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ABSTRAKT 

Název práce: Hodnocení rozvoje silových schopností během závodním období 

v ledním hokeji v juniorské kategorii 

Cíle práce: Zjistit účinnost šestitýdenního posilovacího plánu a zjistit jaký byl silový 

rozvoj v průběhu sezony 2012/2013 u kategorie juniorů ledního hokeje. 

Metoda: Motorické testy. Pro testování byly použity testy shyb nadhmatem, shyb 

podhmatem, sed leh a test bench press se zátěží 67, kg. Každý test byl prováděn na 

maximální možný počet opakování. Správný pohyb je bez přerušení a porušení pravidel 

testu. 

Výsledky: Šestitýdenní posilovací plán prokázal vyšší účinnost, oproti předcházejícímu 

posilování formou kruhového tréninku Průměrné výsledky testů se zvýšily o čtyři 

opakování u testu shyb nadhmatem, o tři opakování u testu shyb podhmatem o dvě 

opakování u testu bench press se zátěží 67,5kg a o čtyři opakování u testu sed leh. Hráči 

si nedokázali udržet stabilní silové výkony v průběhu celé sezony 2012/2013.   

Klíčová slova: rozvoj silových schopností, síla, tréninkové období, lední hokej 

 

  



  

 

ABSTRACT 

Title of work:  The evaluation of speed and strenght abilities during season in 18-21 

years old ice-hockey players  

Aim of work: Determine the effectiveness of the six-week booster plan and find     out 

what was the strength development during the season 2012/2013 in the category of 

junior hockey. 

Method: Motoric tests. For testing, we used tests nadhmatem pull-up, chin-up, Leh sed 

and test bench press with load 67 kg. Each test was performed on the maximum number 

of repetitions. Correct movement is without interruption and disruption of rules of 

testing. 

Results: The six-week fitness plan demonstrated superior efficiency compared to 

previous reinforcement in the form of circuit training. Average test scores increased by 

four times the pull-up test overhand grip, three reps in chin-up test on two repetitions in 

the bench press test with 67.5 kg weight and four repeat the sit-up test . Players were 

unable to stay on stable power capacity during the season 2012/2013. 

Key words: Development of force skills, strength, training period, ice hockey 
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1 Úvod 

Námětem pro moji bakalářskou práci se stalo téma hodnocení rozvoje silových 

schopností během závodního období v ledním hokeji v juniorské kategorii. 

Pro mne samotného je toto téma atraktivní, neboť posilování a rozvoj silových 

schopností je odvětvím, které mě velice zajímá a kterému bych se chtěl v budoucích 

letech věnovat.  

Ve své bakalářské prací se budu zabývat skupinou hráčů, kteří hrají extraligu juniorů za 

tým HC Dukla Jihlava. Zkoumaná skupina se pohybuje ve věku od 17 do 20 let a 

velikost skupiny bude od jedenácti do patnácti hráčů. Zaměřím se především na rozvoj 

silových schopností a jejich udržení v průběhu sezony. Dále navrhnu šestitýdenní 

posilovací tréninkový plán a aplikuji ho v průběhu sezony. K tomuto zkoumání použiju 

terénní motorické testy. Testy budou prováděny 2x až 3x v průběhu celé sezony. První 

testování bude z přípravného období, druhé testování proběhne v průběhu hokejové 

sezony a na závěr proběhne testování po šestitýdenním tréninkovém plánu. Získané 

informace a výsledky testů budu mezi sebou porovnávat a zkoumat. Tyto výsledky mi 

ukážou, jak si hráči udržují, popřípadě zhoršují své silové schopnosti v průběhu celé 

hokejové sezony 2012/2013. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Biologický základ pro silové schopnosti 

Periferní faktory vyjadřují jednotlivé svaly, jejichž schopnost vytvářet sílu 

z fyziologického hlediska, je závislá na průřezu každého svalu. Toto nám udává velikost 

svalové kontrakce. Z tohoto důvodu považujeme silovou schopnost obecně za nejlépe 

ovlivnitelnou. (Petr, Šťastný, 2012) 

Rozlišujeme 3 druhy svalstva: 

a) Kosterní svalstvo 

b) Srdeční svalstvo 

c) Hladké svalstvo (Dylevský, 2009) 

Ve sportovním tréninku je snadno trénovatelné svalstvo kosterní, které je příčně 

pruhované. Tento název vznikl podle charakteru skutečného strukturálního uspořádání 

tzv. sarkomery. (Mourek,2005) Toto svalstvo může být řízeno vůlí a bez nervového 

podnětu se nemůže stahovat.  

Kosterní svalovina tvoří přibližně 36 – 40% celkové tělesné hmotnosti člověka. (Trojan, 

2003) 

Stavební jednotkou jsou jednotlivá svalová vlákna. Dále každé svalové vlákno obsahuje 

buněčná jádra, která se skládají z myofibril, ty se dělí na jednotlivá filamenta, která se 

skládají z kontraktilních bílkovin aktinu a myozinu. Myozinová vlákna mají projekci, 

nebo-li takzvané přecházející mosty v místech, kde se aktin a myozin překrývá. Dále je 

důležitá schopnost svalu, který nám poskytuje sílu a udržuje tělesnou aktivitu, což je 

základem pro sportovní výkon.(Hoffman, 2002)   

Nejcennější informace o metabolických procesech a energetických rezervách může být 

dosaženo svalovou biopsií, která umožní stanovení metabolických substrátů ve 

svalových vláknech. (VIRU, A., VIRU M., 2001).  
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Druhy svalových vláken: 

Zde rozlišujeme aktivitu myozinové ATP – ázy. 

a) červené pomalé oxidativní vlákno (SO)  - vlákno červené barvy odolné k únavě 

b) rychlé oxidativně glykolytické vlákno (FOG) – vlákno světle červené barvy 

odolné k únavě 

c) rychlé glykolytické vlákno (FG) -  vlákno bílé barvy, které je rychle unavitelné 1 

Rozlišujeme 3 druhy kontrakcí: 

a) Izometrická kontrakce – při této kontrakci nedochází ke změně délky svalu 

b) Koncentrická kontrakce – při této kontrakci se sval zkracuje a dochází k pohybu 

směrem k tělu. 

c) Excentrická kontrakce – zde se sval zkracuje a pohybuje směrem od těla. 

(Stoppani, 2008) 

 

Metabolická a nervová adaptace 

Silový trénink vyvolá odlišný fyziologický účinek při cvičení s různými odpory. 

Z hlediska hypertrofie se změna velikosti odporu projevuje, degradací a syntézou 

svalových proteinů. Mluvíme o tak zvaných metabolických změnách neboli metabolické 

                                                 

 

1 Silová schopnost. [online]. 2012 [cit. 2012-12-01]. Dostupné z 
 < http://www.eamos.cz/amos/kat_tv/externi/antropomotorik/pohybove_schopnosti/stranky/sila.htm >. 
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adaptaci. Mimo jiné má různorodý odpor přímý vliv na intermuskulární a 

intramuskulární koordinaci. Zvyšuje se efektivnost nervosvalového systému jedince, 

hovoříme o nervové adaptaci. (Petr, Šťastný, 2012) 

 

2.2 Rozdělení silových schopností 

Základním předpokladem jakéhokoliv pohybu je síla. Definovat silové schopnosti lze  

např. jako schopnost překonávat vnější odpor za pomoci svalové činnosti (Čelikovský a 

kol., 1985). Dále je můžeme klasifikovat podle způsobu svalové práce na pohyby 

dynamické a pohyby statické, přestože vyhranění není zcela jednoznačné a existují 

vazby, které navzájem ovlivňují úroveň těchto schopností. (Jeřábek, 2008) 

U většiny sportovních disciplín se významným způsobem podílí úroveň silových 

schopností na struktuře sportovního výkonu. Čím dál větší uplatnění nachází ve 

sportovních hrách, jako je např. lední hokej, kde dochází k překonání aktivního odporu 

soupeře. (Perič, Dovalil, 2010)  

 

Silové schopnosti dělíme: 

a) Absolutní síla (maximální) – tato schopnost je spojená s překonáváním 

maximálního možného odporu. Tato činnost může být realizována při 

dynamické svalové činnosti (koncentrické nebo excentrické) a při statické 

činnosti. 

b) Síla výbušná (explozivní) – Při této schopnosti překonáváme nemaximální odpor 

co možná největší dosažitelnou rychlostí, která může být prováděna při 

dynamické svalové činnosti. 

c) Síla vytrvalostní - je schopnost, kde překonáváme nemaximální odpor co možná 

po nejdelší dobu nebo opakování pohybu v určitých podmínkách. Tato činnost 

bývá realizována při statické či dynamické svalové činnosti. 

 

Za určitých podmínek může nastat u těchto druhů síly relativní nezávislost. To 

můžeme chápat: např. když budeme mít vysokou úroveň rychlostních silových 
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schopností, tak neznamená, že budeme mít i vysokou úroveň vytrvalostních 

silových schopností. Tato fakta musíme brát v potaz i při stimulaci silových 

schopností, které mohou být trochu odlišné. (Dovalil, 2009) 

 

 

Tabulka 1: Silové schopnosti ve vztahu k velikosti odporu, rychlosti pohybu a 

počtu opakování 

Druh 
 silové 
 schopnosti 

 
Velikost 
odporu 

 
Rychlost 
 pohybu 

Opakování 
 (trvání) 
 pohybu 

       Absolutní      maximální malá krátce 
Rychlá (výbušná) nemaximální maximální krátce 
Vytrvalostní nemaximální nemaximální dlouho 

(Dovalil,2009) 

2.2.1 Metodotvorná komponenta posilování 

U posilovacích cvičení se používají různé druhy cvičení, kde se zakládá stimulační efekt 

na kombinaci velikosti odporu, rychlosti pohybu, jeho počtu opakování (době trvání), 

době a způsobu odpočinku. 

Odpor 

Při posilovacích cvičeních v tréninkách se nejčastěji využívá odporů: 

• z různých typů břemen, jejich hmotnosti a dále kinetické energie (činky, plné 

míče, partner, aj.) 

• hmotnosti vlastního těla především při překonávání vlivů gravitace a působení 

proti gravitaci (kliky, shyby, odrazy, apod.) 

• silové působení partnera (úpolová cvičení) 

• odporu vnějšího prostředí (běh v písku, ve sněhu) 
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• odpor pružných předmětů (gumy, pružiny) 

• jiných odporů (mechanický, posilovacích trenažérů, hydraulických) 

Důležitým požadavkem racionální praxe jsou dostatečné informace o velikosti 

aplikovaného odporu. Ty naplníme především u hmotnosti břemene. Vztahovým bodem 

je zde často nejvyšší možná hmotnost břemene, s níž lze cvičení provést. Předpokládá to 

individuálně pro jednotlivá cvičení danou hodnotu zjistit a poté odvodit odpovídající 

procentní hodnoty nižší. (Pavliš, 2003) 

Rychlost pohybu 

Jedná se o informační parametr o koncentraci svalového úsilí v čase. Využívá se zvláště 

v metodách posilování, v nichž je především žádoucí vyvíjet vysokou až maximální 

úroveň rychlosti nebo dosahovat co nejvyšší akcelerace. V praxi se musíme většinou 

spokojit s odhadem na základě vizuálního hodnocení trenéra nebo poté subjektivního 

pocitu sportovců. Trvalým požadavkem zde zůstává konstrukce a využívá speciálních 

zařízení především pak trenažérového typu. Zvláštní problém v tomto případě 

nepředstavuje používání nemaximálních odporů. (Dovalil, 2009) 

Počet opakování 

Kontrola počtu opakování cvičení nebo jejich trvání je tedy bezproblémová. Jejich 

vzájemné vztahy jsou logicky nepřímo úměrné. Vysoké odpory zde neumožňují ani 

vysokou rychlost provedení ani velký počet opakování.  Podobně narůstající počet 

opakování akutně znamená snížení rychlosti cvičení. (Pavliš, 2003) 

Interval odpočinku 

Dobu odpočinku při posilování chápeme tak, že doba mezi jednotlivými silovými 

podněty vychází velmi často z dynamiky kreatinofosfátu jako hlavního energetického 

zdroje několikasekundových cvičení silového charakteru. V tomto případě se přihlíží 

k nervovým procesům, spojeným s koncentrací volního úsilí. Nejvíc optimální v tomto 

případu se považují intervaly v délce 2 – 3 minut, při některých situacích mohou být 
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delší a můžeme zde brát ohled i na subjektivní pocity. Avšak výjimku tvoří stimulace 

vytrvalostní síly. U vytrvalostní stimulace se uplatňují delší i kratší intervaly odpočinku 

a vychází z metod vytrvalostního aerobního nebo anaerobního tréninku. (Pavliš, 2003) 

Tabulka 2: Metodotvorná komponenta posilování a jejich pravděpodobný 

tréninkový efekt  

  

Tréninkový efekt 

Síla absolutní síla výbušná síla vytrvalostní 

Velikost odporu maximální až 

střední 
střední nižší 

Rychlost pohybu malá vysoká střední 

Počet opakování nízký nízký vysoký 

Zdroj: (Dovalil,2009) 

2.2.2 Opakovací maximum a jeho specifika 

Opakovací maximum znamená, že cvičíme s nejvyšším možným počtem opakování a 

navíc cvičíme s odpovídající hmotností břemene. Například opakovací maximum 10 

znamená takovou hmotnost břemene, s níž lze bez jakéhokoliv přerušení provést 10 

opakování za sebou, ale ne více a ne méně. Avšak pokud se jako odporu využívá 

kinetické energie břemene nebo vlastního těla, poté se stává regulačním parametrem pro 

velikost odporu nejen daná příslušná hmotnost, ale i výška pádu či seskoku. Zde dobrou 

možností manipulace s velikostí odporu zprostředkovává zařízení trenažérového typu. 

