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Rozvoj vybraných koordinačných schopností  a 
rýchlostných prejavov žiakov v ľadovom hokeji 

 
 

Rozvoj koordinačných a rýchlostných schopností je jedna z najdôležitejších úloh 

všeobecnej, ale špeciálnej prípravy v ľadovom hokeji v kategórii žiakov. Na základe korelačnej 

analýzy vrcholových hokejistov podľa Bukača a Dovalila (1990), rýchlosť behu a korčuľovania na 

krátkych úsekoch spolu nesúvisí. Výsledky potvrdzujú vysokú špecifickosť rýchlostných, ale 

aj  koordinačných schopností v ľadovom hokeji, ktoré do značnej miery závisia od techniky 

korčuľovania a silového potenciálu hráča. Aj napriek tomuto faktu má však rozvoj týchto 

schopností v príprave mladých hokejistov mimo ľadu svoje opodstatnenie. 

 Hlavnou úlohou rozvoja rýchlostných schopností je zvýšiť úroveň nervovo-svalového 

prepojenia v zaťažovaných svaloch. V ľadovom hokeji sme pomerne často v rámci jednej 

tréningovej jednotky limitovaný časom na ľade, ktorý by sme v kategórii žiakov mali prioritne 

využívať na zdokonaľovanie herných zručností (technická stránka). Preto je dôležité efektívnejšie 

využívať na rozvoj vybraných prejavov rýchlostných schopnosti a koordinácie čas mimo ľadu (pred 

tréningom, po tréningu a pod.). Na tento účel môžeme využiť tzv. koordinačný rebrík (obr. 1). Ak 

ho nemáme k dispozícií, môžeme si ho vytvoriť pomocou lepiacej pásky alebo jednoducho 

nakresliť na podlahu. Predtým ako začneme s takýmto druhom rozvoja vybraných pohybových 

schopností, je potrebné naučiť hráčov správnu techniku dopadu a odrazu.  

 

 
Obrázok 1. Koordinačný rebrík (ilustračné foto) 

 

Využitie koordinačného rebríku v tréningu hokejistov: 
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• V úvodnej časti tréningu ako súčasť rozcvičenia a zahriatia organizmu. Zahriatím 

a rozcvičením prostredníctvom koordinačného rebríka nedochádza len k prekrveniu 

zaťažovaných svalov, ale aj zlepšovaniu nervovo – svalového prepojenia, čo je 

dôležitým faktorom zvýšenia výkonnosti športovca. Okrem týchto pozitívnych účinkov 

znižuje aj riziko úrazov a zranení.   

• Tento prostriedok je výbornou pomôckou pri skupinovom tréningu a to hlavne pri 

cvičeniach na stanovištiach. 

• Mladí hráči ho majú veľmi radi, keď je súčasťou prekážkovej dráhy. Pretekajú sa medzi 

sebou v rýchlosti práce dolných končatín v rôznych kombináciách a to na čas alebo 

v súťaži s druhým družstvom a súčasne to berú ako hru (zábavu). 

• Je výborným prostriedkom na rozvoj rýchlosti bočného pohybu, pričom je hlavne 

zameraný na zmeny smeru, ktoré v dnešnom ľadovom hokeji dominujú (constant change 

of directions). 

• V tréningu sa tiež využíva sa aj na zlepšenie stability kolenného, bedrového 

a členkového kĺbu, ale aj ako súčasť rehabilitácie, rozcvičenia a samozrejme v tréningu 

výbušnosti dolných končatín.  

• Je pomerne bezpečný prostriedok vhodný pre všetky vekové kategórie a výkonnostné 

úrovne. 

• Je jeden z najdostupnejších prostriedkov. Dá sa aj permanentne vytvoriť na podlahe 

(namaľovať v telocvični alebo na ihrisku). 

 

Prečo by sme mali v tréningu hokejistov využívať koordinačný rebrík? 

