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3. Kondiční příprava 

Cílem kondiční přípravy je rozvíjet pohybové schopnosti pro potřeby sportovního výkonu. Ve 

většině sportovních disciplín je výkon v soutěži velmi úzce spjat s rozvojem pohybových 

schopností. Kondiční příprava zajišťuje tento rozvoj ve dvou oblastech (Dovalil 2002, 

Ružbarský - Matuš 2017):  

a) vytvoření široké pohybové základny, která slouží jako východisko pro  

b) rozvoj specifických pohybových schopností, které jsou zásadní pro danou specializaci. 

Ty zabezpečují v souladu s technicko-taktickými dovednostmi provedení sportovního 

výkonu na požadované úrovni. 

Rozvoj jednotlivých pohybových schopností nepředstavuje ve sportovním tréninku izolovaný 

celek. Naopak je výrazem složitých vztahů a vazeb v lidském organismu, které se dotýkají 

strukturálních, funkčních a psychických vlastností. Jednotlivé schopnosti představují určitý 

více či méně samostatný komplex, do kterého se nutně promítají i ostatní schopnosti (Bar-

Or 1995). Jejich rozvoj slouží jako prostředek k plnému zvládnutí daného sportovního výkonu, 

ze kterého zároveň vychází rozvoj pohybových dovedností. Z tohoto důvodu přistupujeme k 

rozvoji pohybových schopností ve většině sportovních disciplín ze dvou hledisek, První z nich 

se projevuje v podobě, které z důvodů organizace ročního tréninkového cyklu nebo z nízké 

úrovně podnětů (např. rozvoj sily horních končetin při tréninku fotbalu) bývá řazeno do 

nespecifických kondičních tréninků (Havlíček 1973, Choutková, Kučera 1970 a mnoho 

dalších), které mají sloužit k rozvoji širšího pohybového fondu. V jejich obsahu se tréninkové 

podněty sice odchylují od vlastního provedeni v soutěžích, ale dosahují pomocí vhodných 

průpravných a doplňkových cvičení úrovně, kterou by bylo velmi obtížné získat pouze při 

tréninku ve vlastní specializaci. Do druhé oblasti se promítá zatížení, které má svoji strukturu 

velmi podobnou vlastní soutěži. Obvykle je prováděno při vlastní specializaci a spojuje v sobě 

technické i kondiční hledisko. Bývá nazývána specifický kondiční trénink (Dobrý – 

Semiginovský 1988). 

 

Nespecifický kondiční trénink  

Obsahem nespecifického kondičního tréninku jsou především cvičení zaměřená na 

specializovaný rozvoj pohybových schopností. S ohledem na vlastní specializaci získává na 

preferenci rozvoj konkrétních schopností (klíčových pro daný výkon). Všeobecný charakter 

má tento typ tréninku pouze v přechodném a přípravném období. V předzávodním a závodním 
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období má nespecifický kondiční trénink   význam především doplňkový, který se zaměřuje na 

rozvoj vybraných schopností a zlepšení zotavných funkcí organismu. 

V tréninkové jednotce se zaměřujeme na rozvoj pohybových schopností buď monotematicky 

(pohybové schopnosti rozvíjené jakoby samostatně - rychlost, síla, vytrvalost ap.) nebo 

diferencovaně (rozvoj několika schopností dohromady - obvykle s podobnou strukturou - 

rychlost a obratnost, rychlost a síla ap.) (Dovalil et al. 2008). Přitom je velmi důležité řazení 

rozvoje jednotlivých schopností i sledu cvičení, která jsou závislá na řízení pohybu CNS a na 

požadavcích zapojení jednotlivých zón energetického krytí. 

 

Specifický kondiční trénink  

Pro většinu sportovních disciplin je charakteristické spojení technicky dokonalého provedení 

určité činností s vysokým stupněm rozvoje konkrétní pohybové schopnosti (u některých typů 

sportu – např. sportovních her či úpolových sportů je navíc ještě propojení na taktickou stránku 

výkonu) (např. Baxter-Jones at al. 1995). Tato cvičení je nutné provádět v podobě, která je 

obdobná, nebo klad ještě větší nároky, než vlastní soutěžní provedení. Z tohoto důvodu klade 

vlastní specializace mezní nároky na konkrétní pohybové schopnosti a jejich uplatnění 

v podmínkách tzv. výrazných deformačních faktorů (např. únava, rychlost, složitost 

rozhodování apod.). Ve vlastních pohybových činnostech se projevy jednotlivých schopností 

obvykle váží do specifických komplexů) např. rychlostně silové a koordinační, vytrvalostně 

silové, koordinace-rovnováha-pohyblivost apod. Specifický kondiční trénink se proto 

orientuje na (Dovalil et al. 2002): 

- převedení všeobecného rozvoje pohybových schopností na schopnosti speciální, které se 

promítají do vlastního výkonu  

- dosažení vysokého stupně rozvoje specifických schopností, které se promítnou do techniky 

sportovních dovedností a do zlepšení zotavných procesů 

- -zabezpečení provádění technicko - taktických dovedností ve vysoké rychlosti bez toho, 

aby došlo k narušení techniky provedení 

- dosažení vysokého stupně ekonomičnosti a racionalizace technických dovedností, které se 

projeví především v šetření energetického potenciálu sportovce při vlastní soutěži 

(Ružbarský Turek 2006) 

- rozvinutí komplexního spojení vysoké kondiční připravenosti s technicko taktickými 

dovednostmi pro požadavky provádění výkonu při vysokém vlivu deformačních faktorů 
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Specifika kondiční přípravy v dětském věku 

Kondiční příprava tvoří základ pro výkon v dětském věku (Valik 1975, Štilec 1989). Jejím 

hlavním úkolem je vytvořit široký pohybový fond, ze kterého budou vycházet speciální 

dovednosti, které potřebuje budoucí sportovec (Lee 2002). Základem je všestranná příprava 

(Dovalil 1988, Dovalil – Choutková 1988, Havlíček 1986 a mnoho dalších).  

Rozvoj pohybových schopností je důležitý především pro stimulaci základních předpokladů 

pro možnosti jejich pozdějšího maximálního rozvoje (Malina – Bouchard 1991). Proto se v 

přípravě zaměřujeme především na stimulaci nespecifických pohybových schopností a učení se 

různým dovednostem (obratnostní schopnosti).  

Trénink by měl být pestrý, v různých prostředích (hřiště, les, tělocvična, bazén aj.). Měl by 

vycházet z dětské přirozenosti, měl by být různorodý (nedělat pouze jednu a tu samou věc celé 

léto), měl by probíhat v radostné a veselé atmosféře. Důležitým momentem je také využívání 

herního principu. Vycházíme přitom ze senzitivních období. Děti by měly mít z tréninku 

příjemný pocit a těšit se již na další. Důležitou podmínkou je, aby trénink posiloval dětský 

organismus, a proto by měl probíhat pokud možno ve zdravém prostředí (Kučera-  Máček 1975, 

Kučera – Kolář – Dylevský et al. 2011).  

Proto je vhodné vedle speciální přípravy (vlastní sportovní disciplínu) zařazovat i všeobecná 

přípravu (cvičení pro rozvoj všestrannosti), a to v poměru 3: 1 - 2. 

 

Rozhodující pro kvalitu hokejového růstu v kondiční přípravě jsou 6 - 15 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 (Perič 1997). 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. 
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Pohybové schopnosti jsou definovány jako částečně vrozené předpoklady k provádění 

určité pohybové činnosti. 

Jedná se tedy o relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů lidského organismu k 

pohybové činnosti.  

Pohybové schopnosti zahrnují ty stránky motoriky, které se projevují v obdobných parametrech 

pohybu, jsou totožně měřitelné a mají analogické fyziologické a biochemické mechanismy a 

vyžadují shodný projev psychických vlastností.  

Proto ve sportovním tréninku rozlišujeme pět základních pohybových schopností (Ružbarský 

2018): 

1) vytrvalostní schopnosti, která je charakterizována jako schopnost překonávat únavu 

neboli dlouhodobě vykonávat pohybovou činnost nízké intenzity, popř. delší časový 

úsek se pohybovat s co nejvyšší intenzitou 

2) silové schopnosti jako schopnost překonat vnější odpor (např. břemeno) 

prostřednictvím svalové kontrakce 

3) rychlostní schopnosti, schopnost vyvíjet činnost maximální intenzity (v krátkém 

časovém úseku) 

4) koordinační schopnosti, jakožto schopnost řídit a regulovat pohyb ve smyslu přesnosti 

tohoto pohybu 

5) kloubní pohyblivost, jakožto představitele schopnosti provádět pohyb v maximálním 

rozsahu kloubního aparátu. 

Všechny schopnosti jsou relativně stálé v čase, jejich změna vyžaduje dlouhodobé tréninkové 

působení. 

 

Ve vlastním tréninkovém procesu rozlišujeme pohybové schopnosti podle několika dělících 

rovin: 

1) rovina specifičnosti, která dělí schopnosti na:  

- nespecifické (někdy také nazývané jako obecné či všeobecné)  

- specifické (někdy také nazývané jako speciální)  

2) rovina vycházející z funkční podstaty schopností dělí schopnosti na: 

- kondiční - podmiňují je metabolické procesy, tedy schopnosti, které dominantně souvisí 

se získáním a přenosem energie pro vykonávání pohybu. Mezi kondiční schopnosti je 

možné zařadit: 

- silové schopnosti 

- vytrvalostní schopnosti 
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- částečně rychlostní schopnosti – dané energetickými procesy ve svalech 

- koordinační - souvisejí především s procesy regulace a řízení pohybu v centrální 

nervové soustavě. Mezi koordinační schopnosti je možné zařadit: 

- koordinační schopnosti (vlastní schopnost koordinace) 

- částečně rychlostní schopnosti - dané úrovní nervosvalové koordinace 

- částečně pohyblivost (z druhé části dána stavbou kloubu a elasticitou tkání) 

3) rovina struktury dané schopnosti, která dělí schopnosti na: 

- strukturální schopnosti - jednotlivá pohybová schopnost se dělí do dalších dílčích 

pohybových subschopností, které jsou relativně nezávislé. Tuto relativní nezávislost 

můžeme vidět ve dvou projevech: 

 úroveň jedné „dílčí subschopnosti“ neznamená stejnou úroveň druhé 

„dílčí subschopnosti“  

 rozvoj jedné „dílčí subschopnosti“ nezaručuje automaticky rozvoj druhé 

„dílčí subschopnosti“  

- homogenní - jednotlivá pohybová schopnost vykazuje ve všech oblastech shodu. Podle 

jednotlivého ukazatele jsme schopni určit přibližnou úroveň rozvoje celé pohybové 

schopnosti  

 

Pohybové schopnosti nepochybně patří k významným komponentám většiny sportovních 

výkonů, ve svém celku mají také podstatný význam jako kondiční základ sportovní 

výkonnosti vůbec. 
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3.1. RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI 

Podstata rychlostních schopností ve sportu je spojena:  

- s krátkým časovým úsekem (v délce trvání do 10 – 15 s - u menších dětí kratší),  

- maximální intenzitou (maximálním stupněm úsilí) a  

- minimálním vnějším odporem (nebo jen velmi malým do cca 20 % maxima).  

Rychlostní schopnosti závisí na několika oblastech, které se dají více či méně v tréninku 

ovlivňovat: 

- nervosvalová koordinace, spočívá především ve schopnostech střídat co nejrychleji 

kontrakci (stah) a relaxaci (uvolnění) svalového vlákna; tento předpoklad jde v tréninku dětí 

relativně dobře rozvíjet 

- typ svalových vláken, který patří k důležitým předpokladům dosažení maximální rychlosti. 