V tomto případě se odpor vyjadřuje pomocí různých fyzikálních veličin. Ostatní případy 

bohužel neumožňují dostatečnou kontrolu velikosti odporu. Při pevných odporech se 

musíme spokojit pouze s odhadem o vyvíjeném tlaku či tahu, stejně tak i u odporu 

pružných předmětů či odporu prostředí nebo partnera. (Dovalil,2002) 
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Tabulka 3: Opakovací maximum ve vztahu k % maxima 

Opakovací 
maximum % maxima 

1 100% 

2 - 3  90 - 99 % 

4 -6 80 - 89 % 

7 - 10 70 - 89 % 

20 kolem 50 % 

50 kolem 30 % 

Zdroj: (Dovalil, 2002) 

Tabulka znázorňuje možnosti manipulace s velikostí odporu při posilování a opakovací 

maximum ve vztahu k % maxima (orientační hodnoty). 

 

2.2.3 Metody rozvoje silových schopností 

a) Metoda s maximálním odporem- tuto metodu můžeme dále rozdělit na metodu 

těžkoatletickou, excentrickou a izometrickou 

b) Metoda s nemaximálním odporem 

Zde rozdělujeme:   

1) Metoda s maximální rychlostí pohybu – na metodu plyometrickou, rychlostní 

a kontrastní 

2) Metoda s nemaximální rychlostí pohybu – na metodu opakovaného úsilí, 

izokinetickou, vytrvalostní a intermediární (Dovalil, 2009) 

Metoda těžkoatletická (metoda maximálního úsilí) 

Při této metodě překonáváme velké odpory pomocí svalové činnosti. Velikost odporu je 

95 – 100% maxima. Cvičíme v 1 – 3 sériích, kde je důležité dodržovat odpočinek mezi 

jednotlivými sériemi, který je cca. 2 – 3 minuty. Rychlost pohybu je malá. Vysoký 

odpor má velké nároky na nitrosvalovou koordinaci, menší nároky si pak klade na 
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mezisvalovou koordinaci. Tato metoda vyžaduje předchozí silovou přípravu a je vhodná 

pro trénovanější osoby. (Pavliš, 2003) 

Metoda excentrická 

Jinak také nazýváme metoda brzdivá, kde je pohyb vykonáván s nemaximálním 

odporem a je brzděný nebo zpomalován. Trvání podmětu je 2 – 3 s, opakujeme pouze 

1x a doba odpočinku činí zhruba 3 minuty. U excentrické metody dosahujeme nejvyšší 

možné tenze ze všech posilovacích metod. (Dovalil, 2009) 

Metoda izometrická 

Nazýváme také jako metoda statická, kde svaly působí proti pevnému odporu. Velikost 

odporu zvyšujeme postupně, pomocí volního úsilí, které trvá řádově několik sekund a 

poté setrváváme v kontrakci po dobu 5 – 12 s. Doba odpočinku činí 2 – 3 minuty. 

(Pavliš, 2003) 

Metoda plyometrická 

Jinak také jako metoda reaktivní či nárazová. Snaha o dosažení maximální rychlosti 

kontrakce, při které dochází k tonizaci svalu předcházející vlastnímu aktivnímu pohybu. 

Můžeme rozdělit na dvě možnosti navození svalového předpětí:  

a) Kinetická energie břemene – pád břemene z toho nám vyplývá brzdivá 

kontrakce, protahovací reflex a dále pak následná aktivní práce. 

b) Izometrická práce s následným snížením odporu – zde dochází ještě 

k rychlejšímu zrychlení pohybu za pomoci speciálního zařízení, které uvolňuje 

odpor. (Dovalil, 2009) 

Metoda rychlostní 

Pro tuto metodu je charakteristická rychlost provedení pohybu, která je vysoká až 

maximální. Proto se užívá velikost odporu kolem 30 – 60% a doba cvičení je od 2 do 15 

s. Rychlost cvičení by neměla klesat pod 50% stejného pohybu bez odporu. Důležitý 
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interval odpočinku, který slouží k obnově energetických rezerv. Počet opakování je 

určen trénovaností sportovce, cvičíme dokud rychlost neklesá. U rychlostní metody je 

důležitá motivace a především plná koncentrace na cvičení. (Dovalil, 2009) 

Metoda kontrastní 

Základní charakteristika obdobná jako u metody rychlostní. Velikost odporu v rozmezí 

kolem 30 – 70% maxima. Provedení je se snahou o co možná nejvyšší rychlost, pak se 

rychlost mění podle velikosti odporu. Dochází k ovlivnění mezisvalové a nitrosvalové 

koordinaci. V Co nejkratším čase měníme velikost odporu, to nám zvyšuje rychlost 

provedení a kontrast odporu, který je žádoucí. (Dovalil, 2009) 

Metoda opakovaného úsilí 

U této metody se pohybuje velikost odporu kolem 60 – 80 % maxima, což náš 

umožňuje dělat vyšší počty opakování a to 8 až 15 opakování. Doba pro odpočinek je 

stanovena na 2 – 3 minuty a rychlost provedení cvičení je nemaximální. Při dlouhodobé 

aplikaci dochází ke značné hypertrofii svalů. Praktická aplikace má obvykle podobu tzv. 

,,pyramidy,, , kde můžeme regulovat velikost odporu a počty opakování. (Pavliš, 2003) 

Metoda izokinetická 

Cvičení je modelováno speciálním posilovacím zařízením, kde se v průběhu cvičení 

překonávaný odpor mění podle dosaženého úsilí. To má za následek vyvíjení svalů ve 

všech bodech pohybu. Z toho nám vyplývá maximální dynamické napětí svalů 

konstantní rychlosti pohybu. (Dovalil, 2009) 

Metoda vytrvalostní 

Parametr určující nám silově vytrvalostní metodu je vysoký počet opakování a nižší 

velikost odporu, která je do 30 – 40% maxima. Rychlost pohybu není zásadní. 

Uplatňuje zásady vytrvalostního tréninku. (Dovalil, 2009) 

Metoda intermediární 
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Během cvičení se střídá statická a dynamická činnost zapojených svalových skupin. 

Velikost odporu se pohybuje kolem 60 – 80 % maxima. V několika polohách se při 

cvičení pohyb opakovaně zastavuje zhruba na 5 s až do dokončení celého rozsahu. 

Počet opakování není vymezena odpočinek je v rozmezí 2 – 3 minut. (Pavliš, 2003) 

2.2.4 Tempo cvičení 

Tempo cvičení označujeme jako zvolenou rychlost provedení cviku. Příliš vysoké 

tempo má negativní vliv na provedení techniky pohybu. Pohyby se zkracují, jsou 

prováděny v menším rozsahu pohybu, tudíž nejsou tak účinné. Naopak příliš pomalé 

tempo nemá efektivní účinek, avšak chceme-li rozvíjet rychlostní sílu, pak musíme 

cvičit s maximální rychlostí pohybu, aby došlo k vysoké svalové kontrakci. Rychlost 

pohybu by neměla být prováděna na úkor techniky cviků. V praxi často kombinujeme 

dvě tempa cvičení, například na jednom stanovišti cvičíme středním tempem 

(s náčiním) a na druhém stanovišti cvičíme v rychlém tempu (bez náčiní). (Jarkovská, 

2009) 

Zápis tempa lze číselně znázornit například jako 4011. Číslo 4 nám označuje 

excentrickou fázi, číslo 0 znázorňuje izometrickou fázi, třetí číslo, 1 označuje 

koncentrickou fázi a poslední číslo 1 označuje izometrickou fázi před dalším 

opakováním. Např. zvolíme si u dřepu tempo 4011, budeme se pohybovat 4 

s excentrickou kontrakcí do dřepu. Jelikož izometrická fáze je 0 s, ihned přejdeme do 

koncentrické fáze pro pohyb do výchozí polohy, která trvá 1 s. ve výchozí poloze 

setrváme 1 s před dalším opakováním. (Petr, Šťastný, 2012) 

 

2.3 Věkové zákonitosti 

Jak už bylo řečeno, zkoumaná skupina hráčů se pohybuje ve věkovém rozmezí od 17 do 

20 let. Toto věkové období vystihuje období adolescence a částečně nám zasahuje i 

období dospívání a to konkrétně do období mladší dospělosti. 
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2.3.1 Dospívání – adolescence 

Dospívání je latinské slovo, jež nám v překladu označuje adolescence, znamená 

mohutnět, dorůstat či dospívat. Tento termín se užívá jako označení pro vývojové 

stadium člověka, který nám odděluje pubertu od dospělosti. Není však možné vymezit 

jeho přesnou hranici, se kterou přichází jeho nástup. Ten je vrcholením tělesného a také 

duševního vývoje. (Macek, 2003) 

Dlouhé kosti rostou méně oproti trupu. Vyrovnávají se postupně pubertální disproporce. 

Dá se říci, že jde o upevňování dosažené dospělosti a její dobudování. Dochází 

k zesílení kostí, svalů, šlach, rozvíjí se výkonnost tělesných orgánů, zejména srdce a 

plic. Zralost reprodukčních funkcí je dostatečná, maximální vzrůst nám zakončuje toto 

období, které je u chlapců přibližně kolem 20. roku života. (Riegrová, Přidalová, 

Ulbrichová, 2006) 

Postupně dochází k fyzickému a psychickému dospívání. Pomalu dochází k uklidnění  

tzv. „období bouří a krizí“ doprovázené emoční instabilitou, impulzivním chováním 

změnami nálad, či nepředvídatelností jednání. Toto období lze také chápat, jako úsilí o 

přizpůsobení se biologickým, sociálním a psychickým podmínkám. (Langmeier, 

Krejčířová, 2006) 

   

Věkové období adolescence je vyhraněno věkovou hranicí od 15 až do 20 let, nutné 

však podotknout, že často bývá v literatuře toto označení různé. Postupně dochází 

k rozvoji psychického vývoje a logické myšlení se pohybuje na vysoké úrovni. V tomto 

období nastává tzv. druhý vrchol motoriky, kde obratností schopnosti dosahují vrcholu a 

je také vhodné pro rozvoj silových schopností.(Macek, 2003) 

2.3.2 Dospělost – mladší dospělost 

Nazýváme také jako mecítma a pohybuje se ve věku od 20 až do 30 let. U většiny 

sportů dochází v tomto věku k dosahování vrcholné výkonnosti. Zejména nastává vrchol 
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rychlostních schopností okolo dvaceti dvou let a o něco později je vrchol silových 

schopností. 2 

2.3.3 Kalendářní a biologický věk 

Jelikož věkové rozhraní mezi hráči je poměrně vyšší, měli bychom brát v potaz i rozdíl 

mezi kalendářním a biologickým věkem. Neboť věk nemusí být vždy odpovídající 

biologickému (tělesnému) vývoji. 

Kalendářní věk 

Určuje se velice snadno, je dán datem narození. Např. člověk narozen 20. května 1993 

tak mu ve stejný den roku 2013 bude 20 let. Oproti tomu stojí věk biologický, u kterého 

je to o něco složitější. (Perič, 2012) 

Biologický věk 

Není dán datem narození, ale určuje jej konkrétní stupeň biologického vývoje, který se 

nemusí shodovat s kalendářním věkem. Můžeme jej určit několika způsoby. Nejčastěji 

se užívá:  

a) růstový věk 

b) zubní věk 

c) kostní věk 

d) vývinový věk 

e) proporcionální věk (Perič, 2012) 

                                                 

 

2 Dospívání. [online]. 2012 [cit. 2012-12-01]. Dostupné z  
< http://www.eamos.cz/amos/kat_tv/externi/antropomotorik/zakony_ontogeneze/stranky/dos >. 
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Růstový věk - jedním z orientačních ukazatelů je tělesná výška a hmotnost. Ty zadáme 

do růstového grafu a srovnáváme. 

Zubní věk - charakteristickým znakem je prořezávání druhých zubů. Výsledky se 

zadávají do tabulek a porovnávají. 

Kostní věk - stanovíme na základě rentgenového snímku konců kostí a pozorujeme stav 

vápenatění kostí. Výsledky porovnáme se standardem – atlasem rentgenových snímků. 

Vývinový věk - určujeme podle stupně rozvoje sekundárních pohlavních znaků. 

Proporcionální věk - zjistíme za pomoci obvodů a délek jednotlivých proporcí těla. 3 

Tyto metody nám můžou odhalit biologickou akceleraci nebo naopak biologickou 

retardaci. Biologickou akcelerací rozumíme větší biologickou vyspělost, než je danému 

člověku let. Oproti tomu nám biologická retardace ukazuje zaostávání biologického 

vývoje za věkem kalendářním. (Perič, 2012) 

2.4 Pohybový režim 

Fyzická aktivita lze definovat jako pohyb těla, která vzniká kontrakcí kosterních svalů, 

při čemž se zvyšuje energetický výdej. Tělesnou aktivitu můžeme rozdělit různými 

způsoby, podle typu, účelu a intenzitě. (Bouchard, Blair, Haskell, 2012) 

Jestliže je pohybová aktivita vhodně zvolená a vykonávaná v přiměřeném rozsahu, má 

na lidský organizmus velice kladný vliv. To je podmíněno správnému a pravidelnému 

                                                 

 

3 Ontogeneze a fylogeneze člověka. [online]. 2012 [cit. 2012-15-01]. Dostupné z 
<http://www.eamos.cz/amos/kat_tv/externi/antropomotorik/zakony_ontogeneze/stranky/zakony_ontogen
eze.html >. 

 



24 

 

vykonávání, v souladu se základními fyziologickými a zdravotními zásadami. Pohybové 

aktivity a jejich pozitivní dopad na organizmus se projevují těmito změnami: 

1) činnost vnitřních orgánů se zlepšuje (nebo aspoň zůstává její kvalita do 

vysokého věku) 

2) celková psychická i fyzická zdatnost jedince se zvyšuje 

3) dochází k proporcionálnímu a harmonickému vývoji organismu a jeho soustavy, 

které jsou pozorovatelné navenek správným držením těla a jeho přiměřenou 

stavbou, což je důležité v období puberty a na začátku adolescence 

4) činnost všech orgánů a soustav organismu je koordinovaná a na dobré úrovni jak 

v klidu, tak při zátěži 

5) snižuje se riziko úrazu 

6) průběh zotavovacích procesů při výkonu i po jeho skončení se zkvalitňuje a 

zrychluje, a proto je únava menší a kratší (Handzo a kol., 1988) 

 

2.5 Motorické testy 

2.5.1 Význam testování kondiční připravenosti 

• Menší náchylnost ke zranění. Různé výzkumy prokázali, že vyšší VO2 max.- 

nese menší riziko náchylnosti ke zranění.( např. třísla, klouby, přitahovače)  

• Udržení vysoké intenzity po delší dobu. 

