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ABSTRAKT: 

Název práce:   Srovnání času nácviku herních činností v ledním hokeji 

v kategorii 4. a 5. třídy s teoretickými východisky. 

Cíl práce: Cílem práce je porovnat reálné časy zapojení hráčů do herních 

činností s metodickým doporučením IIHF, českých metodik dle 

Bukače.  

 

Metodika práce:  K porovnání metodik byla použita obsahová analýza tréninkových 

jednotek většiny českých klubů daných kategorií. Data byla 

poskytnuta trenéry samotných klubů. Data z analýzy TJ byla 

aplikována na Bukačův model doporučení pro proporční 

rozvržení TJ a na model, který doporučuje mezinárodní hokejová 

federace. Dále byl zkoumán čistý čas, který stráví na kotouči v 

provádění cvičení a při hře jeden hráč. Tento čas byl měřen 

dvěma vybraným hráčům z každého mužstva, kdy 1. hráč byl 

nadprůměrný v daném mužstvu a 2. hráč byl hráčem průměrným. 

Rozdíly těchto hráčů byly nepatrné, proto bylo dále počítáno s 

časem průměrným. 

 

Závěr:  Z výsledků vyplývá, že trenéři při porovnání jak s Bukačovým 

modelem, tak s doporučením IIHF nedostatečně zařazují hru a 

herní cvičení na úkor cvičení dovedností a bruslení. Kdy ve 4. 

Třídě v klubech v ČR byla hra zařazována v úseku 26% a v 5. 

Třídě z 29%. Naopak samotný nácvik HČJ je zařazený v rozsahu 

74% u 4. Třídy a 71% u třídy 5 (aplikováno na Bukačův model). 

 

Klíčová slova:   herní činnosti jednotlivce, lední hokej, mladší školní věk, 

metodická doporučení pro tréninkovou jednotku, bruslení  



 

 

SUMMARY: 

Title: Comparison of training time gaming activities in ice hockey for 

category PeeWee (9-12 years old) with theoretical 

 

Objectives: The main objective is a compare real time involvement of players 

in game activities with the methodological recommendations IIHF, 

and Czech methodologies according Bukač 

 

Methodology: To compare the methodologies used content analysis training units, 

the majority of Czech clubs established categories. Data was 

provided trainers owns clubs. Data from the analysis of training 

unit was applied to Bukac’s model for proportional layout training 

unit and the model recommended by the International Hockey 

Federation. Next step, was examined the actual time they spend on 

individual player reel in the exercises and game. This time was 

measured in two selected players from each team, where player 1 

was above average in the group, and the player 2 was normally 

player. The difference of these players was so small that it was 

continue to work only with the average time. 

 

Conclusion: The results show that coaches when compared both with Bukac’s 

model, and with recommendations classified under IIHF add of 

insufficiently game and gaming exercises at the expense of training 

skills and skating. In the 4th Class clubs in the Czech Republic, the 

game was marshaled in the stretch 26% and in the 5th Class of 

29%. On the contrary, the very practice of individual playing 

activity is included in the range of 74% at the 4th Class and 71% at 

the 5th class (applied to the Bukac‘s model). 

Keywords:   individual skill, ice hockey, PeeWee, recommendation for training 

units 
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1. Úvod 

V předložené bakalářské práci bych se chtěl zaměřit na nácvik herních činností 

jednotlivce v kategorii 4. a 5. třídy. Mým úmyslem je porovnat charakteristiku nácviku 

používanou českými trenéry (doporučovanou českými metodiky) s doporučením 

mezinárodní hokejové federace IIHF. 

 

Dle mého názoru a osobních zkušeností je dokonalé ovládnutí jednotlivých herních 

činností jednotlivce, ať už útočných tak i obranných, základním kamenem, na kterém 

hráči staví své budoucí kariéry a pro jejich další rozvoj a postup do hokejového světa je 

zásadní. 

Pokud neovládnou dokonale techniku všech jednotlivých komponent, budou limitování 

v budoucnu, právě nedokonalostí své techniky. V současné době je LH tak rychlý, že 

hráči na nejvyšších úrovních nemají čas pro technickou nejistotu a nedokonalost. Každý 

hráč musí umět pracovat v obraně, tak i v útoku, myšleno tak, že všech 5 hráčů útočí a 

naopak je to do obrany. Proto je pro mladé hráče zásadní rozvoj jejich individuálních 

dovedností „skills“. 

 

V této práci, jak už jsem výše zmínil, se zaměříme především na kategorii 4. a 5. třídy, 

to znamená na děti 9 – 12 let. Budu se zabývat specifiky nácviku dovedností v tréninku 

pro tuto věkovou kategorii, protože pro budoucí vývoj hráčů, je toto období jedno z 

nejdůležitějších.  

Připravuje mladé hráče na vrcholný trénink, který bude následovat poté. Rodiče hráčů a 

většina neodborné veřejnosti posuzuje hráče podle vstřelených branek, nebo podle počtu 

přihrávek. Pro trenéry mladších věkových kategorií by mělo být cílem vychovat co 

nejvíce hráčů pro budoucí dospělý hokej. To zajistí komplexním rozvojem hráčů ve 

všech směrech. Trenér dětí má povyšovat rozvoj hráčů nad vlastní úspěchy. Kouč 

aktivně usiluje nejen o herní rozvoj hráčů, ale také o rozvoj jejich osobnosti a 

charakteru. Trenér je pro mladé hráče z pohledu výchovy hráče jedna z nejvíce 

zásadních person. Ve starších kategoriích trenéři kladou především na kvalitu obranné 

hry, protože ta rozhoduje o výsledku utkání v moderním hokeji.  

 

Zaměřím se na rozdělení dovedností podle českých metodik, a poté je porovnám s 

metodikou nácviku pro danou kategorii IIHF a zámořských zemí USA a Kanady, kteří 
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Zaměřím se na rozdělení herních dovedností podle českých metodik, a poté je 

porovnám s metodikou nácviku pro danou kategorii IIHF a zámořských zemí USA a 

Kanady, kteří pravidelně na posledních mládežnických šampionátech obsazují 

pravidelně první příčky. Je to důkaz, že trenéři za mořem umí správně a efektivně mladé 

hráče připravit pro náročný mezinárodní hokej. 

 

V práci bude sledován proporční čas, kolik trenéři v ČR věnují jednotlivým druhům 

cvičení času z tréninkové jednotky na ledě a jaké metodicko-organizační formy při 

nácviku používají. 

 

Ve výzkumné části se budu zabývat komparováním konkrétních časů, které věnovali 

trenéři při sledované TJ daným druhům nácviku. Porovnám je s proporčním modelem 

Bukače (2010) a modelem IIHF. 
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2. Teoretická východiska práce 

2.1 Charakteristika věkové kategorie mladší školní věk (věk 6-12) 

 

Charakterizuji nejen věkovou kategorii pro 4. a 5. třídu, ale pro mladší školní věk, což 

je rozmezí mezi 6 až 12 lety. Tato širší charakteristika je nutná, protože jak bude 

uvedeno dále, mohou být někteří jedince vývojově urychleni nebo naopak. Tato 

neznalost by nás mohla negativně ovlivnit při výběru mladých talentů. 

Pro trénink dětí zmíním frázi, která je otřepaná, ale velmi výstižná že „dítě není malý 

dospělý“. To znamená, že nestačí snížit tréninkové dávky a velikost zatížení, musíme 

především upravit typ cvičení a respektovat zákonitosti tělesného, psychického i 

fyziologického vývoje. 

2.1.1 Tělesný vývoj 

 

Podle Periče (2008) je tělesný vývoj v prvních letech charakterizován rovnoměrným 

růstem výšky a hmotnosti dětí (výška se zvyšuje pravidelně o 6-8 cm ročně). Spolu s 

tím dochází k plynulému rozvoji vnitřních orgánů, krevní oběh, plíce a vitální kapacita 

se průběžně zvětšují. Ustaluje se zakřivení páteře, osifikace kostí pokračuje rychlým 

tempem, přesto jsou kloubní spojení velmi měkká a pružná. Dochází k tvarovým 

změnám těla, mezi trupem a končetinami, nastávají příznivější pákové rozměry 

končetin, které tak vytvářejí pozitivní předpoklady pro vývoj různých pohybových 

forem. 

 

 

Mozek, jako hlavní orgán CNS, má vývoj v podstatě ukončen již před začátkem tohoto 

období. Značná plasticita nervového systému (tj. předpoklady pro vytváření nových 

nervových struktur) a pohyblivost nervových procesů (rychle střídat podráždění a útlum 

nervových center) vytváří už v tomto věku příznivé podmínky pro rozvoj koordinačních 

a rychlostních schopností (Perič 2008).  
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2.1.2 Psychický vývoj 

 

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

myšlení se dítě soustřeďuje spíše na jednotlivosti, souvislosti mu unikají. Zvýšená 

vnímavost k okolnímu prostředí i faktorům, které odvádějí pozornost, může narušit 

provedení již osvojených dovedností. Schopnost chápat abstraktní pojmy je ještě malá. 

Dítě chápe pouze takové věci, na které si může „sáhnout“ a nerozumí (nebo jen velmi 

málo) tomu, že existují i oblasti, které není možné „uchopit“. Proto nejsou vhodné 

trenérské věty typu „Musíš pořádně trénovat, abys byl jednou výborný“. Věty tohoto 

typu mají jen minimální ůčinek, protože dítě nechápe termíny, jako je „jednou, v 

budoucnu, v dospělosti“ apod. 

Osobnost jedince ještě není ustálena. Děti se chovají impulzivně a rychle se u nich 

střídá radost se smutkem. Koncentrace ještě není natolik vyvinuta, dítě nedokáže 

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

Vše je velmi silně emočně prožíváno. Můžeme sledovat zvýšenou citlivost k okolnímu 

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

chování. Velmi důležitá je i krátká doba koncentrace, po kterou se dítě dokáže 

soustředit. Tato doba trvá zhruba 4-5 minut, poté nastává útlum a roztěkané chování. 

(Perič 2008) 

 Bukač doporučuje trénink dětí vést tak, aby byla zajištěna častá proměnlivost cviků. 

Trénink je efektivnější pokud se provádí časově kratší cvičení s maximální možnou 

intenzitou. Důležitý je počet opakování, mělo by jich být co nejvíce. Děti by se při 

tréninku měly především bavit. To potvrzují ve všech metodikách jako IIHF, Canada 

hockey, US hockey, tak právě i český metodik Bukač s Pavlišem.  

Velké plus je dětská zapálenost pro veškerou pohybovou aktivitu. Děti pohyb milují. 

Trenéři je k činnosti nemusí nutit, naopak je potřeba je správně usměrnit. Bukač (2010) 

upozorňuje na to, aby trenéři v tomto věku vyžadovali po hráčích určité normy a 

způsoby vystupování (dodržování časů, respekt ke spoluhráčům či protihráčům a 

podpora jeden druhého). Disciplína by měla být vyžadována za každých okolností. 

Naopak by se trenér měl chovat ke všem hráčům stejně. Děti v tomto období mají velmi 

silně vyvinutý cit pro spravedlnost.  
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2.1.3 Motorický vývoj 

 

Pro věkovou kategorii mladšího školního věku je charakteristické mnoho spontánní 

pohybové aktivity. Děti nemusíme nutit do pohybu, nové pohyby a dovednosti rychle 

ovládají. Je důležité, abychom nově naučené dovednosti často opakovali, protože, 

mohou být dětmi rychle zapomenuty. Při učení nových pohybových dovedností u dětí je 

nejvíce zásadní pro Koreini provedení názorná ukázka pohybu. Děti velmi snadno 

pohyb napodobí. Je důležité, aby ukázka byla provedena technicky správně, abychom 

zamezili přenosu chyby do motorického vzorce dětí.  

Perič (2008) poukazuje na formu s využitím učení nápodobou (tzv. imitační učení). To 

potvrzuje i Bukač (2010), který tvrdí, že co se dětem řekne, to zapomenou, to co dětem 

předvedeme tak si pamatují a to co si děti sami zkusí tak na to si vzpomenou. Z hlediska 

chápání dětí a jejich učenlivosti je vhodné dětem poskytnout názornou ukázku, která 

bude technicky správná a pak své svěřence nechat, aby si dovednost sami vyzkoušeli. 

To zajistí vytváření nových pohybových vzorců a dovedností. Důležitá je korekce 

případných chyb v technice, aby děti neprohlubovaly své chyby, které by později šly jen 

těžko z jejich pohybových vzorců odstranit.  

 

Perič (2008) tvrdí, že charakteristickými znaky pro dětskou motoriku je neúspornost 

pohybu, která se objevuje u dospělých. Dynamika nervových dějů se dále rozvíjí, 

převažující jsou však ještě procesy podráždění nad procesy útlumu. Tak je možné 

vysvětlit, především v počátku tohoto období, živost a neposednost a výrazný 

„pohybový luxus“, kdy je každá činnost prováděna s množstvím souhybů.  

 

Dle Periče (2008) je období mezi 10 - 12 roky považováno za nejpříznivější věk pro 

motorický vývoj. Bukač (2010) zmiňuje, že nejpříznivější období pro učení nových 

dovedností je mezi 9-12 let. Oba autoři se shodují, že je to dáno malým výškovým 

přírůstkem, příznivým rytmickým cítěním, začínajícím zautomatizováním kombinační 

motoriky a také tím, že se pohyby stávají plynulými.  

Toto období se často nazývá „zlatým věkem motoriky". Problémy, které jsou v počátku 

mladšího školního věku z hlediska koordinace složitějších pohybu poměrně rychle mizí 

a na konci tohoto období jsou děti schopny provádět i koordinačně náročná cvičení. 
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2.1.4 Sociální vývoj 

 

V průběhu sociálního vývoje dětí se projevují dvě významná období. Jedná se o vstup 

do školy a období kritičnosti. Zařazení do kolektivu (školní, nebo sportovní družstvo) 

klade nároky na podřízení se normám. Jedinec přestává být středem pozornosti svých 

rodičů a musí opustit hru a přejít k vážné činnosti (učení, tréninková činnost). Jedinec 

prochází postupným obdobím socializace, při kterém se začleňuje do kolektivu a 

přizpůsobuje se daným pravidlům a zákonitostem. Do vztahů dále vstupují autority, 

jako je učitel nebo trenér, kteří svým vlivem na děti mohou působit silněji než rodiče. 

Takové autority si děti berou za své vzory, a proto je důležité, aby se trenéři chovali tak, 

aby v nich mohli mít děti správný vzor. Děti budují osobní vztahy se svými vrstevníky 

ve třídě nebo v družstvu. To vede k poměrně častému vzájemnému soutěžení. Pro je 

proto, aby trenéři hojně využívali různé formy her a soutěží. To potvrzují autoři Perič, 

Bukač, Studnička, Dovalil i zahraniční autoři L. Stamm. Hráči budou při soutěžení 

správně namotivovaní a budou pro činnost zapálení. Motivace je jeden 

z nejdůležitějších faktorů pro efektivní trénink dětí. To potvrzují didaktiky všech 

zmiňovaných organizací.  

