
Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 1 z 418 
 

 
 
  



Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 2 z 418 
 

  



Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 3 z 418 
 

  
 

Předmluva 
Před mnoha lety existovala vynikající kniha s názvem "The Science of Hockey" od Horsta Weina, která 
se stala po svém prvním vydání v roce 1973 s 81 000 výtisky vůbec nejprodávanější hokejovou 
učebnicí.  Bohužel je již 30 let vyprodaná, i když většina myšlenek, které byly osvěžující a jiné v těch 
dnech, je stále stejně  relevantní i dnes jak to bylo v té době.  
 
 Když můj syn začal hrát hokej, hledali jsme klub, který by nabízel dobré vedení mládeže.  Byli jsme 

nasměřováni na nejlepší v naší oblasti a zatímco trenér dobře motivoval děti, byl ale stejně používán 
starý „line up“ postup a rutina, kdy děti čekají, než na ně přijde řada a rychle se začnou nudit a 
nevěnují pozornost tomu, co bylo řečeno trenérem, kterého rady byly ale jako celek velmi dobré.   
Musel být způsob, jak dělat cvičení, které udrží zájem dětí po celý trénink a myslel jsem si, že bych 
mohl použít některé ze značných kontaktů, které jsem měl  přes mé webové stránky 
www.fieldhockey.com 

  
Díky dobré náhodě jsem se setkal s FIH Master trenérem Horstem Weinem a zmínil se mu o projektu, 
který jsem hledal. Bylo mi řečeno autorem 34 učebnic – který aktuálně stimuloval fotbalové trenéry 
světoznámých klubů jako Inter Milán, Atlético Peñarol Montevideo, FC  Barcelona, UNAM "Puma" de 
México, Villareal, Schalke 04, Bayer 04 Leverkusen,  Cruz Azul, Club America (México) a Arsenal 
Londýn - že na počátku 80. let byl zaveden ve Španělsku model hokejového rozvoje, který pomohl  
k výchově stovek dobrých talentů, kteří k překvapení zbytku hokejového světa o deset let později 
získali olympijské zlaté a stříbrné medaile.  Co máte teď v přední části je jeho úspěšný program nebo 
model koučování, který snad bude i pro vás - Klíč k lepšímu hokeji.  
 
Nevím moc o trénování, ale použil jsem tyto cviky s dětmi z našeho klubu, když trenér nebyl  
k dispozici.  Jejich reakce byly velmi  pozitivní a říkaly, že se naučili více za jeden večer než za celý 
měsíc a  důkladně si trénink užily.  Můj syn převzal některá cvičení za jeho vlastní a jeho hokej se 
zlepšil ve skocích. Přenesl jsem některá cvičení do klubů, které byly orientovány na výhry v zápasech 
a obrat byl opravdu pozoruhodný.  Jeden konkrétní klub sice přišel o postup do vyšší soutěže, ale to 
bylo jen kvůli jejich  selhání na začátku sezóny před použitím některých z cvičení zde obsažených.  
 
Nemám absolutně žádnou pochybnost, že po jeho prvním příspěvku k rozvoji  moderního hokeje přes 
"The Science of Hockey" a "Advanced Science of  Hockey ", bude obsah tohoto digitálního koučování 
nástrojem dalšího převratu klubového a školního hokeje po celém světě.  Jak se ukázalo ve 
Španělsku, týmy, které používají metody Horsta, budou tak mnohem úspěšnější než jejich soupeři, že 
ty bude zajímat, co je to za tajemství.  Ačkoli jeho cvičení a zjednodušené hry jsou  primárně určeny 
pro děti, dospělí je mohou použít ke zvládnutí konkrétní dovednosti také,  protože tam je logická 
výstavba od samého počátku výuky dovednosti až po její úspěšné použití ve hře.  
 
Vím, že se budete učit, jak hrát lepší hokej používáním tohoto CD a já doufám, že to  zvýší váš požitek 
z tohoto sportu, které jsem miloval mnoho let.  

 George Brink, Webmaster www.fieldhockey.com  

  

http://www.fieldhockey.com/
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Úvod  
 

Až příliš často jsou děti uváděny do komplexních sportovních aktivit, pro které nejsou ještě fyzicky 
ani psychicky připraveny.  Očekávat, že dítě pochopí a bude reagovat na složité situace hokejového 
zápasu 11 proti 11, to bude pouze plodit frustrace a pocity selhání.  
 
Klíč k lepšímu hokeji uvádí trenéry do vzdělávacího programu, který bere v úvahu aktuální fyzický a 
duševní vývoj každého mladého hráče. Program podporuje postupný vývoj správných technických, 
taktických a  fyzických schopností hokejistů ve věku 7-14 let. Tato publikace obsahuje Klíč k lepšímu 
hokeji, inovativní systém koučování, který je šitý na míru kognitivní kapacity a fyzických schopností  

v každé věkové skupině.  Většina knih pro koučování mládeže prezentuje obecné pokyny a cvičení, 

které se použijí pro všechny děti, které se účastní přípravy, bez ohledu na jejich věk.  Ale v této 
publikaci je instrukce nahrazena stimulací, která je fixována na specifické vlastnosti dětí.  
 
Místo toho, aby děti byly povinny se přizpůsobit hokejové hře, byla hra upravena autorem na jejich 
duševní a fyzické stupně vývoje, co vede k lepší a zábavnější formě učení složitého hokeje.   
 
Tento model je v podstatě receptem na koučování hokeje. To vám dává potřebné složky hry a 
proporce, v nichž mají být tyto složky míchány, aby bylo dosaženo příjemného a účinného tréninku.  
A co je nejdůležitější, vysvětluje, jaké dovednosti se nejlépe učí během každé fáze vývoje mladých  
hokejistů. Všechny výzkumy byly provedeny; můžete je jednoduše použít pro svůj tréninkový 
program.  
 
Kniha Klíč k lepšímu hokeji je rozdělena do deseti kapitol. Část 1 vysvětluje v kapitolách 1 a 2 

vývojové charakteristiky dětí a popisuje, jak nejpoužívanější praxe koučování skutečně pracuje proti 

rozvoji myšlení a organizmu hráče. V těchto postupech jsou děti trénovány stejnými způsoby jako  
dospělí, i když hra dospělých je příliš složitá pro duševní a  pohybové schopnosti dítěte. Řešení tohoto 
problému je k dispozici v Modelu hokejového rozvoje, který orientuje trenéry na koučování podle 

věku v různých úrovních složité a obtížné hokejové hry.  

 
 
Využití Modelu hokejového rozvoje ve školách a klubech sníží získávání nesprávných návyků, které 
omezují výkon mladých hráčů na nejvyšší úrovni.  Tyto nesprávné návyky vychází přímo ze způsobu, 

jak hráči  trénovali a hráli na nižších úrovních.  
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Kapitola 3 v části 2 této publikace obsahuje základní hry a cvičení, která tvoří první úroveň Modelu 
hokejového rozvoje. Budete se učit hry a cvičení, abyste naučili své mladé hráče základům, jako 

driblování, přihrávky, příjem míčku, napadání a střelba. Úroveň 1 také obsahuje zjednodušené  
soutěže, hokejový desetiboj a Triatlon 2 proti 2 pro hráče od věku 7 let.  
 
Kapitola 4 vás uvede do druhé úrovně Modelu hokejového rozvoje, kde děti nejen hrají, aby se 
naučily něco podobného jako v úrovni 1, ale nyní se učí hrát jako nejlepší hráči na světě. Pomocí řady 
zjednodušených herních situací se hráči učí reagovat na kognitivní a fyzické požadavky hry. 
Zjednodušená hra zachovává kontextovou povahu celé hry bez toho, aby kladla příliš velké technické 
požadavky na hráče v těchto raných fázích.  
 
Naučit se pochopit komplexní hokejovou hru lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím nácviku 
logického postupu zjednodušených her s postupným nárůstem počtu hráčů v týmu. Minihokej je  
úvodem, ve kterém se hráči učí správně číst hru a hrát hokej nejdříve v hlavě před použitím jejich 
hole. Systematicky se vyvíjí herní inteligence, vštěpuje se mladým hráčům, aby nejdříve vnímali a 

analyzovali herní situace, pak přijímali správná rozhodnutí a nakonec prováděli s holí to, co mozek 
požadoval několik sekund dříve.  
 
Kapitola 5 postupuje od minihokeje přes hokej 5 proti 5 pro hráče ve věku 10 let k hokeji 6 proti 6 

pro 11 let staré děti. Je zde prezentován trénink orientovaný na věk - program zjednodušených her 
pro týmy tvořené jen 3  hráči - s cílem přiblížit dětem v tomto věku obtížnosti a složitosti nových 
soutěží.  
 
Rozvoj mladých hokejových brankářů je tématem kapitoly 6 a důležité rady k tréninku trestného 
rohu v útoku i v obraně jsou uvedeny v kapitole 7 spolu s podrobnými informacemi pro úder do 
míčku.  
  
Kapitola 8 se zaměřuje na hokej 8 proti 8 pro hráče ve věku 12 a 13 let a vysvětluje jeho mnohé 
výhody namísto hraní plné hry.  Hokej 8 proti 8 je považován za ideální most pro uvedení mladých 
sportovců do plného hokeje (11 proti 11).  
 
Část 3 se dívá do budoucnosti a zdůrazňuje, že jediný způsob, jak rozvíjet zdravé, šťastné a 
talentované hokejisty je následovat jejich přirozený vývoj. Spěch v tomto vývoji brání jejich zdravému 
formování a budoucím výkonům.  
 
Je čas pro všechny trenéry, ať už nováčky nebo zkušené, aby přehodnotily své způsoby koučování a 
upravili své tréninky a soutěže pro potřeby dětí, které jsou jim svěřeny.  
  
"Klíč k lepšímu hokeji" je nástroj, který potřebujete pro vytvoření úspěšného hokejového programu 
se spokojenými mladými hráči.  
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ČÁST 1 
 

 

 

 

 Nová filozofie 
hokejového koučování 
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Nová filozofie hokejového koučování  

 
 
Je všeobecně známo, že obsah vzdělávacího programu, odborné znalosti a zkušenosti trenérů  
s dětmi, sociální život v klubu nebo ve škole, jakož i struktura soutěží do značné míry určují, zda mladí 
hráči si vyberou hokej jako jejich životní sport.  
 
Umění rozvíjet efektivní trénink a výhodné programy pro děti spočívá ve vědění, pro které druhy 
tréninku a soutěží je hráč připraven v dané fázi jeho nebo její fyzického a duševního rozvoje. Děti se 
budou učit rychle,  účinně a důkladně jenom tehdy, když požadavky na trénink nebo  soutěže 
odpovídají jejich intelektuálním, psychologickým a motorickým dovednostem.  
 

Pojem připravenosti (dispozice určitého stupně zralosti) je  předpokladem pro jakoukoliv činnost a 
proto se aplikuje ve všech aspektech výuky a  učení.  Před přijetím dítěte do školy se učitelé sami 
sebe ptají, zda to dítě  je připraveno nebo dostatečně zralé, aby zahájilo školní docházku, nebo zda on 
nebo ona jsou připraveni mít prospěch  z vyučovacího procesu.  Učitelé rozhodnou, zda dítě může 
úspěšně plnit  výzvy prvního školního roku, nebo že by bylo lepší nechat to dítě dozrát ještě jeden rok 

s aktivitami, které jsou vhodnější pro jeho nebo její duševní a fyzický stav. 
  

Otázka zralosti je také důležitá v oblasti motorické výuky.  Bez ohledu na  následky, dospělí musí určit 
věk, ve kterém existují určité záruky, že dítě může dosáhnout tohoto cíle. Před tím, než budeme 
například učit dítě jezdit na kole, musíme se nejprve zeptat, kdy děti obecně získávají schopnost 
udržet rovnováhu pouze na dvou kolech.  
 Zkušenosti nám ukázaly, že jakýkoli pokus tak učinit dříve, než dítě je připraveno (před asi  čtvrtým 
rokem věku) se nezdaří, protože příroda ještě nezařídila prostředky koordinace  a vyvážení.  
 

Pojem připravenosti musí být rovněž použit na sportovní aktivity dětí.  
Ta otázka, kterou by se trenéři měli ptát: v jakém věku je dítě připraveno, aby úspěšně čelilo  

požadavkům soutěží dospělých?  Pokud by si jeden sport nebo federace byly vědomi  pojmu 
připravenosti, děti do 14 let v našem hokeji, házené, rugby, nebo v hokejových klubech  by nikdy 
nebyly podrobeny v tak raném stádiu otestování sebe sama v  soutěžích, pro které nebyly vyškoleny,  
nebo jednoduše připraveny.  Děti  potřebují být vystaveny postupné stimulaci v tréninku a v sérii 
progresivních  soutěží tak, že v průběhu let jim toto umožní růst krok za krokem bez spěchu do her 

dospělých. 
  
 
 
 

"Lze jenom málo získat, ale lze mnoho ztratit pokusem nutit mladé hráče do plné verze hry před 
tím, než jsou fyziologicky, biomechanicky a kognitivně připraveni k této činnosti.  
 Jedním ze základních cílů výuky je potřeba zajistit, aby každý hráč měl vysokou úroveň úspěchu.  
Proto je třeba, aby byl posouzen vývoj připravenost hráčů v každé věkové  skupině".  