• Trénovaný jedinec má vyšší energetické zásoby, jenž mu umožňují po delší 

dobu silově pracovat. 

• Vyšší úspěšnost v utkání. 

• Hráčská kariéra se prodlužuje. 
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2.5.2 Zajištění validity a objektivity testů 

• Důkladné seznámení s pokyny a provedením testu. Důležitá přesnost, hodnotit 

všechny hráče stejně. 

• Kvalitní zapracovaní 

• Dodržení přesného pořadí testů 

• užití stejných pomůcek 

• dodržení stravovacích návyků (nejíst cca. 3hodiny před začátkem testu, 

dodržování pitného režimu) 

• snaha o zajištění stejných vnějších podmínek (povrch,nadmořská výška) 

• interním podmínky – spánek, únava, nemoc 

2.5.3 Přínosy testů 

• předpověď další výkonnosti 

• poukazují na slabá místa, rezervy celého týmu či jedince 

• zjišťují zdali dochází ke zlepšení výkonnosti, ověření správnosti tréninkového 

programu 

• předcházejí přetrénování 

• motivace – zlepšení sebedůvěry a mohou vést ke vzniku vůle, která vede ke 

zlepšování 

• soutěžní charakter, který může vést k pozitivnímu ovlivnění mužstva 

• po zranění či nemoci slouží jako ukazatel připravenosti 4 

                                                 

 

4 Motorické testy mimo led. [online]. 2012 [cit. 2012-12-19]. Dostupné z < http://www.cslh.cz/text/198-
motoricke-testy-mimo-led-a-funkcni-vysetreni-jun-sd-md-v-sezone-20122013.html>. 
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2.6 Roční tréninkové cykly 

Kalendářní rok pro hráče ledního hokeje se dělí na čtyři až pět fází. Rozdělení a délka 

jednotlivých fází: 

• Letní období (přípravné období), 8 až 16 týdnů 

• Předsezónní období (před závodní období), 4 týdny 

• Závodní období, 28 týdnů 

• Play – offs, (vrcholné období), 1 až 9 týdnů 

• Zotavná fáze (přechodné období), 3 týdny (Garrett, Kirkendall, Haskell,2000) 

•  

3 Cíle a úkoly práce 

Hlavním cílem mé práce je zjistit účinnost šesti týdenního posilovacího plánu a zjistit, 

jaký byl silový rozvoj v průběhu sezony 2012/2013 u kategorie juniorů ledního hokeje. 

Výsledky pro porovnávání budou získány za pomocí těchto tří oblastí. 

1. Test shybu nadhmatem a podhmatem v průběhu sezony 2012/2013, 

2. Test bench pressu se zátěží 67,5kg v průběhu sezony 2012/2013, 

3. Test na sedy lehy v průběhu sezony 2012/2013. 

 

Východiskem tedy budou tyto hypotézy: 

Hypotézy 

1. v průběhu sezony se budou zvyšovat naměřené hodnoty výkonů hráčů v testech 

bench press, shyb a sed leh 

2. 90%  hráčů si udrží silové schopnosti v průběhu sezony 
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Úkoly práce 

• vybrat potřebné hráče, 

• vybrat motorické testy, 

• aplikovat šesti týdenní posilovací plán, 

• provést motorické testy vybraným hráčům, 

• vyhodnotit výsledky motorických testů, 

• zjištěné informace zavést do tabulek a grafů, 

• porovnat výsledky mezi jednotlivými hráči a daty testování, 

• zjistit účinnost tréninkového plánu. 

 

4 Metodika práce 

4.1 Charakteristika výzkumu 

Výzkum jsem prováděl v průběhu hokejové sezony 2012/2013 pomocí motorických 

testů v týmu HC Dukla Jihlava u kategorie juniorů. Respondenti byly ve věku 17 až 20 

let. Dále byl do tréninku zakomponován mnou sestavený šesti týdenní posilovací plán. 

Hráči byli v průběhu sezony testováni, ze získaných testů jsem výsledky vyhodnotil a 

vzájemně porovnal. 

4.2 Charakteristika sledovaného souboru 

Pro svůj výzkum jsem zvolil skupinu patnácti hráčů ve věku od 17 do 20 let. Tito hráči 

jsou studenty středních škol a věnují se lednímu hokeji na vrcholové úrovni. 
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Tabulka 4: Charakteristika jednotlivých hráčů 

Jméno 
Datum 
narození 

Výška Váha 

Březka  2.3.1994 172 cm 78 kg 

Dundáček 24.4.1995 181 cm 78 kg 

Kohout 3.9.1994 187 cm 94 kg 

Lupač 15.3.1994 187 cm 88 kg 

Polívka 21.4.1993 178 cm 75 kg 

Přidal 24.5.1993 182 cm 77 kg 

Střecha 31.1.1994 169 cm 70 kg 

Ščerban 2.11.1994 172 cm 75 kg 

Štěpán 6.5.1993 185 cm 80 kg 

Tobola 16.9.1994 189 cm 93 kg 

Vala 6.10.1993 177 cm 85 kg 

Vantuch 13.9.1994 175 cm 68 kg 

Vítek 23.1.1994 180 cm 80 kg 

Vlček 11.10.1993 178 cm 78 kg 

Žáček 9.12.1994 177 cm 74 kg 

Průměr 179 cm 80 kg 

Zdroj: Vlastní výzkum- souhlas s uvedením osobních údajů hráčů udělen 

 

4.3 Charakteristika použitých metod 

 Pro výzkum jsem použil metodu motorického testování. 

 Tuto výzkumnou metodu jsem vybral pro řadu pozitiv: 

o možnost získat v krátkém časovém intervalu velké množství informací, 

o jednoduchá analýza dat, 

o nízká finanční náročnost. 
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4.4 Organizace výzkumu 

Testování jsem sestavil na základě nastudované literatury a vlastního uvážení. 

Aplikoval jsem mnou sestavený šesti týdenní posilovací plán a vyhodnotil výsledky 

pomocí motorických testů, které jsem rozdělil na dvě až tři testování v průběhu sezony. 

Dále jsem jej rozdělil na tři okruhy, každý test nám zajišťuje určitou část informací. 

Tyto okruhy se týkají testování: 

1. Rozvoj síly pletence ramenního a zádových svalů 

2. Rozvoj síly prsních svalů a svalů ruky 

3. Rozvoj síly břišních svalů a svalů trupu 

Tento druh testování je, dle mého soudu, ideální i po té stránce, že ji lze užít pro stejnou 

kategorii použít i po uplynulých letech, a tím můžeme zjistit a porovnat, jestli a jak se 

mění silový potenciál u dané kategorie. 

Každý hráč prováděl motorický test ve stejný den. Všechny hráče jsem s testem 

podrobně seznámil, upřesnil způsob provedení a zodpovídal na jejich dotazy. Samotné 

testování pak trvalo kolem několika desítek minut. Kladl jsem důraz na jejich 

zodpovědný přístup a poctivost provedení. Testy byly sestaveny tak, aby byly lehce 

pochopitelné a proveditelné. 

4.5 Limity práce 

Výsledky při testech shyb nadhmatem, shyb podhmat a test sed leh byly získané ze 

skupiny o velikosti patnácti hráčů. Výsledky z testu bench press se zatěží 67,5kg, byly 

získané ze skupiny o velikosti jedenácti hráčů. Pro bakalářskou práci jsou tyto hodnoty 

dostačující, ale pro vyhodnocení obecně platných závěrů jsou tyto hodnoty 

nedostačující. 

Dalším limitem práce je způsob provedení testování. Musel jsem vycházet z metodiky 

použité při prvních testech, kde nebylo určeno tempo provedení pohybu při testování. 
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5 Tréninková období a jejich obsah 

5.1 Přípravné období  

Začátek suché přípravy juniorů HC DUKLA JIHLAVA, byl dne 25.4.2012. Tento den 

byl věnován vstupním testům. V této době vedl juniorský tým trenér pan Petr Svoboda. 

Vykonávané testy jsou podle staré osnovy, které se skládaly z 6 – ti skoku, běhu na 3x 

200m, maximální síle na benchpressu a běhu na 1500m.  

Pro kondiční trénink mimo led se považuje za podstatné následující zaměření: 

vytrvalostní, rychlostní, silové, rychlostně silové a obratnostní. Samozřejmě nesmíme 

zapomenout na rozvoj nebo udržení pohyblivosti. Důraz na jednotlivé schopnosti se 

mění v průběhu ročního tréninkového cyklu. (Bukač, L. Dovalil, J. Dovalil 1990) 

Tréninkový obsah přípravného období 

Tabulka 5: Tréninkový obsah pro měsíc duben  

Den ODPOLEDNE 

    čas náplň 

25. St 18.00  testy 

26. Čt 17.30 - 19.00 Aerobní vytrvalost 

27. Pá 15.00 - 16.45  Anaerobní vytrvalost 

28. So     

29. Ne     

30. Po testy 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Měsíc duben byl zejména určen pro vstupní testy a pro vytrvalost k začátečnímu 

zapracování. První test byl podle starých testů ČSLH a druhé testy prováděli hráči podle 

nové testovací baterie ČSLH. Úvodní trénink, který je datován dnem 26.4.2012, byl 

věnován aerobní vytrvalosti, tréninková jednotka trvala 1 hodinu a 30 minut. 
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Následující den byl trénink zaměřen na anaerobní vytrvalost a doba tréninku byla 1 

hodinu a 45 minut. Sobota a neděle byly určeny pro odpočinek. Od 30.4.2012 se střídali 

pravidelně tréninkové jednotky od pondělí do pátku. Soboty a neděle byly dny volna. 

 

 

Tabulka 6: Tréninkový obsah měsíce květen 

Měsíc Květen 

Zaměření tréninkové jednotky Počet tréninkových jednotek 

Silové schopnosti 15 

Obratnostní schopnosti 5 

Rychlostní schopnosti 4 

Vytrvalostní schopnosti 8 

Celkový počet TJ. 32 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Rozvoj silových schopností v měsíci květen, probíhal 2x do týdne formou posilovny, 4x 

do měsíce trénink se zaměřením na odrazovou sílu dolních končetin a jeden trénink 

určený pro silovou vytrvalost. Rozvoj rychlostních schopností probíhal 1x až 2x týdně. 

Proběhlo testování silových schopností. Dne 8.5.2012 test shyby nadhmatem a o dva 

dny později 10.5. test shyby podhmatem. 
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Tabulka 7: Tréninkový obsah měsíce červen 

Měsíc Červen 

Zaměření tréninkové jednotky Počet tréninkových jednotek 

Silové schopnosti 10 

Obratnostní schopnosti 4 

Rychlostní schopnosti 6 

Vytrvalostní schopnosti 9 

Celkový počet TJ. 29 

Zdroj: Vlastní výzkum 

V červnu byl rozvoj silových schopností opět 2x týdně formou posilovny a 2x za měsíc 

proběhl trénink odrazové síly. Větší pozornost byla věnována pro rozvoj rychlostních 

schopností, kde jejich trénink proběhl 6x za měsíc. Tréninku aerobní vytrvalosti bylo 

věnováno pět tréninkových jednotek a pro rozvoj anaerobní vytrvalosti připadli čtyři 

tréninkové jednotky. 

5.1.1 Předzávodní období 

Téměř po čtyř týdenní pauze se 23.7.2012 sešli junioři HC DUKLA JIHLAVA, aby 

zahájili před závodní přípravu. Trénovalo se i několikrát denně a tréninky nebyli už jen 

formou suché přípravy, ale velká část tréninku se přesouvala na ledovou plochu a jeho 

součástí byli i přípravné zápasy. Toto období bylo věnováno k dolaďování kondiční 

připravenosti a ke zlepšování individuálních herních dovedností. Ke konci tohoto 

období se začíná s nácvikem taktické přípravy. 
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Tréninkový obsah předzávodního období 

Tabulka 8: Tréninkový obsah pro měsíc červenec 

Den 
1. trénink 

 na ledě 

2. trénink 

 na ledě 
Posilovna Suchá Utkání Regenerace 

23       15:30 -17:30     

24     12:30-13:45 14:30-16:00     

25   19:00-20:00   17:00-18:15     

26 7:30-8:30 15:15-16:30 9:15-10:15  13:30-14:45     

27 7:30-8:30     9:00-9:30 Třebíč 17:3018:30 

28             

29             

30 7:30-8:30 19:00-20:15 9:15-10:30 16:45-18:15     

31 6:00-7:00 19:00-20:15   
8:00-9:00 

17:00-18:15 
    

Zdroj: Vlastní výzkum 

V tomto měsíci se nám střídali jedno až čtyř fázové tréninky denně. Posilovna zaměřená 

na rozvoj silových schopností byla 3x v těchto deseti dnech a 8x byla suchá příprava 

zaměřená na rychlost a výbušnou sílu dolních končetin a posilovacích cvičení na střed 

těla tzv. core. Osm tréninkových jednotek pak připadlo pro trénink na ledě.  

Složení tréninkové jednotky na suchu: 

Jedna tréninková jednotka na suchu trvala kolem 45 minut a skládala se z kombinací 

různých cvičení. A to bylo cvičení s činkami, posilování core, švihadla, schody, 

překážky vysoké a nízké, žebřík a starty. 

Pro trénink na suchu se volila kombinace tří z uvedených bloků cvičení např. schody, 

starty a posilovaní střední části těla (core). Jeden blok trval po dobu cca. 15minut. 
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Dohromady součet tří bloků cvičení činil 45 minut. Při tréninku na suchu jsem se snažil 

o pestrost a obměňoval jsem cvičení a kombinaci cvičebních bloků. 

