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 ÚVOD 

 
Tréninkový proces i vlastní hra  ledního hokeje vyžadují celou řadu 

důležitých předpokladů (obecná zdatnost, vytrvalost, rychlost, síla, 
obratnost, flexibilita) i optimální volní a psychické vlastnosti. Úroveň a 
rozsah těchto předpokladů je limitována  celou řadou faktorů 

morfologických (rozvoj, stavba, skladba těla) i funkčních (energetický 
metabolismus, kardiopulmonální funkce, termoregulace, neuromuskulární 

a psychické funkce aj.). Kvalitativní i kvantitativní úroveň limitujících 
faktorů je rozdílná, z čehož vyplývá nutnost diferencovaného přístupu 

k tréninku, jehož hlavním posláním je tyto faktory kladně ovlivňovat. 
K nejdůležitějším faktorům, které je nutné v tréninku hokejové mládeže 

respektovat,  patří: 
 

1.  VĚK 
2.  TĚLESNÉ   PŘEDPOKLADY 
3.  FYZIOLOGICKÉ  ZVLÁŠTNOSTI 

4.  POHYBOVÉ  SCHOPNOSTI 
5.  ZVLÁŠTNOSTI  VĚKOVÝCH  OBDOBÍ 

6.  SOMATICKÉ,  FUNKČNÍ  A  MOTORICKÉ  HODNOTY 
7.  REFERENČNÍ  HODNOTY  („NORMY“) 

 
1.  VĚK  se dělí do tří hlavních skupin: chronologický, biologický a  

     atletický 
 

1.1  Chronologický věk  je určován podle data narození a je kritériem 
pro rozdělení mládeže do homogenních skupin. 

 
       1.1.1  Předškolní věk  3 – 6 let 
       1.1.2  Mladší školní věk   

                 1.1.2.1  Nižší stupeň mladšího školního věku  6 – 7  let 
                 1.1.2.2  Střední  stupeň mladšího školního věku  8 – 11 let   

        1.1.3  Starší školní věk   12 – 14 let 
        1.1.4  Dorostový věk  15 -18 let 

 
1.2   Biologický věk 

Biologický věk označuje stupeň celkového růstu a vývoje jedince i míru 
formování jeho morfologických a  funkčních znaků. Od chronologického  se 

často velmi liší, za běžnou se ještě považuje diference 1 – 2 roky.  
V některých případech jde o vývojovou akceleraci (urychlení) nebo 

retardaci (opoždění). Proto při plánování a realizaci tréninkového procesu 
a při výběru vhodných jednotlivců pro jednotlivé věkové kategorie musíme 
k případným  rozdílům  obou věků přihlížet, protože posuzování hodnot 

jen ve vztahu  k chronologickému věku by mohlo vést k nesprávným 
závěrům a často k nenapravitelným chybám. Pro stanovení biologického 

věku existuje řada různě přesných metod: 
 

- růstový věk  představuje stupeň tělesného růstu jedince; stanovením a    
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     hodnocením se budeme zabývat v  další kapitole                               

- zubní věk  (hodnocení prořezání zubů) 
- kostní věk  (stupeň osifikace kostry) 

- vývinový věk  (rozvoj sekundárních pohlavních znaků) 
- proporcionální věk (proporcionalita tělesných rozměrů, které se od 

narození do dospělosti mění) 

 
1.3  Atletický věk  pro lední hokej  (BOMPA /USA/ 2000)  

        - začátek sportu  6 – 8 r. 
        - začátek specializace  13 – 14 r. 

        - věk nejvyšší výkonnosti  22 – 28 r. 
        - období nejvhodnější pro začátek úspěšné výkonnosti   junioři  18 r.         

     senioři  21 r. 
 

2  TĚLESNÉ  PŘEDPOKLADY   (ROZVOJ) 
 
2.1. Tělesná výška do jisté  míry charakterizuje velikost těla. Podle 

stupně jejího růstu se hodnotí růstový věk.      
 

    2.1.1 Stanovení růstového věku pomocí percentilových grafů  závislosti  
výšky na věku (obr. 1). Percentil vyjadřuje, jak se jednotlivý      

účastník umístil v rámci všech ostatních účastníků, jinak 
vyjádřeno, kolik procent ostatních účastníků dosáhlo horšího 

výsledku než on (např. umístil-li se účastník v 93. percentilu, 
znamená to, že jen 7 % ze všech testovaných bylo lepších než 

on). 
Obr. 1a a 1b (uvedeny na konci textu) 

 
Obr. 1: Percentilový graf  tělesné výšky českých chlapců a dívek od 0 do 
18 let (Bláha, P. a kol. 1994)  

 
Tělesná výška v intervalu mezi 25. a 75. percentilem je přiměřená 

věku. Mezi 3. a 25. percentilem jsou postavy nižší, mezi 75. a 97. 
percentilem  postavy vyšší. Extrémní výška je pod 3. percentilem (velmi 

nízké postavy)  a nad 97. percentilem (velmi vysoké postavy).  
 

(Špičkoví hokejisté  - pokud  nejsou retardovaní (opoždění) či extrémně 
akcelerovaní  (zrychlení) – by se měli pohybovat mezi 75. až  97. 

percentilem). 
            

