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Abstrakt
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Cíl práce:
Cílem mé
dotazníkového
výsledků

bakalářské

šetření

práce je pomocí rozboru tréninkových jednotek a pomocí

zjistit současný stav přípravy hráče sledge hokeje a dle zjištěných

se pokusit navrhnout

vhodné pro další rozvoj

příklady cvičení

na

ledě

i mimo led, které by byly

hráče.

Metoda:
Prvním metodou bylo pozorování

hráčů

sledge hokeje, sledoval jsem jejich

návyky, detaily a možnosti provedení individuálních činností při zápasech a trénincích.
Druhou metodou bylo dotazníkové

šetření

o přípravě hráče sledge hokeji.

Výsledky:
Prostřednictvím

výzkumu, který jsem

uskutečnil

formou pozorování a

dotazníkového

šetření, jsem dospěl

Příprava hráče

sledge hokeje je na nízké úrovni. Tréninkové jednotky jsou zaměřeny na

k následujícímu výsledku.

vytrvalostní schopnosti, které jsou pro dnešní moderní pojetí samotné hry,
nedostačující.

Další zásadní

jsem příklady tréninkových

zjištění

cvičení

je, že 64 % se

nepřipravuje

pro zlepšení jak na

je u nás velice mladý, a proto každé

maličkosti

ledě,

mimo led.

tak mimo led. Tento sport

a drobnosti posouvají tento sport

dopředu.

Klíčová

Vytvořil

slova:

radost, dovednost, výkon, návyk, pocit, individuální trénink sledge hokeje

Abstract
Title: Sledge hockey

Object:
The aim of bachelor' s work is expalin, accum.ulate and push forward the individua!
training ofthe sledge hockey player. To give specific direction, how the training content
should look, how he could improve his individua! skills and use them in favour of his
team performance. To chart the history, rules, and describe the training on the ice and
out of the ice for players selfpreparation.

Method:
The first method was observation skills of sledge hockey players. I studied their habits,
details and possibilities ofversion his individua! activities during the match and
trainings. After this stage of observation I began select and create excercises for
handicapped sportsmans. I tried to make up excercises, which would be appropriate for
players selfpreparation both on the ice and out of the ice. The second method was
questionnaire relevant to sledge hockey players preparation.

Results:
The Result of my study was finding, that the preparation of sledge hockey players is on
low level. I made up examples of training excercises for improvement both on the ice
and out of the ice. This sport is very young in our country, therefore each details and
trifles move up this sport forward. ,that is why all details and trifles matters and move
up this sport forward.
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1. Uvod
Motto:

"Sport by se měl pro postiženého stát hybnou silou, která mu pomůže nalézt
nebo obnovit vztah k okolnímu světu a tím ke svému uznání coby rovnocenného a
plnoprávného občana. "
Sir Ludwig Guttmann, 1976

Sport pro postižené je
vítězství,

prohry a

společenské zařazení

stav, cítí

větší

zájem

neuvěřitelným

soutěžení,

společnosti

Větší

prostředkem.

Výrazy, jakým jsou

znamenají nejen sportovní vyžití, prožitky, ale i

do jejich života. Pro

stylu sledge hokejisty.

hnacím

hráče

sledge hokeje se mění jejich psychický

o tento sport, který posunul jejich život k životnímu

zájem okolí znamená ještě

větší

úsilí hokejisty na

pracovat a tím se zlepšuje jejich individuální a kolektivní výkon. Lidé
zdravotně

postiženým sportovcům, než tomu bylo

fakt, že

jejich handicapu. Sledge hokej získává na

můžou

pozitivní

postoj ke

dříve.

Místo soucitu ale nastává velký obdiv kjejich
překonáním

mění

sobě

výkonům

popularitě

a radost nad

a velkou roli hraje

hrát jak postižení tak zdraví jedinci. Tím se smazává handicap a to je

zjištění

pro

zdravotně

postižené. Tento sport zmenšuje barieru mezi lidmi a

dává možnost handicapovaným vydat se na jednu cestu, na jeden cíl za sportovními a
lidskými prožitky společně se zdravými sportovci.
Sledge hokej se v naší republice rozvíjí a má

značné

sportovní

rozšíření. Před několika

lety to byla novinka, ale dnes je to velice rozšířený sport pro zdravotně postižené. Určitě
je to tím, že v naší republice je klasický lední hokej zakotven jako národní sport. Zahrát
si tento krásný sport se bohužel handicapovaným

nepodaří,

ale sledge hokej je

důstojná

náhrada.
Trénink sledge hokeje a veškeré metody, které se používají na výchovu a vývoj
hráče

jsou

přes úspěchy

nedostatečná

sledge

hokejistů

na nízké úrovni. Jedním z problémů je

teoretická a prakticky odborná znalost. Z těchto

toto téma, abych se pokusil posunout přípravu

hráče

tak dal určitý návrh pro jejich práci ve sledge hokeji.
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důvodů

jsem si vybral

sledge hokeje a ostatním trenérům

2. Teoretická část
Zdravotně

2.1.

Zdravotně

postižení

postižení - je to nejen újma na zdraví jako následek vrozené nebo

získané poruchy struktury a funkce organismu, nýbrž všechna postižení vedoucí
k omezení pohybové zdatnosti, funkce smyslových
vyúsťující
(Matějček,

orgánů,

mentálních a jiných funkcí

v handicap dotýkající se postavení takového jedince ve

společnosti

2001).

Mezi jedince se zdravotním postižením

řadíme

jedince nemocné i

zdravotně

oslabené (Vítková, 2004).
Rozdělení zdravotně
Tělesné

•

postižených

postižení

nechodící

(vozíčkáři),

jednak jedinci s míšní lézí, s oboustrannou nadkolenní

amputací,
s progresivní svalovou dystrofií, myopatií apod.

•

chodící (amputáři)

• jedinci s centrálními poruchami hybnosti (spastici)
Smyslové postižení

•

zrakově- rozlišuje

•

sluchově-

•

mentálně- rozlišuje

se slepota, slabozrakost a zbytky zraku,

rozlišuje se hluchota, nedoslýchavost a zbytky sluchu,
se lehká,

střední, těžká

a hluboká mentální retardace.

Ostatní- např. svalová dystrofie, roztroušená skleróza, dětské růstové problémy,
vrozená dislokace kostí apod.

(Potměšil,

2005)

ll

2.2.
Tělesné

Tělesně

postižení

postižení- přetrvávající nebo trvalé nápadnosti, snížené pohybové schopnosti

s trvalým nebo podstatným
Příčinou

změny

bývají

působením

na kognitivní, emocionální a sociální výkony.

na pohybovém aparátu týkající se kostí,

kloubů

i

měkkých tkání.

Vznikají na základě dědičnosti, nemoci nebo úrazem (Renotiérová, 2003).
Podle Vítkové (2004) je hlavním znakem osob s tělesným postižením celkové
částečné

buď

omezení hybnosti a to

prvotní, což je

vlastního hybného ústrojí a postižením centrální
druhotné, kde je hybnost omezena i za

či

způsobeno přímým

či

postižením

periferní nervové soustavy, nebo

předpokladu,

že centrální a periferní nervová

soustava a vlastní hybné ústrojí je bez patologických změn.

2.3.

Význam sportu pro zdravotně postižené

Všeobecně

má sport kladný vliv na rozvoj osobnosti postižených, tj.

na rozvíjení individuálních schopností, na získávání
a

soběstačnosti,

na

naplňování seberealizačních

a

částečné

konkrétně

nebo úplné samostatnosti

aspiračních

tendencí,

případně

na

zvládání a odreagování se z psychických stresů.
Sportovní

činnost

jednoznačně přispívá

tak vedle pozitivního vlivu celé

řady

dalších

k možnosti žít plnohodnotný život. Sledování sportovní

vozíčkářů přineslo řadu poznatků

využitelných v rámci komplexní rehabilitace

faktorů
zátěže

tělesně

postižených. Zvláštní pozornost byla věnována otázce využití paží k pohybu s ohledem
na fyziologické ukazatele. Svaly rukou a paží jsou ve srovnání se svaly dolních končetin
nedostatečně kapacitně

vybaveny pro lokomoci celého

vozíku je nutno hodnotit jako
netrénovaných

značnou

jedinců může nadměrná

rehabilitační účinky

oslabením srdce

či

fyzickou

těla.

zátěž,

Proto i mírný pohyb na

která vyvolává únavu. U

kardiopulmonální

zátěž

nebo dokonce být rizikovým faktorem pro

plic.

Bezprostřední

omezit

či

brzdit

vozíčkáře, kteří

trpí

nevýhoda vozíčkářů je v tom, že mají omezenou

schopnost oxygence a použití síly horních končetin. (Kábele, 1992)
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Tyto snížené schopnosti jsou dále redukovány poruchami neuromuskulárními,
jakož i sníženou svalovou a kardiopulmonální zdatností, což je výsledkem života na
vozíku a tedy sedavého životního
končetin nepřináší

zatěžující.

způsobu.

přitom

odpovídající užitek a

Dalšími faktory, které

Navíc se ukazuje, že namáhání horních

přispívají

k malé

míra statické práce a nepříznivé histochemické
obsahují rychle se

smršťující

je pro

oběhový

a dýchací systém

efektivitě ručního

poměry

pohonu, je velká

svaloviny horních

končetin.

Ty

vlákna, která vyžadují více energie k dané práci a rychleji

se unaví ve srovnání se svalstvem dolních končetin. Proto zůstane pohon vozíku pažemi
vždy méně efektivní, a to i v tom případě, kdyby se objevil nový

způsob

pohonu, proti

efektivnosti pohonu dolními končetinami. (Kábele, 1992)

Sportovní výkon zdravotně postižených

2.4.

Sportovní výkon
zdravotně

postižených jde

patří

k základním kategoriím sportovního tréninku. U

často

o výkony

relativně

maximální, tj. takové, které jsou

maximální vzhledem k tělesným, smyslovým a duševním schopnostem a možnostem
jedince s respektem k druhu a velikosti handicapu. Individuální sportovní výkon je dán
možnostmi jedince a schopnostmi uplatnit je v soutěži. Týmový výkon je tvořen výkony
jednotlivců,

ti ale mají zpravidla

různou úroveň

postižení a dokonce v poslední

mohou např. ve štafetách v běhu na lyžích nebo v plavání v jednom družstvu
jedinci s různými druhy

handicapů (např. vozíčkáři, amputáři,

spastici i

době

soutěžit

i

zrakově

postižení). Na konečný výkon družstva mají vliv soudržnost, týmový duch a schopnost
podat výkon ve

prospěch

celku. Ve sportovním výkonu se

stejně

jako u zdravých

odrážejí:

Vrozené dispozice - vedle vrozených předpokladů (vloh, nadání
předcích

či

talentu) po

se v této oblasti projevují i poruchy, které vznikly v době před narozením,

porodu nebo

bezprostředně

po porodu. Ty mohou mít

nejrůznější

mozkovou dysfunkci, centrální poruchy hybnosti, ztrátu zraku
zdeformované končetiny.

(Potměšil,

2005)
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či

povahu,

při

např.

nevyvinuté nebo

•

Vliv prostředí - u jedinců s vrozenými handicapy je to jednak vliv rodiny, která
často

se

nedělej,

neumí vyrovnat se situací a
to ty

nemůžeš

přistupuje

apod.", jednak vliv

na

ochranářství

prostředí

ve smyslu, to

v ústavech sociální

péče

nebo ve speciálních školách. U osob se získanými handicapy velmi záleží na
tom, zda k němu došlo již v

době tělesné

a mentální zralosti, nebo před ní.

Významný je vliv rehabilitačních ústavů, ve kterých nově postižení tráví
postakutní fázi svého léčení, protože toto prostředí má zásadní vliv na další
období života po návratu do vlastního prostředí.

Důležité je

i místo bydliště a

možnosti, které se pro jedince se zdravotním postižením nabízí.

•

Vliv tréninkového procesu vhodně rozčleněné

dlouhodobě

a

(Potměšil,

2005)

cílevědomě působící podněty,

do etap sportovního tréninku ve vztahu k aktuálnímu

zdravotnímu stavu a stabilizovanému či postupujícímu stadiu choroby.
Význam má znalost struktury sportovního výkonu, tj. znalost hlavních faktorů
podílejících se na sportovním výkonu.

sportovců

U
značná

v

v

důsledku

soutěžích zrakově

existuje

rozdílné velikosti postižení a jednak

pomůcky,

jako jsou vozíky, protézy a stabilizátory, ale i

postižených apod. Studium struktury sportovních

má ve sportu zdravotně postižených proto pouze orientační význam.