 DAVID HEMERY v "Honba za sportovním excelentním výkonem"  
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Umění výuky spočívá v poznání pro jaké aktivity (technický pohyb, taktické  chování nebo komplex 
soutěží) je hráč připraven v určité fázi fyzického a duševního vývoje.  
 
Bohužel, je to síla zvyku, která představuje největší překážku  pokroku v mládežnickém hokeji. 
Tradiční metody jsou často slepě následovány, aniž by poskytly dostatečné informace o důsledcích a 
to jak v tréninku, tak i v strukturování mládežnických soutěží.  
Abychom dokázali poslat tyto myšlenky do zapomnění a dosáhli lepších výsledků v budoucnosti, 
trenéři, administrátoři a svazy musí nejprve přezkoumat strukturu a organizaci  jejich programů pro 
hokej mládeže.  Komplikované hry dospělých musí být zjednodušeny až  na logický průběh soutěží 
s myšlenkou postupného, snadného růstu požadavků tak, aby byly výborně přizpůsobeny skutečným 
duševním a tělesným schopnostem a dovednostem dítěte. Dětem by měly být předloženy pouze ty 
cvičení, hry a problémy, které vyhovují jejich aktuálním schopnostem, zájmům a očekáváním. 
Vzdělávací program, stejně jako soutěže pro děti by měly být jako jejich boty.  Měly by jim 
perfektně vyhovovat, aby se v nich dobře cítili.  
 
 Chceme-li zlepšit rozvoj mladých hráčů, je důležité, abychom si uvědomili omyly provedené  
v minulosti. Odstraňování těchto chyb je prvním krokem k  efektivnějšímu tréninku a výukovým 
metodám.  
  
 

"Když nevíte, kam jít, nezáleží na tom, pro kterou cestou se rozhodnete" 
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Kapitola 1:  
 

Všechny věci v přírodě mají období těhotenství a musí projít přes patřičné fáze svého vytváření. 
Každá lidská bytost má projít různými fázemi vývoje předtím, než konečně dosáhne dospělosti.  
Příroda nebere zkratky, je v ní přirozený, neuspěchaný vývoj ve všem.  
 

Trenéři, hráči, rodiče a administrátoři by měli zkopírovat moudrost přírody.  Být netrpělivý a spěchat 
s vývojem mladého hokejisty v tréninku a výuce má často za následek slabé výkony u starších hráčů, 
kteří se ukazovali jako příslib, když byli mladší.  Co trenéři potřebují je tréninkový plán nebo model, 
který pak umí dokonale přizpůsobit, aby se do něj vešli jejich měnící se hráči a jejich kognitivní a 
motorické schopnosti.  
 

Chcete-li pracovat v souladu, ne proti vyvíjejícímu se tělu a mysli jednotlivce, všechny hokejové  

soutěže mládeže a vzdělávací programy musí respektovat zákony přírody a vzít v úvahu  skutečný 
duševní a fyzický stav svých mladých účastníků.  Jak děti dospívají,  hry, ve kterých se soutěží by se 
postupně měly stávat těžší a složitější. V  dobře strukturovaném schématu mladí hokejisté rostou 
stejným tempem, jako rostou jejich soutěže ve složitosti a obtížnosti.  

  

 
Přirozený rozvoj mladých hráčů  

 

 
 
 
 
 "Jednou z hlavních obtíží pro pokrok v hokeji není to, že obecně nepřijímáme nové myšlenky,  ale že 
se bráníme příliš dlouho, abychom se zbavili starších zastaralých."  
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AKTUÁLNÍ PRAXE V KOUČOVÁNÍ 
 
Většina hráčů, bez ohledu na jejich státní příslušnost, neví jak využít  jejich potenciál, který tak 
zůstane nevyužitý a spící.  Je smutné, že nejlepší trenéři nefungují  na prvních úrovních zezdola, 
protože trénovat mladé hráče jim jen zřídka přináší ekonomický profit. Trenéři s většími znalostmi a 
zkušenostmi jsou místo toho přitahováni seniorskými  týmy, které si mohou dovolit poskytovat jim 
vyšší platy.  
 

Toto selhání v přilákání vysoce kvalifikovaných trenérů znamená, že mladí hráči ve školách a  

v klubech jsou vystaveni nízké kvalitě a nudnému poučování.  Ve většině případů jsou děti  trénovány 
stejným způsobem jako byli vedeni dospělí, bez přihlédnutí k přirozenému řádu a progresivnímu 
vývoji mladých hráčů v čase. Provizorní nebo nahodilé systémy, které přijala většina trenérů, neřeší 
jemné problémy zajištění kvality koučování mladých hráčů.  Navíc, koučování mládeže v počátečních 
fázích je příliš důležité pro budoucí rozvoj hráčů, aby bylo možné trenéry narychlo sestavit osobité 
metody tréninku.  
 

Foto: A.Wälti  
 
 
"Příroda říká, že děti by měly být dětmi do té doby, než  se stanou dospělými.  Pokud se budeme 
snažit změnit tento přirozený řád,  budeme dosahovat dospělosti předčasně, ale bez základní 
podstaty  i bez síly".  
 Jean J. Rousseau  
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PŘEDSTAVUJEME SLOŽITĚJŠÍ ČINNOSTÍ PŘÍLIŠ BRZY   
 
Jeden problém u většiny metod tréninku a soutěží je, že zavádějí komplexní  hry a herní situace před 
tím, než jsou děti na ně připraveny.  Dokonce i hokejisté hrající na klubové úrovni obecně selhávají  
v jedné ze tří her a tak musíme uznat, že  hokej je komplikovaná hra.  Výzkum ukázal, obecně řečeno, 
že čím mladší  hráč, tím je vyšší procento selhání v soutěži. Nízká úspěšnost (méně  než 50 procent 
úspěšných akcí) je pozorována u začátečníků mezi osmým a devátým rokem soutěží již ve hrách se 
šesti hráči v týmu (6 proti 6).  Hráči čelí bezpočtu obtížných a komplexních problémů i ve hře hrané  
s těmito redukovanými týmy. V  soutěžích s 11 hráči v týmu, jak se stále ještě děje v mnoha částech 
světa, bylo pozorováno, že jeden tým ztratil míček čtyři až šestkrát v průběhu jedné minuty hry (tj. 
v efektivní hrací době 40 sekund)!  
 

Mladí hráči by neměli být obviňováni za dosažení tohoto vysokého procenta neúspěšných akcí.  Je 
třeba si uvědomit, že všechny děti selhávají často, a to nejen v hokeji, ale také v  jiné fyzické a duševní 
činnosti, pokud nejsou postupně připraveny na úkol.  
 

 V současném tréninku a soutěžích jsou děti žádány, aby čelily herním situacím, které jsou  prostě nad 
jejich limity nebo rozsah v daném stádiu jejich psychomotorického vývoje.  
 

Vystavování dětí příliš složité činnosti před tím, než budou připraveny, jenom posiluje selhání  a 
frustraci.  Když jednotlivci zažívají častá selhání, ztratí nejen zájem  a sebeúctu, ale můžou se také 
často cítit neschopni čelit situacím, které ve skutečnosti jsou pro ně v té době příliš obtížné a složité. 
Výsledkem může být stres a odchod.  

 
 
 POŽADUJEME PŘÍLIŠ MNOHO PO MLADÝCH HRÁČÍCH  
 
Mladí hráči se snaží překonat nejen složitosti hry, ale také zvyšující se požadavky, které jsou na ně 
kladeny v rámci omezeného množství tréninkového času a osobní  pozornosti.  To je těžkou výzvou 
jak pro trenéry, tak i pro hráče, aby stále více dětí bylo zapojeno do hokeje, ale s menším časem a 
prostorem k dispozici. Výuka nebo učení hokeje, stejně jako soutěže v něm, tradičním způsobem 
nedostatečně stimuluje těla a mysli mladých hráčů a hodně z jejich talentu je ponecháno  
neobjevené.  
Hrát s míčkem maximálně 70 sekund v celém zápase nebo být aktivní méně než 15 minut z 90-ti 
minutového tréninku neumožňuje hráčům plně rozvíjet jejich potenciál. Přesto jsou hráči stále vedeni 
a nuceni hrát na vysoké úrovni.  To klade  stále vyšší požadavky na tělesné a duševní schopnosti a 
dovednosti mladých lidí.  
 

 "Zítřejší úspěch je založen na dnešní přípravě" 

 Ossler 
 
 
 POUŽÍVÁNÍ NEEFEKTIVNÍCH METOD KOUČOVÁNÍ  
 

Vezměme v úvahu toto: mnoho dětí studuje cizí jazyk v průběhu osmi let ve škole.  Pokud mládež pak 
cestuje do země, kde se nemluví jejich mateřským jazykem, často nejsou schopni aplikovat získané 
znalosti za téměř  tisíc hodin vyučování a učení.  Stejně tak věřím, že vysoce vzdělaní učitelé tělesné 
výchovy, po čtyřletém studiu různých sportovních věd v odděleních univerzity pro tělesnou výchovu, 
stále ještě nemůžou vyřešit většinu z nesčetných problémů, se kterými se setkávají v prvních 
hodinách tělesné výchovy.  Myslím, že  je to kvůli tomu, že neměli dostatek praktických aplikací svých 
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studií a nedostatečné  zkušenosti a pak, že používali metody, které jsou již zastaralé.  Znalosti,  
získané na univerzitách nebo v národních tréninkových centrech pomohly jen malému počtu trenérů 
úspěšně je konfrontovat s výzvami svého povolání.  
 

Chcete-li být informováni a využívat nejnovější informace (z nichž většina má tendenci opakovat  

sama sebe po každých dvou desetiletích), učitelé tělesné výchovy (a zejména ti, kteří vedou budoucí 
učitele) by měli aktualizovat a neustále rozšiřovat své znalosti a kapacity, aby pomohli svým 
studentům naučit se nejnovější inovace v jejich specializaci.  
Hlavní překážkou pro pokrok v koučování v hokeji je síla lehkosti a pohodlí. Z důvodů jejich vlastní 
setrvačnosti nebo netečnosti mají trenéři tendenci pokračovat se starými zvyky, spíše než aby 
neustále přehodnocovali, co je potřeba udělat a jak.  Až příliš často se používají informace a jsou 
uplatňovány cvičení a formativní programy, které již ztratily platnost.  Mnoho z nich si ani nevšimlo, 
že informace, které získali před lety již ztratily svou hodnotu.  
 

Jen několik trenérů se kouká za hranice své specializace a kombinují, míchají nebo syntetizují znalosti  
z různých, ale souvisejících sportovních věd s procesem výuky a učení. 
  

V důsledku toho se musí většina hráčů a trenérů i nadále učit pomocí neúspěchu, chyby a pokusů 
spíše než z procesu výuky.  
 

Před tím, než začnou trenéři učit konkrétní sport, jako je hokej, měli by plně pochopit, jak se dítě,  
puberťák nebo dospělý učí nejlépe a analyzovat mechanismy, které zasahují a ovlivňují  učení v každé 
z evolučních fází studenta.  Jak mladý hokejista roste a vyvíjí se, objevuje se velký počet 
fyziologických, kognitivních a sociálně-emočních  změn, které mají přímý vliv na akvizici koordinace a 
podmíněně i duševní kapacitu.  
 
 
 "Tragédie koučování mladých hráčů spočívá v tom, že mnoho trenérů ví hodně o hře,  ale nepoznají 
své mladé žáky. "  
 

 

¨ 
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DESATERO PRO VÝUKU EFEKTIVNOSTI 
 
 

1. Získání správných návyků. 
Zlozvyky zdvojnásobují množství práce pro trenéra, protože musí nejprve potlačit nesprávné návyky a 

pak učit hráče správně reagovat na tytéž podněty. Stejně jako se dá 
naučit mluvit v jazyce dobře nebo špatně, může hráč získat dobré 
nebo špatné návyky a chování v hokeji. 
 
2. Konfrontace hráčů s problémy, které jsou v rámci jejich 
možností.  
A také s poněkud složitými a obtížnými činnostmi, které po určitém 
počtu pokusů nelze zvládnout bez pomoci trenéra. Pocit schopnosti 
a úspěchu obecně vyživuje a stimuluje učení. Když jsou si hráči 
vědomi svých schopnosti a získají nějakou odměnu za jejich 
úspěch, učení bude legrace a hráči budou motivováni postupovat 
stále dále. 
 
3. Pomozte hráči naučit se rozpoznat výsledky každé hry hned po 
ukončení akce. 
Hráči, kteří jsou si vědomi výsledků jejich hry v dané herní situaci, 
budou schopni pozdějšího opakování nebo potlačení živé 
zkušenosti v podobné herní situaci.  
 
4. Učte je novým aspektům hry, v rámci těch parametrů, které jsou 
již známy. Lidé mají tendenci se učit rychleji, když už částečně znají 
schopnosti a vědomosti, které se trenér snaží rozvíjet. 
 
5. Nácvik jednotlivých prvků ze situací spojujte s podnětem a reakcí. 
První fáze učení je rozpoznat herní situaci, která se skládá  
z různých prvků. 
Chcete-li lépe poznat situaci, je důležité ji mnohokrát trénovat. 
Kromě usnadnění poznání situace má časté opakování tendenci 
posílení spojení mezi podněty a správnou odpovědí. 
 
6. Přezkoumejte a často opakujte nácvik. Vzhledem k tomu, že 
ztráta na schopnosti nebo vědomosti začne hned po tréninku, 
opakování je pro učení životně důležité. Málo opakování aktivuje 
paměť pouze krátkodobě. Přenos informací do dlouhodobé paměti 
vyžaduje opakování stejného úkolu ve více než dvou rozmanitých 
cvičeních a ve více než dvou tréninzích. 
 