  2.1.2  Predikce (předpověď ) tělesné výšky            
                       2.1.2.1  podle  kostního věku ( je nejpřesnější, 
stanovuje ji lékař nebo antropolog) 

                       2.1.2.2  podle  predikční rovnice:  
                        

                                   1,08  .  výška matky + výška otce 
           výška syna  =  ------------------------------------------- 

                                                         2    
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 (V důsledku sekulárního trendu /rychlejší vývoj rostoucích dětí 

v současnosti/ je nutné zvýšit výsledek zhruba o 3 -5 cm)                                       
 

Příklad:  Výška matky 170 cm  Výška otce 180 cm 
  
                          1,08  .  170  +  180 

  
Výška syna  =   -------------------------  =  181,8  = 182  +  3  =  185 cm 

                                       2 
 

2.2  Tělesná hmotnost 
 

Tělesná hmotnost charakterizuje celou hmotu těla. K hlavním 
složkám,  které mají podstatný význam pro hodnocení zdatnosti, 

schopnosti k tréninku a sportovní výkonnosti patří  „aktivní tělesná hmota“ 
(ATH) a tělesný tuk. 
 

2.2.1  Aktivní tělesná hmota – ATH 
 

ATH  představuje významnou složku tělesné hmotnosti. Tvoří ji 
vnitřní orgány, svalstvo,  kostra a vnitrobuněčné tekutiny. Má úzký vztah 

k různým funkčním veličinám, jako  je bazální metabolismus, minutový 
objem srdeční, objem cirkulující krve atd. Vysoký podíl ATH pozitivně 

ovlivňuje tělesný výkon.Je proto žádoucí, aby jí  měl sportovec  (lední 
hokejista) co největší  množství . Velikost a poměr ATH k celkové 

hmotnosti může též sloužit jako jedno z kritérií stupně trénovanosti. 
Podíl ATH stanovíme  matematickou cestou podle vzorců: 

 
                                   % ATH  =  100  -  % tuku 
 

                                          těles. hmotnost 
                   kg ATH  =  -------------------------   .    % ATH   

                                                  100 
 

Průměrná hodnota ATH se u hokejové mládeže pohybuje kolem 85 – 90 
%. 

 
2.2.2  Tělesný tuk 

 
Procentuální zastoupení tělesného tuku  (% tuku) tvoří významnou 

složku tělesné hmotnosti, která je velmi citlivá  na pohybovou činnost i na 
jiné vnější faktory (výživa, režim dne, sociální vlivy aj.) Podkoţní tuk 
tvoří za fyziologických podmínek stálou součást tuku celkového.Na 

množství celkového tuku můžeme usuzovat i podle tloušťky vrstev 
podkožního tuku, kterou můžeme měřit ultrazvukem nebo měřením  

nejčastěji desíti kožních řas jednoduchým tlakovým přístrojem zvaným 
kaliper. 
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Průměrná hodnota podkožního tuku u hokejové mládeže se pohybuje 

kolem 10 %. 
 

2.3  Poměr hmotnosti k výšce těla (body – mass – index) 
 

BMI (kg/m2)     =  hmotnost (kg)  :  výška2 (m) 

 
Používá se jako jedna z metod hodnocení stavby a složení těla. 

Hodnocení přiměřenosti hmotnosti těla jen s ohledem na jeho výšku bez 
ohledu na robusticitu kostry a rozvoj svalstva může být sporné, přesto se 

však této metody používá v praxi k posouzení míry obezity a k odhadu 
složení těla. Průměrné hodnoty u dospělých mužů i žen jsou přibližně 20 – 

25, u jedinců s velmi vyvinutým svalstvem však hmotnost nevyjadřuje 
velikost tukové složky – míru obezity.  U chlapecké mládeže se pohybují 

hodnoty mezi 20 – 40 s metodou určení a stupnicí hodnocení, jak jsou 
uvedeny na obr. 2.     
                           

Obr. 2  (uveden na konci textu) 
 

Obr. 2: Nomogram pro stanovení a hodnocení BMI  u mládeže 
 

Pro výběr  chlapců pro trénink ledního hokeje lze doporučit jako optimální 
BMI 20 – 30. 

 
2.4  Somatotyp  

Somatotyp je definován jako  „kvantitativní vyjádření rozměrů  a složení 
lidského těla“. Umožňuje posoudit tělesnou proporcionalitu stanovením tří 

komponent endomorfní, mezomorfní a ektomorfní, z  nichž každá 
obsahuje sedmibodovou stupnici: 

Endomorf     s číselným označením  7 - 1 - 1 vyjadřuje velikost tukové 
složky, obezity, tloušťky 

Mezomorf    1 - 7 - 1  charakterizuje robusticitu kostry a mohutnost 
svalstva 

Ektomorf      1 - 1 - 7  značí míru štíhlosti, gracility, astenie, hubenosti 
 
Pro výběr somatotypů pro lední hokej jsou nejvhodnější ektomorfní 

mezomorfové (ti byli přednostně vybíráni i zesnulým trenérem Dr. 
Strnadem, s nímž naše pracoviště úzce spolupracovalo) 

 

3  FYZIOLOGICKÉ  ZVLÁŠTNOSTI 
 

Fyziologická odezva rostoucího mladého organismu na tělesnou 

zátěž se velmi liší od dospělého člověka, což je podmíněno všeobecně 
známými rozdíly, danými různou délkou a stupněm vývoje jedince. Tyto 

rozdíly a zvláštnosti  musíme  důsledně respektovat i s přihlédnutím  k 
rozdílným proporcím těla při posuzování fyzické zatížitelnosti a schopnosti 

ke sportovnímu tréninku . Proto je třeba na ně upozornit 
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3.1 Energetický metabolismus 

    - nižší schopnost „ anaerobní“  (bez využití kyslíku  - O2) úhrady energie  
podmíněná nižší  schopností štěpení a využití glukózy (cukru) a 

provázená  nízkými hodnotami  kyseliny mléčné při maximální zátěži;  
 - převaha oxidativního ("aerobního" –  s využitím  kyslíku) krytí 

energetických nároků se schopností rychlejšího dosažení rovnovážného 

(vyrovnaného)   stavu ("steady state") při zátěžích nižších a středních 
intenzit a podobnými hodnotami příjmu kyslíku přepočteného na 1 kg 

hmotnosti těla  jako u dospělých.  
  

