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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Sport se stává jedním z významných fenoménů současné společnosti. Popularita, 

jakou dosahují špičkoví závodníci, pozornost, jaká je věnována významným sportovním 

soutěžím v masových médiích a snaha o prosazení sportovců vlastní země na mezinárodním 

poli, jako jistá forma ukázky kvality státního systému, zvyšují ještě více tlak na jednotlivé 

závodníky, na jejich připravenost. Pro dosažení maximálních výkonů na mezinárodním poli 

již dávno nestačí pouhé krátkodobé zaměření tréninku, ale ze sportovní přípravy se stává 

dlouhodobý proces, který začíná již v relativně nízkém věku.  

Vývoj člověka neprobíhá stejnoměrně. Vždy v určitém časovém úseku několika let 

nastávají takové změny, že se určitá nová kvalita relativně začíná a na konci období se její 

vývoj relativně ukončuje. Tyto anatomicko-fyziologické a psycho-sociální zvláštnosti jsou v 

určitých věkových obdobích charakteristické pro všechny věkové skupiny. Mají tak vlastně 

povahu zákonitostí, které vymezují jednotlivá období vývoje. Proto je nutno akceptovat 

vývojové zákonitosti tak, jak odpovídají jednotlivým věkovým obdobím. Ty se od sebe liší v 

několika oblastech, přičemž k hlavním patří: tělesný, pohybový, psychický a sociální vývoj. 

Spolu s tím vstupuje do centra také pedagogické působení a přístup trenéra ke svým 

svěřencům. 

Z těchto důvodů existuje speciální oblast tréninkového procesu, která se nazývá 

sportovní příprava dětí. Jejím hlavním rysem je přípravný charakter, ve kterém se budují 

"základní kameny" stavby zvané vrcholový výkon. Protože děti nejsou "malí dospělí", do 

dospělosti se vyvíjejí (Welsman 1994/1995, Albeck 1997), měl by si trenér klást nejen otázky 

o tom co a jak trénovat, ale také proč trénovat, jaký je smysl sportovní činnosti v dětském 

věku. Měl by se vyznat v tom, co je přiměřené danému věku, jaké činnosti mohou dítě 

rozvinout či naopak poškodit. Nelze přehlížet ani otázky, kdy s tréninkem začít a jak mají 

vypadat první kroky mladých sportovců. 

Z hlediska potřeb práce jsou za děti považováni chlapci ve věku 6 – 15 let. Toto 

věkové rozpětí se dále dělí na dvě věková období - mladší školní věk (6-11 let) a starší školní 

věk (12-15 let) (Příhoda 1963). 
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2.1 MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 

V průběhu tohoto relativně dlouhého vývojového období dochází k intenzivním bio-

psycho-sociálním změnám. Proto také bývá mladší školní věk vnitřně dělen do dvou relativně 

samostatných období: dětství a prepubescence (Příhoda 1963), či také dětství a pozdní dětství 

(Vaněk 1975), s hranicí kolem devátého roku. 

 

2.1.1 TĚLESNÝ VÝVOJ 

Tělesný vývoj v prvních letech je charakterizován rovnoměrným růstem výšky a 

hmotnosti dětí. Výška se zvyšuje pravidelně o 6 - 8 cm ročně. Spolu s tím dochází k 

plynulému rozvoji vnitřních orgánů, krevní oběh, plíce a vitální kapacita se průběžně zvětšuje. 

Ustaluje se zakřivení páteře, osifikace kostí pokračuje rychlým tempem, přesto jsou kloubní 

spojení velmi měkká a pružná. Dochází ke změnám tvaru těla, mezi trupem a končetinami 

nastávají příznivější pákové poměry končetin, které tak vytvářejí positivní předpoklady pro 

vývoj různých pohybových forem (Bar-Or 1996). 

  Mozek, jako orgán CNS, má růst ukončen již před začátkem tohoto období. I když 

nervové struktury, zejména v mozkové kůře dále dozrávají, nastávají příznivé podmínky pro 

vznik nových podmíněných reflexů a po šestém roce je nervový systém dostatečně zralý i pro 

složitější koordinačně náročné pohyby (Rowland 2005). Schopnost učit se novým pohybům 

se tedy formuje již na začátku tohoto období. Značná plasticita nervového systému a 

pohyblivost nervových procesů vytváří už v dětském věku příznivé podmínky pro rozvoj 

koordinačních a rychlostních schopností (Lee 2002). 

 

2.1.2 PSYCHICKÝ VÝVOJ 

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

a myšlení se dítě soustřeďuje spíše na jednotlivosti, souvislosti mu unikají. Druhá signální 

soustava dosahuje takového stupně vývoje, pro nějž je charakteristické, že ještě nedokáže 

tlumit množství podnětů, na které dětský organizmus reaguje (Rowland 2005). Zvýšenou 

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

již osvojených dovedností. Schopnost chápat abstraktní pojmy je ještě malá. Hovoří se o 

období konkrétního (reálného) nazírání, které se opírá o názorné vlastnosti konkrétních 

předmětů a jevů, abstraktní myšlenkové operace se objevují až na konci tohoto období. 
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  Rozvíjí se paměť i představivost, vývoj myšlení se začíná stádiem konkrétních 

operací, které se opírá o názorné vlastnosti a kvality konkrétních předmětů, ale na konci 

tohoto období už lze přejít i k formalizaci operací a k rozvoji schopností zobecňovat a 

abstrahovat. 

  Vlastnosti osobnosti nejsou ještě ustáleny, děti jsou impulsivní a přecházejí rychle z 

radosti do smutku a naopak. Vůle je ještě slabě vyvinuta, dítě nedokáže sledovat dlouhodobý 

cíl, má-li překonávat okamžité nezdary (Drabik 1996). Veškerou činnost dítě silně citově 

prožívá, patrné je také zvýšení odvahy i zvýšení vnímavosti k okolnímu prostředí. Přetrvává 

malá sebekritičnost k vlastnímu vystupování a jednání. 

 

2.1.3 POHYBOVÝ VÝVOJ 

  Z hlediska pohybového vývoje je tento věkový stupeň charakterizován vysokou a 

spontánní pohybovou aktivitou. Nové pohybové dovednosti jsou současně lehce a rychle 

zvládnuty, ale při méně častém opakování jsou opět rychle zapomenuty (Sinclair 1971). V 

učení nových pohybových dovedností se uplatňují zkušenosti dětí z přirozené motoriky. 

Rozvoj kinestetické diferenciační schopnosti, rozlišování rytmičnosti v pohybu umožňuje 

efektivnější nácvik pohybových dovedností. V počátku ještě herní formou s využitím 

imitačního učení, později aplikací složitějších druhů učení (Rychtecký - Fialová 1995). 

  Podle Buytendijka (1965) jsou charakteristické rysy dětské motoriky v tom, že 

postrádá úspornost pohybu, která se projevuje u dospělých. Dynamika nervových procesů se 

dále rozvíjí, převažují však ještě procesy podráždění nad procesy útlumu. Tím je možné 

vysvětlit, zvláště v počátku tohoto období zvláštní mobilitu a výrazný "pohybový luxus", kdy 

je každá činnost prováděna s množstvím souhybů vznikajících při motorickém učení 

(Juřinová - Stejskal 1987). 

  Diferenciace rozvoje motoriky u 8 a 12 letých dětí je značná a zvláště v obdobích mezi 

osmi až deseti a deseti až dvanácti lety, které je možné označit jako periody s dobrou  

charakteristikou motoriky. Období deseti až dvanácti let je považováno za nejpříznivější věk 

pro motorický vývoj a motorické učení. Zvyšuje se jistota v provádění činností, v průběhu 

pohybu pozorujeme již všechny kvalitativní znaky dobře provedeného pohybu. Problémy, 

které jsou v počátku tohoto období z hlediska koordinace pohybů složitějších motorických 

aktů, poměrně rychle mizí a na konci tohoto období jsou děti schopny provádět i koordinačně 

náročné pohybové struktury (Rowland 1996). 
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2.1.4 SOCIÁLNÍ VÝVOJ 

  V průběhu vývoje dítěte v mladším školním věku se projevují dvě významná období: 

jedná se o vstup do školy a období kritičnosti (Rychtecký - Fialová 1995). Formální kolektiv, 

který vzniká při vstupu do školy (a adekvátně také ve sportu v tréninkové skupině) klade 

nároky na zařazení se do kolektivu a podřízení se jeho normám. Dítě přestává být středem 

pozornosti rodičů a dochází k přechodu od hry k vážné činnosti (učení či trénink). Prožívá 

postupné období socializace, při kterém dochází k vrůstání (Dovalil 1982) do kolektivu a 

přizpůsobování se jeho zákonitostem a pravidlům. Do vztahů se začínají promítat i formální 

autority, např. učitelé a trenéři, kteří mohou zastínit svým vlivem i rodiče. Dítě se ve škole či 

v tréninkové skupině setkává se svými vrstevníky a vytváří si k nim určité interpersonální 

vztahy a buduje si mezi nimi své postavení. Děti tohoto věku rády mezi sebou soutěží s 

tendencí být ve skupině a získat v ní i patřičnou odezvu. Začínají vytvářet malé skupinky, 

které mohou mít zvláštní utajené vazby a často i podivuhodnou symboliku, vznikají první 

kamarádské vazby. 