2.5.

skupině

využitelnosti, velikosti a kvality zbytkového potenciálu. K tomuto přistupuje

nutnost využívat kompenzační
vodiče

2005)

se zdravotním postižením však i v homogenní

heterogenita jednotlivců jednak v

důsledku

(Potměšil,

(Potměšil,

výkonů

2005)

Sportovní trénink pro zdravotně postižené

Také trénink osob se zdravotním postižením má dlouhodobý charakter s cílem
dosahovat relativně maximální sportovní výkonnosti,
rozvoj osobnosti. Platí zde stejné principy jako např.
jednota všestrannosti a specializace.
dovedností,
(Potměšil,

ovlivňování

Podobně
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je třeba zdůraznit celkový

postupně

se zvyšující zatížení nebo

i úkoly, tzn. Osvojování sportovních

pohybových schopností,

2005)

zvláště

ovlivňování

psychiky, výchova.

Sportovní trénink

zdravotně

během poměrně

postižených se

dosud nestačil zformovat v ucelený a propracovaný systém.
nevelká tradice,
materiálů

přetrvávající

negativní postoje

krátkého vývoje

Důvodů je několik -jednak

části veřejnosti,

nedostatek odborných

a zkušeností, absence trenérského vzdělání pro sport zdravotně postižených.

Proces adaptace, tj. dosahování biochemických, fyziologických, morfologických a
změn

psychologických
Zatěžování

je nutné

zdravotním omezením.
Uskutečňuje

v organismu, probíhá
podřizovat
(Potměšil,

rovněž podobně

jako u nepostižených.

stavu a možnostem organismu s respektem ke

2005)

se často pomaleji, protože je např. nutné využívat náhradní

možnosti smyslového vnímání, nebo zatěžovat pouze část těla.
Rozvoj sportovní výkonnosti bývá nejčastěji ovlivněn funkcí CNS (v důsledku
poranění,

DMO nebo mentální retardace), dále přerušením nervových drah nebo ztrátou

funkce určitých svalových skupin a následnou atrofií svalstva, dále např. nevyvinutím
některé končetiny

2.6.

nebo

chybějící části těla. (Potměšil,

2005)

Složky sportovního tréninku u zdravotně postižených

Rovněž

koncepce tréninku postižených rozlišuje obvyklé složky,
(Potměšil,

technickou, taktickou a psychologickou.

přípravu kondiční,

2005)

Kondiční příprava

Zdůrazňuje především zdokonalování všestranného pohybového základu. Často

je možné vzhledem k aktuálnímu stavu rozvoj orientovat pouze

omezeně, neboť

silových,

schopností

rychlostních,

obratnostních

a

vytrvalostních

trénink

závisí

na

anatomických a fyziologických předpokladech a úrovni psychických procesů.
V

zásadě

se využívá stejných přístupů ke stimulaci pohybových schopností jako

u nepostižených, rozdílné jsou však některé výchozí
určitých

svalových skupin,

ovlivnění

vývoje postižení.

nebezpečí

(Potměšil,

předpoklady,

možnosti zapojování

svalových dysbalancí a možnost negativního

2005)
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Silové schopnosti

S ohledem na výše uvedené
osvědčených

skutečnosti

je možné postupovat a využívat

metod všude tam, kde nehrozí zdravotní poškození.

Zvláště

postižených nezvedat těžká břemena a neseskakovat z větší výšky.

pak u

(Potměšil,

zrakově

2005)

Rychlostní schopností

V podstatě zde platí totéž jako u silových schopností.
na

nebezpečí

průvodcem,

Zvláště

je

třeba

upozornit

pohybu nevidomých a nutnost dokonalé spolupráce s trasérem,

který je často i trenérem. Vysoká intenzita vnitřm'ho úsilí i rychlá frekvence

pohybů může

vést ke svalovým

problematice věnovat pozornost.

křečím (spasmům),

(Potměšil,

a proto je

potřeba právě

této

2005)

Vytrvalostní schopnosti

Nejde jen o fyziologickou stránku

(např. vozíčkáři, kteří

pomocí paží, mají nevýhodu v tom, že paže nejsou
pohybovou

činnost

dobu koncentrovat

a

mimořádné zatěžují vnitřní

(např.

Jde

uzpůsobeny

pro vytrvalostní

orgány), ale i o schopnost se po delší

DMO, kombinované vady aj. mají problémy s koncentrací a

udržením pozornosti na výkon).
Koordinační

realizují lokomoci

(Potměšil,

2005)

schopnosti

především

o schopnost

učit

se novým

složitějším pohybům

a u

mentálně

retardovaných ještě o jejich stabilizaci a zapamatování. U všech druhů, i těch nejtěžších
postižení, se jeví významná role rytmu jako vhodného impulsu působení.
(Potměšil,

2005)

Technická příprava

Proces osvojování a zdokonalování sportovních dovedností má u

sportovců

se

zdravotním postižením svá specifika. Mohou vyplývat jednak z nedostatečných
kondičních předpokladů,

jednak z dysfunkcí CNS, ale i z mentální retardace. To se

zejména projevuje v počátečních fázích motorického

učení při

s pohybovým úkolem a s jeho pochopením, ale i při nácviku pohybu.

seznamování se
(Potměšil,

2005)

U nevidomých se např. uplatňuje "vedení" pohybu, tzn. vedení končetiny po
dráze pohybu, nebo stylizace polohy nebo postoje.

16

Zdokonalování dovedností u

zdravotně

postižených zpravidla trvá déle a vyžaduje

soustavné opakování. Fázi stabilizace lze dosáhnout u
vysokou míru sebekontroly a silnou motivaci.

výjimečných jedinců, kteří

(Potměšil,

mají

2005)

Taktická přfprava
soutěžích zdravotně

V individuálních
rozložení sil.

Např.

i vrhači

postižených

vozíčkáři provádějí

nemuselo docházet ke složitému

realizace v

soutěži,

především

Naproti tomu ve sportovních hrách

vyspělých jedinců

taktika v plném rozsahu. Zvládnutí procesu

se týká

všechny tři pokusy najednou proto, aby

přemisťování.

(basketbalu či tenisu na vozíčku) je u

sportovců

a družstev uplatňována týmová

výběru řešení

a rozhodování,

včetně

je nad síly některých druhů postižení.

Nácvik a zdokonalování taktického jednání
stává významným faktorem úspěšnosti v

právě

v souvislosti s mentální úrovní se

soutěžích. (Potměšil,

2005)

Psychologická příprava

U

sportovců

se zdravotním postižením je závažná proto, že zde

stavů hrají značnou roli

i některé volně nekontrolovatelné neuropsychické procesy.

ffiavním úkolem je regulace aktuálních psychických
soutěže

skončení.

a po jejím

Prakticky již

stavů před soutěží,

v průběhu

ovlivnění

osobnosti

Velmi závažné je ale celkové

(Potměšil,

postiženého sportovce.

2005)

před započetím

sportovní

přípravy

jde o získání

takové psychické rovnováhy, která je předpokladem aktivm'ho
zapojení do sportovní
nedostatečnosti

přípravy.

na jedné

dalšími

důležitá

účastníky.

ztížená právě v
Např.

U

Jedná se i o

straně, často

uplatňovaných nároků. (Potměšil,

Velmi

kromě emočních

překonání

ale také o regulaci

přístupu

sebedůvěry

a

k životu a tím i

ostychu a odhalení své
neopodstatněných

ambicí

2005)

je interakce mezi trenérem a sportovcem, sportovci navzájem a
některých druhů

důsledku

zdravotních postižení je interakce velmi

často

omezení vyplývajících z existujících poruch.

neschopnost samostatného pohybu, nejasné a zdlouhavé

vyjadřování,

chápání souvislostí, absence zrakové kontroly, malá sebedůvěra atp.
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(Potměšil,

obtížné

2005)

Zcela zásadrú je partnerský, tzn. rovnocenný vztah mezi trenérem

převážně podřízený

vedoucím apod.) a sportovcem, protože ten kompenzuje
sportovce (pacienta) v procesu
pracovníku atd.

(Potměšil,

léčení

a rehabilitace

vztah

vůči lékaři, rehabilitačnímu

2005)

Zatížení a zatěžování u zdravotně postižených

2.7.

Problematika

zatěžování

je u

jedinců

chybí zraková
Není možné

či

rozumová kontrola), jednak je

střídavě zatěžovat různé

se zdravotním handicapem

působení (např.

komplikovaná. Jednak je omezena možnost

výběr

svalové partie,

doby nezbytné pro regeneraci. Proto vedle velikosti
trvání je

důležitá

frekvence opakování, tj.

týdnu apod. Existuje reálné

pouze na

tréninkových

neboť

prostředků

nebo

zúžen.

tím dochází k prodloužení

adaptačního podnětu

často zatěžování

značně

část těla

a délky jeho

v jednom tréninkovém dnu,

nebezpečí přetrénování (např.

jedné

funkční končetiny).

Proto je potřeba věnovat pozornost sledování zdravotm'ho stavu a průběhu
či

(učitelem,

onemocnění

úrazu apod.
Z uvedeného vyplývá nezbytnost odpovídajícího zotavování. Nejde jen o obnovu

funkcí organismu

(doplňování

psychické vyladění.

2.8.

(Potměšil,

energetických

zdrojů, odstraňování metabolitů),

ale i o

2005)

Stavba tréninku

Stavba tréninku se realizuje v obvyklých cyklech (víceletých, ročních,

měsíčních

a týdenních) a v tréninkových jednotkách.
Rovněž

periodizace ročního tréninkového cyklu odpovídá osvědčeným zásadám.

Určitou

Hlavním

zvláštností je, že mnozí sportovci
důvodem

je

skutečnost,

že jakmile

psychické) a získali motivaci, mohou
(Potměšil,

svůj

2005)
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soutěží

ve více sportovních

překonali počáteční překážky

odvětvích.

(zdravotní i

potenciál uplatnit ve více disciplínách.

Pravděpodobně

je zde ale i souvislost se snahou o

prostor pro realizaci. Jednou z příčin bude ale i menší počet
(Potměšil,

určitou

soutěžících

větší

v ročním cyklu.

2005)

2.9.

Individuální trénink

Individuální trénink je formou technické i
hráčem.

interakcí mezi trenérem a

kondiční připravenosti.

zprostředkovává

do herního výkonu

Trénink je

Obsahuje detaily jednodušších aktivit i složitý

program herm'ho dovednostru'ho základu. Cílem je osobní
účinků

všestrannost a

růst

výkonnosti.

Průnik

technika a herní myšlení. Obsah

tvoří

naléhavost úprav herního dovednostního základu nebo kondice. Trénink ve smyslu růstu
výkonnosti řeší individuální potřeby.

(Bukač,

2005)

2.10. Individuální tréninková jednotka
Individuální tréninková jednotka je obvykle
dovedností nebo
semináře.

V této

kondiční
doplňující

zaměřena

na techniku herních

naléhavosti. Má charakter dovednostního motorického
tréninkové

formě

je u trenéra

zvýrazněna

role

učitele

au

hráče výkonová motivace. Žádoucí výsledek, a tím i obsah této interakce, určují osobité

požadavky

jedinců.

Potřebný

cíl je

účelově

zaměřen

dlouhodobá hlediska a sportovní formu regulující

na okamžité naléhavosti,

činitele.

Tréninkové

prostředí

postrádá konvenční strukturu tréninkové jednotky. Chybí výrazné hranice jednotlivých
částí

tréninkové jednotky,

rozcvičení

organizmu

může

stejně

tak i

být v režii

organizační

hráče

týmové

zběhlosti.

samotného nebo trenéra. Pro

Potřebné
potřebu

herního stimulování zvolené metody nácviku herního dovednostru'ho základu nebo
kondiční

regulace podléhají zákonitostem

formou řízeného ovlivňování.

(Bukač,

2005)
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zatěžování.

Interakce trenéra a

hráče

je

Přestávky

Délka tréninkové jednotky je v trvání do 60 min.
cvičeními

mezi jednotlivými

jsou delší. Vzniklý časový prostor se využívá pro hodnocení a diskusi.

V interakci trenéra a hráče dochází ke spontánní motorické a vědomostní výstavbě.
Osvědčuje

herní

se práce s větším

překážku.

cvičení

Trenér

počtem

branek a

účast brankáře.

vysvětluje, upozorňuje,

Branky

tvoří přirozenou

opravuje a povzbuzuje. Jednotlivá

musí mít herní ideu. Tento smysl určuje propojení dovedností a alternativ. Pocit

smyslu a rytmizace dovedností hráč

citlivě

vnímá a přináší potěšení. Prožitky, že hraje a

ne pouze trénuje, jsou v učení velmi pozitivní. Kladná zpětná vazba a pocity zlepšování
jsou pro

hráče nejúčinnějším

diferencují kvality

povzbuzením. Metody práce a

trenérů. Herně

cvičení

často mění.

