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Rozvoj sily stredu tela (core strength) u hráčov ľadového hokeja 
 
                                               

Sila stredu tela môže byť relatívne nový pojem, ale podstatu tohto termínu využívajú tréneri 
a hráči ľadového hokeja už dlhé roky. Oblasť stredu tela hráča sa skladá z viac, ako len brušných 
svalov. Základný princíp rozvoja sily tejto oblasti spočíva v posilňovaní všetkých svalov, ktoré sa 
podieľajú na stabilizácii chrbtice a panvy. Pravé tieto svalové skupiny sú kritické pri transfere sily 
z väčších časti tela športovca na menšie počas realizácie herných činností na ľade.  

 
Svaly stredu tela (core) 

 
 
 

Oblasť brucha: 
 

• priamy sval brucha (m. rectus abdominis) 
• šikmé svaly brucha vonkajšie a vnútorné 

(m. obliquus  externus a internus 
abdominis) 

•  priečny sval brucha (m. transversus 
abdominis) 

 
 
 

                              Oblasť chrbtice: 
 

• vzpriamovač chrbtice (m. erector spinae č.4),   
• najväčší sval chrbta (m. latissiums dorsi) 
• (m. serratus anterior) 
• (m. quadratus lumborum) 
• lichobežníkový sval (m. trapezius) 
• (m. psoas major) 
• (m. multifindus) 
• (m. paraspinals) 
• (m. iliocastallis lumborum and thoracis) 
• (m. rotatores) 

 
Oblasť panvy: 

 
• bedrovo - driekový sval (m. iliopsoas č.5) 
• sedacie svaly (m. gluteus maximus, medius a 

minimus č.6) 
• zadne svaly stehna (m. biceps femoris č.8) a pod. 
• krajčírsky sval (m. sartorius) 
• (m. semimembranosus) 
• (m. semitendinosus) 
• (m. adductor brevis, longus a magnus) 
• (m. gemellus superior a inferior) 
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Úlohou svalov v oblasti stredu tela je stabilizovať panvu, chrbticu a pletenec ramena. 
Z tejto pevnej a vyváženej základne môžu byť potom rýchlo a kontrolovane do pohybu zapájane 
horné a dolné končatiny. Faktom je, že predtým, ako hráč výkonná prudký  pohyb (napr. streľba 
po prihrávke z prvej), centrálny nervový systém stabilizuje oblasť chrbtice v predstihu. 
Rýchlosť,  ktorou svaly stredu tela stabilizujú chrbticu môže mať priamy vplyv na silu 
(rýchlosť) pohybu samotnej končatiny. 

Tréning stredu tela hokejistu je odlišný od bežného posilňovania tým, že sa súčasne 
posilňuje dolná časť chrbta a svaly brucha (agonista a antagonista). To isté platí aj pre hornú 
časť tela. Všetky pohyby hráča do určitej miery zapájajú svaly stredu tela.  Veľmi málo 
svalových partií je pri svojom pohybe izolovaných. 

 
Prečo posilňovať svaly stredu tela u hráčov ľadového hokeja: 
 

• Vyššia efektivita pohybov 
• Zlepšenie koordinačných schopností 
• Zvýšenie úrovne sily svalov stredu tela, ale súčasne aj sily svalov končatín 
• Zníženie rizika zranenia (svaly stredu tela sa správajú ako „nárazníky“ – tlmia nárazy tela 

napr. pri bodyčekoch, skokoch a pod.)  
• Zvyšuje sa úroveň rovnováhy (stability) – jeden z limitujúcich faktorov športového výkonu 

v ľadovom hokeji 
• Zvyšuje sa celková kondičná pripravenosť hráča pre športový výkon 

  
Ochabnuté alebo zle kontrolované svaly stredu tela sa tiež spájajú s bolesťami v dolnej časti 

chrbta. Svaly chrbta sú zodpovedné za pohyby ako vystretie a ohnutie chrbtice a rotáciu trupu. 
Neprimerané a nevyvážené otrasy (nárazy) na chrbticu  preto môžu vyústiť do zdravotných 
problémov. Tento fakt môže byť trochu mylný, pretože ochabnuté svaly stredu tela vedú 
k nevhodnému postaveniu chrbtice. Vo väčšine pohybov, kde sú zapojené svaly chrbta sa 
izometricky zapájajú aj svaly brucha a tým stabilizujú stred tela. Čím silnejšie a vyváženejšie sú 
svaly v tejto oblasti, tým menšia je záťaž na oblasť chrbtice. 

    Podstata tréningu svalov stredu tela pozostáva v cvikoch, ktoré vyžadujú zapojenie čo 
najväčšieho počtu svalov (core) v koordinovanom pohybe, v porovnaní s cvikmi izolovanými, 
zameranými na špecifickú svalovú skupinu (napr. sed - ľah, tzv.  brušáky). Klasický sed – ľah, 
ktorý sa v minulosti často a s obľubou využíval, síce posilňuje svaly brucha, ale pozícia tela, 
v ktorej sa realizuje sa v hre nevyskytuje, rozsah pohybu je limitovaný a nie je stavaný na súčasný 
pohyb horných a dolných končatín, ktorý je pre hokejistu kľúčový.    

Medzi takéto cvičenia patria napríklad stabilizačné cvičenia hĺbkových svalov stredu tela na 
fitlopte (stability ball) alebo vzpieračské cviky. Ďalšie prostriedky, ktoré napomáhajú pri rozvoji 
sily stredu tela je medicinbal (medicine ball), wobble doska 
(board),  bosu doska (plate) a cvičenia pilates.                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fitlopta + medicinbal                     Wobble doska                                   Bosu plate      
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