 3.2  Oběhové (srdečně-cévní) funkce: 
    - vyšší srdeční frekvence při submaximálním a maximálním  zatížení, 

zvýšený tok krve k pracujícím svalům, nižší  odezva  krevního tlaku při 
submaximálním i maximálním zatížení, nižší  hodnoty tepového i 

minutového objemu krve.  
 
 3.3 Regulace  tělesné teploty: 

    - zvýšená výměna tepla mezi povrchem těla  a okolím, snížení 
schopnosti odvádění tepla pocením, nižší  tolerance extrémních teplot i 

chladu, pomalejší aklimatizace).  
 

 3.4 Psychické faktory : 
    - snížené vnímání intenzity zátěže, rozdílná motivace a ochota ke 

spolupráci, někdy  kolísající koncentrace apod.) 
 

 3.5 Neuromuskulární funkce:  
    -  rozdílné pohybové schopnosti,  reakce, koordinace, síla, flexibilita aj. 

 

4  POHYBOVÉ  SCHOPNOSTI 

 
Předpokladem pro úspěšné zvládnutí pohybových aktivit při tréninku 

a hře ledního hokeje je bezpodmínečně nutné zvládnutí všech 
pohybových schopností, k nimž patří vytrvalost, rychlost, síla, 

obratnost a flexibilita. Tyto schopnosti neexistují samy o sobě, ale 
projevují se společně v různých pohybových stereotypech. 
 

4.1  Vytrvalost 
 

Vytrvalost je schopnost k dlouhodobému fyzickému výkonu  
dosaženému poměrně jednoduchým pohybem nižší intenzity. Je možné 

považovat ji za určitý předpoklad pro ostatní pohybové schopnosti, 
protože kromě složky čistě fyzické hraje  při ní významnou  úlohu i vůle  a  

intelekt. Činnost nervosvalového aparátu  musí být v naprostém souladu 
také s činností autonomního nervového systému (ten není ovládán vůlí). 

Dělí se do různých skupin podle rozdílných kritérií. 
 

4.1.1  Obecná vytrvalost (celková) je podmíněna komplexem předpokladů 
k vykonávání relativně stejné činnosti  nejvýše submaximální  
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intenzity déle než 3 – 5 minut. Optimální je činnost v tzv. rovnovážném 

stavu (steady state), což je aerobní práce s některými anaerobními prvky. 
Zatěžuje  především podstatnou část kosterního svalstva, energetický 

metabolismus a transportní systém (krevní oběh a plíce) pro přenos 
kyslíku intenzitou větší než 50% jeho  maximální schopnosti. 

 

4.1.2  Svalová vytrvalost  (místní)  je schopnost svalu nebo skupiny svalů 
provádět opakovaně  izotonické kontrakce (stahy) nebo dlouhodobě 

udrţet izometrickou kontrakci proti mírnému odporu. 
 

Izotonická svalová kontrakce: svalové napětí zůstává stejné,                                                 
sval mění svou délku 

Izometrická svalová kontrakce: roste  svalové napětí, sval nemění                                            
svou délku 

 
S přihlédnutím  k typu svalového stahu dělíme místní svalovou vytrvalost 
na: 

- dynamickou vytrvalost (izotonické kontrakce) 
- statickou vytrvalost  (izometrické  kontrakce) 

 
4.1.3  Specifická vytrvalost  je určena hlavním zaměřením  na specifický 

účel a  způsoby provádění různých vytrvalostních výkonů. K nejčastějším 
patří: 

- rychlostní vytrvalostní činnosti 
- silové  vytrvalostní činnosti 

 
Vytrvalostní pohybové schopnosti jsou téměř v celé své šíři a 

limitované intenzitě velmi důležité pro trénink i hru ledního hokeje. 
V přípravě mládeže je však nutné udržovat určité zásady v jejich aplikaci 
s přísným přihlédnutím k biologickému věku a somatickým zvláštnostem 

příslušné věkové skupiny. 
 

4.2  Rychlost 
 

Rychlost je obecně charakterizována jako schopnost člověka 
provádět různé pohyby v minimálním časovém úseku. Z mnoha  jejích 

projevů   jsou nejvýznamnější rychlost reakce na působení vnějších 
podnětů a rychlost svalových stahů. Přitom se dosahuje zpravidla vysoké 

intenzity  především anaerobního metabolismu, celkový výdej energie 
však nebývá velký. Určující úloha při rozvoji rychlosti patří nervovému 

systému. Základem jakékoliv rychlosti je  jeho labilnost, dále koordinace 
svalových stahů a činnost orgánů, inervovaných autonomním nervovým 
systémem. Pro pohyb prováděný maximální rychlostí  je nutná  vysoká 

koncentrace volního úsilí, především optimální koncentrace,  vysoká 
úroveň koordinace pohybových struktur a rychlost pohybové reakce. 

 
Nejvhodnější doba pro vytváření předpokladů rychlostního výkonu je 

období od 6 do 15 let. V předškolním věku růst pohybové rychlosti není  
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prokázán; v tomto období je i poměrně dlouhá doba pohybové 

reakce. Ta se zkracuje zvláště od 9 – 11 let, kdy již rychlost reakce 
dosahuje  téměř úrovně dospělých. Rychlost jednorázového jednoduchého 

pohybu ve všech kloubech stoupá do 13 – 15 let. Uvedené příklady se 
týkají rychlosti reakce a frekvence pohybu v základních  činnostech. 
Rychlost běhu (i jízdy na bruslích) však již vyžaduje určitou úroveň síly, 

vytrvalosti a obratnosti. Je závislá především na síle svalstva, koordinaci, 
rychlosti svalových stahů, pákových poměrech trupu a končetin a reakční 

rychlosti při startu. Rychlostní činitel v průběhu výkonu je tedy spojen i 
s dalšími pohybovými a funkčními kvalitami. 