 

 Jeho zaradením do tréningu mimo ľadu rozvíjame u hráčov nielen pohybové schopnosti 

(koordinačné, rýchlostné a pod.), ale súčasne vytvárame širokú bázu rôznych pohybových štruktúr 

a to prostredníctvom rozmanitých krokových variácií. Je to určitá základňa všestranných 

pohybových  „vzorov“, na ktorých budú hráči stávať v hokeji, v neskoršom špecifickom tréningu na 

ľade.   

Najzákladnejšie krokové variácie, ktoré využívame v tréningu s koordinačným rebríkom sa 

nazývajú tzv. „skúšobné variácie“. Patria medzi najjednoduchšie spôsoby a môžeme ich využiť 

v rôznych častiach tréningu mimo ľadu. Rozvíjajú predovšetkým koordináciu, priestorové 

vnímanie a samozrejme sebadôveru - vlastnosti, ktoré by mal rozvíjať každý hokejista. 
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    Rozhodujúcim faktorom vo všetkých nasledujúcich cvičeniach je ich realizácia v čo 

najväčšej rýchlosti, aby bol dotyk chodidla s podložkou čo najkratší. Tieto cvičenia môžeme 

využívať aj v rámci špeciálneho rozcvičenia pred tréningovou jednotkou.  Jednotlivé cvičenia 

môžeme sťažiť tým, že ich budeme vykonávať vo dvojiciach (obr. 2). Partner prihráva počas 

cvičenia loptu (futbalová lopta, tenisová loptička, basketbalová lopta, medicinbal a pod.). Reakciou 

na viacero podnetov musí hráč realizovať niekoľko pohybových činností súčasne (multitasking). 

Podobne ako počas zápasu, keď hráč korčuľuje v plnej rýchlosti (práca dolných končatín) 

a súčasne, nezávisle od pohybu dolných končatín vedie puk a vykonáva klamlivý pohyb telom 

(práca horných končatín) v útočnej hernej činnosti jednotlivca - obchádzanie protihráča. 

 
Obrázok 2. Prihrávanie lopty vo dvojici pri využitý koordinačného rebríku  

(ilustračné foto) 

 

Cvičenia zamerané na rozvoj koordinačných schopností s využitím 

koordinačného rebríka. 
• Jeden krok do každého políčka 
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•  Poskoky jednonožne do každého políčka 

 
• Poskoky znožmo do každého políčka 

 
 

• Poskoky znožmo von a dovnútra políčka 
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• Poskoky znožmo dovnútra a von bokom 

 
 

 

•  Poskoky znožmo dovnútra a von 

 
 

• Poskoky jednonožne do každého políčka bokom (náročnejšie) 
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• Poskoky znožmo – na jednu nohu do vnútra políčka – na dve nohy von 

 
 

• Poskoky jednonožne Ľ-P vo vzore 1-2-3-4-5 

 
 

Cvičenia zamerané na rozvoj koordinačných schopností s využitím ľahko 

dostupných pomôcok. 

 
a) Cvičenia ponad čiaru 

•   Poskoky zo strany do strany na jednej nohe 
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•   Poskoky znožmo zo strany do strany  

 
 

•   Poskoky dopredu a dozadu 

 
 

b) Cvičenia vo štvorci  

• Poskoky znožmo vo vzore 1-2-3-1 

 
 

•  Poskoky znožmo vo vzore 1-2-3-4-1 

 
 

• Poskoky znožmo vo vzore 1-3-1 
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• Poskoky jednonožne vo vzore 1-2-3-4-1 

 
 

• Poskoky jednonožne s obratom vo vzore 1-2-3-4-1 

 
 

 

c) Cvičenia na bodkách 

• Poskoky znožmo na každú bodku   
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• Poskoky jednonožne na každú bodku   

 
 

• Poskoky znožmo do trojuholníka 

 
 

 

 

 

• Poskoky striedavo jednonožne - znožmo - jednonožne  
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