 
7. Střídejte cvičení a hry. Bez měnění obsahu tréninku riskujete 
znuděné hráče. Aby se zabránilo jednotvárnosti, ztrátě 

koncentrace a nedostatku motivace u hráčů - všem těmto nepřátelům učení, trenér musí zajistit 
rozmanitost v tréninku. 
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8. Promíchejte průběh obsahu tréninku. Více podobného obsahu  
v různých částech tréninku vytváří vyšší vzájemné vazby mezi nimi. 
Je to tím, že poslední věc, kterou se naučíme, často překrývá to, co 
jsme se naučili dříve. Vzpomínky na stejné téma nebo způsob 
prezentace obsahu ještě pro dalších 15 až 20 minut může snížit 
koncentraci hráčů a jejich zájem. 
 
9. Motivujte své hráče, ať už je to pomocí chválení nebo výběrem 
činností, které je zajímají. Motivace podporuje učení. 
 
10. Stimulujte jak tělo, tak i celou mysl. Bulharský vědec Lozanov 
objevil metodu "super učení" v roce 1970: k maximálnímu efektu 
učení dochází, když učitelé používají aktivity na podporu levé  
i pravé hemisféry mozku ve stejném čase. Tradičním hokejovým 
výukovým metodám se často nedaří dostatečně stimulovat pravou 
hemisféru mozku, která je centrem tvůrčích schopností, intuice a 
orientace v čase a prostoru. Každý trénink by měl stimulovat jak 
tělo, tak i obě hemisféry mozku. 
 
"Bez pochyby je technika v hokeji velmi důležitá, ale v přípravě 
bychom měli učit naše hráče používat ji v soutěžích v pravý čas. " 

 

 

 
 

 
 
ČAS NA ZMĚNU! 
 
Co by měli udělat trenéři v těchto dnech stále více sedavého způsobu života s návyky pohodlí? Lidé 
obecně mají méně a méně fyzického pohybu. Po 8 až 10 hodinách odpočinku přes noc děti často sedí 
dalších více než 6 hodin ve škole, do které se dostanou opět při sezení v autě nebo autobusem.  
V odpoledních hodinách, poté co usedli k obědu a opět k učení, mohou cestovat autobusem nebo 
autem na trénink svého oblíbeného sportu, kde většinou stojí ve frontě a čekají, než na ně přijde řada 
s nácvikem a poslouchají pokyny trenéra. Pak se vrátí domů koukat na televizi, vyhledávat na 
internetu nebo hrát videohry. Relativně málo minut dne je vyhrazeno pro fyzické podněty, nebo jim 
umožní využít jejich tvořivost, představivost a iniciativu. Za těchto podmínek musí být celá tradice 
koučování znovu zvážena a pečlivě revidována, aby poskytla hráčům více samostatnou roli v jejich 
vlastním vzdělávání. 
 
Při rozhodování o tom to, jaká přesná role by dětem měla být přidělena, musí trenéři zvažovat fyzické 
a emocionální potřeby mládeže. Musí také pochopit fáze vývoje, aby věděli, v jakém věku jsou děti 
připraveny pro konkrétní aktivity. Tím, že trenér toto vše zvažuje, může následně zajistit nestresující, 
zábavný a efektivní hokejový program. 
 

PODPORA AKTIVNÍ ÚČASTI 
 
Spíše než se držet běžných hokejových programů, které se zaměřují na nácvik různých dovedností, 
má moderní trenér učit děti pochopit všechny aspekty hry. 
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Příliš mnoho cvičení zabije vrozený potenciál mladých hráčů! V průběhu času můžou trenéři pečlivě a 
postupně rozvíjet důležité schopnosti, včetně vnímání, analýzy herních situací a správného 
rozhodování ve stresujících podmínkách. 

  Foto: V. Stachovský  
 

"Přirozený řád se podílí na postupném rozvoji v čase. " 

 

Přesto trenér nemůže podpořit tyto vlastnosti sám pouze pomocí slovního pokynu. Pokud trenéři 
neustále používají slovních pokynů, stávají se hlavními herci v divadle koučování a tím se podílí na 
potlačení či dokonce zabití aktivní účasti hráčů.  Zmocňovat se aktivně hráčů škodí účinné výuce 
hráče. Při zapojení hráče, na druhou stranu, je trenér nutí, aby mysleli, sbírali informace, organizovali 
shromážděné informace a přicházeli k závěrům, k vyhodnocování a posuzování, představovali si, 
vymýšleli a vytvářeli nové pohyby nebo jejich kombinace. 
 
V „Poutavém koučování“   John Whitmore napsal, že žák si pamatuje jen 19 procent toho, co jej učitel 
učil asi před třemi měsíci prostřednictvím vyprávění, zatímco si může vyvolat 32 procent toho, co 
bylo předvedeno a vysvětleno. Přesto v případech, kdy byla žákům poskytnuta příležitost k jejich 
vlastnímu generování informací, ale s pomocí učitele, bylo zapamatováno plných 65 procent 
informací. 

  Foto: V. Stachovský 
 
To je důvod, proč by hokejoví hráči měli mít možnost aktivně se podílet na tréninku a procesu 
učení: rozvíjet je jako kompletní sportovce, kteří se nakonec můžou stát nezávislí na častých 
instrukcích trenérů. Učení probíhá nejlépe, když trenér je schopen přenést rozhodování na žáky. 
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UMOŽNĚTE DĚTEM VÍCE ŘÍDIT 
 
Kreativita může být považována za jednu z důležitých duševních činností lidské bytosti. Bohužel, jen 
málo trenérů ví, jak podnítit tuto možnost u svých hráčů. Učební styly a rigidní metody, které 
můžeme vidět na většině hokejových hřišť, vedou obvykle více k zaškrcení než ke stimulaci 
schopností hráčské fantazie, kreativity a inovací. 
 

"Mládež upřednostňuje stimulaci (podněty) před pokyny." 
Johann Wolfgang von Goethe 

 
Během tréninku, místo toho, aby malé děti měly dostatek příležitostí ke kultivaci jejich vrozeného 
potenciálu, mají trenéři tendenci ovládat všechno, nejspíše ze strachu, že ztratí kontrolu situace, když 
by přenesli kontrolu (řešení) situace na hráče. Cílem trenéra by měla být snaha zajistit, aby ostatní 
přemýšleli, namísto myšlení o nich. 
 
Trenéři - experti s množstvím technických znalostí často jen těžko upozadí své odborné znalosti. Jsou 
zvyklí na rozdávání svých znalosti pomocí mnoha pokynů na téma, co, kdy a jak udělat, aniž by si byli 
vědomi, že koučink tímto způsobem omezí formování jejich svěřenců. Dát hráči řešení "pamatuj si" 
by mělo být nahrazeno předložením problémů jim na míru, které pak oni musí řešit na vlastní pěst. 
 

 
STIMULACE MYŠLENÍ HRÁČŮ 
 
Pro rozvoj aktivního zapojení hráčů do vzdělávacího procesu musí trenér ovládat dovednost kladení 
otázek. Nejúčinnější otázky jsou otevřené, ty které vyžadují popisné odpovědi. Na rozdíl od 
uzavřených otázek s možnou odpovědí "ano" nebo "ne", které zavírají dveře ke zkoumání dalších 
detailů podrobněji. To je důvod, proč by se trenéři měli soustředit na formulaci otevřených otázek, 
těch, které začínají slovy, která se snaží kvantifikovat nebo shromažďovat fakta: co, kdy, kolik, nebo 
jak mnoho. 
 
Pomocí systematického dotazování hráčů trenérem tito pak samostatně generují informace. Díky 
inteligentním otázkám si mnoho hráčů uvědomí problémy, které si nikdy nevšimli. Hráči mají myslet, 
zkoumat, rozhodovat a hodnotit, dokud nenajdou řešení problémů předložených trenérem. Naopak, 
když trenér instruuje, nebo jen říká hráči, co má dělat v určitých momentech nebo situacích hry, u něj 
nedochází ke stimulaci žádných těchto aktivních duševních procesů. 
 
Jakmile budou hokejoví trenéři přesvědčeni o nutnosti změnit tradiční způsob výuky svých hráčů, 
velice brzy pak zjistí, že proces porozumění a učení hokeje posune výuku stále více  
k sebevzdělávání. 
 
"Říct pokyn znamená popřít nebo vyvrátit cizí inteligenci; požádat znamená ji ocenit. Otázky vytvářejí 
povědomí a také odpovědnost." 

John Whitmore 
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POCHOPENÍ POTŘEB MLADÝCH LIDÍ 
 
Klíčem k rozvoji úspěšných mladých hráčů hokeje je pochopení a uspokojování potřeb mladých hráčů, 
spíše než je podřizovat nudným cvičením nebo hrám určeným pro dospělé. To jsou některé základní, 
ale přesto důležité potřeby dětí, které by trenéři měli mít vždy na paměti. 
 

 Potřeba bezpečnosti. Během tréninku potřebují děti vnímat rodinnou a intimní atmosféru, 
která jim dává jistotu a důvěru. Není doporučeno často měnit místo tréninku ani trenéra. 
Návrat ke hrám, které již znají (ale i jejich herní varianty) je vítán dětmi tak dlouho, dokud 
obsah tréninku koresponduje s něčím, co již znají. Děti vyžadují stabilní vztahy. Trénink by 
měl vždy probíhat v bezpečném prostředí, a mimořádná pravidla by měla vytvářet zajištění 
bezpečnosti a vyhnout se prostřednictvím zvláštních pravidel (například nedovolit při úderu 
do míčku zvednutí hole ze země u hráčů do 10 let) každé nebezpečné situaci. 
 

 Potřeba nových zážitků. Nic nemůže být plně pochopeno do té doby, než to nebylo 
vyzkoušeno. Trenéři by měli umožnit dětem experimentovat s úkoly. Děti potřebují samy 
objevit vše, co je obklopuje. Toto platí i ve světě sportu a zejména v hokeji. Děti by měly být 
stimulovány pomocí her a aktivit, které odpovídají jejich fyzické a duševní kapacitě. Tento 
způsob koučování jim umožňuje rozvíjet své schopnosti a možnosti krok za krokem pomocí 
jejich objevů. 
 

 Potřeba uznání. Děti získají vysokou motivaci, pokud dostanou odměnu za své úsilí 
zvládnout dovednost nebo problém. Chvála je vede k tomu, že se pokusí ještě o těžší věci. 
Pro děti mladší než 12 let jsou učitel, trenér, nebo rodiče jako zrcadlo, ve kterém vidí svou 
schopnost nebo neschopnost. To je důvod, proč se musí pedagogové a rodiče naučit být 
pozitivní, často děti chválit a udržet kritické poznámky na minimu. 
 

 Potřeba ukázat odpovědnost. Děti raději dělají věci na vlastní pěst bez velké závislosti na 
dospělých. Líbí se jim dosáhnout nezávislosti tak rychle, jak je to možné. Metody koučování a 
chování trenéra nebo pedagoga by měly zvážit tyto potřeby, dbát na to, že dětem je často 
umožněno samostatně najít řešení problémů, které jim trenér předkládá. Pedagog by měl 
zasahovat pouze v případě, kdy děti nejsou schopny tyto problémy vyřešit. 
 

Děti můžou také plnit úkoly pokládání nebo sbírání kuželů, měnit pravidla herního cvičení nebo 
vybírat hráče pro předvádění nebo některé činnosti. Jejich potřeba prokázat odpovědnost může být 
stimulována v každém tréninku tím, že jim dáme 10 minut na trénování toho, co si svobodně vyberou 
že budou trénovat, jak na to, kde a s kým vykonávat zvolenou dovednosti nebo hru. 
 

"Pokud je možné zdokonalení v jakékoli činnosti, dobrý nestačí! " 

 

Trenéři, kteří jsou ochotni se vzdát části zodpovědnosti ve prospěch dětí, si musí uvědomit, že výuka 
pak také probíhá bez jejich přítomnosti. V každé týmové hře na celém světě si děti organizují svou 
hru svým logickým způsobem, hlavně pokud dospělí nejsou k dispozici, aby je vedli. Nejprve se 
ujistěte, že týmy jsou vyrovnané. Chtějí soutěž. Chtějí, aby hra byla spravedlivé a náročná, a tak je 
nutila hrát naplno. Za druhé, děti nepotřebují rozhodčí. Sami se starají o respektování pravidel, mění 
je podle podmínek a prostředí: žádné ofsajdy, více hráčů, větší hřiště a tak dále. Za třetí, týmy jsou 
často složeny z hráčů různých věkových skupin. Mladší hráči se učí od starších, kteří jsou ve stejné 
době napadáni mladšími hráči. To ukazuje, jak jsou dobré týmy sestaveny v kategorii dospělých. 
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 Potřeba hrát. Hraní her je zásadní pro děti stejně jako spánek. Hraní je nutné pro zdraví těla 
a mysli. Protože se děti učí hrou, centrální část každého tréninku by měla být nácvik a 
porozumění zjednodušených her. 
Umění koučování je vždy přizpůsobit hru schopnostem dětí a možnostem jejich dosažené 
úrovně a ne naopak. Hraní her stimuluje komunikaci a rozhodování; hrát hokej bez 
přemýšlení se dá přirovnat ke střelbě bez míření. 
 