  Na konci tohoto období nastává fáze kritičnosti v hodnocení jevů a podnětů ze 

sociálního prostředí (školy, rodiny i sportovního klubu). Začíná se projevovat tendence k 

negativnímu hodnocení skutečnosti a dochází k tomu, že přirozená autorita dospělých se 

snižuje (Dovalil 1982). Dítě hledá své idoly a může je nalézt i v řadách svých vrstevníků, 

kteří pro něj tak mohou vytvářet přirozenou autoritu. Dítě si již osvojuje základní kulturní 

návyky, prohlubuje socializaci a integraci do nových skupin a postupně přebírá stále větší 

odpovědnost za svoji práci. 

 

2.1.5 TRENÉRSKÝ PŘÍSTUP V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU 

  Období mladšího školního věku je charakterizováno jako všeobecně šťastné období 

mládí. Děti se vyvíjejí po všech stránkách rovnoměrně, jsou optimistické, mají zájem o vše 

konkrétní, jsou snadno ovladatelné, dokáže-li se jejich energie vhodně usměrnit. Pohyb 

působí dětem radost, není třeba je k němu nutit. Soutěží rády a s vervou (Kenyon – 

McPherson 1973). Základem jejich konání je hra. 

  Proto v tréninku a v soutěžení musí převládat herní princip, tzn. radostný charakter 

veškeré činnosti, který je doprovázen příjemnými prožitky ze spontánního pohybu. Porážky 

by neměly být podnětem k výraznému negativnímu hodnocení trenérem či rodiči, které by 

děti stresovalo. Schopnost soustředění není ještě vyvinuta na dostatečné úrovni, proto musí 

být činnost pestrá a často obměňovaná. 
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  Děti se dovedou nadchnout pro správně volenou činnost, toho by mělo být využito při 

formování vztahu ke sportu a pohybové činnosti. Snadno přejímají názory druhých, dospělí 

jsou po většinu doby přirozenou autoritou. Trenér by měl působit především vlastním 

příkladem. V tom spočívá velká výhoda, ale i odpovědnost trenéra. Ten může udělat pro 

pozdější vývoj dítěte v oblasti výkonové, ale i výchovné velmi mnoho positivního, může ale 

také mnoho pokazit. Vhodné je, dokáže-li trenér elán dětí vhodně postupně převést a usměrnit 

od spontánní pohybové aktivity k systematické sportovní přípravě, se kterou souvisí i 

osvojování morálních norem. Potřebné je neustále rozvíjet koncentraci, posilovat vůli, 

formovat vlastnosti osobnosti, kolektivní cítění apod. Výchovné působení by mělo též 

zdůrazňovat správnou životosprávu, hygienu a celkový denní režim (Svoboda 2007). 

 

 

2.2 STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 

   Starší školní věk je období přechodu od dětství k počínající dospělosti. Je 

charakterizováno značnými biologickými a psychickými změnami. Vysoká dynamika bio-

psycho-sociálních změn i jejich interindividuální variabilita je způsobena činností 

endokrinních žláz a rozdílností v produkci jejich hormonů. Jedná se o období velmi 

nerovnoměrného vývoje, jak tělesného, psychického i sociálního. S ohledem na tyto procesy 

je možné toto období rozdělit ještě do dvou, svým charakterem nestejných fází. První z nich, 

která je provázena bouřlivým obdobím prepubescence vrcholí přibližně kolem 13. roku a po 

ní následuje poněkud klidnější fáze puberty končící kolem 15. roku dítěte (Příhoda 1963). 

 

2.2.1 TĚLESNÝ VÝVOJ 

Ve vývoji tělesné výšky je možné konstatovat stále progresivní růst. Mění se však 

spolu s hmotností více, než v kterémkoliv jiném věkovém období (Dovalil 1982). Po 13 roce 

je však průběh růstových změn spíše negativně akcelerující (Rychtecký - Fialová 1995). 

Růstové změny se neprojevují na celém organizmu rovnoměrně. Končetiny rostou rychleji 

než trup a růst do výšky je intenzivnější než do šířky. Především ve druhé fázi tohoto období 

dochází k tomu, že růst pohybového ústrojí jakoby "předbíhal" vývoj vnitřních orgánů. 

Období rychlejšího růstu přináší vyšší náchylnost ke vzniku některých poruch hybného 

ústrojí, pubertální věk je proto závažný pro formování návyku správného držení těla. 

  V organizmu pubescentů probíhají velmi složité procesy a mnoho orgánů zasahují 

fyziologické pochody. Změny mohou mít individuálně různé tempo, rozdíly se srovnají na 
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konci období. Zhruba v 11 letech dochází k morfologickému a funkčnímu dozrávání 

vestibulárního aparátu a ostatních analyzátorů, jejichž hodnoty se již blíží k hodnotám 

dospělého člověka (Rowland 2005). Poměrnou rovnováhou mezi procesy vzruchu a útlumu 

dochází k rychlému upevňování podmíněných reflexů. Tvárnost nervového systému vytváří 

velmi dobré předpoklady k rozvoji rychlostních schopností. Výrazný rozvoj hormonální 

činnosti působí také na vývoj primárních i sekundárních pohlavních znaků. Proto jsou také 

koncem tohoto období již výraznější sexuální diference mezi chlapci a dívkami. 

 

2.2.2 PSYCHICKÝ VÝVOJ 

  Období pubescence patří mezi klíčová období ve vývoji psychiky. Hormonální aktivita 

ovlivňuje emotivní vztahy a projevy pubescentů k sobě samým, k druhému pohlaví, ke svému 

okolí a může působit (positivně i negativně) na jejich chování v učební, pracovní i sportovní 

činnosti (Rychtecký – Fialová 1995). Po stránce rozumové se dále rozšiřují obzory, objevují 

se znaky logického a abstraktního chápání, rozvíjí se paměť. Dítě začíná rozumět 

racionálnímu zdůvodňování i abstraktním koncepcím a pojmům (Dovalil 1982). Má již 

vysoké předpoklady vyvíjet značnou duševní aktivitu, soustředění vydrží delší dobu. Tento 

rozvoj mění postupy a chování dětí v učebních situacích. Zvyšuje se rychlost učení a snižuje 

se počet potřebných opakování. 

  V této fázi vývoje vznikají někdy hluboké intelektuální zájmy, které bývají základem 

příští volby povolání. Formuje se vztah ke sportu, jako k činnosti, která může přinést silné 

uspokojení, již je však nutno věnovat plné úsilí, kterou nelze chápat jen jako nevázanou hru. 

Dochází k výraznému prohloubení citového života, který poznamenává jistá nevyrovnanost. 

Typická bývá náladovost. Nejistotu v odhadu vlastních možností dítě často zakrývá 

vychloubáním a siláctvím, hrubost navenek zastírá cit. Začíná usilovat o samostatnost a 

vlastní názor, což je někdy provázeno až přepjatou kritičností vůči okolí (Smoll – Smith 

1989). 

 

2.2.3 POHYBOVÝ VÝVOJ 

  Nerovnoměrnost vývoje v tomto období výrazněji ovlivňuje pohybové možnosti. 

