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  ABSTRAKT 

 
 



Nل ZEV:  INOVACE V SILOVÉM TRÉNINKU HRÁČŮ LEDNÍHO HOKEJE V MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍCH 

 
 
Cíl práce: 
 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo posoudit, na jaké úrovni je silový trénink 

v mládežnické kategorii a na základě výsledku navrhnout posilovací prostředky a pomůcky.  

 
Metoda: 

 

V RÁMCI VÝZKUMU JSME ZVOLILI DVĚ METODY SBĚRU DAT: DOTAZNÍK A POZOROVÁNÍ. OBSAHEM FINÁLNÍ VERZE DOTAZNÍKU 

BYLO 7 UZAVŘENÝCH OTÁZEK, KTERÉ NABÍZEJÍ KATEGORII ODPOVĚDÍ A MIMO TO NABÍZEJÍ I JINÉ MOŽNOSTI. VÝZKUMU 

SE ZÚČASTNILO 36 HRÁČŮ REPREZENTAČNÍHO VÝBĚRU, KTEŘÍ JSOU VYBRÁNI Z DVACETI DVOU ČESKÝCH HOKEJOVÝCH 

KLUBŮ.  POUŽÍVALI  JSME  PŘÍMÉ  POZOROVÁNÍ  TRÉNINKOVÝCH  JEDNOTEK,  KTERÉ  JSME  ZAZNAMENÁVALI  DO 

DOKUMENTU. 

 
Výsledky: 
 

Výsledky diplomové práce ukázali, že tréninkový proces je nedostatečný pro rozvoj silových 
schopností. Na základě tohoto zjištění jsme navrhli posilovací prostředky a pomůcky.  
 
Klíčová slova: 
 
Silové schopnosti, rozvoj, mimo led, střed těla, pohyb 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 
Title: Innovations in ice hockey player´s strength training in youth categories 
 
 
Objective: 
 
The main objective of this thesis was to find out the level of strength training in youth 
categories and after finding the results, suggest fitness techniques and equipment. 
 
Method: 
 
In this research, we chose two methods of data collection: questionnaire and 
observation. The final vision of the questionnaire contains 7 questions which offer us 
series of answers. Research was attended by 36 players of the national team 
selection, selected from twenty-two Czech hockey teams. We used direct 
observations of training units, which were recorded and put into a document. 
 
Results: 
 
The results of this thesis showed that the training process is insufficient for the 
development of power capacity. Based on these results, we designed new fitness 
techniques and equipment. 
 
Keywords: 
 
Strenght capabilities, development, off-ice, the core of the body, movement 
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1. Úvod 
 
Sportovní trénink ledního hokeje, jako každá hra, se neustále vyvíjí a na výchovu a vývoj jsou 

používané jiné tréninkové metody, ale momentálně se v českých mládežnických kategoriích 

výchovný proces moc nedaří. Dokazují to nejen výsledky, ale i herní projev jak v celostátní 

soutěži, tak v mezinárodní konfrontaci. 

 Přesto v diplomové chceme dojít k pozitivním výsledkům, které by vedli k diskuzi a 

zařazení do trenérské praxe. Sportovní trénink se posouvá a do přípravy vstupují nové 

prostředky a pomůcky, tím se tréninkový proces mění. Bohužel v českém mládežnickém 

hokeji nezasahují novodobé tréninkové metody tak intenzivně jak v zahraničí. Naše kondiční 

připravenost není na takové úrovni jako u týmů ze Skandinávie, Ruska či ze zámoří. Trenéři 

by se měli sami vzdělávat a hledat příčiny jak zlepšit negativní faktory, které se v našem 

hokeji objevují a tím posunout nejen sebe jako trenéra, ale i český lední hokej kam patří. 

Nejdůležitějším obdobím pro rozvoj pohybových schopností je přípravné období mimo led, 

které se také nazývá letní příprava, a které obvykle trvá osm až devět týdnů. Během tohoto 

přípravného období mimo led se snažíme o co největší nárůst kondiční výkonnosti hráčů. V 

tréninku mimo led rozvíjíme všechny kondiční schopnosti a speciálně bychom se měli zaměřit 

na rozvoj silového tréninku.  Dnešní hokej vyžaduje tvrdý trénink nejen na ledě, ale i mimo 

něj, o to více ve věkové kategorii, kterou se zabýváme v této diplomové práci. Lední hokej 

patří mezi sporty rychlostně - silové. Tento sport se vyznačuje neustálým střídáním fáze 

vysokého zatížení s fází odpočinku. To vše tedy náročný herní rytmus vyžaduje velké nároky 

na funkční zdatnost organismu. Ať už jde o rozvoj rychlosti, obecní síly, explosivní síly 

dolních končetin nebo zlepšení celkové kultivace pohybového projevu. Dnešní hokejista musí 

být dobře fyzicky připravený, hlavně rychlostně a musí rovněž disponovat dobrou výbušnou 

silou dolních končetin, a proto jsme se v naší diplomové práci zaměřili na zjištění tréninkové 

náplně v oddílech a na základě zjištění navrhli prostředky a pomůcky a jejich využití. Chceme 

ukázat, že rozvoj silových schopností do tréninkového procesu mimo led dojde u hráče ke 

zlepšení nejen rychlostně silové výkonnosti, ale i motorické výkonnosti. V ledním hokeji a v 

samotné hře převažují anaerobní procesy nad procesy aerobními. To je další problém 

v českém hokeji, kdy trenéři hráče od raného hokejového věku, specializují a nedávají prostor 

na postupný vývoj. Vývoj a výchova hráče je dlouhodobý proces, tento pojem je u nás dosti 

opomíjen. Hráči mají dokončovat svůj biologický a hokejový vývoj v juniorském věku, a tam 

se rozhodovat jaký hráč má předpoklady k nejvyšší výkonnosti.  
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Rozvoj hráče je dlouhodobě rozdělen do několika věkových skupin a v každém období 

se rozvíjejí určité schopnosti a dovednosti. Momentálně tomu tak není, trenéři urychlují vývoj 

hráče a vývojové období se nedodržují.  

Zda bude aplikace silových prostředků do tréninku, mimo led prospěšná si musí každý 

trenér prověřit na základě kontrolní činnosti, která je jednou ze základních pilířů řízení 

sportovního tréninku, kde plní úlohu zpětné vazby, tj. sledování změn, ke kterým dochází 

nebo nedochází v tréninkovém procesu. 
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  2. Teoretická východiska práce 
 
2. 1. Rozbor literatury 
 
 Úkoly sportovního tréninku je možné vidět v osvojování si techniky a taktiky příslušného 

sportovního odvětví na základě osvojení si příslušných sportovních dovedností a rozvoje 

speciálních pohybových schopností. Toto osvojování probíhá na základě tělesného, 

psychického a sociálního rozvoje. Tělesný rozvoj si klade za cíl rozvoj pohybových 

schopností a jejich funkčních základů v obecné i speciální rovině. Tento rozvoj se kladně 

odráží v celkových změnách v organismu a osobnosti sportovce.(Dovalil, 2005) 

Teorie tréninku formovaná spíše metodologicky změnila směr a orientaci. Zdůrazňuje 

se vliv myšlení a kreativizace. Individualizuje se trénink. Zvyšuje se výkonnost. Ustálené 

požadavky jednoty podlehly pestrosti. Tréninkový proces se stal specifičtější, konkrétnější, 

více diferencovaný, a tím i účinnější. Silový trénink je veskrze individuální. Často se stává, že 

se hráč nebo mužstvo svěří do péče kondičního specialisty. Tito odborníci bezpochybně zajistí 

nárůst svalové síly a objemu. Spornou otázkou zůstává herní aplikace výsledku. Některé 

metody specialistů na posilování jsou pro techniku dovednostních úkonů absurdní. Na 

možnosti propojení silového tréninku s herními požadavky by měl dozírat hokejový trenér. 

Vliv a potřeba silového tréninku se mění v čase. Trénink síly je celoroční kontinuální 

záležitostí.(Bukač, 2005) 

Herní činnosti jednotlivce podle (Pavliš, 2002) jsou definovány jako činnosti, které jsou 

komplexem dílčích útočných úkolů jednotlivce a obranných úkolů jednotlivce, které na sebe 

navazují a vzájemně se podmiňují. Jsou charakterizovány snahou kráče udržet či získat kotouč 

v kterémkoliv pásmu hříště a vytvořit tak možnost rozvinutí či zakončení útočné fáze. 

Lední hokej (Kostka, 1984) je sportovní hra branková, jejíž děj se odehrává na lední 

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. Rychlé starty, obraty, změny směru 

pohybu, vysoké rychlosti, náhlá zastavení i vlastní rychlá a proměnlivá herní činnost 

s kotoučem dělají z této hry nejrychlejší hru na světě. 

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

pohyb na bruslích, použití hokejové hole a malého kotouče, rozdělení ledové plochy a pevné 

ohrazení hřiště, které ponechává kotouč ve hře. Náročnost hry vede ke střídání hráčů, kteří v 

krátkém časovém úseku vydávají maximum sil, které se regenerují relativně delším pobytem 

9 
 



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. Utkání je 

rozděleno na tři třetiny, kdy každá třetina trvá dvacet minut čistého času. 

 

 

2. 2 Funkční a metabolická charakteristika LH 
 

Z fyziologického pohledu představuje lední hokej intervalový a přerušovaný typ 

pohybové činnosti, která vyžaduje široké spektrum motorických dovedností, reakčních a 

rozhodovacích schopností, kvalitu a souhru analyzátorů i vysokou úroveň celkové tělesné 

zdatnosti (rychlosti, síly a vytrvalosti). Fyziologické nároky se poněkud liší v závislosti na 

postavení hráče v mužstvu (útok, obrana, brankář) i na úrovni a stylu hry. Pro lední hokej je 

typické střídání cyklických (bruslení) a acyklických pohybových činností (střelba). Bruslení 

s kotoučem i bez kotouče se střídá s krátkými úseky maximálního zrychlení a sprintů 

s osobními souboji, přihrávkou a střelbou (Pavliš a kol., 1995). 

Utkání v ledním hokeji má intervalový charakter, obvykle se 40-50s trvající intervaly 

zatížení (přerušované na 11-20s dlouhé úseky) střídají s 250s odpočinku. Celé utkání 

představuje cca 15min práce a podle různých autorů 4500-5500m bruslení. Při hře dosahuje 

srdeční frekvence asi 75-90 % maxima a ani na střídačce, vlivem emocí, neklesá pod 120 

tepů/min. Intenzita hry dosahuje asi 70-80 % VO2max, intenzita metabolismu 3200 % 

náležitého bazálního metabolismu a energetický výdej asi 36-50 kJ/min. 

Hra klade nároky jak na vytrvalostní a silové schopnosti, tak i na obratnost, koordinaci i 

vysokou reaktivitu. Silově, a to jak staticky tak i dynamicky jsou zatěžovány především dolní 

končetiny a jejich klouby. Nezanedbatelná je přitom hmotnost výstroje a výzbroje. Významná 

je rovněž posturální zátěž vyplývající z nezbytnosti udržování stabilní polohy hráče v průběhu 

hry. Rychlá a důrazná hra v poli zatěžuje hráče i po psychické stránce. 

   

 

2. 3. Energetické hrazení 
 

Intervalovému způsobu práce odpovídá i energetické hrazení, na kterém se podílí 

různou měrou všechny energetické zdroje. ATP-CP zónu využíváme např. při střelbě, 

rychlých protiútocích, v osobních soubojích. LA zónu potřebujeme pro udržení vysokého 

tempa po celé střídání (45-60s). Dobrá úroveň LA-O2 a O2 zóny napomáhá odehrát utkání až 

10 
 



do konce bez výrazné ztráty sil a při dlouhodobých turnajích hrát i v posledním utkání ve 

vysokém tempu. Pouze štěpení tuků není v ledním hokeji výrazně zastoupeno, jen malé 

procento.(Heller, J. a kol., 1996). 