 Foto: V. Stachovský 
 

 Potřeba sdružování. Děti instinktivně hledají možnost komunikace s ostatními. Čím jsou 
starší, tím více potřebují společnost v podobném věku.  Milují sdružování ve skupině a 
ztotožnění se s partou nebo s týmem s cílem dosažení společných cílů. 
 

 Potřeba pohybu. Příroda chce, aby její děti byli aktivní. Mladí lidé nemají trpělivost čekat ve 
frontách, než na ně přijde řada. Pravidla hry pro dospělé musí být pro děti upraveny tak, aby 
umožnily dětem hrát s míčem častěji. Hry s menším počtem hráčů zajistí jejich aktivní účast. 
 

 Potřeba žít v přítomnosti. Obecně se říká, že ani minulost ani budoucnost děti moc 
nezajímají. Jejich vnímání času je úplně jiné než u dospělých. Děti žijí intenzivně v přítomném 
okamžiku, aniž by se obtěžovaly zítřkem nebo včerejškem, které považují za příliš vzdálené. 
 

 Potřeba variability. Děti touží po škále, která má za následek méně nudy a únavy. Široká 
variabilita podnětů je zásadní pro udržení jejich úrovně pozornosti. Pokud často neměníte 
způsob prezentace a obsahu, většinou pozornost dětí klesá, až mizí. Měli byste také měnit 
stupeň intenzity cvičení a hry. 
 

 Potřeba porozumění ze strany dospělých. Dospělým se zdá, že děti žijí v jiném světě. Ony 
mají jiné problémy, učí se jinak a nemyslí tak logicky jako to dělají dospělí. Jejich nápady, 
myšlenky, úvahy často postrádají soudržnost. Jejich emocionální stabilita závisí ve vysoké 
míře na rychlosti jejich biologického růstu. Děti nevědí, jak dobře využít svou energii a proto 
se snadno unaví. Chovají se přesně tak, jak se cítí. Ze všech těchto důvodů by dospělí, kteří 
žijí a pracují s dětmi, měli vědět, jak je stimulovat a vést v jejich hledání osobnosti a identity. 
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Foto: V. Stachovský 

"Příliš často dáváme mladým hráčům řešení k zapamatování, místo toho, aby problémy řešily." 

 

 
 
ELIMINACE ÚZKOSTI 
 
 
Ve studii, kterou provedli Pierce a Stratton (1981), 453 mládežnických sportovců bylo požádáno, aby 
určili obavy, které je natolik obtěžovaly, že možná v budoucnosti nebudou hrát. Většina z těchto dětí 
uvedla, že nehrát dobře (63,3 procent) a udělat chybu (62,5 procenta) byly hlavními prvky stresu při 
provozování sportu. Ve vztahu k těmto obavám, 44,2 procenta uvedlo, že jim jejich obavy bránily hrát 
svou nejlepší hru a 23,6 procent předpokládalo, že úzkost z těchto obav by jim mohla zabránit ve 
hraní v budoucnu. 
 
Všichni víme, že jedním z hlavních stresových faktorů pro děti v soutěži jsou silná přání rodičů a 
trenérů vidět je vítězit. Pod tlakem ze strany dospělých, mladí hráči vnímají obavy před, během i po 
zápase, místo toho, aby se při soutěži hlavně pobavily s přáteli. 
 
Trenéři, učitelé, rodiče a další dospělí mají tendenci k nereálně vysokému hodnocení schopností a 
potenciálu dětí, nutí je k účasti v soutěžích, ve kterých se mladí hráči nebudou cítit dobře. Na druhé 
straně můžou nerealistická očekávání také způsobit, že mladí lidé sami sebe vidí jako selhávající, což 
ničí jejich motivaci a sebevědomí. Ale sebevědomí je životní síla osobnosti a jak moc je to potlačeno 
nebo sníženo, takový je člověk! Výsledkem je, že děti vnímají, že nebudou schopny adekvátně 
reagovat na výkonnostní požadavky obtížné a komplexní soutěže, na kterou ještě nejsou připraveny, 
které byly původně určeny v minulém století pro dospělé.  
 
Již před zápasem jsou si děti vědomy obtížnosti úkolu (předzápasová úzkost). V průběhu hry mladí 
hráči prokazují ještě větší úroveň vzrušení, když zažívají svá omezení a dělají více chyb než úspěšných 
činností. I po dokončení hry úroveň stresu zůstává, pokud předvedený výkon je považován za 
nedostatečný. 
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Konkrétněji - předčasné zavedení hry 11 proti 11 způsobuje předpubertálním dětem nadměrný stres, 
který pak vede k negativnímu sebehodnocení. Toto špatné sebehodnocení pak výrazně brzdí proces 
učení a motivace mladých hráčů. Malé děti se učí nejefektivněji v nestresujícím prostředí (Wilson 
1984). 
 
Předpubertální děti musí být vystaveny v každé fázi své evoluce soutěži na míru, která zajišťuje, že 
vnímají své vlastní kompetence při hraní hry. Rozpoznání nedostatků v současných postupech je 
prvním krokem k efektivnějšímu způsobu, jak trénovat hokej. Pokud fáze vývoje dítěte neberou 
v úvahu navržený tréninkový program, vzniká rozdíl mezi tím, co hokejový program poskytuje a co 
děti potřebují, aby se učily.  
 
 
 

JE ČAS NA ZMĚNY STÁVAJÍCÍCH POSTUPŮ KOUČOVÁNÍ A ZASTAVIT PRAXI, ABY BYLY DĚTI 
PODROBOVÁNY CVIČENÍM A HRÁM, KTERÉ JSOU PŘÍLIŠ SLOŽITÉ, KTERÉ NEODPOVÍDAJÍ 
JEJICH PSYCHICKÉMU A FYZICKÉMU VÝVOJI. POMOCÍ PŘIZPŮSOBENÍ HOKEJOVÉ HRY, ABY 
SE VEŠLA DO TĚLA A MYSLI MLADÝCH HRÁČŮ, ROZVÍJEJÍ PAK TRENÉŘI ÚSPĚŠNÉ HOKEJOVÉ 
PROGRAMY A TÍM I ŠŤASTNÉ, TALENTOVANÉ MLADÉ HRÁČE. 
 
 
 

"Můžete pomáhat hráči hodně tím, že jej opravujete, ale ještě více tím, že ho podporujete." 
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L I S T I N A   P R Á V   M L A D Ý C H   H R Á Č Ů 
1 -. P 
rávo na užívání v praxi a to jak v soutěži, s 
1. Právo na radost a to jak v tréninku tak i v soutěži, na širokou škálu činností, které 
podporují zábavné a snadné učení. 
 
 
2. Právo hrát si jako dítě a nezacházet s ním jako s dospělým, a to jak na nebo mimo hrací 
plochu. 
 
 
3. Právo účastnit se soutěží se zjednodušenými pravidly, přizpůsobenými jejich úrovni 
schopností a možností v každé fázi jejich vývoje. 
 
 
4. Právo hrát v podmínkách maximální možné bezpečnosti. 
 
 
5. Právo účastnit se všech aspektů hry. 
 
 
6. Právo být veden zkušenými a speciálně připravenými trenéry a pedagogy. 
 
 
7. Právo získat zkušenosti s řešením většiny problémů, které vznikají v průběhu tréninku. 
 
 
8. Právo na důstojné zacházení od trenéra, svých spoluhráčů i jejich soupeřů. 
 
 
9. Právo hrát si s dětmi jejich věku se stejnými šancemi na výhru. 
 
 
10. Právo nestát se šampiónem. 
, Jejich, 

 
. "Všichni trenéři mají stejný cíl, ale volí různé cesty. " 
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Kapitola 2:  Úspěšný přístup ke koučování hokeje 

 
 
 
Konečně byl vyvinut efektivní přístup pro trénování mladých hráčů. V tomto přístupu, nazvaném 
"Model hokejového rozvoje" byl proces naprosto přizpůsoben mentální a fyzické úrovni dětí  
z různých věkových skupin. Model, který mohou následovat všichni učitelé a trenéři, může velmi 
dobře nahradit provizorní trénink a soutěže, které se v minulosti ukázaly jako neúčinné. 
 
Model hokejového rozvoje je kompletní a efektivní vzdělávací program, který od svého zavedení 
v hokeji ve Španělsku v počátku 80. let minulého století dramaticky ovlivnil způsob, jakým mladí lidé 
ve více než 18 zemích v Evropě, Asii a Jižní Americe zažívají hokejovou hru. Model vystavuje děti 
postupně obtížnosti a složitosti hry. Nicméně zdaleka nejde o pevný model nebo tréninkový plán, 
umožňuje trenérům vybrat z navrhované nabídky to, co odpovídá jejich vkusu nebo stylu koučování. 
Místo pokynů pro trenéry, Model hokejového rozvoje je stimuluje, umožňuje jim najít nejlepší 
kombinaci aktivit pro jejich konkrétní skupinu hráčů. 
 

  Foto: V. Hána 
 
 
 
"Plánování rozvoje mladých hráčů je jako příprava na cestu. Je vhodné mít mapu (plán nebo 
model), aby se předešlo ztrátám času a energie." 
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M O D E L   H O K E J O V É H O   R O Z V O J E  
 
Před použitím modelu k vytvoření plánu rozvoje pro vaše mladé hokejisty pojďme nastínit, jak byl 
model vytvořen a co přesně jej tvoří. 
 

VYTVOŘENÍ MODELU 
 
Model hokejového rozvoje bere v úvahu vše, co je známo, pokud jde o postupný rozvoj dítěte. Nejen, 
že respektuje přírodní zákony, ale také splňuje očekávání mladých hráčů. 
 
Stejně jako mají děti základní potřeby, které by měly být naplněny při navrhování hokejového 
programu, mají děti také určitá očekávání. Když děti hrají hokej, tak je především zajímají čtyři věci: 
akce, osobní zapojení se do akce, vyrovnané skóre a příležitosti, aby opět potvrdilo vztahy s přáteli. 
 
Protože každý z těchto faktorů je tak důležitý pro blaho dětí, všechny čtyři byly výrazně na paměti při 
navrhování tréninku a soutěžních programů v Modelu hokejového rozvoje. V tradičním tréninku a 
soutěžních programech byly provedeny četné změny, aby více potěšil děti: 
 
+ Pravidla mnoha tradičních cvičení a her byla zjednodušena a upravena pro zvýšení aktivity. Víme, že 
když si děti vytváří své vlastní hry, věnují hodně úsilí, aby nastavily pravidla, která povedou k akci. 
Většina z činností během hry se týká oblasti bodování a výsledky jsou tak vysoké, že všichni skórují 
alespoň jednou. 
 
+ Mnoho cvičení a her bylo navrženo speciálně pro zvýšení osobního zapojení každého hráče, což jim 
umožňuje být často v centru akce a proto se cítit důležitě. 
 
+ Změny v pravidlech hry a metod bodování pomohly udržet herní skóre vyrovnané a tím i zvýšenou 
výzvu. V oblasti tréninku jsou týmy často postaveny nebo měněny tak, aby herní skóre bylo dost 
vyrovnané, aby činnosti byly zajímavé a podnětné, speciálně pokud vynikající hráči musí přijmout 
znevýhodnění. 
 
+ Organizace týmů a tréninku byla změněna tak, že přátelé mají možnosti hrát spolu mnoha různými 
způsoby. 
 
Děti mají čtyři fáze motorického rozvoje (Gallahue 1973) a návrh Modelu hokejového rozvoje to bere 
v úvahu. Tyto čtyři fáze jsou: 
 
1. Reflexní pohyby, od narození až do asi osmi měsíců, 
2. Primitivní pohyby, od konce prvního roku života až do konce druhého roku, 
3. Základní pohyby, od druhého roku života až asi do šestého a 
4. Zvláštní nebo sportovní pohyby, od šestého nebo sedmého roku dál. 
 
Ve věku sedmi let je většina dětí poměrně zběhlá (i když ještě není zralá) v základních motorických 
dovednostech a začíná používat tyto základní motorické dovednosti, dokud je nezlepší jak 
kvalitativně, tak kvantitativně. Učí se je také měnit, upravovat a kombinovat do přechodných 
pohybových aktivit. Například spojují běh se skákáním, běh s přihrávkami různými způsoby, nebo běh 
(jako sprinter nebo hráč hokeje nebo basketbalu) s míčem pod kontrolou. 
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Tato poslední fáze je přesně ta, kde začne Model hokejového rozvoje. To zajišťuje, že děti jsou 
vystaveny činnostem pouze na úrovni, pro kterou jsou připraveny. Děti ze specifické nebo sportovně 
pohybové fáze by měly být zařazeny do prvního stupně Modelu hokejového rozvoje a pak postupujte 
podle navrženého plánu krok za krokem a dle vyznačené časové linie. 

  Foto: V. Stachovský 

 

PĚT ÚROVNÍ ROZVOJE 
Model hokejového rozvoje se skládá z pěti různých úrovní: 
Úroveň 1: Hry pro základní dovednosti a způsobilosti 
Úroveň 2: Hry pro minihokej 
Úroveň 3: Hry pro hokej 5 proti 5 a 6 proti 6  
Úroveň 4: Hry pro hokej 8 proti 8  
Úroveň 5: Hry pro oficiální hokej 11 proti 11 
 
 
 

 
Tyto úrovně představují progresivní sled cvičení a zjednodušených her nahrazujících nejčastější herní 
situace pro danou věkovou skupinu. Může zde být méně hráčů, redukované rozměry hrací plochy, 
jednodušší a méně komplikovaná pravidla a tak dále. Mladí hokejisté postupují pomalu z jedné 
jednotky nebo hry na další a jsou průběžně konfrontováni s mírně složitějšími a obtížnějšími 
problémy. 
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Postupují do další úrovně až po pochopení a zvládnutí technických a taktických požadavků  
z předchozí zjednodušené hry nebo soutěže. Jejich trénink se tak stává vývojovým procesem 
postupného zvyšování požadavků. 
 