Ačkoliv tělesná výkonnost ještě zdaleka nedosáhla svého maxima, přizpůsobovací schopnost 

je dobrá, a to dává dobré předpoklady pro trénink. Vývoj i růst však dále pokračují a není 

ještě ukončen, ačkoliv již začíná spět ke svému konci. Především osifikace kostí dále limituje 

výkonnost a zůstává omezujícím činitelem tréninku. 
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  Z hlediska motorického vývoje je konec druhé fáze mladšího školního věku a začátek 

první fáze období staršího školního věku (10 - 12 let) považována za vrchol ve všeobecném 

vývoji ontogeneze (Choutková – Kučera 1970, Meinl 1972). Pohybový luxus a těkavost v 

nezvládnutelných pudech ustupují před výraznou účelností a ekonomičností v provedení 

pohybu, jeho přesnosti a ve většině i pružnosti. Na poměrně vysoké úrovni je rovněž 

schopnost anticipace vlastních pohybů, pohybů ostatních účastníků (např. ve sportovních 

hrách) i pohyby těles (míč, kotouč ap.). Nejcharakterističtějším rysem je rychlé chápání a 

schopnost učit se novým pohybovým dovednostem se širokou přizpůsobivostí motoriky k 

měnícím se podmínkám (Juřinová - Stejskal 1987). Haywood (1993) uvádí, že pohyby 

naučené v tomto věku jsou pevnější než ty, které se učí v dospělosti. 

  Stupeň vývoje vyšší nervové činnosti je charakteristický vyrovnaným poměrem mezi 

procesy vzruchu a útlumu a rychlým upevňováním podmíněných reflexů. Motorické učení se 

již neuskutečňuje cestou racionální analýzy pohybu, jak tomu je ve druhé fázi tohoto období, 

ale nové pohybové dovednosti se osvojují často po první ukázce. Viděnou pohybovou 

dovednost, kterou vnímají a také chápou jako celek, realizují ihned, přičemž tak přeskakují 

běžné fáze motorického učení, motorické učení probíhá "na první ráz". 

  Nervový systém je natolik tvárný, že umožňuje komplexní rozvoj rychlostních 

schopností: rychlostí reakce, jednotlivých pohybů i frekvence. Přičemž je vhodné zatěžovat 

rychlostními podněty všechny tělní segmenty. 

  Do druhého období staršího školního věku spadá puberta. U některých pubescentů 

dochází ke značnému zhoršení koordinace. Odráží se to hlavně u obratnostních schopností. 

Čím rychlejší je růst a čím větší je somatická disproporcionalita, tím nápadnější jsou při 

tělesném pohybu nekoordinované znaky. U pubescentů se zhoršuje hlavně schopnost 

přesnosti a plynulosti pohybů. Z hlediska dynamiky pohybu pozorujeme často nepřiměřenou 

kontrakci svalů antagonních, takže motorický projev je strnulý (Čelikovský 1979). Podstatou 

pubertální akcelerace je hormonální přestavba organizmu, s níž úzce souvisí i labilita vyšší 

nervové činnosti. Ta způsobuje narušení rovnováhy mezi procesy vzruchu a útlumu. 

Převažující procesy vzruchu pak způsobují podle Meinela (1972) typické znaky pubertální 

motorické fáze. 

  Zahajování puberty je charakteristické rozvojem síly, u chlapců dochází k 27 - 40 % 

přírůstku svalů, což vede ke zlepšení anaerobní svalové práceschopnosti (Malina – Bouchard 

1991). Anaerobní kapacita vzrůstá teprve se začátkem puberty, zpočátku by nemělo být 

zařazováno zatížení, které vede k tvorbě laktátu. 
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  Naopak soustředěnější vytrvalostní rozvoj odpovídá možnostem tohoto období 

(Mirwald – Bailey 1986). 

 

2.2.4 SOCIÁLNÍ VÝVOJ 

  Změny v organizmu vytvářejí i novou sociální situaci. Mohou vést až k pocitu 

odlišnosti od druhých vrstevníků, všímání se více sama sebe, uzavírání se do sebe a vyhýbání 

se sociálním kontaktům. V extrémních případech až k agresivnímu chování a opozici vůči 

ostatním. V prepubertě se děti projevují spíše extrovertně, s důrazem na elementární pudy. 

Charakterizuje je jistá bezohlednost, opozice, násilí, touha po moci a ovládání skupiny, 

bojovnost, snaha o stálou změnu ap. V dalším období pak dochází většinou náhle ke změně v 

introvertní projevy. Výrazně se prohlubuje citová sféra, pubescenti vyhledávají hluboké 

emoce, jsou vnímavější a citlivější (urážlivější). Současně se však uzavírají přátelství, utvářejí 

se vztahy k opačnému pohlaví. Začínající účast na společenském životě znamená i nové 

společenské vztahy. Vznikají i pevnější struktury skupiny se svými vůdci a dalšími rolemi. 

Dochází k napodobování a k obdivu vzorů, které jsou často záporné (Cahil - Pearl 1993). 

 

2.2.5 TRENÉRSKÝ PŘÍSTUP VE STARŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU 

  Trenérský přístup vyžaduje v době pubertálního vývoje značné vědomosti a 

zkušenosti. Přístup k dětem v tomto věku by měl být taktní, diskrétní. I větší obtíže jsou 

přechodné, odezní s přibývajícími lety. Proto je dobré zasahovat jen tam, kde chování přeroste 

únosnou mez. Je dobré, pokud se větší přestupky řeší až po určité odmlce - po "opadnutí 

vášní". Jednou z hlavních chyb je nevšímavost, přehlížení, vytýkání nedostatků na veřejnosti. 

Nevhodná je ironie a přílišná autoritativnost. Převažující mentorování může vyvolat rozpory 

až odcizení. Trenér by měl být spíše starším zkušenějším přítelem, otevřeným a chápajícím. 

Jelikož děti mají silnou potřebu napodobovat dospělé, je velmi důležité, aby trenér šel 

příkladem (Svoboda 2007). 

  V tomto období dochází také k přechodu od sportu jako hry k určité činnosti, která se 

stává povinností, jestliže talentovaný jedinec chce dosáhnout v budoucnosti úspěchů. Je proto 

vhodné, aby trenér upevňoval zájem o sport, ale současně neutvrzoval své svěřence v tom, že 

kromě něj nic jiného neexistuje. Je vhodné, pokud trenér podporuje i jiné zájmy - kulturu, 

společenské dění a především plnění školních povinností (Dovalil - Choutková 1988). Trenér 

by se měl zajímat také o denní režim svých svěřenců, vést je k lepšímu využívání času. 
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2.3 VÝCHODISKA PRO SPORTOVNÍ PŘÍPRAVU DĚTÍ 

Sportovní příprava dětí je podřízena třem hlavním východiskům, které odlišují 

podstatným způsobem tréninkový proces dětí od tréninkového procesu dospělých. Jedná se o: 

- respektování věkových zákonitostí vývoje organizmu a osobnosti, 

- všestrannost v přípravě, 

- perspektivnost přípravy (Štilec 1989). 

 

2.3.1 RESPEKTOVÁNÍ VĚKOVÝCH ZÁKONITOSTÍ VÝVOJE ORGANIZMU A OSOBNOSTI 

Věková období se v ledním hokeji rozdělují do jednotlivých věkových kategorií. Od 

Do roku 1995 (v tomto roce byly provedeny reorganizace základní školní docházky) platí 

následující věkové rozdělení: 

6 - 10 let přípravka 

11 - 12 let mladší žáci 

13 - 14 let starší žáci. 

Obdobné věkové kategorie jsou uváděny v literatuře zahraniční (Martens, Patterson, 

Vuorinen 1992, Blase - Vogel 1985), ve které jsou např. v zámořských publikacích věkově 

rozděleny do oblastí: 

Mite   6 - 8 let 

Squirt  9 - 10 let 

Pee Wee 11 - 12 let 

Bantam 13 - 14 let. 

 

Toto věkové členění bylo  do roku 1995 v České republice u větších klubů ještě dále 

diferencováno podle školních tříd (mladší žáci - pátá a šestá třída, starší žáci sedmá a osmá), 

přičemž jednotlivé ročníky jsou brány jako samostatná družstva. K tomuto rozdělení se 

přistupuje z důvodu docházení dětí do sportovních tříd, přičemž jednotlivé třídy mají vlastní 

tréninkové hodiny (převážně v dopoledních hodinách). 