Intenzita a doba trvání zatížení, styl hry a délka odpočinku na střídačce jsou faktory, 

které rozhodují o převažujícím typu energetické úhrady. Možnosti energetického zásobování 

jsou však dány také úrovní trénovanosti. 

Pro hru jsou charakteristické krátké sprinty, v nichž se dosahuje rychlosti jízdy až 40 

km/h, které vytěžují pohotovostní alaktátové neoxidativní energetické zdroje, tedy systém 

ATP – CP. Trénink by proto měl v této oblasti směřovat k vytvoření větší rezervy CP 

(kreatinfosfátu). Aktuální zásoba CP ve svalu je záhy vyčerpaná a obnova ATP se zajišťuje 

nejrychlejším způsobem – anaerobním štěpením glykogenu, jehož konečným produktem je 

laktát. Hladina LA v krvi hráčů (obvykle vyšší u útočníků než u obránců) se v průběhu utkání 

pohybuje mezi 5-10 mmol/l, vzácně dosahuje i více. Koncentrace laktátu vyšší než 10 mmol/l 

se negativně projevuje na rychlosti a přesnosti takticko-technických činností (Pavliš a kol., 

1995). 

Rozvinutý aerobní systém hráčů podmiňuje rychlost regenerace po výkonech 

využívajících ATP-CP a laktátový systém energetické úhrady. Doba jednoho střídání sice 

odpovídá maximu uplatnění anaerobní glykolýzy (45-60s) i nástupu oxidativního hrazení, ale 

vzhledem k přerušování hry a střídání intenzity zatížení je převážná část energie hrazena 

ATP-CP systémem. Resyntéza ATP u hráčů ledního hokeje je závislá především na aerobních 

mechanismech. V průběhu hry se zásoby svalového glykogenu snižují asi o 60 %, více 

v pomalých než v rychlých vláknech. Vyšší čerpání glykogenu z pomalých vláken svědčí o 

značné posturální zátěži hráčů (Bukač, 2005). 

 

Tab. 1: Biochemické ukazatele v krvi při utkání (Pavliš a kol., 1995) 

  
Glukóza 

( mmol/l ) 
Laktát 

( mmol/l ) 

Mast. 
Kyseliny 
( mEq/l ) 

Hematokrit 
( % ) 

Rozcvičení 5,6 3 - 4 0,4 46 
I. třetina 7 5 - 8 0,7 47 
II. třetina 7,6 5 - 7 0,8 47 
III. třetina 7,4 5 - 7 0,9 47 
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Při utkání se mobilizují cukerné zdroje (lehce stoupá glykémie), s délkou utkání se 

zvyšují i hladiny volných mastných kyselin, což svědčí o uplatňování oxidativního 

metabolismu. Hladiny laktátu kolísají obvykle mezi 5 – 8 mmol/l     a hematokrit, lehce 

zvýšený, při dodržování správného pitného režimu, dále nestoupá. (tab. 1) 

 

 

2. 4. Kosterní svaly 
 

Kosterní sval je aktivní orgán pohybu: je nejobjemnějším orgánem v našem těle a spolu 

s kostrou, s jejími vazy a klouby (tj. s pasivním ústrojím pohybu), tvoří nedílný funkční celek 

Hlavním podnětem pro vývoj a udržování funkceschopnosti svalové tkáně je pohyb. Při 

soustavném zatěžování svalové tkáně v tréninkovém procesu se dostavuje morfologická i 

funkční hypertrofie svalových vláken, což je spojeno také se zvýšením tělesné zdatnosti a 

výkonnosti jedince. 

Teprve v poslední době, kdy se začíná více využívat bioptických odběrů      k analýze 

vzorků svalové tkáně, můžeme sledovat problematiku adaptačních mechanismů v kontextu s 

vlivem řízené pohybové aktivity individua (tréninkového režimu) u lidského organismu, což 

nám dovoluje aktualizovat charakter řízené pohybové činnosti ve smyslu individualizovaného 

doladění objemu a intenzity zatěžování tak, aby se maximální měrou mobilizoval 

morfofunkční a metabolický potenciál sportovce, který je jednou ze základních podmínek 

úspěšného výkonu ve sportovní soutěži. Je jednoznačně prokázán pozitivní vztah mezi 

rychlostními a silovými výkony a procentuálním podílem svalových vláken rychlého typu a 

vztah mezi maximálním aerobním výkonem a podílem pomalých svalových vláken 

(Havlíčková a kol., 2004).  

 

2. 5. Struktura a funkce kosterního svalu 
 

Kosterní sval se skládá ze základních jednotek, zvaných svalová vlákna. Jsou to 

mnohojaderné útvary vyznačující se přítomnosti stažlivých vláknitých struktur v sarkoplasmě. 

Tyto myofibrily jsou tvořeny pravidelně se střídajícími úseky tenkých a silných myofilamentů 

aktinu a myosinu, což je podkladem střídání jednolomné a dvojlomné zóny zapříčiňující 

charakteristické příčné pruhování. Úsek ohraničený dvěma Z liniemi je nazýván sarkomerem  

a tvoří nejmenší jednotku stažlivosti svalového vlákna (Havlíčková a kol., 2004).  
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Svalstvo je orgánem pohybu, udržování polohy a rovnováhy. Jeho hlavní funkcí je 

kontrakce a tvorba tepla. Pohyb se vždy uskutečňuje souhrou několika svalů či svalových 

skupin. Pro každý pohyb jsou klíčové čtyři vlastnosti svalové  tkáně: 

 excitabilita (dráždivost): schopnost svalové tkáně přijímat a odpovídat na podněty 

 kontraktibilita (stažlivost): schopnost zkrácením generovat sílu a pohyb 

 extenzibilita (protažitelnost): schopnost svalové tkáně "být protažena"  

 elasticita (pružnost): schopnost svalové tkáně "vrátit se" do původního stavu, ve 

kterém se nacházela před smrštěním nebo protažením. 

  

2. 6. Typologie svalových vláken 

 

Vlákna tvořící kosterní sval nejsou homogenní. Ve každém kosterním svalu jsou různou 

měrou zastoupena svalová vlákna, která můžeme podle strukturních, biochemických a 

funkčních vlastností rozlišit na tři typy (Pavliš a kol., 1995): 

1. Rychlá červená vlákna (FG), mají velký objem, málo kapilár, nízký obsah myoglobinu a 

nízký obsah oxidativních enzymů. Díky silně vyvinutému sarkoplazmatickému retikulu a 

vysoké aktivitě Ca a Mg iontů, dochází u těchto vláken k rychlému stahu prováděnému 

maximální silou, ale vlákna jsou málo odolná proti únavě. 

2. Rychlá bílá vlákna (FOG), jsou objemnější, mají více myofibril a méně mitochondrií. 

Enzymaticky jsou vybavena k rychlým kontrakcím, prováděným velkou silou, ale po krátkou 

dobu. Jsou méně ekonomická a mají jen střední množství kapilár. Hodí se pro výstavbu svalů 

zajišťujících rychlý pohyb prováděný velkou silou. Jsou velmi odolná proti únavě. Představují 

hlavní adaptivní oblast rozvoje herní motoriky v ledním hokeji. 

3. Pomalá červená vlákna (SO), jsou poměrně tenká (cca 50 mikometrů), mají méně 

myofibril, hodně mitochondrií a přítomnost většího množství myoglobínu (obdoba krevního 

barviva) jim dodává červenou barvu. Jsou typická velkým množstvím krevních kapilár. 

Enzymaticky jsou červená vlákna vybavena k pomalejší kontrakci, ale jsou vhodná pro 

protahovanou, vytrvalostní činnost. Jsou ekonomičtější a vhodnější pro stavbu svalů 

zajišťujících spíše statické, polohové funkce a pomalý pohyb. Málo se unaví. 
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1. Přechodná vlákna - představují vývojově nediferencovanou populaci vláken, která je 

zřejmě potenciálním zdrojem předchozích tří typů vláken. 

Zastoupení jednotlivých typů svalových vláken ve svalu má, vzhledem k jejich funkční 

charakteristice, nepochybně zásadní význam z hlediska svalové výkonnosti, rychlosti 

prováděného pohybu, ekonomii svalové práce atd.                                  

U sportovců typicky silových a silově rychlostních disciplín se obvykle pozoruje 

hypertrofie svalových vláken, zejména typu FOG, u vytrvalců bývají naopak vlákna výrazně 

tenčí (Dovalil a kol., 2002).  

 

2. 7. Projevy svalové činnosti 
 

Z hlediska svalové práce rozlišujeme 3 typy (Dovalil a kol.,2002). Práci pozitivní, 

koncentrickou, při které převažuje izotonická kontrakce a sval pracuje proti odporu nebo 

dodává nějakému tělesu energii, práci statickou (hlavně izotermická kontrakce), při které je 

udržována poloha těla nebo břemene a práci negativní (excentrickou), která brzdí pohyb a je 

méně energicky náročná než práce koncentrická. Pro posouzení výkonu užíváme termín 

účinnost. 

Z hlediska funkce dělíme svaly na 2 skupiny, a to na svaly posturální, které udržují 

základní polohu těla a jsou proto neustále v aktivním napětí. Tyto svaly vývojově starší mají 

rychlejší regeneraci, jsou dobře prokrvené, odolné a s nižším prahem dráždivosti. Mají však 

tendenci ke zkracování v důsledku nevhodného tréninku či posilování, přičemž více trpí 

ohýbače. Naopak svaly fázické jsou unavitelnější a jejich hlavním úkolem je vykonávání 

různých pohybů a jemná koordinační činnost. Mají tendenci k oslabování a hypotonii (Tlapák, 

2004).  

Oba systémy musí být v rovnováze, protože svaly ovlivňují činnost navzájem. Např. 

zkrácený posturální sval působí tlumivě na činnost svalu fázického. Při nedostatečné péči o 

pohybový systém dochází k tzv. svalovým dysbalancím. Příčiny této dysbalance jsou 

nedostatečné zatěžování (hypokineze), přetížení nebo asymetrické zatěžování bez 

kompenzačních cvičení. S prvním případem se setkáváme u tělesně oslabených nebo jde často 

o následek úrazu.       U sportovců nacházíme často při plném zdraví skupiny zkrácených 

svalů (Bursová, 2005).  

Na základě těchto změn dochází i ke změnám v kloubech a šlachách. Řada bolestivých 

obtíží je spojena právě s nedostatečnou péčí o zkrácené či oslabené svalové skupiny. Ty 
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mohou vézt až k deformitám, které z hlediska vývoje jedince mohou být v pozdějším věku 

příčinou nejrůznějších neodstranitelných potíží. 

Pro lední hokej je typické nerovnoměrné zatěžování pohybového aparátu a následné 

svalové dysbalance a poruchy držení těla (skolióza, bederní hyperlordóza a zvýšená hrudní 

kyfóza). Následkem pak bývají bolesti v bedrech a křížích. Jako prevence se využívá 

kompenzačních cvičení, protahování a posilování svalů zajišťujících správné držení těla 

(Bukač, 2005). 

 

 

2. 8. Lokomoce v ledním hokeji 
 

Lokomoce hráčů je základem individuálního herního výkonu. V případě ledního hokeje 

je to lokomoce specifická (bipedální, arteficiální). Styčná plocha hokejové brusle s ledovou 

plochou ve stoji je pouze 1cm2 (2,5x0,4 cm) a plosky nohou jsou cca 9 cm nad podložkou. 