 
4.2.1  Obecná rychlost se rozvíjí především tréninkem v žákovském věku 

(10 – 12 let), kdy existují určité předpoklady pro  její rozvoj.  Hlavní 
metodou pro rozvoj rychlosti v tomto věku zůstává forma kolektivních (i 

lední hokej) a závodivých her a přirozená rychlostní cvičení v nízkých 
dávkách, aby nekladly nároky na vyšší úroveň síly a vytrvalosti v rychlosti. 
 

4.2.2   Speciální rychlost  se rozvíjí se zdokonalováním techniky ve věku 
od 12 do 15 let, dávkování však nesmí zvyšovat nároky na vyšší úroveň 

síly a vytrvalosti. Nejlepší předpoklady pro rozvoj speciální rychlosti (i 
rychlosti bruslení) jsou od 16 let,  kdy se  podstatnější měrou zapojuje síla 

i vytrvalost. 
 

Pro mladé hokejisty jsou rychlostní aktivity velice vhodné, protože 
zátěž transportního systému je krátká a celkový výdej  energie na 

rychlostní výkon není velký vzhledem k jeho krátkému trvání. Proto se po 
rychlostním výkonu organismus rychle zotavuje, což má mimořádný 

význam v ledním hokeji, kdy dochází k častému střídání ve hře. V tréninku 
však nestačí používat jen čistě rychlostní přístup, ale pestrý výběr 
obratnostních, koordinačních i silových prvků obsahujících jak cyklické, tak 

acyklické pohyby. Závěrem je třeba zdůraznit, že při tréninku rychlosti je 
nutné u mladého organismu individualizovat vždy s přihlédnutím k jeho 

zvláštnostem somatickým, funkčním, věkovým a jiným. 
 

4.3  Síla 
 

Svalová síla patří k základním pohybovým schopnostem limitujícím 
tělesnou zdatnost a výkonnost člověka. Je základní podstatou pohybu se 

schopností překonávat vnější odpor, odolávat vnějšímu odporu a podat 
měřitelný svalový výkon. Závisí na průřezu kosterního svalu i na jeho 

funkčním stavu, dále na způsobu kontrakce, charakteru práce a na 
neuromuskulární koordinaci. Je nutná pro přemisťování každého tělesa 
v prostoru, přičemž rychlost a rozsah pohybu závisí na hmotnosti tělesa a 

na velikosti a charakteru síly, která je úměrná součinu hmoty  a zrychlení. 
Z tohoto vztahu vyplývá i rozdělení projevů síly. 

 
4.3.1  Statická (izometrická) síla založená na izometrické svalové 

kontrakci  je vyjádřena hodnotou  silového výkonu  (N) , kdy sval  
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nemění svou délku,  mění své napětí a (domněle) nedochází k pohybu. 

Měří se  buď   tenzometry pro izolované skupiny svalů (většinou jednoho 
kloubu) nebo dynamometry (pro velké skupiny svalů). Je velmi důležitá 

v mnoha aktivitách sportovních (vč.ledního hokeje), pracovních a  
činnostech běžného života. 
 

4.3.2  Dynamická síla je schopnost vykonávat opakovaně nebo po určitou 
dobu svalový silový výkon. Je založena na izotonické svalové kontrakci, při 

níž svalové napětí zůstává domněle stejné a  svaly mění svou délku 
(určitou měrou se podílí  rovněž tzv. izokinetická síla). Dynamickou sílu 

určují dva druhy   svalových stahů: 
-  Koncentrická kontrakce,  při níž sval  vyvine dostatečné napětí 

k překonání odporu (zátěže), viditelně se zkrátí a vyvolá pohyb částí těla. 
-  Excentrická kontrakce, při níž sval klade odpor zevním silám, prodlužuje 

se, dochází k pohybu v opačném směru funkce svalu (má brzdicí funkci). 
 
4.3.3  Absolutní síla   je charakterizována maximálním silovým výkonem, 

který může jedinec vyvinout celým tělem nebo jeho částí bez ohledu na 
velikost těla nebo svaloviny. 

 
4.3.4 Relativní síla je maximální svalový výkon vyvinutý vzhledem 

k tělesné hmotnosti jedince, na 1 kg jeho těla. 
 

4.3.5  Speciální druhy síly jsou založeny na izometrických a izotonických 
svalových kontrakcích  v různých podílech a kombinacích. Jsou různě 

nazývány s přihlédnutím k jejich charakteristice i speciálnímu praktickému 
významu či poslání. 

 
Pro lední hokej mají význam: 
 

- elastická síla -  je schopnost vykonat rychle svalové výkony a překonat 
odpor velkou rychlostí kontrakcí; vyžaduje  komplexní koordinaci rychlosti 

síly a svalových kontrakcí. 
 

- explozivní síla je schopnost vydat energii při jednom explozivním aktu 
(např. při střelbě) 

 
- specifická síla se týká zvláštních typů svalových kontrakcí (izometrické, 

koncentrické a excentrické) i jejich kombinací (uplatňuje se  u všech hráčů  
v průběhu celého utkání). 

 
Růst svalové síly je podmíněn komplexem strukturálních, 

biochemických a funkčních změn v organismu závislých především na 

věku a na zátěži, které jsou svaly vystaveny. Po 6. – 7. roce začíná síla 
všech svalových skupin intenzivně narůstat jak absolutně, tak i v přepočtu 

na 1 kg hmotnosti těla. Síla se zvyšuje především v důsledku růstu 
svalové hmoty, méně zdokonalováním nervové regulace a funkční aktivity 

svalů. S rozvíjením síly tréninkem je možné začít již od 10 let, kdy se  
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svalová síla přepočtená na 1 kg hmotnosti blíží hodnotám dospělých. 