 

S požadavkem respektování zákonitostí ontogeneze organismu, který je významným 

rysem sportovní přípravy v nejmladších věkových kategoriích, souvisí i znalost a dodržování 

senzitivních období ve vývoji motoriky. Senzitivní období jsou určité úseky ve vývoji dítěte, 

ve kterých jsou lepší předpoklady pro rozvoj určité schopnosti než v jiném věku (Gužalovskij 
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1977, Winter 1984, Danielson 1994, Tambotseva 1995, Loko et al, 1996, Magill-Anderson 

1996, Manno 1993). 

Tito autoři uvádí, že v období mladšího školního věku má své senzitivní období 

především obratnost ve většině svých dílčích schopnostech a rychlost, především reakční a 

rychlost frekvence pohybů. Spolu s postupným rozvojem silových schopností je možné 

rozvíjet i rychlost akcelerace a lokomoce. Vhodné je zařazování rychlostně silových cvičení.  

V období staršího školního věku je v prvé fázi stále ještě období pro rozvoj 

obratnosti a pro rychlostně silová cvičení. Ve druhé fázi probíhá zvýšený rozvoj 

vytrvalostních, rychlostních a silových schopností. Zpomaluje se rozvoj kloubní pohyblivosti. 

Podle Danielsona (1994) (obdobně Drabik 1996, popř. Balyi 2005) je v různých letech 

vývoje dosahováno různé tréninkové efektivity při rozvoji pohybových schopností: 

a) vysoká efektivita vynaloženého tréninku v: 

- základní koordinaci pohybu v 6 - 8 letech 

- kombinace pohybů v 7 - 10 letech 

- rovnováha v 8 - 13 letech  

b) střední efektivita tréninku v: 

- správné a rychlé reakci v 7 - 11 letech 

- frekvenci pohybu (rychlostní schopnosti) v 7 - 10 letech 

- pohyblivosti v 7 - 10 letech. 

 

2.3.2 VŠESTRANNOST V PŘÍPRAVĚ 

Všestrannost je pojem, který se ve sportovním tréninku užívá velmi frekventovaně, ale 

jeho obsah bývá často nejasný a nesprávně pochopený. Velmi stručně řečeno všestrannost 

znamená - v tréninku používat i jiná tělesná cvičení, než vyžaduje pohybový obsah vybrané 

specializace (Martens 1981, Choutka – Dovalil 1991, Perič 1994, Perič 20012) - ledního 

hokeje. Cílem všestranného tréninku je vytvořit co nejširší pohybový fond, ze kterého se 

čerpá v pozdějších obdobích dlouhodobého tréninku. Zařazování těchto cvičení má význam 

všeobecně rozvíjející, t. j. cvičení zajišťují především vhodný rozvoj, jsou prostředkem 

upevnění zdraví, stávají se odrazovým můstkem pro pozdější specializovanou činnost a 

výkonnost, zvyšují celkovou odolnost. 

Pro všestrannou přípravu je charakteristická široká nabídka různorodých pohybových 

činností - čím pestřejší, tím lepší. V praxi to znamená seznámit děti s řadou sportů (např. 

využít nabídky sezónních sportů). Dále je třeba věnovat vyváženou pozornost všem 
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pohybovým schopnostem v závislosti na senzitivních obdobích. Cvičení by měla rovnoměrně 

namáhat svalové skupiny, nejlépe všechny (Cahill – Pearl 1993). 

 

Všestrannost můžeme rozlišit na (Perič 2012, obdobně Štilec 1989): 

a) všeobecnou (nespecifickou) - veškeré pohybové činnosti (atletika, plavání, lyžování, hry - 

dle možností) 

b) specializovanou - využívá tréninkové prostředky, jejíž charakter odpovídá pohybové 

činnosti příslušného sportovního odvětví (např. pro hráče ledního hokeje co nejširší 

základy v ostatních hrách - kopané, košíkové, ragby). 

c) v rámci vybraného sportu (specifickou) - důvody pro zařazení tohoto typu všestrannosti 

jsou především didaktické, např. hráč ledního hokeje by měl umět hrát na všech postech. 

 

Toto dělení všestrannosti není ostré a vzájemně se prolíná. Základní význam všestrannosti 

je v tom, že tato cvičení zajišťují harmonický rozvoj jedince, jak z hlediska zdravotního, tak 

sportovního. Jsou prostředkem k upevnění zdraví a stávají se tak odrazovým můstkem pro 

další trénink. 

 

2.3.3 PERSPEKTIVNOST 

Je chápána jako uplatňování zásad přiměřenosti, soustavnosti a postupnosti v procesu 

sportovní přípravy, a to jak z hlediska vývojových zákonitostí, tak z hlediska požadavků 

sportovního tréninku, jeho složek a stavby (Dovalil 2008). 

 

 

2.4 ETAPY SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY 

Při vytváření koncepce přípravy je nutné vycházet z etap sportovního tréninku - jejich 

zásad, cílů a úkolů. Tyto etapy rozlišujeme v dlouhodobém tréninku 3 - 4 (Dovalil – 

Choutková 1988, Choutka - Dovalil 1991). Jedná se o etapy: sportovní předpřípravy (někdy 

nazývaná etapa seznámení se sportem (Perič 2012)), základního tréninku, specializovaného 

tréninku a vrcholového tréninku. Jednotlivé etapy trvají různě dlouhou dobu, vzájemně na 

sebe navazují a v podstatě jedna druhou podmiňuje. Proto není možné jednu vynechat nebo 

výrazně zkrátit, aniž by se to ve svých důsledcích negativně neodrazilo na pozdější 

výkonnosti svěřenců. Tyto etapy však nejsou od sebe ostře oddělené, ale navzájem se 

prolínají.  
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U nejmladších věkových kategorií se jedná především o etapu seznámení se sportem, 

základního tréninku a částečně i o začátek etapy specializovaného tréninku. Délka 

jednotlivých etap není přesně vymezená, ale je možné orientačně říci, že každá etapa trvá 

přibližně 3 roky. 

 

2.4.1 ETAPA SEZNÁMENÍ SE SPORTEM 

Je počáteční fází sportovního tréninku. Má velký význam pro pozdější trénink, 

především v oblasti zájmu dítěte o sport. 

Plní tyto základní úkoly: 

- optimální psychický a tělesný rozvoj dítěte 

- upevňování zdraví 

- zajištění všestranného funkčního rozvoje 

- vytvoření kladného vztahu k pravidelnému cvičení a tréninku. 

V ledním hokeji (Perič 1995, Pavliš - Perič 1996) je situována přibližně od počátku 

systematického tréninku (tedy 6.- 8. roku) a konec je kolem 10. roku dítěte. Její obsah probíhá 

na ledě i mimo led. Cílem je vytvoření všeobecných základů pro lední hokej. Hlavním 

prostředkem jsou všestranná cvičení. Jednotlivé složky sportovní přípravy však nejsou, a to 

zcela záměrně, proporcionálně zastoupeny. Systematicky jsou vytvářeny pouze základy pro 

další sportovní činnost. Rozhodujícím úkolem je upevňování vztahu dětí ke sportovní 

činnosti. 

Trénink je zaměřen na zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, 

základů techniky a na všestranný rozvoj pohybových schopností. 

Cílem je připravit svěřence tak, aby byli schopni: 

- plnit všechny podmínky tréninku 

- pravidelně trénovat 

- znát a dodržovat pravidla dané hry a sportu všeobecně 

- podřizovat se kolektivnímu způsobu tréninku 

- vystupovat samostatně, aktivně a ukázněně v tréninku i v soutěžích. 

V této etapě tréninku není racionální zatěžovat děti učením se různých herních prvků a 

taktických variant. Je tomu tak proto, že děti ještě nemají dostatečně rozvinuté myšlení a tento 

způsob výuky špatně zvládají, a tím i obtížně realizují. Proto je nevhodné a nežádoucí, pokud 

se trenér v těchto letech věnuje nácviku taktických dovedností! Tento čas musí být věnován 

rozvoji pohybových dovedností, zejména bruslení a herních činností jednotlivce (vedení 
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kotouče, přihrávání, střelba atp.). Jejich učení je v tomto věku nejefektivnější. Avšak děti by 

na konci této etapy již měly zvládnout některé základní taktické dovednosti, jako je střídání za 

hry, základy rozestavění na hřišti a základy spolupráce. 

 

 

2.4.2 ETAPA ZÁKLADNÍHO TRÉNINKU 

Tato etapa navazuje na etapu seznámení se sportem. Je pro ni charakteristický 

postupný růst speciální výkonnosti dosahovaný na základě všestranné přípravy. 