Stálé úpravy

obtížnosti

Kondiční

orientace na vybraný motorický potenciál podléhá režimu

opakování se

tréninkové jednotky, tj.

uklidnění,

doprovázeného v kombinaci s volnými aktivitami.

řídí

se

zvýrazňují

Závěrečná část

detailů. Počty

orientovaná

účinnost výsledků

dosaženou kvalitou provedení.
zatěžování.

probíhá formou hodnotícího dialogu,
(Bukač,

2005)

2.11. Historie sledge hokeje
Počátky

ve světě

Přímým

následníkem ledního hokeje je sledge hokej, který vznikl

šedesátých let v jednom švédském rehabilitačním centru ve Stockholmu.
snaha

několika

bývalých

hráčů pokračovat

nedostatek. A tak na kovové

sáně

v hokejové

nasadili regulérní

čepele

kariéře

se

pustili

do

soupeření.

(http://www .cslh.cz/sledge)
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Námětem

i přes

byla

svůj tělesný

z bruslí (což umožnilo puku

procházet pod ním), na hole si nasadili držáky od kol a na jednom
Stockholmu

počátkem

Tehdy

jezeře jižně

ještě bez

od

brankařů.

Sledge hokej

začíná

sílit

Sport se brzy ujal, a v roce 1969 už bylo ve Stockholmu regulérní
mužstvo, obsahující sice tělesně postižené, ale zdatné
ve Stockholmu

uskutečnilo

hráče.

pětičlenné

Ve stejném roce se

první mezinárodní sledge hokejové utkáni mezi místním

mužstvem a týmem z norského Osla.

Během

sedmdesátých let hrála družstva z

dvou zemí jednou až dvakrát do roka. Mužstva

začala

těchto

vznikat i v dalších zemích,

vznikaly týmy Velké Británie (1981 ), Kanady (1982), USA (1990), Estonska a
Japonska (1993). (http://www.cslh.cz/sledge)
Zahrnutí do Paralympiády
Na paralympijských zimních hrách ve švédském Omskoldsviku roku 1976 hrály
dva švédské týmy ještě pouze
na

paralympiádě

především

exhibiční

utkání, oficiální událostí se sledge hokej stal až

v Lillehammeru 1994. V

současnosti

celky Kanady, Norska, Švédska,

dominují mezinárodní

Velké Británie, USA,

scéně

Japonska a

Estonska, ale sledge hokej se rozšířil i do Německa, Holandska, Dánska, České
republiky, Ruska či Korey. (http://www.cslh.cz/sledge)
Sledge hokej by se dal nazvat přímým potomkem ledního hokeje.

Kořeny

sledge

hokeje můžeme najít ve Švédském Stockholmu, kde počátkem 60. let skupina Švédů z
rehabilitačního

centra

chtěla pokračovat

Rozhodli se sestavit speciální
připevněného

sáně

ve hraní hokeje i

své

tělesné

postižení.

-"sledge", které sestávaly z kovového rámu

na nožích z bruslí. Jako hokejky používali kulaté palice s řidítky jízdních

kol. A tak mohlo být jezero jižně od Stockholmu
poslední

přes

Paralympiádě

svědkem prvopočátků

v Salt Lake City přilákala do

ochozů

hry, která na

stadionu na tisíce

fanoušků

a dostala prostor i v živém televizním vysílání. V naší republice se tento sport hraje od
roku 2000. Máme co dohánět. (http://www.cslh.cz/sledge)
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Naše začátky
Ještě v dubnu 1999 se na území ČR nacházely sloYy 4 kusy sledgehokejových

saní, z toho jeden rám jsme si

přivezli

z Amsterdamu, jeden vznikl v dílnách výrobce

sportovních pomůcek pro postižené v polovině 90. let podle "Lillehammerského" vzoru,
ty zbylé dva na koleně v garáži.
Takto amatérsky byly

zajištěny

i první hokejky. Pro ten úplný

začátek

to bylo

vše. Na vánoce 1999 jsme dostali od tuzemského výrobce VHV OPUS výstroj pro 10
hráčů,

OKULA darovala přilby,

vybaveni jsme
uskutečnila

"začali

hrát".

oděvní

Nejdřív

družstvo Horácko ušilo první sadu dresů. Takto

se pozval na exhibici Východ- Západ, která se

Zlíně

koncem ledna 2002 ve

a před zraky kamer a tedy i televizních

diváků

jsme se zařadili do programu výkonnostních soutěží.
Běžný

médií

chod rodícího se týmu ale tak medializovaný nebyl, i když si na nepřízeň

nemůžeme stěžovat.

využívající

závěrečných

ohledu na bariérovost),
podpořilo

i sílící

Ale

hlavně

- stali jsme se

provozních hodin zimních
nezřídka

kočování

noční kočující společností,

stadionů

v širokém okolí (bez

i volných venkovních ploch.

dalších

vozíčkářů

Kočovný

charakter

z jiných míst republiky a v podstatě i ze

Slovenska.
Po takovém

nočním

odehrávalo v časných

tréninku se hned neusíná, a proto se další

popůlnočních

hodinách na internetu. Díky

němu

kočování

jsme rychle

navázali kontakty s okolním světem.
V dubnu 2000 poprvé vyjíždíme do

Drážďan,

na podzim se vydáváme na první evropskou
první zkušenost s velkým turnajem na nás

v květnu vítáme kolegy v Praze,

šňůru přes Německo

čeká

do Holandska. Ale

až do února 2001, kdy se poprvé

vydáváme do švédského Malmo. Konfrontace s evropskou sledgehokejovou elitou a
rozsah Malmo Open nás inspirují k uspořádání vlastního turnaje, v září 2001 pod
názvem FREECORPPLUS HANDICAP-CUP na zimním stadionu v Kroměříži.
Premiéra se
impuls ke

pořadatelsky zdařila

společnému

a zdálo se, že jsme sledgehokejové

Evropě přinesli

jednání. Bohužel v době, kdy byla vyhlášena

kvalifikace pro postup na Paralympiádu 2002, diplomacie usnula.
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"dodatečná"

Sledge hokeji se

začalo dařit

také v Kolíně a v Olomouci.

Zájemcům

oddílu v Praze "odnesla plány, energii a sponzory velká voda", ale

o založení

pevně věříme,

že

v roce 2003 vznikne oddíl také v Praze a v Českých Budějovicích, kde již začali
trénovat. (http://www .cslh.cz/sledge)
Mezinárodní turnaje
Čeští hráči měli možnost poměřit své síly s hráči zahraničních týmů na turnajích

u nás i v zahraničí a zjistit, že musí ještě velmi trénovat.
V roce 2002 se naši

hráči účastnili

všech mezinárodních

turnajů

pod

hlavičkou

týmu "Handicap (?)" Zlín.
V lednu jsme v Praze
zúčastnily

pořádali

týmy Anglie a Německa.

mezinárodní turnaj "Iee Triangle", kterého se

Angličané

sledge hokej již přes dvacet let. S týmem
pro nás

skončil úspěšně

nám nedali příležitost a dokázali, že hrají

Drážďan

jsme sehráli vyrovnaný zápas, který

4:3.

V únoru se Zlínský tým vydal pro cenné zkušenosti na turnaj MALMO OPEN
do Švédska a v květnu do Anglie. Účast na těchto turnajích byla velice nákladná a byla
uskutečněna

s pomocí města Zlína a sponzorů. Zkušenosti z těchto turnajů poukázaly na

nutnost lepšího technického zázemí a
jsme

uspořádali

druhý

ročník

potřebu rozšíření počtu hráčů

a

týmů.

V říjnu

turnaje 2003 HAME HANDICAP CUP, kterého se

zúčastnili týmy Anglie, Walesu, Švédska, Německa a Estonska. Do turnaje nastoupili

naši

hráči

s převahou, která šokovala protihráče z Německa a později i Anglie. Bohužel

naše převaha trvala pouze první třetinu, po které se soupeřům podařilo zdolat nás. Účast
na

zahraničních

turnajích a

pořádání turnajů

u nás bylo velmi nákladné a

náročné,

ale

pro rozvoj sledge hokeje nezbytně nutné. (http://www.cslh.cz/sledge)
Reprezentace

V srpnu se všichni aktivní hráči sešli na soustředění ve Zlíně, kterého se zúčastnili hráči
z Kolína, Olomouce i domácího Zlína. Po ustanovení tří oddílů a začátku mistrovské
soutěže jsme se

rozhodli vytvořit podmínky pro přípravu státní reprezentace sledge

hokeje. Trenérského postu se ujal mladý perspektivní trenér Jiří Janák z Olomouce.
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Zvolili jsme formu přípravy pomocí krátkých intenzivních víkendových soustředění a
v

závěru

roku jsme uspořádali tři taková soustředění. Tato

uskutečnit

soustředění jsme mohli

díky podpoře českého svazu ledního hokeje, který nás

také díky podpoře města Pardubice, které nám při
Největší úspěch

finančně podpořil

pořádání soustředění

vyšlo

vstříc.

nastal v roce 2008. Vybojovali jsme druhé místo na mistrovství

druhé kategorie v Bostnu. Umístění znamenalo postup na mistrovství

světa

a

světa

do nejvyšší

kategorie. Turnaj se bude konat v České republice v Karlových V arech.
(http://www .cslh.cz/sledge)

2.12. Základní pravidla a klasifikace
Způsobilost Způsobilí

pro

klasifikace

hráče

soutěž jsou všichni

hráče

sledge hokeje
sportovci s lokomoční vadou v dolní

části těla, kteří

jsou definováni v níže uvedeném odstavci.
1) Požadavek minimálního

stupně postižení

Základní princip: sportovci musí mít takovou tělesnou vadu v dolní
takovým

stupněm

části těla

as

postižení, která:

a) je zřetelná a snadno rozpoznatelná
b)

činí obyčejné

bruslení a v důsledku toho i samotnou hru v ledním hokeji nemožnou.

2) Další charakteristika základních principů: za minimální

stupeň postižení

bude

považováno:
- Amputace - v kotníku
- Paréza - ztráta alespoň 1O svalových bodů na obou dolních končetinách
- Kloubní mobilita - ankylosa v kotníku (nepohyblivost způsobená srůstem kostí)
- extenční vada, ztráta alespoň 30 stupňů nebo ankylosa kolenního kloubu
- DMO - spasticita, dyskoordinace rozdělená do 7 tříd
- Kratší dolní končetina - rozdíl

alespoň

7 cm
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Poznámka:
a) U

sportovců

se očekává zachování normálních tělesných funkcí na horní polovině

těla.

Jakékoliv postižení horní

části těla nečiní

sportovce způsobilé ke hře v sledge-

hokeji.
b) Sportovci pouze s postižením kyčelního kloubu, tzv. omezenou pohyblivostí, jsou
bráni jako nezpůsobilí a nemohou být zařazeni do hry.
c) Sportovci bez požadovaného

stupně

postižení, kteří však nemohou hrát klasický

hokej v důsledku chronického post-traumatického bolestivého poškození,

či

nestability

v kotníkovém a kolenním kloubu nebo jim podobné, nejsou pro hru vhodní.
(http://www.cslh.cz/sledge)

Složení týmu
Tým se skládá minimálně z 15 hráčů (včetně 2 brankářů). Celý hrací tým může být
zapsán v oficiálním zápisu o utkání, ale pouze 12 hráčů může být oblečeno.

Rozhodčí

pro Sledge hokej budou stanoveni a ověřeni u Národního svazu ledního hokeje a budou
schopni soudcovat Sledge hokej ve shodě s IPC pravidly hra pro lední Sledge hokej.
Ověření

schopností rozhodčího je v kompetenci Výboru IPC ledního Sledge hokeje a

bude vykonáno technickým delegátem IPC. Schválený seznam rozhodčích bude
předložen organizačnímu

Definice minimálního

výboru.

stupně

postižení:

Schváleným a zúčastněným hráčem oficiálních IPC

soutěží může

být každý, kdo má

stálé postižení, který vylučuje, aby sportovec hrál klasický lední hokej.
minimálního

stupně

Určení

postižení aj eho vhodná kvalifikace bude prováděna

autorizovanými orgány.