Začíná se projevovat určitá specificita v rozvoji síly v závislosti na režimu 
tělovýchovné činnosti. Při rozvoji síly mládeže lze použít několik 

metodických přístupů. 
 
Izometrická metoda  má kromě přírůstku síly i negativní stránky – ztrátu 

rychlosti, elasticity svalstva a jemné koordinace. Proto se musí účinky této 
metody kompenzovat dynamickým posilováním o velkém rozsahu a 

uvolňovacími cviky. Tato metoda není považována za vhodnou pro 
mládež.  

 
Dynamická metoda  spočívající v rozvoji síly s 30 – 60 % maximální 

zátěže s nevelkým počtem opakovaných cviků je považována za 
nejvhodnější pro mládež. 

 
Kruhový trénink se zdá být velmi výhodný obzvlášť pro  lední hokej. 
Umožňuje velkému počtu hráčů  současně absolvovat individuálně 

stanovený tréninkový program. Užívají se většinou účelně volené cviky, 
které se provádějí na jednotlivých stanovištích (všeobecně i speciálně 

zaměřená silová cvičení, dále jízda na bruslích, protahovací a uvolňovací 
cvičení). Při vhodné volbě tohoto tréninku dosáhneme nejen zvyšování 

síly, ale i jejího rozvoje společně s rychlostí a vytrvalostí a částečně i 
obratností. 

 
Vytrvalostní metoda není ve své typické podobě (malá hmotnost zátěže, 

časté opakování cviků, pomalé tempo pro mládež) příliš vhodná. 
 

Pravidelný, individualizovaný a správně vedený trénink svalové síly, 
obzvlášť dynamické, má rozhodující význam v přípravě mládeže pro 
vrcholovou výkonnost v ledním hokeji. 

 
4.4  Obratnost 

 
Celková tělesná obratnost je schopnost vykonávat přesně koordinované 

účelové pohyby. Zahrnuje jak faktory koordinace, tak i rovnováhy a 
tělesné pohyblivosti. Uplatňuje se při tělesných výkonech prováděných s 

ekonomickým výdejem energie zapojováním jednotlivých svalových skupin 
ve správném pořádku, ve vhodné době a s nejvhodnějším množstvím síly 

a rychlosti pohybu. Při typických projevech obratnosti je zatěžován hlavně 
centrální nervový systém.  Někdy  je obratností myšlena také schopnost 

pohotově a okamžitě  řešit nově vznikající situace a reagovat na ně 
novými, rychlými a přesnými pohyby.    
 

Speciální obratnost vychází z obecné a projevuje se v technice 
jednotlivých sportovních odvětví a disciplin  vzhledem k jejich specifickým 

nárokům. Trenéry sportovních her bývá nazývána pojmem „herní 
obratnost“. Typická speciální herní obratnost se uplatňuje rovněž v ledním 

hokeji. 
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Nejlepší předpoklady pro rozvoj obratnosti jsou mezi 6. - 10. rokem, 

kdy je plasticita nervového systému největší. Platí však, že na výcvik 
obratnosti a zlepšování koordinace není nikdy příliš brzo. Svědčí o tom 

příklady  gymnastiky a krasobruslení, mohlo by se to však týkat i 
některých  prvků ledního hokeje. Vývoj obratnosti v tomto dětském věku 
se však nezastavuje, ale při pokračování v tréninku stále může růst až do 

20. – 22. roku.   Ve  12 – 13 letech jsou již děti schopné velmi přesně 
opakovat pohyb jak co do rozsahu, tak co do tempa. Ve 14 – 15 letech je 

tato schopnost částečně zhoršena a po 16. – 17. roce se obnovuje.           
Cviky  pohyblivosti se zařazují do ranních cvičení a do průpravných 

částí tréninkových jednotek. Je třeba je provádět denně, zpočátku až 
dvakrát. Je-li dosaženo určité pohyblivosti (asi po dvou měsících), mohou 

se snížit dávky a stačí cvičit 3x týdně. Nikdy se však cvičení nesmí 
přerušit. Mezi cviky pohyblivosti vkládáme cvičení uvolňovací. Z hlediska 

ledního hokeje je obecně nejdůležitější pohyblivost v ramenních a 
kyčelních kloubech a pohyblivost páteře. 
 

Svalová ohebnost (flexibilita)  bývá někdy považována za samostatnou 
pohybovou schopnost. Je měřítkem schopnosti svalové šlachy prodloužit 

se v rozmezí fyzického omezení  pohybu v kloubu a určitým ukazatelem 
rozsahu pohybu v kloubu. Je ovlivněna a limitována charakterem struktury 

kloubu, stavem ligament a fascií obklopujících kloub, kostmi v okolí 
kloubu, extenzibilitou (schopností prodloužení) svalů, vazivovou tkání a 

stavem kůže. 
 

Statická ohebnost  odpovídá stupni ohnutí v kloubu provedenému 
pasivním pohybem. 

 
Dynamická ohebnost odpovídá stupni ohnutí v kloubu, provedenému 
aktivním pohybem (vlastní svalovou kontrakcí).  

 
 

5  ZVLÁŠTNOSTI  VĚKOVÝCH  OBDOBÍ 
 

5.1  Předškolní věk   (3 – 6 let) 
 

Toto období patří z hlediska pohybu mezi nejzávažnější. Typická je 
pro ně bohatá, střídající se dynamická aktivita bez jednotvárné 

dlouhodobé statické činnosti. Dítě ve své volné aktivitě samo volí 
přiměřené pohyby, které jsou v souladu se stupněm jeho vývoje. 

