
  

 
Hodnocení:                                                           NOVÁK  Jan                          20. 3. 2013  
(sport: lední hokej, extraliga) 
 
1. Tělesná stavba a složení: podíl depotního tuku podle metodiky IBP (kaliperací 10 

kožních řas) odpovídá 14,15 %, u vrcholových hráčů ledního hokeje se uvádí jako 
žádoucí cca 10-12 % tělesného tuku (populační norma mužů ve věku 29 let je 21,1 % 
tuku), množství tukuprosté hmoty je velmi dobré, vyšší, 78,29 kg, u hokejistů by 
tukuprostá či aktivní tělesné hmota měla dosahovat cca 75 kg a více (populační norma 
mužů ve věku 29 let je 64,0 kg tukuprosté hmoty), index tělesné hmotnosti, body mass 
index, BMI dosahuje 25,6 kg.m-2 a svědčí o střední spíše robustnější tělesné stavbě. 
 

2. Plicní funkce: dobré, průměrné, usilovná vitální kapacita plic FVC, jednosekundový 
usilovný výdech (FEV1) a vrcholový výdechový průtok (PEF) odpovídají 111, 99 a 100 
% normy či náležitých hodnot dle věku a tělesných dimenzí, pásmo průměrných 
odpovídá 90-110 %, ideální úroveň plicních funkcí u sportovců by měla dosahovat cca 
110-120  % nál. hodnot.   

 
3. Submaximální pracovní kapacita W170: (teoretický výkon odpovídající srdeční 

frekvenci 170 min-1, stanovený na základě lineární extrapolace závislosti srdeční 
frekvence na zatížení při rozcvičovacích zatíženích) je průměrná, vzhledem k středně 
ekonomické odezvě srdeční frekvence (SF) na obě rozcvičovací submaximální 
zatížení dosahuje kapacita W170 průměrných 270 W, resp. 2,96 W/kg, což mírně 
převyšuje hodnoty u průměrné populace mužů daného věku (2,7 W.kg-1), ale 
nedosahuje k žádoucí úrovni u vrcholových hokejistů okolo 3,8 W.kg-1. 

 
4. Maximální aerobní předpoklady: velmi dobré, max. spotřeba kyslíku v testu 

bicyklovém ergometru dosáhla dobrých 58,43 ml.kg-1.min-1, plně odpovídá žádoucí 
úrovni pro lední hokej cca 58-60 ml.kg-1.min-1 a výrazně převyšuje úroveň u průměrné 
populace mužů ve věku 29 let 41,6 ml.kg-1.min-1, (resp. odpovídá 140 % této populační 
normy), ve vyjádření na kg tukuprosté resp. aktivní tělesné hmoty je hodnota také 
velmi dobrá (68,07 ml.kgATH-1.min-1), výrazně převyšuje populační normu 49,4 
ml.kgATH-1.min-1). 

 
5. Ekonomika oběhového systému: je velmi dobrá, vysoká, O2 tep (tj. podíl maximální 

spotřeby kyslíku a maximální hodnoty srdeční frekvence, vyjadřující množství kyslíku 
připadající na jeden srdeční stah) odpovídá 27,76 m, resp. relativně 0,304 ml.kg-1, což 
výrazně převyšuje populační normu pro věk 29 let (16,4 ml resp. 0,212 ml.kg-1) a blíží 
se doporučené hodnotě pro hráče ledního hokeje okolo 28 ml nebo relativně nad 
0,31o ml.kg-1, popř. i více.  

 
6. Ekonomika dýchání: je velmi dobrá, při zatížení je dechová frekvence (DF) nižší a 

dechové objemy (VT) hluboké, v submaximech dosahují 2,31 a 2,99 litrů, v maximu je 
dechový objem výrazně hluboký – 3,36 litru a odpovídá dobrému využití plicních 
funkcí, resp. 52,5 % usilovné vitální kapacity plic FVC, jako ideální úroveň se uvádí 
využití cca 55-60 % FVC. Další kritérium ekonomiky dýchání - využití kyslíku z 
ventilovaného vzduchu hodnocené ventilačním ekvivalentem pro kyslík  (VEqO2), tj. 
podíl ventilace a spotřeby kyslíku, vyjadřující počet litrů vzduchu ventilovaný plicemi, 
který připadá na 1 litr spotřeby kyslíku, odpovídá průměrné úrovni, v submaximech 
VEqO2 dosahuje středně ekonomickým 27,8 a 28,8, v maximu 32,8, jako žádoucí 
úroveň se uvádí v submaximech cca 22 a méně resp. v maximu pod 30.  

 



  

7. Silově vytrvalostní předpoklady - max. ergometrický výkon:  velmi dobrý, max. 
výkon na bicyklovém ergometru dosáhl 450 W resp. 4,93 W.kg-1, což se blíží, resp. 
zhruba odpovídá žádoucí úrovni pro vrcholové hráče ledního hokeje cca 5 W.kg-1. 
(průměrná hodnota v populaci mužů ve věku 298 let je výrazně nižší, dosahuje jen 276 
W, resp. 3,7 W.kg-1). 

 
8. Anaerobní ventilační práh: je nyní velmi dobrý, přiměřený, práh odpovídá 79,5 % 

VO2max, podobně ve výkonu dosahuje 355 W, což odpovídá 79,0 % maxima (úroveň 
prahu, co se týká VO2  i výkonu odpovídá u běžné populace cca 70 %, u kondičně 
připravených hokejistů cca 75-80 % maxima). Anaerobní práh je přiměřený v úrovni 
srdeční či tepové frekvence – 88,7 % SFmax (anaerobní práh zpravidla dosahuje 
okolo 85-90 % SF max). Pro další zvyšování fyzické kondice doporučujeme využívat 
tréninkových intenzit v pásmu anaerobního  prahu při srdeční frekvenci 170 min-1 (167-
163 min-1), intenzita aerobního pásma pro trénink základní vytrvalostí odpovídá 
srdeční frekvenci cca 152 (149-155) min-1,  intenzita anaerobního pásma pro trénink 
rychlosti (např. intervaly) cca  181 tepů.min-1.  

 
9. Max. koncentrace laktátu:  anaerobní schopnosti uplatněné v maximálním testu  jsou 

dobré, přiměřené, LAmax = 12,00 mmol/l, žádoucí úroveň se udává shodně cca 12 
mmol.l-1 event. i více.   

  
  

 
Závěry:  Celkově dobrá úroveň aerobních i silově vytrvalostních kondičních předpokladů 
pro hráče ledního hokeje, velmi dobrá je ekonomika aerobní práce, přiměřené jsou 
anaerobní předpoklady hráče (posuzováno nepřímo dle koncentrace laktátu z max. testu). 
Úroveň tělesného tuku lze považovat za hraniční, doporučujeme postupně poněkud 
redukovat tělesný tuk pomocí dietních a režimových opatření. V další kondiční přípravě 
doporučujeme rozvíjet aerobní předpoklady s využitím intenzit anaerobního prahu, 
zvyšovat silově vytrvalostní předpoklady a následně se věnovat zlepšování ekonomiky 
aerobní práce s využitím intenzit mírně nad anaerobním prahem.  
 
 
 
 
 
 
 