 

2.2 Biologický věk 

 

Každý trenér se setkává ve svém mužstvu s rozdílně vyvinutými hráči. Jak po fyzické 

tak psychické stránce. Nemůžeme říci, že dva hráči věku 9 let by měli trénovat stejně. 

Je to dáno odlišností rychlosti jejich. V extrému to můžou být dva hráči, kdy oběma je 

například 11 let, podle kalendářního věku, ale první z nich je v tělesném vývoji 

opožděný a to až o 2 roky a na opačné straně druhý chlapec může být ve vývoji až o dva 

roky napřed (extrémní situace). Proto rozlišujeme věk biologický (je dán stupněm 

biologického vývoje), věk kalendářní a věk sportovní (čas, po kterou se hráč věnuje 

sportovní přípravě). 

Pro trénink dětí je toto rozlišování nezbytné, aby trenér mohl využít svých znalostí o 

biologické akceleraci/retardaci a mohl např. začít s cíleným silovým tréninkem, se 

kterým u opožděnějšího jedince počká, až do něj „dozraje“.  
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Znalost biologického věku má také velký význam pro stanovení míry talentovanosti, 

kdy je při výběru nutné od sebe odlišit stupeň talentovanosti a akceleraci biologického 

vývoje. Jinak by bylo možné, že velmi talentované dítě bylo hodnoceno hůře jen z toho 

důvodu, že je vývojově opožděné, na druhou stranu dítě netalentované, avšak 

biologicky akcelerované, by mohlo být hodnoceno lépe. Na tuto problematiku 

upozorňuje Perič (2008). 

 

2.2.1 Rozpoznání biologického věku 

 

Biologický věk charakterizuje celkovým stav růstu a vývoje jedince a je mírou 

formování jeho morfologických a funkčních znaků. Mezi věkem biologickým a 

kalendářním (chronologickým) může být v určitých věkových obdobích značný 

nesoulad. Disproporce činí mnohdy 2 roky i více. Biologický věk můžeme určit 

několika způsoby a to jako věk kostní, růstový, zubní a proporcionální. Pojem 

biologický věk je tedy nadřazeným pojmem pro více biologických věků, které se opírají 

o vyšetření a posouzení určitých růstových a vývojových změn.  

 

Jako vysoce validní a spolehlivá, čárka v širokém věkovém intervalu (od 3 do 15, resp. 

18 let), čárka je uváděna metoda určení proporcionálního věku (Sedlák & Riegerová, 

1996). Proporcionální věk se určuje na základě výpočtu Kel indexu podle metody 

Brauera (1982). Jde o relativně snadnou a neinvazivní metodu diagnostiky biologické 

zralosti jedince. Metoda sleduje změny proporcionality vybraných somatických znaků a 

převádí je do podoby výsledného indexu KEI. Postup zvolenou metodou vychází z 

určení pěti somatických parametrů (tělesná výška a hmotnost, biakromiální a bispinální 

šířka, maximální obvod antebrachia u chlapců nebo střední obvod stehna u dívek). 

Podle Brauera (1982) zahrnuje metoda využití RI (Rohrerův index) ke korekci 

obvodových parametrů (dvojnásobku maximálního obvodu antebrachia u chlapců a 

středního obvodu stehna u dívek), z důvodu příliš vysokého množství pasivní tělesné 

hmoty (Bláha et al., 1987). Tento postup je podrobně popsán v řadě odborných 

publikací, na které tímto zájemce odkazuji (Riegerová, 1984; Bláha et al., 1987; 

Riegerová & Sedlak, 1996; Riegerová & Ulbrichová, 1998; a další).  
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2.2.2 Porovnání výšky a hmotnosti 

 

Tělesná výška a hmotnost může být jedním z orientačních ukazatelů biologického věku 

dítěte. Aktuální tělesná výška (resp. hmotnost) se porovnává s normalizovanými 

vývojovými křivkami (tzv. normogramy). V případě výrazného odchýlení v kladném 

slova smyslu je možné uvažovat o akceleraci, v případě záporné odchylky je určitá 

pravděpodobnost retardace. Tyto hodnoty jsou však opravdu pouze orientační, protože 

velmi úzce souvisejí s relativní výškou dítěte v porovnání s jeho předpokládanou 

výškou v dospělosti. Ta se dá alespoň orientačně odhadnout z výšky rodičů podle 

predikčních rovnic. Vhodné je, pokud porovnáme aktuální výšku dítěte s normami pro 

daný věk a poté předpokládanou výšku s normami pro dospělé. Pokud by odchylky 

měly v obou případech jinou strukturu (např. kdyby byly nadprůměrné u dítěte a 

podprůměrné u dospělého), je možné usuzovat na akceleraci (zrychlení) či retardaci 

(zpomalení). Tělesná hmotnost se hodnotí ve vztahu k tělesné výšce (tedy nikoliv k 

věku). Tento ukazatel je jenom orientační a měl by sloužit spíše k případnému 

rozhodnutí pro další přesnější vyšetření stupně biologické vyzrálosti. Takto popisuje 

porovnání výšky a hmotnosti Perič (2008). 

 

Pro porovnání výšky k úrovni vývoje můžeme použit percentilový graf. 

Ten vymezuje pásma obvyklé tělesné výšky od narození až na práh dospělosti a je 

výsledkem měření tisíců dětí různého věku. Vzhledem k poněkud odlišnému růstu u 

chlapců a dívek jsou připraveny pro každé pohlaví zvlášť. Použiji například graf pro 

chlapce viz. obr. 1. 

Vodorovná osa (osa x) percentilového grafu vyjadřuje věk v letech, svislá osa (osa y) 

tělesnou výšku v centimetrech. Jádro percentilového grafu je střední tučná křivka, zvaná 

50. percentil. Ta ukazuje v jednotlivých letech růstový vývoj jedince, který má střední 

tělesnou výšku. Polovina stejně starých dětí je větších a polovina menších. 

Tato střední křivka je obklopena zdola i shora souběžnými křivkami, které (shora dolů) 

vyznačují 97., 90., 75., 25., 10. a 3. percentil. Číslo percentilu vyjadřuje, jaké procento 

dětí má tělesnou výšku nižší, než vymezuje příslušná křivka. Plochu mezi 25. a 75. 

percentilem nazýváme pásmem střední výšky. To zahrnuje polovinu všech dětí. 

Percentilový graf tedy pomůže rodičům a trenérům porovnat výšku jejich dítěte 

s ostatními stejně starými dětmi (Zímová L., 2006). 
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Obr. 1 - Percentilový graf pro chlapce 
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2.2.3 Stupeň osifikace kostí – kostní věk 

 

Pro hodnocení kostního věku se využívají rentgenové snímky konců kostí (tzv. 

epifizárních jader), na kterých se sleduje stav vápenatění kostí (tzv. osifikace). 

Teoreticky můžeme použít kteroukoliv část kostry, ustálila se však standardizace podle 

snímků ruky a zápěstí. Na nich je na malém rozměru soustředěn poměrně velký počet 

epifizárních jader krátkých a dlouhých kostí. Stav osifikace jader ruky nám dává 

představu o celku, tj. o postupu osifikace všech druhu kostí. Kromě toho je možné 

osifikační postup kostí rozdělit do několika dostatečně ohraničených etap. Tomu 

napomáhá různá rychlost osifikačních dějů, a to proto, že jde jak o krátké, tak o dlouhé 

kosti. Získané snímky se porovnávají se standardem - atlasem rentgenových snímku 

ruky. Tato metoda je Velmi přesná, ale negativně zde působí rentgenové záření. Z 

tohoto důvodu se určení kostního věku používá pouze ve výjimečných případech Perič 

(2008). 

 

2.3 Senzitivní období 

 

Trénink pohybových schopností v jednotlivých částech vývoje je různě efektivní. Toho 

by trenéři a pedagogové TV měli využít, protože např. již zmíněný „zlatý věk motoriky“ 

trvá pouze dva až čtyři roky a pokud k tréninku v jednotlivých senzitivních obdobích 

správně přistoupíme, posuneme naše svěřence výkonnostně dopředu. Naopak pokud 

tato období správně nevyužijeme, tak se může stát, že hráče zbrzdíme, v extrémních 

případech je můžeme i nevratně poškodit (např. přetěžování kloubního aparátu, 

neúměrné silové zatěžování atd.). 

 

Dovalil (2008) definuje senzitivní období jako úseky ve vývoji jedince, v nichž existují 

více než dobré předpoklady pro stimulaci a rozvoj pohybových schopností, lepší než 

v jiném věku. 

Proto je vhodné, abychom pro stimulaci a rozvoj konkrétních pohybových dovedností a 

schopností u dětí využili právě ony časové úseky. Nevhodné je naopak tato období 

vázat na kalendářní věk. Vhodnější je orientace věkem biologickým. 

Efektivní úseky pro jednotlivé schopnosti jsou uvedeny v tabulce 1. 
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Tabulka 1 - Procentuální podíl ideálního času pro rozvoj jednotlivých pohybových 

schopností 

 

věk podíl pohybových schopností v procentech 

koordinačních rychlostních silových vytrvalostních 

6 let 30 30 20 15 

8 let 35 30 20 20 

10 let 25 30 20 25 

12 let 25 30 20 25 

 

 

2.3.1 Koordinační schopnosti 

 

Nejvhodnější období pro rozvoj koordinačních schopností je mezi 8 – 10 roky tvrdí 

Perič (2008). Dovalil ve své publikaci Lexikon sportovního tréninku (2008) zmiňuje, že 

s tréninkem koordinace je vhodné začít již v 6 – 8 letech. Nejlepší podmínky jsou do 

začátku puberty, kdy se naopak koordinace zhoršuje. Dle dostupné literatury je tedy 

vhodné koordinační cvičení zařazovat již v raném věku a klást důraz v období mezi 8. a 

10. rokem jedince. Podle mnohých výzkumů děti v období mezi 7. - 17. rokem života 

získaly 75% dosažených schopností. Proto je nesmírně důležité, aby děti ve zmíněném 

období dostávaly přiměřené tréninkové stimuly. Měli bychom tedy zařazovat do 

tréninku v této věkové kategorii složitá koordinační cvičení, kombinace pohybů i 

rovnovážná cvičení. Poté, co se děti dostanou do puberty, dojde ke stagnaci, 

v ojedinělých případech i ke zhoršení dosažených schopností z důvodu velkých 

hormonálních změn následně i změn anatomických.  

Průpravná cvičení jsou důležitá zejména pro další vývoj koordinace a techniky 

pochybu, jsou zaměřená na správnou techniku přes období pubescence. Díky tomu 

dochází ke snížení negativního vlivu puberty. 

  



20 

 

2.3.2 Rychlostní schopnosti 

 

Rychlostní schopnost je definována jako schopnost provádět krátkodobou pohybovou 

činnost maximální možnou intenzitou. Energeticky pohyb zajišťuje ATP-CP systém. 

Rozlišujeme více druhů rychlosti: reakční, acyklickou, cyklickou a komplexní. 

Rychlostní schopnosti bychom u dětí měli začít rozvíjet co možná nejdříve. Pokud 

vyjdeme z fyziologie CNS, která je významná z hlediska střídání vzruchů a útlumů (a to 

nejen ve vlastní nervové soustavě, ale především z hlediska střídání kontrakce a 

uvolnění svalových vláken (Perič 2008). Toto tvrzení dokládají autoři jako Bukač i 

Dovalil a dále říkají, že s tréninkem rychlosti bychom neměli otálet, ale naopak by 

stimulace rychlostních schopností měla být pravidelně zařazována do tréninkového 

procesu již od 7 let.  

K největšímu rozvoji rychlostních schopností dochází do 14 let věku. Můžeme tedy říci, 

že senzitivní období pro rozvoj rychlosti je zhruba mezi 7-14 rokem. Je proto důležité 

abychom do tréninkových jednotek pravidelně zařazovali hry nebo cvičení na rozvoj 

rychlosti a to na všechny její druhy, protože mezi nimi neplatí přímá úměra. Jako 

vhodný se jeví komplexní rozvoj všech druhů rychlosti: cyklické, acyklické, reakční, 

pohybově složité.  

Další rozvoj rychlostních schopností je závislý spíše na rozvoji rychlé síly, anaerobního 

výkonu a zlepšení techniky pohybů. 

 

2.3.3 Silové schopnosti 

 

Silové schopnosti Dovalil (2008) chápe jako určitý komplex pohybových schopností 

překonávat, udržovat nebo brzdit určitý odpor. 

Perič (2008) rozumí silové schopnosti jako schopnost překonávat nebo udržovat vnější 

odpor svalovou kontrakcí. 

 

Sílu můžeme dělit z hlediska kontrakce na:  

a) Dynamickou - dochází k pohybu těla, nebo jeho částí 

 Koncentrickou 

 Excentrickou 

b) Statickou -  nedochází k pohybu těla (nebo jeho částí) 



21 

 

Senzitivním obdobím pro rozvoj silových schopností je u chlapců mezi 13-15 rokem a 

končí okolo 20 roku. Je to dáno především produkcí pohlavních a růstových hormonů. 

Obecně málo známý je fakt, že silový trénink u prebuscentních dětí vede k zvýšení síly 

nervosvalovým způsobem a ne k hypertrofii svalu. To potvrzují i výzkumy Fukunaga 

1992 a kol., Blimkie a kol. 1989 in Rowland 2004.  

Silový trénink tedy v tomto období vede spíše ke schopnosti CNS aktivovat, či 

stimulovat svaly ke kontrakci (Bompa 2009). 

Jelikož silovým tréninkem v období prebuscence nedocílíme u chlapců nárůstu svalové 

hmoty, je důležité, aby trenéři mládeže odradili své svěřence od zaměření na silový 

trénink v tomto věkovém období. Cílem mladých chlapců vypadat mohutně a být 

silnými mezi svými vrstevníky. Tento typ myšlení může mladé prebuscenty vést ke 

špatnému postoji k silovému tréninku v tomto kritickém věku a mohli by si svým 

počínáním poškodit organismus. Trenéři, cvičitelé, pedagogové TV by měli chlapce 

vést ke správnému a hravému stylu posilování. Podle Periče by cvičení mělo do 10-ti let 

věku obsahovat tzv. přirozené posilování (šplh, lezení, ručkování, visy, cviky na hrazdě, 

jednoduché úpolové hry, cviky s plnými míči či švihadly). Kryštofič (2006) doporučuje 

mimo přirozeného posilování také užití rezistenčního tréninku. Je to trénink s akcentem 

zaměřený na odolnost cvičících. U úpolových her je na trenérovi, aby zajistil 

dostatečnou kontrolu svých svěřenců, aby zamezil možnosti zranění. Dále můžeme 

využít odpor prostředí, jako jsou hry ve vodě, v písku, sněhu, nebo běhání do kopce či z 

kopce.  