Tréninková jednotka v posilovně: 

Začátek hodiny byl věnován zahřátí organismu, nejprve se hráči rozcvičili bez závaží 

cca 3 minuty, kdy cvičili všichni hráči dohromady. Následovalo rozcvičení se závažím 

10 min. Hráči vytvořili dvojice, jeden z dvojice cvičil 20 s se závažím a pak byl 

vystřídán druhým ze dvojice. Doba trvání rozcvičení se závažím trvala cca. 7 minut. 

Následovala hlavní část, která byla formou kruhového tréninku. Trénink se skládal 

přibližně z 10 až 15 stanovišť. Každá dvojice obsadila jedno stanoviště, kde jeden 

z dvojice cvičil a druhý odpočíval. Po uplynutí časového intervalu se dvojice vystřídala. 

Není zde počet opakování, ale doba cvičení. Po odcvičení se dvojice posouvala na další 

stanoviště. Na každém stanovišti se pak hráči vystřídali dvakrát až třikrát. Posilovna 

probíhala vždy formou kruhového tréninku. Složení cviku se v průběhu sezony měnilo. 
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Tabulka 9: Tréninkový obsah pro měsíc srpen 

Den 
1. trénink 2. trénink 

Posilovna Suchá Utkání Regenerace 
 na ledě  na ledě 

1 7:30-8:30     15:00-16:00 TŘEBÍČ   

2 7:30-8:30       BRNO   

3 6:00-7:00   7:45-9:00 9:45-11:30   12:00-13:00 

4             

5             

6 6:00-7:00 15:15 -16:30   13:30 - 14:30     

7 11:15-12:15 20:00-21:00 9:00-10:15 18:15-19:15     

8       10:00-11:30 Havl. Brod   

9 7:30-8:30 14:45-16:00 9:15-10:00 16:30-17:30 Č.Budějovice   

10 6:00-7:00     7:30-8:30 M.Boleslav 17:30-18:30 

11             

12   19:00-20:00   17:30-18:30     

13 6:00-7:00 11:45-13:00 7:45-9:00 13:30-14:30     

14       9:30-10:30 LIBEREC    

15   18:30-19:30 7:15-8:30 17:00-18:00     

16 11:15-12:15     9:30-10:30 BRNO   

17             

18             

19   20:15-21:45   18:45-19:30     

20 12:00-13:15 19:00-20:00 10:00-11:15 17:30-18:30     

21 7:30-8:30 20:00-21:15   18:30-19:30     

22 6:00-7:00     7:30-8:00 M.Boleslav   

23 7:30-8:30           

24 8:30-9:30     10:00-10:45 REBEL 20:15-21:00 

25             

26   18:45-20:45   17:30-18:15     

27 8:30-9:30 16:30-17:45   14:45-15:45     

28 6:00-7:00     7:30-8:00 LIBEREC    

29   14:15 -15:30 12:15 - 13:30       

30 6:00 - 7.00 14:00 -15:00   15:30 - 16:30     

31         Č.Budějovice 19:00 -20:00 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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V srpnu proběhl trénink v posilovně 7x a trénink na suchu byl 25x. Trénink v posilovně 

byl zaměřený na sílu a tréninky na suchu se skládaly z rychlosti, výbušné a odrazové 

síly a doplňujících posilovacích cvičení. Počet tréninkových jednotek na ledě byl 30. 

V celém předzávodním období odehráli junioři 10 přípravných zápasů. Celkový počet 

tréninkových jednotek v tomto měsíci činil 62. 

5.1.2 Závodní období 

Obsahově i organizačně se toto období podřizuje hlavnímu vrcholu sezony. 

Charakteristické pro toto období je bezprostřední příprava na závod. Jsou zde zahrnuty 

osvědčené tréninkové principy, které slouží k optimálnímu rozvoji výkonnosti, kde je 

rozhodující zařazení lehčích tréninkových fází. (Neumann, Pfützner, Hottenrott, 2005) 

Tréninkový obsah závodního období 

Tabulka 10: Tréninkový obsah pro měsíc září 

Měsíc Září 

Počet tréninkových jednotek na ledě 23 

Počet tréninkových jednotek na suchu 16 

Počet tréninkových jednotek v posilovně 4 

Počet tréninkových jednotek zaměřených na 

rozvoj silových schopností 

10 

Celkový počet tréninkových jednotek 43 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Počet tréninkových jednotek v září pro rozvoj síly bylo celkem deset, z toho čtyři 

tréninky v posilovně a šest tréninku na suchu, kterých bylo celkem šestnáct. Počet 

tréninků na ledě bylo dvacet tři. A celkový počet tréninkových jednotek v tomto měsíci 

činil čtyřicet tři. Dále hráči odehráli deset utkání a 4x v měsíci byl vymezen prostor pro 

regeneraci (sauna, bazén). 
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Tabulka 11: Tréninkový obsah pro měsíc říjen 

Měsíc Říjen 

Počet tréninkových jednotek na ledě 29 

Počet tréninkových jednotek na suchu 19 

Počet tréninkových jednotek v posilovně 5 

Počet tréninkových jednotek zaměřených na 
rozvoj silových schopností 

12 

Celkový počet tréninkových jednotek 53 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Celkový počet tréninkových hodin je 53, což je o deset více než v předchozím měsíci. 

Uskutečnilo se 12 silových tréninků a z toho 5 tréninků v posilovně. Zbylých 19 

tréninkových jednotek proběhlo na suchu. 

 

Tabulka 12: Tréninkový obsah pro měsíc listopad 

Měsíc Listopad 

Počet tréninkových jednotek na ledě 25 

Počet tréninkových jednotek na suchu 17 

Počet tréninkových jednotek v posilovně 8 

Počet tréninkových jednotek zaměřených na 
rozvoj silových schopností 

12 

Celkový počet tréninkových jednotek 50 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Dvanáct silových tréninků připadlo na listopad z toho osm tréninků v posilovně. Dále 

pak 25 tréninků na ledě a 17 tréninků na suchu. Celkem proběhlo 50 tréninkových 

jednotek. 
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Tabulka 13: Tréninkový obsah pro měsíc prosinec 

Měsíc Prosinec 

Počet tréninkových jednotek na ledě 24 

Počet tréninkových jednotek na suchu 17 

Počet tréninkových jednotek v posilovně 5 

Počet tréninkových jednotek zaměřených na 
rozvoj silových schopností 

11 

Celkový počet tréninkových jednotek 46 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Za prosinec se uskutečnilo celkem 46 tréninkových jednotek, z toho 24 tréninků na ledě, 

17 na suchu a 5 tréninků bylo v posilovně. Celkem proběhlo 11 tréninků zaměřených na 

rozvoj silových schopností 

Tabulka 14: Tréninkový obsah pro měsíc leden 

Měsíc Leden 

Počet tréninkových jednotek na ledě 20 

Počet tréninkových jednotek na suchu 13 

Počet tréninkových jednotek v posilovně 8 

Počet tréninkových jednotek zaměřených na 
rozvoj silových schopností 

12 

Celkový počet tréninkových jednotek 41 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Pouze čtyřicet jedna tréninkových jednotek připadlo pro měsíc leden. Dvacet tréninků 

na ledě, 13 na suchu a 8 v posilovně. 
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Tabulka 15: Tréninkový obsah pro měsíc únor 

Měsíc Únor 

Počet tréninkových jednotek na ledě 23 

Počet tréninkových jednotek na suchu 15 

Počet tréninkových jednotek v posilovně 8 

Počet tréninkových jednotek zaměřených na 
rozvoj silových schopností 

15 

Celkový počet tréninkových jednotek 46 

Zdroj: Vlastní výzkum 

V únoru byl trénink silových schopností proveden celkem 15x z toho 8x formou 

posilovny. Trénink na ledě proběhl 23x a trénink na suchu 15x. celkový počet 

tréninkových jednotek byl 46. 

 

6 Šesti týdenní posilovací tréninkový plán 

6.1 Charakteristika šesti týdenního plánu 

V tomto šesti týdenním tréninkovým plánu, který byl zaměřen na rozvoj silových 

schopností, jsem se aktivně účastnil pondělních tréninků. Tréninkové jednotky v pondělí 

jsem vedl sám a vytvářel jejich obsah. Na tréninkové jednotky ve středu jsem docházel 

aktivně, ale tréninková jednotka byla sestavena a vedena hlavním trenérem juniorského 

týmu, kterému jsem při tréninku asistoval. Důvodem tomu byl před zápasový trénink, 

který si chtěl hlavní trenér vytvořit osobně. Tento posilovací plán byl zařazen do druhé 

poloviny závodního období. 

Tréninková jednotka v posilovně 

Tréninková jednotka v posilovně trvá 1 hodinu a 10 minut. Zde se snažíme o rozvoj 

síly. Trénink probíhá formou kruhového tréninku nebo dvoj až tří sérií na jednom 

stanovišti, kde jsou hráči rozděleni do dvojic nebo trojic. Jeden trénink se skládá ze 7 – 



40 

 

10 stanovišť. Samotný trénink byl rozdělen na tři části (rozcvičení bez závaží, 

rozcvičení se závažím a hlavní část). Tréninkové jednotky v posilovně probíhaly 

pravidelně v průběhu sezony 2x do týdne, vždy v pondělí a ve středu. Aktivně jsem se 

účastnil tréninkových jednotek po dobu 2 měsíců. V tomto období jsem zvolil 

tréninkový plán pro rozvoj silových schopností. 

Týden první 

Začátek hodiny byl věnován zahřátí organismu, nejprve se hráči rozcvičili bez závaží 

cca 3 minuty, kdy cvičili všichni hráči dohromady. Následovalo rozcvičení se závažím. 

Hráči vytvořili dvojice, jeden z dvojice cvičil 20 s se závažím a pak byl vystřídán 

druhým ze dvojice. Doba trvání rozcvičení se závažím trvala cca. 7 minut. Následovala 

hlavní část tréninku, který se skládal z 10 stanovišť, kde hráči odcvičili dvě série na 

stanovišti a přesouvali se na další. Některá stanoviště byla složena ze dvou cviků. Hráči 

byli rozděleni do dvojic a každá dvojice zaujala jedno stanoviště. Počet opakování se 

skládal z 10 až 12. Počet sérií na jednom stanovišti byli dvě. 
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Tabulka 16: Trénink v posilovně, týden první 

Datum Pondělí 14.1.2013   

Délka tréninkové jednotky 75minut Zatížení 

Rozcvičení bez závaží Skipink na místě 30 s 

  Panák 30 s 

  Dřepy 30 s 

  Dřepy s výskokem 30 s 

  Kliky ze široka 20 opakování 

Rozcvičení se závažím (kotoučem) Dřep, kotouč do vzpažení 20 s 

  A zdvihy před hrudníkem 20 s 

  V zdvihy před hrudníkem 20 s 

  Metkalfy 20 s 

  Tricepsový zdvih 20 s 

  Výtahy (ramena) 20 s 

  Rotace do stran 20 s 

  Tlaky od hrudníku do stran a vpřed 20 s 

Hlavní část  1.a. Předkopávání 
2x. 10 - 12 
opakování 

  1.b. Zakopávání. L, P a obě nohy 
2x. 10 - 12 
opakování 

  2.a. Bench press  
2x. 10 - 12 
opakování 

  2.b. Shyby 
2x. 10 - 12 
opakování 

  3.a. Dřep s tyčí 
2x. 10 - 12 
opakování 

  3.b. Spodní břicho 
2x. 10 - 12 
opakování 

  4.a. Leg press levá, pravá obě nohy 
2x. 10 - 12 
opakování 

  4.b. Good morning ve stoje 
2x. 10 - 12 
opakování 

  5.a. Rozpažky 
2x. 10 - 12 
opakování 

  5.b. Zapažování v předklonu s  
2x. 10 - 12 
opakování 

           opřenou hlavou   

  6.a. Výtahy s tyčí (ramena) 
2x. 10 - 12 
opakování 

  7.a. Pokleky ve výpadu L,P zadní  
2x. 10 - 12 
opakování 

           nohu podložit   

  8.a. Nadhoz 
2x. 10 - 12 
opakování 

  9.a. Mrtvý tah 
2x. 10 - 12 
opakování 

  9.b. Výdrž s opřenou hlavou na  30 s 

            gymballu   

  10.a. Výstupy 
2x. 10 - 12 
opakování 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Týden druhý 

Začátek hodiny byl věnován zahřátí organismu, nejprve se hráči rozcvičili bez závaží 

cca 3 minuty, kdy cvičili všichni hráči dohromady. Následovalo rozcvičení se závažím. 

Hráči vytvořili dvojice, jeden z dvojice cvičí 20 s se závažím a pak byl vystřídán 

druhým ze dvojice. Doba trvání rozcvičení se závažím trvala cca. 7minut. Následovala 

hlavní část tréninku, která se skládala ze 7 stanovišť. Některá stanoviště byla složena 

ze dvou cviků. Hráči cvičí ve dvojicích. Počet opakování činil 8 až 10. Počet sérií na 

jednom stanovišti byli dvě. 
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Tabulka 17: Trénink v posilovně, týden druhý 

Datum Pondělí 21.1.2013   

Délka tréninkové jednotky 75minut Zatížení 

Rozcvičení bez závaží Skipink na místě 30 s 

  Panák 30 s 

  Dřepy 30 s 

  Dřepy s výskokem 30 s 

  Kliky ze široka 20 opakování 

Rozcvičení se závažím (kotoučem) Dřep, kotouč do vzpažení 20 s 

  A zdvihy před hrudníkem 20 s 

  V zdvihy před hrudníkem 20 s 

  Metkalfy 20 s 

  Tricepsový zdvih 20 s 

  Výtahy (ramena) 20 s 

  Rotace do stran 20 s 

  Tlaky od hrudníku do stran a vpřed 20 s 

Hlavní část   1.a. Bench press 2x. 8 -10 opakování 

  1.b. Shyby 2x. 8 -10 opakování 

  2.a. Dřep s tyčí 2x. 8 -10 opakování 

  2.b. Dolní břicho 2x. 8 -10 opakování 

  3.a. Leg pres levá, pravá obě nohy 2x. 8 -10 opakování 

  3.b. Good morning ve stoje 2x. 8 -10 opakování 

  4.a. Rozpažky 2x. 8 -10 opakování 

  4.b. Zapažování v předklonu s 2x. 8 -10 opakování 

         opřenou hlavou   

  5.a. Výtlaky v sedě (ramena) 2x. 8 -10 opakování 

  6.a. Pokleky ve výpadu L,P zadní 2x. 8 -10 opakování 

           nohu podložit   

  7.a. Mrtvý tah 2x. 8 -10 opakování 

  7.b. Výstupy 2x. 8 -10 opakování 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Týden třetí 

Začátek hodiny byl věnován zahřátí organismu, nejprve se hráči rozcvičili bez závaží 

cca 3 minuty, kdy cvičili všichni hráči dohromady. Následovalo rozcvičení se závažím. 

