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Příloha č. 4 

Koordinační cvičení na ledě: 

Dělení koordinačních cvičení 

Cvičení s vysokou náročností na koordinaci pohybu jsou velmi účinné z hlediska efektivity 

rozvoje individuálních a týmových dovedností. Jejich podstatou je vysoká náročnost na řízení 

pohybu ať již z hlediska individuálního zvládnutí HČJ, tak jejich maximálního využití při 

týmové spolupráci.  

Koordinační cvičení je možné dělit na individuální a skupinová (týmová). Individuální se 

zabývají především rozvojem herních činností jednotlivce a skupinové (týmové) souhrou 

herních formací. Týmové koordinační cvičení jsou určeny především pro starší věkové 

kategorie (dorost, junioři, dospělí). 

 

Schéma č. 1 

KOORDINAČNÍ CVIČENÍ - ROZDĚLENÍ 

individuální 

 (zaměření na zvyšování úrovně 

individuálních dovedností)  

skupinová 

 (zaměřená na zvyšování úrovně souhry 

formací)  

 vedení kotouče 

 přihrávky  

 střelba  

 cvičení s dodatečnou informací  

 výměna kotoučů  

 prolínání hráčů 

 množství přihrávek 

 volba řešení 

 změna počtu hráčů 

 

 

 

Koordinační cvičení – zásady pro zařazení do tréninku, doporučení pro praxi 

1) Podstatou koordinačně náročných cvičení je přivést hráče do extrémních herních situací. 

2) Koordinační cvičení mají vlastní filosofii, kterou musí trenér vysvětlit a hráči přijmout. 

3) Cvičení musí „balancovat na hraně“ toho, co jsou hráči ještě schopni zvládnout a co už ne. 

4) Cvičení je potřeba dělat pravidelně a dlouhodobě. 

5) Koordinační cvičení by měla být v přiměřené formě zařazovány již od nejútlejšího 

hráčského věku. 
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6) Cvičením musí předcházet teoretický výklad a musí být pochopeno předtím, než jdou hráči 

na led. 

7) Není potřeba, aby všichni hráči byli schopni zvládnout tato cvičení. Koordinační cvičení 

by měla mít takovou náročnost, kterou zvládnou jen lepší hráči v mužstvu. 

 

Individuální koordinační cvičení 

Předpokladem pro provádění individuálních koordinačních cvičení je kvalitní zvládnutí 

techniky herních činností jednotlivce. Cílem těchto cvičení je, aby hráč dovedl své herní 

činnosti jednotlivce k dokonalosti až virtuozitě a dokázal je účinně použít i v extrémních 

herních situacích. Při provádění těchto cvičení hráč rozvíjí pouze své individuální schopnosti a 

není nucen spolupracovat s ostatními hráči, a tudíž schopnost spolupráce ani nerozvíjí.  

 

Individuální koordinační cvičení je možné orientačně dělit do následujících oblastí: 

- vedení kotouče 

o driblink s obratnostními prvky (pokleky, sedy, poskoky, převaly) 

o vedení kotouče na malém prostoru (mix hráčů ve třetině) 

o driblik s obraty (ve stoji, kleku, na jedné noze) 

o driblink v jízdě na jedné noze (oblouky na vnější a vnitřní hraně, střídání hran 

ve vlnovce) 

o vedení kotouče ve slalomové dráze z malých kuželů 

o slalomové dráhy s obratnostními prvky (přeskakování, obraty, podjíždění, 

vyhýbání) 

o na znamení změny ve vedení kotouče 

o netradiční cviky na vedení kotouče (opačné držení, několik kotoučů současně, 

zároveň holí i nohama apod.) 