Vzhledem k tomuto postavení vyžaduje technika bruslení především perfektní zvládnutí 

předozadní a stranové rovnováhy na bruslích. Hokejové bruslení je účelová herní činnost 

jednotlivce, je prostředkem k uskutečnění hry. Mechanická podstata (vnější struktura pohybu) 

- cyklický pohyb, kde se opakuje fáze odrazu a skluzu. Z hlediska kinematiky jde o pohyb 

posuvný – klouzání (Helešic, 2005). 

Přímé bruslení je cyklickým pohybem dolních končetin, v herním projevu se bruslení 

mnohdy stává i pohybem acyklickým. Úroveň bruslařské rychlosti je dána složením tří 

faktorů: nasazením maximálního silového úsilí, frekvencí odrazů a vlastní technikou bruslení. 

Techniku bruslení autoři člení na fázi akcelerace, fázi stabilizace frekvence bruslení a fázi 

obratů - změn směru. Za základ je považována fáze druhá, kdy síla odrazu a frekvence kroku 

určují rytmus pohybu a jeho výslednou rychlost. Bukač (2005) se však domnívá, že 

proměnlivé podmínky individuálního herního výkonu, jehož základem je bruslení, vyžadují 

spíše dokonalé zvládnutí fáze akcelerace a změny směru. 

 

"Jakékoliv dovednosti ztrácejí v současné hře účinnost, jestliže jsou pomalé."  [Bukač, 

2005] 

Biomechanická analýza bruslení rozlišuje fáze postoje, odrazu a skluzu. Pro dobrou 

techniku bruslení je charakteristický nízký postoj, kdy úhly v kyčelním kloubu jsou 90°-120°, 

sklon trupu je 10°-35° a úhel v kolením kloubu 125°-160°. Na fázi odrazu závisí budoucí 
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rychlost pohybu hráče. Je tím účinnější, čím je větší odrazové úsilí, čím delší je dráha odrazu 

a čím menší je jeho úhel se směrem celkového pohybu hráče.  

Přičemž však nesmí být porušen úhel postavení brusle ve fázi odrazu, aby nedošlo k 

jejímu podklouznutí. (Pavliš a kol., 1995) 

Elektromyografická analýza ukazuje, že aktivita přímého svalu stehenního (musculus 

rectus femoris) je při snaze dosáhnout co nejvyšší rychlost pohybu rozdílná. Různě vysoké 

průměrné tenze svědčí o rozdílech v silovém vkladu. Nejnáročnější je přímá jízda vpřed, 

nejmenší silové úsilí je vynakládáno při překládání (změně směru). I z této analýzy vyplývá, 

že dominantním faktorem rychlosti bruslení je síla extenzorů kloubů dolních končetin. Silová 

složka se výrazně promítá do způsobu bruslení (Helešic, 2005).  

Vzhledem k pravidly povolenému fyzickému kontaktu hráčů je především akcelerační 

fáze bruslení ovlivněna odporem soupeře. Překonání odporu soupeře závisí na obratnosti 

hráče a také na síle a rychlosti, s jakou je překonán. Vlastní podíl technické složky bruslení je 

zde menší a koncentruje se do udržení postoje a postavení brusle ve fázi odrazu a změn 

směru. Silový efekt činnosti svalů zabezpečujících pohyb hráče je závislý na jejich 

mezisvalové koordinaci. Ta může být vlivem odporu porušena a tím dojde k narušení 

techniky bruslení.  

Hráči ledního hokeje tak musí přizpůsobovat techniku bruslení podmínkám, což ve 

svém důsledku vede k daleko silovějšímu způsobu bruslení. Bukač uvádí, že při odporu 

vyšším než 5% hmotnosti těla dochází k narušení koordinace pohybu a techniky bruslení. 

Takovýmto situacím, kdy je odpor vyšší než uvedených 5%, je v průběhu utkání hráč 

opakovaně vystavován a pokud chce být úspěšný, musí je překonat. Průměrné ukazatele 

maximální síly v tahu byly bez speciálního tréninku relativně nízké - 49,66 kg a představovali 

necelých 68% hmotnosti těla. Speciální tréninkový program (bruslení s odporem 20% max. 

tahu) umožnil nárůst, maximální síly v tahu, který byl provázen významnou změnou rychlosti 

bruslení, na jimi měřeném úseku přímého bruslení (5m) bez odporu. Zmíněná experimentálně 

ověřená zjištění považujeme za jeden z důvodů hovořících pro rozvoj rychlostně silového 

potenciálu svalů dolních končetin u hráčů ledního hokeje (Helešic, 2005). 
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2. 9. Kondiční příprava na ledě 
 
Pro lední hokej je charakteristické spojení technicky náročného a dokonalého provedení 

herních činností s vysokým stupněm rozvoje rychlostně silových schopností. Tyto pohybové 

úkony je nutno provádět s odporem soupeře a v neustálé časové a prostorové tísni. 

 

 Z těchto důvodu je hra náročná na pohybovou koordinaci, herní obratnost a především 

rychlost provedení. Rychlostní projevy úzce souvisí se silovými schopnostmi, což vyplývá 

z podstaty hokeje, bruslení, hmotnost výzbroje a možnosti fyzického kontaktu se 

soupeřem).(Bukač, 2005).      

Kondiční trénink na ledě se proto zaměřuje na (Bukač, 2005): 

 převedení všeobecného rozvoje pohybových schopností na schopnosti speciální, které 

se promítají do hry 

 dosažení vysokého stupně rozvoje rychlostně silových schopností, které se promítnou 

do rychlosti bruslení a do zlepšení zotavných procesů po rychlostně silovém zatížení 

 zabezpečení provádění technicko-taktických dovedností ve vysoké rychlosti bez 

narušení techniky provedení 

 dosažení vysokého stupně ekonomičnosti a racionalizace technických dovedností, 

které se projeví především v šetření energetického potenciálu hráče při bruslení 

 rozvinutí komplexního spojení vysoké kondiční připravenosti s technickými 

dovednostmi pro požadavky vysokého tempa současné hry 

 

 

2. 10. Kondiční příprava mimo led 
 

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

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

preferenci rozvoj rychlostních, rychlostně silových, silových, silově vytrvalostních, 

vytrvalostních a koordinačních schopností. Všeobecný charakter má tento typ tréninku pouze 

v přechodném a přípravném období. V před závodním a závodním období má kondiční 

trénink mimo led význam především doplňkový, který se zaměřuje na rozvoj silových 

schopností a zlepšení zotavných funkcí organismu. 

V tréninkové jednotce se zaměřujeme na rozvoj jednotlivých pohybových schopností jakoby 

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

dohromady (rychlost a koordinace, rychlost a síla apod.). Při tom je velmi důležité řazení 
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rozvoje jednotlivých schopností i sledu cvičení, která jsou závislá na řízení pohybu CNS a na 

požadavcích zapojení jednotlivých zón energetického krytí (Pavliš a kol., 1995). 

 

 

 

2. 11. Silové schopnosti 
 

Silové schopnosti můžeme definovat jako schopnost překonávat či udržovat vnější 

odpor pomocí svalových kontrakcí (Dovalil a kol., 2002). 

V ledním hokeji má odpor různou podobu – od činnosti soupeře, přes hmotnost 

vlastního těla, setrvačnost při bruslení, samotnou činnost hráče až po hmotnost výstroje a 

výzbroje. 

Na struktuře sportovního výkonu v ledním hokeji se silové schopnosti podílí velmi 

významně. Zapojují se do mnoha činností – bruslení (především jeho rychlosti), činnosti 

jednotlivce, možnost hry tělem, kde kromě techniky provedení rozhoduje dosažená úroveň 

síly. Svými důsledky se silové schopnosti promítají do koncepce hry družstva, do strategie, 

kterou čelí soupeři. Mají výrazný vliv na taktiku a psychiku (statečnost a sebevědomí 

v osobním souboji). Lze tedy hovořit o zvyšování herní výkonnosti jako o nepřímém důsledku 

rozvoje silových schopností hráčů (Pavliš a kol., 1995). 

 

  TYPY SVALOVÝCH KONTRAKCÍ 

 

Typ svalových kontrakcí je určující pro stimulaci silových schopností. Podle změn 

délky svalu a podle napětí svalu hovoříme o kontrakci (Máček, Máčková, 2002) : 

a) IZOMETRICKÉ, STATICKÉ – napětí se zvyšuje, délka se nemění 

b) IZOTONICKÉ, DYNAMICKÉ – mění se délka svalu, napětí zůstává přibližně 

stejné 

Dynamickou (izotonickou) kontrakci můžeme dělit ještě podle typu pohybu svalu na: 

 Koncentrickou – sval se zkracuje, napětí se nemění 

 Excentrickou, brzdivou – sval se násilím protahuje, napětí se nemění 
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DRUHY SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ 

 

U silových schopností můžeme rozeznávat několik druhů. Rozdělení je založeno na 

vnějším projevu, typu svalové kontrakce a na požadavcích jejich rozvoje (Pavliš a kol., 1995). 

STATICKÁ SÍLA – izometická kontrakce, neprojevuje se pohybem, většinou se jedná o 

udržení těla nebo břemene v určité poloze. V hokeji se uplatňuje při přetlačování v osobních 

soubojích, při blokování soupeře apod. 

DYNAMICKÁ SÍLA – podstatou je izotonická kontrakce, projevuje se pohybem, na 

základě velikosti odporu a rychlosti pohybu se může dále dělit na: 

          

 - výbušná síla – max. zrychlení a nízký odpor, využívá se při startech, střelbě, vhazování 

 - rychlá síla – nemaximální zrychlení a nízký odpor, nejrychlejší bruslení, změna směru  

 - vytrvalostní síla – nízký odpor a nevelká stálá rychlost, užívá se jako podpůrný druh 

silových schopností, abychom byli schopni užít silový projev v průběhu celého utkání    

 - maximální síla – překonává vysoký až hraniční odpor malou rychlostí, ovlivňuje úspěšnost 

osobních soubojů, je základem pro ostatní druhy silových schopností 

Tréninkem je nezbytné uvádět vždy do souladu rozvoj maximální, výbušné, rychlé a 

vytrvalostní síly. Dosaženou úroveň je třeba nejen udržovat, ale i dále rozvíjet. 

 

METODY ROZVOJE SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ 

 

Metod rozvoje silových schopností je velké množství a podle různých autorů se liší i 

hledisko jejich klasifikace. Jako jedno z dělících kritérií se užívá dělení podle typů svalové 

kontrakce, druhým je převážně užití těchto metod v určitém sportu apod. 

Pro naši potřebu (lední hokej) užíváme dělení dle Pavliše (1995). Rozeznává 8 

základních metod rozvoje silových schopností: 

– metoda maximálních úsilí (těžkoatletická)  

– metoda opakovaných úsilí (kulturistická) 

– metoda rychlostní (dynamických úsilí) 

– metoda vytrvalostní 

– metoda plyometrická (rázová) 

– metoda izometrická (statická) 

– metoda izokinetická (variabilních odporů) 

– metoda intermediární 
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  ROZVOJ MAXIMÁLNÍ SÍLY 

 

Maximální sílu, někdy též označujeme jako absolutní, chápeme jako mezní velikost 

svalového napětí v dynamickém nebo statickém režimu (Tlapák, 2004). 

Rozvoj maximální síly je významným faktorem silového tréninku v ledním hokeji. Její 

rozvoj přímo ovlivňuje (v podstatě limituje) výbušnou a rychlou sílu a tím sekundárně i 

rychlostní schopnosti. V praxi rozeznáváme následující metody rozvoje. 