Hráči vytvoří dvojice, jeden z dvojice cvičil 20 s se závažím a pak byl vystřídán druhým 

ze dvojice. Doba trvání rozcvičení se závažím trvala cca. 7 minut. Následovala hlavní 

část tréninku, která se skládala ze 7 stanovišť. Některá stanoviště byla složena ze dvou 

cviků. Hráči cvičili ve trojicích. Počet opakování činil 6 až 8.  Počet sérií na jednom 

stanovišti byl 3. 
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Tabulka 18: Trénink v posilovně, týden třetí 

Datum Pondělí 28.1.2013   

Délka tréninkové jednotky 75minut Zatížení 

Rozcvičení bez závaží Skipink na místě 30 s 

  Panák 30 s 

  Dřepy 30 s 

  Dřepy s výskokem 30 s 

  Kliky ze široka 20 opakování 

Rozcvičení se závažím (kotoučem) Dřep, kotouč do vzpažení 20 s 

  A zdvihy před hrudníkem 20 s 

  V zdvihy před hrudníkem 20 s 

  Metkalfy 20 s 

  Tricepsový zdvih 20 s 

  Výtahy (ramena) 20 s 

  Rotace do stran 20 s 

  Tlaky od hrudníku do stran a vpřed 20 s 

Hlavní část 1.a. Bench press 3x. 6 - 8 opakování 

  1.b. Shyby 3x. 6 - 8 opakování 

  2.a. Dřep s tyčí 3x. 6 - 8 opakování 

  2.b. Dolní břicho 3x. 6 - 8 opakování 

  3.a. Leg pres levá, pravá obě nohy 3x. 6 - 8 opakování 

  3.b. Good morning ve stoje 3x. 6 - 8 opakování 

  4.a. Rozpažky 3x. 6 - 8 opakování 

  4.b. Zapažování v předklonu s 3x. 6 - 8 opakování 

         opřenou hlavou   

  5.a. Výtlaky v sedě (ramena) 3x. 6 - 8 opakování 

  6.a. Pokleky ve výpadu L,P zadní 3x. 6 - 8 opakování 

           nohu podložit   

  7.a. Mrtvý tah 3x. 6 - 8 opakování 

  7.b. Nadhoz 3x. 6 - 8 opakování 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Týden čtvrtý 

Začátek hodiny byl věnován zahřátí organismu, nejprve se hráči rozcvičili bez závaží 

cca 3minuty, kdy cvičili všichni hráči dohromady. Následovalo rozcvičení se závažím. 

Hráči vytvořili dvojice, jeden z dvojice cvičí 20 s se závažím a pak byl vystřídán 

druhým ze dvojice. Doba trvání rozcvičení se závažím byla cca. 7minut. Následovala 

hlavní část tréninku, která se skládala ze 7 stanovišť. Některá stanoviště byla složena 

ze dvou cviků. Hráči cvičili ve trojicích. Počet opakování činil 6 až 8. Počet sérií na 

jednom stanovišti byl tři. 
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Tabulka 19: Trénink v posilovně, týden čtvrtý 

Datum Pondělí 4.2.2013   

Délka tréninkové jednotky 75minut Zatížení 

Rozcvičení bez závaží Skipink na místě 30 s 

  Panák 30 s 

  Dřepy 30 s 

  Dřepy s výskokem 30 s 

  Kliky ze široka 20 opakování 

Rozcvičení se závažím (kotoučem) Dřep, kotouč do vzpažení 20 s 

  A zdvihy před hrudníkem 20 s 

  V zdvihy před hrudníkem 20 s 

  Mektalfy 20 s 

  Tricepsový zdvih 20 s 

  Výtahy (ramena) 20 s 

  Rotace do stran 20 s 

  Tlaky od hrudníku do stran a vpřed 20 s 

Hlavní část 1.a. Bench press 3x. 6 - 8 opakování 

  1.b. Shyby 3x. 6 - 8 opakování 

  2.a. Dřep s tyčí 3x. 6 - 8 opakování 

  2.b. Dolní břicho 3x. 6 - 8 opakování 

  3.a. Leg pres levá, pravá obě nohy 3x. 6 - 8 opakování 

  3.b. Rumunský mrtvý tah 3x. 6 - 8 opakování 

  4.a. Bench s jednoručkama na 3x. 6 - 8 opakování 

          šikmé lavici   

  4.b. Rozpažky s opřenou hlavou  3x. 6 - 8 opakování 

            o lavici   

  5.a. Výtlaky v sedě (ramena) 3x. 6 - 8 opakování 

  6.a. Pokleky ve výpadu L,P zadní 3x. 6 - 8 opakování 

           nohu podložit   

  7.a. Mrtvý tah 3x. 6 - 8 opakování 

  7.b. Nadhoz 3x. 6 - 8 opakování 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Týden pátý 

Začátek hodiny byl věnován zahřátí organismu, nejprve se hráči rozcvičili bez závaží 

cca 3minuty, kdy cvičili všichni hráči dohromady. Následovalo rozcvičení se závažím. 

Hráči vytvořili dvojice, jeden z dvojice cvičí 20 s se závažím a pak byl vystřídán 

druhým ze dvojice. Doba trvání rozcvičení se závažím trvala cca. 7minut. Následovala 

hlavní část tréninku, která se skládala ze 7 stanovišť. Některá stanoviště byla složena 

ze dvou cviků. Hráči cvičili ve trojicích. Počet opakování byl 3 až 5. Počet sérií na 

jednom stanovišti byl tři. 
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Tabulka 20: Trénink v posilovně, týden pátý 

Datum Pondělí 11.2.2013   

Délka tréninkové jednotky 75minut Zatížení 

Rozcvičení bez závaží Skipink na místě 30 s 

  Panák 30 s 

  Dřepy 30 s 

  Dřepy s výskokem 30 s 

  Kliky ze široka 20 opakování 

Rozcvičení se závažím (kotoučem) Dřep, kotouč do vzpažení 20 s 

  A zdvihy před hrudníkem 20 s 

  V zdvihy před hrudníkem 20 s 

  Metkalfy 20 s 

  Tricepsový zdvih 20 s 

  Výtahy (ramena) 20 s 

  Rotace do stran 20 s 

  Tlaky od hrudníku do stran a vpřed 20 s 

Hlavní část 1.a. Bench press 3x 3 - 5 opakování 

  1.b. Shyby 3x 3 - 5 opakování 

  2.a. Dřep s tyčí 3x 3 - 5 opakování 

  2.b. Dolní břicho 3x 3 - 5 opakování 

  3.a. Leg pres levá, pravá obě nohy 3x 3 - 5 opakování 

  3.b. Rumunský mrtvý tah 3x 3 - 5 opakování 

  4.a. Bench s jednoručkama na 3x 3 - 5 opakování 

          šikmé lavici   

  4.b. Rozpažky s opřenou hlavou  3x 3 - 5 opakování 

            o lavici   

  5.a. Výtlaky v sedě (ramena) 3x 3 - 5 opakování 

  6.a. Pokleky ve výpadu L,P zadní 3x 3 - 5 opakování 

           nohu podložit   

  7.a. Mrtvý tah 3x 3 - 5 opakování 

  7.b. Nadhoz 3x 3 - 5 opakování 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Týden šestý 

Začátek hodiny byl věnován zahřátí organismu, nejprve se hráči rozcvičili bez závaží 

cca 3minuty, kdy cvičili všichni hráči dohromady. Následovalo rozcvičení se závažím. 

Hráči vytvořili dvojice, jeden z dvojice cvičil 20 s se závažím a pak byl vystřídán 

druhým ze dvojice. Doba trvání rozcvičení se závažím trvala cca. 7minut. Následovala 

hlavní část tréninku, která se skládala ze 7 stanovišť. Hráči se rozdělili do trojic a každá 

trojice zaujala jedno stanoviště. Počet sérií na stavišti byl tři. Počet opakování cvičení 

činilo 1 až 3. 
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Tabulka 21: Trénink v posilovně, týden šestý 

Datum Pondělí 18.2.2013   

Délka tréninkové jednotky 75minut Zatížení 

Rozcvičení bez závaží Skipink na místě 30 s 

  Panák 30 s 

  Dřepy 30 s 

  Dřepy s výskokem 30 s 

  Kliky ze široka 20 opakování 

Rozcvičení se závažím (kotoučem) Dřep, kotouč do vzpažení 20 s 

  A zdvihy před hrudníkem 20 s 

  V zdvihy před hrudníkem 20 s 

  Metkalfy 20 s 

  Tricepsový zdvih 20 s 

  Výtahy (ramena) 20 s 

  Rotace do stran 20 s 

  Tlaky od hrudníku do stran a vpřed 20 s 

Hlavní část 1.a. Bench press 3x 1 - 3 opakování 

  1.b. Shyby 3x 3 - 5 opakování 

  2.a. Dřep s tyčí 3x 1 - 3 opakování 

  2.b. Dolní břicho 3x 1 - 3 opakování 

  3.a. Rumunský mrtvý tah 3x 1 - 3 opakování 

  4.a. Výtlaky v sedě (ramena) 3x 1 - 3 opakování 

  5.a. Pokleky ve výpadu L,P  zadní nohu podložit 3x 1 - 3 opakování 

  6.a. Mrtvý tah 3x 1 - 3 opakování 

  7.a. Nadhoz 3x 1 - 3 opakování 

Zdroj: Vlastní výzkum 

6.2 Charakteristika tréninkové skupiny 

Zkoumaná skupina o velikosti patnácti hráčů se pohybuje ve věkovém rozmezí od 17 do 

20let. Všichni z dotyčných jsou chlapci, kteří se účastní aktivně tréninkových jednotek 

po dobu řady let. U všech hráčů proběhla příprava silových, rychlostních, vytrvalostních 

i obratnostních schopností. Žádný chlapec ze skupiny se nepotýká s žádným fyzickým 

hendikepem. 
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7  Výsledky výzkumu 

Ve výsledcích se nachází data získaná vyhodnocením motorických testů, prováděných 

juniory HC Dukla Jihlava. Výsledky jednotlivých testů jsou zpracovány do tabulek a 

grafů.  

7.1 Vstupní výsledky testů získané v průběhu sezony 2012/2013 

Použil jsem statistiku výsledku testů ze dne 25.4. 2012, kde byl testován klub HC Dukla 

Jihlava hrající extraligu juniorů. Testy byly vykonány podle staré testovací baterie 

ČSLH. 

Tabulka 22: Výsledky testů podle staré testové baterie ČSLH 

Datum 
25.4. 2012 

6-ti skok 3x200 m Benchpress 1500 m 
Celkem 
bodů Výkon 

(m) 
Body 

1. 
běh 
(s) 

2. běh 
(s) 

3. běh 
(s) 

f čas 
(s) 

Body 
Váha 
hráče 
(kg) 

Výko
n (kg) 

Přepoč. 
na kg 

Body 
Výko
n 
(m:s) 

Body 

Průměr 
družstva 
bez 
brankářů 

12,45 34 28,9 32,45 33,44 31,6 44 78,11 87,05 1,123 42 5:31 47 155 

Průměr 
brankářů 

10,6 16 28,9 36,8 39,75 35,15 24 96,25 85 0,88 30 5:56 36 105 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Charakteristika jednotlivých disciplín 

6 – ti skok – Pro určení explozivní síly dolních končetin. Dvě rovnoběžné čáry, mezi 

nimiž je vzdálenost 60cm. A kolmo na tyto čáry je startovní čára. Startuje se ze stoje 

z jedné nohy, druhá naho je zkřižmo za stojnou nohou. Obě nohy za čárou a vně. 

Následuje odraz z jedné nohy na druhou, dopad musí být za vnější okraj čáry a druhá 

noha jde zkřižmo za stojnou. Provádíme plynule bez přerušení 3x odraz z pravé a 3x 
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odraz z levé nohy. Vzdálenost se měří od startovní čáry k místu dopadu nohy (paty). 

Opět dva pokusy zaznamenáváme lepší z nich. V případě nepřekročení čáry dopadovou 

i volnou nohou pokus označíme za neplatný. 2 

Běh na 3x 200m – Jedná se o běh na oficiální atletické dráze, jejíž délka je 400m. Hráč 

vybíhá z vyznačené startovní čary a běží 3 x 200m dlouhý úsek. Mezi jednotlivými 

úseky je pauza 30 sekund. Výsledky se hodnotí s přesností na 0,1 sekundy a zapisujeme 

do protokolu výsledky z každého běhu. Z těchto tří běhů vypočítáme průměrný čas. 

Testovaný se vrací do cíle svého běhu, odkud začíná svůj další start. 

Benchpress – hodnotíme maximální sílu při benchpressu, dole setrváme ve výdrži. 

Běh na 1500m – Start z polovysokého startu na atletickém ovále. Start začíná tak, aby 

běh dlouhý 1500m končil v cíly. Dosažený čas se zapisuje s přesností na minuty a 

sekundy, který se zapíše do protokolu. Dobré hráče rozdělit do skupin podle výkonnosti. 