Hlavní úkoly etapy jsou: 

- všestranně rozvíjet základní pohybové schopnosti (respektovat při tom senzitivní období 

vývoje organismu) 

- osvojit si co největší množství pohybových dovedností 

- zvládnout základy techniky a taktiky v ledním hokeji 

- vypěstovat si trvalý vztah k systematickému tréninku 

- osvojovat si základní vědomosti o ledním hokeji. 

Etapa trvá přibližně od 10. do 13. roku dětí. Jejím hlavním úkolem je dále rozvíjet šíři 

pohybového fondu ve všeobecné přípravě. V oblasti přípravy na ledě je nezbytné se zaměřit 

na dokonalé zvládnutí bruslařských dovedností a na dovednosti práce s kotoučem. Na konci 

této etapy se nacvičují další základní taktické dovednosti (útočné a obranné herní kombinace) 

- avšak stále ještě ve spojení s technickými dovednostmi. 

 

 

2.4.3 ETAPA SPECIALIZOVANÉHO A VRCHOLOVÉHO TRÉNINKU 

Etapa speciálního tréninku je charakteristická postupně se zvyšující intenzitou 

tréninkového zatížení a přechodem ke specializovaným tréninkovým podnětům. Její začátek 

je kolem 14. roku a končí okolo 17 let. 

Hlavní úkoly etapy jsou: 

- rozvoj základních a speciálních pohybových schopností 

- rozšiřování zásoby pohybových dovedností 

- zvládání a zdokonalování účelné techniky 

- formování výkonové motivace  
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- upevňování životního způsobu s ohledem na požadavky tréninku. 

Vzájemný poměr mezi jednotlivými složkami specializovaného tréninku se mění nejen 

podle charakteru věku, ale též podle měnící se úrovně připravenosti sportovce. V této etapě již 

začíná trénink v pravém slova smyslu. Příprava začíná mít charakter tréninku dospělých. 

Hlavním cílem je, aby hráči byli schopni uplatňovat naučené technické a taktické dovednosti 

ve hře. Na konci etapy se k tomu přidává i spojení těchto dovedností s vysokou kondiční 

připraveností a propojení těchto dvou oblastí ve hře. 

 

V etapě vrcholového tréninku je značný věkový rozptyl. Proto je nutné plně 

respektovat biologické a psychické vlastnosti příslušné věkové kategorie a individuální 

zvláštnosti hráčů v souvislosti s jejich činností a rolemi v kolektivu. Velmi důležitý je 

individuální přístup trenéra k jednotlivým hráčům. 

Úkoly etapy jsou následující: 

- dlouhodobě plánovat vysoké sportovní cíle a veškeré úsilí směřovat k jejich splnění 

- rozvojem funkční, kondiční a psychické připravenosti vytvářet předpoklady pro další růst 

sportovní výkonnosti 

- zdokonalovat a stabilizovat sportovní techniku 

- rozvíjet taktické mistrovství 

- upevňovat rysy osobnosti 

- podřídit životní způsob požadavkům tréninku. 

Obsah tréninkového procesu se vyznačuje vysokým objemem a intenzitou, ale také 

silným propojením jednotlivých složek tréninku. To znamená, že pomocí určitých taktických 

situací (které vyžadují dokonalé technické zvládnutí) můžeme např. rozvíjet kondiční 

připravenost hráčů. 

Z těchto etap a jejich obsahu vychází i český hokejový svaz, který v roce 2015 vytvořil 

materiál s názvem: Výchovný proces dle ČSLH (viz příloha C). Ten rozděluje tréninkový 

proces v mládežnických kategoriích do 6. tréninkových etap:  

1. Předškoláci   - 6 let 

2. Přípravka    6 – 9 let 

3. Mladší žáci   10 – 12 let 
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4. Starší žáci    13 – 15 let 

5. Mladší dorost  16 – 17 let 

6. Starší dorost a junioři 18 – 21 let 

U každé etapy je definován základní tréninkový cíl a hlavní tréninkové zásady. 

 

2.4.4 DALŠÍ POHLEDY NA ETAPY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU 

Martens et al. (1981) rozlišují 4 etapy dlouhodobého tréninku. Každá je 

charakterizována třemi úkoly a cíli - viz tabulka č. 1 

 

Tabulka č. 1  

Cíle a úkoly 4 etap dlouhodobého tréninku (dle Martense et al. 1981) 

1.   2.    3. 

  6 - 10 let  vědomý zájem  prožitek   učit základům techniky 

11 - 14 let  všestrannost  správná technika   příprava pro narůstající 

trénink 

15 - 18 let  nárůst tréninku  speciální trénink   více utkání 

dospělost    nejvyšší výkonnost 

 

Ve švédských pramenech zabývajících se ledním hokejem (Danielson 1994) se 

dlouhodobý trénink dělí do 4 základních etap. Jedná se o etapu hry, která je do 7 roku dítěte. 

Mezi 7 až 13 rokem probíhá etapa základů, která se dělí ještě do dvou období - základy I (7. - 

10. rok) a základy II (10. - 13. rok) . Mezi 13. až 18. rokem je etapa růstu a po 18. roce je 

etapa výkonu, která přechází po 20. roce do období vysokého výkonu. 

 

Ve finské oblasti (Lehti 1992) je vytvořen „Program Finska pro mladé“ Finské 

asociace ledního hokeje. Jedná se o 4 úrovně tréninkového procesu. První úroveň je ve věku 

8-9 let, druhá 10 - 12 let, třetí 13 - 14 let a čtvrtá 15 a výše. Hlavními cíli jsou především 

výchova dětí a mládeže, rozvoj všestranných pohybových schopností a výuka ledního hokeje 

náležitým způsobem. Až do 14 let je sport chápán jako koníček a cílem tréninku je především 

výchova dětí a komplexní pohybový rozvoj. Od 15 let se program štěpí do dvou oblastí - na 

soutěžní sport, kde rozhodující začínají být výkon a výkonnost jednotlivce a na rekreační 

sport, kde je cílem nabízet mládeži další alternativy, než provozovat soutěžní lední hokej. 
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Sovětské publikace (Savin 1990) rozlišují také 4 základní etapy: 

1) etapa předběžné přípravy - 7 - 9 let dětí 

2) etapa základní specializace - 10 - 12 let dětí 

3) etapa prohloubené specializace - 13 - 16 let dětí 

4) etapa sportovního zdokonalování - 17 - 18 let 

Všechny tyto etapy jsou vytýčeny konkrétními cíli a úkoly. 

 

Lariviere (1978) popisuje kanadskou výchovu hráčů. Základem při tomto přístupu je 

model integrovaných hokejových programů, jejich smyslem je etapovitost výuky, přičemž 

každá etapa má jiné poslání a cíle.  

První etapa je nazvána základní iniciační fáze. Hlavním cílem, jehož by měly děti 

během této fáze dosáhnout je vypracovat základní bruslařskou techniku s relativně dobrou 

výkonností. Začátek této etapy je kolem 6 roku a její konec je mezi 9 a 10 roky. 

Druhá etapa se nazývá pokročilá iniciační fáze. Má tři hlavní cíle: 

- zlepšit bruslařskou techniku 

- získat další individuální dovednosti, zejména vedení kotouče, přihrávky, střelba 

- úvod do základů týmové hry. 

Tato etapa začíná mezi 9 až 10 roky a končí v 11 letech. 

Třetí etapa je přechodná fáze. Jejím cílem je, aby mladý hráč: 

- zdokonalil svou bruslařskou techniku a rychlost 

- zlepšil veškeré své individuální dovednosti, jako vedení kotouče, přihrávku, střelbu, finty, 

vedení hole 

- zvládl poziční hru 

- zdokonalil své taktické znalosti a dovednosti. 

Tato etapa trvá od 11 do 13 let. 

Poslední etapou je fáze vrcholového programu. Začíná ve věku 13 let. Klíčovými 

faktory jsou situační a kolektivní souhra. V tomto věku již chlapci zvládli techniku hry do té 

míry, že jsou schopni vykonávat při tréninku nebo v herní situaci přiměřené kolektivní akce. 