Bukač (2010) se k silovému tréninku staví názorem podobným jako Perič a Kryštofič, 

tedy že pro silový trénink používat pouze váhu svého těla a rozhodně nedoporučuje užití 

umělých zátěží v podobě činek. 

Samotná silová příprava dětí a mládeže je kontroverzním tématem, kde se odborníci 

nemohou shodnout, zda vůbec děti silový trénink měli provádět a pokud ano, tak v jaké 

míře. 
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2.4 Kontroverzní silový trénink dětí a mládeže 

Jedním z takzvaných „strašáků“ je zastavení růstu vlivem tréninku zaměřeného na 

posilování. Je zřejmé, že vývoj pravidelně trénujících dětí se může v určitých 

ukazatelích lišit od průměrné dětské populace. Již tím, že trénink probíhá současně 

s růstem a vývojem vzniká určitá riziková situace. Trénink představuje opakovaný stres, 

který může negativně ovlivňovat některé vyvíjející se tkáně. Současně ale vyvolává 

adaptaci, která při správném dávkování vyústí ke zvýšení stupně odolnosti na tělesnou 

zátěž a zvýšenou schopnost odpovědi všech tělesných systémů, což lze označit jako 

trénovanost. Hranice mezi přetížením a adaptací jsou však velmi těsné a individuálně 

rozdílné. Existuje několik ústrojí a orgánů, kterým je nutné na začátku tréninku a ještě 

více v jeho průběhu věnovat zvýšenou pozornost. Patří mezi ně sledování celkového 

růstu a vývoje, dále vývoj oběhového a hybného systému i stavu výživy a imunity 

(Dovalil a kol. 2002, Perič 2004). 

Silový trénink u dětí vzbuzuje obavy, že by zátěž mohla způsobit zranění, nebo zastavit 

předčasně růst. Je zřejmé, že nevhodně zvolená zátěž a zatěžování chybným způsobem 

by takovýto efekt mohla mít, ale v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století 

byl proveden kompletní výzkum, který zkoumal vliv silového zatěžování dětí na dětský 

organismus. Výsledky z výzkumu roku 1985 posuzovali zástupci řady významných 

organizací. Výsledkem diskuse bylo konstatování, že posilování je pro děti vhodnou a 

potřebnou pohybovou aktivitou, která optimalizuje jejich tělesný vývoj, snižuje riziko 

zranění při sportu, urychluje proces uzdravování z případných již vzniklých zranění 

nebo poškození pohybového systému a přispívá k zvýšení nejen anaerobního ale i 

aerobní zdatnosti a výkonnosti (Kalouch 2007).  

Samozřejmě že posilování u dětí má svá úskalí a rizika. Někteří specialisté například 

upozorňují na zvýšené riziko poranění v oblastech, kde kost právě osifikuje (Komi 

1992). Další nebezpečné části pro zranění jsou šlachy, vazy a klouby, které ještě nejsou 

zdaleka tak pevné jako u dospělých jedinců. Měli bychom se tedy podle odborníků 

(Komi 1992, Čelikovský a kol. 1979, Perič 2004,Kraemer and Fleck 1993) vyhnout 

v silovém tréninku dětí nadměrným zátěžím, jednostrannému svalovému zatížení a 

špatné technice cvičení, tak abychom minimalizovali riziko přetížení a tím možného 

poškození epifýz dlouhých kostí, vazů a šlach.  

Pro aplikování silového tréninku dětem ve správném pojetí mluví i konstatování 

Americké akademie pediatrů roku 2001, která konstatuje, že nebyl prokázán nepříznivý 
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vliv silového tréninku na přirozený růst jedince ani škodlivý vliv na kardiovaskulární 

zdraví dítěte. Malina (1998) dospěl ke stejnému závěru. Vycházel z řady dlouhodobých 

sledování, které potvrdila, že ani intenzivní trénink nemůže ovlivnit dosaženou 

konečnou výšku ani vývoj postavy. Nenašel ve sledovaných výzkumech prokazatelné 

rozdíly mezi trénujícími a netrénujícími dětmi. Rozhodně nemůžeme sdělit, že existuje 

ucelený jednotný názor na aplikování silového tréninku dětem. Stále existují názory, 

které tvrdí opak. Kdy působením silového tréninku dochází k vzestupu hladiny 

produkce růstových a pohlavních hormonů, které druhotně způsobují předčasnou 

osifikaci kostí, dříve než k ní dojde v souvislosti s biologickým vývojem a tím zastavení 

růstu. Podle autorů American Academy of Pediatrics 2001, Kalouch 2006, Malina 1998, 

jsou tyto názory neopodstatněné (Horák 2008). 

2.4.1 Přínos a efektivita silové přípravy u dětí 

Z předchozí kapitoly vyplývá, že silová příprava dětí, která je správně dávkována 

trenérem, má positivní vliv na dětský organismus. Snižuje pravděpodobnost zranění a 

buduje základy pro pozdější etapy specializovaného a vrcholového tréninku. Mladí 

sportovci, kteří absolvují silový trénink, se pravděpodobně lépe vyrovnají s nadměrnou 

zátěží, jak v tréninku, tak v soutěžním zatížení (Horák 2008). 

 

Krištofič (2006) popsal přínos posilování resistenčním tréninkem u dětí těmito body: 

 Zvýšení svalové síly 

 Zvýšení reaktibility a dynamiky pohybu 

 Zvýšení svalové vytrvalosti a tím odolnosti proti úrazům 

 Zpevnění CORE* jádra s positivním účinkem na držení těla 

 Vyrovnání napětí svalů kolem kloubu a tím zvýšení kloubní stability 

 

*Core – není samostatný druh cvičení. Jedná se o cviky v soustavě jiných pohybových aktivit, které se 

soustřeďují na posílení „core“, tedy jádra těla. Do tohoto jádra jsou řazeny svaly hlubokého stabilizačního 

systému, tedy svaly, které nejsou na povrchu těla vidět, ale hrají zásadní roli pro držení postury těla a 

jejich posilování je pro správné držení těla nezbytné. Do jádra tedy patří hluboké svalstvo zádové, svaly 

pánevního dna, břišní svaly a bránice. Více o core tréninku a posilování těchto svalů odkazuji na 

odbornou publikaci Posilování s balančními pomůckami od autorů R. Jebavého a T. Zumra (2009), která 

se zabývá využitím nestabilních balančních pomůcek při tréninku. 
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Efektivitu aplikace silového tréninku u dětí jednoznačně potvrzují výsledky analýzy 28 

studií zabývajících se efektivitou silového tréninků dětí. Z těchto studií v dvaceti pěti 

z dvacetiosmi případů byl jasně prokázán významný rozvoj síly po absolvování 

silového tréninku.  

Silový trénink u prepubestcentů nevede k hypertrofii svalů, to potvrdily výzkumy 

uvedené výše. Jako další efekt aplikací silového tréninku můžeme pozorovat úbytek 

tukové tkáně, kterou odbourali cvičící, právě za aplikace silového tréninku. Toto tvrzení 

potvrdil Faigenbaum a Westcott (2000) při své studii. 

 

2.5 Nácvik herních činností jednotlivce 

Podle Pavliše jsou to všechny dovednosti, útočné i obranné, které hráč provádí bez 

spolupráce se svými spoluhráči. K jejich nácviku je žádoucí používat kombinace 

názorné ukázky (dokonale technicky zvládnuté) a podrobného vysvětlení. A to tak, že 

se trenér zaměří na zvýraznění problémových úseků aby děti pochopily co tím kouč 

zamýšlí. V nácviku je nutné postupovat od nejjednoduššího po složitější. Můžeme 

využít nácvik po částech k celku, nebo jednodušší věci nacvičovat rovnou v celku. 

Dětem pomůže, když budeme určovat rytmus rychlosti provedení (tleskání, pískání, 

klepání holí o led apod.).  

 

Imitační výuku doporučuje i IIHF jako nejčastější a nejlepší cestu k nácviku nové 

dovednosti. Děti si často sami žádají o ukázku. „Sledujte toto …. Zkuste to“. Důležité 

po ukázce je, aby si hráči sami mohli vyzkoušet několik pokusů. Drobné chyby věcně 

krátce opravíme. 

 

Mezinárodní hokejová federace zmiňuje tři přístupy k nácviku základních dovedností. 

Jsou to 

 Imitační metoda 

 Demonstrace, vysvětlení, praxe, korekce 

 Učení hrou 

 

To, že IIHF proklamuje učení hrou, potvrzuje heslo „Učení je nejvíce efektivní, když je 

to zábava.“ (didaktické materiály na webu IIHF) 
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Bývalý slavný hokejista Paul Kariya řekl větu „Trénink je to místo, kde se stanete 

lepším hokejistou.  Máte puk více času na hokejce a střílíte na branku daleko častěji než 

ve hře. 

Ani jako profesionál nemáte puk na hokejce tak moc. A v mladém věku je rozhodující 

rozvoj vašich dovedností. Tohle prostě ve hře nejde.“ 

 

Výuku vedeme v malých skupinkách, maximálně 8 dětí ve skupině, ideální počet je 6. 

Tím zajistíme, že trenér (asistent) má přehled o všech hráčích a může dostatečně 

kontrolovat prováděnou techniku. Dále Bukač (2012) upozorňuje na to že, pokud 

některé děti daný nácvik nezvládají, měli bychom přistoupit ke snížení obtížnosti 

nácviku, protože úspěšné opakování přináší uspokojení, potřebnou sebedůvěru a další 

motivaci.  

 

Motivace je právě jedním z nejdůležitějších faktorů v tréninku mládeže. Pokud jsou děti 

dostatečně motivovány, trénink je pro ně zábavný a přínosný. Dělají, co trenér zamýšlí.  

Ve všech sportovních hrách používáme k nácviku dovedností jednotlivé metodicko-

organizační formy, které by mohli samotný nácvik zefektivnit, ulehčit, případně přiblížit 

soutěžním podmínkám. 

 

2.6 Metodicko organizační formy 

MOF představují základní formy uspořádání obsahu v TJ. Jsou určovány obsahem a 

vnějšími podmínkami. Ty zahrnují nepřítomnost (či přítomnost) soupeře a stupeň 

proměnlivosti těchto podmínek, mohou být předem dané nebo náhodně proměnlivé. 

 

MOF dělíme na: 

A) Pohybové hry (PH): drobné činnosti soutěživé povahy, jako jsou štafetové soutěže, 

honičky aj. Jejich využití je nejčastější na začátku TJ pro zahřátí organismu a současně 

jako nácvik klamavých pohybů, nebo osvojování manipulace s hokejovou holí. 

 Příklad pohybové hry – hra na honěnou uvnitř kruhu pro vhazování v menším 

počtu hráčů. Podle úrovně hráčů hrají tuto hru buď bez kotouče, s kotoučem 

anebo si mohou i škodit (to se doporučuje u starších a vyspělejších hráčů). 
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B) Průpravná cvičení (PC): jsou to cvičení, ve kterých není přítomen soupeř. Slouží 

k nácviku technických dovedností hráčů a jsou tedy ve velké míře využívána právě u 

dětí a mladších hráčů. Při vyšší úrovni ovládání kotouče hráči v nich mohou stimulovat 

i kondiční stránku. To je u starších kategorií žádoucí a můžeme kombinovat nácvik 

techniky a zároveň rozvoj tělesné kondice. PC dělíme na: PC I. typu a PC II. typu. PC I. 

typu. Mají předem dané standardní podmínky, které jsou všem stejné a můžeme je tedy 

provádět jako různé druhy závodů, např. ve vedení kotouče slalomem mezi pylony. 

Ztížíme-li cvičení změnou podmínek z neměnných na proměnlivé, hovoříme o PC II. 

typu. 

 Příklad PC I. typu - statické přihrávání forhendem po zemi ve dvojicích na 

vzdálenost mezi modrými čarami. Podmínky přihrávek (délka, způsob) jsou 

jasně určené a pro všechny stejné, můžeme tudíž cvičení pojmout jako soutěž 

dvojic v rychlosti dosažení například třiceti přihrávek. Proměnlivost podmínek 

při přihrávkách pro PC II. typu určíme jednoduše. Dvojice hráčů si budou 

přihrávat libovolným způsobem (po ruce, přes ruku, vzduchem atd.) na 

libovolnou vzdálenost v libovolném pohybu, ke kterému mohou využít 

například polovinu hrací plochy. 

C) Herní cvičení (HC): charakterizuje přítomnost soupeře, čímž se cvičení stávají pro 

hráče sice přitažlivými, ale také náročnějšími, neboť mají více proměnlivých variant a 

řešení. Spojují techniku s taktikou. Podobně jako u PC rozlišujeme podle herních 

podmínek jednodušší HC I. typu (podmínky předem vymezené) a složitější herní HC II. 

typu (podmínky náhodné a proměnlivé). 

 Příklad HC I. typu – situace dvou útočících hráčů proti jednomu bránícímu 

probíhající od poloviny hřiště směrem k brance. Při HC I. typu dáme útočníkům 

za povinnost překonat soupeře křížením těsně před ním, s přenecháním kotouče 

(rovněž můžeme přesně vymezit činnost obránce). V HC II. typu představíme 

hráčům cvičení – 2 proti 1 z poloviny hřiště a necháme hráče tvořit, ať si sami 

rozhodnou, jakou strategii proti obránci použijí. 

D) Průpravné hry (PH): mají souvislý herní děj, při kterém se střídá obranná a útočná 

fáze. Umožňují zdokonalování hokejových dovedností v podmínkách blízkých utkání. 

Pravidla můžeme upravovat tak, aby se zvýšila frekvence výskytu činností, které jsou 

v souladu s vyučovacími cíli. Uvedeme příklad PH podporující kombinaci „Přihraj a 

jeď“. 
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 Příklad PH „s narážeči“ – Družstva hrají proti sobě ve třetině minihokej v šesti 

hráčích na obou stranách. Dva hráči z každého týmu, tzv. „narážeči“, stojí 

v útočných rozích a nemohou se pohybovat (pouze nastavit hůl, kam chtějí 

přihrávku). „Narážeči“ smí odehrát kotouč pouze prvním dotykem (u starších 

hráčů), nebo klasicky zpracovat a přihrát zpět hráči, od kterého přihrávku 

dostali. Družstva mají povinnost před střelbou si s „narážečem“ kotouč vyměnit 

(kombinace „Přihraj a jeď“). Hráči se v rolích střídají po časovém limitu daným 

trenérem, nebo přímo jeho pokynem. 

 

2.7 Srovnání doporučení dle metodik autorů z ČSLH Bukače, Pavliše, 

IIHF a Canada hockey 

Jednotlivá doporučení se liší jak svým pojetím vyjádření co jsou to HČJ,tak i jejich 

uspořádáním. 

 

2.7.1 Pavlišův model 

Pavliš (2000) rozdělení HČJ dělí na herní činnosti jednotlivce na útočné, obranné a dále 

samostatný celek bruslení, který vyčleňuje zvlášť na rozdíl od Bukače, nebo IIHF. 