Lepší pro motivaci. 

Výsledky testů síly ve shybu nadhmatem a podhmatem 

Z počátku přípravného období, byly provedeny vstupní testy na sílu. V tuto dobu již 

vedl tým juniorů HC Dukla Jihlava trenér, pan Štěpán Moravec, který převzal tým po 

panu Svobodovi. Konkrétně byl prováděn test shybu nadhmatem, který se konal dne 8.5 

2012 a o dva dny déle 10.5.2012 bylo testování shybu podhmatem. 
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Tabulka 23: Výsledky testů shybu nadhmatem a podhmatem v přípravném období 

JMÉNO 

Datum 

8.5.2012 10.5.2012 

Nadhmat Podhmat 

Březka 7 10 

Dundáček 7 10 

Kohout 2 6 

Lupač 11 14 

Polívka 6 8 

Přidal 10 16 

Střecha 13 15 

Ščerban 11 15 

Štěpán 13 20 

Tobola 3 3 

Vala 15 21 

Vantuch 10 18 

Vítek 15 23 

Vlček 14 17 

Žáček 12 12 

Průměr 9,9 13,9 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Charakteristika jednotlivých disciplín 

Shyb nadhmatem – hráč provádí maximální možný počet opakování shybu, který musí 

být do napnutých paží a přítahem až k tyči. Úchop je nadhmatem. 

Shyb podhmatem – stejné jako u shybu nadhmatem, jenom úchop je podhmatem. 

Dne 26.6 2012 vykonávali junioři HC Dukla Jihlava další test všeobecné fyzické 

připravenosti vpřed závodním období mimo led. Test je rozdělen do tří tabulek a pod 

každou tabulkou je charakteristika jednotlivých disciplín. Poslední tabulka zahrnuje i 

celkové pořadí v testu a celkový počet bodů dosažený ve všech disciplínách. 
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Tabulka 24: Výsledky testu všeobecné fyzické připravenosti 

Datum 
Ilinois Agility Šplh na laně 6 - ti skok 

Běh (s) Běh s kuličkou (s)  4,5 m  (m) 

26.6.2012 výkon body výkon body výkon body výkon body 

Průměr týmu 
16,3 49,4 18,1 47,6 1,2 46,9 11,9 29,2 

(bez brankářů) 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Charakteristika jednotlivých disciplín 

Ilionas agility běh 

Tento test je kombinací rychlosti a obratnosti. Důležité provádět na hladkém a pevném 

povrchu. Sestavíme z kuželů obdélník o velikosti 10 x 5 m a základna měří 5 m. 

Uprostřed obdélníku ve vzdálenosti 2,5m jsou 4 kužele a mezera mezi nimi je 3,33m. 

Hráč startuje z levého rohu u kužele, který tvoří základní čáru. K provedení slouží dva 

pokusy, při čemž se měří čas. Uvádí se lepší čas z daného běhu, který je měřen 

s přesností na desetinu sekundy. 

Ilionas agility běh s hokejkou a vedením dřevěné kuličky 

Stejný test jako předchozí, velikost obdélníku a uspořádání kuželů zůstává stejné. Test 

se provádí s vedením kuličky hokejovou holí. Kulička je dřevěná. Opět jsou dva 

pokusy, z nichž zapisujeme lepší výsledek. Porovnáváme výsledné časy z tohoto testu a 

předchozího běhu bez hokejové hole. Kde nám rozdíl u dosažených časů poukazuje na 

úroveň ovládání hokejové hole. 

Šplh na laně 

Testuje sílu paží a trupu. Test provádíme na zavěšeném laně o délce 4m. Hráč ve stoje 

uchopí  vzpaženou rukou lano a startuje. Hodnotí se pomocí třístupňového hodnocení. 

Vyšplhal bez přírazu, vyšplhal s přírazem a nevyšplhal. Hráč musí vyšplhat nahoru a 

sručkovat dolu. 
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6 – ti skok 

Pro určení explozivní síly dolních končetin. Dvě rovnoběžné čáry, mezi nimiž je 

vzdálenost 60cm. A kolmo na tyto čáry je startovní čára. Startuje se ze stoje z jedné 

nohy, druhá naho je zkřižmo za stojnou nohou. Obě nohy za čárou a vně. Následuje 

odraz z jedné nohy na druhou, dopad musí být za vnější okraj čáry a druhá noha jde 

zkřižmo za stojnou. Provádíme plynule bez přerušení 3x odraz z pravé a 3x odraz z levé 

nohy. Vzdálenost se měří od startovní čáry k místu dopadu nohy (paty). Opět dva 

pokusy zaznamenáváme lepší z nich. V případě nepřekročení čáry dopadovou i volnou 

nohou pokus označíme za neplatný. 

Tabulka 25: Výsledky testu všeobecné fyzické připravenosti 

Datum 
Překážky výška 60 cm 

Hloubka předklonu (cm) Sepnutí rukou za zády 
26.6.2012 

 4,5 m 

výkon body výkon body výkon body 

Průměr týmu 

46,5 54,5 8,5 49,5 1,5 48,1 (bez brankářů) 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Charakteristika jednotlivých disciplín 

Přeskok přes překážku 

Jedná se o přeskoky přes překážku bokem bez meziskoku či zastavení. Výška překážky 

je 60 cm. Odraz i dopad na obě nohy. Zapisujeme počet přeskoků přes překážku za 30 

sekund. Určuje nám schopnost explozivní síly dolních končetin. 

Hloubka předklonu 

Test se provádí na gymnastické lavičce, kam se umístí testovací stupnice, na které jsou 

hodnoty +20 cm až – 20 cm, uprostřed stupnice je nulová značka, která se připevní na 

hranu lavičky. Kladné hodnoty jsou směrem dolů a záporné směrem nahoru. Test začíná 
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ve stoji spatném na lavičce, následuje hluboký předklon, který je pomalý a plynulý. 

V maximálním předklonu setrvá po dobu tří vteřin v kontaktu se stupnicí a zapisuje se 

kladná či záporná hodnota, která byla dosažena. Test udává flexibilitu trupu a dolních 

končetin. 

Sepnutí rukou za zády 

Z mírného stoje rozkročného snaha o spojení či dotek rukou za zády. Horní paže jde 

pokrčmo přes rameno, dolní paže pokrčmo ze spod. Hodnotíme flexibilitu ramen a 

horních končetin pomocí tří stupňové škály. Nejlepší sepnutí rukou za zády, dále dotek 

prsty rukou a neudělal. Testujeme na obě paže a uvádíme horší výsledek. 

Tabulka 26: Výsledky testu všeobecné fyzické připravenosti 

Datum 

3 x 200 m (s) Benchpress 67,5kg 1500m (min:s) 

Body 

 celkem 

26.6.2012 1. běh 2. běh 3. běh Průměr Body výkon body výkon body   

Průměr týmu 

29,7 32,4 32,2 31,4 44,8 12,2 52,2 5:33 45,7 453,8 (bez brankářů) 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Charakteristika jednotlivých disciplín 

Běh na 3 x 200m  

Jedná se o běh na oficiální atletické dráze, jejíž délka je 400m. Hráč vybíhá z vyznačené 

startovní čary a běží 3 x 200m dlouhý úsek. Mezi jednotlivými úseky je pauza 30 

sekund. Výsledky se hodnotí s přesností na 0,1 sekundy a zapisujeme do protokolu 

výsledky z každého běhu. Z těchto tří běhů vypočítáme průměrný čas. Testovaný se 

vrací do cíle svého běhu, odkud začíná svůj další start. 

Benchpress s hmotností 67,5 kg. 

Testujeme sílu paží a pletence ramenního. Uchopíme činku přibližně na šířku ramen, 

dolní končetiny opřeny chodidly o lavičku, činka se musí dotknout hrudníku a pohyb 
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pokračuje zpět nahoru do napnutých paží. Bedra a pánev musí být přitisknuty k lavičce. 

Hodnotíme počet správně provedených opakování, které je hráč schopný vykonat. 

Běh na 1500m 

Start je z polovysokého startu na atletickém ovále. Start začíná tak, aby běh dlouhý 

1500m končil v cíly. Dosažený čas se zapisuje s přesností na minuty a sekundy, který se 

zapíše do protokolu. Dobré hráče rozdělit do skupin podle výkonnosti. Lepší pro 

motivaci. 

Dne 26.6 proběhl také test na sedy lehy. 

Tabulka 27: Výsledky testu sed leh v přípravném období 

Jméno 

Datum 

21.6. 2012 

Sed leh 

Březka 21 

Dundáček 28 

Kohout 50 

Lupač 22 

Polívka 15 

Přidal 27 

Střecha 9 

Ščerban 14 

Štěpán 30 

Tobola 7 

Vala 45 

Vantuch 8 

Vítek 50 

Vlček 11 

Žáček 41 

Průměr 25,2 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Charakteristika jednotlivých disciplín 

Sed - leh – test na silovou vytrvalost svalstva středu trupu. Provádíme na žíněnce, 

začátek v lehu na zádech nohy pokrčeny a opřeny o podložku. Paže zkřižmo na 

hrudníku. Jde o plynulý pohyb a při lehu se horní část zad musí dotknout podložky. 

Hodnotíme maximální počet opakování. Správné provedení je pohyb bez přerušení a 

porušení pravidel. 

Tabulka 28: Výsledky testu shybu v závodním období 

JMÉNO 

Datum 

17.12.2012 19.12.2012 

Nadhmat Podhmat 

Březka 7 9 

Dundáček 7 11 

Kohout 2 5 

Lupač 15 16 

Polívka 8 9 

Přidal 15 19 

Střecha 14 15 

Ščerban 12 16 

Štěpán 18 22 

Tobola 5 4 

Vala 17 25 

Vantuch 9 15 

Vítek 18 22 

Vlček 14 16 

Žáček 10 12 

Průměr 11,4 14,4 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Tabulka 29: Výsledky testu na bench pressu se zátěží 67,5kg 

Jméno 

Datum 

26.6.2012 4.12.2012 

bench 67,5kg bench 67,5kg 

Březka 4 3 

Kohout 17 14 

Lupač 19 17 

Polívka 21 20 

Střecha 4 1 

Ščerban 8 9 

Štěpán 18 20 

Vantuch 12 11 

Vítek 20 25 

Vlček 17 15 

Žáček 11 13 

Průměr 13,7 13,5 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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7.2 Zhodnocení výsledku motorických testů v sezoně 2012/2013 

7.2.1 Výsledky z testů shybu nadhmatem v sezoně 2012/2013 

Tabulka 30: Výsledky testu shybu nadhmatem v sezoně 2012/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

V této tabulce máme seskupení testů z nadhmatu, který svěřenci dělali ve třech 

termínech. A to 8.5. 2012, 17.12. 2012 a 25.2. 2013. Díky tomuto záznamu si můžeme 

všimnout, jak vysoká či nízká byla výkonnost u jednotlivců a zda svůj výkon od 

předešlého výkonu zlepšili. V závěru tabulky máme průměrnou hodnotu výkonu celé 

skupiny. Dále nám tabulka ukazuje, že od prvního data testování ze dne 8.5. 2012 ke 

druhému datu testování, ze dne 17.12. 2012 se z 15 svěřenců dva v testu zhoršili, u čtyř 

svěřenců zůstal výkon stejný jako u prvního data testování a zbytek hráčů svůj výkon 

JMÉNO 

Datum 

8.5.2012 17.12.2012 25.2.2013 

Nadhmat 

Březka 7 7 10 

Dundáček 7 7 10 

Kohout 2 2 3 

Lupač 11 15 16 

Polívka 6 8 11 

Přidal 10 15 15 

Střecha 13 14 16 

Ščerban 11 12 18 

Štěpán 13 18 22 

Tobola 3 5 8 

Vala 15 17 19 

Vantuch 10 9 18 

Vítek 15 18 27 

Vlček 14 14 20 

Žáček 12 10 15 

Průměr 9,9 11,4 15,2 
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zlepšili. Další důležité věci, které si lze v tabulce všimnout, že od druhého testování 

s datem 17.12. 2012 ke dni 25.2. 2013 kdy proběhlo závěrečné testování, se žádný 

z hráčů ve svém výkonu nezhoršil, pouze jeden hráč a to konkrétně Přidal Patrik, zůstal 

na stejném výkonu jako v předešlém testování. A toho mohlo být příčinou dlouhodobé 

zranění. 

Tabulka 31: Směrodatná odchylka testu shybu nadhmatem 

Nadhmat 

Datum 

8.5. 2012 - 17.12. 
2012 

17.12. 2012- 25.2. 
2013 

8.5. 2012 -  25. 2. 
2013 

Směrodatná 
odchylka 

0,3 1,6 2,6 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Když se podíváme ze statistického pohledu na výsledky testů při shybech v nadhmatu, 

zjistíme, jaké směrodatné odchylky skupina dosáhla. Tudíž v jakém rozmezí se 

výkonnost skupiny zvětšila. Díky tomuto výsledku a měření jsme schopni posoudit, kdy 

byla jejich výkonnost na nejvyšší úrovni a zda se zlepšovali. Nejdůležitější informace 

spočívá v tom, o kolik se zvýšil jejich výkon od prvního data testování k následujícímu 

datu testování. V naší praxi to znamená, že odchylka od prvního data testování 

k druhému datu testování byla 0,3. Od druhého data testování k třetímu se směrodatná 

odchylka zvýšila na 1,6 tudíž si uvědomujeme, že výkonnost skupiny se zvýšila. A od 

posledního, čili třetího data testování zpětně k prvnímu datu testování je odchylka až 2,6 

což znamená, že jejich výkonnost od prvního testování razantně vzrostla a měl by být 

od skupiny očekáván dobrý silový výkon. 
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Graf 1: Grafické znázornění výsledků testů shybu nadhmatem v sezoně 2012/2013 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

V grafu můžeme porovnat, jednotlivce mezi sebou. Tento graf nám ukazuje, který 

jednotlivec byl na jaké úrovni v testování shybů v nadhmatu. Modrá barva nám 

znázorňuje datum 8.5.2012, což byl první termín testování jednotlivců. Z grafu můžeme 

zjistit, že nejlepším jednotlivcem pro první termín testování byli dva svěřenci a to Vala 

a Vítek, jejichž počet shybů byl stejný. Naopak nejhorším svěřencem byl Kohout. 