Taktický výcvik je zaměřen v tomto věku na to, aby se chlapci mohli uplatnit na různých 

místech sestavy a teprve potom se postupně specializovali na určité místo, vyžadující 

specifičtější dovednosti. Důležitá je také neverbální komunikace, umožňující, aby si v 

průběhu hry vzájemně rozuměli (Lariviére 1978). 
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Významný dopad na problematiku etap sportovního tréninku především v zámořské 

literatuře měla publikace tzv. „dlouhodobého vývoje sportovce“ (v anglickém jazyku Long 

term athlete development – LTAD), kterou publikoval v roce 2005 Istvan Balyi. Tato teorie se 

stala východiskem mnoha systémů sportovního rozvoje dětí v různých zemích (např. Lední 

hokej v USA – American developmant model - ADM). 

Balyi rozlišuje trénink do základních 7. fází: 

1. Aktivní start  (Active Start) 0-6 let 

2. Zábavné základy  (FUNdamentals)  6 - 9 u chlapců a 6 - 8 u děvčat 

3. Uč se trénovat (Learn to Train)  8 - 11 u děvčat a 9 - 12 u chlapců, 

4. Trénink pro rozvoj  (Train to Train)  obecně od 11  15 pro děvčata a 12 - 16 

pro chlapce.  

5. Trénink pro soutěže  (Train to Compete) není zásadně vyhraněno – závisí výrazně 

na sportovní specializaci 

6. Trénink pro vítězství (Train to Win) 

7. Sport jako celoživotní aktivita (Active for Life) 

 

Tento systém vychází z několika základních požadavků, které jsou pro sportovní přípravu a 

trénink významné:.  

1. Pohybová gramotnost (Physical Literacy)  

2. Specializace (Specialization)  

3. Vývojový (biologický) věk (Developmental Age)  

4. Senzitivní období (Sensitive Periods)  

5. Mentální, kognitivní a emocionální vývoj (Mental, Cognitive and Emotional Development)  

6. Stavba sportovního tréninku (Periodization)  

7. Soutěžení a soutěže (Competition)  

8. Špičková výkonnost chce čas (Excellence Takes Time)  

9. Systémová podpora a integrace (System Alignment and Integration)  

10. Cílevědomý a soustavný rozvoj (Continuous Improvement –  Kaizen) 
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2.5 K NĚKTERÝM SLOŽKÁM SPORTOVNÍHO TRÉNINKU  

- KONDIČNÍ PŘÍPRAVA 

Rozhodující pro kvalitu hokejového růstu v kondiční přípravě jsou 6 - 14 let věku dětí. 

V nich musí mladý hráč získat co nejvšestrannější základ, na kterém lze v pozdějších 

obdobích stavět (Lancaster - Teodorescu 2008, popř. Bompa 2000). Kondiční příprava musí 

obsahovat vždy rozvoj všech pohybových schopností, nelze zanedbávat některou z nich. 

Období mladšího a staršího školního věku je však ideální pro rozvoj rychlosti a obratnosti, a 

proto by těmto pohybovým schopnostem měla být věnována zvýšená pozornost. 

 

2.5.1 RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI 

Jedná se o krátkodobé pohybové projevy, trvající do 10 - 15 s, prováděné maximálním 

úsilím. Rychlostní schopnosti jsou vysoce geneticky determinované (podíl zastoupení vláken 

až 90% - Bar-Or 1996). Trénink by měl být zaměřen na rozvoj všech dílčích rychlostních 

schopností a pokud možno na všech tělních segmentech (Martens 1981, Dovalil 1988, Perič 

1995, Perič 2012). Parametry zatížení jsou udávány v množství pramenů (Lener 1983, Axe et 

al. 1996 a další) obdobné: 

Doba trvání:  10 - 15 s 

Intenzita zatížení: maximální 

Počet opakování: dokud se nesnižuje vysoká 

rychlost provedení 

Délka odpočinku: 2 - 3 min. či v poměru 1 : 6 a více 

Jako tréninkové prostředky jsou doporučována cvičení běžeckého charakteru, různé 

druhy her a honiček, sportovní hry a reakční cvičení. 

 

2.5.2 OBRATNOSTNÍ SCHOPNOSTI 

Obratnost má dovednostní charakter, jedná se o určitý komplex obratnostních 

schopností (Martin), jejichž hlavní nároky jsou v řízení pohybu. 

Při rozvoji obratnostních schopností se využívá určitých zásad pro tvorbu cvičení 

(Choutka - Dovalil 1988, Perič 1994): 

a) volit spíše koordinačně složitá cvičení a jejich složitost dále zvyšovat 

b) provádět cvičení v různých obměnách (změny rytmu, změny na akustický, optický signál) 

c) provádět cvičení v měnících se vnějších podmínkách 



 27 

d) kombinace již osvojených pohybových dovedností - několik činností rychle po sobě 

e) spojování několika činností v jednu 

f) cvičení provádět pod tlakem (v co nejvyšší rychlosti, s rozhodováním, s omezením apod.) 

g) cvičení s dodatečnými informacemi (změny v průběhu cvičení) 

h) cvičení po předchozím zatížení (při diskomfortu). 

 

Jako vhodné a velmi přijatelné formy jsou doporučovány všechny druhy obratnostních 

drah, akrobatická cvičení, akrobatické řady, cvičení na zdokonalení ovládání míče, cvičení na 

orientaci v prostoru (trampolíny) cvičení na gymnastickém nářadí, drobné a sportovní hry atd. 

Obratnost je vhodné spojovat s rychlostí (např. ve štafetových hrách) (Perič 1994, Pavliš - 

Perič 1995). 

 

2.5.3 SILOVÉ SCHOPNOSTI 

Silové schopnosti jsou spíše podpůrnou schopností sloužící pro rozvoj rychlostních a 

obratnostních schopnosti (Tanner 1962). Z hlediska efektivity silového tréninku rozlišujeme 

tři základní etapy zaměření silového tréninku (v souvislosti s věkem dětí (Perič 2012). Ta jsou 

přibližně: 

- do 10 let – jehož podstatou je stimulace silových schopností jako součást všestranného 

tréninku  

- 10 – 12 let (nástup puberty) – vychází ze změn produkce pohlavních (především 

testosteron) a růstových hormonů a cílem je tzv. silová průprava 

- 13 – 15 let (hlavní fáze puberty) – spojena s hlavní pubertální fází a vysokou produkcí 

pohlavních a růstových hormonů. Jejím cílem je začátek systematického silového 

(rozvojového) tréninku 

 

U malých dětí (přibližně do 12. roku dáno důsledkem dosavadní nízké produkce 

hormonů) (Blecha 1966) je vhodné rozvíjet silové schopnosti pouze formou úpolových her 

(zápasení, přetahování a další) a cvičení ve ztížených podmínkách - běh ve vodě, písku a pod. 

Teprve po dvanáctém roce je možné již zařazovat do tréninku v určité míře i silová cvičení, 

ovšem přitom je velmi důležité, aby nebyla zatěžována páteř a přetěžovány velké klouby 

(kyčle, kolena atd.) (Caine 1990). 
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Také tato cvičení je možné provádět formou úpolových her, cvičení ve stížených 

podmínkách (např. běh do kopce, tažení partnera ap.), tzv. přirozené posilování (kliky, shyby, 

cvičení na nářadí ap.), je možné provádět i cvičení s malými činkami (1 - 2 kg) (Např. 

Kraemer – Fleck 2005, obdobně Faigenbaum,- Westcott 2000). Poměrně vhodnou metodou 

jsou tzv. silové vstupy. Pod tímto pojmem chápeme přerušení určité tréninkové činnosti s tím, 

že je zařazeno krátké silové cvičení. 

Při posilování u dětí je vhodné, pokud cvičení zaměřujeme na velké svalové skupiny 

(břišní, zádové svaly, stehenní svaly, ramenní ap.). Veškerá cvičení by měla být pestrou a 

zábavnou formou. Po ukončení každého cvičení je důležité protahovat posilované partie a na 

závěr cvičení provádět vyrovnávací a kompenzační cvičení (Pavliš - Perič 1995). 

Z hlediska metod rozvoje silových schopností jsou pro děti vhodné metody rychlostní 

a vytrvalostní (Dovalil 1989). U obou metod je hmotnost zátěže kolem 30 - 50 % maxima. U 

rychlostní metody je počet opakování dán délkou zatížení, která je 10 - 15 s. Rychlost 

provedení je maximální, délka odpočinku mezi jednotlivými opakováními je dána aktivací 

ATP - CP systému - tedy kolem 2 min, počet opakování v jedné sérii je 4 - 6 x, v tréninkové 

jednotce jsou 2 - 3 série. Vytrvalostní metoda má větší počet opakování 15 - 20 i více, 

rychlost provedení a délka odpočinku je závislá na zóně energetického krytí, ve které se 

cvičení pohybuje. 