 

Metoda maximálních úsilí (těžkoatletická) 

Je založena na překonávání nejvyšších možných odporů. Není vhodná pro děti a 

začínající sportovce. 

 

Velikost odporu           95-100 % OM 

Rychlost pohybu         malá 

Počet opakování          1 – 3x 

Interval odpočinku       3 – 5 min 

 

Metoda opakovaných úsilí (kulturistická) 

Její podstatou je cvičení s vysokým, ale nemaximálním odporem. Je vhodná již pro 

silově připravené jedince.  

 

Velikost odporu           kolem 80 % OM 

Rychlost pohybu         nemaximální 

Počet opakování          8 – 15 x  (počet nemusí být maximální) 

Interval odpočinku       3 – 5 min 
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Metoda izometrická (statická) 

Cvičení jsou stavěna na principu proti nepřekonatelnému odporu – např. tlak proti zdi. 

Tato metoda má výhodu v možnosti poměrně přesného působení na vybrané svaly, ale 

zhoršuje se krevní zásobení svalu. 

 

Délka kontrakce            5 -15 s  (důležité je dýchání) 

Počet opakování            podle vyspělosti cvičenců, zpočátku 3 – 5 x 

Interval odpočinku        3 min 

 

Metoda intermediární 

Spojuje v sobě v průběhu jednoho cviku dynamickou a statickou kontrakci. Cvik začíná 

dynamickým překonáním odporu, přičemž v jeho průběhu dojde v určitých polohách 

k zastavení a následné výdrži po dobu asi 5s. Tato zastavení a výdrže jsou během pohybu 2-

4x. Parametry zatížení jsou obdobné jako u metody opakovaných úsilí, je však nutný 

předpoklad dokončit cvičení včetně všech výdrží (Dovalil a kol., 2002). 

 

  ROZVOJ RYCHLÉ A VÝBUŠNÉ SÍLY 

 

Rozvoj rychlé a výbušné síly patří mezi obtížné tréninkové úkoly. Jejich projevy se blíží 

projevům rychlostním, a to především v podobě acyklické. Jsou charakteristické pohybem 

s překonáváním určitého odporu, přičemž tento odpor může být nízký, čímž není rychlost a 

provedení příliš narušeno, nebo vysoký, který klade značné nároky na rychlé vyvinutí maxima 

silového působení (Dovalil a kol., 2002). 

Rychlou a výbušnou sílu značně ovlivňují určité fyziologické faktory, mezi které patří 

zejména maximální síla, struktura svalových vláken a velikost impulsů, které řídí svalové 

stahy. 

Z hlediska energetického hrazení hraje dominantní roli ATP-CP zóna, proto se 

parametry zatížení řídí podle zásad rychlostního zatížení. Prvořadou roli má intenzita pohybu, 

kyd snahou je provádět pohyb s co nejvyšší rychlostí.  
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V praxi tréninku ledního hokeje používáme následující metody rozvoje : 

Metoda rychlostní (dynamických úsilí) 

Základem téhle metody je snaha po co možná nejrychlejším provedení pohybu. Je 

možné ji použít i v přípravě dětí. 

 

Velikost odporu           30 - 60 % OM 

Rychlost pohybu         vysoká až maximální 

Počet opakování          6 – 12 x  (5-15s) 

Interval odpočinku       1-2 min, 3–5 min mezi sériemi 

 

Metoda plyometrická (rázová) 

Založena na principu svalového předpětí – bezprostředně po předcházejícím 

excentrickém protažení svalu následuje koncentrická činnost.  

Jako konkrétní příklad může sloužit cvik opakované výskoky na švédskou bednu – po 

seskoku z jedné bedny dochází k brzdivé kontrakci s předpětím svalu, po které okamžitě 

nastává vlastní aktivní kontrakce – výskok na druhou bednu.   

Velikost odporu je dána výškou pádu, výskoku a hmotností břemene. Přednost se dává 

výšce seskoku a výskoku (60-80 cm) než hmotnosti břemene. 

Počet opakování                5-6x v sérii, sérií menší počet (3-5) 

Interval odpočinku            3-8 min mezi sériemi 

 

Při aplikaci této metody je nutné zdůraznit, že její zařazení v tréninku je maximálně 2-

3x v týdnu. Není vhodná pro začátečníky. 

 

Metoda izokinetická (variabilní odpory) 

Při používání běžných posilovacích prostředků (činky, gumové či pérové expandery 

apod.) nejsou stejné nároky ve všech bodech pohybu cvičení. Např. při protažení expanderu 

dochází k narůstání odporu v konečné fázi, naopak při používání závaží je určitá setrvačnost, 

která vede k poklesu úsilí během pohybu (Dovalil a kol., 2002). 
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 Podle těchto poznatků byla konstruována speciální zařízení (izokinetické trenažéry – na 

principu setrvačníku, třecích spojek, hydraulického odporu apod.), stimulující velikost odporu 

podle velikosti vyvíjeného úsilí. 

Rychlost pohybu          co největší až maximální 

Počet opakování           6 – 8x v 5-8 sériích 

Interval odpočinku       1-2 min, 3–5 min mezi sériemi 

 
 
 
ROZVOJ VYTRVALOSTNÍ SÍLY 

 

Pod pojmem vytrvalostní síla chápeme spojení silových požadavků s pozitivním 

ovlivněním vytrvalostních schopností a zotavných procesů a jejich převod na požadavky 

herního výkonu (Pavliš a kol., 1995). 

 Jde tedy o schopnost dlouhodobě a opakovaně vyvíjet nemaximální svalové úsilí. 

Dávkování se volí tak, aby vyhovovalo jak potřebám rozvoje silových schopností, tak 

stimulovalo i srdečně oběhový systém. Z hlediska zón energetického krytí rozeznáváme 

v praxi především aerobní a anaerobní silový trénink. 

 

Aerobní silový trénink 

 

Hlavním kritériem aerobního silového tréninku je intenzita pohybu, která by se (v 

souladu s poznatky o zónách energetického krytí) měla pohybovat na úrovni ANP. Jedná se o 

intenzitu, kdy TF je kolem 170-180 tepů /min., hladina laktátu v krvi by neměla přesáhnout 

úroveň 4-6 mmol/l. Intenzita je přitom určena velikostí odporu, rychlostí pohybu a jeho 

frekvencí. V praxi se při aplikaci této metody užívá organizační forma nazývána kruhový 

trénink silových schopností. Parametry zatížení jsou uvedeny v tab. 3 (Bukač a Dovalil, 1990). 
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Tab. 3:  Parametry zatížení při aerobním kruhovém tréninku 
 

 
Inte
nzita 

Čistý 
čas 

zátěže 

Čas 
odpoči

nku 

Počet 
opakování 

v sérii 

Počet 
sérií 

Celková 
doba 

zátěže v 
TJ 

Charakter 
odpočinku 

Velmi 
krátký int. 

ANP 15 s 15 s souvisle 1 - 2 10-20 min pasivní 

Krátký 
interval 

ANP 60 s 20 s 10 - 15 1 - 2 15 -25 min akt.-pas. 

Dlouhý 
interval 

ANP 4 min 2 min 2 - 4 1 - 2 
15 – 45 

min 
aktivní 

Souvislé 
zatížení 

ANP 10 min   2 - 3 
20 – 45 

min 
 

 
 
Kruhový trénink 

 

Pod pojmem kruhový trénink rozumíme spíše organizační formu především 

vytrvalostního silového tréninku. Spočívá v tom, že se vytvoří stanoviště (kolem 8-12), na 

kterých vykonává cvičenec postupně určitá, předem daná cvičení. Po splnění jednoho 

stanoviště přejde na další. Jednotlivá cvičení by neměla představovat vysoké zatížení, ale 

v celkovém součtu se jedná o velmi výrazný adaptační podnět. Při užití kruhového tréninku 

pro rozvoj silových schopností je vhodné střídat na jednotlivých stanovištích zatěžované 

svalové skupiny. Zatížení je sestaveno z délky cvičení na jednotlivých stanovištích, jejich 

intenzity, délky a charakteru odpočinku mezi jednotlivými cviky a počtem okruhů. Dávkování 

zatížení na jednotlivém stanovišti je možné prostřednictvím:   

  stanovení časového intervalu 

  počtu opakování 

  individuálního dávkování 

Kruhový trénink se užívá většinou ve spojení rozvoje síly a vytrvalosti. Je obvyklou a 

velmi často užívanou formou při tréninkových jednotkách mimo led. 

Kruhového tréninku je možné užívat i v tréninku na ledě, kde se zařazuje jako speciální 

tréninkový prostředek. 
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Anaerobní silový trénink 

 

Podstatou tohoto tréninku jsou silová cvičení, ve kterých má zatížení parametry pro 

aktivaci laktátového systému. Doba trvání cvičení je v rozmezí 30-90s. Intenzita je relativně 

maximální – po celou dobu cvičení co nejvyšší, ale taková, aby v průběhu nekolísala. Tepová 

frekvence dosahuje hodnot 180-200 tepů/min. Při cvičení se snažíme o co nejvyšší rychlost. 

Interval odpočinku je v poměru k zatížení 1:2 až 1:3. Jako organizačně metodické formy se 

užívá kruhového tréninku. Laktátový trénink se má uskutečňovat na konci TJ a po něm vždy 

musí následovat zotavovací zatížení. 
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3. Cíle a úkoly práce 
  
3. 1. Cíle práce 
   

 Cílem diplomové práce je: 

      1.    Rozbor odborné literatury 

      2.    Pozorování tréninkových jednotek mládeže 

      3.    Pomocí dotazníkového šetření zjistit současný stav silového tréninku mládeže     

      4.    Dle zjištěných výsledků se pokusíme navrhnout posilovací prostředky a pomůcky, 

             které jsou vhodné pro další rozvoj hráčů v přípravě mimo led 

  3.2. Úkoly práce 

  
K tomu, abych se dopracoval k výsledkům, jsem si stanovil následující úkoly: 

1. Prostudovat dostupnou literaturu a popsat v teoretické části obecné charakteristiky 

sportovního tréninku zaměřené na silové schopnosti 

2. Pozorovat tréninkový jednotky a udělat rozbor současné silové přípravy 

mládežnických hráčů ledního hokeje 

3. Zajistit vyplnění dotazníku na soustředění reprezentace do 16 let  

4. Po vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření a rozboru tréninkových jednotek 

navrhnout posilovací prostředky a pomůcky a příklady cvičení mimo led. 

 

3.3. Hypotézy 

 
      Na základě studia odborné literatury, vlastních zkušeností z praxe a konzultací 

s odborníky byly formulovány následující hypotézy. 

 

H1 Předpokládáme, že tréninkové jednotky v letní přípravě nejsou zaměřeny v dostatečné 

míře na silové schopnosti. 

H2 Předpokládáme, že se potvrdí nedostatek silového tréninku v závodním období mimo 

led. 

H3 Předpokládáme, že se potvrdí domněnka, že i když se v žákovské kategorii věnujeme 

tréninku, bereme to podle počtu tréninkových jednotek jak na ledě, tak mimo led, v přechodu 

do kategorií dorosteneckých, juniorských posléze i seniorských máme problém v rychlostně-

silových schopnostech, čímž odpovídá neodpovídající intenzivní nastavení v tréninkových 

jednotkách a nedostatečné využití novodobých prostředků a pomůcek. 
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4. Metodologie 
 

Metodologie se zabývá teorií a charakteristikou vědní 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). 

 
4.1 Metoda sběru dat 
 

4.1.1 Výzkumný soubor  

Výběr výzkumného vzorku bude určen 4mi kvótami: 

1. absolvování reprezentačního soustředění do 16let v Mladé Boleslavi 

2. 15-16 let 

3. ochota vyplnit anonymně dotazník 

4. pozorováni tréninkových jednotek a její zaznamenání 

               Výzkumný soubor tvořilo 36 mladých reprezentantů. 