Rozhodčí

(hlavní i všichni vedlejší) budou před hrou

informováni kdo z hráčů každého týmu je kapitán a kteří hráči jsou asistenty kapitána.
(http://www.cslh.cz/sledge)
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Ledová plocha
Za hřiště pro lední sledge hokej budiž považováno standardní hokejové kluziště
se standardními brankami. Lavičky pro hráče a trestné lavičky musí být zepředu
chráněny plexisklem

a musí mít přístup k rovině ledu. To znamená, že sportovci by měli

být schopni opouštět a nastupovat na ledovou plochu bez asistence či vyzvednutí
doprovodným personálem či trenérem. Stejný princip platí jak pro trestné lavečky tak
pro lavičky střídajících hráčů. Podlaha v těchto boxech (střídající i trestné lavičky) by
měla být pokryta ledem či

jiným plastickým materiálem, aby nedocházelo k poškození

bruslí. Jakékoliv vedlejší vyčnívající

či

vystupující

součásti

musí být označeny

a zabezpečeny, aby se zabránilo možným zraněním.
V případě, že hřiště nesplňuje stanovené podmínky, tedy hráči nemohou bez pomoci
nastupovat a opouštět ledovou plochu,
území na ledové ploše mezi

středovou

rozhodčí

obvykle určí každému týmu vlastní

a modrou čárou, které je mimo hru. Je v zájmu

hry určit toto území nejmenším jak jen to je možné. Předchází se tak častým
přerušováním

hry. (11ttp://www.cslh.cz/sledge)

Území pro trestané hráče je určeno podobně, je-li to možné, používá se raději
trestných laviček. Jakákoliv hádka, hrozba mezi hráči soupeřících týmů nebo působení
na rozhodčího vycházející z označeného území pro trestané hráče může vést k uložení
dalšího trestu. V okamžiku, kdy puk překročí linii vymezující území mimo hru (tzn.
Trestné území

či

území pro

střídání)

a dotkne se hráče

či

vybavení v tomto území,

hlavní nebo čárový rozhodčí je povinen přerušit hru, aby předešel zásahům nehrajících
hráčů

a aby se vyvaroval možným zraněním hráčů v tomto území.

(11ttp://www.cslh.cz/sledge)
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Vybavení pro sledge hokej

Sledge brusle- výška základní konstrukce od po\Tchu ledu po dno konstrukce budiž v
rozmezí od 8,5 do 9,5 cm. Materiál použitý na výrobu konstrukce nesmí mít
větší

než 3 cm a jeho konce mohou být zahnuty

maximálně

konstrukce sání. Maximální celková délka nožů nesmí
Doplňky

různá

a

zlepšení

Puk musí být schopen rolovat pod

na

do poloviny

překročit

vnitřní šířky

délku 1/3 sledgebruslí.

sledgebruslích

sáňkami.

průměr

jsou

Né víc jak 1/3 bruslí

zakázané.

může

zastavit puk

(pouze nože bruslí). Poduška k sezení, je-li užita, nesmí překročit od ledu vzdálenost 10
cm a nesmí překračovat a přesahovat přes boční konstrukci bruslí.

Sedačka

může

bruslí

být vybavena opěrkou na záda, ovšem ta nesmí jakkoli překážet sedícímu hráči ve hře.
Opěrka

by mela být

změkčena,

rohy zakulaceny, aby se

předešlo

možným

zraněním.

Žádné výběžky a výčnělky nad sáňky či sedačku (mimo opěrku} přesahující 10 mm
nejsou povoleny.

Chrániče

se užívají na ochranu chodidel,

uvolnění, popřípadě

Opakované

způsobující přerušení

kotníků,

chráničů

opakovaná ztráta

kolen a kyčlí

na ledové hrací ploše

hry bude trestána. (http://www.cslh.cz/sledge)

Hokejky - Hráčské hole nesmějí přesáhnout délku maximálně 100 cm.

stojící na

ledě

hráče.

od rukojeti po lopatu (úderovou plochu). Hloubka

Hůl

zubů

bude měřena

na spodní

části

hole nesmí překročit 4 mm. Hole nebudou zakončeny jediným ostrým koncem, ten bude
mít minimálně 6

zubů

(3 na každé

straně),

aby se

předešlo

možnému poškození ledové

hrací plochy. Žádný zub na holi nebude kuželový a nebude končit ostrou špičkou, aby
nezpůsobil

Spodní

možná bodná zranění

část

rány,

ať

už záměrné nebo náhodné.

hole bude vyrobena ze silného a pevného materiálu (např. ocel}, nesmí však

překročit šířku
nepřekročí

či

zbytku hole, nesmí být delší než 10,2 cm (4 palce). Výška spodní

1 cm od pevné

plochami ke

střelbě.

části

hole.

Obě

hole

hráče

těchto

Maximální velikost

by měly být

opatřeny

části

úderovými

lopat odpovídá velikosti úderové

plochy na juniorské hokejové holi. Všechny hrany hole budou zakulaceny s minimálním
3 mm zakulacením rohů.
nepřesáhne

Zakřivení

lopatky

hloubku 1,27 cm {0,5 palce).

nezávislých holí, každé s jednou lopatou ke

či

vyrytí drážky kdekoli po celé délce hole

Hráč může

střelbě.

vybavena širší lopatou.
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využít ke

hře

dvou navzájem

Jedna z brankářových holí může být

Lopatu

brankářské rozšířené

hole nesmí být delší než 35 cm a vyšší než ll cm, nebo

nižší než 7,62 cm (3 palce).
lopaty). Zahrnuta může být

Brankářská

obdobně

plochou pro odraz (zuby na spodní
vpřed

jako hokejka hráče,
části

měla

holí (úchopy ve stejné výšce) by

hokejka nesmí být vyšší než 100 cm

být shodná,

druhá nesmí být zahrnuta nebo jinak upravena,
nepřesáhnou rozměry

a úderná plocha (lopata) hokejky

vyrobeny ze

dřeva,

jiným

hráči

umožňuje

případě,
může

obyčejné hráčské

Ručka, tělo

síťkou či

však být vybavena delší

lopaty), ne však vyšší než 1 cm. Délka obou

i vzad a lépe se tak hraje sledge hokej. V

rozměry

může

(včetně

že

to snazší pohyb bruslí

brankář

užívá dvou holí,
střelbě,

však mít lopatu ke

její

hole pro lední sledge hokej.

(včetně brankářské

hole) mohou být

plastu nebo hliníku (titanu). Nesmí být vybaveny žádnou kapsou,

důmyslným zařízením

či

brankáři

pro chycení

nespravedlivou

či

zadržení puku, které by dávalo
při

výhodu

hře.

(http://www.cslh.cz/sledge)
Výstroj

brankaře

Je povolena, aby brankář užíval při hře zvláštního vybavení, jako jsou např. vyrážecí a
lapací rukavice (česky -lapačka a vyrážečka).
Je povoleno, aby tyto rukavice měly výčnělky či hroty sloužící k odrazu, musí však být
k rukavici

připevněny

nepřesáhnou

Výstroj

a

činit

s ní jeden celek.

Jednotlivé zuby

těchto

rukavic

délku 4 mm. Tento typ rukavic je alternativou k druhé brankářově holi.

brankáře

který se po své

bude konstruována tak aby nebyla schopna sama od sebe zatavit puk,
hraně

brankářovo

kutálí pod úrovní sledge brusle. (to znamená, že

sedátko a ostatní výbava

včetně

konstrukce bruslí musí být ve vzdálenosti

minimálně

8,5-9,5 cm nad úrovní ledové hrací plochy. (http://www.cslh.cz/sledge)
Ochranné prostředky

Nošení regulérní hokejové helmy s kovovou přední maskou
chrání horní
nesmějí

část obličeje

je povinné.

Vnitřní

chránícího krk je povinné.

sledge hokeje,

především brankáři,

štítem z plexiskla, který

ochranná vystýlka helmy a

být z helmy demontovány. Nošení ochranného

prostředku

či

Doporučuje

krčního

chrániče

límce

se dále, aby všichni

či

hráči

uší

jiného
ledního

byli vybaveni veškerou možnou ochrannou výstrojí,

která je uznána a definována pravidly pro hráče klasického lední hokej.
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Po prvním varování hráče od rozhodčího v důsledku vadnosti, špatného připevnění či
uvolnění

výbavy výstroje bude

výstroj,

udělen

lehčí

hráči,

trest.

který nosí takto

(charakteristika

vadně upevněnou či

výstroje

hráčů

ochrannou

sledge

hokeje).

sledge bruslí, u nichž je zvýšené riziko

způsobení

(http://www.cslh.cz/sledge)
Nebezpečné

vybavení
chráničů,

Užívání podušky,
zranění,

je zakázané.

holí

Rozhodčí

či

a technický delegát IPC pro lední Sledge hokej mají

právo přeměřovat brusle, hole a ostré konce na holích, jak na ledě, tak ve skladišti
vybavení

či šatně

či rozhodčí

o

týmu,

ať

už před či během utkání. Doporučuje se, aby hlavní rozhodčí

vedlejší prohlédl veškeré vybavení

bezpečnosti

vybavení

hráčů ještě

než

začne

týmů před začátkem

utkání. Ujistí se tak

samotná hra. Shledá-li

některou součást

jako nevyhovující, je v jeho kompetenci zakázat přítomnost této věci na ledě, dokud
nebude opravena a shledána bezpečnou Technickým delegátem IPC
hokeje. Vybavení, které je v rozporu s pravidly bude

sledge ledního

okamžitě odstraněno

z hrací

plochy a tým za toto vybavení bude potrestán menším trestem za každé takové porušení
pravidel.

Brankář,

který dostal takovýto trest nemusí pustit hrací plochu, trest za

vykoná jiný hráč týmu, který vyl v

době udělení přítomen

používání stejného,

či

udělení

1O minutového

osobního

něj

na ledové ploše. Opakované

podobného vybavení, které je v rozporu s pravidly povede k
trestu

(http://www.cslh.cz/sledge)
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hráči,

který tak

opakovaně

činil.

3. Praktická

části

V praktické
českých

část

se zabývám problematikou

přípravy hráče

sledge hokeje v

hokejových klubech. V další kapitole uvádím cíl výzkumu a úkoly. Dále

popisuji metody, které jsem použil

při sběru

dat, abych došel k cíli, a charakterizuji

zkoumaný vzorek. Následující kapitola přináší výsledky a hodnocení výzkumu. Dále v
části vytvářím

praktické

dle rozboru tréninkových jednotek

příklady cvičení

na

ledě

i

mimo led.

3.1.

Cíle a úkoly výzkumu

V úvodu mé

bakalářské

práce jsem psal o

úspěchách českého

sledge hokeje na

mezinárodní scéně. Český sledge hokej prochází v současné době určitým vzestupem,
kdy se dostal až do nejvyšší kategorie mistrovství
úspěchy

je stále na

poznatcích, které

počátku

český

světa.

Ale i

přes

veškeré

současné

svého vývoje. Je to znatelné nejen v teoretických

sledge hokej nemá v podobě žádné publikace, ale také

z hlediska praktických zkušeností v přípravě tréninku hráčů. Cílem mé bakalářské práce
je pomocí rozboru tréninkových jednotek a pomocí dotazm'kového
současný

stav

přípravy hráče

navrhnout

příklady cvičení

na

sledge hokeje a dle
ledě

šetření

zjištěných výsledků

zjistit

se pokusit

i mimo led, které by byly vhodné pro další rozvoj

hráče.

K tomu, abych se dopracoval k výsledkům, jsem si stanovil následující úkoly:
1. Pomocí dostupné literatury popsat v teoretické části obecné charakteristiky
sportovního tréninku zdravotně postižených sportovců.
2. Na základě pozorování tréninkových jednotek udělat rozbor současné přípravy a
práce z hráči sledge hokeje
3. Pomocí dotazníku zjistit úroveň přípravy v českém sledge hokeji.
4. Po vyhodnocení výsledků dotazníkového

šetření

a rozboru tréninkových

jednotek se pokusím navrhnout příklady cvičení na ledě i mimo led.
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3.2.

Metodologie
vědní

Metodologie se zabývá teorií a charakteristikou

metody,

včetně

výzkumných metod, je to nauka o obecné metodě vědeckého bádání, nauka o metodách
vůbec.(Klimeš,

1981 ). Metodologie je tedy

věda

o metodách, skrze které máme

možnost poznávat existující sociologické systémy. Metodologie se

dělí

na kvalitativní a

kvantitativních. (Hendl, 1999).