Jednou z velmi diskutovaných a sporných otázek je ta, v kolika letech je možné začít 

cílený silový trénink za využití specifických posilovacích prostředků (činky, expandery ap.). 

Určité experimenty v tomto směru prováděl Kirijenko (1986). Bylo zjištěno, že cvičení, kde 

děti posilovaly s činkami, nebyla na škodu jejich zdraví, pokud byly dodrženy zásady 

postupného zvyšování zatížení, s přísným stanovením možností a individuálních zvláštností 

chlapců. Většina cvičení byla prováděna v lehu či svisu z důvodu nízkého zatížení páteře v 

těchto polohách. Pro rozvoj velkých svalových skupin (svaly trupu, dolních končetin) byla 

hmotnost zátěže stanovena v souvislosti s věkem takto: 

10 - 11 let 30 % tělesné hmotnosti 

11 - 12 let 50 % tělesné hmotnosti 

12 - 13 let 75 % tělesné hmotnosti 

13 - 15 let až 60 % maximální zátěže. 

Při tomto typu tréninku je ale nutná neustálá lékařská kontrola rozvoje a vývoje dětí. 
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2.5.4 VYTRVALOSTNÍ SCHOPNOSTI 

Vytrvalostní schopnosti jsou v dětském věku v podstatě na hranici maximálního 

rozvoje. I když se budeme v tréninku snažit rozvinout tyto schopnosti, nedojde k 

významnému nárůstu jejich základního parametru, kterým je maximální spotřeba kyslíku 

(Máček – Vávra 1988). 

Z hlediska metod rozvoje se nedoporučují intervalové metody (Dovalil 1989, Bar-

Or 1995), při kterých dochází k výraznější produkci laktátu. Ty můžeme zařazovat až kolem 

12 let a to ještě spíše z psychických důvodů, aby děti byly nuceny překonávat nepříjemné 

pocity doprovázející tento druh zatížení. Z intervalových metod je možné použít upravenou 

metodu velmi krátkých intervalů, kdy zatížení je v délce do 15 s, intenzita je submaximální až 

maximální, délka odpočinku je kolem 15 s a délka jedné série je 3 - 5 min. 

Vhodné jsou metody založené na nepřerušovaném zatížení, které je na úrovni 

intenzity 170 - 175 tepů za min. Jejich základním prostředkem je běh, který však není u dětí 

příliš oblíbený pro jeho monotónnost. Jako jedna z možností se ukazuje modifikovaný fartlek, 

který spočívá v tom, že děti určitou dobu 2 - 3 min souvisle běží nízkou až střední intenzitou, 

poté je zařazen rychlejší úsek (např. formou závodů), dále je možné zařadit drobnou hru či 

přirozeným způsobem posilovat (šplh po stromech ap.) tj. střídat cvičení nižší a vyšší 

intenzity, přičemž se nemusí jednat pouze o běh. Obdobná cvičení je možno dělat na ledě. 

Jako vhodná se ukazuje tzv. herní forma (Perič 1992). Spočívá v tom, že chlapci hrají 

řízenou hru (např. kopanou), při které se nesmí zastavit. Tento zákaz může být pouze 

vysvětlen a je požadováno, aby se jej samy děti snažily dodržet. Jinak je možno děti při 

zastavení postihnout tím, že musí udělat určitý pohybový úkon (např. kotoul, přemet stranou, 

tři kliky ap.). To je vede k tomu, aby se neustále při hře pohybovaly a udržovaly tak 

potřebnou intenzitu pohybu (viz obrázek č. 1). Výhodou je poměrně vysoká emocionálnost 

tohoto cvičení, a to díky hře, při které je prováděno. 
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Obrázek č. 1 

Záznam tepové frekvence pomocí sporttestru. Příklad využití hry (řízené a neřízené) jako 

prostředku rozvoje vytrvalostních schopností (podle Periče 1992). Herní forma byla 

prováděna prostřednictvím řízené hry. 

 

2.5.5 POHYBLIVOST 

Rozvoj pohyblivosti je velmi důležitou oblastí v tréninku dětí. Při ledním hokeji může 

dojít k jednostrannému zatížení, jehož negativní vlastnosti se později projeví na stavbě těla - 

ať již ve zkrácení a oslabení určitých svalových skupin, nebo v problémech s páteří. Proto je 

nutné věnovat v každé tréninkové jednotce protahovacím cvičením určitý čas. 

Z hlediska metod bývají preferovány především aktivní metody. U malých dětí 

(přibližně do 10 let) nejsou ještě vhodné strečinkové cviky (založené na aktivní statické 

metodě), protože děti ještě nejsou schopny rozumově zvládnout potřebnou míru protažení. 

Pasivní metody nejsou vhodné (Lener 1987) především z důvodu "laxnosti" kloubního a 

vazivového aparátu (Juřinová - Stejskal 1987). Násilné protahování může poškodit v 

budoucnu pevnost kloubu. 

Cviky na rozvoj pohyblivosti by měly být součástí úvodní a závěrečné části každého 

tréninku. Dále je zařazujeme po každém posilování na protažení zatěžovaných svalů. Velmi 

důležité je na konci každé tréninkové jednotky zařazovat cviky na správné držení těla. 
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2.5.6 POLEMICKÉ NÁZORY NA CÍLENOU KONDIČNÍ PŘÍPRAVU V DĚTSKÉM VĚKU 

S názorem cíleného rozvoje pohybových schopností v dětském věku polemizuje řada 

výzkumů, jejichž výsledky nepodporují teorii o výraznějším vlivu sportovního tréninku v 

dětském věku na rozvoj pohybových schopností. S negativními výsledky porovnával Perič 

(1996) možnosti rozvoje rychlostních schopností. Unnitham et al. (1996) došel k podobným 

výsledkům v oblasti submaximální běžecké ekonomie. Rowland (1995) hovoří o velmi 

omezených možnostech zvýšení úrovně VO2max vlivem tréninku. Sinaki (1996) hovoří o 

hlavních faktorech síly (věk, výška a hmotnost) u dětí. Maes et al. (1996) hovoří o 

dominantním vlivu genetické determinace na zdatnost u prepubertálních dětí. Na druhou 

stranu Ivaniura (1996) dokládá positivní ovlivnění neurodynamických funkcí v dlouhodobém 

tréninku. 

 

2.5.7 KONDIČNÍ PŘÍPRAVA V LEDNÍM HOKEJI 

Z hlediska speciálních publikací o ledním hokeji se problematikou přípravy mimo led 

zabývají především domácí autoři - jedná se o doporučenou skladbu učiva v jednotlivých 

věkových kategoriích, jeho obsah apod. Řada autorů uvádí příklady konkrétních cvičení pro 

rozvoj jednotlivých pohybových schopností (Kostka - Wohl 1979, Lener 1983, aj.). 

Kostka a Wohl (1979) uvádí doporučovaný poměr času věnovaný jednotlivým 

pohybovým schopnostem i komplexnímu zatížení v jednotlivých mládežnických kategoriích 

(viz tabulka č. 2). 

 

Tabulka č. 2 

 Doporučovaný poměr času věnovaný rozvoji jednotlivých pohybových schopností a 

komplexního zatížení v jednotlivých mládežnických kategoriích 

Věková vytrvalost  síla   rychlost obratnost  komplex. 

kategorie         zatížení* 

Přípravka 14 %  8 % 8 % 24 % 46 % 

Mladší a 

starší žáci 14 %  9 % 17 % 12 % 48 % 

* Pod pojmem komplexní zatížení jsou myšleny obvykle různé druhy her (např. 

kopaná, rugby apod.). 
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U přípravky je kladen nejvyšší důraz na rozvoj obratnosti a to jak obecné, tak 

speciální. Obecnou obratnost je doporučováno rozvíjet pomocí gymnastických a 

akrobatických cvičení, ve hrách apod. Speciální obratnost se doporučuje rozvíjet modifikací 

pohybových her potřebám ledního hokeje. Ostatní pohybové schopnosti jsou rozvíjeny spíše 

prostřednictvím komplexního zatížení, které je více, či méně orientováno na určitou 

pohybovou schopnost. Pod pojmem komplexní zatížení chápe Kostka a Wohl (1979) 

především různé formy pohybových a sportovních her. 