Uvádí se, že špičkoví sprinteři mají přes 90 % rychlých vláken. Tréninkem však jejich podíl 

ovlivníme jen velmi málo – jejich poměr je vrozený (dán geneticky - Bar-Or 1996, 

Bouchard - Malina - Pérusse 1997). 

- Úroveň silových schopností, která je důležitá pro mohutnost svalové kontrakce a tedy i její 

rychlosti. Možnosti rozvoje síly v tréninku jsou velmi dobré, ale nehodí se příliš pro malé 

děti. Doporučuje se začít až kolem puberty – viz kapitola 3.3. 

Celkově je možné rychlostní schopnosti v tréninku rozvíjet pouze omezeně - jsou výrazně 

geneticky determinovány. Uvádí se, že vliv dědičnosti je přibližně 80 %.  

 

Rychlostní schopnosti se podílejí na výsledném výkonu v mnoha sportovních disciplínách. 

Některé jsou na nich přímo závislé – sprinty v atletice, dráhové cyklistice apod. Velký vliv mají 

ve většině sportovních her, kde se často odehrávají souboje o herní předmět mezi dvěma 

soupeři, velký význam mají i ve skokanských a vrhačských disciplínách a v úpolových 

sportech. 

 

Rychlostní schopnosti jsou charakteristické určitou vnitřní strukturu, které se projevuje 

v různých rychlostních pohybech. Tato struktura obvykle člení rychlostní schopnosti do tří 

základních složek (Ružbarský 2018): 

- rychlost reakce  

- rychlost jednotlivého pohybu (zvaná jako rychlost acyklická) 

- rychlost lokomoce (nebo také rychlost cyklická). Tato rychlostní složka se dále může dělit 

do několika podob: 
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o rychlost akcelerace – co nejprudší zrychlení 

o rychlost frekvence – pohyby co nejvyšší frekvencí 

o rychlost se změnou směru – různé slalomy, zrychlení, zpomalení apod. 

Členění rychlostních schopností má velký význam v tréninku. U jednotlivých projevů rychlosti 

totiž existuje tzv. relativní nezávislost (viz kapitola 3.). Její praktické projevy jsou ve dvou 

oblastech: 

1) vysoká úroveň jednoho projevu rychlosti ještě neznamená stejně velkou úroveň jiného 

rychlostního projevu.  

2) rozvoj jedné rychlostní složky neznamená automatický rozvoj složky jiné 

Z těchto důvodů není možné rozvíjet rychlost jako „univerzální“ schopnost, ale musíme rozvíjet 

její jednotlivé podoby, a to samostatně i v komplexu.  

Rychlostní schopnosti jsou však závislé i na dalších schopnostech – koordinaci, síle, vytrvalosti 

i pohyblivosti. Proto je možné dosáhnout dílčí zlepšení rychlostních projevů i prostřednictvím 

rozvoje těchto oblastí.  

- Koordinační schopnosti mají velký význam pro rychlost střídání kontrakce a relaxace 

svalových vláken. Vychází z aktivity CNS a její plasticity. Protože se jedná o předpoklad, 

který se dá velmi dobře stimulovat v dětském věku, je vhodné směřovat rozvoj rychlosti 

dětí především do této oblasti.  

- Silové schopnosti ovlivňují velmi výrazně maximální úroveň. Jedná se především o 

absolutní maximální sílu, ale důležitou úlohu hraje i výbušná síla. Protože ale silové 

schopnosti nemají tak dobrou schopnost rozvoje u malých dětí, zaměřujeme se na rozvoj 

této oblasti později (v době nástupu puberty v souvislosti se zvýšenou produkcí pohlavních 

a růstových hormonů a osifikací kostry).  

- Vytrvalostní schopnosti nesouvisí příliš s předpoklady pro dosažení vysoké intenzity, ale 

podporuje delší dobu udržení této rychlosti.  

- Pohyblivost se projevuje především v rozsahu pohybu, který vykonáváme. 

 

Rozvoj rychlostních schopností patří v přípravě dětí do oblasti, která má velkou prioritu, na 

kterou by se trenér měl zaměřovat. Spolu s koordinačními schopnostmi má rychlost optimální 

předpoklady pro rozvoj (senzitivní období – viz kapitola 4.2.) právě v dětském věku. Především 

oblast nervosvalové koordinace by měla být co možná nejčastěji stimulována.  

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).  

 



26 

 

Parametry zatížení jsou udávány v množství pramenů (Lener 1983, Axe et al. 1996 Bompa 

2000  a další) obdobné: 

Doba trvání:  10 - 15 s 

Intenzita zatížení:  maximální 

Počet opakování:  dokud se nesnižuje vysoká rychlost provedení – obvykle 3 - 5 

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

Charakter odpočinku:  aktivní  

Počet sérií v jedné TJ:  1 – 3 x 

 

V tréninku se rozvoj rychlosti často prolíná i s ostatními schopnostmi. U dětí by měly být 

spojovány především s koordinací (různé druhy překážkových drah), popř. s explosivní 

(výbušnou) silou (může se jednat o různé výskoky, odrazy, odhody apod.). Rychlost je také 

vhodné rozvíjet pravidelně pro stimulaci rychlých svalových vláken (FG a FOG), ale i z důvodu 

rozvoje nervosvalové koordinace. Proto se doporučuje zařadit do tréninku dětí alespoň jednou 

týdně rychlostní cvičení (vhodnější v každé tréninkové jednotce). Rychlost také souvisí 

s psychickým stavem dětí. Důležité je napětí, chuť soutěžit, motivace a přiměřené ocenění 

dosažených výsledků. Rychlostní cvičení nesmí být monotónní, v tom případě děti rychle 

ztrácejí „jiskru“ a chuť do soutěžení.  
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3.1.1. SPECIFIKA STIMULACE RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ V DĚTSKÉM VĚKU 

Podstatou rychlosti reakce je definována časem, který uplyne od vzniku podnětu k první 

pohybové reakci. Podle množství podnětů a reakcí rozlišujeme reakční dobu: 

- jednoduchou  

- složitou (výběrovou)  

U dětí rozvíjíme reakci formou opakování podnětů a reakcí na ně. Cvičení přitom mohou mít 

několik podob: 

- stejné podněty a stejné odpovědi  

- různé podněty a stejné odpovědi  

- stejné podněty a různé odpovědi  

- různé podněty a různé odpovědi 

V praxi spojujeme rozvoj rychlosti reakce s rychlostí jednotlivého pohybu i s rychlostí 

lokomoce. Pokud chceme rozvíjet pouze reakci, snažíme se, aby pohybovou odpovědí byly jen 

drobné pohyby. Pro rozvoj rychlosti reakce se snažíme využívat širokou škálu prostředků a 

forem. Důležité je zapojení všech částí těla (ruce, nohy, trup), a to jak samostatně, tak zároveň. 

Velmi důležitá je i motivace dětí. Všechny cviky se proto snažíme organizovat jako hru, která 

děti motivuje.  

K hlavním prostředkům patří (Drabik 1996, Faigenbaum – Wayne 2000): 

- cvičení ve dvojicích (s tyčemi, s malými míčky) 

- zrcadlová cvičení 

- cvičení s dodatečnými informacemi 

- cvičení reakční (změna polohy těla) 

- starty z různých poloh 

- drobné reakční hry (vyvolávání čísel, zvířat, měst apod.) 

- využitím speciálních pomůcek (reakční míče, reakční stěny apod.) 

Nevýhodou rozvoje rychlosti reakce je velká provázanost na konkrétní pohyb. Pokud je tedy 

v daném sportovním odvětví nutné reagovat na konkrétní signál, je vhodné, aby byla rychlost 

reakce rozvíjena nejen z hlediska všeobecného – pro různé části těla a různou formou, ale i 

speciální – v té podobě, v jaké se vyskytuje v závodech či soutěžích (kolem 11 – 12 roku). 

 

Druhým rychlostním projevem je rychlost jednotlivého pohybu. Důležité je opět rozvíjet 

rychlost všech tělních segmentů – ruce, trup nohy, a to jak samostatně, tak dohromady. Také 
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motivace hraje velkou roli, proto by děti měli jednotlivá cvičení provádět formou her či soutěží. 

Mezi hlavní tréninkové prostředky patří: 

- cvičení s míči (malými i velkými – různé formy „školek“ s míče) 

- cvičení s gymnastickými tyčemi (vyhazování, přeskakování) 

- házení (míčkem do dálky, s odbytím o zem, granátem, šiškou apod.) 

- změny poloh těla  

- cvičení ve dvojicích (reaguj na pohyb) 

- různé formy skokových cvičení 

- cvičení se švihadly (různé formy přeskoků) 

- velká lana (podbíhání, přeskakování) 

- drobné hry (předávání míče, tyče, osobní vybíjená, na jelena apod.) 

Především u mladších dětí (do 10 – 11 let) bychom měli zařazovat co nejširší spektrum cviků, 

ve věku kolem zahájení puberty už je možné používat i speciální prostředky. 

 

Poslední částí rychlostních projevů je rychlost lokomoce (komplexního pohybového projevu). 

Často je spojována s během na 30, 40 nebo 60 m a tyto „rovinky“ jsou mnohdy jediným 

prostředkem rychlostních cvičení, což může vést až k negativním dopadům spojeným 

s rychlostní bariérou. Pro pozdější specializovaný trénink má velký význam zařazování různých 

projevů rychlosti lokomoce, jako jsou akcelerační cvičení, cvičení se změnou směru, frekvenční 

cvičení apod. Zásadním požadavkem rychlostních zatížení je dodržování parametrů zatížení 

tak, jak jsou uvedeny výše. Důležitým předpokladem pro rozvoj rychlosti je dobrý povrch, na 

kterém cvičení probíhají. Ale i určitá variabilita a nedokonalost povrchu nemusí být naškodí, 

pokud s ní děti počítají (např. hlubší písek, svah apod.).  Mezi základní tréninkové prostředky 

patří: 

- různé formy běžeckých cvičení (atletická abeceda) 

- stupňované rovinky 

- krátké sprinty 

- starty z různých poloh 

- štafetové hry 

- zrcadlová cvičení ve dvojicích 

- drobné rychlostní hry (Perič 2004) 

- sportovní hry (Patterson - Miller 1990) 

- obratnostní dráhy 

- slalomy se změnou směru a s různými prvky /přeskočit, podlézt apod./ 
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Specifickou formou rychlosti lokomoce je tzv. agility („hbitost, živost“ apod.). Podstatou jsou 

cvičení s vysokou frekvencí pohybu, s prudkým zrychlením a zpomalením, změny směru, 

obraty, bočný pohyb apod. Využívají se přitom speciální dráhy, které mají děti co nejrychleji 

(nebo daným způsobem) absolvovat. Velký význam mají i různé pomůcky, prostřednictvím 

kterých se požadované dráhy vymezují. V praxi se využívají různá lana, provazové žebříky, 

normální (pevné) žebříky, malé kužely, nízké překážky apod. 

 

Při rozvoji rychlostních schopností se u starších dětí (starší školní věk) a ve specializované 

etapě tréninku často doporučuje využívat tzv. principu kontrastu. Ten spočívá v zařazování 

lehčích a těžších provedení rychlostních cvičení. Ve ztížených podmínkách  dochází sice 

k snížení absolutní rychlosti, ale zůstanou určité „stopy“ tohoto provedení ve svalech a v CNS, 

které se potom s výhodou vyžijí při lehčím provedení, a tím se dosahuje i vyšší úrovně intenzity 

(rychlosti) než při normálním provedení. Důležité je však dodržovat již zmiňované parametry 

zatížení pro rozvoj rychlosti. Při využití kontrastních cvičení můžeme zařazovat: 

- běh do kopce (maximálně do 5° - 7°) a po rovině či z kopce 

- běh do schodů a po rovině 

- v písku, ve vodě 

- zbrzďování partnerem a uvolnění 

- využití speciálních brzdných zařízení (padáků, pneumatik, servomotorů) 

- jízda proti a po větru  

- frekvenční a švihový běh 
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3.2. OBRATNOSTNÍ (KOORDINAČNÍ) SCHOPNOSTI 

Obratnostní schopnosti (často nazývané také jako koordinační schopnosti)  zaujímají mezi 

ostatními pohybovými schopnostmi zvláštní místo. To vyplývá ze značně různorodých projevů 

a zejména jejich postavením k ostatním pohybovým schopnostem, které má pozici jakéhosi 

„mostu“ mezi nimi (Martin 2010). Přestože se jejich zkoumáním již zabývalo a stále zabývá 

velké množství autorů, jejich definice není jednotná. Často se popisuje jako schopnost 

(Ružbarský 2018):  

- zvládnout a okamžitě čelit každému novému pohybu a rychle přizpůsobit pohybovou 

požadavkům měnící se situaci.  