Postup krok za krokem, a to jak pro hráče, tak i pro jejich trenéry, je jedním z klíčů k úspěchu v této 
metodě. Každý segment je rozdělen do série několika malých krůčků, které vedou postupně a 
metodicky ke konečnému cíli v každé úrovni za doprovodu úspěchu nebo formování: být schopen 
fungovat v příslušných soutěžích této konkrétní věkové skupiny. 
 
Na první úrovni, pro mladé hráče ve věku sedm let a více, narazíte na program Her pro základní 
dovednosti a způsobilosti. Důraz je kladen na HROU K UČENÍ! To zahrnuje:  

- velký výběr mnohostranných her; 
- driblování; 
- nahrávky, příjem míčku a hry se střelbou; 
- napadání. 

Jsou vystaveni zjednodušeným soutěžím (jako hokejový Desetiboj a Triatlon) a velkému množství 
různých multilaterálních her. Díky nim mají děti dostatek možností k procvičování a odkrývání 
různých pohybových dovednosti před a během získávání specifických hokejových dovedností. Další 
mladí lidé, kteří v této fázi rozvoje ještě nemají velkou škálu motorických mnohostranných podnětů, 
můžou později narazit na bariéru odborné způsobilosti. Naučit se více komplexní dovednosti se může 
stát pro ně extrémně obtížné, pokud jejich základní dovednosti a přechodné pohybové aktivity 
zůstaly jen málo rozvinuté.  
 
Jakmile prostřednictvím různých mnohostranných úkolů postoupí děti do druhé úrovně, kde se pak 
UČÍ HRÁT uvedením základních taktických koncepcí do tréninku pro výuku komunikace a spolupráce. 
Tato úroveň zahrnuje postupně řadu zjednodušených her pro týmy o dvou hráčích, ve kterých děti 
nejen experimentují a zlepšují se ve správném používání dovedností získaných v úrovni 1, ale také 
rozvíjejí své kapacity v komunikaci a spolupráci. Cílem této úrovně je pochopit a naučit se úspěšně 
hrát soutěž Úrovně 2 "minihokej" a "triatlonu 3 proti 3." 
 
Všechny navržené činnosti ve třetí úrovni (program zjednodušených her 3 proti 3, zjednodušené hry 
pro trestný roh a tažený úder, hokejový triatlon 4 proti 4 a rozvoj mladých brankářů) vedou ke 
schopnosti hrát hokej 5 proti 5 na ¼ oficiální hrací plochy a hokeje 6 proti 6 na polovině oficiální hrací 
plochy, ale hráno po jeho šířce. 
 
Na čtvrté úrovni hráči posílí schopnosti s pomocí činností prvních tří úrovní a soutěží úrovně 4, které 
jim pomohou pokračovat ve zlepšování jejich čtení a dovednostních reakcí. Cílem na této úrovni je 
bavit se dosahováním dobrých výsledků v hokeji 8 proti 8. 
 
Program páté úrovně pro plnou hru je vysvětlen ve druhém díle, který je k dispozici ve španělštině 
(publikoval v roce 1992 Národní olympijský výbor Španělska), nebo v angličtině přes konzultaci 
fotbalu knihy Horsta Weina "Vývoj herní inteligence ve fotbale", kterou publikoval v roce 2005 
Reedswain – Philadelphia, USA. 
 
 
 

"Všichni se nejlépe učíme hrát hokej tím, že jej hrajeme." 
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1. úroveň 
(Obecně pro chlapce a dívky od 7 let výše) 

 

HRY PRO ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI A ZPŮSOBILOSTI 

            

OVLÁDÁNÍ 
MÍČKU 

PŘIHRÁVKY, 
PŘÍJEM 

MÍČKU A HRY 
SE STŘELBOU 

HRY PRO 
NAPADÁNÍ 

 

HRY V 
BLUDIŠTI 

 

MNOHOSTRANNÉ 
HRY 

 

TRIATLON 
2:2 

 

            

DECATHLON = DESETIBOJ 

 
 

"Pokud se posunujete vpřed krok za krokem, jste schopni cestovat na velkou vzdálenost." 
 
 
 

2. úroveň 
(Obecně pro chlapce a dívky od 8 let výše) 

 
 

HRY PRO MINIHOKEJ 
          

HRY PRO 
ZÁKLADNÍ 

DOVEDNOSTI A 
ZPŮSOBILOSTI 

TEST 
ZPŮSOBILOSTI 

PRO HRU 
MINIHOKEJE 

OPRAVNÉ 
HRY PRO 

MINIHOKEJ 
 

ZJEDNODUŠENÉ 
HRY 2:2 S 

OPRAVNÝMI 
CVIČENÍMI 

TRIATLON 
3 : 3 

 

          

          

MINIHOKEJ PENTATLON 
          

MINIHOKEJ 3 : 3 
 

 

 

 

 

 

3. úroveň 
(Obecně pro chlapce a dívky od 10 let výše) 

 
 

HRY PRO HOKEJ 5 : 5 a 6 : 6 
          

HRY PRO 
MINIHOKEJ 

DESETIBOJ 
A PŘÍPRAVA 
BRANKÁŘE 

 

ZJEDNODUŠENÉ 
HRY 3:3 S 

OPRAVNÝMI 
CVIČENÍMI 

 

ZJEDNODUŠENÉ 
HRY PRO TR 

(ÚTOK A 
OBRANA) 

TRIATLON 
4 : 4 

 

          

          

HOKEJ 5 : 5 a 6 : 6  
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4. úroveň 
(Obecně pro chlapce a dívky od 12 let výše) 

 

HRY PRO HOKEJ 8 : 8 

            

HRY PRO 
HOKEJ 5 : 5 a 

6 : 6 

TEST HERNÍCH 
DOVEDNOSTÍ 

V HOKEJI 
 

PROGRAMY 
PRO ZLEPŠENÍ 
POROZUMĚNÍ 

V ÚTOKU 
(protiútok a 
poziční útok, 
přihrávky z 

první, ovládání 
míčku, 
střelba, 
dorážka,  
udržení 

kontroly míčku 
při kolmých 
přihrávkách 

apod.) 

ZJEDNODUŠENÉ 
HRY 4:4 a 5:5 

S OPRAVNÝMI 
CVIČENÍMI 

 

PROGRAMY 
PRO 

ZLEPŠENÍ 
POROZUMĚNÍ 

V OBRANĚ 
(krytí míčku, 

přiblížení se k 
útočníkovi v 
držení míče, 

zastavení, 
předvídání, 

presing 
atd.) 

 

TRIATLON 
6:6 

 

            

HOKEJ 8:8 NA ¾ OFICIÁLNÍ HRACÍ PLOCHY 

 
 
 

5. úroveň 
(Obecně pro chlapce a dívky od 14 let výše) 

 

 

HRY HOKEJE 11 : 11 

  

HRY PRO HOKEJ 
8 : 8 

TRÉNINK SKUPIN 
HRÁČŮ 

PRO ZLEPŠENÍ 
KOMUNIKACE 

V ÚTOKU A OBRANĚ 

 

INDIVIDUÁLNÍ 
TRÉNINK, JEHOŽ 

OBSAH ZÁVISÍ 
NA NEDOSTATCÍCH 

NEBO KLADECH 
HRÁČŮ 

TRÉNINK 

STANDARDNÍCH 

SITUACÍ V ÚTOKU  
I V OBRANĚ 

 

        

    

11 : 11 

 
 
 

"Úspěch se skládá ze série malých každodenních vítězství." 
Zig Ziglar 
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 Foto: V. Stachovský 

 

VÝHODY MODELU ROZVOJE 
Chcete-li se dále přesvědčit, že Model hokejového rozvoje je nejúčinnější způsob, jak stimulovat 
mladé hráče, jsou dále nastíněny výhody používání tohoto modelu. Bude přínosem nejen pro vaše 
trénování hokeje, ale také, co je ještě důležitější, pro mladé hráče samotné. 
 
Vazba mezi tréninkem a soutěží 
 
Každá úroveň se skládá z různých opravných cvičení a přípravných her speciálně konstruovaných tak, 
aby sladily různé úkoly, které soutěž vyžaduje od hráčů v každé věkové skupině. Pevné mosty jsou 
postaveny mezi výukou předmětu a jeho správným používáním o chvíli později ve zjednodušené 
tréninkové hře nebo oficiální soutěži. Na trénink a soutěže je vždy nahlíženo jako na celek, jedno 
pevně souvisí s druhým. Tím se liší od tradičních metod, které často připravují děti efektivním 
vzděláváním a výukovým procesem, které ale nepečují o porozumění hry jako základu pro dobrý 
výkon. Místo zaměření se především na to, jak provést konkrétní dovednost, model hokejového 
rozvoje vede děti k tomu, jak by bylo nejlepší dovednost použít: kdy, kde a proč. To zajišťuje, že jsou 
hráči vždy velmi motivovaní, protože vidí tréninková cvičení vždy jako součást hry a ne izolovaně od 
zápasu (jak až příliš často bylo mezi mladými hokejisty). 
 
Zvýšení počtu úspěšných akcí 
 
Hráči, kteří se účastní soutěží zvlášť navržených pro jejich věk (minihokej 3 proti 3, 5 proti 5, 6 proti 6 
a 8 proti 8) budou mít mnohem více úspěšných akcí v tradiční hře, což povede ke zvýšení jejich 
sebevědomí. 
Hra minihokeje, která se hraje pouze se třemi hráči v týmu, je zvládnutelná pro začátečníky ve věku 
osmi let a po zapojení brankáře pro děti ve věku devíti let. Stejným způsobem hráči do 12 let 
zvládnou hru v šesti hráčích jako správnou výzvu a hráči do 14 let porozumí hře s osmi hráči na ¾ 
regulérní hrací plochy. 
Následující tabulka poskytuje stručný popis tohoto postupu. Každá hra je vysvětlena v mnohem 
podrobnější podobě v následujících kapitolách. 
 
Požitek ze hry  
Samozřejmě, že když hráči provádějí více úspěšných akcí, tak je hra baví víc. Každé dva roky se 
obtížnost a složitost soutěže zvyšuje v dokonalé harmonii s rostoucími fyzickými a duševními 
schopnostmi jednotlivých hráčů. Když mladí hráči dosahují pokrok pomocí modelu hokejového 
rozvoje v tak jednoduchých základech a v takových malých krocích, pak je vyloučen výskyt závažného 
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selhání. Radost a důvěra v jejich schopnosti se stávají hnací silou pro motivaci hráčů a pro další 
pokrok. Správné použití modelu posiluje úspěch, zatímco tradiční způsob vystavování dětí obtížnosti 
a složitosti hry na celé ploše pouze posiluje selhání. Tak jako úspěch posiluje úspěch, stejně i selhání 
posiluje selhání. 
 
"Plánování rozvoje mladých hráčů je jako příprava na cestu. Musíte mít k dispozici mapu (plán), 
aby se předešlo ztrátám a plýtvání časem a energii. " 

 

Bohužel, většina lidí stále spojuje vysoký výkon s bolestí, bojem a vyčerpáním. V hokeji je názor, že 
učení může být zábava stále ještě brán jako román. Zdá se, že cokoli může být radost, to je zakázáno. 
I když hraní je režim, ve kterém děti objevují jejich svět, příliš často v okamžiku, kdy se na hřišti 
vyskytne radost z objevu, tak je zrušena. 
Následující obrázek představuje rozdíl mezi současnou cestou koučování a postupem koučování 
navrhovaným v modelu hokejového rozvoje. V současné době většina dětí bojuje, aby splňovaly 
požadavky zaměřené na soutěže dospělých. Nicméně, ve hře přizpůsobené vývoji dítěte a postupně 
přistupující ke složitějším činnostem, mohou mladí lidé zažít mnohem více úspěchu a co je 
nejdůležitější, radosti ze hry. 
 
V budoucnu snad budou hokejové soutěže upraveny tak, aby odpovídaly postupnému tělesnému a 
duševnímu vývoji dítěte. 
 
 
IDEÁLNÍ PRŮBĚH SOUTĚŽÍ 
 

VĚK SOUTĚŽ REZERVA PROSTOR 
PRO 1 
HRÁČE 

ROZMĚR 
HRACÍ 

PLOCHY 

DÉLKA 
HRACÍ 
DOBY 

ROZHODČÍ 

8/9 let Minihokej 1 126 m2 23 x 23 m 3 x 10' > 16 let 

10 let Hokej 5 : 5 2 99 m2 43 x 23 m 2 x 20' > 18 let 

11 let Hokej 6 : 6 3 218 m2 43 x 50 m 2 x 25' > 20 let 

12/13 let Hokej 8 : 8 4 215 m2 ¾ plné hrací 
plochy 

2 x 35' > 22 let 
 

od 14 let Hokej 11 : 11 6 208 m2 Plná plocha 
91 x 55m 

2 x 35' > 22 let 
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"Soutěže pro děti by měly být stejné jako jejich boty, měly by jim vyhovovat perfektně!" 