Obsahem finální verze dotazníku bylo 7 uzavřených otázek, které nabízejí kategorii odpovědí 

a mimo to nabízejí i jiné možnosti. 

Hráči širšího reprezentačního výběru do 16let hrají ve více klubech, takže odpovědi mají 

celorepublikový charakter. Výzkumu se zúčastnilo 36 hráčů reprezentačního výběru, kteří 

jsou vybráni z dvaceti dvou českých hokejových klubů.(seznam klubů kde jsou hráči 

zaregistrovaný je v- Příloze č. 3) Prostřednictvím reprezentačního srazu byla možnost s hráči 

aplikovat dotazník a získat tak potřebné informace  

pro dosažení našeho cíle.  

Originální znění dotazníku je uvedeno v Příloze č. 1. 
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4.1.2 Použité metody 

V rámci výzkumu jsme zvolili dvě metody sběru dat: dotazník a pozorování 

Práce má empirický charakter a je zpracována pomocí dotazníkového šetření. 

 Metoda dotazníková: tato metoda slouží k hromadnému získávání údajů od 

dotazovaných (zkoumaných) osob. Základní podmínkou pro dobře a účelně 

sestavený dotazník je přesná znalost cílů a úkolů, jichž chceme prostřednictvím 

dotazníku dosáhnout. Otázky musejí vycházet z dobře formulovaného cíle 

výzkumu. Otázky musejí být jasné tak, aby umožňovaly výstižné, konkrétní a 

jednoznačné odpovědi.  (Dobrovolská, 1987) 

 Pomocí dotazníků budeme zjišťovat: v kolika letech si začal posilovat, jak často 

trénujete v přípravném období, používají vaši trenéři speciální cvičení na 

posilování dolních končetin, v závodním období zařazují trenéři trénink mimo led, 

posilujete střed těla, myslíš si, že ve vašem klubu je dostatečná konkurence, jaké 

kondiční schopnosti ve Tvém klubu nejvíce trénujete, používáte na trénink mimo 

led speciál posilovací pomůcky.  

Pozorování chápeme jako cílevědomé vnímaní výchovných jevů a procesů, které umožňuje 

odhalit základní charakteristiky, ale i vztahy a souvislosti objektivní reality – výchovné 

situace. K základním charakteristikám pozorování patří: cílevědomost, plánovitost a 

systematičnost, výběr prostředků a technik sloužících ke shromažďování materiálu, 

objektivnost pozorování, způsob záznamu pozorování a apod.  

(Dobrovolská, 1987) 

Druhá metoda, kterou jsme použili, byla metoda pozorování. Používali jsme přímé 

pozorování tréninkových jednotek, které jsme zaznamenávali do dokumentu – Záznam 

tréninkové jednotky, viz Příloha č. 2. Po této fázi jsme udělali rozbor podle, kterého jsme 

vytvořili příklady cvičení i mimo led. 

 

4.1.3 Analýza dat 

Všechny údaje získané z dotazníkového šetření jsou graficky zpracovány ve formě grafů. 

Ve výsledcích nejprve zobrazujeme graf, tabulku a níže uvádím komentář. Data v grafech 

jsou zobrazeny v absolutních četnostech.  
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4.2 Dotazníkové šetření 
 

1. Otázka. V kolika letech jsi začal posilovat? 

 

Tabulka č. 1 V kolika letech jsi začal posilovat? 
 
 
  

 Četnost relativní četnost vůči 

celkovému počtu 

a) v 13 letech 1  3% 

b) v14 letech 10 28% 

c) v 15 letech 22 61% 

d) jiné 3   8% 

Součet 36 100% 

 

Graf č.1V kolika letech jsi začal posilovat? 

 

    

                 V kolika letech jsi začal posilovat 

3%

28%

61% 

8% 

a) v 13letech b)  v14letech c) v15 letech d) jiné

 

 Většina hráčů a to celých 61% začalo posilovat v 15 letech. Další skupinou jsou hráči, 

kteří začali ve 14 letech, tj. 28%. Jen nízký počet 8% ještě nezačalo. Ve třinácti letech se začal 

jeden hráč se věnovat silovému tréninku. 
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2. Otázka.  Jak často trénujete v přípravném období?  
 
 

Tabulka č. 2Četnost tréninkových jednotek v přípravném období? 
 

 
Četnost tréninkových jednotek v přípravném období 

 Četnost Relativní četnost vůči 
celkovému počtu 

a) 7x týdně 90 -120min 14 56 %  

b) 6x týdně 90 -120min  11 44 % 

c) 4x týdně 90 -120min    0 0 % 

Součet 36 100 % 

 
 
 
Graf č. 2Četnost tréninkových jednotek v přípravném  období 
 
 

 

Četnost  tréninkových jednotek v přípravném období 

56% 

44% 

0%

a) 7x týdně b) 6x týdně c) 4x týdně

 
 
 

Četnost tréninkových jednotek v přípravném období hráči využili jen dvě možnosti. Sedm 

krát týdně 56 % respondentů a pětkrát týdně 44 % dotazovaných hráčů. 
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3. Otázka. Používají vaši trenéři speciální cvičení na posilování dolních končetin? 

 
 
Tabulka č. 3 Používají vaši trenéři speciální cvičení na posilování dolních končetin? 
 
 
Používají vaši trenéři speciální cvičení na posilování dolních končetin? 
 Četnost relativní četnost vůči 

celkovému počtu 
a) ano 11 31 % 
b) ne 25 69 % 
součet 36 100 % 
 
 
 
Graf č. 3 Používají vaši trenéři speciální cvičení na posilování dolních končetin? 
  
 

 

Speciální cvičení na posilování DK

31%

69% 

a) ano b) ne

 
 
 
 Z velké části této otázky hráči odpovídali ne a to 69 % z celkového počtu 
dotazovaných hráčů. Menší počet dotazovaných 31% potvrdila, zařazování speciálních 
cvičení na posilování dolních končetin. 
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4. Otázka. V závodním období zařazují trenéři trénink mimo led?  
 
 
Tabulka č. 4 V závodním období zařazují trenéři trénink mimo led? 
 
 
V závodním období zařazují trenéři trénink mimo led? 
 četnost relativní četnost vůči 

celkovému počtu 
a) ano   4 11 % 
b) ne 32 89 % 
Součet 36 100 % 
 
 
Graf č. 4 V závodním období zařazují trenéři trénink mimo led? 
 
 

 

Trénink mimo led v závodním období

89%

11% 

a) ano b) ne

 
 
 
Tréninky mimo led má jen 11% dotazovaných, ostatních 89% se tréninky mimo led 
v závodním období neobjevuje. 
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5. Otázka. Posilujete v tréninkových jednotkách střed těla ( coré trénink)? 
 
 
Tabulka č. 5 Posilujete v tréninkových jednotkách střed těla ( coré trénink)? 
 
 
Posilujete v tréninkových jednotkách střed těla ( coré trénink)? 
 četnost relativní četnost vůči 

celkovému počtu 
a) Ano 10 28 % 
b) Ne 26 72 % 
Součet 36 100 % 
 
 
 
Graf č. 5 Posilujete v tréninkových jednotkách střed těla ( coré trénink)? 
 
 

 

Posilujete střed těla

28%

72% 

a) indi.přístup b) stejný přístup

 
 
 Přístup k hráčům z větší části dotazovaných hráčů mají trenéři stejný přístup a tedy 
procentuální zastoupení činní 72 % z celkového počtu a zbylých 28 % má k hráčům 
individuální přístup.   
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6. Otázka. Myslíš si, že ve vašem klubu je dostatečná konkurence? 
 
 
Tabulka č. 6  Myslíš si, že ve vašem  klubu je  dostatečná konkurence? 
 
 
Myslíš si, že ve vašem klubu je dostatečná konkurence 
 četnost relativní četnost vůči 

celkovému počtu 
a) ano 19 53 % 
b) ne 17 47 % 
Součet 36 100 % 
 
 
 
Graf č. 6 Myslíš si, že ve vašem klubu je dostatečná konkurence? 
 
 

 

               Je ve vašem klubu dostatečná konkurence 
 

53% 

47% 

a) ano b) ne

 
 Hráči odpovídali velice vyrovnaně, 53 % dotazovaných hráčů odpovědělo, že v jejich 

klubu je dostatečná konkurence, 47 % odpovědělo, že je nedostatečná konkurence. 
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7. Otázka. Používáte na trénink mimo led speciální pomůcky? (vodní vak, balanční míč, 

aerobar) 
                                       

Tabulka č. 7 Používáte na trénink mimo led speciální pomůcky? (vodní vaky, balanční míče, 
aerobar) 

 
 
                       Používáte na trénink mimo led speciální pomůcky 
 Četnost relativní četnost vůči 

celkovému počtu 
a) medicinbal 21 58 % 
b) balanční míč 10 28 % 
c) aerobar   2   6 % 
d) vodní vak   3   8 % 
součet 36 100 % 
 
 
 
Graf č. 7   Používáte  na trénink mimo led speciální pomůcky? 
 
 

 

Používáte na trénink mimo led speciální pomůcky 

58%28% 

6% 8% 0%

a) medicinbal 
b) balanční míč 
c) aerobar 
d) vodní vak 
e) jiné

 
 V této otázce byla nejvíce volena možnost a) 58 %. Možnost b) byla volena 28 % 
z celkového počtu. Možnost c) 6 % a d) 8 %, možnost e) nebyla zvolena ani jednou.  
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4. 3. Navrhované prostředky a pomůcky pro silový rozvoj 

 

Lední 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. Samozřejmě každý jedinec je limitován svými 

dovednostmi, ale kondiční připravenost se zlepšuje kvalitou tréninku. Zjištěné výsledky 

odhalily nedostatky hlavně v rozvoji výbušné síly dolních končetin a nedostatečné posilování 

tělesného jádra. Hráči mládeže v ledním hokeji by měli v tréninku mimo led hlavně využívat 

především rozvoj silových schopností s kombinací s rychlostními. Podle funkce dělíme 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. 

K odstranění nedostatku v rozvoji silových schopností mládežnických kategorií 

navrhujeme využívat prostředky a pomůcky, které jsou v souladu se současnými trendy a 

zákonitostmi silového rozvoje.  

. 
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4.3.1 Gymnastický míč 

Gymnastický míč – funkční cvičení na gymnastickém balančním míči je fyzicky účinné, 

zapojíme všechny aktivní svaly a naučíme se rychleji vnímat požadavky svého těla. Cvičením 

posilujeme oslabené svaly a protahujeme svaly zkrácené. Balanční dynamické i statické 

cvičení aktivně zatěžuje také hluboké zádové svaly, které běžně nezapojujeme. Balancování je 

specifický způsob posilování, kdy nemaximální silou, koordinací svalových jednotek, plníme 

pohybový úkol. Průměr gymnastického míče je limitován vzhledem k výšce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Gymnastický míč 

    

4.3.2 Balanční půl míč 

Balanční půl míč- tato víceúčelová balanční plošinka, vyrobená ze speciální tvrzené gumy, je 

doslova převratnou pomůckou v kondičním tréninku pro všechny druhy sportů. Je použitelná 

oboustranně, což zvyšuje její víceúčelovost. Vypadá jako rozpůlený gymnastický míč. Na 

straně řezu je vsazena do konstrukce pevná plocha, tím vzniká možnost používat ji 

oboustranně. Kulatá strana je měkká a pružná, rovná je tvrdá a můžeme ji použít jako 

vynikající balanční plošinu. Po stranách nám dvě oka umožňují upevnit jednoduché gumové 

expandery, čímž dostává cvičení na polokouli jiné než jen rovnovážné dimenze. V 

současnosti jedna z nejdůležitějších pomůcek pro kondiční trénink. V kombinaci s ostatním 

náčiním (vodní vak, malé činky, medicinbaly a další) nabízí velmi široké využití - od cvičení 

balance, stabilizace, držení těla až po silový trén 
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                                                 Balanční půl míč 

4.3.3 Aerobar 

Aerobar-  je pružná laminátová planžeta s rukojetí uprostřed. Účelem je rozkmitat aerobar 

v konkrétní definované poloze a po určitý čas v této činnosti pokračovat. Zpevňuje celou 

vrchní polovinu těla, při posilování s aerobarem se zatěžují svaly horních končetin, břišní a 

zádové svaly. 