 

Bruslení 

 Jízda vpřed 

 Jízda vzad 

 Užité bruslení 

o Změny rychlosti – zastavení 

o Změny směru (vyjíždění oblouků, překládání) 

o Obraty 

o Starty 

o Další bruslařské dovednosti 

 

Herní činnosti jednotlivce (HČJ) 

A) HČJ útočné: 

 Uvolňování hráče s kotoučem 

o Vedením kotouče 
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o Kličkou 

o Jiným způsobem (obratem, změnou směru, změnou rychlosti, přihrávkou 

o brusle apod. 

 Uvolňování hráče bez kotouče 

o Změnou směru (překládání, krátký oblouk – bogna, obraty) 

o Změnou rychlosti 

 Přihrávání a zpracování přihrávky 

o Přihrávání (po ruce/přes ruku, po ledě/vzduchem, přímé/ s využitím 

hrazení, švihem/přiklepnutím) 

o Zpracování přihrávky (po ruce, přes ruku, nepřesná přihrávka) 

 Střelba 

o Po ruce (švihem, přiklepnutým švihem, přiklepnutím, golfovým úderem) 

o Přes ruku (švihem, přiklepnutím) 

o Blafák (po ledě/vzduchem) 

o Tečování 

o dorážení 

 Klamání a fintování 

o Tělem 

o Změnou směru 

o Změnou rychlosti 

o Pohybem hole 

B) HČJ obranné: 

 Obsazování hráče s kotoučem 

o Napadání / přístup k soupeři / 

o Odebírání kotouče 

o Osobní souboj 

o Bodyčekování 

 

 Obsazování hráče bez kotouče 

o Volně/těsně 

o V postavení mezi soupeřem a vlastní brankou 

o V postavení mezi soupeřem s kotoučem a soupeřem bez kotouče 

o Obrana prostoru 

o Krytí prostoru 
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o Krytí hráče v prostoru 

 Blokování střel 

o Ve stoji 

o V pokleku a kleku 

o Skluzem 

o Holí 

 

Dělení HČJ dle metodika ČSLH Pavliše není jediným používaným dělením. 

2.7.2 Bukačův model 

Bukač dělí na učení elementárních dovedností (ED), herně-dovednostního základu 

(HDZ), herního tréninku (HT), tréninku herní kompetice (TK) a soutěžního tréninku 

(ST). Zajímavostí je, že Bukač nenavrhuje trénink samotného bruslení, ale doporučuje 

bruslařskou všestrannost získávat hrami a soutěžemi. 

2.7.3 IIHF model 

Mezinárodní hokejový svaz (IIHF) dělí herní dovednosti jednotlivce odlišně a to na: 

A) Bruslení:   

 přímočaré (vpřed, vzad) 

 v obloucích: změna z přímého směru ve velkém poloměru – vpřed, vzad 

o změny velkým obloukem (přešlapováním) vpřed, vzad 

o změny krátkým obloukem (bognou) – paralelní postavení bruslí 

o změny pozice těla v obloucích podélně (zepředu do zadu, zezadu 

dopředu) 

 Starty 

o Dopředu: rovně vpřed, laterálně vpřed, běh 

o Dozadu: rovně vzad, laterálně vzad 

 Zastavení 

o Z jízdy vpřed: pluhem na obou nohou, na jedné noze 

o Z jízdy vzad: pluhem na obou nohou, na jedné noze 

o Bokem: paralelní postavení bruslí: na jedné noze, na dvou nohou 

B) Dovednosti s holí: 

 Manipulace s holí 

o Na místě / v pohybu 
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o Přihrávání: po roce, přes ruku 

o Zpracování přihrávky: po ruce, přes ruku 

o Vhazování: blokem, na stranu po ruce, na stranu přes ruku 

o Tlačení kotouče stranou po ruce/přes ruku  

o Fintování 

 Střelba 

o Z místa/ z jízdy 

o Zakončení z bezprostřední blízkosti/z dálky 

o Příklepem 

o Zápěstím 

o Tahem 

o Zametením 

o Přes ruku 

o Přehozením (ležícího brankáře) 

C) Osobní souboj 

 Bez kontaktu tělem – holí / tělem 

 S cílem získat kotouč / pozici 

 V prostoru/ u hrazení 

 

Z uvedeného vidíme několik rozdílů. Mezi hlavní rozdíl patří podle IHF to, že se podle 

IIHF nerozlišuji činnosti na obranné/útočné, ale spíše na dovednosti jako takové 

(bruslení, ovládání hole, střelba). 

 

Na základě metodických doporučení metodika Pavliše (2000) pro nácvik hokejových 

dovedností, bychom se v kategorii přípravky (4. – 5. třída) měli zaměřit na techniku 

ovládání kotouče a především na dokonalé zvládnutí bruslařských dovedností. Ostatní 

HČJ budeme rozvíjet později. Bukač doporučuje rozdělit jednotlivé úseky na učení 

elementárních dovedností (obratnostní bruslení a hra na malém prostoru) ve věku 6-9 

let. Dále na učení HDZ (herně dovedností základ), kde zařazujeme i prvky týmových 

dovedností, kombinací a kondičního bruslení, ale neustále převládá nácvik dovedností 

jednotlivce a to v poměru 50% z TJ. 

Vhodné je čárka aby trénink byl všestranný, přizpůsobený úrovni hráčů (hráčům se 

musí dařit, při častých nezdarech by mohlo dojít ke frustraci hráčů a nechuti se dále 
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učit). Vhodné je zařazení herních soutěží - honiček, štafet a dalších forem soutěží, jak 

poukazuje (Bukač 2010). 

 

V samotném tréninku na ledě Bukač (2010) doporučuje takovéto proporční dělení 

tréninku: 

Pro hráče 6 - 9 let. 

 

Obr. 2 – Doporučení proporčního zastoupení tréninku na ledě pro kategorii 6 – 9 let dle 

Bukače

   

 

Pro hráče 9 - 12 a 13-16 let je zastoupení činností totožné a je znázorněno na obr. 3. 

 

Obr. 3 – Doporučení proporčního zastoupení tréninku na ledě pro kategorii 9 - 12 a 13 - 

16 let dle Bukače (2010) 

 

Podle IIHF by měla TJ být rozdělena viz. tab. 4 zhruba na tři bloky, kdy se budou hráči 

ve stejném poměru věnovat bruslení, nácviku individuálních dovedností a hře.  

  

10% 

30% 

60% 
Individuální a týmová taktika 

hry na malém prostoru 

bruslení a dovednosti 

15% 
15% 

20% 

50% 

Kondiční bruslení 

týmové dovednosti 

trénink spolupráce a herních situací 

trénink dovedností 
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Tab. 4 – Doporučené rozdělení TJ dle IIHF 

Bruslení Nácvik dovedností Hra 

30% 30% 30% 

 

 

Tab. 5 – Doporučené rozdělení TJ dle Canada hockey pro kategorii PeeWee (mladší 

13ti let) 

dovednosti Individuální 

dovednosti 

Týmové 

dovednosti 

Týmová hra Týmová 

taktika 

45% 25% 10% 10% 10% 

 

V zámoří je hlavní myšlenkou to, aby byl trénink veden zábavnou formou. Důraz je 

kladen na efektivní využití ledové plochy, čárka aby co nejvíce hráčů bylo zapojeno do 

akce. 

 

2.7.4 Obranná hra v mladším školním věku 

 

Celkový úspěch mužstva v utkání závisí na hráčích, kteří mají smysl pro zodpovědnost 

při hře bez kotouče. Všichni hráči by měli ovládat principy obranné hry ve všech 

pásmech a současně na všech postech. Obranná hra vytváří morálku družstva. Jako 

trenéři nesmíme tolerovat špatný přístup k obranné hře u žádného hráče. Dnešním 

trendem je vyrážení ze zabezpečené obrany do rychlých protiútoků (Pavliš 2000). 

Chybné by bylo, kdybychom jako trenéři svazovali hráče do složitých herních systémů. 

Na hraní organizovaných herních systémů bude vhodnější vyčkat do starších kategorií. 

Pokud bychom hráče omezili např. obranným herním systém ve středním pásmu 1-2-2 

nejspíše by nerozvíjeli další dovednosti. Bylo by to pro hráče kontraproduktivní. Děti 

v mladším školním věku by měli dodržovat spíše několik herních principů a pravidel 

například - pokud vidí hráč s kotoučem před sebou volného hráče, přihraje mu. 

V situaci, kdy nemám kotouč si volný prostor, abych mohl přijmout přihrávku. Pokud 

jsem poslední hráč mužstva tak hlídám osu hříště a podobně. Naším cílem by mělo být 

naučit hráče řešit situaci 1-1 čárka ať už z hlediska útoku tak i obrany. Tato dovednost 

bude později rozhodovat, zda se hráč bude moci prosadit v dospělém hokeji.  
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Ve věkové kategorii 9-11 let je období, kdy se hráči seznamuji s hrou tělem, a začínají 

podstupovat osobní souboje. Začínáme nacvičovat dovednosti, které jim umožní osobní 

souboje vyhrávat a získat tak kotouč pro sebe, nebo umožnit sebrat kotouč svému 

spoluhráči a vytvořit herní převahu a tím výhodu pro sebe a své družstvo. Musíme však 

upozornit, že herní výkon v kategorii 4. a 5 třídy, by neměl být založen na osobních 

soubojích s důrazem na bodyčekování. Na agresivní způsob hry budou mít hráči 

dostatek prostoru v době rozvoje silových schopností (pubescence). V kategorii dětí a 

mládeže bychom se měli především zaměřit na techniku bruslení, správný pohyb při 

napadání a technické dovednosti - odebírání kotouče holí. Osobní souboje můžeme 

zařadit jako zpestření TJ nebo vlastní hry. Vždy musíme přihlédnout k technicko-

taktické vyspělosti trénovaných hráčů (Pavliš 2000). 

 

2.7.5 Obsazování hráče s kotoučem dle ČSLH 

 

Podle Pavliše (2000) je to obranná činnost jednotlivce, jejímž hlavním cílem je získání 

kotouče zpět pod svoji kontrolu nebo zpomalení útočné akci se záměrem vytlačit 

soupeře z výhodného prostoru pro útočnou činnost (nejčastěji z osy hřiště) do prostoru, 

který je výhodný pro další obranu. Pro tuto činnost používáme výraz - napadání. 

 

Napadání soupeře s kotoučem je základ celé obranné hry mužstva. Kvalita zvládnuti 

této dovednosti, rozhoduje o úspěšnosti hry a plní tři nejdůležitější funkce: 

 Získání kotouče pod svou kontrolu 

 Oddělit soupeře od kotouče 

 Zpozdit útok a tím umožnit svým spoluhráčům vbruslit situaci a obsadit soupeře 

 

Pro obranu je napadání stejně důležité, jako vedení kotouče pro útok. Bez správného 

napadání nelze dosáhnout úspěchu při vlastní hře. Pro zvládnutí napadání je 

předpokladem zvládnutí bruslařské techniky na určitém stupni. Tato technika, zároveň 

s rychlostí, koordinací, rovnováhou a silou, je předpokladem pro nácvik všech 

obranných činností jednotlivce. 

 Hráčům musíme od začátku nácviku vštěpovat tyto základní principy pro 

obsazování hráčů. 



34 

 

 Hráč, který je nejblíže k soupeři s kotoučem je prvním napadajícím a měl by co 

nejdříve tohoto soupeře začít napadat (pokud není taktikou stanoveno jinak) 

 Obrana je soustředěna na obranu osy hřiště a vždy vytlačujeme hráče směrem 

z osy k hrazení 

 Bránící hráč by měl udržovat správné obranné postavení, a to buď mezi 

soupeřem a vlastní brankou nebo mezi soupeřem s kotoučem a soupeřem bez 

kotouče 

 Svým pohybem a postavením nedovolit soupeři přihrávku nebo zpracování 

přihrávky 

 Obsazování soupeře provádět podle situace a prostoru buď volně, nebo těsně 

 Zpomalit a nasměrovat útok soupeře do prostor, kde obrana bude snadnější a 

současně umožnit vracejícím se hráčům vbruslit soupeře a zaujmout obranné 

postavení 

 Neustále komunikovat se svými spoluhráči /spolupráce a podpora/ 

 Jestliže se napadající hráč zpozdil anebo je daleko od soupeře aby mohl rychle 

přistoupit, měl by bránit zónově 

 

Tyto principy by měli všichni hráči znát a řídit se jimi, pokud taktika trnéra přímo 

nestanovuje něco odlišného. Osvojením těchto principů už v mladém věku automatizuje 

reakce pro věk pozdější. 

 

Při obsazování hráčů s kotoučem, musí hráči volit ze dvou způsobů: 

 Volné obsazování 

 Těsné obsazování 

 

Volný způsob obsazování je situace, ve které bránící hráč není v přímém kontaktu se 

soupeřem. Kontakt myslíme, jak fyzický, tak i kontakt holí. Tento způsob uplatňujeme 

především na útočně polovině hřiště při pasivním bránění nebo v oslabení. V kategorii 

9-12 let prosazujeme především agresivnější styl obsazování, kdy hráče necháme 

provádět obsazování těsným způsobem. Rozumíme tím situaci, kdy vzdálenost 

bránícího hráče není větší než na dosah hole od hráče útočícího. Rychlý kontakt 

s protihráčem po ztrátě kotouče je první předpoklad pro znovuzískání kotouče pod 

vlastní kontrolu. Je nesmírně důležité vštěpovat chlapcům pravidlo, že ihned po ztrátě 
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kotouče musí začít napadat soupeře s kotoučem a dodržovat u toho hlavní zásady 

obsazování.  

 

Základní herní situace, kterou hráči řeší je rovnovážná situace 1-1. Její řešení se mění 

tím, ve kterém pásmu a ve kterém prostoru k této situaci dochází a také podle směru 

bruslení útočícího hráče. Napadání hráče s kotoučem můžeme rozdělit na tyto fáze: 

 Přístup k soupeři (najetí) 

 Osobní souboj 

 Odebírání kotouče 

 Hru tělem a bodyček (v naši kategorii většinou bez bodyčeku) 

Nemá-li bránící hráč obsazovaného hráče v těsném kontaktu, musí ho nejprve správně 

najet, uskuteční přiblížení k soupeři, poté následuje navázání kontaktu a osobní souboj 

s odebíráním kotouče. Ve vlastním souboji používáme hru tělem - neplést 

s bodyčekováním. 

Pro zájemce odkazuji na podrobnější informace v publikaci Pavliše (2000). 

 

2.7.6 Doporučení pro výuku bruslení 

Bruslení, tedy lokomoce v ledním hokeji, je základem veškeré další hry, ať už obranné 

nebo útočné. Formenti and Mineti (2008) píší, že bruslení je doslova schopnost 

pohybovat se na po ledě. Ekvivalent běhání při hraní fotbalu nebo basketbalu. 

