti se 

odvíjely od zvládnutí danného pohybového aktu. Většina hráčů prováděla podobný 
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pohyb poprvé a bylo patrné zlepšení dosažených výsledků po opakovaném provedení 

testu. Největším problémem pro testované hráče bylo zkoordinovat pohyby během testu. 

6.3 Diskuze - hypotéza č.3 

V hypotéze č. 3 předpokládáme velmi úzký vztah mezi výkony v motorických 

testech explozivní síly DK- tj. skok daleký z místa a výkony v motorických testech 

plyometrické svalové činnosti. Pro testování plyometrické svalové činnosti a 

expozivní síly dolních končetin jsme rozšířili testovanou skupinu o 44 žáků základní 

školy Větrná v Jindřichově Hradci, jednalo se o děti navštěvující 6., 7. a 9. třídu, 

celkem jsme tedy otestovali 86 probandů. Při testu explozivní síly DK- tj. skoku 

dalekém z místa, většina testovaných ve všech třech měřených pokusech dosahovala 

podobných výkonů, naproti tomu v testu plyometrické svalové činnosti byly ve 

výkonech značné rozdíly, řádově v desítkách cm. S narůstajícím počtem opakování se 

výkonnost stabilizovata.Vymvnanost výkonů se s věkem zvyšovala, rozdíl mezi 

stabilitou výkonosti hráčů ledního hokeje (tj. 1.-3. třída) a žáků základní školy (tj. 6.-

9. třída) byl značný. Test plyometrické svalové činnosti- skok daleký po seskoku 

z 40 cm se ukázal koordinačně velmi náročný pro děti 1.-3. třídy a výkon velmi 

závisel na zvládnutí danného pohybového úkolu, především na zkoordinování dvou 

pohybových aktů tj. seskoku a následného odrazu do dálky. Na základě korelace mezi 

testem plyometrické svalové činnosti a testem skoku z místa můžeme usuzovat na 

vysokou závislost mezi těmito testy. 
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7. Závěr 

Hypotéza č. 1 se nepotvrdila, vztah mezi výkony v motorických testech 

explozivní síly DK tj. skok daleký z místa a plyometrické svalové činnosti a 

maximálního zrychlení v testu rychlosti bruslení je velmi malý. 

Hypotéza č. 2 se nepotvrdila, vztah mezi výkony v motorických testech 

plyometrické svalové činnosti a testu rychlosti bruslení je velmi malý. 

Hypotéza č. 3 se potvrdila, úzký vztah mezi výkony v motorických testech 

explozivní síly DK - tj. skok daleký z místa a výkony v motorických testech 

plyometrické svalové činnosti se nám podařilo prokázat. 

Z výsledků výzkumu můžeme usoudit, že v testované věkové kategorii hráčů 

ledního hokeje nezále~ až tak na rozvoji silových nebo rychlostních schopností, jako na . .. . ... ... . 
dokonalém zvládnutí techniky bruslení. Při testování rychlosti bruslení jsme pozorovali 

nízkou úroveň techniky bruslení u některých hráčů, což samozřejmě korespondovalo 

s horšími dosaženými časy v testu bruslení, naopak hráči s odpovídajícím zvládnutím 

techniky dosahovali výrazně lepších hodnot. Situace v testech mimo led byla obdobná, 

pro kvalitní výkon bylo rozhodující zvládnutí techniky pohybu. 

Testy probíhaly na čerstvě upravené ledové ploše a v tělocvičně a můžeme říci, 

že pro všechny probandy se nám podařilo udržet stejné podmínky. 

Při všech testech jsem se setkal s řadou problémů: bylo velmi nároČné udržet 

soustředění dětí na zadaný úkol, to do jisté míry souviselo s udržením disciplíny, na což 

jsem při získávání a zapisování výsledků neměl čas a asistent z řad trenérů mnou určený 

situaci na ledě značně podcenil a vzápětí nezvládl, jež mělo za následek přeříznuté 

pásmo a opakované přerušení testů. Situace při testech v tělocvičně byla o poznání 

klidnější. Dalším problémem bylo udžení motivace pro podání maximálního výkonu v 

testech. 
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Víceméně všechny obtíže, se kterými jsem se při získávání dat setkal, souvisely 

s nízkým věkem probandů. 

~t. t.. ... 
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