3.2.1. Metoda sběru dat
V rámci výzkumu jsem zvolil dvě metody sběru dat: pozorování a dotazník.
Pozorování chápeme jako
umožňuje

cílevědomé

vnímaní výchovných

jevů

a

procesů,

které

odhalit základní charakteristiky, ale i vztahy a souvislosti objektivní realitypatří:

cílevědomost,

a technik sloužících ke

shromažďování

výchovné situace. K základním charakteristikám pozorování
plánovitost a

systematičnost, výběr prostředků

materiálu, objektivnost pozorování, způsob záznamu pozorování a apod.
(Dobrovolská, 1987)

Metoda dotazníková: tato metoda slouží k hromadnému získávání
dotazovaných (zkoumaných) osob. Základní podmínkou pro
dotazník je

přesná

znalost

cílů

úkolů,

a

jichž chceme

dobře

a

účelně

prostřednictvím

údajů

od

sestavený
dotazníku

dosáhnout. Otázky musejí vycházet z dobře formulovaného cíle výzkumu. Otázky
musejí být jasné tak, aby umožňovaly výstižné, konkrétní a jednoznačné

odpovědi.

(Dobrovolská, 1987)

První metoda, kterou jsem použil, byla metoda pozorování. Používal jsem přímé
pozorování tréninkových jednotek, které jsem zaznamenával do dokumentu- Záznam
tréninkové jednotky, viz

Příloha č.

3. Po této fázi jsem

udělal

rozbor podle, kterého

jsem vytvořil pHklady cvičení na ledě i mimo led.
Dotazníkové

šetření proběhlo

v březnu roku 2008, bylo orientováno na

české

sledge hokejové hráče. Dotazník obsahoval pět otázek formou uzavřených odpovědí.
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Kromě uzavřených

otázek se používají také otázky

respondenti dle své úvahy. Otázky
dvěma

uzavřené

dávají

otevřené,

respondentům

kde odpovídají

možnost volby mezi

i více alternativami. Dotazník je součástí Přílohy č. 4.

3.2.2. Výzkumný vzorek
Prostřednictvím

Tomáše Zelenky,

reprezentačm'ho

trenéra

českého

sledge

hokeje, jsem měl možnost aplikovat dotazník a získat tak potřebné informace
pro dosažení mého cíle.
Hráči

širšího

reprezentačm'ho výběru

celorepublikový charakter. Výzkumu se
kteří jsou vybráni

hrají ve více klubech, takže

zúčastnilo

25

mají

hráčů reprezentačního výběru,

ze šesti českých sledge hokejových klubů.
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odpovědi

3.3.

Výsledky výzkumu

3.3.1. Rozbor pozorování
Prvním úkolem mého výzkumu bylo pomocí metody pozorování zaznamenat a
vyhodnotit na jaké úrovni je

současný

sportovní trénink sledge hokejistů jak na ledě, tak

mimo led.
Podle Dovalila, sportovní trénink ve

skutečnosti

probíhá jako komplexní proces.

V detailnějším pohledu to znamená pojímat ho jako:
funkční

•

proces morfologicko -

adaptace,

•

proces motorického učení,

•

proces psychosociální interakce.

Jmenované procesy vymezují sportovní trénink jako celek,
podmiňují,

při

tom se

vzájemně

prolínají a doplňují.

Z těchto

procesů,

které vymezují sportovní trénink, jsem si vybral pro dosažení

mého cíle proces morfologicko-funkční a motorického učení.
Moďologicko-funkční
prostředí.(Dovalil,

Proces

proces

Je

schopnost

přizpůsobovat

vlivům

se

2005)

motorického

učení

je

osvojování,

zdokonalování

a

stabilizaci

dovedností.(Dovalil, 2005)
Na základě rozboru klubových a reprezentačních tréninkových jednotek jsem dospěl
k názoru, že z hlediska

moďologicko-funkčního

procesu se

trenéři

spíše

zaměřují

na

vytrvalostní styl tréninku.
Trenéři

V

českém

se z mého pohledu málo

věnují

rozvoji silových a rychlostních schopností.

sledge hokeji se trenéři nevěnují a nepraktikují tréninky mimo led.

V procesu motorického

učení

je rozvoj dovedností pouze základních

cviků hráče,

který

nevede k dalšímu rozvoji a zdokonalování.
Na konci praktické

části

se pokouším, dle dostupných informací porovnat

úroveň

tréninkového procesu českého a amerického sledge hokeje.
Na

základě

tohoto rozboru jsem se pokusil

vytvořit přl'klady cvičení,

které by

napomohli posunout trénink dále v silových schopnostech a dovednostech hráče.
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3.3.2. Dotazníkové šetření
Otázka č. 1

Jak často trénujete v hlavním období na ledě?

Tabulka č.l Četnost tréninkoyých jednotek v hlavním období
Cetnost tréninkový_ch .iednotek v hlavním období
Relativní četnost vůči
Cetnost
celkovét.nupočtu

a) lx týdně

14

56%

b) 2x týdně

ll

44%

c) 3x a více týdně

o

0%

25

100%

Součet

Grafč.l

Četnost tréninkoyých jednotek v hlavním období

četnost tréninikových jednotek v hlavním období

44%

56%

Ig

a) 1x týdně lil b) 2x týdně Cl c) 3x a \Iee týc:tlě I

Četnost tréninkových jednotek v hlavním období hráči využili jen dvě možnosti.

Jeden krát

týdně

jeden a

půl

hodiny 56 %

hodiny 44 % dotazovaných hráčů.
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respondentů

a dvakrát

týdně

jeden a

půl

Otázka č. 2

Jaké dovednosti trénujete na ledě nejvíce?

Tabulka č. 2 Dovednosti

Dovednosti
Cetnost

Relativní četnost vůči
celkové~UJ'OČtu

a) Střelba
b) Přihrávka
c) Bruslařské dovednosti
d) Klamání a kličkování
e) Technika holí

13
4
8

Součet

25

Grafč. 2

52%
16%
32%
0%
0%
100%

o
o

Dovednosti

Dovednosti

• a) Střelba

1!1 b) Piii'Yá\ka

o d) Klanání a

kličkOiánf

o c) Bruslaské c:ba::tnosti

111 e) Technika tdí

Na otázku jaké dovednosti v tréninkové jednotce používáte
odpověděli

nejvíce na

respondentů.

střelbu

50%, na

bruslařské

Další možnosti nebyly využity.
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dovednosti 32% a

nejčastěji,

přihrávku

16 %

Otázka č. 3

Jak často se věnujete přípravě mimo led?

Tabulka č. 3 Četnost individuální přípravy
Četnost individuální přípravy
četnost
Relativní četnost vůči
celkové~UJ'Očtu

a) lx týdně
b) 2x týdně
c) 3x a více týdně
d) nikdy

6
3

o
16
25

Součet

Grafč.

3

24%
12%
0%
64%
100%

Četnost individuální příprayy

Četnost pfipravy mimo led

Io a) 1x týdně

1!1 b) 2x týdně O c) 3x a více týdně Od) nikdy

I

K otázce přípravy mimo led se potvrdil výsledek z pozorování, že 64 % hráčů se
mimo led vůbec nepřipravují, 24 %jeden krát týdně a 12 % se připravuje dvakrát týdně.
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Otázka č. 4

Používáte na trénink mimo led speciální pomůcky? (vodní vaky. balanční
míče. aerobar)

Tabulka č. 4 Použití speciálních pomůcek mimo led

Použití speciálních pomůcek mimo led
Vodní vaky
Balanční míče

Aerobary
Medicinbaly

V této otázce vypíši
dotazovaných dva
sedmnáct
čtyři

hráčů,

Ano

Ne

2
17
1
23

3
6

odpovědi

hráči, tři hráči

hráčů.

o
2

Neznám
20
2
24

o

Vodní vak používá z dvaceti

nepoužívají a dvacet neznají.

Balanční míče

šest nepoužívá a dva neznají. Aerobary používá jeden

hráč

neznají. Medicinbaly používá dvacet tři dotazovaných a dva nepoužívají.
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pěti

používá
a dvacet

Otázka č. 5

Líbil by se Vám individuální trénink zaměřený jen na
dovednosti?(bruslení. technika holí)

Tabulka č. 5 Trénink zaměřený na dovednosti

Trénink zaměřený na dovednosti

Ano
a) Bruslařský a obratnostní trénink
b) Cvičení na techniku holí a zakončení
c) Cvičení na rozhodování a kličkování

Na otázku hráči odpovídali velice pozitivně.
chtělo

dvacet čtyři hráčů, jeden hráč nechce.

líbil dvaceti

třem hráčům,

dva

24
23
20

Bruslařský

Cvičení

pět

a obratnostní trénink by

na techniku holí a zakončení by se

hráči nechtějí. Cvičení

dvacet hráčů by uvítali tento trénink,

Ne
I
2
5

na rozhodování a

kličkování

z nich nevyžadují takto zaměřený trénink.
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Srovnání tréninku v českém a americkém sledge hokeji

3.4.

V

závěru

tréninku v

této kapitoly bych

českém

chtěl stručně

porovnat

přístup

ke specializovanému

a americkém sledge hokeji. Vycházim ze studie tréninkových

jednotek, dotazníku a odborných materiálu Kevina Sullivana, amerického trenéra sledge
hokeje na paralympijských hrách v Turíně.
Z pozorování jsem zjistil, že sledge hráči v České republice jsou trénováni spíše
do vytrvalostm'ho pohybu a to se odráží ve stylu hry.

Momentálně nám

chybí

silovější

typy hráčů a ty získáme jen zlepšením tréninku na ledě. Další rozdíl vidím v přípravě na
tréninkovou jednotku, která není žádná. V americkém sledge hokeji se v tréninkových
větším

jednotkách objevují silové prvky. Styl tréninku je veden do rychlosti a
tréninkovém nasazení. Další rozdíl

spatřuji

v obsahu tréninku,

podstatně

více se

zaměřuje na individuální herní činnosti a individuální taktiku. Český sledge hokej se
věnuje

Věnuje

jen komplexní systematice.

systémům.

se zejména herním kombinacím a herním

Tréninkové jednotky v americkém sledge hokeji se

zaměřují především

na

individuální technické a taktické dovednosti.
Celkově
trenérů

lze konstatovat, že jsou to zajímavá

k zamyšlení, které

přístupy

jsou lepší a

zjištění,

vhodnější

jež

můžou

pro herní

vést mnoho

růst hráčů

sledge

hokeje.

3.5.

Příklady cvičení

Sledge hokej je týmový sport, vyhrávají nebo prohrávají mužstva a ne jedinci.
Týmový výkon se skládá z individuálního výkonu. Zlepšení v individuálních činnostech
by

mělo přispět

k lepšímu týmovému výkonu.

svými dovednostmi,

kondičními,

své práci chci uvést

příklady cvičení

psychickými
pro

Samozřejmě

každý jedinec je limitován

předpoklady

a zdravotním stavem. Ve

hráče

sledge hokeje, které by zlepšily jeho

výkonnost. Hlavním faktorem zlepšení je dovednost na
důležitou

součástí

roli

kondiční připravenost.

ledě.

Souhra přípravy na

ledě

Pro zlepšení na

hraje

a mimo led je nezbytnou

komplexního vývoje a zdokonalování hráče sledge hokeje.
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ledě

3.5.1.

Příprava

na ledě

Přípravu na ledě

bych rozdělil na dvě základní činnosti, které se navzájem doplňují.

•

Bruslení sledgy - rychlost, změny směru a technika

•

Technické dovednosti -vedení kotouče, přihrávání a střelba

Bruslení na sledgy a technické dovednosti
Bruslení na sledgy je základní a
všechny ostatní dovednosti.

Při

kondičně nejnáročnější činnost.

pohybu jakým je bruslení není

N a bruslení se vážou

důležitá jen

síla v pažích,

ale i samotná technika a rytmus pohybu. Rychlost a prostorové vnímání to jsou
hlavními cviky individuálního a týmového tréninku. Dalším
změna směru. Při

konzultaci s Tomášem Zelenkou,

důležitým

reprezentačním

pohybem je

trenérem, mi tyto

všechny informace potvrdil. Bruslení samo o sobě je posilovacím cvikem.
Těžiště

se stále

střídá

a

hráč

musí držet rovnováhu. Na sledgy se musí dbát

největší

důraz:

•

zrychlení z místa

•

zrychlení z pohybu

•

v rychlosti změn směrů,

obratů

•

v rychlosti při vyjíždění

oblouků

•

zvládnutí techniky - udržuj rychlost

Při

nácviku bruslení zdokonalujeme její plynulost. Provádíme bruslařské dovednosti

a využíváme branek (obr.
koncentraci a pozornosti.

č.

1).

a otoček

Příklad

Při cvičení

hráče

nutí k větší

bruslařské

dovedností

takhle vedeného cviku nám
se používají všechny

techniky. Start, přímé bruslení, změna směru, obraty a vyjíždění z oblouku.
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Obr.

zaměřujeme

Dále se

směr

reagujeme na jeho
První

tři

odpichy

I

na prostorové vnímání, sledujeme pohyb

(obr.