Rychlost, obratnost a dynamická síla  jsou plně využívány v jeho 
pohybovém režimu. V denním programu musí být plně pokryta potřeba 
spontánní pohybové aktivity (až 50 % doby bdění), v níž  se uplatňují 

všechny základní dovednosti a jejich střídání. Převažují dynamické formy 
činnosti založené na rychlosti svalové kontrakce a neuromuskulární 

koordinace typu obratnostních projevů. Jejich doplňkem jsou určitá 
vytrvalost a síla, jejichž uplatnění je však limitováno stupněm mentální 

zralosti a motivační úrovní. Hlavní zásadou pro všechny  
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děti tohoto věku je tedy jak časté střídání činností, tak zejména 

tvořivá dětská hra. Tyto zásady opravňují začátek určité vhodné přípravy 
pro lední hokej již v tomto věku.   

 
5.2  Mladší školní věk 
 

5.2.1  Nižší stupeň mladšího  školního  věku  (6 – 7 let) 
V tomto období se kromě rozvoje dalších lokomočních pohybů ( 

skok, lezení, běh) vytvářejí příznivé podmínky i pro  rozvoj další 
obratnosti, správného držení těla i pro osvojování složitějších 

koordinačních pohybů. Šestileté děti ovládají již jednodušší pohybové 
výkony, ale rychlé a kombinované činnosti ještě nezvládnou. V tomto 

období je možné v určitých případech využít vývojových předpokladů 
chlapce k zahájení  pravidelné přípravy k některým sportům (tedy i 

k lednímu hokeji). Zátěž je však nutné velmi obezřetně dávkovat, protože 
mnohdy snaha rodičů o vyniknutí dítěte přesahuje zájem i kapacitu 
dětského organismu. Velkým nebezpečím je narušení režimu dne 

nevhodně volenými tréninkovými hodinami (např. tréninkem v brzkých 
ranních nebo pozdních večerních hodinách!). Špatně dávkovaná a příliš 

specializovaná příprava vede pak k těžko napravitelným  fyzickým i 
psychickým škodám . 

 
5.2.2  Střední stupeň mladšího školního věku  (8 – 11 let) 

Pokračuje zpevňování kostry, rozvoj svalstva,  zlepšování funkcí 
srdce, krevního oběhu a plic. Význačně se zjemňuje koordinace pohybů a 

zdokonaluje nervová soustava, zvyšuje se tělesná i rozumová schopnost 
dítěte. Objevují se první známky puberty, charakterizované zrychlením 

růstu a dalšími projevy. Tělesná výchova má značný význam nejen jako 
faktor upevňování tělesného zdraví, nýbrž i jako prostředek výchovy ke 
kázni a výkonnosti jak tělesné, tak i duševní. Dětem roste odvaha i zájem 

o dosažení nejlepších výkonů. Dlouhodobá a jednostranná činnost ani 
silová cvičení s  jednostranným zatěžováním a přetěžováním však nejsou 

vhodné. S přihlédnutím ke všem zvláštnostem a možným rizikům  fyzické i 
psychické zatížitelnosti chlapců tohoto věkového období lze konstatovat, 

že pro většinu sportů (tedy i pro lední hokej) již existují                    
tělesné i fyziologické předpoklady pro zahájení přípravy  a tréninku. 

   
5.3   Starší  školní  věk  (12 – 14 let) 

 
V tomto důležitém životním období probíhá pohlavní dospívání 

chlapců, dochází k výrazným změnám v jejich tělesném, duševním i 
pohybovém vývoji. Pokračuje stále růst pohybové výkonnosti, což přispívá 
ke změnám v obsahu, kvalitě a kvantitě cvičební (tréninkové) zátěže. 

Většina dětí má v tomto období vysokou spontánní aktivitu, která rovněž 
přispívá ke zvyšování zdatnosti a výkonnosti. Spontánní aktivity mají 

většinou intervalový charakter; tímto způsobem se  chlapci mohou 
pohybovat velmi dlouhou dobu, aniž by se u  nich objevily příznaky větší 

únavy. Znamená to,  že při výdeji energie  u nich převládá aerobní  
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způsob úhrady a že se nehromadí laktát (kyselina mléčná); v období 

odpočinku dochází k resyntéze bezprostředního zdroje energie – 
adenosintrifosfátu (ATP). Tento způsob úhrady energie je obzvlášť důležitý 

v ledním hokeji. Z toho vyplývá, že by  významnou součástí přípravy 
v ledním hokeji  měl být rovněž intervalový trénink. Anaerobní podíl 
výdeje energie   (rovněž důležitý v ledním hokeji) je podstatně nižší než u 

dospělých, i ten však lze v omezené míře u hokejistů tohoto věku rozvíjet. 
S přihlédnutím k rozvoji kostry a  svalstva může být v tomto věku 

přiměřeně  trénována i svalová síla. Samozřejmostí v tréninku ledního 
hokeje je i další rozvoj obratnosti, koordinace a  adekvátní technické 

vyspělosti. V případě  velmi dobré a vyhovující úrovně somatických, 
funkčních a motorických vlastností mohou dosáhnout i v tomto věku 

trénink i hra ledního hokeje velmi dobré úrovně a vytvořit předpoklady pro 
jejich další rozvoj v dorostovém a později i v dospělém věku. 

 
6  SOMATICKÉ,  FUNKČNÍ  A  MOTORICKÉ  HODNOTY 
 

Při výběru a posuzování schopnosti mládeže pro trénink a závodní 
hru v ledním hokeji stejně jako i pro hodnocení účinnosti absolvovaného 

tréninku a úspěšnosti ve vlastní hře  je nutné respektovat určitá měřítka 
získaná jednak dlouholetou praxí, jednak určitým teoretickým vzděláním. 