Červená barva patří k datu 17.12.2012, kdy byl tento test vykonáván podruhé. Na grafu 

si můžeme všimnout případných změn u jednotlivců od minulého testování. Nejlepším 

byl tentokrát Štěpán a opět Vítek. Poslední barva zelená znázorňuje finální testovací 

termín a to 25.2.2013. V tomto případě si můžeme všimnout neuvěřitelného nárůstu 

kondice u svěřence Vítka, který přebil ostatní účastníky. Jeho výkonnost se oproti 

prvnímu testování viditelně zvýšila. Můžeme říct, že byl na úplném výkonnostním 

vrcholu. Ostatní svěřenci se pohybovali přibližně ve stejných rozmezích a jejich 

výkonnost stoupala pozvolna. 
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7.2.2 Výsledky z testů shybu podhmatem v sezoně 2012/2013 

Tato tabulka nám opět ukazuje seskupení testů avšak z podhmatu. Testy se prováděli ve 

třech termínech 10.5.2012, 19.12. 2012, 27.2. 2013 a díky přehlednému záznamu si 

můžeme všimnout, jestli se daný jednotlivec od předešlého testování zlepšil či zhoršil. 

Ve spodní části tabulky si můžeme všimnout, celkového průměrného výkonu skupiny. 

U této tabulky si můžeme všimnout zhoršení výsledku testování u pěti hráčů od prvního 

data testování 10.5. 2012 ke druhému datu testování 19.12. 2012, dva hráči svůj výkon 

v tomto testu nikam neposunuli a zbylých 8 svěřenců z celkového počtu (15 hráčů) svůj 

výkon zlepšili. 

Tabulka 32: Výsledky testu shybu podhmatem v sezoně 2012/2013 

JMÉNO 

Datum 

10.5.2012 19.12.2012 27.2.2013 

Podhmat 

Březka 10 9 17 

Dundáček 10 11 13 

Kohout 6 5 8 

Lupač 14 16 15 

Polívka 8 9 12 

Přidal 16 19 18 

Střecha 15 15 17 

Ščerban 15 16 17 

Štěpán 20 22 23 

Tobola 3 4 9 

Vala 21 25 27 

Vantuch 18 15 20 

Vítek 23 22 27 

Vlček 17 16 21 

Žáček 12 12 21 

Průměr 13,9 14,4 17,7 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Tabulka 33: Směrodatná odchylka testu shybu nadhmatem 

Podhmat 

Datum 

10.5. 2012 - 19.12. 
2012 

19.12. 2012 - 27.2. 
2013 

10.5. 2012 - 27. 2. 
2013 

Směrodatná 
odchylka 

0,3 1,6 1,9 

Zdroj: Vlastní výzkum 

V Předchozí tabulce máme statistický pohled na výkon skupiny při testování výkonnosti 

jednotlivců při shybech v podhmatu.  Z tabulky uvedené výše zjistíme, jak se jejich 

výkon zlepšil či zhoršil. Při pohledu na testování od prvního data k druhému vidíme, že 

odchylka činí 0,3 tudíž při srovnání výsledku prvního a druhého vidíme, že jejich výkon 

se nepatrně zlepšil. Od druhého data testů ke třetímu datu testů vidíme, že odchylka je 

poměrně dost vysoká na rozdíl od prvního a druhého, a činí 1,6.  Pro nás to znamená, 

zlepšení kondice. Když ve finální řadě porovnáme odchylky, zjistíme, že skupiny se od 

prvního data testování, k poslednímu datu testování razantně zlepšila a jejich kondice 

vzrostla. Odchylka tedy činí 1,9.  

Graf 2: Grafické znázornění výsledků testů shybu podhmatem v sezoně 2012/2013 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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V tomto grafu máme grafické znázornění, jak se postupně zvyšovala či snižovala 

výkonnost jednotlivých svěřenců při testu shybu podhmatem. Díky tomuto znázornění 

můžeme také porovnat, který svěřenec byl nejlepší a naopak, který byl nejhorší. Modrá 

barva značí první testování a to ze dne 10.5. 2012. Při zkoumání zjistíme, že výkonnost 

tří svěřenců byla vyrovnaná, avšak nejlepší byl Vítek. Nejhorší výsledek měl zde 

Tobola. Červená barva znamená další termín testování a to ze dne 19.12. 2012. Kondice 

u tohoto data byla velice nevyvážená. Můžeme si všimnout, že pět svěřenců, při druhém 

termínu testování se oproti prvnímu viditelně zhoršili. Kondice dvou svěřenců byla 

stejná jako při prvním a pouze osm svěřenců si vylepšili svůj výkon. Dne 27.2. 2013 byl 

poslední den testování a je zvýrazněn zelenou barvou. Z grafu můžeme zjistit, že 

v tomto případě se kondice všech svěřenců zlepšila a dosáhli tak fyzického zlepšení. U 

většiny svěřenců bylo zlepšení velice viditelné. Když vezmeme v potaz tak Tobola, 

který při prvním testování patřil k nejhorším, jak můžeme vidět, tak při porovnáním s 

posledním testování se jeho výkonnost viditelně zlepšila, ač stále nepatřila k průměrným 

svěřencům. Mezi nejlepší patří Vala a Vítek. 

Graf 3: Průměrné hodnoty týmu při testu shybu nadhmatem a podhmatem 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf nese název průměrné hodnocení týmu, z toho vyplývá, že nám poskytuje 

informace o tom, jak si celkově v průměru skupina svěřenců vedla jako tým v průběhu 

sezony. Z následujícího grafu můžeme vyhodnotit tým tak, že se v obou cvičeních 

průběžně zlepšil, což je velice pozitivní zpráva. Zjistili jsme, že jejích výkonnost rostla 

a to díky testům, které jsem prováděl a následně zaznamenal do grafu. Můžeme tedy 

říct,že dne 25.2. 2013 a 27.2. 2013, kdy se konali finální testy, byli svěřenci v plné 

kondici a dosáhli výkonnostního vrcholu. 

7.2.3 Výsledky z testů na bench pressu se zátěží 67,5 kg v sezoně 2012/2013 

Tato tabulka nám ukazuje test na počet opakování při bench presu se zátěží 67,5 kg, 

který svěřenci opět prováděli ve třech termínech. A to 26.6. 2012, 4.12. 2012 a 20.2. 

2013. Díky tomuto záznamu si můžeme všimnout, jak vysoká či nízká byla výkonnost u 

jednotlivců a zda svůj výkon od předešlého výkonu zlepšili. V závěru tabulky máme 

průměrnou hodnotu výkonu celé skupiny. Dále nám tabulka ukazuje, že od prvního data 

testování ze dne 26.6. 2012 ke druhému datu testování, ze dne 4.12. 2012 se z 11 

svěřenců sedm v testu zhoršilo, a pouze čtyři hráči svůj výkon zlepšili. Tento test byl 

prováděn pouze s jedenácti hráči z důvodu absence jednoho či více zbylých testovaných 

hráčů. Další důležitý fakt, který lze z tabulky vyčíst je, že od druhého testování (4.12. 

2012), k poslednímu datu testování (20.2. 2013) se ve svém výkonu zhoršil pouze jeden 

hráč a pouze jeden hráč zůstal na stejném výsledku jako v posledním testu. Zbylých 9 

hráčů posunuli své výkony výš. 
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Tabulka 34: Výsledky testu na bench pressu se zátěží 67,5kg v sezoně 2012/2013 

Jméno 

Datum 

26.6.2012 4.12.2012 20.2.2013 

bench 67,5kg bench 67,5kg bench 67,5kg 

Březka 4 3 7 

Kohout 17 14 13 

Lupač 19 17 21 

Polívka 21 20 25 

Střecha 4 1 2 

Ščerban 8 9 9 

Štěpán 18 20 22 

Vantuch 12 11 15 

Vítek 20 25 30 

Vlček 17 15 16 

Žáček 11 13 15 

Průměr 13,7 13,5 15,9 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka 35: Směrodatná odchylka testu na bench pressu se zátěží 67,5kg 

Bench press 
Datum 

26.6. 2012 - 4.12. 
2012 

4.12. 2012 - 20.2. 
2013 

26.6. 2012 - 20. 2. 
2013 

Směrodatná 
odchylka 

0,1 1,2 1,1 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Při porovnání směrodatné odchylky zjistíme že od prvního data testování dne 26.6. 2012 

ke druhému datu testování dne 4.12. 2012 se nám směrodatná odchylka zvýšila pouze o 

0,1. Od druhého testování k závěrečnému testování dne 20.2. 2013 se směrodatná 

odchylka zvýšila na 1,2. O při porovnání prvního testování a posledního testování 

zjistíme, že došlo ke zvýšení směrodatné odchylky o 1,1.  
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Graf 4: Grafické znázornění výsledků testů na bench presu s 67,5 kg v sezoně 

2012/2013 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

V  grafu jsou znázorněny jednotlivé výkony hráčů v testu bech press se zátěží 67,5kg. 

Tohoto testu se zúčastnilo jedenáct svěřenců a jejich výkony byli různorodé. První test 

se konal dne 26.6.2012. Z grafu můžeme zjistit, že při prvním testování dva svěřenci 

byli viditelně slabší, než ostatní svěřenci. Výkonnost ostatních pak byla relativně 

vyrovnaná. Dne 4.12.2012 proběhlo druhé testovaní. U tohoto data testování si můžeme 

všimnout, že oba svěřenci, kteří měli při prvním testování nejhorší výkony svůj výkon 

ještě zhoršili. Ke zhoršení, ale nedošlo jen u těchto dvou hráčů, ale ještě u dalších pěti 

hráčů. Ke zlepšení výkonu došlo pouze u čtyř svěřenců. Největší pokrok od předchozího 

testování udělal Vítek. Poslední datum testování bench pressu bylo 20.2.2013. Většina 

svěřenců se od minulého data testování zlepšila a to konkrétně 7 hráčů. U třech hráčů 

pak došlo k poklesu výkonu a jeden hráč si zachoval stejný výkon jako v předchozím 

testování. 
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7.2.4 Výsledky  testů sed - leh v sezoně 2012/2013 

V této tabulce bylo testování prováděno 2x v průběhu sezonu. Test ukazuje jaký počet 

sedů lehů na jeden zátah, hráč dokáže zvládnout, při čemž maximální počet byl 

stanoven na 50 opakování. První datum testování připadlo na 28.6. 2012 a druhé 

testování proběhlo dne 4.2. 2013. Na závěr tabulky je průměrná hodnota týmu k danému 

datu. Od prvního testování nedošlo ke zhoršení žádného z patnácti uvedených hráčů. 

V druhém testování dosáhli na maximální počet opakování oba hráči, jenž měli stejný 

výsledek v prvním testu a připojili se k nim ještě dva hráči, který rovněž dosáhli 

maximálního počtu opakování. 

Tabulka 36: Výsledky testu sed leh v sezoně 2012/2013 

Jméno 

Datum Datum 

28.6. 2012 4.2. 2013 

Sed - leh Sed - leh 

Březka 21 25 

Dundáček 28 38 

Kohout 50 50 

Lupač 22 26 

Polívka 15 22 

Přidal 27 37 

Střecha 9 13 

Ščerban 14 19 

Štěpán 30 33 

Tobola 7 9 

Vala 45 50 

Vantuch 8 9 

Vítek 50 50 

Vlček 11 13 

Žáček 41 50 

Průměr 25,2 29,6 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Tabulka 37: Směrodatná odchylka testu sed leh 

Sed leh 
Datum 

28.6. 2012 - 4.2. 2013 

Směrodatná 
odchylka 

2,2 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Směrodatná odchylka u testu sed leh, kde proběhlo první testování dne 28.6. 2012 a 

druhé testování dne 4.2. 2013 činila 2,2. 

Graf 5: Grafické znázornění výsledků testů na sed leh v sezoně 2012/2013 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

V tomto grafu máme znázorněný souhrn testů sedů-lehů. Tentokrát se testu účastnilo 

patnáct svěřenců a jejich výsledky byli zajímavé. První termín testování se uskutečnilo 

28.6.2012. Z grafu můžeme vidět veliké rozdíly. Svěřenci byli výkonnostně rozděleni 

na dvě skupiny, což si můžeme všimnout. První polovina se pohybovala od 30 

opakování a výš, přičemž druhá polovina byla průměrná až podprůměrná. V druhém 

testování dne 4.2. 2013 dosáhli na maximální počet opakování oba hráči, jenž měli 

stejný výsledek v prvním testu a připojili se k nim ještě Vala a Žáček. Důležité je, že 
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nedošlo ke zhoršení od prvního data testovaní ke druhému datu testování u žádného 

hráče. 

Graf 6: Průměrné hodnoty testů shyb nadhmatem, shyb podhmatem, bench press 

se zátěží 67,5kg a sed leh v sezoně 2012/2013 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Tento graf nám znázorňuje, jak se pohybovaly průměrné výsledky testů v sezoně 

2012/2013. U testu shyb podhmatem se průměrné hodnoty zvyšovaly postupně, od 

prvního testování ze dne 10.5.2012 ke dni 19.12. 2012 došlo k mírnému zlepšení 

průměrné hodnoty a k výraznému zlepšení hodnoty došlo v posledním testování dne 

27.2 2013. U shybu nadhmatem tomu bylo podobně, kde k nejvýraznějšímu posunu této 

hodnoty došlo u třetího testování dne 25.2.2013. U testu bech press se zátěží 67,5kg 

došlo od prvního data testování ze dne 26.6.2012 ke dni 4.12.2012 k mírnému poklesu 

průměrné hodnoty. Při závěrečném testování došlo ke zvýšení průměrné hodnoty, nad 

průměrné hodnoty předcházejících testování. 
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7.3 Diskuze 

Rozbor hypotézy č.1: hodnoty silových výkonů hráčů v testech bench press, shyb a 

sed leh budou vyšší v případě progresivního silového tréninku během sezony. 