č.

2)

Důraz

pomůžou

Při

Při

protihráče

končetin.

samotném utkání nám
nebo

startu používáme všechny svalové partie v horní

části

a získat

buď

a

přihrávku,

se odpoutat od

náskok na průnik.

protihráče

kladem na první pohyby horních

odpichy musí být velice silové a dynamické.

dostatečný
těla

č.

prostor pro

a břišní svaly. Je to fyzicky velice náročné.
Změna směru může

buď přihrávka, střelba
části

tréninku.

Hráč

být

prováděna

nebo pomoc
rozcvičí,

se

tak dvakrát za sebou, potom musí nastávat

spoluhráče. Příklad

toho

cvičení

zapracuje a zdokonalí své

se

zařazuje

bruslařské

v první

dovednosti. V

první fázi bez kotouče, v druhé fázi pracujeme s kotoučem.
Dynamické

změny,

jak v bruslení, tak práci s hokejkami by se

měly

opakovat v každé

tréninkové jednotce. Sledge hokejista se adaptuje na rychlost a tréninkové tempo.
Intenzita
časového

cvičení

intervalu.

je daleko

Důležitá

intenzivnější,

je to dáno zmenšením prostoru a

je rytmizace pohybu a harmonická reakce na

kterým je branková konstrukce. Hlavním motorem sledge hokeje je
ale

nejdůležitější

kličkování

samozřejmě

podnět,

pohyb,

je souhra bruslení s hokejovými holemi. Prvky, jakým jsou klamání,

a fintování,

vyjadřují

myšlení

hráče. Bruslařská

být obsahem každého individuálm'ho a týmového tréninku.
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obratnost s holemi by

měla

č.

Obr.

2

•

I

Obr.

č.

13

3
42

V dalším

cvičení

(obr.

č.

3) zdokonalujeme pravidelný manévrovací rytmus

bruslení a techniky hole. Rytmizace
pohybovou plynulost.

Můžeme

Proměnlivost cvičení

a prostorové

monotónnosti. (obr.

č.

učí hráče

získávat

využít stejného nebo
změny

č.

střídavého

na celém kluzišti

4)

Obr.

dynamičnost,

4

43

techniku a

pohybu

kličkování.

zabraňují

tréninkové

Pomocí branek vznikají herní situace a nabízejí pozitivní dovednostní návyky.
Cvičení

by

měla

mít dva motorické pohyby a pak

na malém prostoru je rozhodování.( obr.

č.

zakončení.

5)

•
Obr.

č.
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5

Dalším prvkem tréninku

Obr.

č.

6

Vznikají růmé alternativní možnosti řešení. Opakováním a osvojováním dochází
k rozhodovací automatizaci.
improvizace.

Hráč

Vytváří

startuje s kotoučem, po

rozhodovací situace, poslední
nacvičují

návyk pro rychlé

individuální

nejdůležitější

činnosti.

změny

průniku

a tím je

voleb

zvratná

zakončení.

řešení

klička

a možností

a pak vzniká

Na malém prostoru se

Do nácviku se zapojuje i spolupráce dvou

hráčů.( obr. č.

6) Využíváme většinou prostor v útočném pásmu. Branky nám opět nahrazují protihráče
k

manévrům

a ke spolupráci

hlavními faktory.

Zakončení

prostoru.

Spolupráce
kličkování
cvičení

Důležité

hráčů

by

hráčů. Uvolňování

s kotoučem,

je zrychlení a zpomalení

mělo

hráče

být jednoduché s jednou

je spojena s technickou

vyspělostí.

přihrávání

na

a

přihrávku

přihrávkou

a

střelba

jsou

do volného
zakončením.

Trénink kontroly

kotouče

a

pomáhá zvýšit individuální a týmový výkon. Hry na zmenšeném prostoru a

mají ideovou podobnost s utkáním.

Příklady

cvičení

v individuálním i týmovém tréninku. Využívání branek jako
nahrazují bránícího hráče se mi osvědčilo.
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se dají použít

překážek,

které nám

Výhodou je

průniků

pak zrychlit do
ledě

jsou fyzicky

přípravy

3.5.2.

která nutí

a

hráče

zakončení

náročné.

zpomalit,

udělat

do branky. Všechny

dlouhou

kličku,

reagovat a

prováděné změny směru

Rozvoj pohybových schopností je nezbytnou

na

součástí

sledge hokejisty.

Příprava

Příprava

trénink v suché
led

šířka,

měl

mimo led

mimo led je nedílnou
přípravě

využívat

má své

především

součástí přípravy hráče

opodstatnění. Hráč

sledge hokeje.

Kondiční

sledge hokeje by v tréninku mimo

rozvoj silových schopností a technických dovednosti

s hokejovými holemi. Základ cviku tvoří pohyb, pomocí kterého působíme na vybranou
svalovou skupinu. Cvik provádíme ve zvoleném rytmu a tempu. Má
pohybu, který provádíme trupem, hlavou nebo horními
změny směru při

použít i

pohybu.

změny směru při

Cvičíme

končetiny.

určený směr

Mužem použít i

s vlastní vahou těla nebo používáme náčiní.

pohybu. Podle funkce

dělíme

Můžeme

svaly na posturální a fázické.

Posturální svaly mají sklon ke zkracování, proto je musíme protahovat. Využíváme
strečinková cvičení

na jejich protažení. Fázické svaly mají sklon k oslabení, proto je

musíme posilovat.
V

přípravě

Samozřejmě

mimo led

sledge

hokejista využívá omezených možností.

hraje hlavní roli zdravotní stav. Pro pohyb na sledgy potřebuje nejen silné

paže, ale celý svalový aparát v horní

části těla.

sledge hokejistu.
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Posilování je

nejčastější přípravou

pro

3.5.3. Pn1dady posilovacích cvičeni
Cvičení
Příloha č.

je specifické a proto použijeme rady a zásady pro posilování. (viz.

2) Ve ·své práci se snažím vybrat optimální cviky a

činky, kotouče,

balanční míče.

protože mu

pomůcky.

Klasické malé

medicinbaly, expandéry až po dnešní novinky, vodní vaky, aerobary a

Posilováni horní

umožňuje

části těla je

pro sledge hokejistu nejdůležitější

pohyb po ledové ploše. Snažil jsem se vybrat cviky jednoduché

pro dostupnost sportovce. Všechny cviky

může

použít jak v tělocvičně, tak v domácím
obtížnější.

tréninku. Snažil jsem vybrat posilování od jednodušších partií až po
Důležitou

roli hraje zdravotní stav sportovce. Dalším faktorem je

hmotnost daného
individuálně

činností,

náčiní.

počet

opakování a

Dále se rozlišuje, jestli handicapový sportovec

cvičí

nebo s asistentem.

Cvičení

s malými činkami

Obr.

Výhodou

cvičení

cviky. Na obrázcích

č.

s malými
1

(viz. Příloha č. 1, funkce

ač.

svalů

činkami

2 jsou

č.

1

je jejich manipulace. Vybral jsem základní

příklady cvičení

na posilování horních

horních končetin) Vybírám jednoduché cviky,

končetin.

důležité je

jejich technické provedení. Podle výkonnosti určíme počty opakování a počet sérií.
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Obr.

č.

2

Cviky provádíme na počet opakování. Nepoužíváme
při

činek

kruhovém tréninku. Hmotnost malých

se

časový

interval, který se používá

určuje,

podle toho jak je zdatný

sportovce.

Obr.

Při

dalších

cvičení

partie. Na obrázku

Příloha č.

3

využíváme leh na zádech a
č.

břiše.

Oba cviky používají jiné svalové

3 se posilují prsní svaly a horní

funkce svalu hrudních a horních
(viz.

č.

1, funkce

svalů

končetin)

Na obrázku

zádových)
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končetiny.

č.

(viz.

Příloha č.

1,

4 se používají zádové svaly.

Obr.

Cvičení

č.

4

s kotoučem

Obr.

č.

5

Na obrázcích je vidět změna posilovacího náčiní.
části těla. Cvičení

hokejisty. (obr.

č.

Opět

se zaměřujeme na svaly horní

provádíme v sedu. Hmotnost kotouče se určuje podle zdatnosti sledge
5)
49

Posilujeme horní končetiny, svaly hrudní a břišní. (viz.
posilujeme svaly pažní a zádové. (viz.

Příloha č.

Příloha č.

1) Na obrázku č. 6

1, funkce svalu horních končetin a

zádových)

Obr. č. 6
Cvičení

s medicinbaly

Obr.
Cvičení

7

s medicinbaly je velice používané a oblíbené

statické poloze, tak za pohybu plného
bočními

č.

míče.

pohyby přihráváme trenérovi.
50

náčiní. Může

Na prvním obrázku

se používat jak ve
cvičíme

v sedu a

Používáme
končetin

hodem

a

břišní

břišních

přihrává

svaly. (viz.

svaly a horní

končetiny.

(viz.

svalu) Na druhém obrázku

č.

Příloha č.

8 provádí sportovec hrudní záklon a

trenérovi. Používáme svaly horních

Příloha č.

1)

Obr.

č.

8

Obr.

č.

9
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1, funkce svalu horních

končetin,

svaly hrudní a

břišní

Další cviky s medicinbaly provádíme vleže na zádech a
sportovec v poloze na zádech, zvedá se

vpřed,

břichu.

Na obrázku

odhodí trenérovi a

přijímá

ho

č.

9 je

zpět

do

ohnutého náklonu trupu vzad.

Posilujeme horní
druhém obrázku

končetiny,

č.

hrudní a

břišní

svaly. (viz.

Příloha č.

1, funkce svalu) Na

1O se pozice mění na leh na břicho. Z polohy hrudm'ho záklonu kdy

jsou ramena nad podložkou, odhodí medicinbal trenérovi a
svalstvo a paže. (viz.

Příloha č.

1, funkce svalu zádových)

Obr.

č.

52

10

zpět.

Posilujeme zádové

Cvičení

s vodními vaky

Obr.
Cvičení

s vodními vaky je nová

rozšířena

vody.

a používaná. Vak je

Cvičení spočívá

sílu proti odporu a

zároveň

pomůcka

naplněn

v pohybu a

Příloha č.

č.

na posilování.

břišní

a

mění

je už velmi
podle obsahu

vaku. Sportovec musí a vynaložit větší

držet rovnováhu. Na obrázku

končetinami

Momentálně

vodou, takže hmotnost se

č.

ll vidíme, jak sportovec

svaly, svaly horních

1, funkce svalu) Na dalších obrázcích je

Vodní vak držíme horními
(obr.

ll

změny směru

rotuje s vodním vakem. Používáme
(viz.

č.

končetin

změna

a hrudní svaly.

polohy na leh na záda.

můžeme provádět několik

kombinací

cviků.

12 ač. 13.) Používáme svaly horních končetin, hrudní svaly a břišní svaly. (viz.

Příloha č.

1, funkce svalu)
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Obr. č. 12

Obr.

Obr.
Na obrázku

č.

14

při

Tento cvik je velice

(obr.

č.

13

14

posilováním využíváme jak vodniho vaku, tak i

balančního míče.

náročný. Při

držet rovnováhu.

pohybu pažemi musíme

Posilujeme horní končetiny, hrudní svaly a
Pomůcky

č.

č.

břišní

15)
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svaly. (viz.

zároveň

Příloha č.

1, funkce svalu)

Obr.

Cvičení

č.

15

s expandéry

Obr.

č.

55

16

Expandér lze popsat jako pružné lano s úchyty na koncích. Nespomou výhodou je
možnost regulace

zátěže.

Záleží na

míře

napnutí pružného elementu. Pro

hráče

sledge

hokeje se expandér používá na posilování horních končetin a svalstva trupu. Všechny
tyto svalové partie jsou použity

při

cviku na obrázku

č.

16. (viz.

Příloha č.

I, funkce

svalu)

Cvičení

s aerobary

Aerobar je pružná laminátová planžeta s rukojetí

uprostřed.

Vyrábí se v růmých

délkách i proftlech, plochá planžeta nebo tyčový proftl a s růmou pružností. Účelem je
rozkmitat aerobar v určité poloze a po určitý čas v této

Obr.

č.

17

Obr.

č.

18
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činnosti pokračovat.

(obr.

č.

17)

Na obrázku

č.

18 je

příklad cvičení

aerobarem. V této poloze rozkmitáme planžetu

protisměmým pohybem paží a trupu vpřed a vzad. Účel je posilování zádového

svalstva. (viz.