- zvládnout a zdokonalovat rychlé provádění sportovních pohybů a používat jich rychlým 

způsobem  

- orientovat vlastní pohyby podle stanovené potřeby, přizpůsobit rychle nové pohyby, nebo 

jednat s úspěchem v odlišných podmínkách pokud jde o rychlé motorické pohyby 

- vytvářet pohybové akty, přetvářet vypracované formy činnosti a přepojovat se z jedněch na 

druhé v souladu s požadavky měnících se podmínek. 

Z těchto popisů můžeme usuzovat, že koordinaci charakterizují nároky na rychlost a přesnost 

pohybu, na přizpůsobení se vnějším podmínkám, na vytvoření nového pohybu. Koordinační 

schopnosti vychází z řízení našeho pohybu. Síla a vytrvalost jsou závislé především na 

množství energie, které je dodávané do svalů. U koordinace není toto „energetické zásobování“ 

tak důležité, zásadní nároky jsou na řízení pohybové činnosti. Proto se většinou spojují 

s činností centrální nervové soustavy, která řídí a organizuje množství oblastí důležitých pro 

konkrétní pohyb. Mezi hlavní patří: 

- činnost analyzátorů (zrakový sluchový, ale i analyzátory ve svalech, kloubech a šlachách 

– tzv. proprioreceptory) 

- činnost jednotlivých funkčních systémů – oběhového, dýchacího apod., které zabezpečují 

přísun energetických zdrojů do svalů a buněk, zapojených v daném cviku 

- nervosvalovou koordinaci – v podstatě „programové vybavení“, kdy mozek 

prostřednictvím nervů  dává informace, kdy, jak rychle, s jakou silou a na jak dlouho se 

mají jednotlivé svaly kontrahovat 

- psychologické procesy – vůle, pozornost, motivace, které jsou pro daný cvik velmi 

důležité.  

 

Koordinaci stejně jako ostatní pohybové schopnosti dělíme na nespecifickou a specifickou.  
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Nespecifická koordinace představuje schopnost pro účelné provádění mnoha motorických 

činností, bez ohledu na sportovní specializaci. Každý sportovec by měl projít všeobecným 

rozvojem, aby získal přiměřenou úroveň nespecifické koordinaci. Se všeobecným rozvojem je 

vhodné začít již v předškolním věku a především v etapě seznámení se sportem. Existuje 

předpoklad, že sportovec s lepší nespecifickou koordinací si rychleji osvojí specifické 

koordinační požadavky dané sportovní specializace – využije transfer. Rozvoj nespecifické 

koordinace spočívá v nácviku nových pohybů z různých sportovních disciplín a her. Dítě si tak 

vytváří velkou zásobu těchto pohybů, pozitivně ovlivňujících schopnosti pohybového aparátu. 

Proto jsou koordinační schopnosti důležitým předpokladem pro nácvik sportovní techniky. 

Specifická koordinace představuje schopnost provádět rozličné pohyby ve vybraném sportu 

rychle, ale také bez chyb, lehce a precizně. Specifická koordinace je tedy úzce spojena s 

dovednostmi a schopnostmi, které sportovec používá při tréninku a v soutěžích ve svém sportu. 

Specifická koordinace se získává pravidelným procvičováním pohybových dovedností a 

technických prvků v průběhu celé sportovní kariéry.  

 

Koordinace je z hlediska struktury velmi složitá pohybová činnost; je tvořena několika v 

podstatě samostatnými (dílčími) sub-schopnostmi. Každá z koordinačních sub-schopností, i 

když se v reálu nikdy neprojevuje samostatně, má své zvláštnosti, které ji charakterizují a jimiž 

se ve větší či menší míře projevuje. Každá z nich je také předpokladem pro osvojení řady 

pohybových činností, které v některých sportovních činnostech mohou hrát velmi důležitou 

roli. Za nejdůležitější sub-schopnosti koordinace se považují: 

- Schopnost spojování pohybů se projevuje v nejrůznějších podobách jako uspořádání již 

dříve osvojených pohybových dovedností, které jsou navzájem propojeny ve složitější 

činnost, řešící konkrétní pohybový úkol.  

- Orientační schopnosti se vztahují především k funkcím analyzátorů (zrakového, 

sluchového, kinestetického, taktilního, vestibulárního). Jde zejména o sledování vlastního 

pohybu, ale i pohybu ostatních sportovců (partnerů i soupeřů) a náčiní v prostoru a čase ve 

vymezených prostorách hřišť, cvičební plochy, ringu apod.  

- Schopnost rozlišení polohy a pohybu jednotlivých částí těla, její podstata spočívá 

v dokonalém vnímání pohybu (proprioreceptory a kinestetický analyzátor), a to z hlediska 

času, prostoru, rychlosti a složitosti pohybu. Znamená, jak jsme schopni zaujmout přesnou 

polohu těla nebo jeho částí.  

- Schopnost přizpůsobování vychází z přizpůsobování vlastních pohybů vnějším 

podmínkám, ve kterých se pohyb provádí. V některých případech jde o účelné využití 
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přizpůsobení a upravení osvojené sportovních dovedností (např. vodní slalom, kanoistika), 

ale v jiných případech se může jednat o náročnou přestavbu, respektive vzájemnou 

kombinaci několika osvojených dovedností (lyžování, sportovní hry, úpolové sporty. Při 

tom může jít jak o očekávané, tak i neočekávané změny, z čehož vyplývají nároky na tvůrčí 

činnosti.  

- Schopnost reakce se vždy vztahuje k včasnému zahájení určité činnosti. Povaha reakce 

může být velmi různorodá. V některých případech (sprinty-start) jde o nejrychlejší reakci, 

nacvičenou činnost na daný signál, jindy pak o účelovou reakci, tj. o výběr optimální 

varianty řešení v takovém okamžiku, která je v dané situaci nejvýhodnější. Často je 

spojována se schopností přizpůsobování (reakce a přizpůsobení), ve kterém jde o správné 

vnímání informací z našeho okolí, jejich rychlé a přesné zpracování a přijetí a realizace 

správného rozhodnutí.  

- Schopnost rovnováhy má svůj význam především při udržování těla v určitých polohách. 

Základem této schopnosti je vysoká úroveň činnosti vestibulárního analyzátoru ve spojení 

s orientačními schopnostmi. Rozlišujeme rovnováhu statickou (na místě) a dynamickou (za 

pohybu), související s udržením těla v klidové poloze, respektive s návratem do stabilní 

polohy v průběhu pohybu.  

- Schopnost rytmická se vztahuje v podstatě ke všem sportovním činnostem, přirozeně 

v různé míře a kvalitě. Každý pohyb má svůj rytmus, ať již:  

o stálý (běh, veslování, rychlobruslení)  

o proměnlivý (gymnastika, sjezdové lyžování), který je nutno si osvojit.  

- učenlivost neboli docilita. Tato schopnost se projevuje kvalitou a rychlostí učení novým 

pohybovým nebo sportovním dovednostem. Je to tedy zvláštní souhrnný projev 

koordinačních schopností, mající praktický význam pro zvládání techniky dané sportovní 

disciplíny. Úroveň docility také v některých sportech charakterizuje míru talentu jedince.  

 

Ve sportovní přípravě dětí má rozvoj koordinace nezastupitelnou roli. Ta se projevuje ve třech 

základních oblastech: 

- všestranný pohybový rozvoj, kde široká zásobárna pohybů vytváří důležitý předpoklad 

pro rozvoj pozdější speciální koordinace 

- základy pro techniku dané sportovní disciplíny při využítí transferu (z českých autorů 

Pavliš 2002, Lener 1987, zahraniční např. Savin 1990, Wedin 2004, Smith –Gelineau – 

Mcdonald 1993) 

- lepší zvládání nečekaných situací při soutěžích.  
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Proto je koordinace považována v tréninku dětí za nejdůležitější schopnost, které by měla být 

věnována největší pozornost (samozřejmě, že vyjímky jsou v závislosti na dané sportovní 

specializaci možné, ale není jich mnoho). Význam koordinace také souvisí s optimálním věkem 

pro její rozvoj („zlatý věk motoriky“), který je přibližně do 12 až 13 let.  

 

3.2.1. SPECIFIKA STIMULACE KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ V DĚTSKÉM VĚKU 

Jak již bylo uvedeno na začátku kapitoly, koordinace není přímo závislá na množství energie 

pro pohyb, a proto nejsou jednotlivá cvičení charakterizována „klasickými“ parametry zatížení, 

ale spíše stanovujeme určité zásady pro její rozvoj. Mezi hlavní patří v období mladšího 

školního věku (popř. v etapě seznámení se sportem a základního tréninku) (Dovalil 2002, Perič 

1994): 

- Volit spíše koordinačně složitá cvičení a jejich složitost dále zvyšovat (např. tyto činnosti 

ztížené ještě dalšími omezeními). Pro rozvoj koordinace je vhodné volit taková cvičení, 

která jsou přiměřeně náročná. Tato náročnost je ve sportovní přípravě dětí dána především 

pohyby: 

o rotačními, 

o asymetrickými, 

o asynchronními, 

o arytmickými. 

Obsahem cvičení mohou být všechny druhy akrobatických cviků, cviky na nářadí, 

manipulace s předměty (míče, švihadla, tyče apod.) 

- Provádět cvičení v různých obměnách. Tato zásada v podstatě navazuje a rozšiřuje zásadu 

předchozí. Zvýšit koordinační náročnost je možné i tím, že již zvládnutý cvik nacvičujeme 

v různých obměnách a modifikacích.  

- Provádět cvičení v měnících se vnějších podmínkách, popř. v různých prostředích.  

- Kombinace již osvojených pohybových dovedností – také nazýváno jako několik činností 

rychle po sobě. Spočívá ve spojování různých dovednosti, většinou do sériových 

dovedností.  

- Současné provádění několika činností - Spočívá ve spojování různých dovednosti, 

většinou do paralelních dovedností.  

Další tři zásady se využívají spíše v pozdějším věku, (v období staršího školního věku a etapě 

speciálního tréninku) 
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- Cvičení s dodatečnými informacemi (změny v průběhu cvičení) cvičení s dodatečnými 

informacemi jsou charakteristická tím, že se sportovec dozvídá až v průběhu daného cviku, 

jak bude pohyb dále pokračovat.  

- Cvičení prováděná pod tlakem (v co nejvyšší rychlosti, s rozhodováním, s omezením 

apod.) vychází z myšlenky, že ve většině sportovních disciplín jsou konkrétní rozhodnutí 

prováděna s určitými omezeními. Ta mohou mít nároky na rychlost rozhodování (brankáři 

ve sportovních hrách), různé varianty řešení (orientační běh), s omezením (grafické značení 

na hřišti a z toho důvodu nemožnost hrát libovolně z hlediska postavení na hřišti), 

psychický tlak (zodpovědnost za bod v rozhodující fázi zápasu), strach (skoky na lyžích, 

saně) atd. Tréninková cvičení se zaměřují právě na tyto okolnosti, vytváří se situace, kdy 

musí děti řešit situace podle předem zadaných kritérií, např.: 

o Rychlost rozhodování  

o Různé varianty řešení  

o Omezení  

o Psychický tlak  

- Cvičení po předchozím zatížení (při tzv. diskomfortu) zařazujeme do tréninku v případě, 

že požadovaný cvik je již dokonale zvládnut (tedy nejdříve ve 3 fázi motorického učení). 