 

Snadná aplikace 
Hráči nejsou jediní, kdo bude těžit z výhod modelu rozvoje. Model poskytuje trenérům kompletní a 
efektivní tréninkový plán, který můžou snadno aplikovat na jejich hráče. Uplatnění modelu rozvoje 
nabízí i těm hodně nezkušeným trenérům schopnost postupně, ale účinně uvádět mladé hráče do 
plné verze hokejové hry. Po 20 letech experimentů je výsledek již znám: více inteligentní a kompletní 
hokejisté. 
 
Pro hlubší seznámení se s vývojem Modelu hokejového rozvoje se můžou trenéři zúčastnit i 
víkendových opakovacích kurzů trenérů. (Pro více informací, pošlete e-mail na 
horstwein@eresmas.net).  V tomto kurzu se trenéři učí důvody zvláštní odborné přípravy a 
soutěžních programů pro určitou věkovou skupinu a jak zavádět tento program. Trenéři nejen získají 
detailní znalosti obsahu modelu a jakých cílů lze dosáhnout každým cvičením nebo zjednodušenou 
hrou, ale také se seznámí s nejúčinnějšími metodami a stylem koučování a jejich aplikací. 
 
Pevné cíle 
Proto, aby tento model byl co nejužitečnější pro trenéra, byl strukturován v hierarchickém pořadí, jak 
s celkovými cíli (například "Hry pro minihokej ") tak i stanovením konkrétních dílčích cílů (např. 
"Driblingové hry" nebo "Triatlon 3 : 3") pro každou úroveň. Konkrétní cíle byly stanoveny pro každou 
hru nebo cvičení. Stanovení cílů pro každou kategorii poskytuje tyto výhody: 
 
* Dává trenérům pokyny pro strukturování a rozvoj tréninkové přípravy a výuky a umožňuje jim, po 
posouzení obsahu, přidat své vlastní tréninkové programy k programům navrženým v modelu. 

mailto:horstwein@eresmas.net
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* Pomáhá propojit navrhovaný program s pevnými cíli. 
 
* Přidá pobídky pro děti, které jim umožní zaměřit své úsilí na některé definitivní cíle, aniž byste 
museli hádat, proč hrají nějakým způsobem nebo jakým směrem jsou zaměřeny. 
 
* Umožňuje trenérům zjistit, zda dosahují stanovených cílů nebo ne a provést potřebné úpravy. 
 
Jasně definované cíle a jejich definování pro každou hokejovou kategorii dětí je jedním z klíčových 
prvků tohoto jedinečného modelu tréninku a výuky; děti nejsou vystaveny vzdělávacímu procesu,  
v němž stanovuje obsah jen improvizace a intuice trenérů. Model rozvoje obsahuje ve svém 
programu relevantní sportovní vědecký výzkum motorického vývoje. Tímto způsobem je rozvíjen 
nespočet správných návyků v prvních letech učení, což vede k požadovanému zlepšení výkonnosti na 
vyšších úrovních. 
 
Většina trenérů mládeže trénuje několik dnů v týdnu, aniž by věděli, zda to dělají správně nebo ne. 
Pro ně jsou pohodlné jejich staré zvyky, které získali už dávno; jsou to metody, které už jsou často 
používány bez velkého přemýšlení. Při zařazení jednoduchých a účinných vzdělávacích programů 
modelu hokejového rozvoje, nicméně by mohli také zdvojnásobit svou účinnost děláním své práce 
lépe za kratší čas a s polovičním úsilím.  
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F I L O Z O F I E   K O U Č O V Á N Í 
 
Využitím modelu hokejového rozvoje by každý trenér mládeže měl vždy udržovat zdravé, pozitivní 
postoje během tréninku a soutěží. 
 

FILOZOFIE V PRŮBĚHU SOUTĚŽÍ 
 
Tady jsou některé základní zásady, které by všichni trenéři měli uplatňovat v průběhu soutěží: 
 
□ Pro chlapce a dívky mezi 8 a 14 lety je hraní vždy více důležité než vítězství. Když se učí hrát, 
účastníci musí zapomenout na výsledek hry. Měly by být podporovány, aby na sebe vzaly určitá 
rizika a to navzdory skutečnosti, že tento druh hry může dovolit soupeři skórovat. Hráči, rodiče a 
trenéři by měli považovat soutěže jen za jiný druh tréninku. 
 
□ Zmobilizujte všechno své úsilí k dosažení vítězství, ale nikdy se nesnažte vyhrát za každou cenu. 
Vítězství by nikdy nemělo být považováno za nejdůležitější věc. 
 
□ Nemějte obavy ze ztráty zápasu, protože porážka je vždy možnost soutěže; neexistuje žádná 
záruka vítězství. Pokud jiný tým porazí váš, je to zpravidla kvůli jejich lepší hře. Nikdy by to nemělo 
být proto, že váš tým nedal veškeré své úsilí do hry s cílem vyhrát. Tak dlouho, jak se snažíte a 
hrajete až na hranici svých schopností, aby se zabránilo porážce, tak dlouho nebudete mít pocit 
poraženého. 
 
□ Vítězství není tak důležité, ani porážka není tak zlá, jak si většina rodičů myslí. To vše závisí na 
tom, co byl tým schopen předvést. Hráči mohou vyhrát poté, co ukázali špatnou hru, kterou hráli 
destruktivním způsobem; naopak můžou prohrát i přesto, že hráli mnohem lépe než soupeři a užili  
si každou minutu hry. 
 
□ Naučte se hrát v soutěži, jako by to bylo otázkou tréninku a nácviku s duchem, že hrajete 
významnou soutěž (zápas).  
 
□ Vítězství je jen důsledkem dobré hry. To je důvod, proč se má každý hráč podívat, zda byl jeho 
nebo její výkon úplně nejlepší. Výsledek zapadne stejně tak, jako zralé ovoce padá ze stromu. 
 
□ Ve všech mládežnických kategoriích do 14 let je koučování s cílem vyhrát zápas jednodušší než 
koučování s cílem hrát zápas dobře. Hrát dobře vám umožní objevit nová řešení starých problémů, 
znovu a znovu. Výuka k vyhrávání na straně druhé straně znamená, že omezíte a ohraničíte hru 
především na ty již známé dovednosti a taktické kroky, které jsou důležité pro vítězství (stejně jako 
filozofie "úderu a napadení", obrana presinkem atd.). Přesto, když soutěžíte tímto způsobem,  
v dlouhodobém horizontu také omezíte a ohraničíte kompletní formování mladých hráčů. 
 
 
 

"Pokud chcete vyhrát, musíte téměř zapomenout na vyhrávání." 
L. Moorhouse / L. Cross 
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CHARAKTERISTIKY KOUČOVÁNÍ  
 
Některé vlastnosti mohou pomoci trenérům být dobře přijat u jejich mladých hráčů (Halliwell 1994). 
Zde jsou některé z těch identifikovatelných charakteristik: 
 
□ Předchozí zkušenosti a úspěchy jako hráč 
□ Předchozí zkušenosti a úspěchy jako trenér 
□ Příjemný vzhled, fyzický stejně jako v oblečení 
□ Správný (zdravý) životní styl (návyky) 
□ Správné řízení práce: přesnost a účinnost 
□ Dobrá organizace tréninků, setkání, cestování 
□ Dobrá úroveň komunikace: vědět, jak vysvětlit pojmy a také jak naslouchat 
□ Dobré časové dispozice - mít vždy čas pro hráče 
□ Dostatečná znalost techniky a taktiky a jak je naučit  
□ Vysoká motivace pro předání svých znalostí hráčům pomocí dotazování 
□ Pozitivní přístup - podporuje a motivuje hráče pozitivními poznámkami, vytváří nadšení, často 
chválí 

 
□ Ví, jak koučovat z lavičky: změní hru jeho týmu pomocí rychlého rozhodnutí, střídá hráče šikovně, 
má smysl pro humor 
□ Může vykonávat vedoucí postavení v šatně, stejně jako na hřišti během tréninků a zápasů 
□ Emocionálně stabilní, přenáší klid a vyrovnanost, a to zejména když nastanou konflikty 
□ Neustále se zlepšuje - hledá nová cvičení a hry, jakož i nové metody nebo styly koučování, 
sebekritický ve svém koučování  
□ Schopnost pozorovat, analyzovat a opravit chyby a špatné návyky 
□ Čestný a poctivý vůči mladým hráčům, neupřednostňuje žádné konkrétní hráče, vyžaduje hodně, 
ale je spravedlivý vůči všem 
□ Přístupný všem zlepšovacím návrhům, zůstává pružný, naslouchá návrhům svých hráčů a asistentů 
□ Projevuje skutečný zájem o jeho hráče (a pro jejich problémy vypne z problému ze hřiště) 
□ Dobrý trenér má schopnost pozorovat a analyzovat pohyby svých hráčů a opravit chyby. 
 
 
 

"Když federace nepodporuje výzkum, zlepšení a pokrok jsou odsunuty stranou." 
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UDRŽOVÁNÍ POZITIVNÍHO PŘÍSTUPU 
 
Trenér mladých hokejistů by měl svědomitě dělat a říkat věci, které u mladých hráčů vytvářejí pocity  
• dobrý, je přijato, důležitý, šťastný a úspěšný. 
 
Zkuste tato jednoduchá gesta: 
+ Teplý pozdrav, s využitím 
jména hráče. 
+ Úsměv. 
+ Znamení palec nahoru. 
+ Poplácání po zádech. 
+ Povídání s hráči. 
+ Hrát některé hry nebo činnosti 
s nimi. 
+ Žádat je o radu a poslouchat, 
co říkají. 
+ Pomoci jim naučit se něco 
nového, nebo něco udělat pro 
zlepšení.        Foto: V. Stachovský 
+ Pomáhat hráči přizpůsobit jeho osobní cíle. 
+ Účast u všech svých otázek. 
+ Projevit zájem o jejich přátelé, rodinu a koníčky. 
+ Zajistit zábavné a příjemné aktivity. 
+ Povzbudit. 
+ Chválit, předcházet kritice. 
+ Zapojit mládež do výuky prostřednictvím pokládání otázek. 
 
Kromě pravé filozofie koučování, úspěšný hokejový program vyžaduje organizaci, komunitní podporu, 
zvukové propagační úsilí a bezpečné prostředí. 
 
 
 
"Hlavní překážkou pokroku v hokeji je "síla návyků". Vzhledem k tvrdohlavosti mnoho trenérů 
pokračuje nadále se svými starými šablonami trénování bez pokládání otázek, co skutečně učí." 
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VYHRÁVÁNÍ ZÁPASŮ PROTI ROZVOJI TALENTU 

 
Rčení "nejdůležitější věcí ve sportu je zúčastnit se a hrát" je již dlouho zapomenuto ve většině 
hokejových klubů, protože mnoho trenérů často používá jejich mladé hráče jako platformu pro lezení 
na sociálním a profesionálním žebříku. Kultura vítězství ve sportu dětí způsobuje škody na denní bázi, 
a to nejen pro děti, ale také pro jejich kluby. Kluby jsou pak ovlivněny „požadavkem na výhry“, jejich 
kvalita tréninku je určena tím, že se nezastaví před ničím, aby vyhrály bez ohledu na to, zda jde  
o týmy juniorů, dětí nebo začátečníků. 
 
Bohužel, jen velmi málo klubů měří svůj úspěch na základě počtu hráčů, kteří jsou schopni se zapojit 
do prvního týmu nebo do reprezentace po letech dobře naplánovaného a dobře provedeného 
tréninku. Místo hraní pro výhry, trenéři těchto klubů jsou soustředěni na výuku hrou a tak se stát 
vítězi v dlouhodobém horizontu. 
 
Podle průzkumu v USA děti, které se zúčastnily na organizovaných sportovních aktivitách v závěru 
devadesátých let minulého století, 14 milionů z 20 milionů dětí Severní Ameriky skončilo s těmito 
aktivitami po dosažení 13 let. Dnes je výpadek u mladých sportovců alarmující. 
Některé studie v Anglii například uvádějí, že až 70 procent všech, kteří se účastní sportování mládeže, 
pak volí ukončení těchto aktivit. Mezi důvody této epidemie je, že začínají příliš brzy, hrají příliš často, 
hra a tréninky jsou příliš tvrdé a stávají se příliš specializované. Možná i špatné koučování by mělo být 
přidáno do tohoto seznamu – protože děti, jejichž trenér se stravuje vítězstvím za každou cenu, ty 
jsou určeny k syndromu vyhoření. Samozřejmě, je přirozené pro mladé sportovce (a až příliš často 
pro jejich rodiče), že chtějí rychle výsledky. Ale ve sportu nejsou žádné zkratky a trenérům se nebude 
dařit, pokud nejsou schopni připustit, že dosažení plného potenciálu nějakou dobu trvá. 
 
V mnoha zemích existuje mnoho obav kvůli neustálému nárůstu počtu 13 - až 15 - letých, kteří 
opouštějí celostátní hokejové soutěže poté, co trénovali a hráli cestou pro dospělé šest nebo i více 
let! Tato rozsáhlá dezerce je proto, že hokej, původně pro děti jednoduchá činnost sdílená s přáteli, 
se stává, s odstupem času, trpkou zkušeností pro mnoho mladých lidí. Nyní, pokud se jich týče, to 
často znamená frustraci, velmi pevný systém soutěží a kritické rodiče. To také znamená pro ně, že 
budou konat podle vysokých očekávání trenérů, kteří nepřipravují mladé lidi pochopit a zvládnout 
postupně obtížnější hokejovou hru. 
Naopak, tito trenéři se snaží získat tolik vítězství jak je to možné - za každou cenu a pro následné 
využití jejich výsledků pro prestiž, aby se mohli ucházet o lépe placenou práci v hokejovém světě. 
 