- přihrávání 

o bago s obratnostními prvky 

o přihrávání přes překážky 

o „pinkání s kotoučem či míčkem“ 

o přihrávky „z první“ do různých směrů 

- střelba 

o opakovaná střelba na místě i za pohybu 

o co nejrychlejší vystřelení několika kotoučů 

o střelby „bez přípravy“ do různých míst branky 
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o střelba po obratnostním prvku 

o střelba mezi a přes překážky 

- kombinace herních činností 

o kombinace přihrávek, obratnostních prvků (obraty, pokleky, přeskoky) a střelby 

o opakované přihrávky a střelba 

o různé druhy střelby dle herní situace 

o střelba s dodatečnými informacemi 

- herní cvičení 

o velké množství obratnostních prvků ve cvičení 

o několik změn rozhodnutí podle situace 

 

Skupinová koordinační cvičení 

Předpokladem pro provádění těchto cvičení je také samozřejmě kvalitní zvládnutí herních 

činností jednotlivce, ale zároveň musí zvládat základy herních kombinací, jak útočných, tak i 

obraných. Úkolem těchto cvičení je zdokonalit schopnost hráče anticipovat a analyzovat 

(„číst“) hru a účinně reagovat na změny situace. Dále tato cvičení učí hráče zachovat se ve 

spolupráci tak, aby si vzájemně vyhověli, popřípadě i pomohli.  

 

Výměna kotoučů 

Cílem těchto cvičení je zlepšovat schopnost anticipovat pohyb druhých hráčů a nahrávat jim 

tak, aby nemuseli přizpůsobovat svůj pohyb této nahrávce. Toto má ve hře význam v plynulosti 

akcí a zjednodušení řešení situace tím, že hráč přijímající přihrávku může pokračovat 

v ideálním směru, rytmu a rychlosti pohybu a nemusí řešit náhlou situaci vzniklou nepřesnou 

nahrávkou. Při provádění těchto cvičení by mělo být zároveň v akci více kotoučů. Jejich 

principem je současná vzájemná přihrávka mezi dvěma hráči, kteří provádějí zároveň různé 

(obvykle totožné zrcadlově obrácené) herní akce. Těchto herních akcí se samozřejmě může 

účastnit i více hráčů (2 - 0, 3 - 0). Jednotliví hráči musí být schopni v určité fázi akce sledovat 

činnost hráčů v jiné akci, aby dokázali načasovat přihrávku dalšímu hráči do pohybu, do 

správné části akce a zároveň, aby byli schopni přijmout bez problémů přihrávku od hráče 

z druhé akce. Hráči by zde měli přihrávat s předstihem do pohybu, aby obě protisměrné akce 

zachovaly svou plynulost.  
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Prolínání hráčů 

Cílem těchto cvičení je naučit hráče anticipovat hru, zorientovat se v nově vzniklých situacích, 

zapojit se do nich a technicky a takticky je účelně vyřešit. Principem těchto cvičení je, že hráči 

se v určité fázi akce v jednom prostoru musí zapojit do totožné akce zrcadlově prováděné 

v prostoru jiném, a zároveň hráč z akce v tomto druhém prostoru se zapojí do akce v prostoru 

prvním. K tomuto prolnutí by mělo dojít plynule tak, aby nebyla narušena kontinuita a rychlost 

jednotlivých akcí.  

 

Množství přihrávek 

Cílem těchto cvičení je zdokonalit techniku přihrávání a příjmu přihrávky na takovou úroveň, 

aby hráč byl schopen správně technicky a zároveň účelně přihrát a přijmout přihrávku v jakékoli 

složité situaci ve hře. Tato cvičení nutí hráče či skupinu hráčů zvládnout, co největší počet 

přihrávek v co nejkratším časovém úseku na relativně malém prostoru a za provádění velkého 

počtu obratnostních prvků. U těchto cvičení není důležité, aby vycházeli ze samotné hry, ale 

důležité je, aby hráč musel reagovat na velké množství podnětů. Jednou z variant těchto cvičení 

je situace, kdy hráč dostává další přihrávku již ve chvíli, kdy sám přihrává.  

 

Volba řešení 

Cílem těchto cvičení je rozvíjet hráčovu schopnost rychle a správně určit řešení akce na základě 

impulsů plynoucích z předchozí herní situace. Principem těchto cvičení je, že hráč musí určit 

řešení budoucí situace, na základě toho, jak byla řešena situace předchozí. Hráč se tedy 

okamžitě rozhoduje podle toho, jaký vývoj měla předchozí herní situace.  