Vychází se přitom z předpokladu, že v zápase či závodu jsou cviky prováděny v určité 

únavě (která vychází z podstaty sportu) a proto by se měly nacvičovat i v tréninku v určité 

únavě.  

Rozvoj koordinace by měl být zařazován na začátek hlavní části tréninkové jednotky. Protože 

jsou tato cvičení náročná na pozornost a soustředění, není dobré je nacvičovat příliš dlouho, 

lepší je střídat, popř. opakovat cvičení. Velmi důležitá pro snazší pochopení pohybů a rychlejší 

a bezpečnější nácvik nových pohybových činností je dopomoc, popř. u náročnějších prvků 

záchrana. Cvičení na koordinaci je také vhodné spojovat s rozvojem rychlosti. 

V tréninku můžeme používat celou řadu forem rozvoje obratnosti. K hlavním patří (Meinl 

1972, Martin 1981 a další): 

- všechny druhy akrobatických cvičení (kotouly, odrazy, přeskoky, vazby cvičení např. 

hvězda – přemet – salto, do tréninkové jednotky se zařazují nejdříve jednoduchá, později 

složitější cvičení a složitost se postupně zvyšuje) 

- cvičení na nářadích - kruhy, hrazda, kůň, koza (otáčivé cvičební tvary,  výdrže a pohyby 

v polohách střemhlav) 

- cvičení s náčiním (švihadla, tyče, lana) 

- překážkové dráhy (překonávání překážek, podlézání, přelézání) 
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- různé změny a udržování polohy těla 

- cviky v prostoru (skoky na trampolíně, do vody) 

- nácvik různých druhů sportovních dovedností (technika jednotlivých sportovních disciplín) 

(Lener 1991, Lehti 1992, Míšek – Martinec – Kužílek 1998 a příloha č. 4) 

- cviky na ovládání a manipulaci s předměty (míče, tyče, házení, vrhání, chytání) 

- využití náčiní pro manipulaci 

- různé rovnovážné a balanční cviky (chůze, běhy, skoky s obraty, se změnami směru, na 

lavičkách, otočených lavičkách, popř. kladině nebo na laně) 

- rytmická cvičení 

- cvičení ve dvojicích a trojicích 

- zrcadlová cvičení 

- činnosti a hry na malém prostoru (Wahlstein – Jursinov 1997, Brennand 2009) 

- asymetrické pohyby 

- cvičení ve ztížených podmínkách 

o různé prostředí 

o se zavřenýma očima 

o v lehčím a těžším provedení 

o omezení pohybu 
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3.3. SILOVÉ SCHOPNOSTI 

V oblasti sportu se hovoří o silových schopnostech jako o schopnosti překonávat vnější odpor 

svalovou kontrakcí (stáhnutím svalového vlákna) (Ružbarský 2018). Svalovou kontrakci 

rozlišujeme z hlediska průběhu pohybu na: 

- izometrickou - statickou – nedochází k pohybu, tělo (nebo jeho části) nebo daný odpor 

se snažíme udržet v jedné pozici  

- izotonickou - dynamickou – při které dochází k pohybu daného odporu (nebo částí těla), 

Z hlediska statické kontrakce rozlišujeme pouze délku svalového stahu a velikost úsilí.  

Dynamická kontrakce vychází ze třech základních ukazatelů (metodotvorných činitelů), 

popisující zásadní projevy silových schopností: 

- velikost odporu 

- počet opakování 

- rychlost pohybu 

Podle úrovně jednotlivých metodotvorných činitelů rozlišujeme v souvislosti s dynamickou 

kontrakcí tři základní projevy silových schopností: 

- výbušnou (rychlou) sílu 

- vytrvalou (pomalou) sílu 

- maximální sílu 

 

Stimulace silových schopností můžeme z hlediska specifik ontogenetického vývoje rozdělit do 

třech základních věkových období, které se od sebe výrazně liší v prostředcích a formách. 

Východiskem tohoto dělení se stává produkce pohlavních a růstových hormonů a změny 

kosterního aparátu v souvislosti s osifikací kostry (Rowland 1996, Rowland 2005, Kraemer - 

Fleck 2005). Tato věková období jsou přibližně (Perič 2012): 

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

tréninku  

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

zvýšené produkce testosteronu) 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 
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3.3.1. STIMULACE SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ V OBDOBÍ DO 10 LET 

Východiskem pro rozvoj silových schopností je vývoj svalové hmoty (v souvislosti s minimální 

produkcí pohlavních hormonů - Blecha 1966)) a kostry (nízký stupeň osifikace), které jsou ještě 

nepřipravené pro cílenější rozvoj. Z hlediska tréninkových prostředků se doporučuje dávat 

přednost zejména rychlostním a obratnostním cvičením, které samy o sobě podporují nárůst 

síly a jen okrajově a v malé míře doplňovat všestrannou přípravu vhodnými silovými cviky. 

Zaměřujeme se přitom především na velké svalové partie, kterými jsou svaly trupu (zádová i 

břišní oblast), svaly pletence ramenního a kyčelního (Cahill - Pearl 1993, Bar-Or 1995). Mezi 

nejvhodnější prostředky patří tzv. přirozené posilování, kdy děti překonávají určité překážky 

a přitom musí vyvíjet přiměřené svalové úsilí. Mezi tyto prostředky patří: 

- šplh – na laně, na tyči, na stromy 

- lezení – na žebřinách, žebříku, průlezkách, provazových drahách 

- ručkování - na bradlech, hrazdě 

- různé visy a jednoduché cviky – na hrazdě, kruhách  

- cvičení v přírodě – přenášení a házení polen, větších kamenů 

Vhodné jsou i různé formy úpolových cvičení: 

- přetahování, přetlačování – kohoutí zápasy, psí zápasy 

- zápasy dvojic v různých polohách – ve stoji, v kleče, v sedě 

- různé formy úpolových her – rugby apod. 

- drobné úpolové hry (Perič – Zorkler 2016) 

Úpolové hry vyžadují důslednou kontrolu ze strany trenéra, která předchází a zabraňuje 

možnosti zranění.  

Další možností je tzv. cvičení s nářadím či náčiním Např. Kraemer – Fleck 2005, obdobně 

Faigenbaum,- Westcott 2000: 

- plné míče (1 kg) - kutálení, přenášení, odhazování 

- cvičení se švihadly – různé formy přeskoků 

- míče a míčky – odhody do dálky 

Využít můžeme i cvičení na gymnastickém nářadí: 

- žebřiny, žebříky 

- hrazda, kruhy 

- bradla, kůň našíř 

- cvičení na pěnových válcích 
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Význam mají i cvičení v prostředí, které klade nároky na překonávání:¨ 

- hry v kopci (běh do kopce, z kopce, tažení partnera) 

- soutěže ve vodě, v hlubokém písku 

- překonávání odporu partnera (tažení, přetlačování apod. 

 

Veškerá cvičení by měla být herní formou, přiměřená věku a dovednostem dětí. Snažíme se 

cvičení dělat pestrá, stále obměňujeme použité prostředky. Většina silových cvičení by měla 

mít krátkodobý charakter. Podstatou silových cvičení v tomto věku není nárůst svalové hmoty, 

ale upevnění přirozeného vývoje kostry a svalů.  

 

3.3.2. STIMULACE SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ V OBDOBÍ 10 – 12 LET 

V tomto věkovém období dochází k pozvolnému zdokonalování nervové regulace svalové 

činnosti a mírné zvýšení produkce růstových a pohlavních hormonů, které umožňuje zahájení 

soustavnějšího rozvoje silových schopností. Dochází také k nárůstu efektivity vynaloženého 

tréninku pro silový rozvoj, který by však měl být směřován do oblasti krátkodobých – 

rychlostně silových cvičení. Svaly a kosterní systém však ještě nejsou dostatečně připravené 

snášet větší silové zatížení. Velmi důležité je rozvíjet  harmonicky svalstvo celého děla, u dětí 

může dojít k různým svalovým disbalancím a oslabením, které mohou být způsobeny jak 

nevhodným nošením školních tašek, sezením ve škole a u počítačů, tak i vlivem jednostranného 

tréninku. Z tohoto důvodu se rozvoj zaměřuje na souměrnost svalového rozvoje a nikoliv jen 

na ty svalové skupiny, které jsou důležité v dané sportovní specializaci (Tambotseva 1995). U 

jednotlivých silových cvičení volíme rozvoj spíše rychlé a výbušné síly, nebo silově 

vytrvalostní režim – pro rozvoj všeobecné silové připravenosti. Silový trénink si však 

zachovává podobu, kterou měl v předchozím období. 

Z hlediska prostředků pro rozvoj síly můžeme využívat ty, které byly uvedeny u věkového 

období do 10 let a rozšiřujeme je i o další. Základem by měly být pohybové hry, které obsahují 

množství různých skoků, hodů, vrhů apod. Jejich význam je nejen v rozvoji síly, ale i v  podpoře 

celkové kondice. Do tréninku se dále začínají zařazovat cviky, které využívají hmotnost 

vlastního těla. Jedná se především o: 

- kliky, dřepy, „sklapovačky“ 

- cvičení na nářadí – kliky na bradlech, shyby 

- šplh bez přírazu, ručkování pouze rukama apod. 

- cviky ve dvojicích 
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Stejně jako v předchozím období je nutné zatěžovat velké svalové skupiny. V tomto věkovém 

období je také důležité učit děti základům techniky silových cvičení. Vždy bychom měli dbát 

na to, aby při cvičeních byla fixovaná páteř a nedocházelo k jejímu stlačování. Proto využíváme 

cvičení s oporem o stěnu, v lehu na zádech atd. Důležité je také dýchání, děti nesmí zadržovat 

při cvičení dech, ale naopak pravidelně dýchaly, a to tak, že „do síly“ je výdech a při uvolnění 

nádech. Veškerá cvičení by měla být pestrou a zábavnou formou. Po ukončení každého cvičení 

je důležité protahovat posilované svalové partie a na závěr cvičení provádět vyrovnávací a 

kompenzační cvičení (Pavliš - Perič 1995). 

 

3.3.3. STIMULACE SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ V OBDOBÍ 13 – 15 LET 

V tomto věku je již možné zahájit systematičtější silový trénink. Ten má však stále ještě 

přípravný charakter. Růst síly je spojen s narůstáním svalové hmoty a se zvyšováním 

efektivnosti práce jednotlivých svalů, která vychází ze změn ve svalové struktuře. Tyto změny 

vyplývají ze zvýšené produkce pohlavních a růstových hormonů. Všechny tyto změny se 

výrazně promítají do přirozeného nárůstu silových schopností, ale z důvodu jejich 

individuálního tempa vyžadují také individuální přístup k dávkování. U biologicky 

akcelerovaných jedinců je již možné (především na konci tohoto období) přistoupit 

k cílenějšímu rozvoji síly, u biologicky retardovaných dětí si trénink uchovává stále ještě 

podobu, kterou měl v předchozím období. 