Mnozí odborníci, kteří se věnují organizaci, řízení, výzkumu a výuce nebo výcviku téměř v každé 
sportovní debatě diskutují na téma „vítězství proti rozvoji“. Je to také horkým tématem pro diskusi 
mezi mnoha rodiči, kteří považují sportovní aktivity svých dětí jako odrazový můstek k sociálnímu a 
ekonomickému úspěchu. 
 
Klíčem k problému je, že regionální svazy stále tvrdí, že je jen jedna cesta k provozování sportu.  
V těchto organizacích je kladen důraz na hledání perfektního hráče a odůvodňují tím čistě 
konkurenční praxi, která má pomáhat modelu výběru hráče. 
 
Bohužel, v takovém systému jsou méně schopní hráči bombardováni nekonečným počtem cílů a jsou 
vedeni jejich trenéry, aby se zaměřili na nadměrné cíle, aby tak dosáhli nejlepších výsledků co 
nejdříve. Vezměte následující příklad: v každé sekci mládeže školy, klubu či jiné instituce, než začne 
školit mladé lidi, trenéři si musí vybrat mezi dvěma velmi odlišnými druhy etiky práce: 
1. vést své týmy k vítězství v krátkodobém horizontu, za každou cenu. 
2. snažit se rozvíjet děti s postupným a dlouhodobým přístupem orientovaným na věk a na složitosti a 
obtížnosti hokejové hry.  
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Bohužel, velikost a síla mladých hokejistů je i nadále nejvýraznějším rysem mnoha týmů. Je 
všeobecně známo, že čím větší hráč, tím lepší výsledky trenér dosáhne v tréninku. Velikost hráče je 
často rozhodujícím faktorem pro výběr týmu, a to zejména v soutěžích pro velmi mladé hráče. Tomu 
může hráč čelit pouze jasně lepšími dovednostmi s míčkem. Ale místo koučování těchto hokejových 
dovedností je mnohem jednodušší spoléhat se na velikost. Ve starších věkových skupinách se velikost 
stává stále méně důležitou, ale dovednosti, které nebyly zdokonalovány, nyní fatálně chybí. 
 
Kromě vzhlížení k vítězství trenéři ukazují tendenci zdůrazňování taktiky. Ale absence hokejových 
dovedností omezuje možnosti a nevyhnutelně pouze negativní a obranná taktika má naději na 
úspěch. 
 
Tím, že dal trenér velký důraz na výhry, jsme vytvořili generace hráčů a trenérů, kteří se bojí riskovat, 
protože mají strach ze selhání. Pro ně je hokej mládeže především o vítězství a velmi často 
zanedbávají podporu rozvoje hráčů. Ale nejlepší trenér mládeže není ten, který uznává výhry, ale 
ten, kdo dosáhne dvě věci. Za prvé, on nebo ona ví, jak probudit skutečnou vášeň pro hru v mladých 
lidech, inspiruje mladé hráče ke zlepšení dovedností mimo tréninku (pro některé nová koncepce). 
Za druhé, on nebo ona připravuje hráče uspět na další úrovni nebo v kategorii hokejové mládeže. Pro 
příští úroveň by mohlo znamenat přípravu úspěšně hrát hokej 6 : 6 ve věkové skupině do 11 let, nebo 
udělat tento skok z kategorie do 16 let do kategorie do 18 let, nebo z úrovně do 18 let do 
vrcholového týmu klubu. Všimněte si, že nikde v této definice nezmiňujeme vítězství. 
 
Ze čtyř hlavních oblastí hokeje, technické, taktické, fyzické a psychické, je rozvoj fyzické nejjednodušší 
a nejrychlejší. Proto, když budeme nadále posuzovat kvality trenéra mládeže podle jeho systému 
výher, budeme také povzbuzovat budoucí generace mládežnických trenérů, aby se zaměřili 
především na fyzické aspekty a staromódní styly trénování, které usnadňují vyhrávání. Toto nás 
pohne pryč od rozvoje dovedností, od koučování správnému porozumění hry, od stylu koučování,  
v němž je mladý hráč nezávislým myslitelem, který není závislý pouze na příkazech, které obdržel od 
svého trenéra. 
 
To není neobvyklé pro trenéry a zejména rodiče dětí ve věku 8 až 12 let, kteří jsou netrpěliví se svými 
mladými hráči a chtějí, aby bylo dosaženo dobrých výsledků před dosažením jejich času. Tato 
posedlost je hnací silou mnoha tréninkových programů, kde plánují a dohlížejí na tréninky, které jsou 
výhradně orientované na hokej. 
 
Bohužel, tito trenéři opomíjejí základní pohybové dovednosti, koordinaci, rychlost, sílu a vytrvalost 
stejně tak jako základní požadavky na každý dobrý hokejový výkon, jako je vnímání, dovednosti, 
rozhodování, tvořivost a ovládnutí parametrů prostoru a času. 
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Cíl: Chcete-li vyhrávat Cíl: podporovat rozvoj 

Obvykle jsou vybraní hráči fyzicky vyspělejší a to 
zejména v síle. Jsou obecně nejvyšší z týmu. 
Jejich úsilí o zlepšení, pravidelná účast na 
tréninku a chování jako člena týmu obdrží méně 
pozornosti, než činí jejich skutečný výkon na 
hřišti, který zaručuje výhru. 

Hrají všichni, ne pouze nejlepší hráči. Trenér 
preferuje hráče s citem pro míček, kteří mají 
pochopení držet jej stále a kteří jsou inteligentní. 
Dobré chování na a mimo hřiště je jedním z 
kritérií pro výběr, kdo bude hrát. Úsilí v zapojení 
se do hry je také důležité. 

Je malý prostor pro mladší, méně schopné nebo 
začínající hráče. Hokej je nedemokratický. 

Každý má stejné právo hrát, bez ohledu na 
postavu a schopnosti. Hokej je demokratický. 

Od věku 8 let je kladen přílišný důraz na taktiku. 
 

Zápasy ozřejmí, kolik dovedností hráči mají a 
umožní jim získat zkušenosti v taktice. 

Hráči spoléhají především na dlouhé přihrávky. 
Hrají rychleji, než je jejich úroveň dovedností. 
 

Všichni hráči hrají s míčkem. Mají tendenci hrát 
krátké přihrávky a driblovat. Brankář obvykle 
hraje s míčkem za účelem založení dalšího útoku. 

Existuje jen malý prostor k vybudování hry. 
Obvykle míček neprojde přes zálohu a jde přímo 
dopředu pomocí dlouhých přihrávek.     

Míček je obvykle z obrany zahrán k záloze, hra je 
založena na komunikaci a spolupráci. 
 

Při útoku se vyskytne jen málo změn směru 
(přechody zleva doprava a obráceně). 

Častá změna směru útoku s cílem vytvořit 
prostor pro proniknutí. 

Trenér dává pokyny s cílem vítězství v utkání a  
v mistrovství. Hráč musí poslouchat trenéra, 
který dává příkazy nebo pokyny z postranní čáry. 
 

Trenér motivuje tým s cílem zlepšení výkonnosti 
každého hráče a týmu jako celku. Hráč se 
rozhodne, co bude dalším krokem spíše než by 
trenér rozhodoval za něj, pomocí vnímání a 
schopností činit rozhodnutí. 

Chcete-li vyhrát, hráči jsou vedeni k tomu být 
neloajální, vytvářet pasti, být nečestní a oklamat 
soupeře a rozhodčí. Účel světí prostředky.    

Hráči se učí hodnotám sportování, poctivosti, 
dodržování pravidel a loajalitě k týmu.   

Herní plán byl promyšlen trenérem, jak to platí 
pro dospělé hráče. Není čas ani prostor pro 
talent. 

Jednotlivec smí předvádět jeho nebo její herní 
cit, dovednost a fantazii. 
 

Předčasná specializace má zvláštní úlohu. Vždy je 
stejná hra a náhradníci dostanou zřídkakdy 
příležitost. 

Každý dostane více příležitostí v zápasech zažít 
různé posty v týmu. Hraje každý, bez ohledu na 
schopnosti.    

Mladí hráči jsou předčasně vystaveni soutěži 
dospělých místo přizpůsobení soutěže pro 
efektivní učení. To poskytuje mnoho let zklamání 
a frustrace pro děti, aby konečně rozvíjeli stejné 
správné návyky, které dospělí předvádějí ve hře 
11 : 11. 

Cílem je zajistit efektivnější výuku komplexní 
hokejové hry, soutěž je upravena podle fyzických 
a duševních schopností v každé fázi vývoje 
mladého člověka. Více sebevědomí a zábava jsou 
zaručeny. 
 

Nadměrný důraz je kladen na fyzické dovednosti 
a pracovní výkon, protože to je způsob, jakým lze 
velmi rychle dosáhnout výsledku. 
 

Okolní prostředí je respektováno a koordinace 
hráčů a schopnost hrát za různých podmínek se 
zdokonalí v různých soutěžích, kterým jsou děti 
vystaveny každou sezónu. 

Proto, aby se vyhrálo, je při tréninku kladen 
důraz na tradiční metody výuky.  
 

Aby bylo možné pochopit hru a dělat méně chyb, 
je zdůrazněna metoda objevování dovedností a 
schopností ve zjednodušených hrách v průběhu 
tréninku. 

Vše, co souvisí s hokejem, je oceňováno více než 
jednotlivec. Pochybné chování je často přijímáno 
k dosažení dobrého výsledku. 

Přednost je dána rozvoji osobnosti 
prostřednictvím sportu. Sport je používán jako 
„příprava pro život". 
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V důsledku toho může dojít k rychlým úspěchům v soutěži, ale to je jen na pár let a pak je těch 
úspěchů stále méně a méně. Nedostatky brzkého atletického rozvoje bez snahy dosáhnout 
dlouhodobých cílů a proto i příliš časné specializace tam pak vytváří i větší šance na zranění. U dětí 
trénovaných tímto způsobem je pravděpodobnější, že přestanou hrát hokej, než u těch, které měly tu 
výhodu tréninku v jiných sportech (vyžadujících základní dovednosti postupně vedoucí k dosažení 
vysoké úspěšnosti).  
 
Je všeobecně známo, že rozsáhlé zkušenosti a rozvoj jsou nutné pro hokejový trénink. Pokud byly 
získány ve zlatém věku motorické výuky (7 až 11 let věku), hráč je schopen se efektivně učit a 
uplatňovat později nejsložitější techniky a taktiky, které vyžaduje vysoká výkonnost v hokeji. 
K motivování hokejových trenérů, aby změnili strukturu a obsah jejich tréninků, nebo jejich vize pro 
rozvoj svých hráčů ve věku od 8 do 13 let je nutné, aby obohatily své soutěžní menu s hokejovým 
desetibojem, triatlonem a pětibojem. Ve stejné době mohou trenéři pracovat na změně struktury 
tradičních mládežnických hokejových soutěží. Je zřejmé, že téměř všichni učitelé a trenéři připravují 
své mladé hráče pro hokejové soutěže pomocí specifických hokejových cvičení a zjednodušených her, 
které simulují situace, které vznikají během soutěžních zápasů. Ale tam, kde by soutěž byla pouze 
multilaterální, trenér je nucen přijmout pestřejší obsah tréninku. Pokud soutěžení pro děti zůstává 
výhradně specificky hokejové, potom jejich trénink bude i nadále jen specificky hokejový. 
 
V důsledku toho je pro rozvoj mladých hráčů důležitý správný vztah mezi různorodým, nebo multi-
laterálním a odborným tréninkem a úspěchu bude dosaženo pouze když 8 - až 13 – leté děti jsou 
vystaveny soutěžím, které podporují základní motorické dovednosti stejně jako specifické hokejové 
dovednosti. Pomocí odlišně strukturovaných mládežnických soutěží, trenéři, kteří chtějí vyhrát, se 
budou učit chápat, že v této rané fázi musí být důraz na celkovém rozvoji mladých hráčů, aby se 
zabránilo předčasné specializaci. 
Prostě musíme mít jasné a lepší pochopení, kdy jsou vyhrávání a prohry důležité, kdy se dostanou do 
cesty řádnému vzdělávání a rozvoji a kdy jak vývoj hráče a jeho nebo její silná vůle k vítězství by 
mohly být učeny ve stejnou dobu a způsobem odpovídajícím jejich věku. Řešením pro výuku vyhrát a 
ve stejnou dobu i zajistit správný vývoj vrozeného potenciálu mladých sportovců by mohla být 
minihokejová soutěž pětiboj. Navíc by trenéři mohli uspořádat turnaj hokejových triatlonů, který má 
tři zjednodušené hokejové hry stejně jako dvě další mnohostranné aktivity, které by v kombinaci 
mohly vytvořit další pětiboje. 
Použití mnohostranných soutěží ve věkových skupinách (jako minihokejový pětiboj) bude vyžadovat 
od trenérů vystavit mladé hokejisty základním specifickým hokejovým dovednostem a schopnostem, 
stejně jako zábavným zásadním víceúčelovým aktivitám. Tímto způsobem je kladen důraz na 
vyhrávání stejně jako na zábavu, zatímco takto ve stejné době rozvíjíme kompletního hokejistu i 
člověka.  
 
