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1. Úvod 

Předkládáme čtenáři monografii, která se zaměřuje do velmi specifické oblasti věd o sportu. Je 

určena především úzkému okruhu specialistů na kondiční přípravu dětí.  

Kondiční příprava bývá ve většině sportovních her chápána jako jedna z významných složek 

tréninku. Dobrá kondice tvoří důležitou součást struktury sportovního výkonu a z hlediska 

rozvoje trénovanosti má svoji nezastupitelnou roli. V tréninku mládeže v ledním hokeji je 

specifickému rozvoji kondice věnováno především přípravné období v tréninku mimo led (tzv. 

suchá příprava). Obvykle je koncipována v nejmladších věkových kategoriích jako pestrý 

trénink zaměřený především do oblasti všeobecných tréninkových prostředků s vysokým 

podílem všestranného rozvoje.  

V období staršího školního věku (tedy z hlediska hokejových věkových kategorií v kategoriích 

mladších a starších žáků – popř. prvním roce mladšího dorostu) začíná trénink nabývat výrazně 

specifičtější podobu, kdy se zaměřuje především do oblasti stimulace rychlosti, výbušné síly a 

síly. Tento trénink má v tradici československého a českého i slovenského hokeje mnoho let (i 

vynikajících výsledků) tradici a je chápán jako základ pro pozdější výkonnostní rozvoj. 

Jedním z významných počinů Českého svazu ledního hokeje bylo zavedení centrálního 

testování hráčů v žákovských kategoriích. To probíhalo v několika modifikacích od roku 2000. 

V každém roce prošlo tímto posuzováním rozvoje pohybových schopností v nespecifické 

(mimo led) i specifické (na ledě) několik tisíc hráčů. V podstatě celý ročník dané věkové 

kategorie. Vlastní testy byly realizovány kmenovými trenéry týmů a byly centrálně sledovány 

y vyhodnocovány sportovním úsekem Českého svazu ledního hokeje. Díky těmto měřením 

byly získány unikátní výsledky mnoha hráčských ročníků, které na tomto základě umožnily 

rozsáhlé analýzy.  

V této monografii se čtenář seznámí s některými z těchto výsledky, které byly dávány do 

souvislostí pro další strategické řízení rozvoje ledního hokeje v ČR i Slovensku. Celá 

monografie samozřejmě nepostihuje všechny analýzy, které byly v této souvislosti realizovány, 

ale dále uvedené zjištění výrazně posunují znalosti, které jsme prozatím měli v souvislosti 

s kondiční přípravou v ledním hokeji mládeže. 

Tyto výsledky, které uvádíme především v první části publikace, jsou doplněny dalšími 

drobnými výzkumy, které byly v rámci tématu předkládané monografie řešeny. 

  