Silový rozvoj se zaměřuje do třech základních oblastí: 

a) nácvik techniky posilování. Jedná se o cvičení, ve kterých se zaměřujeme na 

manipulaci s osou činky. Přitom však nevyužíváme osu skutečnou, ale pouze její 

napodobeninu. S těmito „osami“ děti nacvičují speciální cvičení, která vychází 

z techniky posilování s volnou činkou. Jednotlivá cvičení jsou vhodná nejen pro 

techniku pohybu, ale pozitivně působí na rovnováhu (cvičení ve výponu, ve dřepu 

s osou nad hlavou apod.), na kloubní pohyblivost (v ramenním a kyčelním kloubu) a 

koordinaci pohybu. Konkrétně se jedná o: 

- výpony a vytažení osy k hrudníku, 

- přechody do dřepu s osou ve vzpažení zevnitř 

- různé poskoky a obraty ve dřepu s osou ve vzpažení zevnitř 

- vstávání ze dřepu s osou ve vzpažení zevnitř 

- výrazy od prsou 

- nácvik vzpěračského střihu s výrazem osy nad hlavu apod. 



40 

 

b) všeobecná silová průprava, která vychází z metod a prostředků užitých v předchozích 

obdobích. Obvykle volíme formu hromadné organizace nebo jednoduchého kruhového 

tréninku, který umožňuje zatěžovat mladé sportovce nejen po stránce silové, ale může 

mí i výraznější vytrvalostí charakter. Hlavními prostředky jsou: 

- cvičení s využitím hmotnosti vlastního těla – kliky, dřepy, shyby apod. 

- cvičení ve dvojicích – přenášení, výskoky do náruče, odhody z náruče apod. 

- malé činky nebo činkové kotouče (které nepřesahují 1 – 2 kg) – využíváme je 

především pro rotační a švihová cvičení, dále různé výpady, dřepy, výskoky apod. 

- pískem naplněnou duši z kola (dívky do 10 %, chlapci do 15 – 20 % tělesné 

hmotnosti) – možnost různých manipulací, popř. se duše křížem navleče na ramena 

a potom jsou obsahem různá gymnastická cvičení a hry 

- plné míče a atletické koule (pro děvčata 1 – 2 kg, pro chlapce 2 – 3 kg) – různé 

výhozy do výšky a odhody do dálky – vpřed i vzad, manipulace a kroužení kolem 

těla 

- lehké gumové expandery – švihová cvičení, rotační cvičení 

- těžké tyče – jedná se o tyče v délce 1 – 1, 5 m (přiměřené výšce postavy), o 

hmotnosti 2 – 5 kg (může se jednat o umělohmotné trubky, do kterých jsou 

zaletovány závaží – písek kameny, olovo apod.), cvičení mají podobu manipulací, 

rotací, výpadů a výskoků. 

c) využití speciálních metod rozvoje silových schopností. Mezi základní metody patří: 

- metoda rychlostní, která představuje cvičení s malým odporem, pohyb se provádí 

s maximální rychlostí, počet opakování je malý (kolem 10 – 15). Tato metoda je 

vhodná pro rozvoj rychlé a výbušné síly, zaměřujeme se však výhradně na velké 

svalové skupiny. Velmi vhodným prostředkem jsou různá skoková a odrazová 

cvičení, např.: 

- skoky přes překážky (lavičky, nízké překážky, kužely) 

- výskoky (na švédskou bednu, na stupínky) 

- víceskoky (trojskok, šestiskok) 

- skoky v různých tvarech (viz část o rozvoji rychlosti) 

- výběhy a skoky do schodů 

Dále využíváme různé typy odhodových cvičení: 

- hody do výšky 

- hody do dálky  

- hody ve dvojicích 
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- metody vytrvalostní, je charakteristická použitím odporů s nízkou hmotností 

(obdobně jako u rychlostní metody), cvičení však trvá delší dobu (kolem 20 až 30 

s), počet opakování je tedy vyšší, neměl by však být maximální, cvičenec by měl 

být schopen v momentě ukončení cvičení udělat ještě několik dalších opakování. 

Odpočinek mezi jednotlivými stanovišti je v podstatě minimální, slouží spíše 

k přechodu na další cvik.  

Obsahem stanovišť by měla být cvičení s vlastní vahou těla, různé varianty skoků a 

přeskoků, cvičení s malými činkami, popř. s těžkými tyčemi, plné míče, švihadla. 

Zařazeny mohou být také cvičení na gymnastickém nářadí, různá akrobatická 

cvičení (přemety, kotouly, stojky, salta) a činnosti s míčem využívající dovednosti 

z různých sportovních her. 

Pro zachování požadavku přiměřenosti zatížení by měla jednotlivá stanoviště střídat 

protilehlé svalové skupiny (např. svaly břicha a zad, biceps a triceps ap.). Počet 

stanovišť by neměl přesahovat 10 – 15. 

- na konci tohoto věkového období můžeme již zařadit do silového tréninku i metodu 

opakovaných úsilí. Velikost zatížení může být u 15 letých chlapců kolem 60 % 

maximální zátěže (u děvčat méně), počet opakování se pohybuje kolem 10. Vhodné 

je rychlejší provedení daného cviku, ale není bezpodmínečně vyžadováno. Tato 

metoda však vyžaduje 2 – 3 letou silovou průpravu (viz výše bod a) a b)) a trenér by 

ji měl využívat jen u těch svěřenců, kteří nejsou biologicky retardováni 

Jiné metody rozvoje silových schopností nejsou vhodné, zcela zásadně bychom měli vyloučit 

takové, které překonávají vysoké až maximální odpory (Dovalil 1989). Jejich zařazení do 

tréninku je až kolem 17 – 18 let. Jednotlivá cvičení by neměla nadměrně zatěžovat páteř a velké 

klouby, které ještě nejsou dostatečně vyvinuté, a může na nich dojít k negativním změnám. 

Vlastnímu silovému cvičení musí předcházet důkladné rozcvičení a zapracování, které by mělo 

mít podobu jednoduchých posilovacích cviků (kliky, dřepy, shyby, cvičení s malými činkami 

– rotace, švihy apod.) navozujících potřebné napětí ve svalech. Posilování musí být doplněno 

protažením zatěžovaných svalů a po ukončení silového tréninku by měl vždy následovat blok 

kompenzačních a vyrovnávacích cvičení. 

 

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 
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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. 

 

Specifickou oblastí je posilování děvčat. S ohledem na odlišnou stavbu těla se doporučuje 

používat lehčích zátěží a nezařazovat do tréninku některé cviky, zatěžující především dno 

pánevní (jedná se o různé hluboké dřepy, dřepy v roznožení apod.). 
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3.4. VYTRVALOSTNÍ SCHOPNOSTI 

Vytrvalostní schopnosti jsou v dětském věku v podstatě na hranici maximálního rozvoje 

(Pauer 1981). 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, Malina – Bouchard 1991). 

V tréninku je však vhodné vytrvalost stimulovat především z důvodu zvýšení odolnost 

dětského organizmu tak, aby byl schopen snášet bez větších problémů tréninkové zatížení. To 

mohou požadovat všechny sportovní specializace. Její zařazování do tréninku současně přispívá 

k rozvoji srdce, plic a cév a tím i k lepšímu zdravotnímu stavu, který je u dětí také potřebný. 

Její význam se s přibývajícím věkem zvyšuje. Ve většině sportů vytváří určitý „podklad“ pro 

ostatní schopnosti, proto dochází k nárůstu zatížení i ke specializaci vytrvalosti. 

Proto ve věku do 10 není potřeba zvláštní trénink zaměřený na cílený rozvoj vytrvalosti. Kolem 

11 – 12 roku se začínají vytvářet dobré předpoklady k nárůstu dlouhodobé vytrvalosti, ale není 

vhodné děti přetěžovat. Především v období puberty se může výrazně zvýšit schopnost 

maximálního využití kyslíku ve svalech, a proto v tomto věku by měl mít trénink vytrvalosti již 

své pevné místo. 

 

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 tj. střídat cvičení 

nižší a vyšší intenzity, přičemž se nemusí jednat pouze o běh. Zatížení 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.). Obdobná cvičení je možno dělat i ve sportovně specifickém zatížení. 

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 
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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. 

 

Obrázek č. 4: Záznam tepové frekvence pomocí sporttestru. Příklad využití hry (řízené a 

neřízené) jako prostředku rozvoje vytrvalostních schopností (podle Periče 1992).  

 

 

Při rozvoji anaerobní (krátkodobé) vytrvalosti je tréninku dětí na místě velká obezřetnost. Děti 

před pubertou mají poněkud jiný metabolismus než dospělí a ten se projevuje i při rozvoji 

krátkodobé vytrvalosti. Děti mají velmi malou produkci enzymů (především  

fosfofruktokinázy), které je potřebná pro využívání laktátu jako energetického zdroje pro práci 

svalů. Z tohoto důvodu se u dětí před nástupem puberty zatížení pro rozvoj anaerobní 

vytrvalosti nedoporučuje. S jeho rozvojem je možné začít kolem 14 – 15 roku. Zatížení pro 

rozvoj anaerobní vytrvalosti je obvykle charakteristické: 

Délka zatížení:  1 – 2 minuty 

Intenzita: co možná nejvyšší (SF dosahuje hodnot kolem 190 – 200 

tepů.min-1) 

Délka odpočinku: v poměru 1 : 3 (2 min. zatížení : 6 min. odpočinek), je ale možné 

délku i postupně zkracovat 

Počet opakování: podle délky jednotlivých zatížení kolem 15 min (4 – 5 opakování. 
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Na trénink anaerobní vytrvalosti je však v přípravě dětí času dost a není potřeba s ním příliš 

spěchat. Rozhodně by mu měl předcházet alespoň 3 – 4 letý rozvoj aerobní vytrvalosti. 

 

3.4.1. SPECIFIKA STIMULACE VYTRVALOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ V DĚTSKÉM VĚKU 

Při tréninku vytrvalosti se využívá široké množství prostředků. Především při rozvoji 

dlouhodobé vytrvalosti nehraje ve sportovní přípravě dětí obsah cvičení až tak zásadní roli, 

důležitější je reakce organizmu na zatížení, tj. činnost dýchacího systému a srdce. Proto 

zařazujeme většinou taková cvičení, která umožňují kontrolu srdeční frekvence. Jedná se 

většinou o běh, jízdu na kole, kanoistiku, veslování, běh na lyžích apod. Určitým negativem 

těchto prostředků je možná monotónnost při déletrvajícím zatížení, která má především u 

menších dětí nemotivující účinek. Tomu se dá předcházet několika způsoby. Střídat různé 

prostředky cvičení (např. běh a koordinační prvky), využití některých méně tradičních 

prostředků (švihadlo, kolečkové brusle apod.) a samozřejmě hry. V tréninku můžeme využívat 

také různé formy překážkových drah, většinou využíváme přírodních překážek. 

Další variantou her jsou drobné hry a hry v přírodě. Jedná se o speciální hry zaměřené na 

dlouhodobý pohyb, které kromě vysoké emotivnosti cvičení mají také značné nároky na 

dýchání a činnost srdce.  

Určité problémy mohou při rozvoji vytrvalostních schopností nastat u děvčat v pubertálním 

věku. Ty vzhledem ke své mentalitě často odmítají „mužské“ typy zátěže. Většinou preferují 

rytmické cvičení, doprovázené hudbou. Proto může trenér využít některou z forem aerobiku, ať 

již cvičení vede sám, nebo využije pomoci kvalifikovaných cvičitelek. A samozřejmě tuto 

možnost s úspěchem využíváme i v tréninku chlapců. 

V současnosti jsou využívány i jiné prostředky rozvoje vytrvalosti, které umožňují poměrně 

přesné dávkování zatížení. Mezi hlavní patří skoky přes švihadlo, „bruslení“ na skluzné desce, 

nebo tzv. indoore cycling – jízda na byciklovém ergometru a množství dalších.  

Do tréninku vytrvalosti můžeme s úspěchem zařazovat i turistické pochody a cyklistická 

putování. Výhodou těchto prostředků je spojitost „kondice“ s pobytem v přírodě a s tím spojené 

prožitky a zážitky. 