 

                                                                   Aerobar 

4.3.4 Vodní vak 

Vodní vak - je mobilní pomůckou pro kondiční a koordinační trénink. Hlavně se osvědčuje 

při rozvoji výbušné síly, stabilita, rovnováhy a celkovém posilování svalstva. Při cvičení 

s vakem je výhodou výběr úchopu (hmat, nadhmat) a jednoduchá výměna hmotnosti, dle 

zdatnosti jedince.  

 

                                             

                                                   

                                                      Vodní vak            
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4.3.5 Gymstick 

 

Gymstick – sklolaminátová tyč, která je opatřena měkkou vypolstrovanou rukojetí a dvěma 

gumovými expandéry zakončené úchyty. Gymstick určuje nové cvičení s tyčemi 

s doplňujícími expandéry a jeho využití v silovém tréninku. 

 

                                                                                        

 

 

 
 

 

 

                                                                        Gymstick 

4.3.6  TRX 

TRX – je závěsný systém využívající pouze hmotnost cvičence. Závěsný popruhy rozvíjí 

svalovou sílu, rovnováhu a aktivuje stabilizační svalstvo po celou dobu cvičení. Po celou 

dobu cvičení využíváme jen svoje svalové partie a intenzitu cviku zvyšuje úhel náklonu. 

Pomocí posilovacího prostředku, který svojí obtížností posiluje celý stabilizační systém. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         TRX 
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4.3.7 Balanční deska 

                                                                                                                            

Balanční deska- je disbalanční pomůcka, která se používá pro posílení svalů v oblasti páteře 

a kloubního aparátu. Při cvičení na balanční desce dochází k posilování vnitřních svalů, které 

nelze na jiných strojích procvičit. Hluboké stabilizační svaly, které se podílí zejména na 

stabilitě a správném držení těla. Jejich posílení neslouží jen k lepšímu pohybu a funkčnosti 

svalů, ale jako prevence vůči zranění.                     

                         

 

Balanční deska 

4.3.8 Flowin 

Cvičební prostředek je založen na přirozených a plynulých pohybech bez skoků a zatížení 

kloubů. Posilujeme hlavně střed těla, svaly upínající se na pánev a na obratle. Pohybem 

posilujeme vnitřní partie, které lidský organismus zdokonaluje k lepší ohebnosti, rychlosti a 

hlavně síle. Používáme jen svoji hmotnost, takže vykonáváme přirozený pohyb a 

nepřepínáme, nezatěžujeme kloubní aparát. Flowin se skládá s podložky a sady malých 

podložek, které slouží k pohybu na desce. Intenzita zátěže odpovídá hmotnosti těla a tlaku, 

který při cvičení vyvíjíme. Posilovací pomůcka aktivuje několik svalových skupin najednou, 

tím zlepšuje držení těla a preventivně působí proti poranění kloubů a svalů. 
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Flowin 

4.3.9 Pomůcka pro skokové variace  

Šikmé plochy – je prostředek, který vytváří nakloněnou rovinu a vytváří větší napětí ve 

svalovém aparátu.  Pomůcka slouží ke zlepšení výbušné síly dolních končetin a posilování 

trupu. Může spojit s dalšími pomocnými náčiními, které zlepšují koordinační schopnosti. 

 

 

                                                               Šikmé plochy 

4. 3.10Provazový žebřík a nízké překážky 

Provazový žebřík a nízké překážky – jsou prostředky, které se používají jako pomůcka na 

frekvenční běh nebo skokové variace dolních končetin a zároveň má i posilovací charakter.             

                  
                                       Provazový žebřík a nízké překážky 

41 
 



4. 4. Doporučená tréninková cvičení pro rozvoj silových schopností 
 

4. 4. 1. Cvičení pro stabilitu a rovnováhu 

 

Kondiční trénink je tvořen funkčností svalového základu a vyvážeností svalových skupin. To 

vše souvisí se zvyšováním stability a rovnováhy pohybového systému. Pro tento rozvoj je 

nezbytné posilovat efektivně a s využitím dnešních dostupných pomůcek. Základem je silová 

schopnost a způsobilost nervosvalového aparátu opakovaně po určitou dobu provádět tělesnou 

činnost. Pro pohybovou kompaktnost je důležitý posilovat oslabené svaly a jejím posilováním 

se funkční neschopnost zlepší vzájemná spolupráce s ostatními svaly. Propojení cviků 

s vlastním tělem a posilovacími pomůcky zvýšíme účinnost posilování. 

                                                                                                                                                     

                      
                    Obr. č. 1                                                                          Obr. č. 2                                 

                               

 

                                                    Obr. č. 3 
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                        Obr. č. 4                                                                      Obr. č. 5 

Cvičení pro stabilitu a rovnováhu se používají jeden či více prostředku s kombinací s vlastním 

tělesným aparátem. Balanční technika je zmenšení plochy opory a tím nastává stav 

balancování, které podporuje rozvoj statických i dynamických rovnovážných silových 

schopností. Na balančním míči můžeme využít i dalších posilovacích pomůcek, které spojují 

cviky a posilují více svalových partií v jednom cviku. Cviky jsou koordinačně náročné, proto 

klademe důraz na její techniku provedení. Zatížení svalových skupin můžeme zvyšovat 

větším počtem opakování a přiměřeným zrychlením tempa. 

    
                                                                         Obr. č. 6 
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                                                                        Obr. č. 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                      Obr. č. 8                                                                  Obr. č. 9 

 

                

                                                      Obr. č. 10 
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4. 4.2Cvičení pro rozvoj explozivní síly dolních končetin 

 

Posilováním svaly sílí, zvětšují se a první se posilují velké svalové skupiny, kam patří svaly 

dolních končetin. Pro zefektivnění silového tréninku se používají specifická cvičení, která 

napodobují pohyby např. bruslení. Rozdělený trénink zaměřený jen na dolní končetiny 

pomáhá ke zlepšení rovnováhy ve spodní části těla a kombinace s využitím nerovnovážných 

pomůcek trénink urychluje jeho účinnost. 

 

                             

                   Obr. č. 11                                                                     Obr. č. 12 

                    

                                                                       Obr. č. 13 
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                  Obr. č. 14                                                                         Obr. č. 15   

                    
                                                                       Obr. č. 16 

                   
                                                         Obr. č. 17 
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.                     Obr. č. 18                                                                             Obr. č. 19 

                    
                                                      Obr. č. 20                                                
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4. 4.3Cvičení pro rozvoj zpevnění středu těla 

Posilováním na zpevnění středu těla myslíme svaly trupu v oblasti hrudní a krční páteře, 

oblasti beder, pánve a kyčlí. Prudké pohyby změny směru a poloh vyvádí tělo z rovnováhy, 

proto je důležité posílení trupu, aby při pohybové činnosti těžiště zůstalo v nejmenším 

vychýlení. Tímto tréninkem roste síla hlubokého svalového systému, který zlepšuje sportovní 

výkon, zlepšuje držení těla a prevenci při zranění. Při posilování zpevnění středu těla se 

používá jak statická síla tak dynamická s využitím vlastního těla a pro zmenšením opory 

využíváme posilovací prostředky a pomůcky. 

  

 

                 

                      Obr. č. 21                                                           Obr. č. 22 

 

                       
                                                          Obr. č. 23 
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                  Obr. č. 24                                                             Obr. č. 25                                                     

                   

                      
                                                 Obr. č. 26 

                  

                     
                                                             Obr. č. 27 
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4. 4.4Cvičení pro svalstva celého těla 

Posilování je podstatná část každého tréninku. V obecné rovině je cílem natrénovat svaly, 

které jsou oslabeny a neplní tak svou ochranou a podpůrnou funkci při pohybové činnosti. 

V kondičním tréninku je základem vytvořit celkový funkční svalový korzet. Snažíme se 

propojit jak kondiční charakter cvičení a zároveň zapojit po zvládnutí techniky i koordinační 

cviky, které zdokonalují a zefektivňují posilování. Zapojením posilovacích prostředků a 

pomůcek se síla musí přizpůsobit pohybové činnosti tak, aby cvik byl zvládnut technicky a 

tím celý tělesný aparát pracoval ekonomicky. Z klasické hrubé síly se mění na rozvoj silové 

obratnosti a souhra celého tělesného svalstva se zapojuje do pohybové aktivity.  

 

                                                                   

                  Obr. č. 28                                                                                     Obr. č. 29 
 

                                 

                                                                                  

                                                                                    Obr. č. 30 
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                            Obr. č. 31                                                               Obr. č. 32 
 
 

           
                                                               Obr. č. 33 
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                                                                Obr. č. 34 
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5. Diskuze 
 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda mládežnický program v přípravě mimo 

led obsahuje dostatek silového tréninku. V teoretické části jsme nastudovali, analyzovali a 

shromáždili podklady o silovém tréninku v přípravě mládežnických hráčů v ledním hokeji 

mimo led z dostupné literatury. 

 Při stanovení hypotéz jsme vycházeli z literárních podkladů, vlastních zkušeností 

z praxe a konzultací s odborníky. 

1. Hypotéza, že tréninkové jednotky v letní přípravě nejsou zaměřeny v dostatečné 

míře na silové schopnosti, se potvrdila. Na základě pozorování, byly zaznamenány obsahy 

tréninkových jednotek a vytvořen rozbor, který vyhodnotil výsledky tréninkové přípravy 

mládeže mimo led. Především jsme sledovali způsob složení tréninkových jednotek a jejich 

zaměření. Rozvoj silových schopností byl procentuálně v tréninkovém procesu opomíjen a 

dominovali vytrvalostní procesy. Nedostatek nebo dokonce úbytek svalové síly, ochablost a 

zkrácení má vliv na celý hybný systém. 

2. Hypotéza, že se potvrdí nedostatek silového tréninku v závodním období mimo led, 

se potvrdila. Jedním z velkých zjištění bylo, že tréninkový proces v mládežnické kategorii 

v závodním období minimálně obsahuje trénink mimo led. Toto zjištění velice překvapivé z 

důvodu zdravotního stavu hráčů, kteří při závodní činnosti zatěžují skelet a kosterní svalstvo 

jednostranně a výsledkem může být postulární dysbalance. Herní jednostrannost vyžaduje 

záměrnou a pravidelnou zpevňovací přípravu. Posilování, strečink a kompenzační cvičení by 

mělo být základem každého hokejového sportovního procesu. 

3. Hypotéza, že se potvrdí domněnka, že i když se v žákovské kategorii věnujeme 

tréninku, bereme to podle počtu tréninkových jednotek jak na ledě, tak mimo led, v přechodu 

do kategorií dorosteneckých, juniorských posléze i seniorských máme problém v rychlostně-

silových schopnostech, čímž odpovídá neodpovídající intenzivní nastavení v tréninkových 

jednotkách a nedostatečné využití novodobých prostředků a pomůcek. Tato hypotéza byla 

opět negativní. Po nastudování obsahu a sečtení tréninkových jednotek zaměřený na rozvoj 

silových schopností se potvrzuje, že český mládežnický hokej je na ústupu. Tréninkový 

proces se nedostatečně zaměřuje na rozvíjení explosivní síly dolních končetin a zpevnění 

středu těla. 
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   Výsledky dotazníkového šetření v tabulce 

                    Otázky       Ano%        Ne%  
Používají vaši trenéři speciální 
cvičení na posilování DK? 