 

Aby hráči mohli zvládnout jednotlivé herní činnosti, musí nejprve umět bruslit. Aniž by 

zvládli správnou techniku bruslení, nebudou moci provádět HČJ. Proto zde uvádím 

několik zásad pro výuku bruslení, které doporučuje Pavliš (2000). 

 Trénink by měl probíhat alespoň 3x týdně v délce 60 minut. (není zahrnuta 

všeobecná příprava mimo led) 

 Trénovat by se mělo pouze na kvalitně upraveném ledě 

 Tréninku by měl probíhat za přítomnosti většího počtu asistentů 

(demonstrátorů), což umožňuje skupinový trénink. 

 Trénovat by se mělo v co největší míře herní formou, aby děti nácvik bavil. 

 Samozřejmostí je hůl správné délky (na bruslích pod bradu). 
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 Velmi důležitá je dokonalá ukázka od demonstrátora nebo trenéra, v případě 

chybného provedení děti chyby opakují a jejich následky si mohou nést celou 

svou hokejovou kariéru 

 Nácvik dovedností provádět vždy na obě strany vyváženě (jízda vpřed – vzad, 

překládání vlevo – vpravo) 

 

Doporučovaná metodická posloupnost výuky jednotlivých bruslařských dovedností dle 

metodika ČSLH Pavliše (2000): 

 Jízda vpřed 

 Zastavování v jízdě vpřed 

 Vyjíždění zatáček a překládání vpřed 

 Jízda vpřed 

 Zastavování v jízdě vzad 

 Překládání vzad 

 Obraty 

 Starty 

 Obratnostní bruslení 

 

Pro správnou metodiku a nácvik bruslení odkazuji na odborné publikace k tomuto účelu 

např.: Teorie a metodika bruslení od autorů V. Šafařík, B. Jauris, V. Kostka, M. 

Sedláčková (1985), 

Učíme se lední hokej – technika bruslení DVD od L. Koňáka (2005), Laura Stamm – 

Power skating (2009). 

 

V kategorii 4. a 5. tříd je velmi důležité procvičovat techniku bruslení. Jak s kotoučem 

tak i technické bruslení bez kotouče, kdy se děti mohou plně soustředit na prováděný 

pohyb a správný skluz. Klademe důraz na správný odraz, na správnou polohu hlavy, 

trupu a nákleku. Je důležité zaměřit se na maličkosti, protože děti jsou v tomto období 

velmi citlivé a snadno si fixují jednotlivá motorická schémata a v pozdějším věku je 

nesnadné tyto schémata měnit. Je také důležité neustále provokovat CNS osvojováním 

dovedností bruslařské techniky. Trenér by měl umět předvést dokonale zvládnutou 

techniku bruslení. Pokud tomu tak není, aby byl přítomen někdo jako asistent 

(demonstrátor), kdo má techniku perfektně zvládnutou, aby dětem demonstroval 

technicky dokonalou ukázku, kterou budou moci imitovat.  
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Zkoumané období je podle Bukače (2005) začátkem kritického období pro rozvoj HDZ, 

které pokračuje až do 16 - ti let. Základem učení a herního myšlení jsou cvičení herní 

formou. Děti se při cvičení herní formou učí, jak hernímu myšlení, tak řetězení 

zvládnutých dovedností do složitějších řetězců. Trénování izolovaných nebo jednoduše 

poskládaných dovedností převážně míjí herní myšlení. 

 

2.7.7 Power skating 

Powerskating se v ČR začal používat celkem nedávno. Je tomu asi 12 let kdy první 

kluby u nás začali používat specializovanou průpravu bruslení jako součást svých TJ. 

V současnosti je všude ve světě skloňovaný výraz „Powerskating“ – v překladu silové 

bruslení. Podle Jiřího Ryžuka (2011) je to „doprovodná“ tréninková, která pomocí 

jednoduchých cvičení „rozfázuje“ bruslařský pohyb a pomáhá vytvářet správné 

pohybové návyky v těch fázích bruslení, kde hokejisti nejčastěji chybují. Hlavním cílem 

je čárka co nejefektivnější využití síly při bruslení. Nelze však tvrdit, že jde o „vše 

řešící“ tréninkovou metodu. Power skating při správné aplikaci pomáhá položit správné 

základy kvalitní techniky hokejového bruslení. Následně může techniku zdokonalovat a 

udržovat či pomáhá odstraňovat její nedostatky, které se mohou do vývoje techniky 

hráče vloudit. Kromě toho zároveň dochází k posilování svalových skupin, při bruslení 

jsou nejvíce namáhány. 

Z prvních lektorů power skatingu byla Laura Stamm, která od roku 1974 pořádala 

každoročně školu powerskatingu, kam docházela spousta hráčů NHL, kteří si 

uvědomovali, že bruslení je dovednost, která je může posunout ještě výkonnostně dále a 

může jim vytvořit výhodu proti soupeřům. 

Powerskating by hráčům měl umožnit bruslit rychleji, ekonomičtěji a zvýšit celkovou 

jistotu a stabilitu při bruslení. 

Powerskating se zaměřuje důrazně na tyto fáze bruslení: 

 

 Náklek s těžištěm stále nízko („pravý úhel“) a vpředu („kolmice koleno-led 3-

5cm před bruslí“) 

 Odraz se začátkem pod tělem („pata na patu“), konec s max. propnutím všech 

vel. kloubů dol. konč., úhly odrazu („véčko“)  

 Pohyb rukou podporující bruslařský pohyb („nebrzdivé ruce“)  

 Skluz a cit pro hrany („měkké nohy“) 

 Druhý odraz při přešlapování vpřed a práce vnějšího ramene 

 Start s návykem prvních 3 kroků bez skluzu 
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2.8 Teorie techniky bruslení 

 

Bruslení je specifický lokomoční pohyb na bruslích, kdy je způsobována opakovaným 

odrážením z hran bruslí a skluzem na bruslích. Hrany bruslí se zařezávají do ledu a jsou 

odpovědné za směr pohybu. Při skluzu brusle po ledě vzniká tření, jehož velikost závisí 

na stavu ledu, sklonu brusle, ostří brusle a váze bruslaře. Tlakem a třením nože o led, 

vzniká pod ostřím teplo, které ohřívá led pod ostřím nože, takže vznikne pod plochou 

ostří stružka vody, jež ve výsledku zmenšuje velikost tření (Sedláčková 1985). 

 

Jako předpoklad pro plynulou jízdu bruslaře a lehkost prováděných pohybů, je dobře 

zvládnutá technika bruslení. Pro správné osvojení techniky je důležité, srozumitelně 

vysvětlit provedení prvku, zdůraznit hlavní zásady, které mají vliv na snadné zvládnutí 

a perfektně převedená názorná ukázka demonstrátorem, nebo trenérem, kde ještě 

upozorníme na nejčastější chyby při samotném provedení (Kostka 1985). 

 

Doporučovaná metodická posloupnost výuky jednotlivých bruslařských dovedností dle 

metodika ČSLH Pavliše (2000): 

 Jízda vpřed 

 Zastavování v jízdě vpřed 

 Vyjíždění zatáček a překládání vpřed 

 Jízda vpřed 

 Zastavování v jízdě vzad 

 Překládání vzad 

 Obraty 

 Starty 

 Obratnostní bruslení 

 

Pro správnou metodiku a nácvik bruslení odkazuji na odborné publikace k tomuto účelu 

např.: Teorie a metodika bruslení od autorů V. Šafařík, B. Jauris, V. Kostka, M. 

Sedláčková (1985), 

Učíme se lední hokej – technika bruslení DVD od L. Koňáka (2005), Laura Stamm – 

Power skating (2009).  
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3. Metodika práce 

3.1 Cíl práce 

Cílem práce je porovnat časy, které kluby v ČR věnují pro rozvoj herních činností 

jednotlivce v kritickém období 4. a 5. třídy s doporučeními IIHF a českého odborníka 

Bukače. 

3.2 Úkoly práce 

Vzhledem ke stanovenému cíli práce, jsme formulovali následující úkoly: 

 Prostudovat odbornou literaturu a provést literární rešerši 

 Zformulovat cíle a úkoly práce, vytvořit pracovní postup 

 Provést obsahovou analýzu tréninkových jednotek jednotlivých klubů dané 

kategorie 

 Provést analýzu času reálného zapojení dvou vybraných hráčů při TJ 

 Vypočítat aritmetickým průměrem čas, po který se hráči věnovali jednotlivým 

druhům nácviku HČJ 

 Převést časové data na procentuální vyjádření oproti TJ 

 Porovnat jednotlivá data s doporučeními českých odborníků Pavliše, Bukače a 

doporučením mezinárodní hokejové federace 

 Zpracovat a vyhodnotit zjištěné výsledky 

 Provést interpretaci výsledků a nastínit možná doporučení 

 Shrnout v závěrech danou problematiku 

 

3.3 Výzkumné otázky 

 

Vzhledem k analýze dat TJ vybraných českých klubů 4. a 5. Třídy jsem formuloval tyto 

výzkumné otázky: 

Naplní mužstva proporční doporučení pro trénink na ledě dle Bukače?  

Věnují trenéři alespoň 8 minut času v tréninkových jednotkách powerskatingu? 

Kolik času v tréninku stráví hráči čistého času na kotouči? 
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Hypotéza H1: Trenéři v Čechách a na Moravě věnují nácviku herních činností 

jednotlivce alespoň 65% celkového tréninkového času.   

Hypotéza H2: Trenéři v Čechách a na Moravě věnují herním cvičením a hře 30% 

celkového tréninkového času.   

 

H1 je vztahována k porovnání s doporučeným modelem TJ pro kategorii 9-12 let podle 

Bukače. Pro porovnání jsem data z obsahové analýzy musel aplikovat na Bukačovo 

doporučení a to tak, že jsem jednotlivé typy cvičení z dané TJ přiřadil do aplikovaného 

modelu viz. tab. 6  jako herní cvičení, nebo jako nácvik dovednosti. Nácvik bruslení 

jsem přiřadil do herních dovedností. Tím pádem budu sledovat poměr mezi nácvikem 

dovedností a herním typem cvičení. 

 

H2 je vztahována k porovnání s doporučeným modelem TJ pro kategorii mladší školní 

věk podle IIHF viz. Tab. č. 7. Z tohoto doporučení by měla hra a herní cvičení tvořit 

třetinu času TJ. 

 

3.4 Postup a zpracování práce 

Ke zpracování práce a získání dát byla použita obsahová analýza sledování a měření 

klubů v ČR, která byla zpracována trenérskou školou licence B (TŠ-B) v sezoně 2011-

2012. Tato měření probíhala sledováním vybrané TJ, kdy se měřil čas věnovaný 

jednotlivým typů cvičení a zařazoval se do skupin, které jsem upravil pro potřeby 

srovnání s Bukačem a Pavlišem. Dále se sledoval reálný čas, po který se hráč 1 (lepší 

hráč družstva) a hráč 2 (průměrný hráč družstva) dostávali přímo do inkriminovaných 

situací s kotoučem. Pomocí přehledových tabulek, součtu jednotlivých časů daných 

typů cvičení z tabulky A a tabulky B a použitím aritmetického průměru pro jednotlivé 

skupiny HČJ, byly zpracovány tabulky, které interpretují časové úseky, po které trenéři 

věnovali čas TJ pro jednotlivé typu cvičení. Po vyhotovení tabulek jsem výsledná data 

porovnával s doporučením Bukače pro kategorii 9-12 let. Výsledky z měření TJ 

jednotek byly aplikovány na Bukačův model, nebo na model IIHF a to tak, že jednotlivé 

typy cvičení byly rozřazeny na cvičení herního typu a nácvik dovedností, kam byl 

zařazen i powerskating, o kterém se Bukač nezmiňuje, ale i při něm se jedná o nácvik 

dovedností, přesněji o dovednost bruslení, či bruslení s kotoučem a jeho ovládání. Poté 

byla porovnána data z tabulek s doporučeními Bukače a IIHF.   
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4. Výsledky a diskuze 

Uvedená data TJ 4. a 5. třídy byla poskytnuta od trenérů TŠ-B, kteří se zúčastnili kurzu 

na licenci B na FTVS v roce 2012. Nejprve byla upravena data od trenérů a převedeny 

skupiny tak, aby mohly být porovnávány s Bukačovým modelem (2010) viz tabulka 6. 

 

Tab. 6 – Úprava jednotlivých cvičení do Bukačova modelu TJ. 

Bruslení a power skating 

Trénink dovedností + 

kondiční bruslení 
65% 

Skupinový trénink 

Stanovištní trénink 

Proudový trénink 

Hra na malém prostoru Týmové dovednosti + 

trénink spolupráce a herních 

situací 

35% Hra na celé hřiště včetně 

nácviku /5-2, 5-3/ 

 

Tab. 7 – Úprava jednotlivých cvičení do modelu IIHF 

Bruslení a power skating Nácvik bruslení 33% 

Skupinový trénink 

Nácvik dovedností 33% Stanovištní trénink 

Proudový trénink 

Hra na malém prostoru 

Hra 33% Hra na celé hřiště včetně 

nácviku /5-2, 5-3/ 

 

Tab. 8 – Doporučený model nácviku HĆJ dle Canada Hockey 

Dovednosti 45% 

Nácvik dovedností 70% Individuální 

dovednosti 

25% 

Týmové dovednosti 10% 

Hra 30% Týmová hra 10% 

Týmová taktika 10% 
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Tab. 9 

Průměrný čas věnovaný jednotlivým druhům typům cvičení vyjádřený v minutách 

v kategorii 4. tříd 

 

Kategorie  

4. třída 
Trénink dovedností Herní trénink 

 
Bruslení a 

powerskating 

Skupinový 

trénink 

Stanovištní 

trénink 

Proudový 

trénink 

Hra na 

malém 

prostoru 

Hra na 

celé hřiště 

včetně 

nácviku   

/5-2, 5-3/ 

Počet 

měření* 
44 25 30 16 32 21 

Průměr v 

minutách 
14:35 16:55 20:30 13:30 10:00 13:12 

 

* Počet klubů, které byly změřeny pro daný výpočet průměrného času   

 

Krátký hodnotící komentář: 

Z výsledků obsahové analýzy jasně vyplývá, že největší zastoupení má v TJ u klubů 

v ČR stanovištní trénink a skupinová forma procvičování. Tyto formy doporučují jak 

Pavliš a Bukač, tak IIHF i Canada hockey. Jednotlivá cvičení a jejich náplň nebylo 

bohužel možné zaznamenat.  

 

Krátký diskusní komentář: 

Důležité je, jakému obsahu na jednotlivých stanovištích se hráči budou věnovat. 