Malé děti kolem 10 let jsou již schopny absolvovat ujít kolem 15 km a pozdějším věku můžeme 

zařazovat i pochody v délce 20 – 25 km. Cyklistická putování jsou náročnější na organizaci i 

zabezpečení. Trenér by měl také zvažovat profil trati, nejsou vhodné trasy s velkým výškovým 

převýšením (a to jak z hlediska stoupání, tak sjezdů) a volit cesty mimo frekventované dopravní 

trasy. 
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3.5. POHYBLIVOST 

Pod termínem pohyblivost (nebo kloubní pohyblivost) chápeme ve sportu předpoklady pro 

rozsah pohybů v jednotlivých kloubech – schopnost vykonávat pohyby ve velkém kloubním 

rozsahu. Někdy se také označuje termínem ohebnost nebo flexibilita (Ružbarský 2018). 

Každá sportovní disciplína využívá pohyblivost jiným způsobem. Jsou sporty, které závisí na 

maximálním kloubním rozsahu (moderní gymnastika, skoky do vody, synchronizované 

plavání), sporty, které vyžadují velký kloubní rozsah pouze v některých aspektech (karate – 

pohyblivost v kloubu kyčelním, plavání – pohyblivost v kloubu ramenním apod.). Ostatní 

sporty využívají pohyblivost spíše jako nepřímou součást kondice, která jim umožňuje lépe 

využít druhých pohybových schopností. 

Úroveň pohyblivosti v praxi ovlivňuje řada činitelů. K hlavním patří: 

- tvar kloubu,  

- pružnost vazivového a kloubního aparátu,  

- aktivita reflexních systémů ve svalech a šlachách,  

- síla svalů kolem daného kloubu (tzv. atomistů a antagonistů),  

- pohlaví (děvčata mají vyšší přirozenou pohyblivost než chlapci),  

- a další aspekty jako je denní doba (ráno je menší pohyblivost než odpoledne), teplota 

prostředí (v zimně je nižší pohyblivost, než v teple), rozcvičení apod. 

Přiměřená úroveň pohyblivosti nesouvisí v dětském věku jen s výkony v daném sportu. Může 

působit i jako preventivní činitel zranění, zkrácené svaly mají vyšší náchylnost k natržení či 

jinému poškození. Na druhou stranu ani opačný extrém není vhodný. Příliš velká úroveň 

pohyblivosti, která je nad fyziologickou kapacitu kloubu (tzv. hypermobilita) může přinášet 

negativní dopady. 

Význam pohyblivosti se ve sportovní přípravě dětí nachází ještě v jenom směru. Protahovací a 

vyrovnávací cvičení umožňují předcházet negativním vlivům jednostranného zatížení na držení 

těla. To se stává velkým problémem současné dětské populace, a tak získávají kompenzační 

cvičení na důležitosti. Proto věnujeme pozornost rozvoji optimální úrovni pohyblivosti 

v dětském věku ve všech sportovních odvětvích, i u těch, která přímo nevyžadují její dobrou 

úroveň. 

 

Metody rozvoje pohyblivosti můžeme dělit podle dvou kritérií: 

a) aktivita pohybu  

 aktivní pohyb - provádění  pohybu vlastními silami, 
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 pasivní pohyb - krajní polohy se dosahuje  vnějšími silami (pomocí  partnera, 

gravitace aj.) 

b) dynamika provedení  

 dynamické provedení -  cviky jsou  prováděné švihovým způsobem  

 statické provedení - jde o dosažení  určité polohy a  setrvání v ní (tzv. strečinková  

cvičení). 

Tato kritéria je možné navzájem kombinovat, čímž vznikají 4 základní metody rozvoje 

pohyblivosti.  

Dále vyčleňujeme speciální metody, které slouží k cílenému rozvoji kloubní pohyblivosti ve 

vybraných kloubech. Mezi ně patří metoda kontrakce - relaxace - protažení. 

 

Aktivní dynamická cvičení 

Využívá se pohybové energie části těla v podobě švihových cvičení či hmitů. Protažení se má 

postupně zvyšovat, zpětný výkyv snižovat. Trhavé a tvrdé pohyby vedou k aktivaci negativních 

reflexů ve svalech (napínacího reflexu, který způsobuje prudké stažení protahovaného svalu), 

proto je nutné cvičit měkce. Nezbytný je velký počet opakování 15 až 30 x (i více) u jednoho 

cviku.  

 

Pasivní dynamická cvičení 

Tato cvičení jsou obdobná jako aktivní dynamická cvičení. Provádíme rytmické kmihy s 

rostoucím rozsahem pohybu až do krajní polohy. Natažení svalu je dosaženo vnější silou 

(nejčastěji působením partnera, gravitace nebo opory). I zde platí metodická doporučení 

uváděná pro dynamická cvičení. Při provádění je třeba dbát na měkké, citlivé provedení, jinak 

může dojít ke zranění.  

 

V současnosti se ustupuje od využívání dynamických, švihových cviků a začínají se využívat 

spíše statické metody, pro které se vžil v praxi názvem strečink. 

Jedná se o cvičení, ve kterém setrváváme určitou dobu v jedné poloze. V ní dochází k velikému 

napětí ve svalech, ale není bolestivé. Toto napětí následně umožňuje zvyšovat kloubní rozsah. 

Statická cvičení mají několik základních cílů, které ovlivňují jeho podobu, tzn., jak vypadá 

délka protahování, počet opakování daného cviku apod. 
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Tyto cíle jsou: 

a)  příprava pohybového aparátu na zátěž (rozcvičení) 

 - délka výdrže je 8-10 s, počet opakování jednoho cviku je 3-5x, 

b)  odpočinek po zátěži 

- doba protažení je delší, kolem 30 s a více, počet opakování je 1-2x, 

c)  zvětšení pohybového rozsahu 

- využíváme speciální metody pro zvýšení kloubní pohyblivosti. 

 

Metody statického protahování (tzv. základní strečinku) 

Jeho podstata spočívá v delším setrvání v krajní poloze, to je tam, kde je ve svalu vysoké napětí, 

ale ještě není cítit bolest (říkáme také pod prahem bolestivosti). Sval se přitom natahuje a 

zůstává zde několik sekund, podle cíle protahování (viz výše) od 10 - 30 s. Počet opakování 

jednoho cviku je přibližně 1- 3 x (opět podle daného cíle. Během natažení se po několika 

sekundách dostavuje pocit zmenšení napětí, pokud se naopak napětí zvyšuje, signalizuje to 

přetížení svalu.  

 

Aktivní statická cvičení 

Podstata spočívá v delším setrvání v krajní poloze, do níž se dostáváme, bez pomoci vnějších 

sil, tzn. vlastní silou.  

 

Pasivní statická cvičení 

Znamená dosažení krajních poloh a setrvání v nich pomocí vnějších sil - většinou pomocí 

partnera. Tato forma představuje, pokud jde o stupeň protažení, mnohem silnější podnět než 

aktivní strečink. Ze strany partnera je třeba dbát na měkké a citlivé provedení, jinak může dojít 

ke zranění. 
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3.5.1. SPECIFIKA STIMULACE POHYBLIVOSTI V DĚTSKÉM VĚKU 

Protahování patří do každé tréninkové jednotky, zařazujeme je zpravidla v úvodní a závěrečné 

části. V úvodní části se doporučuje protahovací cvičení provádět po mírném zahřátí (rozběhání), 

často se však tato cvičení užívají zcela na zahájení jakékoliv pohybové činnosti. 

Při protahování je nutné věnovat pozornost všem svalovým skupinám. Doporučovaný postup 

protahování je začít od hlavy a pokračovat směrem dolů - šíjové svalstvo, pletenec ramenní, 

paže, prsní svaly, zádové svaly, břišní svaly, kyčle, stehna, bérec. Je vhodné věnovat zvýšenou 

pozornost především svalovým skupinám, které jsou v dané sportovní disciplíně výrazněji 

namáhané (u většiny sportovních disciplín jde především o zadní a přední stranu stehen, o 

vnitřní stranu stehen - třísla, prsní svaly ap.). 

Při strečinku je nutné, aby cvičenci při protažení rovnoměrně dýchali, aby nedošlo k zadržení 

dechu. Někdy bývá doporučováno při výdechu mírně prohloubit protažení. Obdobně na konci 

intervalu protažení se doporučuje mírně zvýšit rozsah pohybu (ale nesmí při tom dojít k 

bolestivým pocitům).  

Důležitou podmínkou je také soustředění na daný cvik. Při strečinku se není dobré bavit, smát 

se či jinak rozptylovat. Cvičící by se měl maximálně zaměřit na daný sval a cítit a tím se i 

pokusit ovlivnit protažení, které v něm probíhá. Z těchto důvodů rozvíjíme kloubní pohyblivost 

u nejmenších dětí formou aktivních dynamických cvičení. Děti ve věku cca 6 – 10 let nejsou 

ještě schopny příliš dobře vnímat polohu vlastního těla, což znesnadňuje zaujetí správné 

výchozí pozice pro strečink. Také mají problémy se soustředěnou výdrží v této poloze. Mají 

potřebu se neustále „pošťuchovat a popichovat“, což je u protahování nejen nevhodné, ale i 

nebezpečné. U starších dětí po 10 roce již můžeme strečinková cvičení bez problémů zařazovat 

do všech částí tréninkové jednotky. U malých dětí (do cca 10 let) nedoporučujeme užívat 

pasivní cvičení s dopomocí partnera (většinou dospělého). Děti ještě nemají dostatečně pevné 

kloubní pouzdro a šlachy („laxnost vazivového aparátu“) a při méně citlivém provádění by 

mohlo dojít k „přetažení“ šlach a vazů, které by mohlo v dospělosti mít negativní následky 

v pevnosti daného kloubu (Juřinová - Stejskal 1987).. 

Při cíleném protahování pro rozvoj maximální pohyblivosti je vhodné dělat strečinková cvičení 

alespoň 2x denně v délce minimálně 20 min. Přitom je vhodné svaly v této maximální poloze 

mírně posilovat. 

Při protahování je vhodné využívat i některé jednoduché pomůcky. Patří mezi ně oporné plochy 

(žebřiny, švédské bedny, lavičky či židle, na které si můžeme položit nohu do výchozí 

protahovací polohy), zařízení na větší protažení (od těch nejjednodušších, jako je ručník či 
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švihadlo, až po různá speciální zařízení kladkového typu, „superstreč“ ap.). Použití těchto 

pomůcek napomáhá lepšímu využití možností daných cviků. 

Při protahování jednotlivých svalových skupin je vhodné je provádět pomocí několika cviků, 

ne jenom jednoho. Každý cvik má svou určitou specifiku, která působí na sval a tím ho rozvíjí. 

Kdybychom užívali pouze jeden cvik, mohlo by dojít k tomu, že některá oblast svalu se nebude 

rozvíjet tak, jak bychom potřebovali. 

Protahovací cvičení mají svůj efekt spojen také s regenerací a kompenzačními aspekty. 

Protahování svalů vede k jejich zvýšenému prokrvení, pružnosti, zmenšuje se v nich negativní 

napětí. Proto se protahování užívá i jako kompenzační odpočinek po zátěži. Někdy se - 

především v přechodném období - zařazuje protahování jako samostatná tréninková jednotka. 

Velmi důležitou úlohu hraje strečink jako kompenzační faktor při posilování. Z těchto důvodů 

by se protahovací cvičení měla stát pevnou součástí tréninkového procesu nejen při vlastním 

maximálním rozvoji, v úvodní a závěrečné části tréninku a přípravě na soutěž či závod, ale i 

důležitým prostředkem regenerace a odpočinku a kompenzačním faktorem po zátěži. 

 

Ve sportovní přípravě dětí rozeznáváme ještě další metody rozvoje pohyblivosti, které jsou o 

něco náročnější na provedení, ale které na druhou stranu mohou dosáhnout vysokého stupně 

protažení.  