V žákovských kategoriích (mladší a starší žáci) je základní pohybovou schopností 

rychlost a to ve všech jejích podobách (rychlost reakce, pohybu, orientace, anticipace, 

taktického myšlení). Kostka popisuje podrobně metodiku rozvoje rychlostních schopností, 

důraz klade na podpůrnou roli silové připravenosti. 

Lener (1983 a 1987) klade důraz v žákovských kategoriích na rozvoj všech 

pohybových schopností, především však na rychlost a obratnost. U rozvoje rychlosti popisuje 

parametry zatížení (délka cvičení do 10 - 15 s, délka odpočinku 3 - 5 min.) a doporučuje 

určité tréninkové prostředky (reakce na signál, starty z různých poloh, slalomy, běh ze svahu 

apod.). Nutnost rozvoje obratnostních schopností je spojována s úrovní hokejové techniky. 

Jako prostředek jsou doporučovány všechny druhy her, akrobatická a gymnastická cvičení ap. 

Obdobně se rozvojem pohybových schopností a nácvikem dovedností zabývá i 

zahraniční literatura. V kanadských publikacích (Patterson – Miller 1990, a další) se autoři 

zaměřují spíše na cvičení na ledě. Přípravě mimo led se věnuje menší pozornost. Jedná se 

především o metody práce s dětmi a o organizaci tréninku. 

Ve švédském tréninkovém systému (jak jej popisuje Lener 1991) jsou pro kategorii 8 - 

10 let doporučované počty tréninkových jednotek mimo led 2 - 3 krát v týdnu v období 

ročního tréninkového cyklu, kdy neprobíhá trénink na ledě a nejméně 1 krát týdně v průběhu 

hlavního období. Obdobné parametry jsou uváděny i pro následující věkovou kategorii 10 - 

12 let.  

Pro děti ve věku 8 - 10 let jsou dominující cvičení zaměřená na rozvoj koordinace a 

rovnováhy. Jako prostředek pro jejich rozvoj jsou doporučována jednoduchá gymnastická 

cvičení, cvičení rytmická, běh, cvičení rozvíjející koordinaci oči - ruce - nohy. Jako neúčelné 

se uvádí zařazovat do tréninku mimo led posilování (z důvodu nedostatečně rozvinutého 

svalově vazivového aparátu) a jako nepříliš účelný je (z důvodu nedostatečného rozvoje 

dýchacího systému) považován kondiční trénink. Pro věkovou skupinu 10 - 12 let je 

charakteristickým znakem tréninku všestranná příprava. Základní jsou rychlostní, obratnostní, 

koordinační, protahovací a rovnovážná cvičení. Trénink se má provádět intenzivním 



 33 

způsobem s vloženými přestávkami pro zotavení. Pro tuto věkovou kategorii nejsou 

doporučována dlouhodobá zatížení. Trénink má být na jedné straně hravý, na druhé ale tak 

namáhavý, aby plnění jeho úkolů vyžadovalo přiměřené úsilí. V tréninku by neměly chybět v 

jeho úvodu protahovací a strečinková cvičení a v závěru jednoduchá posilovací gymnastika a 

cviky na rozvoj pohyblivosti. 

V americké literatuře jsou příklady cvičení pro přípravu mimo led uváděny spíše 

výjimečně, a to především ve speciálních modifikacích (Blase – Vogel 1985). Dreyden et al. 

(1973) poskytuje ve své knize určité srovnání o metodách přípravy dětí v Kanadě, Švédsku a 

SSSR. 

 

 

2.6 K NĚKTERÝM SLOŽKÁM SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY  

- TECHNICKO TAKTICKÁ PŘÍPRAVA 

Příklady cvičení vhodné pro jednotlivé kategorie popisují naši (Kostka et al 1975, 

Kostka - Wohl 1979, Lener et al 1983) i zahraniční (Blase - Vogel 1985, Wahlsten - Jursinov 

1997, Loukkarila - Rautakorpi 1997 a jiní) autoři.  

Netradiční formy cvičení se zaměřením na rozvoj speciální obratnosti jsou uváděna u 

Horáčka (1990).  

V zahraničních publikacích se věnuje větší pozornost příkladům jednotlivých 

tréninkových jednotek. Také cvičení užívaná jako příklady jsou značně jednodušší. 

Zkušenosti ze švédského hokeje uvádí Míšek et al. (1996), popř. Wedin 2004. V publikacích 

kanadských jsou popisovány (často velmi detailně) techniky jednotlivých činností i s 

nácvikem a metodickým postupem učení. Jedná se především o bruslení (Marcote 1975, Pagé 

1979, Patterson - Miller 1990 a další) a činnosti s kotoučem (Kingston, 1979, Drake 1979, 

Patterson - Miller, 1990 a další). Důležitost dokonalého zvládnutí základních sportovních 

dovedností - konkrétně na příkladu vedení kotouče popisuje Bulatov (1986). Obdobně 

popisuje (na příkladu baseballu) vliv úrovně zvládnutí herních činnosti na výkon  French et al. 

(1995). 

Významnými se především po roce 2000 staly publikace produkované americkým 

hokejovým svazem. Jedná se o široké spektrum učebnic zaměřených na technicko taktické 

aspekty (např. Taburn 2004), nácvik specifických dovedností (Brennan 2007), nebo příklady 

tréninkových jednotek pro jednotlivé věkové kategorie (např. Belmonte – Emahiser 2004). 
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2.7 OBECNÉ ZÁSADY PRÁCE S DĚTMI V LEDNÍM HOKEJI 

Zásadami práce s dětmi se zabývá především zahraniční literatura. Z našich autorů 

uvádí Dobrý (1988) otázku pochval a negativních hodnocení v poměru 3 – 4 : 1 ve prospěch 

pochval. Ze zahraničních publikací řeší tyto problémy Martens (Martens - Christina 1981), 

který na vybraných situacích ukazuje postupy při řešení sporných momentů a dává příklady 

na jednání s dětmi. Organizaci tréninkové jednotky z hlediska sociálně interakčních forem - 

nejvhodnější metody doporučuje (Vario 1980, Taburn 2004, Lener a kol. 2016 a mnoho 

dalších) jako skupinové vyučování s dělením hřiště, obdobně Kostka a Wohl (1979) ukazují 

možnosti na dělení hřiště při skupinových trénincích.  

Zcela vyjímečně se hovoří o množství asistentů či pomocných trenérů při přípravě. 

Pouze americké a kanadské publikace (Martens - Christina 1981, Smith – Gelineau - 

McDonald, 1993 a další) udávají některá doporučení. Jako základní je udáván poměr 6-8 dětí 

na jednoho dospělého. Doporučuje se takový počet, kolik je dětem let (6 let - 6 dětí na 

jednoho dospělého).  

Švédské publikace (Kovač 1994) doporučují zařazovat jako tréninkový prostředek hru 

na malém prostoru. Důvodem je skutečnost, že doba, při které mají děti kotouč při hokejovém 

utkání na velkém hřišti je značně nízká. Proto je hra na malém prostoru, čímž dochází k 

častějším kontaktům s kotoučem i protihráčem.  

Potřebu velkého počtu opakování pro nácvik a automatizaci požadovaných 

sportovních dovedností zdůrazňuje Valik (1975). 

Základní tréninkové pomůcky (pylony, kužely, překážky, malé branky ap.) doporučuje 

řada autorů (Kostka – Wohl 1979, Martens - Christina – Harvey 1981, Drayden et al. 1973, 

ap.). Zvláštní pozornost věnuje pomůckám (malé kužely) Horáček (1990) (ukazuje řadu 

speciálních cvičení na techniku hole při využití těchto kuželů).  

Zcela zásadní změna se v hokejovém tréninku objevuje po roce 2010. Tou se staly hry 

na malém prostoru, jako metoda pro nespecifický (Perič 2004, Perič – Zorkler 2016) i 

specifický rozvoj dětí (Brennan 2009 a další).  

Jedním z důležitých kritérií pří sportovní přípravě mládeže je i školní prospěch a 

chování dětí (Svoboda 2007).  

Sportovní příprava dětí je specifickou a složitou oblastí tréninku ledního hokeje. 

Množství literatury zabývající se touto problematikou dává možnosti teoretických východisek 

pro studium stavu, který existuje v tréninkové praxi v klubech a posouzení jeho kvality.  