Vycházím z toho, že do jednotlivých časů HČJ a hry musely být započteny i jednotlivá 

stanoviště právě ze stanovištního a skupinového tréninku. Poměrně významnou část 

zastupuje powerskating a nácvik bruslení. Bohužel je nejspíše prováděn z větší části bez 

kotouče, což dokazuje tabulka č. 14, kdy hráči mají kotouč na holi při provádění 

jednotlivých činností pouze zhruba 8 minut a 30 sekund za celou TJ. Bylo by tedy 

vhodné, kdyby trenéři ve větší míře zařazovali nácvik bruslení zároveň s kotoučem tak 

jak doporučuje Bukač, pokud to hráči zvládnou. 
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Tab. 10 Průměrný čas věnovaný jednotlivým druhům typům cvičení vyjádřený 

v minutách v kategorii 5. tříd 

 

* Počet klubů, které byly změřeny pro daný výpočet průměrného času  

 

 

Krátký hodnotící komentář: 

Z výsledků obsahové analýzy vyplývá, že v TJ 5. Třídy stále dominuje trénink na 

stanovištích, při kterém se vesměs hráči věnují rozvíjení HČJ a hře. Nácvik bruslení a 

samostatný powerskating tvoří stále poměrně velkou část TJ a to 25% času tréninkové 

jednotky. Pokud opět srovnáme čas zapojení hráčů do nácviku s kotoučem, tak z tab. 14 

vyplývá, že hráči 5. třídy mají kotouč na holích 8 minut a 17 vteřin. Tento čas je tedy 

kratší nežli u hráčů 4. třídy. Doba, po kterou se hráči věnují nácviku HĆJ a bruslení, je 

tedy 71% z dané TJ. Toto zjištění potvrzuje H1. Naopak H2 se nepotvrdila, jelikož hra 

byla zařazena pouze z 26%, což potvrzuje tab. 12  

 

Krátký diskusní komentář: 

Toto zjištění nekopíruje doporučení českých metodiků ani IIHF. Lepší- Trénink 

spolupráce a herních dovedností spolu s nácvikem týmových dovednosti by měl 

tvořit35% času, jak uvádí Bukač. IIHF doporučuje, aby hra a její podoby tvořila třetinu 

TJ, což se v průměru měřených tréninkových jednotek v ČR nepodařilo ani jedné ze 

zkoumaných kategorií, jak vyplývá z tabulky 12, která je níže.  

Kategorie  

5. třída 
Trénink dovedností Herní trénink 

 
Bruslení a 

powerskating 

Skupinový 

trénink 

Stanovištní 

trénink 

Proudový 

trénink 

Hra na 

malém 

prostoru 

Hra na 

celé 

hřiště 

včetně 

nácviku   

/5-2, 5-3/ 

Počet 

měření* 
40 23 26 20 32 17 

Průměr v 

minutách 
14:56 16:59 17:59 14:16 14:27 11:55 
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Tab. 11 Proporční rozdělení TJ 4. Třídy aplikovaný na model Bukače 

 

Kategorie 

4. třída 
Trénink dovedností* Herní trénink** 

Zastoupení 

v TJ 
74% 26% 

 

Krátký hodnotící komentář: 

Z tabulky 11 vyplývá, že se trenéři 4. věnovali hře nebo nácviku herních situací pouze 

26% z dané TJ. Tím pádem trenéři nepotvrdili H2. Na druhé straně byla potvrzena H1. 

Nácvik dovedností probíhal v TJ ze 74% času (při aplikaci na Bukačův model). 

 

Krátký diskusní komentář: 

Z výsledků vyplývá, že by se trenéři měli zaměřit na vhodněji zvolená cvičení např. do 

skupinového, nebo stanovištního tréninku. Jako další varianta je zkrácení powerskatingu 

a více času věnovat herním cvičením, kdy se podle Bukače také technika bruslení 

procvičuje. 

 

Tab. 12 Proporční rozdělení TJ 5. Třídy aplikovaný na model Bukače 

 

Kategorie 

5. třída 
Trénink dovedností* Herní trénink 

Zastoupení 

v TJ 
71% 29% 

 

Krátký hodnotící komentář: 

Z tabulky 12 vyplývá, že trenéři věnovali 29% z času TJ hře anebo herním cvičením. 

Tím pádem se nepotvrdila H2.Vedle toho H1 byla potvrzena, nácviku HČJ bylo 

věnováno 71% času TJ. 

 

Krátký diskuzní komentář: 

Z výsledků vyplývá, že stejně jako u 4. třídy by se trenéři měli zaměřit na vhodněji 

zvolená cvičení např. do skupinového, nebo stanovištního tréninku Jako další varianta je 
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zkrácení powerskatingu a více času věnovat herním cvičením, kdy se podle Bukače také 

technika bruslení procvičuje. 

 

Tab. 13 Procentuální zastoupení činností 4. a 5 třídy aplikovaný na model IIHF 

 

 Bruslení Dovednosti Hra 

4. Třída 17 58 25 

5. Třída 17 57 26 

 

 

Krátký hodnotící komentář: 

Z tabulky 13 vyplývá, že zastoupení hry v TJ není třetinové ani u jedné ze sledované 

kategorie. Tímto tedy H2 nebyla potvrzena. Naopak nácvik dovedností má skoro 

dvojnásobné zastoupení, nežli doporučuje IIHF. Z výsledků tedy vyplývá, že H1 byla 

tímto potvrzena. H2 nebyla potvrzena, protože trenéři věnovali hře a herním cvičením 

pouze 25% z TJ u 4. Třídy a 26% u 5. Třídy po aplikace na model IIHF. 

 

Krátký diskuzní komentář: 

Rozdílné proporční zastoupení proti Bukačovu modelu je dáno rozdílným dělením 

dovednostních činností. Výsledky jsou v tomto případě takové, že H1 byla potvrzena, 

pokud bruslení budu počítat jako herní dovednost. Naopak H2 ověřena nebyla, protože 

hra a herní cvičení byla zařazena v menším zastoupení nežli jedna třetina dané TJ. 

Jako možné doporučení, pokud by trenéři v ČR chtěli trénovat dle doporučení IIHF, 

vidím možnost ve zkrácení nácviku dovedností (IIHF model) a získaný čas rozdělit 

mezi nácvik bruslení a hru. Hra by přinesla hráčům větší emoční prožitek a zároveň 

slouží k nácviku dovedností, provedením nejbližším závodním podmínkám. Doporučil 

bych hru na malém prostoru, aby byly hráči co nejčastěji v kontaktu s kotoučem a byli 

neustále „ve hře“. 

 

Tab. 14 Měření čistého času, po který jsou hráči zapojení do TJ s kotoučem 

 Kategorie 4. třída Kategorie 5. třída 

Celkový počet měření* 90 88 

čas v minutách a sekundách 8:33 8:17 
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Krátký hodnotící komentář: 

Z tabulky 14 vyplývá zajímavé zjištění, že hráči 5. třídy se dostanou za TJ ke kotouči na 

kratší čas než hráči 4. třídy. Čas na kotouči je pro 4. Třídu činí 8 minut a 33 sekund, pro 

5. Třídu čas na kotouči činí 8 minut a 17 sekund. 

 

Krátký diskuzní komentář: 

Výsledky z Tabulky č. 14 odpověděly na výzkumnou otázku, kolik času jsou zapojení 

aktivně v průměru hráči při TJ na kotouči. Čas okolo 8 minut a 30 sekund je dle mého 

názoru, ať už pro emotivitu hráčů, tak pro jejich nácvik vedení kotouče, kličkování, 

fintování a dalších dovednostní. Jako možné východisko by bylo zařadit více cvičení, 

která se budou provádět zároveň s kotoučem.  
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5. Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo porovnat časy, které kluby v ČR věnují v TJ pro rozvoj 

herních činností jednotlivce v období 4. a 5. třídy a porovnat je s teoretickými 

doporučeními metodik Pavliše, Bukače a IIHF. K tomu, abych mohl jednotlivé časy 

porovnat, jsem obsahovou analýzou dat tréninkových jednotek většiny českých 

mládežnických klubů (45 mužstev) musel převést do vhodného tvaru (jednotlivé 

průměrné časy u jednotlivých typů cvičení). Následně jsem pomocí výpočtu 

aritmetického průměru jednotlivých času všech měřených mužstev sestrojil tabulku, kde 

jsem porovnal procentuální zastoupení jednotlivých typů cvičení s doporučením 

metodik Bukače a IIHF. Jako doplňkovou analýzu jsem provedl výpočet průměrného 

času, který hráči stráví na kotouči při provádění tréninkových cvičení.  

Z výsledkové části vyplývá, že v průměrném čase trenéři při tréninkových jednotkách 

nedodrželi doporučení metodika Bukače.  

 

Z výsledků vyplynulo, že trenéři 4. třídy věnují nácviku dovedností (včetně bruslení) 

celých 74%.  Zbylých 26% TJ věnují herním cvičením a hře na malém prostoru, nebo 

na celé hřiště. Tento výsledek potvrzuje hypotézu H1, že trenéři v Čechách a na Moravě 

věnují alespoň 60% času dané TJ k nácviku herních dovedností jednotlivce.  

 

Z tabulek časů 5. třídy vyplynulo, že nácviku herních dovedností je přisuzován prostor z 

71% času dané TJ. Stavba TJ je zhruba stejná jako u 4. Třídy. U 5. třídy, byla ve větší 

míře zařazována hra a herní cvičení. Výsledky tedy potvrdily tvrzení hypotézy, že 

trenéři v Čechách a na Moravě věnují alespoň 60% času dané TJ k nácviku HČJ.  

Dále jsem porovnával čas, který je věnovaný herním cvičením a hře samotné. U 4. třídy 

hra a herní cvičení tvořily 26%. Z výsledků vyplývá, že hypotéza H2 potvrzena nebyla. 

Výsledek času věnovaného hře a herním cvičením u 5. třídy rovněž nepotvrdil hypotézu 

H2, jelikož byl čas věnovaný roven 29%. Znamená to tedy, že je hra zastoupena u obou 

sledovaných tříd v menším rozsahu nežli 30% z dané TJ. Trenéři tedy ve srovnání 

s upraveným Bukačovým modelem HČJ věnovali dostatek času nácviku HČJ. Naopak 

hře a herním cvičením byl věnován menší prostor. Jako návrh možného doporučení se 

přikláním k zařazení více herních cvičení, která můžou být uplatněna ve formě 



48 

 

stanovištního, nebo skupinového tréninku. Jako další možné řešení se mi jeví upravit 

poměr času, věnovaný powerskatingu na úkor hry. 

 

Z výsledků dále vyplývá, že hráči při TJ v průměru v akci s kotoučem (tedy čistý čas 

držení kotouče) stráví ve 4. Třídě 8 minut a 33 sekund a v 5. třídě 8 minut a 17 sekund. 

Daný časový výsledek se mi jeví jako hraniční pro kvalitní rozvoj práce s holí a 

kotoučem. Čas hráčů na kotouči tvoří zhruba 14% času TJ. Jako možné řešení, které by 

hráčům umožnilo navýšit tento údaj, vidím například v nácviku powerskatingu 

prováděným zároveň s kotoučem, nebo práci s kotoučem zařadit ve větší míře do 

jednotlivých cvičení. Tuto variantu podporuje i (Bukač 2012).  

 

Dalším sledovaným údajem bylo zastoupení powerskatingu v TJ. Zdali trenéři 

powerskating zařazují do TJ a pokud ano, tak v jaké míře. Z výsledků vyplývá, že ano. 

Například mužstvo Jidřichova Hradce se právě ve sledovanou TJ věnovalo převážně 

procvičování power skatingu. Ostatní mužstva nácviku power skatingu v průměru 

věnovala po dobu necelých 15 minut v obou sledovaných kategoriích. 

 

Na základě výsledků dané práce se domnívám, že byly splněny námi stanovené cíle 

práce. Ve výše zpracovaném textu bylo zároveň zodpovězeno na výzkumné otázky a 

hypotézy. Daná práce ukázala na mírné odlišnosti ve stavbě tréninkových jednotek u 

klubů v ČR, než doporučuje metodik Bukač nebo IIHF. Práce může rovněž posloužit 

jako podkladový materiál k dalšímu plánování TJ zkoumaných i dalších mužstev, která 

zde nebyla podrobena analýze, ale chtěla by optimalizovat proporční rozdělení TJ dle 

moderních metodik. 

  



49 

 

6. Soupis použité literatury 

1. BLÁHA, P. a kol., Antropometrie československé populace od 6 do 55 let. 2 díl. 

Praha: ÚV ČSTV a Ústav národního zdraví pro vrcholový sport. 1987 

2. BOMPA, T., HAFF, G., Theory and metodology of training – periodozation, 

2009. ISBN 978-0-7360-7483-4 

3. BRAUER, BM., Die Bestimmung des biologischen Alters in der sport und 

jugendärzlichen Praxis mit neuen antrhropometrischen Methoden, Ärztl. 

Jugend, 1982 

4. BUKAČ, L., STUDNIČKA, P., Dlouhodobý trénink mládeže, Praha: ČSLH 

2012 

5. DOVALIL, J., a kol. Lexikon sportovního tréninku. 2. vyd.  Praha: Karolinum, 

2008. 313 s. ISBN 978-80-246-1404-5. 

6. FAIGENBAUM, A., WESTCOTT, W., Youth strenght training: programs for 

health, fitness, and sport, Champaign: 2000. ISBN 9781450419680 

7. FORMENTI, F., MINETI AE, Human Locomotion on ice, the evulution of ice-

skating energetics throug history, 2007 

8. HENDL, J., Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 80-7367-040-

2. 

9. HORÁK, Michal. Stimulace silových schopností dětí v mladším a starším 

školním věku. Praha, 2008. 114 s. Vedoucí práce Tomáš Perič. 

10. http://www.hockeycanada.ca/index.php/ci_id/63693/la_id/1.htm#Initiation 

11. http://www.usahockey.com/ADMKids_Coaches12U.aspx 

12. JEBAVÝ, R., ZUMR, T., Posilování s balančními pomůckami, Praha: Grada 

2009. ISBN 9788024728025 

13. KOMI, Paavo V. Strength and power in sport. Oxford: Blackwell, 1992, xii, 404 

s. ISBN 0-632-03806-3. 

14. KOSTKA, SEDLÁČKOVÁ, M., V., ŠAFAŘÍK, V., Teorie a metodika výuky 

bruslení – skriptum pro posluchače FTVS, UK: Praha 1985. ISBN  

15. KRAEMER, William J a Steven J FLECK. Strength training for young athletes. 

Champaign: Human Kinetics, 1993, viii, 214 s. ISBN 0-87322-396-9. 