 

Metoda kontrakce - relaxace - protažení (někdy také zvaná metoda PNF) 

Cyklus této metody spočívá ve třech (resp. čtyřech) fázích: 

a)  Zaujetí základní polohy 

Není chápána primárně jako první fáze netody PNF, sval je natažen (obvykle prostřednictvím 

druhé osoby) do krajní polohy, která je těsně pod hranicí bolestivosti (sval nesmí bolet, pouze 

je pocit velikého tahu) 

b)  kontrakce 

v této poloze cvičenec provede statický stah daného svalu (obvykle tím, že se snaží překonat 

odpor partnera, který ovšem nepřekoná). Tato kontrakce trvá okolo 5-8 s 

c)  relaxace 

uvolnění svalu, při kterém přestává svalový stah. Toto uvolnění trvá 2 - 3 s. Důležité je v této 

fázi dýchání, to znamená, že by neměl být zadržen dech, naopak dýchání by mělo být 

prohloubené. 
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d)  Natažení 

pasivní protažení (za pomocí partnera), které jde až pod hranici bolesti (sval nesmí bolet). Tím 

je umožněno větší protažení svalu, než při samostatném pohybu. Délka protažení je kolem 8 s. 

Celý cyklus se opakuje tak dlouho, dokud se rozsah pohybu zvětšuje, tzn. do té doby, dokud je 

možné po fázi relaxace ještě provést, alespoň minimální natažení, které je bez výrazně 

bolestivých pocitů. Obvykle je možné provést celý cyklus 2 - 3x. 

 

Kompenzační cvičení 

V současném sportu dětí dochází často k jednostrannému zatížení, jehož negativní vliv se 

později projeví na stavbě těla – ať již ve zkrácení a oslabení určitých svalových skupin nebo 

v problémech s páteří. Je tedy vhodné si všímat zdravého držení těla a cvičit tzv. kompenzační 

cviky, tj. protahovací, posilovací, relaxační a uvolňovací cviky. 

Trénink ve většině sportovních odvětví je dosti namáhavý a velmi zatěžuje zádové svalstvo. Na 

bolesti v zádech se podílí svalová disbalance, která vzniká i přes rozumné tréninkové zatížení.  

Děti již ve věku kolem 10 let  začínají mít zkrácené prsní svaly a oslabené mezilopatkové svaly. 

To jim předsouvá ramena a oddaluje lopatku od hrudníku. Mají rovněž oslabené břišní svaly a 

minimálně posílené svaly kolem páteře (vzpřimovače trupu) a zádové svaly tzv. „svalový 

korzet“, který má držet vzpřímenou postavu. Při normální chůzi začínají chodit v mírném 

předklonu, a to v důsledku zkráceného svalu bedrokyčlostehenního (m. iliopsoas – vede od 

přední strany bederní páteře a upíná se na kost stehenní). Tento sval má tendenci ke zkracování 

a je tedy potřeba ho spíše protahovat, jak švihovým tak statickým cvičením. Trenéři často dělají 

chybu, když nutí děti posilovat břišní svaly s fixovanými dolními končetinami. Břišní svaly tím 

posilují velice málo a posiluje se právě bedrokyčlostehenní sval.  

Další časté problémy mají děti s páteří. Už u 8 – 9. letých dětí se objevuje skoliosa, která je 

daná nejen nevhodným sezením a nošením školní tašky na jednom ramenu, ale podporuje jí i 

jednostranné zatížení v tréninku. Proto je dobré pravidelně cvičit speciální cviky na vyrovnání 

páteře. Odborníci v této souvislosti dokonce hovoří o spinální (páteřní) hygieně.  

Odborníci se domnívají, že pro celkovou vyrovnanost a kompenzaci je dobré pro dítě hodně 

pohybu (což ostatně je pro tento věk typické). Kromě protahovacích cvičení jsou dobré i tzv. 

uvolňovací cviky (tj. pomalejší vedené pohyby) spojené s pravidelným dýcháním a velice 

důležité je zaměřit se na posilování břišních a paravertebrálních svalů, protahovat prsní svaly.  
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3.6. POROVNÁNÍ VÝVOJE POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ U DĚVČAT A 

CHLAPCŮ 

 

V roce 2018 proběhl v české republice již 4. ročník Sazka olympijského víceboje. Jedná se 

program pro základní školy, při kterém jsou děti testovány 8 testovými položkami. Testování 

je dobrovolné a je prováděno učiteli tělocviku při hodinách školní TV.  

Testování se zaměřuje do oblastí hlavních projevů všech pohybových schopností: 

 Flexibilita - testová položka hluboký předklon,  

 Rychlostně koordinační schopnost (agility) - testová položka T-běh,  

 Silově vytrvalostní schopnost - testová položka zkrácené sedy-lehy,  

 Rovnováha - testová položka postoj čápa, 

 Rychlostní schopnost - testová položka sprint 60 m,  

 Aerobní vytrvalost - testová položka běh 500 m (na prvním stupni)/1000 m (na druhém 

stupni),  

 Explosivní síla - testová položka skok (na prvním stupni)/trojskok (na druhém stupni) z 

místa,  

 Maximální síla - testová položka hod basketbalovým míčem 

Do výzkumu se zapojilo více jak 200.000 dětí (splnily alespoň jednu testovou položku), celkový 

počet dětí, které absolvovaly celou testovou baterii (všech 8 položek) bylo 97 640. 

Vlastní měření bylo realizováno v hodinách školní tělesné výchovy, a to učiteli tělesné 

výchovy. Zapojení do výzkumu bylo pro jednotlivé školy (učitele) i probandy (žáky) 

dobrovolné – v rámci programu Sazka olympijský víceboj. Po zapojení do programu byli 

jednotliví učitelé instruováni o organizaci, průběhu a hodnocení testů pomocí instruktážních 

videofilmů, v případě nejasností mohli jednotliví učitelé navštívit osobně v každém kraji 

instruktážní seminář. 

Celkový počet dětí v jednotlivých kohortách udává tabulka č. 1 

 

Tabulka č. 1: Celkový počet dětí v jednotlivých kohortách  

Věk 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Celkem 

Chlapci 1556 5693 6812 6764 6941 6138 4905 4412 3984 2753 395 50353 

Děvčata  1905 5611 6491 6537 6500 5651 4448 3939 3661 2337 207 47287 

Celkem 3461 11304 13303 13301 13441 11789 9353 8351 7645 5090 602 97640 
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Z výsledků bylo provedeno množství analýz. K nejzákladnějším patřilo porovnání vývoje 

pohybových schopností (vyjádřených výsledky v jednotlivých motorických testech) mezi 

chlapci a děvčaty. Výsledky dokumentují grafy číslo 1 až 10. 

 

 

Graf č. 1: Vývoj testu hloubka předklonu v sedu (porovnání děvčata  - chlapci) 

 

 

Graf č. 2: Vývoj testu T – běh (porovnání děvčata  - chlapci)   
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Graf č. 3: Vývoj testu zkrácený leh – sed (porovnání děvčata  - chlapci) 

 

 

 

 

 

Graf č. 4: Vývoj testu běh na 60 m (porovnání děvčata  - chlapci) 
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Graf č. 5: Vývoj testu postoj čápa (porovnání děvčata  - chlapci) 

 

 

 

 

 

Graf č. 6: Vývoj testu hod basketbalovým míčem (porovnání děvčata  - chlapci) 
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Graf č. 7: Vývoj testu běh na 500 m (první stupeň) (porovnání děvčata  - chlapci) 

 

 

 

Graf č. 8: Vývoj testu běh na 1000 m (druhý stupeň) (porovnání děvčata  - chlapci)   
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Graf č. 9: Vývoj testu skok z místa (první stupeň) (porovnání děvčata  - chlapci)  

 

 

Graf č. 10: Vývoj testu trojskok z místa (druhý stupeň) (porovnání děvčata  - chlapci) 
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Z výsledků jednotlivých testů vyplývá, že:  

 dívky převyšují chlapce v položkách:  

o postoj čápa (rovnováha) a hluboký předklon (flexibilita),  

 chlapci převyšují dívky v ostatních schopnostech:  

o T-Běh (hbitost), běh na 60 m (rychlost), hod basketbalovým míčem (explosivní 

síla), skok do dálky (explosivní síla), 500/1000m běh (vytrvalost).  

 U silové vytrvalosti – zkrácených leh-sedů na prvním stupni dívky mírně převyšují 

chlapce a na druhém stupni se poměr obrátí.  

Výsledky ve většině testů odpovídají předpokladům gendrové diferenciace mezi chlapci a 

děvčaty – děvčata lepší v rovnováze a flexibilitě, chlapci v rychlosti, síle a vytrvalosti. Poněkud 

překvapivé bylo zjištění u testu zkrácené sedy lehy, kdy děvčata mají do 12 let lepší výsledky 

než chlapci a teprve po 12. roce se výsledky přesouvají k dominanci chlapců. Tento výsledek 

je o to zajímavější, že v ostatních testových položkách se zastoupením silových schopností (hod 

basketbalovým míčem a skok/trojskok z místa) dosahují chlapci ve všech věkových kategoriích 

lepších výsledků. V této souvislosti jsme prozatím nenalezli vysvětlení tohoto výsledku. Jistě 

bude zajímavé, zda obdobné zjištění nalezneme i v dalších letech výzkumu. 
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3.7. POROVNÁNÍ VÝVOJE MOTORICKÝCH TESTŮ V JEDNOTLIVÝCH 

LETECH SLEDOVÁNÍ 

 

Sazka olympijský víceboj probíhá v České republice od roku 2014. Jedná se v současnosti o 

nejmasovější sportovní akci pro děti. V jednotlivých letech se testování zúčastnilo více jak 

100000 dětí alespoň v jedné testové položce (viz. kapitola 3.6.). Počty dětí, které v jednotlivých 

letech absolvovaly všechny testové položky, uvádí tabulka č. 2.  

 

Tabulka č. 2: Počty dětí, které v jednotlivých letech absolvovaly všechny testové položky 

2015 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Celkem 

chlapci 1307 2955 2999 2935 3114 3010 2862 2661 2623 1489 78 26033 

děvčata 1563 2761 2768 2783 2908 2702 2670 2584 2476 1050 69 24334 

celkem 2870 5716 5767 5718 6022 5712 5532 5245 5099 2539 147 50367 

2016 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Celkem 

chlapci 1026 5050 5591 5341 5144 5047 4363 4106 3846 3058 439 43011 

děvčata 1344 5090 5308 4981 4745 4834 4355 3880 3616 2559 220 40932 

celkem 2370 10140 10899 10322 9889 9881 8718 7986 7462 5617 659 83943 

2017 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Celkem 

chlapci 1552 5746 6447 6573 6242 5537 4214 4032 3776 2579 302 47000 

děvčata 1990 5810 6211 6240 5887 5040 4141 3964 3688 2126 186 45283 

celkem 3542 11556 12658 12813 12129 10577 8355 7996 7464 4705 488 92283 

2018 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Celkem 

Chlapci 1556 5693 6812 6764 6941 6138 4905 4412 3984 2753 395 50353 

Děvčata  1905 5611 6491 6537 6500 5651 4448 3939 3661 2337 207 47287 

Celkem 3461 11304 13303 13301 13441 11789 9353 8351 7645 5090 602 97640 

 