 

Změna počtu hráčů 

Cílem těchto cvičení je naučit hráče, aby vnímal herní situaci komplexně a nesoustředil se 

pouze na malý prostor ve své blízkosti. Nutí hráče sledovat i spoluhráče dočasně vyřazeného 

ze hry (např. pádem) nebo dobruslujícího soupeře (bekčekink). Principem těchto cvičení je, že 

hráči provádějící určitou herní činnost musí začít v určité fázi akce spolupracovat s hráčem či 

hráči, kteří se do akce zapojili poté, co vyřešili jinou herní situaci. Jinou variantou může být, že 

dočasní protihráči v první herní situaci se v následné situaci stávají spoluhráči a ze situace, kdy 

spolu soupeřili musí začít spolupracovat.  
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Příloha č. 5 

Vývojové nomogramy tělesné výšky u děvčat 
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Vývojové nomogramy tělesné výšky u chlapců 

 



193 

 

 

Příloha č. 6 

 

Korelační matice testů mimo led a testů na ledě 

 

 

  

6. třída 6 skok 
Běh 

50 m 

Hod 

medicinbalem 

 
Překážková 

dráha 

Hloubka 

předklonu 

Běh 1500 

m 

Jízda 

vpřed 

Jízda 

vzad 

Sprint 

na 36 

m 

Slalom 

průměr 

6 skok 1 -0,372 0,142 
 

-0,317 0,231 -0,151 
-

0,146 
-0,180 -0,230 -0,109 

Běh 50 m -0,372 1 -0,113 
 

0,453 -0,255 0,440 0,311 0,296 0,279 0,184 

Hod 

medicinbalem 
0,142 -0,113 1 

 
-0,179 0,060 -0,115 

-

0,098 
-0,222 -0,203 -0,174 

Překážková 

dráha 
-0,317 0,453 -0,179 

 
1 -0,264 0,300 0,272 0,193 0,258 0,187 

Hloubka 

předklonu 
0,231 -0,255 0,060 

 
-0,264 1 -0,184 

-

0,260 
-0,228 -0,204 -0,165 

Běh 1500 m -0,151 0,440 -0,115 
 

0,300 -0,184 1 0,112 0,156 0,212 0,257 

Jízda vpřed -0,146 0,311 -0,098 
 

0,272 -0,260 0,112 1 0,643 0,440 0,038 

Jízda vzad -0,180 0,296 -0,222 
 

0,193 -0,228 0,156 0,643 1 0,380 0,218 

Sprint na 36 

m 
-0,230 0,279 -0,203 

 
0,258 -0,204 0,212 0,440 0,380 1 0,191 

Slalom 

průměr 
-0,109 0,185 -0,174 

 
0,187 -0,166 0,257 0,038 0,219 0,192 1 
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7. třída 6 skok 
Běh 