16. KRYŠTOFIČ, J., Pohybová příprava dětí, Praha: Grada 2006. ISBN 

8024716364 

17. KYSEL, J., Florbal kompletní průvodce, Praga: Grada 2010. ISBN 

9788024736150 

18. MALINA, R., R., BAR-OR, O., BOUCHARD, C., Growth, maturation, and 

physical activity, Champaign: 2004. ISBN 0880118822 

19. PAVLIŠ, Z. A kol., Příručka pro trenéry ledního hokeje I. část, ČSLH 1998. 

ISBN 80-238-2194-6 

http://www.hockeycanada.ca/index.php/ci_id/63693/la_id/1.htm#Initiation
http://www.usahockey.com/ADMKids_Coaches12U.aspx


50 

 

20. PAVLIŠ, Z. A kol., Příručka pro trenéry ledního hokeje II. část, ČSLH 2000. 

ISBN 80-238-5831-9 

21. PERIČ, T., Sportovní příprava dětí. 2. Vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-

247-2643-4 

22. RIEGEROVÁ, J., SEDLÁK, P., Metody diagnostiky biologického věku u dětí – 

biologický proporcionální věk. Čs. Pediat., roč. 51, č. 1, s. 42–46., 1996 

23. RYŽUK, J. Celoroční trénink bruslení, Praha 2011, seminář ČSLH 

24. STAMM, L., Laura Stamm’s Power skating, Champaign 2010. ISBN 

9780736076203 

25. Teaching skills [online]. [cit. 2012-10-05]. Dostupné z: 

http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/Sport/Coaching_manuals/3_It

C_Teaching_Skills.pdf 

26. The learn to play program [online]. [cit. 2012-20-05]. Dostupné z: 

http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/Sport/Coaching_manuals/4_It

C_The_Learn_to_Play_Program.pdf 

27. ZÍMOVÁ, L., Vztah tělesné výšky a rodičů, Brno 2006, Vedoucí práce Lubomír 

Kukla 

 

  

http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/Sport/Coaching_manuals/3_ItC_Teaching_Skills.pdf
http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/Sport/Coaching_manuals/3_ItC_Teaching_Skills.pdf
http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/Sport/Coaching_manuals/4_ItC_The_Learn_to_Play_Program.pdf
http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/Sport/Coaching_manuals/4_ItC_The_Learn_to_Play_Program.pdf


51 

 

7. Přílohy 

Příloha 1 

HČJ skup. 1 část a) 

 

4. třída 5. třída 4. třída 5. třída 4. třída 5. třída

10´ 8´ 20´ 10´ 0´ 15´

21´40´´ 13´30´´ 16´30´´ - - 18´

8´ 10´ 10´ - - -

12´ 3´ 38´ - - 27´

9´ 15´ 5´ 14´ 21´ 24´

14´ 22´ - - 21´ 20´

20´ 20´ - 12´ 17´ -

10´ 10´ - 6´ 30´ 30´

7´ 8´ 0´ 0´ 0´ 0´

24´ 17´ - 7´ 24´ 15´

13´ 23´20´´ 20´ - - -

13´ 23´20´´ 20´ - - -

8´18´´ 7´17´´ 6´10´´ - 10´22´´ 10´55´´

5´ 18´ 20´ 15´ - -

10´ 20´ 36´ - - 25´

13´ 5´ - 42´ 32´ -

6´ - - - 36´ -

20´ 25´ - - 20´ 15´

30´ 3´ - 28´ 10´ -

8´ 20´ 32´ - - 20´

7´ 18´ 36´ - - 23´

43´2´´ 53´32´´ - - - 53´32´´

24´42´´ 14´ 11´35´´ 12´ 0´ 0´

13´ 3´ 36´ - - 24´

15´ 10´ 15´ 45´ 21´ 0´

10´ - 11´ - 17´ -

14´24´´ 15´ 19´36´´ 17´18´´ 17´18´´ 18´48´´

HC Krkonoše

Spartak Soběslav, IHC Písek

HC České Budějovice

BK Mladá Boleslav

HC Energie Karlovy Vary

HC Rytíři Kladno 

HC Vítkovice

HC Meteor Přemošná

Průměr

HC Rytíři Kladno 

HC Mountfield České Budějovice

HC Mountfield České Budějovice

KLH Vajgar Jindřichův Hradec

HC Děčín

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice

Klub Bruslení a powerskating Skupinový trénink Stanovištní trénink

HC Lomnice nad Popelkou

HC Benešov

BK Mladá Boleslav

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice

HC PSG Zlín

SKLH Žďár nad Sázavou

HC Slavia Praha

HC Sparta Praha

HC Energie Karlovy Vary

HC Bílí Tygři Liberec

HC VCES Hradec Králové

HC Hradec Králové
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HČJ skup. 1 část b) 

 

Klub 

Proudový trénink Hra na malém prostoru 

Hra na celé hřiště 

včetně nácviku /5-2, 

5-3/ 

4. třída 5. třída 4. třída 5. třída 4. třída 5. třída 

HC Lomnice nad Popelkou 10´ 10´ 5´ 5´ 0´ 0´ 

HC Benešov - - - - 10´ 15´ 

BK Mladá Boleslav 26´ - - 35´ 18´ 15´ 

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice - - - 22´ - - 

HC PSG Zlín - - - 10´ 20´ - 

SKLH Žďár nad Sázavou - - 6´ - - - 

HC Slavia Praha - - - 15´ 13´ - 

HC Sparta Praha - - 15´ 10´ - - 

HC Energie Karlovy Vary 23´ 10´ 22´ 45´ 0´ 0´ 

HC Bílí Tygři Liberec - - 10´ 5´ 7´ 8´ 

HC VCES Hradec Králové 10´ 23´20´´ - 12´20´´ 30´ - 

HC Hradec Králové 10´ 23´20´´ - 12´20´´ 30´ - 

HC Krkonoše 5´35´´ 10´15´´ - - 15´ 15´ 

Spartak Soběslav, IHC Písek 10´ 10´ 15´ 12´ - - 

HC České Budějovice - - 10´ 15´ - - 

BK Mladá Boleslav - 16´ 10´ 7´ - - 

HC Energie Karlovy Vary - 34´ 12´ 18´ - - 

HC Rytíři Kladno  - - 10´ 10´ - - 

HC Rytíři Kladno  - - 12´ 23´ - - 

HC Mountfield České Budějovice - - - 13´ 15´ - 

HC Mountfield České Budějovice - - - 12´ 12´ - 

KLH Vajgar Jindřichův Hradec 43´2´´ - 10´8´´ - - - 

HC Děčín 7´20´´ 12´30´´ 8´ 0´ 6´20´´ 11´ 

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice - - - 22´ - - 

HC Vítkovice - 0´ 7´ 10´ 9´ - 

HC Meteor Třemošná - 23´31´´ 8´ - - 25´20´´ 

Průměr 16´ 15´36´´ 8´36 14´30 11´93´´ 10´26´´ 
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Příloha 2 

Čas na kotouči skup. 1 část a) 

 

  

4. třída 5. třída 4. třída 5. třída 4. třída 5. třída

Hráč č.1 0´ 0´ 5´ 8´ 0´ 5´

Hráč č.2 0´ 0´ 6´ 7´ 0´ 5´

Hráč č.1 1´52´´ 3´19´´ 1´34´´ - - 2´11´´

Hráč č.2 1´54´´ 3´25´´ 1´32´´ - - 2´21´´

Hráč č.1 - 1´44´´ 1´15´´ - - -

Hráč č.2 - 2´19´´ 1´20´´ - - -

Hráč č.1 1´28´´ - 7´42´´ - - 5´34´´

Hráč č.2 1´41´´ - 8´27´´ - - 6´43´´

Hráč č.1 - - 26´´ 40´´ 3´47´´ 7´40´´

Hráč č.2 - - 14´´ 43´´ 3´20´´ 8´10´´

Hráč č.1 - 2´16´´ - - 1´22´´ 4´30´´

Hráč č.2 - 2´20´´ - - 1´43´´ 4´39´´

Hráč č.1 2´10´´ 2´56´´ - 2´46´´ 3´43´´ -

Hráč č.2 2´17´´ 2´48´´ - 2´15´´ 3´28´´ -

Hráč č.1 10´ 0´ - 36´´ 6´30´´ 6´25´´

Hráč č.2 10´ 0´ - 38´´ 5´54´´ 5´54´´

Hráč č.1 3´6´´ 8´15´´ 0´ 0´ 0´ 0´

Hráč č.2 3´6´´ 8´15´´ 0´ 0´ 0´ 0´

Hráč č.1 2´21´´ 2´ - 1´49´´ 3´32´´ 5´32´´

Hráč č.2 2´42´´ 2´ - 1´58´´ 2´56´´ 5´43´´

Hráč č.1 - 10´ 2´40´´ 0´ - 0´

Hráč č.2 - 9´40´´ 2´45´´ 0´ - 0´

Hráč č.1 - 10´ 2´40´´ - - -

Hráč č.2 - 9´40´´ 2´45´´ - - -

Hráč č.1 - - 3´37´´ - 2´42´´ 5´10´´

Hráč č.2 - - 3´43´´ - 3´8´´ 5´21´´

Hráč č.1 2´ - 4´20´´ 1´57´´ - -

Hráč č.2 2´ - 5´5´´ 2´10´´ - -

Hráč č.1 - - 3´48´´ - - 5´16´´

Hráč č.2 - - 3´15´´ - - 5´27´´

Hráč č.1 2´55´´ - - 4´3´´ 13´3´´ -

Hráč č.2 2´55´´ - - 4´48´´ 14´17´´ -

Hráč č.1 - - - - 5´24´´ -

Hráč č.2 - - - - 5´44´´ -

Hráč č.1 - 0´ - - 2´45´´ 3´

Hráč č.2 - 0´ - - 3´ 3´

Hráč č.1 - - - 7´54´´ 2´25´´ -

Hráč č.2 - - - 8´7´´ 2´28´´ -

Hráč č.1 6´55´´ - 3´32´´ - - 5´15´´

Hráč č.2 6´54´´ - 2´57´´ - - 4´55´´

Hráč č.1 6´33´´ - 3´20´´ - - 5´23´´

Hráč č.2 6´33´´ - 2´44´´ - - 4´40´´

Hráč č.1 6´32´´ 10´48´´ - - - 10´48´´

Hráč č.2 8´8´´ 11´16´´ - - - 11´16´´

Hráč č.1 11´42´´ 0´ 2´18´´ 2´18´´ 0´ 0´

Hráč č.2 10´15´´ 0´ 2´35´´ 2´2´´ 0´ 0´

Hráč č.1 1´42´´ - 8´30´´ - - 5´40´´

Hráč č.2 1´37´´ - 8´ - - 6´30´´

Hráč č.1 7´30´´ 10´ 7´30´´ 1´48´´ 2´ 0´

Hráč č.2 7´30´´ 10´ 7´30´´ 1´48´´ 2´ 0´

Hráč č.1 - - 55´ - 1´12´´ -

Hráč č.2 - - 57´ - 1´5´´ -

HC Rytíři Kladno 

HC Mountfield České Budějovice

HC Mountfield České Budějovice

KLH Vajgar Jindřichův Hradec

HC Děčín

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice

BK Mladá Boleslav

HC Energie Karlovy Vary

HC Rytíři Kladno 

HC Vítkovice

HC Meteor Třemošná

HC VCES Hradec Králové

HC Hradec Králové

HC Krkonoše

Spartak Soběslav, IHC Písek

HC České Budějovice

SKLH Žďár nad Sázavou

HC Slavia Praha

HC Sparta Praha

HC Energie Karlovy Vary

HC Bílí Tygři Liberec

HC Lomnice nad Popelkou

HC Benešov

BK Mladá Boleslav

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice

HC PSG Zlín

Klub Bruslení a powerskating Skupinový trénink Stanovištní trénink
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Příloha 2 

Čas na kotouči skup. 1 část b) 

 

 