K těmto měřítkům patří mj.  i řada  ukazatelů somatických, funkčních i 
motorických, plynoucích ze spolupráce s ostatními trenéry, 

tělovýchovnými pedagogy i lékaři či fyziology.  Řada těchto ukazatelů 
slouží jako prostředky k posuzování obecných pohybových schopností i 

k hodnocení a ovlivňování vlastností specifických pro trénink a hru ledního 
hokeje. Úkolem tohoto textu je seznámení (či obnovení již známých 

poznatků)  s hlavními obecnými skutečnostmi a základními znalostmi, 
které by měly sloužit trenérům mládeže ledního hokeje při výběru talentů, 
při volbě základních tréninkových metod a prostředků i při hodnocení 

výsledků tréninkového procesu a při rozhodování o dalším vývoji 
jednotlivců. K základním znalostem nutným pro tuto činnost trenérů 

mládeže patří některé (níže uvedené) vědomosti o somatických,  
funkčních a motorických hodnotách, jejichž vybrané  referenční  

(„normální“)  hodnoty jsou  dále uvedeny  v tabulce 1 a na obrázcích 3 a 
4. 

 
6.1  Somatické hodnoty 

 
Význam a podstata somatických hodnot byly již popsány spolu 

s charakteristikami jednotlivých ukazatelů v 1. a 2. kapitole tohoto textu. 
 
6.2  Funkční hodnoty 

 
W170  je ergometrický výkon dosažený při srdeční frekvenci 170/min. Je      

určitým ukazatelem fyzické výkonnosti v rozsahu do submaximální  
intenzity; hodí se tudíž do jisté míry i jako ukazatel obecné 

vytrvalosti. Při použití u mládeže do 15 let je nutné počítat 
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s možností negativního ovlivnění výsledků v důsledku vegetativní 

lability a zvláštností vývoje i reakcí oběhového systému v různých 
věkových obdobích. 

 
W170 . kg-1  je relativní výkon přepočtený na 1 kg hmotnosti těla.  Jeho  

použití je výhodnější obzvlášť u jedinců s rozdílnou hmotností těla a  

při longitudinálním (dlouhodobém) sledování zdatnosti a výkonnosti. 
 

Wmax  je nejvyšší výkon dosažený při stupňované zátěži; je ukazatelem  
nejvyšší fyzické výkonnosti  a  určité možnosti posouzení 

schopnosti k silové vytrvalosti. Jeho výsledky se rovněž vyjadřují 
v přepočtu na 1 kg tělesné hmotnosti. 

 
SFmax je nejvyšší hodnota srdeční frekvence, která patří k hlavním  

funkčním ukazatelům oběhového systému. Dosažení její hodnoty  
bývá obvykle provázeno maximálním vzestupem příjmu kyslíku (O2) 
a minutového srdečního výdeje krve. 

 

V O2max - je hodnota kyslíku vyjádřená v ml/min, kterou organismus  

přijme při maximální stupňované  fyzické zátěži. Patří 
k nejdůležitějším funkčním ukazatelům, protože představuje 
kapacitu kardiovaskulárního a dýchacího systému důležitou 

především pro  vytrvalost obecnou a silovou. V ledním hokeji má 
rovněž  mimořádný význam pro včasný nástup oxidační            

fosforylace, důležité pro obnovení energetických zdrojů a pro rychlé 
snížení  následků (kyselina mléčná – laktát) anaerobní glykolytické 

fosforylace, která v hokeji převládá při vystřídání ve hře.  
 

V O2max . kg-1 -  je hodnota maximálního příjmu  O2 přepočtená na 1kg  

hmotnosti těla;  je kritériem pro: 
 

      -    posouzení oxidačního podílu energetického metabolismu, 
      -    srovnání rozdílů ve funkční zdatnosti a výkonnosti různých  

   jedinců, 
      -    určování některých limitů (např.anaerobního prahu) významných  

   pro kontrolu a doporučení tréninkových dávek 
 

V O2/SFmax - tepový kyslík  je množství O2 v ml, dodané tkáním jedním  

tepem. Patří k ukazatelům výkonnosti a ekonomiky práce (čím 
vyšší, tím příznivější) kardiovaskulárního a dýchacího systému. 

 
Anaerobní práh (ANP) - nazývaný také „metabolický přechod“ je 
předělem mezi převážně oxidačním („aerobním“) a oxidačně – 

neoxidačním („aerobně -  anaerobním“) krytím energetických nároků. Je 
to určitý krátký časový úsek v průběhu stupňované zátěže, kdy začne 

prudce narůstat podíl neoxidační úhrady energie spolu s kumulací 
krevního laktátu (kyseliny mléčné), provázenou poklesem bikarbonátů i 

pH krve. Hodnoty ANP se určují buď  
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z ventilačně-respiračních hodnot („ventilační práh“) nebo z hodnot 

krevního laktátu („laktátový práh“). 
 

Význam ANP: 
 
- patří k základním funkčním parametrům používaným v posuzování 

fyzické zdatnosti a výkonnosti; 
- při doporučení intenzity zátěže (tréninku) přispívá k určení její 

tréninkové účinnosti i  horní hranice bezpečné zatížitelnosti, po jejímž 
překročení by mohlo dojít k prudkému rozvoji metabolické acidózy a 

k poškození zdraví; 
- nevyžaduje maximální zátěž; 

- umožňuje sebekontrolu sportovce při tréninku a závodění; 
- lze jej snadno určit nejen moderními přístroji a výpočetní technikou, ale 

i  jednoduššími způsoby v tréninkové praxi.  
 