Když porovnáme výsledky všech testů, před aplikací šesti týdenního plánu, s výsledky 

testů po tomto plánu, zjistíme, že pouze šest hráčů se v některém z prováděných testů 

zhoršilo. A to konkrétně došlo ke zlepšení výkonu všech testovaných hráčů u testu sed 

leh. Nápodobně tomu bylo i u testu shyb nadhmatem. V tomto testu prokázalo zlepšení 

čtrnáct z patnácti testovaných hráčů, přičemž jeden hráč zůstal na stejném výkonu, jako 

v předcházejícím testování. Při testu shybu podhmatem nedošlo ke zlepšení silového 

výkonu u dvou hráčů. Ostatní testovaní hráči prokázali zlepšení. Nejhorší výsledky nám 

ukázal poslední test bench press se zátěží 67,5 kg, kde z jedenácti testovaných nedošlo 

ke zlepšení u čtyř hráčů. Při porovnání průměrných hodnot výsledků provedených testů 

došlo ke zlepšení silových výkonů u všech hráčů. Z toho nám vyplývá, vysoká účinnost 

tohoto plánu prováděného formou dvoj až troj sérií, oproti předchozímu tréninku 

v posilovně, který byl formou kruhového tréninku.  

Rozbor hypotézy č.2: 90% hráčů si udrží silové schopnosti v průběhu sezony. 

Zde je to velmi různorodé. Většině hráčů se podařilo udržet své silové schopnosti 

v průběhu celé sezony. Najdou se však i jedinci, kterým se nepodařilo udržet si stabilní 

výkony a v některých testech u nich došlo ke zhoršení. Nejlépe dopadl test na sedy lehy, 

kde nedošlo ke zhoršení výkonu od prvního data testování k poslednímu datu testování 

u žádného z patnácti testovaných hráčů. Velice kladně dopadlo i testování na počet 

shybů nadhmatem, kde od přípravného období k druhému testování, které bylo v 

závodním období, nedošlo ke zhoršení výkonu u třinácti testovaných hráčů, pouze dva 

hráči si nedokázali udržet svůj silový výkon. O něco horších výsledků bylo dosaženo u 

testu shybu podhmatem, kde svůj výkon nepotvrdili čtyři z patnácti testovaných hráčů. 

Zbytek skupiny si svůj výkon udrželi. Nejhůře pak dopadl test bench pres se zátěží 67,5 

kg, kde bylo testováno pouze jedenáct hráčů, z nichž si sedm své výkony od prvního 

testu ke druhému nedokázali udržet.  
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Výzkumný závěr se nepotvrdil, 90% hráčů nebyla schopna v testech zachovat své 

výkony v průběhu celé sezony. 
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8 Závěr 

V ledním hokeji se významným způsobem podílí silové schopnosti na výkonu hráče. 

V samotné hře dochází k řadě osobních soubojů, kde silový potenciál dává určitý 

předpoklad tento souboj vyhrát. V osobních soubojích dochází k aktivnímu překonání 

odporu soupeře, a proto považuji silové schopnosti v ledním hokeji za důležité. 

Ve své práci jsem se zaměřil na testování silových schopností pomocí motorických testů 

u kategorie juniorů v ledním hokeji. Bylo mi poskytnuto patnáct hráčů ve věku 17 – 20 

let. Z prováděných testů jsem nasbíral data a zjistil, že účinnost šesti týdenního 

posilovacího plánu prováděna formou dvoj a troj sérií oproti předcházejícímu 

kruhovému tréninku se potvrdila. Hodnoty silových výkonů naměřené před aplikací 

tohoto plánu byli u většiny hráčů nižší než hodnoty naměřené po aplikaci plánu. To nám 

názorně ukázaly výsledky testů shyb nadhmatem, shyb podhmatem, sed leh a bench 

press se zátěží 67,5kg, kde u všech testů došlo ke zlepšení průměrného výsledku 

skupiny. Dále jsem zjistil, že kruhový trénink v posilovně aplikován v závodním období 

zaznamenal u řady hráčů snížení silových výkonů v průběhu sezony. To nám ukázaly 

výsledky testů u jednotlivých hráčů, kde si lze všimnout zhoršení individuálních 

výkonů. Od prvního testování k druhému testování, které proběhlo před aplikací 

šestitýdenního posilovacího plánu, došlo ke zhoršení i průměrného výsledku skupiny u 

testu bench press se zátěží 67,5kg. Z tohoto důvodu bych v průběhu sezony zařadil více 

tréninků zaměřující se na rozvoj submaximální síly nebo jiné formy tréninku než jenom 

samotný kruhový trénink.  

Rozvoji silových schopností v průběhu celé sezony by měla být věnována větší 

pozornost. Základním parametrem tréninku zaměřeného na rozvoj silových schopností 

není pouze jejich kvantita, ale je důležité dbát na formu, kvalitu provedení a celkovou 

efektivitu těchto tréninků. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: Motorické testy ČSLH 



Motorické testy ČSLH 

Datum 
25.4. 
2012 

6-ti skok 3x200 m Benchpress 1500 m 

Celkem 
bodů 

P
o

řa
d

í 

Výkon 
(m) Body 

1. 
běh 
(s) 

2. 
běh 
(s) 

3. 
běh 
(s) 

f čas 
(s) Body 

Váha 
hráče 
(kg) 

Výkon 
(kg) 

Přepoč. 
na kg Body 

Výkon 
(m:s) Body 

Hráči                               

Vítek 13,4 44 30 31,6 30,2 30,6 50 75,4 115 1,525 62 5:07 59 215 1 

Štěpán 14 50 27,8 32,6 29,4 29,9 54 77,4 95 1,227 47 5:11 57 208 2 

Lupač 13,6 46 27,4 31,9 31,9 30,4 51 81,5 90 1,104 41 5:01 62 200 3 

Přidal 12,9 39 28 30,6 33,4 30,7 49 81,8 105 1,284 50 5:10 57 195 4 

Brychta 12,9 39 29,6 31,9 31,6 31 47 81 90 1,111 41 5:02 61 188 5 

Šplinar 11,8 28 26,8 32,5 31,8 30,4 51 81,1 105 1,295 50 5:09 58 187 6 

Ščerban 13,2 42 28,5 32,8 32,4 31,2 45 61,8 80 1,294 50 5:27 49 186 7 

Hlaveš 13,4 44 28 31,7 34,5 31,4 45 84 85 1,012 36 5:32 46 171 8 

Svobodník 12,4 34 28,2 32,3 32,9 31,1 46 75,5 75 0,993 35 5:12 56 171 8 

Martínek 12,5 35 29,8 32,6 33,8 32,1 41 69,7 85 1,22 46 5:28 48 170 10 

Žaček 11,2 22 27,4 31,5 32,6 30,5 51 70,8 85 1,201 46 5:27 49 168 11 

Gregar 12,5 35 29,5 31,9 32,5 31,3 45 76,4 80 1,047 38 5:30 47 165 12 

Střecha 13,1 41 29,8 32,5 32,5 31,6 44 65,6 75 1,143 43 5:53 36 164 13 

Vlček 11,1 21 27,6 30,5 33,8 30,6 49 76 90 1,184 45 5:39 42 157 14 

Hošek 12,5 35 29,1 34 35,3 32,8 37 78 70 0,897 30 5:45 40 142 15 

Tobola 13,2 42 29,1 33 36,5 32,9 36 92,8 85 0,916 31 6:02 31 140 16 

Vantuch 12,7 37 31,3 34 36,6 34 29 73,5 85 1,156 43 6:18 25 134 17 

Řehulka 10,5 15 28,9 33,6 34,9 32,5 38 66,9 60 0,897 30 5:29 48 131 18 

Kohout 12,8 38 31,3 34 36,5 33,9 29 100 95 0,95 33 6:05 30 130 19 

Březka 9,3 0 29,8 33,5 35,7 33 36 77,8 75 0,964 34 5:55 35 105 20 

Pavlas               73,8 100 1,355 53     53 21 

Štěrba               97,6 90 0,922 32     32 22 

Brankáři                               

Hlávka 10 10 26,8 33 36,7 32,2 40 98,1 100 1,019 36 5:28 48 134 1 

Krejčík 11,2 22 31 40,6 42,8 38,1 8 94,4 70 0,742 23 6:25 23 76 2 

Průměr 
družstva 

bez 
brankářů 12,5 34 28,9 32,45 33,44 31,6 44 78,11 87,05 1,123 42 5:31 47 155   

Průměr 
brankářů 10,6 16 28,9 36,8 39,75 35,2 24 96,25 85 0,88 30 5:56 36 105   

 

 

 



 

 

Datum 
26.6.2012 

Ilinois Agility Šplh na laně 6 - ti skok 

Běh (s) 
Běh s kuličkou 

(s)  4,5 m  (m) 

Jméno výkon body výkon body výkon body výkon body 

Březka Filip 16,2 50 17,1 58 2 25 10,8 18 

Gregar Martin 16,3 49 18,3 46 1 50 11 20 

Hlaveš Ladislav 16,6 46 18 49 1 50 12,9 39 

Hošek Michal 16,2 50 18,7 42 1 50 12,5 35 

Kouhout Dan 16,4 48 18,2 47 3 0 12,6 36 

Lupač Marek 17 42 18,4 45 1 50 12,9 39 

Martínek 
Tomáš 16 52 18 49 1 50 11,8 28 

Pavlas Jakub 16,7 45 17,9 50 1 50 10,8 18 

Polívka Erik 15,5 57 17,6 53 1 50 13 40 

Řehulka Josef 17,8 34 18,8 40 2 25 9,4 9 

Střecha Tomáš 14,8 64 16,6 63 1 50 13,6 46 

Přidal Patrik   0   0   0   0 

Ščerban 
Bedřich 15,3 59 17,7 52 1 50 11 20 

Štěpán Jan 14,8 64 17,8 51 1 50 13,6 46 

Vantuch Marek 15,9 53 18,4 45 1 50 11,9 29 

Vítek Martin 17,3 39 19,7 32 1 50 11,6 26 

Vlček Martin 16 52 18,9 40 1 50 11,8 28 

Žáček Miroslav 17,6 36 18,2 47 1 50 11 20 

Průměr týmu 

16,3 49,4 18,1 47,6 1,2 46,9 11,9 29,2 (bez brankářů) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Datum 26.6. 
2012 

Překážky výška 60 
cm Hloubka předklonu 

(cm) 
Sepnutí rukou za 

zády  4,5 m 

Jméno výkon body výkon body výkon body 

Březka Filip 43 51 23 64 1 50 

Gregar Martin 49 57 0 41 1 50 

Hlaveš Ladislav 48 56 5 46 1 50 

Hošek Michal 52 60 15 56 1 50 

Kouhout Dan 42 50 0 41 3 0 

Lupač Marek 47 55 -3 38 3 0 

Martínek Tomáš 50 58 16 57 1 50 

Pavlas Jakub 48 56 15 56 1 50 

Polívka Erik 48 56 17 58 1 50 

Řehulka Josef 44 52 14 55 1 50 

Střecha Tomáš 48 56 14 55 1 50 

Přidal Patrik   0   0   0 

Ščerban Bedřich 42 50 3 44 1 50 

Štěpán Jan 49 57 3 44 3 0 

Vantuch Marek 42 50 4 45 1 50 

Vítek Martin 46 54 -4 37 1 50 

Vlček Martin 49 57 13 54 3 0 

Žáček Miroslav 43 51 10 51 2 25 

Průměr týmu 

46,5 54,5 8,5 49,5 1,5 48,1 (bez brankářů) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Datum 26.6. 
2012 3 x 200 m (s) 

Benchpress 
67,5kg 

1500m 
(min:s) 

Body 

Pořadí 

 
celkem 

Jméno 
1. 

běh 
2. 

běh 
3. 

běh Průměr Body výkon body výkon body   

Březka Filip 32,2 34,6 34,2 33,7 31 4 44 5:44 40 431 13 

Gregar Martin 29,6 31,3 30,8 30,6 50 12 52 5:17 54 469 8 

Hlaveš Ladislav 29,7 32 33,7 31,8 42 8 48 5:32 46 472 7 

Hošek Michal 28,2 31,4 31,3 30,3 52 7 47 5:43 41 483 5 

Kouhout Dan 30,9 35,1 34,1 33,4 33 17 57 5:46 39 351 17 

Lupač Marek 27,5 31 31,3 29,9 54 19 59 5:07 59 441 11 

MartínekTomáš 28,3 32,2 31,8 30,7 49 10 50 5:08 58 501 3 

Pavlas Jakub 29,3 32,9 30,8 31 48 19 59 6:13 27 459 9 

Polívka Erik 29,7 31,6 32,2 31,2 46 21 60 5:57 34 505 2 

Řehulka Josef 30,2 32,8 34,1 32,4 39 1 41 5:31 47 392 16 

Střecha Tomáš 30,5 32,8 31,4 31,6 44 4 44 5:47 39 511 1 

Přidal Patrik         0   0   0 0 18 

Ščerban 
Bedřich 29,7 32,8 31,9 31,5 48 8 58 5:08 58 476 6 

Štěpán Jan 28,6 31,1 29,1 29,6 58 18 60 5:04 60 486 4 

Vantuch Marek 31 33,4 34,4 32,9 52 12 37 5:51 37 447 10 

Vítek Martin 30,4 33,9 35,3 33,2 60 20 39 5:47 39 421 15 

Vlček Martin 29,2 30,9 30,6 30,2 57 17 49 5:27 49 439 12 

Žáček Miroslav 29,5 31,8 30,5 30,6 51 11 59 5:24 50 431 13 

Průměr týmu 

29,7 32,4 32,2 31,4 44,8 12,2 52,2 5:33 45,7 453,8   (bez brankářů) 

 

 