4. třída 5. třída 4. třída 5. třída 4. třída 5. třída 4. třída 5. třída

Hráč č.1 3´ 4´ 2´ 3´ 0´ 0´ 10´ 17´

Hráč č.2 3´ 3´ 3´ 2´ 0´ 0´ 12´ 15´

Hráč č.1 - - - - 1´15´´ 56´´ 4´31´´ 6´26´´

Hráč č.2 - - - - 48´´ 45´´ 4´14´´ 6´31´´

Hráč č.1 5´33´´ - - 4´28´´ 1´15´´ 15´´ 8´3´´ 6´27´´

Hráč č.2 5´59´´ - - 4´30´´ 50´´ 21´´ 8´9´´ 7´10´´

Hráč č.1 - - - 3´51´´ - - 9´10´´ 9´25´´

Hráč č.2 - - - 3´1´´ - - 10´8´´ 9´44´´

Hráč č.1 - - - 3´10´´ 1´40´´ - 5´53´´ 11´30´´

Hráč č.2 - - - 4´12´´ 1´2´´ - 4´36´´ 13´5´´

Hráč č.1 - - - - - - 1´22´´ 6´46´´

Hráč č.2 - - - - - - 1´43´´ 6´59´´

Hráč č.1 - - - 2´6´´ 1´6´´ - 6´59´´ 7´48´´

Hráč č.2 - - - 1´11´´ 52´´ - 6´37´´ 6´13´´

Hráč č.1 - - 7´40´´ 38´´ - - 24´10´´ 7´39´´

Hráč č.2 - - 4´1´´ 25´´ - - 19´55´´ 6´57´´

Hráč č.1 4´21´´ 2´20´´ 8´16´´ 3´20´´ 0´ 0´ 15´43´´ 13´55´´

Hráč č.2 4´1´´ 2´31´´ 7´59´´ 2´15´´ 0´ 0´ 15´6´´ 13´1´´

Hráč č.1 - - 2´17´´ 40´´ 21´´ 1´12´´ 8´31´´ 11´13´´

Hráč č.2 - - 1´48´´ 23´´ 7´´ 31´´ 7´33´´ 10´35´´

Hráč č.1 - 10´ - 4´30´´ 4´20´´ 0´ 7´ 14´30´´

Hráč č.2 - 9´40´´ - 4´15´´ 3´50´´ 0´ 6´35´´ 13´55´´

Hráč č.1 - 10´ - 4´30´´ 4´20´´ - 7´ 14´30´´

Hráč č.2 - 9´40´´ - 4´15´´ 3´50´´ - 6´35´´ 13´55´´

Hráč č.1 17´´ 59´´ - - 53´´ 35´´ 7´29´´ 6´44´´

Hráč č.2 29´´ 1´12´´ - - 14´´ 20´´ 7´41´´ 6´59´´

Hráč č.1 2´30´´ 2´40´´ 3´15´´ 1´40´´ - - 12´5´´ 6´17´´

Hráč č.2 3´ 2´40´´ 1´20´´ 50´´ - - 11´25´´ 5´40´´

Hráč č.1 - - 1´12´´ 1´15´´ - - 5´ 6´31´´

Hráč č.2 - - 34´´ 29´´ - - 3´49´´ 5´56´´

Hráč č.1 - - 26´´ 31´´ - - 16´24´´ 4´34´´

Hráč č.2 - - 27´´ 26´´ - - 17´39´´ 5´14´´

Hráč č.1 - 3´21´´ 2´31´´ 2´16´´ - - 7´55´´ 5´37´´

Hráč č.2 - 3´52´´ 2´12´´ 1´32´´ - - 7´56´´ 5´24´´

Hráč č.1 - - 2´30´´ 3´ - - 5´15´´ 6´

Hráč č.2 - - 2´30´´ 3´ - - 5´30´´ 6´

Hráč č.1 - - 3´25´´ 2´52´´ - - 5´50´´ 10´46´´

Hráč č.2 - - 3´40´´ 2´26´´ - - 6´8´´ 10´33´´

Hráč č.1 - - - 1´55´´ - - 10´27´´ 7´10´´

Hráč č.2 - - - 1´15´´ - - 9´51´´ 6´10´´

Hráč č.1 - - - 1´40´´ - - 9´53´´ 7´3´´

Hráč č.2 - - - 52´´ - - 9´17´´ 5´32´´

Hráč č.1 6´32´´ - 45´´ - - - 7´17´´ 10´48´´

Hráč č.2 8´8´´ - 32´´ - - - 8´40´´ 11´16´´

Hráč č.1 1´18´´ 2´2´´ 2´15´´ 0´ 34´´ 1´38´´ 18´7´´ 5´58´´

Hráč č.2 54´´ 2´ 1´48´´ 0´ 19´´ 59´´ 15´51´´ 5´1´´

Hráč č.1 - - - 4´ - - 10´20´´ 9´40´´

Hráč č.2 - - - 3´ - - 9´10´´ 9´36´´

Hráč č.1 - 0´ 1´ 5´ 3´ 0´ 13´30´´ 16´48´´

Hráč č.2 - 0´ 1´ 5´ 3´ 0´ 13´30´´ 16´48´´

Hráč č.1 - 1´31´´ 1´1´´ - - 22´´ 3´8´´ 1´53´´

Hráč č.2 - 1´18´´ 20´´ - - 10´´ 2´22´´ 1´28´´HC Meteor Třemošná

HC Mountfield České Budějovice

KLH Vajgar Jindřichův Hradec

HC Děčín

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice

HC Vítkovice

BK Mladá Boleslav

HC Energie Karlovy Vary

HC Rytíři Kladno 

HC Rytíři Kladno 

HC Mountfield České Budějovice

HC VCES Hradec Králové

HC Hradec Králové

HC Krkonoše

Spartak Soběslav, IHC Písek

HC České Budějovice

SKLH Žďár nad Sázavou

HC Slavia Praha

HC Sparta Praha

HC Energie Karlovy Vary

HC Bílí Tygři Liberec

HC Lomnice nad Popelkou

HC Benešov

BK Mladá Boleslav

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice

HC PSG Zlín

Proudový trénink Hra na malém prostoru Hra na celé hřiště včetně nácviku /5-2, 5-3/ Celkový čas Klub
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Příloha 3 

HČJ skup. 2 část a) 

 

 

HČJ skup. 2 část b) 

 

4. třída 5. třída 4. třída 5. třída 4. třída 5. třída 4. třída 5. třída

20´ - - - 20´ - 8´ -

18´ 23´ - - 18´ 16´ - -

15´ 30´ 0´ 0´ 25´ 15´ 0´ 0´

3´30´´ 20´ - - 20´ 18´ 12´ -

14´30´´ 14´25´´ - - 9´45´´ 19´10´´ - 4´10´´

- 10´ - - 38´ 30´ - -

10´ 22´ 12´ 15´ - - 17´ 5´

10´ 10´ - - 28´ 26´ - -

25´ - 15´ 46´ - - - -

8´34´´ 28´26´´ - 10´31´´ 22´47´´ - - 11´15´´

24´30´´ 15´20´´ - 14´30´´ 25´50´´ - - -

10´15´´ 0´ 10´46´´ 0´ 28´32´´ 7´42´´ 0´ 24´35´´

12´7´´ 13´30´´ 5´ 0´ 20´28´´ 15´30´´ - 25´52´´

10´ 8´ - 36´ 30´ - - -

15´ 10´ 35´ - - - 35´ -

15´16´´ - - 15´40´´ 25´30´´ - - 11´10´´

8´ 10´ - 20´ 24´ - - 6´30´´

20´ 23´42´´ 0´ 0´ 20´ 0´ 0´ 25´

28´ 10´ 12´ 42´ - - - -

Klub Bruslení a powerskating Skupinový trénink Stanovištní trénink Proudový trénink

HC Znojmo

HC Blansko(4) + HC Kometa Group(5)

HC Havířov

SHK Hodonín

HC Studénka

HK Kroměříž

VHK Vsetín

HC Kometa Group

HC Dukla Jihlava

HOKEJ Uherský Ostroh

HCM Warrior Brno

HK Kroměříž (sled. HC PSG Zlín)

HC Dukla Jihlava

SHKM Hodonín

HC Olomouc

VHK Vsetín

VSK Technika Brno

HC Kometa Group

HCO Třinec

4. třída 5. třída 4. třída 5. třída 4. třída 5. třída

16´ - 0´ - 11´ -

12´ - - 10´ 12´ 11´

0´ 10´ 15´ 0´ 4´36´´ 4´31´´

8´30´´ - 7´ 12´ 9´ 10´

- 10´50´´ 29´30´´ - 6´25´´ 10´10´´

10´ 10´ - - 12´ 10´

10´ 10´ - ´- 11´ 8´

15´ 15´ - - 7´ 9´

12´ 18´ - - 8´ 11´

12´19´´ - - - 16´20´´ 9´48´´

- 21´20´´ - 14´15´´ 10´20´´ 10´15´´

0´ 0´ 0´ 14´54´´ 10´27´´ 12´49´´

15´20´´ 0´ - 0´ 7´10´´ 5´

10´ - 14´ 10´ 6´ 6´

- 30´ - - 10´ 20´

12´8´´ - - 24´30´´ 7´3´´ 8´40´´

18´ 14´15´´ - - 10´ 9´15´´

15´50´´ 6´ 0´ 0´ 4´50´´ 6´18´´

15´ 14´ - - 5´ 9´

Hra na malém prostoru Hra na celé hřiště včetně nácviku /5-2, 5-3/ Celkový čas odpočinku

VHK Vsetín

VSK Technika Brno

HC Kometa Group

HCO Třinec

HC Dukla Jihlava

HOKEJ Uherský Ostroh

HCM Warrior Brno

HK Kroměříž (sled. HC PSG Zlín)

SHKM Hodonín

HC Olomouc

HC Studénka

HK Kroměříž

VHK Vsetín

HC Kometa Group

HC Dukla Jihlava

Klub

HC Znojmo

HC Blansko(4) + HC Kometa Group(5)

HC Havířov

SHK Hodonín
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Příloha 4 

Čas na kotouči skup. 2 část a) 

 

4. třída 5. třída 4. třída 5. třída 4. třída 5. třída 4. třída 5. třída

Hráč č.1 4´12´´ - 0´ - 7´52´´ - 1´12´´ -

Hráč č.2 4´32´´ - 0´ - 7´33´´ - 1´8´´ -

Hráč č.1 - 1´56´´ - - 1´58´´ 3´36´´ - -

Hráč č.2 - 1´58´´ - - 2´15´´ 3´54´´ - -

Hráč č.1 5´52´´ 10´ 0´ 0´ 14´22´´ 8´42´´ 0´ 0´

Hráč č.2 5´47´´ 9´41´´ 0´ 0´ 13´58´´ 9´5´´ 0´ 0´

Hráč č.1 3´30´´ - - - 4´46´´ 3´22´´ 1´45´´ -

Hráč č.2 3´30´´ - - - 4´55´´ 3´38´´ 1´50´´ -

Hráč č.1 - - - - 32´´ 3´10´´ - 45´´

Hráč č.2 - - - - 28´´ 3´40´´ - 35´´

Hráč č.1 - - - - 3´22´´ 4´5´´ - -

Hráč č.2 - - - - 3´34´´ 3´58´´ - -

Hráč č.1 - 58´ 3´6´´ 3´37´´ - - 2´16´´ 54´´

Hráč č.2 - 55´ 2´48´´ 3´18´´ - - 2´4´´ 49´´

Hráč č.1 - 3´50´´ - - 8´40´´ 9´40´´ - -

Hráč č.2 - 3´55´´ - - 8´10´´ 10´15´´ - -

Hráč č.1 3´1´´ - 59´´ 4´55´´ - - - -

Hráč č.2 2´32´´ - 45´´ 4´10´´ - - - -

Hráč č.1 - 42´´ - 1´25´´ 3´17´´ - - 1´38´´

Hráč č.2 - 41´´ - 1´17´´ 3´2´´ - - 1´24´´

Hráč č.1 - 3´5´´ - 4´9´´ 6´ - - -

Hráč č.2 - 2´59´´ - 4´16´´ 6´7´´ - - -

Hráč č.1 0´ 0´ 52´´ 0´ 2´22´´ 2´38´´ 0´ 2´59´´

Hráč č.2 0´ 0´ 1´2´´ 0´ 2´4´´ 2´29´´ 0´ 2´45´´

Hráč č.1 0´ 0´ 2´14´´ 0´ 1´57´´ 3´15´´ 0´ 0´

Hráč č.2 0´ 0´ 1´54´´ 0´ 2´8´´ 3´5´´ 0´ 0´

Hráč č.1 - 1´10´´ - 4´35´´ 6´30´´ - - -

Hráč č.2 - 1´15´´ - 4´55´´ 5´55´´ - - -

Hráč č.1 4´23´´ 58´´ 4´26´´ - - - 4´26´´ -

Hráč č.2 3´58´´ 49´´ 3´42´´ - - - 3´42´´ -

Hráč č.1 - - - 59´´ 3´5´´ - - 2´27´´

Hráč č.2 - - - 55´´ 3´2´´ - - 2´59´´

Hráč č.1 - - - 4´5´´ 4´15´´ - - 2´30´´

Hráč č.2 - - - 4´20´´ 4´40´´ - - 2´45´´

Hráč č.1 3´42´´ 9´20´´ 0´ 0´ 12´31´´ 0´ 0´ 12´32´´

Hráč č.2 3´10´´ 7´30´´ 0´ 0´ 12´31´´ 0´ 0´ 11´20´´

Hráč č.1 2´55´´ - 1´5´´ 4´10´´ - - - -

Hráč č.2 3´10´´ - 1´10´´ 4´ - - - -

Klub Bruslení a powerskating Skupinový trénink Stanovištní trénink Proudový trénink

HC Znojmo

HC Blansko(4) + HC Kometa Group(5)

HC Havířov

SHK Hodonín

HC Studénka

HK Kroměříž

VHK Vsetín

HC Kometa Group

HC Dukla Jihlava

HOKEJ Uherský Ostroh

HCM Warrior Brno

HK Kroměříž (sled. HC PSG Zlín)

HC Dukla Jihlava

SHKM Hodonín

HC Olomouc

VHK Vsetín

VSK Technika Brno

HC Kometa Group

HCO Třinec
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Čas na kotouči skup. 2 část b) 

 

4. třída 5. třída 4. třída 5. třída 4. třída 5. třída

Hráč č.1 1´42´´ - 0´ - 14´57´´ -

Hráč č.2 1´10´´ - 0´ - 14´23´´ -

Hráč č.1 1´10´´ - - 1´20´´ 3´8´´ 6´52´´

Hráč č.2 40´´ - - 50´´ 2´55´´ 6´42´´

Hráč č.1 0´ 3´52´´ 3´21´´ 0´ 23´35´´ 22´34´´

Hráč č.2 0´ 4´31´´ 2´28´´ 0´ 22´13´´ 22´17´´

Hráč č.1 32´´ - 40´´ 1´5´´ 11´13´´ 4´27´´

Hráč č.2 30´´ - 45´´ 51´´ 11´30´´ 4´29´´

Hráč č.1 - 35´´ 53´´ - 1´25´´ 4´30´´

Hráč č.2 - 25´´ 20´´ - 48´´ 4´40´´

Hráč č.1 51´ 1´5´´ - - 4´13´´ 5´10´´

Hráč č.2 53´ 52´´ - - 4´27´´ 4´50´´

Hráč č.1 1´33´´ 1´12´´ - - 6´55´´ 6´41´´

Hráč č.2 56´´ 1´3´´ - - 5´48´´ 6´5´´

Hráč č.1 2´30´´ 1´30´´ - - 11´10´´ 15´

Hráč č.2 2´2´´ 1´56´´ - - 10´12´´ 16´6´´

Hráč č.1 40´´ 36´´ - - 4´40´´ 5´31´´

Hráč č.2 25´´ 15´´ - - 3´42´´ 4´25´´

Hráč č.1 1´37´´ - - - 4´54´´ 3´45´´

Hráč č.2 59´´ - - - 4´1´´ 3´22´´

Hráč č.1 - 1´59´´ - 25´´ 6´ 9´38´´

Hráč č.2 - 2´53´´ - 39´´ 6´7´´ 10´6´´

Hráč č.1 0´ 0´ 0´ 45´´ 3´14´´ 6´22´´

Hráč č.2 0´ 0´ 0´ 32´´ 3´6´´ 5´46´´

Hráč č.1 47´´ 0´ 0´ 0´ 4´58´´ 3´15´´

Hráč č.2 22´´ 0´ 0´ 0´ 4´26´´ 3´5´´

Hráč č.1 4´ - 1´20´´ 45´´ 11´50´´ 6´30´´

Hráč č.2 3´45´´ - 1´5´´ 1´10´´ 10´45´´ 7´20´´

Hráč č.1 - 2´8´´ - - 8´49´´ 3´6´´

Hráč č.2 - 37´´ - - 7´40´´ 1´26´´

Hráč č.1 1´12´´ - - 35´´ 4´17´´ 4´1´´

Hráč č.2 39´´ - - 26´´ 3´41´´ 4´20´´

Hráč č.1 5´50´´ 4´5´´ - - 10´5´´ 10´40´´

Hráč č.2 3´15´´ 2´15´´ - - 7´55´´ 9´20´´

Hráč č.1 3´18´´ 3´31´´ 0´ 0´ 18´41´´ 24´21´´

Hráč č.2 1´51´´ 1´25´´ 0´ 0´ 16´32´´ 19´54´´

Hráč č.1 45´´ 45´´ - - 4´45´´ 4´55´´

Hráč č.2 30´´ 25´´ - - 4´50´´ 4´25´´

Hra na malém prostoru Hra na celé hřiště včetně nácviku /5-2, 5-3/ Celkový čas 

VHK Vsetín

VSK Technika Brno

HC Kometa Group

HCO Třinec

HC Dukla Jihlava

HOKEJ Uherský Ostroh

HCM Warrior Brno

HK Kroměříž (sled. HC PSG Zlín)

SHKM Hodonín

HC Olomouc

HC Studénka

HK Kroměříž

VHK Vsetín

HC Kometa Group

HC Dukla Jihlava

Klub

HC Znojmo

HC Blansko(4) + HC Kometa Group(5)

HC Havířov

SHK Hodonín


