
U15 U18 U20

4x10m
Akcelerace a 

změna směru

Start automaticky 

proběhnutím fotobuňky. 

Obrat vždy dotek nohy na 

koncové čáře. Konec 4. 

proběhnutím fotobuňky. 

Fotobuňka - čas na 

setiny sek.
11,5-13,0 sek. 10,5-11,5 sek. pod 10,5 sek.

Výdrž v přítahu 

podhmatem

Relativní síla 

HKK

Pouze pro sportovce s 

výkonem 0 u testu "Přítahy 

podhmatem".

Úchop hrazdy na šířku 

ramen, výskokem dostat 

bradu nad hrazdu a zde 

držet. Není dovoleno 

zasekáváat se bradou za 

hrazdu. Lokty u těla, tělo v 

klidu. Pokud se brada 

dostane pod hrazdu = 

konec testu.

Měříme v sek. (pokud 

sportovec dosáhne 

výkonu 1 min. - další 

testování pokračuje 

na Přítahy 

podhmatem)

45sek. 60 sek. x

Přítahy podhmatem 

(shyby podhmatem)

Relativní síla 

HKK

Úchop podhmatem, šířka 

dle preference sportovce. 

Provádíme opakované 

shyby podhmatem. Plynule 

z visu, do pozice brada nad 

hrazdu. Snaha nepomáhat 

si kopáním nohou.

Na místě počet 

opakování. Ve 

výsledném hodnocení 

přepočet na Kg 

hmotnosti sportovce. 

Vzorec pro relativní 

výkon: počet 

opakování * kg = 

relativní výkon (čím 

vyšší tím lepší)

5 7 10

Skok z místa 

Explozivní / 

Dynamická 

síla DKK

Ze stoje mírně rozkročného, 

špičky nohou těsně u 

odrazové čáry, nohy 

rovnoběžně. Hráč provede 

skok daleký odrazem 

snožmo (povolený je 

podřep, hmitání a švih 

paží). 3 pokusy. Konečné 

výsledky- přepočet na Kg 

tělesné váhy

Měřit vzdálenost v 

cm, pak přepočet na 

Kg (dle hmotnsoti 

sportovce)

Vzorec: odmocnina kg 

* odmocnina výkon v 

cm = výsledek nemá 

jednotky (čím vyšší 

tím lepší)

170 - 200cm 200-230cm 230-250cm

Yo-Yo Intermittent 

Recovery test Level 1

Test aerobní 

a anaerobní 

kapacity 

sportovce

Dráha viz obrázek. Snaha 

doběhnout za danou hranici 

vždy s pípnutím nebo před 

ním. Možnost 1 chyby (žlutá 

karta), při druhé sportovec 

končí.

Počet naběhaných 

metrů nebo Levelů. 
1000-1400 1400-2000 >2000

Pomůcky: Fotobuňka - mobilní aplikace, stativ, stopky, kužele, bluetooth reproduktor, YoYo audio záznam, hrazda, metr / pásmo

Doporučení: Info k vyhodnocení a metodika je dostupná ve videu https://www.youtube.com/watch?v=4GiY4hSRgwQ

Aplikace k měření je dostupná pod odkazem https://apps.apple.com/cz/app/fitnessmeter-test-measure/id477488986?l=cs

Další testovací sady: Další testy a testovací sady jsou pro trenéry center mládeže dostupné v aplikaci XPS sekce Testy. Testy jsou rozděleny dle kondičního zaměření

HCM - přehled testů

LIMITY
Test Schopnosti Provedení HodnoceníObrázek