  
         31 

  
        69 

 

V závodním období zařazují 
trenéři trénink mimo led? 

 
         11 

    
        89 

 

Posilujete v tréninkových 
jednotkách střed těla? 

 
         28 

 
        72 

 

Myslíte si, že Vašem klubu je 
dostatečná konkurence? 

 
         53 

 
        47 

 

 

                   Otázka          7x           6x          4x 

Jak často trénujete 
v přípravném období? 

 
           3 

 
          28 

 
         61 

                   Otázka         v 13         v 14        v 15           Jiné 

V kolika letech si začal 
posilovat? 

 
         56 

 
          44 

 
         61 

 
         8 

                   Otázka  
Medicinbal 

 
Vodní vak 

 
Balanč. míč 

 
   Aerobar 

Používáte na trénink mimo led 
speciální posilovací pomůcky? 

 
         58 

 
            8 

 
         28 

 
         6 

 

 Úkol, který nám měl potvrdit, současný tréninkový proces mládeže bylo zajistit 

vyplnění dotazníku na reprezentačním soustředění do 16 let, kterého se zúčastnilo 36 hráčů.   

První otázkou jsme zjišťovali, v kolika letech jsi začal posilovat. Hráči odpověděli, že 

začali většinou v 15 letech 61%, ve 14 letech začalo s posilováním 28%. Ve třinácti letech se 

věnoval rozvoji silovému rozvoji  jeden z 36 dotazovaných 3%. Zbytek dotazovaných 

odpovědělo, že ještě nezačalo se věnovat posilováním vlastního těla 8%.  

Otázka číslo dvě zněla, jak často trénujete v přípravném období. Četnost tréninkových 

jednotek v přípravném období hráči využili jen dvě možnosti. Sedmkrát týdně devadesát až 

sto dvacet minut 56 % respondentů a šestkrát týdně devadesát až sto dvacet minut 44 % 

dotazovaných hráčů. 

Otázka číslo tři je jedna z nejdůležitějších z pohledu hráčů ledního hokeje a jejich 

kondiční připravenosti, používají vaši trenéři speciální cvičení na posilování dolních končetin. 

Z velké části této otázky hráči odpovídali ne a to 69 % z celkového počtu dotazovaných 

hráčů. Menší počet dotazovaných potvrdila 31%, zařazování speciálních cvičení na posilování 

dolních končetin. 
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Odpovědi na čtvrtou otázku, která zněla, v závodním období zařazují trenéři trénink 

mimo led. Trénink v hlavní sezóně mimo led absolvuje 11% dotazovaných hráčů. Ostatní 

89% odpovědělo, že tréninkové jednotky v tělocvičně či posilovně nemají. 

Další otázka zněla, posilujete střed těla, 72% dotazovaných hráčů odpovědělo, že střed 

v tréninkových jednotkách nepraktikují. Další dotazovaný potvrdili 28 % , že cvičí 

v klubovém procesu střed těla.  

Otázka číslo šest, myslíš si, že ve vašem klubu je dostatečná konkurence. Hráči 

odpovídali velice vyrovnaně, 53 % dotazovaných hráčů odpovědělo, že v jejich klubu je 

dostatečná konkurence, 47 % odpovědělo, že je nedostatečná konkurence. 

 Závěrečná otázka se dotazovala, jaké speciální pomůcky v tréninkové jednotce 

používáte, nejvíce se objevují medicinbaly 58 %, balanční míče obsahuje v tréninku mimo led  

28 %, s vodním vakem se rozvíjí své silové schopnosti 8 % a 6% cvičí v oddíle s aerobarem.  

Dotazníkové šetření mělo zmapovat tréninkové zaměření v mládežnickém ledním 

hokeji, potvrdit nebo vyvrátit výsledky pozorování. V tomto dotazníku byly výsledky 

pozorování potvrzeny, že v mládežnických klubech se nedostatečně silově rozvíjí silové 

schopnosti mládežnických hráčů.   

Dle těchto výsledků jsme navrhli posilovací prostředky a pomůcky s příkladnými 

cviky, které podle našeho názoru by měli být zařazovány do tréninkového procesu mládeže. 

Doporučená tréninková cvičení pro rozvoj silových schopností v přípravě mimo led jsme se 

zaměřili čtyři základní rozdělení silového procesu. 

 Cvičení pro stabilitu a rovnováhu jsme kombinovali dvě posilovací pomůcky a na 

obrázkách (obr. 1 – 10) je vidět jejich využití. Tyto cviky provádíme až po zvládnuté 

gymnastické průpravě, která nám také chyběla v pozorování tréninkových jednotek, či se 

řídíme biologickým vývojem a výkonnosti jedince. 

Cvičení pro rozvoj explozivní síly dolních končetin je dominantní v zatěžování 

v juniorských kategoriích, ale všechny prostředky a pomůcky co navrhujeme (obr. 11 – 20) se 

dají využívat od žákovských let. Později se dají kombinovat či přidávat větší zátěže. 

Cvičení pro rozvoj zpevnění středu těla se posiluje síla hlubokého svalového systému, která 

mající tendenci k ochabování vyžaduje posilování. Po zvládnutí techniky cvičení s vlastním 

tělem (gymnastické cvičení) využíváme posilovací prostředky a pomůcky. Stabilizované 

držení těla vyrovnaná tonizaci svalstva a zhodnocuje využití síly svalu při bruslení. 

Zpevňující cviky (obr. 21- 27) zasahují dolní končetiny, břicho, záda, pánev, trup, ramena, 

paže a balanční cviky. Cviky na zpevnění středu těla by se měla objevovat v každé tréninkové 

jednotce v různých formách posilování. 

55 
 



Cvičení pro svalstva celého těla (obr. 28 – 34) je v  kondičním tréninku je základem 

vytvořit celkový funkční svalový korzet. Ten nám tvoří základ pro další rozvíjení menších 

svalových partií. Fyzického zlepšení nejúčinněji získáme posilováním a samotným pohybem.  

Doufáme, že naše výsledky z pozorování a dotazníkového šetření a odpovědi na 

určené hypotézy budou brány jako fakta k diskuzi a zamyšlením nad problematikou o silovém 

tréninku mládeže ledního hokeje. 

 

 

 

6. Doporučení pro tréninkovou praxi 
 

 Trénink explosivní síly dolních končetin trénovat celoročně 

 Cvičení na střed těla zařazovat do každé tréninkové jednotky v různých formách 

 Při cvičení se zaměřujeme nejdříve na posilování velkých svalových skupin a po té 

přecházíme na malé svalové partie 

 Držet intenzitu cvičení a kontrolu správné techniky cviku 

 Zapojovat cvičení s vlastním pohybem a doplňovat posilovacími prostředky a 

pomůcky 

 Po každém posilování se uvolníme a protáhneme zkrácené svaly 
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7. Závěr 
 

Při zpracování této studie jsme vycházeli z nastudování literatury, pozorování, a 

dotazníkového šetření. V jednotlivých kapitolách týkajících se příslušného vědního oboru jsou 

uváděny nejdůležitější informace, aniž bychom zacházeli do úplných podrobností. Snahou 

bylo přizpůsobit je co možná nejvíce potřebám ledního hokeje.  

Diplomová práce je věnována sportovnímu tréninku, především problematice 

kondičního rozvoje se zaměřením na rozvoj silových schopností. Pokusili jsme se zachytit co 

možná nejvíc skutečností tak, abychom respektovali obecné poznatky a současně se přiblížili 

co možná nejvíce k vlastní hokejové specializaci. Důraz byl kladen na spojení teorie 

s hokejovou praxí, o čemž svědčí řada uváděných údajů. Zkušenosti ukazují, že dnešní 

možnosti individuálního vzdělávání je nezbytnou součástí tréninkového procesu. Samotný 

trénink je o to účinnější, a jeho konečný výsledek promítající se do herního výkonu, o co má 

trenér hlubší teoretické znalosti dané problematiky tím snadněji využije do své trenérské 

praxe. Zejména toto platí pro kondiční přípravu a speciálně pro silový trénink, který hraje 

důležitou roli v přípravě hlavně mladých hokejistů.  

  Mezi nejdůležitější části práce patří především výsledky pozorování a dotazníkového 

šetření a odpovědi na hypotézy. Metodou pozorování jsme zjistili, že tréninkový proces je 

veden do vytrvalostního charakteru. V nedostatečné míře se nerozvíjí rychlostní předpoklady 

a hlavně silové schopnosti. Intenzita tréninkových jednotek neodpovídá dnešnímu trendu 

přípravy mládežnického vývoje hráče ledního hokeje. Tréninkové jednotky neobsahovali 

novodobé posilovací prostředky a pomůcky, ale pouze základní, které nevedou k dalšímu 

rozvoji hráče. 

K tomu, abych si potvrdil výsledky z rozboru pozorování, jsme si vytvořili dotazník. 

Dotazník obsahoval sedm otázek, které obsahovali uzavřené odpovědi. Dotazníkové šetření 

potvrdilo výsledky pozorování tréninkových jednotek.  Prostřednictvím výzkumu, který jsme 

uskutečnili formou dotazníkového šetření, jsme chtěli zjistit, jak mladí hráči reagují na otázky 

s obsahem tréninku v tréninkových jednotkách.  

Tréninková příprava hráčů ledního hokeje z naší studie je hlavně nedostatečná 

v tréninku mimo led. Samozřejmě to není chyba jen trenérů, ale vedení klubu, že finančními 

prostředky nezajistí potřebné prostředky a pomůcky.  
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Intenzita, přesnost pohybu v tréninku a přenesení do utkání je pro práci trenéra 

priorita. Na základě těchto poznatků jak z teoretické části, tak s praktické jsme navrhli 

posilovací prostředky a pomůcky. Obrázky s cvičeními má být jen určitý názorný příklad 

cvičení s vybranými a kombinujícími pomůckami pro. Každý trenér má svůj styl vedení 

tréninkového procesu. 
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9. Seznam příloh 
 
 
Příloha 1 

Dotazník 
 

Otázky na přípravu mládežnického hráče ledního hokeje 
 

       1.  V kolika letech jsi začal posilovat? 

             a) ve 13 letech 

             b) ve 14 letech 

             c) v 15 letech 

             d) jiné 

            

    

       2.  Jak často trénujete v přípravném období? 

             a) 7x týdně 90 – 120min 

             b) 6x týdně 90 – 120min  
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             c) 4x týdně 90 – 120min  

       

       3.  Používají vaši trenéři speciální cvičení na posilování dolních končetin?                      

                   

              a) ano 

              b) ne 

       4. V závodním období zařazují trenéři trénink mimo led?              

             a) ano 

             b) ne 

 

 5.  Posilujete v tréninkových jednotkách střed těla? 

       a) ano 

       b) ne 

      

      6.  Myslíte si, že ve vašem klubu je dostatečná konkurence? 
 

             a) ano 

             b) ne 

 

        
 
             

       7.  Používáte na trénink mimo led speciální posilovací pomůcky? (vodní vak,    

                            balanční míč, aerobar)            

a) medicinbal 

b) balanční míč 

c) aerobar 

d) vodní vak 

e) jiné 
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Příloha 2 
 
HOSPITAČNÍ ZÁZNAM TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY 
KLUB:  
KATEGORIE: 
CÍLTJ:        
POČET HRÁČU:  
DATUM:       
PROSTŘEDÍ:        
POMŮCKY:  
 
Část 
v.j./čas 

Obsah Činnost trenéra/ 
dávkování 

Činnost hráčů/ 
poznámky 
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Příloha 3 
 
Seznam klubů dotazovaných hráčů 
 
HC Moeller Pardubice 

HC Mountfield 

HC Geus Okna 

BK Mladá Boleslav 

HC Sparta Praha 

HC Slavia Praha 
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HC Vítkovice  Steel 

Bílí Tygři Liberec 

HC Plzeň 

HC Kometa Brno 

HC Olomouc 

HC VCES Hradec Králové 

SK Horácká Třebíč 

HC Most 

HC Litvínov 

HC VOKD Poruba 

HC Rebel Havlíčkův Brod 

HC Karlovy Vary 

HC Slezan Opava 

IHC Písek 

Hockey Club Tábor 

HC Vsetín 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Příloha 4 
 

Graf č. 1 V kolika letech jsi začal posilovat? 