50 m 

Hod 

medicinbalem 

Překážková 

dráha 

Hloubka 

předklonu 

Běh 

1500 m 

Jízda 

vpřed 

Jízda 

vzad 

Sprint 

na 36 m 

Slalom 

průměr 

6 skok 1 
-

0,550 
0,470 -0,468 0,266 -0,312 

-

0,237 

-

0,277 
-0,414 

-0,277 

Běh 50 m 
-

0,550 
1 -0,316 0,481 -0,276 0,526 0,332 0,289 0,522 

0,298 

Hod 

medicinbale

m 

0,470 
-

0,316 
1 -0,218 0,129 -0,239 

-

0,275 

-

0,346 
-0,337 

-0,371 

Překážková 

dráha 

-

0,468 
0,481 -0,218 1 -0,427 0,403 0,238 0,285 0,472 

0,369 

Hloubka 

předklonu 
0,266 

-

0,276 
0,129 -0,427 1 -0,163 

-

0,152 

-

0,097 
-0,365 

-0,268 

Běh 1500 m 
-

0,312 
0,526 -0,239 0,403 -0,163 1 0,141 0,136 0,335 

0,239 

Jízda vpřed 
-

0,237 
0,332 -0,275 0,238 -0,152 0,141 1 0,741 0,451 

0,394 

Jízda vzad 
-

0,277 
0,289 -0,346 0,285 -0,097 0,136 0,741 1 0,321 

0,401 

Sprint na 36 

m 

-

0,414 
0,522 -0,337 0,472 -0,365 0,335 0,451 0,321 1 

0,430 

Slalom 

průměr 

-

0,277 
0,298 -0,371 0,369 -0,268 0,240 0,394 0,401 0,431 

1 
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8. třída 6 skok 
Běh 

50 m 

Hod 

medicinbalem 

Překážková 

dráha 

Hloubka 

předklonu 

Běh 

1500 m 

Jízda 

vpřed 

Jízda 

vzad 

Sprint 

na 36 m 

Slalom 

průměr 

6 skok 1 -0,606 0,420 -0,284 0,161 -0,343 -0,318 -0,297 -0,389 -0,222 

Běh 50 m -0,606 1 -0,278 0,364 -0,258 0,580 0,340 0,284 0,455 0,306 

Hod 

medicinbalem 
0,420 -0,278 1 -0,190 0,199 -0,092 -0,328 -0,322 -0,304 -0,199 

Překážková 

dráha 
-0,284 0,364 -0,190 1 -0,346 0,396 0,216 0,222 0,411 0,400 

Hloubka 

předklonu 
0,161 -0,258 0,199 -0,346 1 -0,265 -0,161 -0,144 -0,275 -0,306 

Běh 1500 m -0,343 0,580 -0,092 0,396 -0,265 1 0,136 0,155 0,257 0,400 

Jízda vpřed -0,318 0,340 -0,328 0,216 -0,161 0,136 1 0,777 0,490 0,336 

Jízda vzad -0,297 0,284 -0,322 0,222 -0,144 0,155 0,777 1 0,399 0,387 

Sprint na 36 

m 
-0,389 0,455 -0,304 0,411 -0,275 0,257 0,490 0,399 1 0,531 

Slalom 

průměr 
-0,222 0,306 -0,199 0,400 -0,306 0,400 0,336 0,387 0,531 1 
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9. třída 6 skok 
Běh 

50 m 

Hod 

medicinbalem 

Překážková 

dráha 

Hloubka 

předklonu 

Běh 

1500 m 

Jízda 

vpřed 

Jízda 

vzad 

Sprint 

na 36 m 

Slalom 

průměr 

6 skok 1 -0,498 0,418 -0,243 0,265 -0,306 -0,390 -0,338 -0,270 -0,103 

Běh 50 m -0,498 1 -0,291 0,251 -0,305 0,449 0,432 0,312 0,403 0,203 

Hod 

medicinbalem 
0,418 -0,291 1 -0,239 0,233 -0,164 -0,137 -0,103 -0,156 -0,163 

Překážková 

dráha 
-0,243 0,251 -0,239 1 -0,214 0,251 0,245 0,186 0,261 0,297 

Hloubka 

předklonu 
0,265 -0,305 0,233 -0,214 1 -0,194 -0,284 -0,273 -0,313 -0,378 

Běh 1500 m -0,306 0,449 -0,164 0,251 -0,194 1 0,294 0,230 0,272 0,340 

Jízda vpřed -0,390 0,432 -0,137 0,245 -0,284 0,294 1 0,769 0,496 0,381 

Jízda vzad -0,338 0,312 -0,103 0,186 -0,273 0,230 0,769 1 0,373 0,435 

Sprint na 36 

m 
-0,270 0,403 -0,156 0,261 -0,313 0,272 0,496 0,373 1 0,402 

Slalom 

průměr 
-0,103 0,203 -0,163 0,297 -0,378 0,340 0,381 0,435 0,402 1 

 