Celkový počet dětí, které absolvovaly za všechny 4 roky všechny testové položky: 

všechny 

roky 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Celkem 

Chlapci 5441 19444 21849 21613 21441 19732 16344 15211 14229 9879 1214 166397 

Děvčata  6802 19272 20778 20541 20040 18227 15614 14367 13441 8072 682 157836 

Celkem 12243 38716 42627 42154 41481 37959 31958 29578 27670 17951 1896 324233 

 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, výsledky byly podrobeny rozsáhlé analýze. Jednou 

z analyzovaných oblastí bylo i porovnání průměrných výsledky jednotlivých věkových kohort 

dětí v jednotlivých ročnících testování. Výsledky některých testů dokumentují grafy 11 až 24. 
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Graf č. 11: Test hloubka předklonu. Porovnání výkonnosti v jednotlivých letech měření - 

chlapci 

 

 

Graf č. 12: Test hloubka předklonu. Porovnání výkonnosti v jednotlivých letech měření - 

děvčata 

 

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ce
n

ti
m

et
ry

věk

Test hloubka předklonu 
Porovnání výkonnosti v jednotlivých letech měření - chlapci

2015 2016 2017 2018

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ce
n

ti
m

et
ry

věk

Test hloubka předklonu 
Porovnání výkonnosti v jednotlivých letech měření - děvčata

2015 2016 2017 2018



61 

 

Graf č. 13: Test T - běh. Porovnání výkonnosti v jednotlivých letech měření - chlapci 

 

 

Graf č. 14: Test T - běh. Porovnání výkonnosti v jednotlivých letech měření - děvčata 
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Graf č. 15: Test zkrácené sedy - lehy. Porovnání výkonnosti v jednotlivých letech měření – 

chlapci 

Graf č. 16: Test zkrácené sedy - lehy. Porovnání výkonnosti v jednotlivých letech měření – 

děvčata 
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Graf č. 17: Test postoj čápa. Porovnání výkonnosti v jednotlivých letech měření – chlapci 

 

 

Graf č. 18: Test postoj čápa. Porovnání výkonnosti v jednotlivých letech měření – děvčata 
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Graf č. 19: Test běh na 60 m. Porovnání výkonnosti v jednotlivých letech měření – chlapci 

 

Graf č. 20: Test běh na 60 m. Porovnání výkonnosti v jednotlivých letech měření – děvčata 
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Graf č. 21: Test hod basketbalovým míčem. Porovnání výkonnosti v jednotlivých letech měření 

– chlapci 

Graf č. 22: Test hod basketbalovým míčem. Porovnání výkonnosti v jednotlivých letech měření 

– děvčata 
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Graf č. 23: Vývoj celkové výkonnosti za 4 měřené roky - chlapci 

 

 

Graf č. 24: Vývoj celkové výkonnosti za 4 měřené roky - děvčata 
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Pokud budeme hodnotit výsledky jednotlivých testů je zřejmé, že u některých testů dochází při 

porovnání jednotlivých ročníků ke zlepšení, a to jak u chlapců, tak i dívek.  

Jedná se především o T – běh, kdy dochází k postupnému zlepšení a to u chlapců i dívek 

nejhorší výsledek je v roce 2015, dále 2016 a ročníky 2017 a 2018 jsou již v podstatě shodné. 

Obdobně trendy můžeme vidět i u testů postoj čápa, kdy především ročník 2015 je významně 

negativně odlišný u chlapců méně, u děvčat více). A tento výsledek vidíme i u testu zkrácené 

sedy lehy (opět výrazněji horší výsledek je v ročníku 2015 u děvčat). 

Naopak velmi homogenní výsledky v jednotlivých testových ročnících vykazují testy běh na 

60 m a hod basketbalovým míčem (a to jak u děvčat, tak u chlapců). 

U výše uvedených výsledků se můžeme zabývat příčinami. Jako nejpravděpodobnější se zdá 

být vliv určitých specifických pohybových dovedností, které ovlivňují výsledek v testu T-běh, 

zkrácený leh – sed a postoj čápa. Je tedy možné, že po prvním ročníku testování došlo k tomu, 

že učitelé i žáci se na dané testy dlouhodoběji připravovali a tento „trénink“ ovlivnil 

v pozitivním slova smyslu výsledky dalších ročníků. 

Naopak v testu hod basketbalovým míčem a běh na 60 m je vliv genetických predispozic natolik 

silný, že homogenita výsledků v jednotlivých ročnících je vysoká (i když v testu běh na 60 m u 

děvčat ve věku 6 – 7 let přeci jen určité rozdíly můžeme nalézt. 

Celkové výsledky (převedené na normalizované hodnoty v jednotlivých testových položkách) 

ukazují relativně velmi dobrou homogenitu u chlapců. Největší rozdíly jsou ve věku 6 let – 16 

bodů (což je diference 4,7 %). U děvčat jsou tyto rozdíly výraznější, v 6 letech nalezneme 

diferenci 25 bodů (7,3 %) a v 15 letech 14 bodů (tedy 3,3 %). 

Velmi zajímavé jsou však výsledky, které můžeme nalézt u děvčat po 14 roce. Ve všech testech 

dochází ke stagnaci a dokonce k výraznému propadu jak jednotlivých testů, tak celkové úrovně 

motorické výkonnosti. V některých testech se propadne výkonnost až na úroveň 11. let. Bylo 

by jistě velmi zajímavé zjistit, proč k tomuto poklesu výkonnosti dochází. Zda se jedná opravdu 

o pokles zdatnosti organizmu daný vývinem v pubertě, nebo snížení pohybové aktivity, nebo 

zda můžeme nalézt příčinu v psychice děvčat či všechny důvody dohromady anebo důvody 

jiné. Tento pokles by si jistě zasloužil samostatný výzkum. 

U chlapců také dochází k určitému poklesu, není však tak výrazný jako u děvčat. Jedná se spíše 

o jistou stagnaci výkonnosti. 
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3.8. 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. 

 

 

3.9. 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 (z českých autorů - Kostka - Wohl 1979, Lener 1983, 

Perič 1994, ze zahraničních Bulatov 1986, Lukkarila - Rautokorpi 1997, Rhodes – Twist rok 

neuveden, aj.). 

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

schopnostem i komplexnímu 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.). 

 

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, 
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ve hrách apod. Speciální obratnost se doporučuje rozvíjet modifikací pohybových her potřebám 

ledního hokeje (Lukkarila - Rautokorpi 1997). 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). Ružbarský (2014) sleduje  změny v úrovni aerobní a anaerobní výkonnosti 

v průběhu ročního tréninkového cyklu v období přechodu starších žáků a mladšího dorostu.  

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 či Kovač 1994)) 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 způsobem 
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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 (Balyi 2005). Dreyden et al. (1973) poskytuje ve své 

knize určité srovnání o metodách přípravy dětí v Kanadě, Švédsku a SSSR. 

 

  



71 

 

3.10. PROBLEMATIKA DIAGNOSTIKY ROZVOJE POHYBOVÝCH 

SCHOPNOSTÍ VE SPECIFICKÉM SPORTOVNÍM PROSTŘEDÍ  

 

Ačkoliv v odborné literatuře naší i zahraniční je problematice tréninkového procesu v ledním 

hokeji věnována velká pozornost, diagnostika, a evaluace hráčů (vlastní výběrová kritéria) jsou 

uváděna spíše ojediněle. V obecné rovině se můžeme setkat s českou a slovenskou literaturou 

zabývající se výběrem talentů (především ve sportovních hrách – např. Havlíček 1988, Kovář 

1994, Kovář 1975, Ružbarský 2006)  

V českých (resp. československých) publikacích není příliš mnoho psáno o této problematice. 

Autoři (Kostka 1975, Kostka – Wohl 1979, Horský 1977, Lener 1983 a 1987) a některé interní 

materiály ČSLH, se zabývají tímto tématem pouze okrajově. 

Většina titulů popisuje výběr talentů na základě motorického testování, kdy hodnotí 

předpoklady dětí k další činnosti v ledním hokeji na základě jejich výkonnosti v rozličných 

testech. Obvykle se vyskytují typy testů rychlostních (běh na 50 či 60 m), člunkový běh (4 x 10 

m či 6 x 9 m) a vytrvalostní testy (různě dlouhé běhy). Velmi málo se objevují testy 

obratnostního typu či testy zaměřené na zjišťování úrovně docility (např. Brace test /Štěpnička 

1976/ apod.). V některých publikacích jsou uvedeny testy typu házení a chytání míče po odbytí 

na stěnu (Lener 1983) apod. Diagnostikou aerobních a anaerobních předpokladů u hráčů na 

konci hlavní pubertální fáze píše Moroščák – Ružbarský et al. (2013). Jedná se o obratnostní 

testy s vysokou úrovní dovednostních požadavků. Jsou nevhodná pro děti, které začínají se 

sportovní přípravou, jelikož většinou nehodnotí předpoklady dětí k pohybu, ale to, kolik času 

děti věnovaly procvičování těchto dovedností (např. s rodiči) (French – Spurgeon - Nevet 

1995). 

Výše uvedená hodnotící kritéria však postihují pouze jednu oblast, kterou jsou motorické 

předpoklady pro sport. Přičemž není stanoven vztah mezi všeobecnou kondiční připraveností 

(kterou testy sledují) a herní výkonností - jako jednou z predikovaných oblastí. Z praxe jsou 

známy příklady špičkových hráčů (ve světe Gretzki, Larionov, Fleury či naši Růžička, Patera), 

kteří patřili k absolutní špičce a přesto z hlediska rozvoje pohybových schopností jsou spíše 

podprůměrní. 

Také vnitřní materiál ČSLH (Lener 1987), zabývající se výběrem talentované mládeže do 

sportovních tříd upřednostňuje pouze tato výběrová kritéria. Většina testů má také uvedeny 

určité (jednodušší či složitější) škálovací normy k hodnocení výkonnosti jednotlivých 

probandů.  
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Pouze Kostka a Wohl (1979) hodnotí specifické herní předpoklady, a to pomocí tréninkové hry 

- tréninkový „fotbálek“, či vybíjená. Vybíjenou hodnotí jako testovací kritérium lépe, protože 

je v ní využito množství prvků, které jsou shodných s herním výkonem v ledním hokeji.  

Druhou oblastí, kterou autoři postihují, jsou speciální dovednosti - především bruslařské. Zde 

je uvedeno množství testů (komplexní bruslařský test, test pro překládání, test bruslení a vedení 

kotouče) (např. Taburn 2004). Většina autorů doporučuje tyto testy provádět až po určité době, 

která slouží pro adaptaci začátečníků - mělo by dojít ke smazání vlivu sociálního prostředí, 

rodičů. Obvykle se tato doba udává nejméně půl roku od začátku přípravy. Na tato výběrová 

kritéria klade velký důraz např. Horský (1974). Na základě výsledků některých dílčích studií 

(Tramba 1997, Perič 2001a) bylo zjištěno, že není větší vztah mezi herní výkonností a 

bruslařskými dovednostmi. Proto je potřeba pohlížet na tato kritéria s určitou nedůvěrou. 

Z hlediska zahraničních publikací je situace obdobná. Existuje mnoho testů, které hodnotí různé 

parametry hráčů ledního hokeje. K nejčastějším patří např.:  

- úroveň všeobecného rozvoje pohybových schopností (např. Rhodes – Twist /rok 

publikace neudán/, a mnoho dalších) 

- úroveň speciálního rozvoje pohybových schopností (např. Rhodes – Twist /rok 

publikace neudán/, Savin 1990, Moroščák - Ružbarský 2013 a další) 

- speciální hokejové dovednosti (Page 1975, Marcotte 1975, Bulatov 1986, Tabrum 2004 

a další) 

Podobně Lariviere (1978) uvádí příklady pro výběr do různých typů programů. 

 

Při hodnocení odborné literatury je možné uvést, že téma výběru a testování hráčů je v literatuře 

zmiňováno velmi často. Tyto testy však nejsou dávány do souvislostí s výkonem (není u nich 

stanovena validita), ani další ukazatele (reliabilita, stabilita, spolehlivost) a často nejsou 

uvedeny ani normy pro hodnocení jednotlivých probandů v různých věkových kategoriích. 

 

  