Vyjadřuje se obvykle v % maximální zátěže nebo příjmu O2  (cca 60%). 

 
Uvedená vyšetření mohou být provedena za příslušný poplatek (není 

hrazeno z prostředků veřejného pojištění)  na pracovišti autorského 
kolektivu: 

 

Klinika funkční diagnostiky  a rehabilitace 

(odd. tělovýchovného lékařství) 
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 

Pekařská 53, 656 91 BRNO, 
tel. 543 182 991 nebo 543 182 992. 

 
6.3  Motorické hodnoty 

 
Poskytují je motorické testy, které může provádět buď trenér sám 

nebo ve spolupráci se svým asistentem či jiným tělovýchovným 
pedagogem. Pro mládež ledního hokeje jsou výhodné ty, které poskytují 

informace o předpokladech pro trénink a hru v tomto sportu. Jejich složení 
a orientační  „normální“ hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1. 

 
Člunkový běh na 40m (4 x 10m) - přispívá k posouzení schopnosti  

      k rychlosti a vytrvalosti. 
Sprint na 50m  (rychlost) 
Skok daleký z místa  (explozivní síla, rychlost) 

Sed – leh  2min  (vytrvalostní síla, síla břišních svalů) 
Hod medicinbalem 2kg těţkým  (dynamická síla) 

 
(Podrobný popis metodiky vyšetření výše uvedených hodnot je k dispozici 

na pracovišti autorů tohoto textu) 
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7  REFERENČNÍ  HODNOTY  („NORMY“) 

 
Referenční hodnoty (nesprávně většinou označované jako „normy“) 

mají sloužit změřeným či jinak určeným hodnotám ke srovnání a 
k posouzení, zda se  vzájemně shodují, podobají či zcela liší. Zjištění 
potřebných „norem“ je ve většině případů velmi obtížné a nejčastěji zcela 

nemožné. Podobné je to i v případě hokejové mládeže  (s výjimkou 
odborných specifických údajů o tréninku a o hře), o jejímž 

antropologickém a funkčním vyšetřování není v dostupné literatuře 
k dispozici dostatečné množství  přesných údajů. Proto jsme v tomto textu 

mohli uvést jen omezené množství literárních informací, které by se 
v dané problematice mohly částečně použít. 

 
Jde o grafické znázornění základních a nejdůležitějších funkčních 

ukazatelů (W170,  Wmax,  V O2max a V O2max . kg-1) normální netrénované 

populace od 8 do 18 let. Spojením  příslušných hodnot odečtených  na 
osách x a y lze na  prostřední křivce (x) odečíst na  stupnici (y) 

příslušnou hodnotu posuzovaného parametru. Výsledky mohou  sloužit  ke 
srovnání  sledovaného hokejisty s přibližně stejně starým netrénovaným 

chlapcem. (Obr. 3 a 4) 
     

Další výsledky, které by mohly sloužit ke srovnání sledovaného 

jedince  s hokejistou podobného věku, jsou uvedeny v tabulce 1. Jsou to  
hlavní somatické,  funkční  a motorické hodnoty se vztahem k pohybovým  

schopnostem naměřené v laboratorních i terénních podmínkách u 16 
hokejistů trénovaných Dr. Strnadem ve 12 a 15 letech. Zatímco ve 12 

letech lze soubor považovat za normální netrénovanou populaci, v 15 
letech se již projevil vliv tréninku a přirozeného rozvoje souvisejícího se 

stárnutím. Výsledky souboru ve většině ukazatelů jsou v 15 letech 
významně příznivější než hodnoty chlapecké populace stejného věku 

(Tab. 1) 
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PŘÍLOHA 

 
Tab. 1: Některé somatické a funkční parametry se vztahem k pohybovým  

             schopnostem 
 

7.1  Somatické  hodnoty           12 let   15 let 

    Chronologický věk   (roky)    12,09            15,10 

     Biologický  (kostní)  věk  (roky)   11,61            14,58 

    Výška těla   (cm)                                             152,28           172.10                                             

    Hmotnost těla   (kg)      40,06            58,79  

    Tělesný tuk    (%)      10,00              8,3 

    Aktivní tělesná hmota    (kg)    35,86            53,81     

 _________________________________________________________ 

 

7.2  Hodnoty pohybových schopností   (laboratorní) 

      Index W170    (W)                                            90,00           138,2 

      W170  na 1 kg hmotnosti těla  (W.kg-1)                2,27             2,35 

       Wmax  nejvyšší ergometrický výkon  (W)               156,9           239,4 

      SFmax   nejvyšší srdeční frekvence (t/min)          194,2          194,7      

      V O2max nejvyšší příjem kyslíku  (ml O2)              1962             3230 

      V O2max . kg-1  nejvyšší příjem na 1 kg                 49,4             55,2 

      V O2/SFmax nejvyšší tepový kyslík (ml O2)            10,1             16,6  

_________________________________________________________ 

 

7.3  Motorické hodnoty 

       Člunkový běh 4 x 10 m  (s)    11,19            10,83  

       Sprint 50 m  (s)       7,85              7,70 

       Skok daleký s místa   (cm)    180,5            206,4 

       Sed – leh za 2 minuty    (počet)   52,81            68,00 

       Hod medicinbalem 2 kg těžkým   (m)   5,52              8,28 
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výška otce:

(cm)

výška matky:

(cm)

Jméno:

RČ:

  

Obr. 1a Percentilový graf  závislosti výšky na věku (chlapci) 
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výška otce:

(cm)

výška matky:

(cm)

Jméno:

RČ:

 

Obr. 1b Percentilový graf  závislosti výšky na věku (dívky) 
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