Graf č. 2 Jak často trénujete v přípravném období? 

Graf č. 3 Používají vaši trenéři speciální cvičení na posilování dolních končetin?                                      

Graf č. 4 V závodním období zařazují trenéři trénink mimo led?                                                    

Graf č. 5 Posilujete v tréninkových jednotkách střed těla? 

Graf č. 6 Myslíte si, že ve vašem klubu je dostatečná konkurence? 

Graf č. 7 Používáte na trénink mimo led speciální posilovací pomůcky? (medicinbal, 

vodní vak, balanční míč, aerobar)            
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Příloha 5 
 

Tabulka č. 1 V kolika letech jsi začal posilovat? 

      Tabulka č. 2 Jak často trénujete v přípravném období? 

      Tabulka č. 3 Používají vaši trenéři speciální cvičení na posilování dolních končetin?                          

      Tabulka č. 4 V závodním období zařazují trenéři trénink mimo led?                                                     

      Tabulka č. 5 Posilujete v tréninkových jednotkách střed těla? 

      Tabulka č. 6 Myslíte si, že ve vašem klubu je dostatečná konkurence? 

      Tabulka č. 7 Používáte na trénink mimo led speciální posilovací pomůcky? 

(medicinbal, vodní vak, balanční míč, aerobar)            

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 6 
 
Rozdělení svalů horní části těla 

Funkce svalů krku 

 

 Zdvihač hlavy a lopatky – při oboustranné kontrakci a fixovaném hrudníku posunuje 

hlavu dopředu. Při fixované hlavě zdvihá hrudník a klíční kost. Při jednostranné 

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

opačnou. 

 Kloněné svaly – při fixovaném hrudníku překlánějí hlavu, při fixované páteři zdvihají 

1. a 2. žebro (H. M. Jarkovská, 2005). 
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Funkce svalů zádových 

 

První (povrchová) vrstva: 

Sval trapézový – má sestupnou (horní) a vzestupnou (dolní) část. Přitahuje a fixuje lopatku k 

páteři, stahuje ramena dozadu. Horní část zvedá lopatku, dolní část táhne    

lopatku dolů. Oba trapézové svaly zaklánějí hlavu, kontrakce jednoho svalu  

uklání hlavu na jeho stranu (H. M. Jarkovská, 2005). 

 

 

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

 Při fixované lopatce se uklání krční část páteře na svou stranu  mírně  vzad. 

Třetí vrstva: 

Pilovitý sval zadní horní a zadní dolní – zdvihá horní žebra, fixuje a sklání dolní žebra.  

Je pomocným dýchacím svalem (H. M. Jarkovská, 2005). 

 

 

 

 

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 (H. M. Jarkovská, 2005). 

 

Malý prsní sval – leží pod velkým prsním svalem, přitahuje lopatku dopředu a dolů,  

                             pomáhá zdvihat žebra. Rovněž plní funkci pomocného dýchacího  

                             svalu (H. M. Jarkovská, 2005). 
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Pilovitý sval přední – odtahuje dolní část lopatky od páteře a umožňuje vzpažení nad  

                                   horizontálu. Působí i ve funkci pomocného dýchacího svalu.  

Druhá (hluboká) vrstva: 

Mezižeberní svaly a příční sval hrudní s funkcí dýchacích svalů. 

Bránice – plochý sval, který odděluje hrudní dutinu od dutiny břišní. Má několik částí a 

                všechny se sbíhají ke šlašitému středu. Jde o hlavní nádechový sval.  

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

                Dutina (H. M. Jarkovská, 2005). 

 

Funkce svalů horních končetin 

 

Svaly ramenní a lopatkové 

Sval deltový se skládá ze tří částí: z  přední, střední a zadní hlavy. Je nejmohutnějším 

plochým svalem, který ovíjí a modeluje ramenní kloub ze všech třech stran. Udržuje svým 

klidovým napětím hlavici kosti pažní v jamce ramenního kloubu. Přední a zadní část svalu 

předpažuje nebo zapažuje, střední část upažuje. 

Pod zadní částí deltového svalu jsou úpony svalu nadhřebenového a svalu podhřebenového.  

Svaly pomáhají při upažení a zevní rotaci paže. 

Malý a velký oblý sval a sval podlopatkový přitahují paži a provádějí zevní a vnitřní rotaci 

paže. 

Svaly pažní  

V přední skupině svalů leží: 

Dvouhlavý sval pažní – biceps – ohýbá kloub loketní a předloktí zevně (supinace), pomáhá 

při připažení, předpažení a upažení. 

Sval hákovitý – pomáhá při předpažení a připažení. 

Hluboký sval pažní – ohýbá loketní kloub. 

Trojhlavý sval pažní – natahuje kloub loketní 

Svaly předloktí se dělí na tři skupiny: 

Přední skupina svalů ohýbá loketní kloub, zápěstí a prsty a otáčí předloktí dovnitř. 

Boční skupina provádí natažení zápěstí a otáčí předloktí ven (H. M. Jarkovská, 2005). 

Zadní skupina natahuje zápěstí a prsty. Svaly ruky doplňují funkce svalů předloktí, 

pohyblivost palce a malíku, roztahují a přitahují prsty.  
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Obr. č. 1. Svaly části trupu a horních končetin. 

Funkce břišních svalů 

 

Přímý břišní 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 části trupu – pohyb z lehu do 

předklonu (H. M. Jarkovská, 2005). 

Při fixovaném hrudníku jsou více aktivní svaly upínající se na kost stydkou – zvedání nohou 

ze skrčení přednožmo před hrudník. 

Při jejich posilování 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 k přímému svalu. Podél 

břišního svalu přechází do ploché šlachy, která se dělí na dvě lišty. Jedna jde pod přímým 

břišním svalem a druhá nad přímým svalem, upínají se do střední šlašité lišty. Předklání trup, 

na  stejnou stranu a otáčí trup na svou stranu.  

Zevní šikmý břišní sval – začíná na dolních osmi žebrech a upíná se částečně na horní část 

kyčelní kosti. Ostatní snopce svalu přecházejí podél přímého břišního svalu do široké ploché 

šlachy. Při oboustranné činnosti předklání trup, při 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 ve  
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                                střední šlašité liště. Ve svém středu je sval širší a po stranách úzký. 

                                Má největší vliv na zvýšení nitrobřišního tlaku. Pomáhá držet  

                                pohromadě vnitřní orgány. Je pomocným svalem při dýchání.  

                               (H. M. Jarkovská, 2005). 

 

 

Funkce svalů dolních končetin a hýždí 
 
Svaly pánve 
 
Sval bedrokyčlostehení (ohybač kyčelního kloubu, sval s tendencí ke zkrácení). 

Přednožuje, ohýbá kyčelní kloub, pomáhá při přitažení a zevní rotaci dolní končetiny. 

Otáčí pánev a trup na opačnou stranu. 

Je pomocníkem hýžďových svalů. Udržuje rovnováhu trupu. 

Při jeho obrně bychom nemohli chodit. 

 

Velký hýžďový sval (sval s tendencí k ochabnutí) – je plochý, nejsilnější z hýžďových svalů. 

Má největší formativní účinek na hýždě. Při chůzi na rovině se málo aktivuje. Jeho aktivita 

vzrůstá např. při chůzi do schodů, rychlé chůzi, chůzi v nerovném terénu, při běhu, při 

výskocích. Při posilování hýždí se nejčastěji provádí extenze (natažení) v kyčelním kloubu. 

Její rozsah je 10 – 15°. Pokud ho překročíme, pak se do funkce zapojí ohybače beder a 

bederní páteř se nadměrně prohne. 

 

Střední sval hýžďový – vnější strana stehna, leží pod velkým hýžďovým svalem. Umožňuje a  

                                       provádí vnitřní rotaci v kyčelním kloubu. 

 

Malý sval hýžďový – vnější strana stehna. Je schopný pod středním hýžďovým svalem.  

                                   Unožuje a provádí vnitřní rotaci v kyčelním kloubu. 

 

Napínač povázky stehenní – vnější strana stehna. Pomáhá při ohnutí a unožení v kyčelním  

                                              kloubu a má vliv na napnutí kolena.(H. M. Jarkovská, 2005). 

 

 

Svaly stehna  
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Sval krejčovský – tento dlouhý štíhlý sval začíná na kyčelní kosti a spirálovitě jde šikmo po 

                             přední straně stehna. Upíná se na vnitřní stranu kolena. Ohýbá dolní      

                             končetinu v koleni a v kyčelním kloubu, otáčí stehno ven. 

 

Čtyřhlavý sval stehenní – přední strana stehna. Celý sval natahuje dolní končetinu v kolenním  

                                         kloubu a je ohybačem kyčle.  

 

Štíhlý sval stehenní – přitahovač stehna – přinožuje a otáčí stehno ven. 

 

Sval hřebenovitý – vnitřní strana stehna, přinožuje a ohýbá dolní končetinu v kloubu  

                               kyčelním. Otáčí koleno ven. 

 

Dlouhavý sval stehenní – zadní a vnější strana stehna, sval pološlašitý a sval poloblanitý  

- hamstringy – zadní a vnitřní strana stehna, všechny tyto svaly  

natahují kyčelní kloub a ohýbají kolenní kloub.  

 

 

 

 

 

 

Svaly bérce  

 

Přední sval holenní, dlouhý natahovač prstů, dlouhý natahovač palce  

                                  - přední strana bérce – všechny tyto svaly jsou natahovače nohy 

                                    a prstů. Při jejich oslabení vázne přitažení špičky nohy k bérci. 

 

 

Dlouhý sval lýtkový – zevní strana bérce, klopí chodidlo, zajišťuje příčnou a podélnou klenbu  

                                     nohy. 

 

Krátký sval lýtkový – zevní strana bérce, zajišťuje vnitřní rotaci chodidla. 

 

Trojhlavý sval lýtkový – zadní strana bérce, dvě hlavy začínají na dolním konci stehenní kosti  
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                                        a třetí na kostech bérce. Spojují se do Achillovy šlachy a ta se upíná  

                                        na kost patní. Celý sval táhne nohu dolů a zdvihá tělo při chůzi.  

                                        Hlavní funkcí je provádět výpon na špičky prstů. Povrchová část  

                                        lýtkového svalu ohýbá kolenní kloub. 

 

Sval zákolenní, zadní sval holenní a dlouhý ohýbač prstů a palce – zadní a vnitřní strana  

                                                                                                            bérce, ohýbají nohu a  

                                                                                                            prsty. Udržují podélnou  

                                                                                                            klenbu nohy.                               

(H. M. Jarkovská, 2005). 
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