3.5.4.

Příloha č.

Strečinkové

1, funkce svalu zádových)

cviky

Pojem strečink označuje proces prodlužování vazivové tkáně a

svalů.

Výzkwnné

práce prokázaly, že pohyblivost neexistuje jako obecná vlastnost, ale že je
charakteristická pro jednotlivé klouby a jejich pohyb. To znamená, že rozsah pohybu je
specifickou vlastností každého kloubu v těle. Handicapovaný sportovec
například

být

ztuhlý v ramenných kloubech. Pokusy o nalezení souvislosti mezi

pohyblivostí a somatotypem vedly k nejednotným
být trénink,
podle

může

potřeb

zaměřený

výsledkům.

Z tohoto

na zlepšení rozsahu kloubní pohyblivosti,

individuálního sportovce a jeho konkrétní sportovní

sledge hokejisty nepotřebně patří i

strečinkové

důvodu

speciálně

činnosti.

Do

musí

upraven
přípravy

cviky. Tady jsou ty nejzákladnější: svaly

šíje, svaly krku, prsní svaly, svaly ramen, svaly paží, svaly zápěstí.

3.5.5.

Příklady strečinkových cviků

Svaly šíje
Lehneme si na záda tak, aby byla hlava mimo desku. Asistent vás uchopí
rukama za hlavu. Uvolníme se, s výdechem nám asistent zvedá hlavu a
k hrudníku. Protahujeme trapézový sval. (Obr.
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č.

21)

tlačí

oběma

nám bradu

Obr.

č.

21

Svaly krku

Pravou paži vzpažíme,

pokrčíme

v lokti a

dlaň

položíme na levé ucho. Uvolníme se,

vydechneme a rukou přitahujeme k pravému rameni. Po protažení nastává výměna paží.
Protahujeme svaly boční strany krku. (Obr.

č.

22)

Obr.

č.

22
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Prsní svaly
Cvik provádíme v sedu. Spojte ruce za hlavou. Nadechneme se, zakloníme hlavu a
tlačíme

dozadu. Protahujeme velký prsní sval a deltový sval. (obr.

Obr. č 23

Obr.

59

č.

24

č.

23, č. 24)

Svaly ramen
Sedíme bokem k podložce,
se, vydechneme,

pokrčíme

předkloníme

loket a

předloktí opřeme

trup, hlavu a ramena

Protahujeme vnitřní stranu ramen. (obr.

č.

25)

Obr.

č.

60

25

o podložku. Uvolníme

přibližujeme

k úrovni podložky.

Svaly paži
Vsedě pokrčíme

paži v lokti a dáme ji za hlavu. Ruka by se

Druhou rukou uchopíme

pokrčený

loket, vydechneme a

Protahujeme trojhlavý sval pažní. (obr.

č.

26)

Obr.

č.

61

26

měla

tlačíme

dotýkat lopatky.

loket za hlavu dolu.

Vsedě

k

sobě.

za zády uchopíme

oběma

rukama provaz. Nadechneme se a

Protahujeme opět trojhlavý sval pažní. (obr.

Obr.

č.

62

27

č.

27)

přitahujeme

ruce

Svaly zápěstí
Sedíme,
opřete

zápěstí natočíme,

o prsty druhé ruky.

aby prsty

Zatlačíme

směřovaly vzhůru.

dlaní do

prstů.
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č.

část dlaně

jedné ruky

Protahujeme ohybače prstů. (obr.

28)

Obr.

Dolní

28

č.

4.

Hodnocení a diskuze
Při tvoření

rád

a vyvozování

připomněl svůj

závěrů

z pozorování a dotazníkového

cíl práce, který zní: Cílem mé

tréninkových jednotek a pomocí dotazníkového
hráče
ledě

sledge hokeje a dle

zjištěných výsledků

bakalářské

šetření

části

jsem

chtěl

bych zde

práce je pomocí rozboru

zjistit

současný

stav

se pokusit navrhnout příklady

i mimo led, které by byly vhodné pro další rozvoj
V teoretické

šetření

přípravy

cvičení

na

hráče.

vybrat, nastudovat a analyzovat literaturu o sledge

hokeji. Bohužel není žádná dostupná odborná četba o této problematice, tak jsem čerpal
z obecných informací o sportu zdravotně postižených.
Dalším z úkolů bylo pomocí metody pozorování tréninkových jednotek, zjistit
jaké nedostatky má současný trénink sledge hokeje.
Na

základě

pozorování jsem

tréninkové

přípravy. Především jsem

zaměření.

Jedním z velkých

mimo led. Toto
hráčů, kteří

zjištění

Z dalších

určité

rozbor, který mi dal výsledky hodnocení

sledoval

způsob

složení tréninkové jednotky a její

bylo, že tréninkový proces neobsahuje trénink

je pro mne velice

namáhají jen

kompenzační cvičení

zjištění

udělal

překvapivé

z

svalové partie svého

důvodu
těla

zdravotního postižení

Posilování,

strečink

a

by mělo být základem každého sportovního procesu.

výsledků

pozorování mi vyšlo, že trénink je

zaměřen

na vytrvalostní

schopnosti. Trénink neobsahuje rychlostní a silové prvky. Z hlediska motorického
učení,

procesu

které je

součástí

sportovního tréninku, se v tréninkových jednotkách

nevyskytovaly nové dovednosti. Trénink obsahoval pouze dovednosti základní, které
dále nerozvíjí a nezdokonalují jejich výkonnostní

růst.

Z těchto všech získaných

informaci, které jsem zjistil pomocí metody pozorování, jsem se pokusil
návod na zlepšení

přípravy hráčů

sledge hokeje. Tyto

příklady cvičení

vytvořit určitý

na

ledě

i mimo

led by měli dát určitý návod a zamyšlení pro trenéry na změnu přístupu k tréninkovému
procesu.
Dalším úkolem, který mi

měl

potvrdit, výsledky z pozorování bylo dotazníkové

šetření.
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První otázkou jsem zjišťoval četnost tréninkových jednotek v hlavním období.
Hráči odpověděli,

že trénují jednou týdně po hodině a půl (56%) nebo dvakrát v týdnu

po hodině a půl (44%).

Třetí

varianta třikrát týdně nebyla využita. Podle mého názoru je

pro sledge hokej trénovat dvakrát v týdnu na ledě v hlavním období dostačující.
Otázka

číslo dvě

nám

v tréninkové jednotce na
přihrávky

přináší výčet

ledě.

Jedná se o

jednotlivých dovedností, které se používají
střelbu

(52%),

bruslařské

dovednosti (32%)

kličkování

(16%). Varianta technika holí, klamání a

se v tréninku

dotazovaných hráčů vůbec neobjevují. Nevyužité varianty jsou podle mne velmi
důležité

pro rozvoj, zdokonalování hráče a v tréninkové jednotce by měli být zařazeny.

Otázka číslo tři je klíčová, protože směřuje k mému cíli, a to jak často se věnují
sledge hráči individuálnímu tréninku v týdenním tréninkovém cyklu. Většina hráčů
(64%)

odpovědělo,

(24%)

hráčů,

pro

hráče

že se

nepřipravují

dle mého názoru tento

sledge hokeje. Ve

trénink dvakrát

týdně

mimo led. Na variantu jednou týdně
počet

třetí variantě

odpovědělo

tréninkových jednotek mimo led je ideální

nabízených

(12 %). Z dotazovaných

odpovědí

neodpověděl

byla nabízena možnost,

nikdo na variantu, která

nabízela možnost třikrát týdně.
Odpovědi
pomůcky

vaky,

čtvrtou

otázku jaké

v tréninku mimo led. Na

odpovědělo

posilovací
hráčů,

na

náčiní

z dvaceti
a dvacet

pěti

hráčů

hráči

pomůcku

sledge hokeje používají posilovací

jestli používá v tréninkovém cyklu vodní

dotazovaných dva
vodní vak neznají.

hráči

ano,

tři hráči

Balanční míče

nepoužívají

používá sedmnáct

šest nepoužívá a dva neznají. Aerobary používá jeden hráč a dvacet čtyři neznají.

Medicinbaly používá dvacet

tři

dotazovaných a dva nepoužívají. Z

odpovědí

je patrno,

že momentálně v klubech a samotní hráči sledge hokeje nepoužívají moderní posilovací
pomůcky

v takové míře, v jaké by dle mého názoru měli používat.

Poslední otázka dotazníku se zabývá, jaké tréninkové dovednosti, by se líbily
hráčům

v tréninkové jednotce. Na

tréninku podle

odpovědí

zúčastnit

zaměřeného

dvaceti

takhle

třem hráčům,

hráčů by

dva

výběr

byli

tři

se zapojilo dvacet
tréninku.

Cvičení

varianty,

čtyři hráčů,

hráč

jeden

na techniku holí a

hráči nechtějí. Cvičení

a obratnostm'ho
by

zakončení

na rozhodování a

uvítali tento trénink, pět z nich nevyžadují takto
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bruslařského

zaměřený

nechtěl

by se líbil

kličkování

trénink.

se

dvacet

Dotazníkové

šetření mělo

zmapovat tréninkový cyklus, potvrdit nebo vyvrátit

výsledky pozorování. V tomto dotazníku byly výsledky pozorování potvrzeny. Dle
těchto výsledků jsem vytvořil příklady cvičení,
úroveň

které podle mého názoru by měly zlepšit

sportovního tréninku.
Vypracoval jsem tréninkové cviky na

které nám pomáhají ke změně rychlosti.

Hráč

ledě. Cvičení spočívá

ve využití branek,

má před sebou překážku, zpomalí a může

lépe cvičit své dovednostní prvky.(kličky, změna směru) Branky nám pomáhají
zmenšovat prostor.

Hráči

se dostávají do

většího

cvičení

rychleji reagovat a rozhodovat se. Výhodou
nevede trénink k monotónnosti. Tento druh
a chci je aplikovat na

hráčích

prostorového a
je

časového

tlaku. Musejí

častá změna cviků,

cvičení jsem převzal

tím pádem

ze své trenérské praxe

sledge hokeje. Vše jsem konzultoval s Tomášem

Zelenkou a ten mi je umožní na reprezentačních srazech vyzkoušet. Tomáš mi potvrdil,
že jeho zkušenosti se zmenšováním
pozitivní charakter.

Představuji

hřiště

a hry na malém prostoru mají pro

si trénink, kde si

hráč

hráče

sledge hokeje zdokonaluje své

individuální dovednosti a vzápětí na konci tréninkové jednotky si na malém prostru
vyzkouší prvky, které si během tréninku zlepšil a zdokonalil ve hře na malém prostoru.
V další

části

své práce píši o

přípravě

mimo led. Fyzického zlepšení

nejúčinněji

příklady cvičení

s různými

získáme posilováním a samotným pohybem. Uvádím
posilovacími

pomůckami.

Jejich využití nám pomáhá rozvíjet a zvýšit výkonnost

svalových partii.
Po

posilování

strečinkových cviků

následují

protahovací

pro sledge hokejisty.

cviky.

Většinou

Uvádím

jsem použil

základní

cvičení

druhy

bez pomocí

trenéra nebo asistenta.
Věřím,

že moje výsledky z pozorování a dotazníkového

šetření

budou brány

jako fakta k diskuzi a zamyšlením nad problematikou o sportovním tréninku sledge
hokeje.
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5.

Závěr

Téma, jež jsem si zvolil, jako název své

bakalářské

práce je

zaměřeno

na

přípravu hráče sledge hokeje v České republice. Jak už jsem v úvodu naznačil, jeden

z problémů

současného

sledge hokeje je nedostatek teoretických a praktických

poznatků.

Příprava hráčů

sledge hokeje by

měla

neměla

být komplexní a

by postrádat

všechny složky sportovního tréninku.
Bakalářskou

práci jsem

rozdělil

do dvou

částí,

teoretická a praktická

část.

V teoretické části obecně charakterizuji problematiku o sportu zdravotně postižených.
V praktické

části

je popsána metodologie, cíle a úkoly výzkumu. Mezi

nejdůležitější části patří především
rovněž

výsledky a vyhodnocení výzkumu. V závěru je

podkapitola, která srovnává český a americký sledge hokej.
Metodou pozorování jsem zjistil, že tréninkový proces je veden vytrvalostním

směrem,

který neobsáhne celý tréninkový proces. Tréninkové jednotky neměli v obsahu

nové dovednostní prvky, ale pouze základní.
K tomu, abych si potvrdil výsledky z rozboru pozorování, jsem si

vytvořil

měl

trenérem

dotazník. Po konzultacích, které jsem
Tomášem Zelenkou, jsem
hráčům.

ke

současným reprezentačním

konečné podobě

dotazníku, který jsem pak rozdal

Dotazník obsahoval 5 otázek, které obsahovaly

Prostřednictvím
dospěl

dospěl

se

výzkumu, který jsem

uskutečnil

k následujícím výsledkům. Tréninková

pouze na

ledě,

dotazovaných

která

hráčů

stejně

se

formou dotazníkového

příprava hráčů

mimo led. Tato

odpovědi.

