
 

 

 

Seznam příloh 

Seznam zkratek 

ANP – anaerobní práh 

ATP – adenosintrifosfát 

CP - kreatinfosfát 

DK – dolní končetina 

HK – horní končetina 

LA – laktátová acidóza 

O2 – kyslík 

OM – opakovací maximum 

RTC – roční tréninkový cyklus 

  



 

 

 

Metody posilování 

Metoda izometrická 

Z názvu můžeme odvodit, že podstatou této metody je izometrická kontrakce. Cvičení 

jsou stavěna na principu nepřekonatelného odporu (Pavliš, 2003). Správné použití této 

metody určují tyto parametry: 

Délka kontrakce  5-15s, důležité je dýchání při svalové kontrakci 

Počet opakování  3 - 5x 

Interval odpočinku  3 min. 

Metoda intermediární 

Tato metoda představuje spojení dynamické a statické kontrakce při jednom cviku  

(Perič, Dovalil, 2010). Určující parametry této metody jsou podobné jako u metody 

opakovaných úsilí, avšak v průběhu překonávání odporu dochází k zastavení v určitých 

polohách a následné výdrži po dobu asi 5 sekund. 

Metoda excentrická 

Metoda někdy také označující jako brzdivá je charakteristická násilným protažením 

kontrahovaných svalů, kdy pohyb segmentů těla vyvolávaný nemaximálním odporem je 

brzděn či zpomalován (Dovalil, 2009). Parametry zatížení jsou: 

Velikost odporu  nadmaximální 

Počet opakování  1x 

Trvání podnětu  2-3 s 

Interval odpočinku  3 min. 

  



 

 

 

Metoda silově-vytrvalostní 

Charakteristickými znaky silově-vytrvalostní metody jsou vysoké počty opakování 

cvičení. Význam těchto cvičení spočívá v odezvě nejen v nervosvalovém systému, ale i 

v systému srdečně-oběhovém (Perič, Dovalil, 2010).  

Parametry: 

Velikost odporu  do 30-40% maxima 

Rychlost pohybu  malá 

Počet opakování  vysoký 

Metoda izokinetická 

Parametry: 

Velikost odporu  dle velikosti vyvíjeného úsilí 

Počet opakování  6-8 

Počet sérií   5-8 

Rychlost pohybu  malá 

Počet opakování  vysoký 

 

  



 

 

 

Seznam cviků u uvedených programů 

1. Vzpor ležmo na levé 

 

2. Dřep ve výpadu 

  

3. Jeden a čtvrt dřepu 

   

  



 

 

 

4. Skok snožný s předpažením 

   

5. Chůze ve výpadu s kotoučem nad hlavou 

   

6. Obrácené přítahy na mulitpressu 

  

  



 

 

 

7. Plyometrické kliky na lavici  

  

 

8. Plyometrické kliky na BOSU s přeskokem 

  

9. Plyometrické kliky medicinbalu s přeskokem 

  

  



 

 

 

11. Nadhoz s jednoručkami 

    

12. Nadhoz s jednoručkou 

    

13. Přitahování kladky k pasu 

  

  



 

 

 

14. Rotace s expanderem 

   

15. Seskok a výskok na bednu (plyometrie) 

   

 

  



 

 

 

16. Střídavé přitahování DK k hrudníku 

  

17. Střih ve dřepu ve výpadu 

  

18. Střih s výrazem v T kloubu 

  

  



 

 

 

19. Trh od pasu do střihu 

   

20. Trh s jednoručkou  

   

  



 

 

 

21. Výstupy stranou s překřížením 

  

  

22. Zapažování s oporou o čelo 

  



 

 

 

23. Zvedání pánve jednonož 

   



 

 

 

Seznam použitých otázek 

1. Zařazujete trénink explozivní sily celoročně?  

2. Pokud ano jaké je procentuální zastoupeni všech silových schopnosti v tréninku 

mimo led v každém období zvlášť?  

3. Přistupujete v tréninku explozivní sily jinak k obráncům, útočníkům; hráčům 

s odlišnou dobou strávenou na ledě (ice time); věkové odlišným hráčům?  

4. Kdy podle vás dosahují hráči nejvyšší úrovně explozivní síly v roce? 

5. Kdy zařazujete trénink explozivní sily v týdnu s 1, 2 nebo 3 zápasy? (ráno, 

odpoledne, večer; před tréninkem, po tréninku; začátek týdne, konec)  

6. Kolik tréninkových jednotek na explozivní silu by mělo být v jednom týdnu 

v sezóně? 

7. Můžeme zvýšit objem a intenzitu tréninku mimo led v době reprezentační 

pauzy? 

8. Jaké testy by jste použil pro měření explozivní sily? 

9. Využíváte v tréninku komplexní cviky? (jaké, kolik) 

10. Jaký máte názor na zařazení krátké tréninkové jednotky explozivní síly ihned po 

zápase? 

 