šetření,

jsem

sledge hokeje se koná

neodpovídá celkovému rozvoji

nepřipravuje

uzavřené

hráče.

skutečnost

Celých 64 %
je pro mne

nepochopitelná, z důvodu komplexnosti tréninkového procesu, který musí být
všestranný pro rozvoj každého

hráče

a sportovce. Mezi prvky, které scházely

v tréninkové přípravě sledge hokejistů patřily rozvoj rychlostních a silových schopností.
Další nedostatek v přípravě na ledě jsem viděl v malém
Cvičení

zařazení

dovednostních prvků.

na malém prostoru, které zlepšují techniku, orientaci a souhru komplexního

pohybu jízdy na sledgy a techniky holí.
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Pro srovnání jsem kontaktoval bývalého amerického trenéra paralympijského
výběru

Spojených

států

sledge hokeje pana Kevina Sullivana. Dialog s ním a jeho

odborné materiály mi potvrdili, že i

přes

momentální

sledge hokeje má nedostatky, které uvádím.
kvalifikovaných

trenérů

a

tradici a český sledge hokej

Samozřejmě

finančních prostředků.
dělá malé krůčky

Výsledky pozorování a dotazníkového

úspěchy

kroky kjeho zlepšení,

Sledge hokej ve

cvičení,

navržené

světě

má velkou

se přiblížit.

šetření

vytvořením

českého

je to dáno i nedostatkem

jsem konzultoval s Tomášem Zelenkou

trenérem české reprezentace ve sledge hokeji. Ten mi potvrdil mé
určité

reprezentace

zjištění

metodického programu pro

a začíná dělat

hráče.

Nabídl mi

jak na ledě i mimo led, prak:tikovat na reprezentačních srazech, které

budou od podzimu každý měsíc. Srazy budou sloužit jako příprava na mistrovství
které se bude konat v Karlových Varech v květnu 2009 a

zároveň

světa,

kvalifikace na

paralympiádu.
Věřím,

že sledge hokej

vítězství

půjde výkonnostně

i

společensky

stále vzhůru. Rychlost, tvrdost,

a zklamání v tomto sportu je vždy kolektivní a to dává sílu sledge

do života.
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Rozdělení svalů

horní části těla

Funkce svalů krku

•

Zdvihač

hlavy a lopatky -

posunuje hlavu

dopředu. Při

při

oboustranné kontrakci a fixovaném hrudnfku

fixované

hlavě

zdvihá hrudnfk a

klíční

kost.

jednostranné kontrakci a fixaci hrudníku uklání hlavu na svou stranu a
obličej

•

Při

otáčí

na stranu opačnou.

Kloněné

svaly-

při

fixovaném hrudníku

zdvihají 1. a 2. žebro.
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překlánějí

hlavu,

při

fixované

páteři

Funkce svalů zádových

První (povrchová) vrstva:
Sval trapézový - má sestupnou (horní) a vzestupnou (dolní)
lopatku k páteři, stahuje ramena dozadu. Horní

část

část. Přitahuje

zvedá lopatku, dolní

a fixuje

část táhne

lopatku dolů. Oba trapézové svaly zaklánějí hlavu, kontrakce jednoho svalu
uklání hlavu na jeho stranu.

Široký sval zádový - připažuje, zapažuje a vtáčí pažní kost v ramenním kloubu směrem
dovnitř.

Stahuje rameno

dolů.

Je pomocným dýchacím svalem.

Druhá vrstva:
Velký a malý sval rombický (dolní fixátor lopatek) -

přibližují

lopatku k páteři

směrem

nahoru a dovnitř.
Zdvihač

Při

lopatky (horní fixátor lopatek) - zdvihá lopatku a přibližuje ji k páteři.

fixované lopatce uklání krční část páteře na svou stranu

Třetí

mírně

vzad.

vrstva:

Pilovitý sval zadní horní a zadní dolní- zdvihá horní žebra, fixuje a sklání dolní žebra.
Je pomocným dýchacím svalem.

Funkce

svalů

hrudních

První (povrchová) vrstva:
Velký sval prsní - celý sval přitahuje horní končetinu a pomáhá z upažení předpažovat,
provádí rotaci paže. Vysouvá ramena vpřed a je pomocným
dýchacím svalem. Spolupracuje se širokým svalem zádovým při
připažení.

Malý prsní sval - leží pod velkým prsním svalem, přitahuje lopatku dopředu a dolů,
pomáhá zdvihat žebra.

Rovněž

svalu.
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plní funkci pomocného dýchacího

Pilovitý sval přední - odtahuje dolni část lopatky od páteře a umožňuje vzpaženi nad
horizontálu.

Působí

i ve funkci pomocného dýchacího svalu.

Druhá (hluboká) vrstva:
Mezižeberní svaly a příčni sval hrudní s funkcí dýchacích svalů.
Bránice- plochý sval, který odděluje hrudní dutinu od dutiny břišni. Má několik částí a
všechny se sbíhají ke šlašitému středu. Jde o hlavni nádechový sval.
Při

nádechu se zásluhou kontrakce oploští a klesne dolů, tím se zvětší hrudní

dutina.

Funkce svalů horních končetin

Svaly ramenní a lopatkové
Sval deltový se skládá ze

tří částí:

z

přední, střední

a zadní hlavy. Je

plochým svalem, který ovíjí a modeluje ramenni kloub ze všech
svým klidovým
část

napětím

částí

třech

hlavici kosti pažní v jamce ramenm'ho kloubu.

svalu předpažuje nebo zapažuje,

Pod zadní

nejmohutnějším

střední část

stran. Udržuje
Přední

a zadní

upažuje.

deltového svalu jsou úpony svalu

nadhřebenového

a svalu

podhřebenového.

Svaly pomáhají při upaženi a zevni rotaci paže.
Malý a velký oblý sval a sval podlopatkový

přitahují

paži a

provádějí

zevni a

vnitřni

rotaci paže.
Svaly pažní
V přední skupině

svalů

leží:

Dvouhlavý sval pažní- biceps - ohýbá kloub loketni a předloktí zevně (supinace),
pomáhá při připaženi, předpaženi a upaženi.
Sval hákovitý - pomáhá při předpaženi a připaženi.
Hluboký sval pažní -ohýbá loketni kloub.
Trojhlavý sval pažní- natahuje kloub loketni
Svaly předloktí se dělí na tři skupiny:
Přední
Bočni

skupina svalů ohýbá loketni kloub,

zápěstí

a prsty a otáčí předloktí dovnitř.

skupina provádí natažení zápěstí a otáčí předloktí ven.
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Zadní skupina natahuje zápěstí a prsty. Svaly ruky doplňují funkce

svalů předloktí,

pohyblivost palce a malíku, roztahují a přitahují prsty.

ěirok9

Obr.

č.

sval zádový

1. Svaly horní části trupu a horních končetin.

Funkce břišních

Přímý břišní

svalů

sval je párový sval, který začíná od kosti hrudní a chrupavek žeber a upíná

se na kost stydkou. Je

rozdělen třemi

šlašitými

překážkami.

Svisle mezi svaly je šlašitá

lišta a uprostřed ní je pupeční jizva.

Sval tahem za žebra přibližuje přední stranu hrudníku ke kosti stydké a tím ohýbá páteř
a celý trup.
Při

ohnutí spolupracují šikmé břišní svaly. Trup zaoblují

Při

fixované pánvi jsou více aktivní

břišní

svaly v horní

předklonu.
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části

trupu - pohyb z lehu do

Při

fixovaném hrudníku jsou více aktivní svaly upínající se na kost stydkou - zvedání

nohou ze

skrčení přednožmo před

Při jejich posilování

hrudník.

v lehu na zádech je vždy důležité přitlačení pánve a beder k zemi.

Šikmé břišní svaly
Vnitřní

šikmý břišní sval - snopce svalu probíhají

vějířovitě dopředu

Podél břišního svalu přechází do ploché šlachy, která se
přímým břišním
Předklání

dělí

k přímému svalu.

na dvě lišty. Jedna jde pod

svalem a druhá nad přímým svalem, upínají se do

střední

šlašité lišty.

trup, na stejnou stranu a otáčí trup na svou stranu.

Zevní šikmý břišní sval část kyčelní

začíná

na dolních osmi žebrech a upíná se

kosti. Ostatní snopce svalu

široké ploché šlachy.

Při

oboustranné

přecházejí

podél

činnosti předklání

částečně

přímého břišního

trup,

při

na horní
svalu do

jednostranné

činnosti

uklání trup na stejnou stranu a otáčí na stranu opačnou.
Příčný břišní

sval -

Začíná

na 7. -12. žebru a dalších struktur břišní stěny,

končí

střední

šlašité liště. Ve svém středu je sval širší a po stranách úzký.

ve

Má největší vliv na zvýšení nitro břišního tlaku. Pomáhá držet
pohromadě vnitřní

orgány. Je pomocným svalem při dýchání.

(H. M. Jarkovská, 2005).
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Základní pravidla pro posilování hráčů se zdravotním postižením

•

Zlepšit kondici můžeme posilovacími cvičeními

•

Posilováním oslabených

svalů

odstraníme jejich funkční neschopnost a zlepšíme

vzájemnou spolupráci s ostatními svaly.
•

Posilováním vznikají změny v celém funkčním systému.

•

Posilováním svaly sílí,

•

Posilovacím cvičením zvětšujeme a zpevňujeme svalovou hmotu

•

Pravidelným posilováním zlepšujeme schopnosti

•

Posilovací

cvičení

zvětšují

se a

současně

s nimi sílí kosti, klouby a šlachy

svalů

dynamicky pracovat

je individuální záležitost. Každý jedinec reaguje jinak na

zatížení
•

Po každém posilování se uvolníme a protáhneme zkrácené svaly

•

U každého cviku stále kontrolujeme nácvik správné techniky cvičení

•

Při

frekvenci

vzrůstá

cvičení

lx

týdně vzrůstá

síla pomalu.

Při

frekvenci 3x

síla rychleji.

•

Velké svalové skupiny posilujte dříve než svaly malé.

•

Výkonnost svalů zlepšíme posílením od nižších dávek cviků k vyšším

•

Zatížení svalových skupin můžeme zvyšovat:
Přidáme

více opakování

Zvýšíme počet sérií
Použijeme podobné cviky svalových partií
Intenzita cvičení se zvýší
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HOSPITAČNÍ ZÁZNAM TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY

KLUB:
KATEGORIE:
CÍLTJ:

POČET HRÁČU:

DATUM:

PROSTŘEDÍ:
POMŮCKY:

Cást

Cinnost trenéra/
dávkování

Obsah

v.j./čas
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Cinnost hráčů/
poznámky
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Dotazník
Speciální příprava hráče sledge hokeje

1. Jak často trénujete v hlavním období na
lx v týdnu

(90min)

2x v týdnu

(90min)

3x v týdnu

(90min)

ledě?

2. Jaké dovednosti trénujete na ledě nejvíce?
Střelba
Přihrávka
Bruslařské

dovednosti

Klamání a kličkování
Technika holí

3. Jak ěasto se věnujete individuální přípravě?
lx v týdnu
2x v týdnu
3x v týdnu a více v týdnu

4. Používáte na trénink mimo led speciální pomůcky? (vodní vaky,
balanční míěe, aerobar a medicinbaly)
Vodní vaky
Balanční míče

Aerobary
Medicinbaly

5. Líbil by se Vám individuální trénink zaměřený jen na
dovednosti?(bruslení, technika holí)
Bruslařský

a obratnostní trénink

Cvičení

na techniku holí a zakončení

Cvičení

na rozhodování a kličkování
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Obr. č. 2. Český reprezentant na mistrovství světa, skupiny "B" v Bostnu.
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Obr.

č.

3. Souboj

českého

reprezentanta s Koreí o první místo na mistrovství

skupiny "8" o první místo.

Obr.

č.

4. Upravený mantinel a

střídačka pro

sledge hokej.
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světa

Obr. č. 5. Americký tým na Paralympiádě v Turíně s bronzovými medailemi.

Obr. č. 6. Trenéři amerického sledge hokeje. (Kevin Sulliven.)
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Obr. č. 7. Reprezentanti amerického sledge hokejového týmu.

82