"Úspěch trenérů mládeže by neměl být posuzován podle počtu vítězství, ale podle počtu hráčů, 
kteří jsou schopni se vyvinout každou sezónu tak, aby se stali členy jejich týmů dospělých nebo 
členy reprezentačních výběrů. V dlouhodobém horizontu vývoj bude vždy porážet vyhrávání." 
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ČÁST 2 
 

Vhodný trénink pro 
konkrétní věk hráčů 

 
 
 
 

 Foto: V. Stachovský 
 
 
 
 
 

 
"Vzhledem k faktu, že jsme dnes všichni zvyklí na stále více a více instantního jídla, okamžité 
fotografie, okamžitý přenos informací, mnoho lidí v hokeji také začíná očekávat okamžitý úspěch". 

Zig Ziglar 
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KOUČOVÁNÍ HRÁČŮ VE VĚKU 5 A 6 LET 

 
Hokejové kluby by měly nabídnout svým dětem do věku 7 let školu pro zahájení sportování, která by 
sloužila jako mateřská škola "Sport". V této školce by měly být děti vystaveny velkému množství 
rekreačních a pohybových aktivit. Jejich trénink by měl mít za cíl překonat nedostatky motoriky a 
všech zpoždění, která se u hráčů objeví, jednak v jejich koordinaci nebo ovládání jejich těla a stejně 
tak v jejich chápání parametrů prostoru a času. Zde by se měly používat populární denní hry, na které 
se předchozí generace těšily na ulici, na nádvoří nebo v přilehlém parku. Musíme zohlednit znalecké 
posudky, že budoucí generace může být odsouzena k sedavému způsobu života postupně stále dále 
od zdravého a přírodního prostředí.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přesto se s programem na míru pro malé děti dají odvrátit negativní důsledky života v moderní 
společnosti, s počítači a s televizí. Pokud chceme umožnit  5 a 6 - letým chlapcům a dívkám zdravější 
růst a být přirozeně více atletickými, děti musí být vystaveny fyzické aktivitě nejméně dvakrát týdně  
z následujících důvodů: 
 

* aby poznaly své tělo, znaly strukturální a funkční možnosti a omezení celých jeho orgánů, stejně 
jako každou z jejich částí, aby byly schopné konsolidovat pestrý repertoár základních motorických 
předpokladů: válet se, táhnout, posadit se, zastavit se, chodit, zvedat se, klesat, spustit, házet, skákat, 
šplhat, klouzat, tlačit, kopat. 
 

* aby rozvíjely svůj psychický a sociální statut prostřednictvím populárních her jako přenášení, běhy  
s řadou překážek, hry na honěnou, aby rozvíjely základní motorické dovednosti prostřednictvím 
cvičení s partnerem s a bez míče, k vybudování důvěry v sebe a ve své fyzické možnosti, aby se 
naučily komunikovat a vyjadřovat verbálně a gesty, aby se začlenily a spolupracovaly v malých 
skupinách, aby měly možnost ocenit radost z pohybových aktivit, aby se učily pečovat o své tělo a 
respektovat těla ostatních a aby se učily znát a pečovat o své okolí. 
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* aby věděly, jak se orientovat v prostoru s uvědomováním si jejich nejbližšího okolí, používat pohyby 
jako je nahoru a dolů, dopředu, za, blízko, daleko, mezi a kolem, stejně jako pojmů relativního času 
jako rychle, pomalu, ve stejném čase, po a měly ponětí o rytmu a kombinaci několika pohybů. 
 

* aby měly nějaké vizuální zážitky o pohybu míče. Musí se naučit pomocí široké škály podnětů 
správně vyhodnotit rychlost míče, nejvyšší bod jeho letu, možné místo dopadu, rotaci, která byla 
poskytnuta míči, odskok různých druhů míčů na různých površích. Dobře organizovaná mateřská 
škola „Sport“ bude mít míče z různých materiálů, velikostí, hmotností a pružností. 
 

* aby lépe ovládaly a kontrolovaly míček, když již zvládly míčové dovednosti a pro ty děti, které cvičí 
doma, aby se usilovaly stát se "kouzelníkem s míčkem." 
 

* aby prostřednictvím nejrůznějších podnětů s jistotou zvládaly nejen míček na zemi a ve vzduchu, 
ale také současně ovládaly své tělo. V tomto případě se míček stane nejlepším přítelem mladého 
hráče.  
 
Jak se hráči v této věkové skupině učí ovládat své tělo a míček, měli by v tréninzích pravidelně 
provádět následující: 
 

1. Driblovat s míčem 
• pravou a levou rukou; 
• s vysokým odrazem, který je ohraničen dosahem jejich ramen, výškou kyčelního kloubu nebo 
kolena ve smíšených kombinacích; 
• s polovičním a úplným otočením; 
• nechat jej skákat přes roztažené nohy vpřed a vzad; 
• s rukou nebo nohou když současně vyvažuje navíc jeden míč na krku; 
• jeden s nohou a druhý s rukou, a 
• nechat dva míče odrazit současně při dotyku s oběma rukama ve stejném nebo různých okamžicích 
tak, že oba míče zůstanou v pohybu. 
 

2. Nahrávat míč mezi dvěma nebo více hráči pomocí různých technik 
• s rukou před tělem; 
• z jedné ruky ponad hlavu do druhé; 
• nechat jej narazit na jedné straně o zem; 
• jako při hodu diskem nebo vrhu koulí; 
• s oběma rukama, jako v basketbalu; 
• zády k partnerovi, házení míče oběma rukama přes hlavu; 
• mezi roztaženýma nohama partnerovi za sebou jako při štafetě. 
 

3. Příjem a pak ovládání míče hozeného do vzduchu oběma rukama 
• od nohou na zemi, od pasu, od obličeje a nad hlavou; 
• od různých ploch nohy na zemi nebo ve výšce pasu; 
• od stehna, hrudníku nebo hlavy, s umožněním dvou doteků, než musí být míč dokonale pod 
kontrolou; 
• s nebo bez nutnosti nejprve provést 360 - stupňové otočení a 
• ze sedu na zemi, zatímco míč je stále ve vzduchu, sedící hráč si musí stoupnout, získat a vrátit 
hozený míč od partnera. 
 

4. Vybíjená se dvěma nebo třemi hráči v týmu, pomocí techniky přihrávek z házené. 
Jakmile je dosažena přijatelná úroveň kontroly a koordinace u základních pohybových dovedností, 
nejprve bez a později s míčem, a po dosažení věku 7 let, mohou děti z mateřské školy „Sport“ 
vstoupit do hokejového tréninku svého Klubu nebo školy. Zde jsou zařazeny na úroveň 1 pro Model 
hokejového rozvoje. 
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KOUČOVÁNÍ HRÁČŮ VE VĚKU 7 - 9 LET 

 
Jakmile 5. a 6. - letí kluci a dívky získali své první organizované motorické zkušenosti a cvičili základní 
specifická cvičení organizovaná mateřskou školou „Sport“, jsou připraveni k absolvování prvních dvou 
úrovní Modelu hokejového rozvoje. 
 

 
Foto: V. Stachovský 
 
Ve věku od 7. let je naším cílem uvést mladé chlapce a dívky krok za krokem do hokejové hry a 
podpořit jejich zájem o tento sport. Nicméně, než trenéři mohou uplatnit hry a cvičení těchto úrovní, 
musí si být vědomi nejen specifických vlastností a potřeb hráčů této věkové skupiny, ale i některých 
důležitých herních alternací, které umožní lepší vzdělávání. A konečně, musí vzít v úvahu některá 
obecná pravidla, které budou podporovat talent dítěte. Děti ve věku 7 až 9 let mají některé 
významné vlastnosti: 
 
* chybí jim jemná motorika. 
* jejich pohyby jsou obvykle celotělové akce s malou přesností. 
* mají krátké výbuchy energie a nadšení. 
* jsou stále ve vývoji koordinace a jsou ještě nemotorné.  
* hrají nebo se účastní pro zábavu a pro potěšení. 
* jejich akce nejsou dosud automatické nebo naprogramované.  
* nejsou jisti, jaké kroky vedou k úspěchu při dovednostech.  
* vidí každý detail jako důležitý. 
* jsou nejisté v jejich činnosti a v tom, jak dosáhnout požadovaných výsledků.  
* nemají jasnou představu nebo model nové dovednosti. 
* nemohou následovat příliš mnoho pokynů a rad s příliš mnoho informacemi najednou.  
* nejsou schopny využívat zpětnou vazbu efektivně.  
 
Tím, že si budou vědomi těchto znaků, mohou trenéři výukou „na míru“ splnit potřeby mladých 
hráčů. V tabulce jsou uvedeny další charakteristiky malých dětí a strategie koučování, která by měla 
uspokojit potřeby mladých hráčů. 
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PŘIZPŮSOBENÍ TRÉNINKOVÝCH POSTUPŮ CHARAKTERISTIKÁM MLADÝCH HRÁČŮ 
 

 
Charakteristika 

 

 
Strategie koučování 

 

Chlapci a dívky do 10 let mají podobné 
vlastnosti, když přijdou na sport. 
 

Proto by chlapci a dívky měli cvičit a soutěžit 
spolu, protože obě skupiny z toho budou těžit. 

 
Děti jsou vysoce motivovány a nadšené. Oni 
chtějí být aktivní. 

Udržovat jejich motivaci díky širokému rozsahu 
cvičení / her. Vyhněte se frontám a aby hráči byli 
v klidu. Trenér by měl naslouchat, co hráči říkají. 
 

 
Děti do 10 let jsou obecně egocentrické a chtějí 
vlastnit míček maximální čas jak je to možné. 
Jsou velmi orientovány na sebe sama. 
 

Poskytněte všem míček a plánujte soutěže  
1 proti 1 (jako Desetiboj) s cílem maximálního 
využití jejich egocentrické fáze. Podporovat fair 
hru. 
 

 
 
Hráči dosud nemají vybudovány "motorické 
vzory / reflexy“, aby dovednosti mohly být 
prováděny bez přemýšlení. Jejich veškerá 
pozornost je zaměřena na míček. 
 

Poskytněte jim čas učit se dovednosti. Zlepšujte 
dovednosti pomocí přiměřeného počtu 
opakování a měňte je před hodnocením úrovně 
dovednosti prostřednictvím soutěží, což 
vyžaduje správné provedení. Praxe opakování 
musí být navržena tak, aby nedocházelo 
k nadměrnému počtu chyb. 

 
Každý má rád bodování. Bodování dává sebeúctu 
a sebevědomí. 
 

Hrajte zjednodušené hry stejně jako minihokej 
s jeho variacemi, aby každý mohl bodovat a hrát 
s míčkem co nejčastěji. 
 

 
 
Jejich kapacita pozornosti je velmi omezena. 
Nejsou schopné zpracovat mnoho informací. 
 

Proto činnosti musí být střídány často. 
Prokládejte specifická hokejová cvičení / hry  
s mnohostrannými hrami. Střídejte téměř 
každých 15 minut obsah a soutěže pouze 
s jednou změnou. Nemluvte příliš mnoho. 
 

 
 
Děti se právě začínají učit jak spolupracovat. 
 

Zvolte hry, ve kterých spolupráce vede k vítězství 
(jako minihokej). Požadavky na hráče by neměly 
překročit aktuální fázi vývoje. Pokládejte hráčům 
otázky, abyste je zapojili také mentálně. 
 

Nemají jasnou představu o ideálním výkonu a 
proto se spoléhají výhradně na svého kouče. 
 

Umožněte mladým hráčům, aby měli zdroj 
zpětné vazby. 
 

 
Jsou velmi citliví na kritiku a selhání. 
 

Za všech okolností buďte pozitivní. Chvála a 
odměna často zvýší úsilí nebo provedení. 
 

Jsou méně tolerantní vůči teplu a chladu než 
dospělí. 
 

Ujistěte se, že nosí odpovídající oblečení. Ztrácejí 
rychle tekutiny. 
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KOUČOVÁNÍ HRÁČŮ VE VĚKU 10 A 11 LET 
 
Třetí úroveň Modelu hokejového rozvoje dále rozvíjí u hráčů technické a taktické schopnosti a 
dovednosti prostřednictvím různých zjednodušených her pro týmy tří hráčů a později pro týmy po 
čtyřech hráčích. Navíc, úroveň 3 obsahuje specializovaný vzdělávací program pro rozvoj mladého 
brankáře. Před zahájením tréninku tohoto programu by však trenéři měli pochopit něco více  
o hráčích. 
 
Koučování hráčů ve věku 10 a 11 let je obohacující úsek výchovy. Mnoho zdrojů potvrzuje, že v tomto 
pozdějším období jejich dětství jsou děti ve "zlatém věku motorického tréninku“ (Diem přednášky). 
Existuje u nich mnoho příznivých podmínek v biologické, psychologické a motorické sféře v tomto 
zlatém věku. Obojí -  tělo i mysl jsou v harmonii. Opouštějí svět snů, děti nyní usilují více než dříve  
o realismus. Svět neskutečný, nepochopitelný nebo fantasy klesá. Rozvíjí se dětská kapacita abstrakce 
(to znamená oddělování podstatného od méně důležitého) a tato výhoda zvyšuje jejich pochopení a 
čtení herních situací. Poprvé se probouzí smysl k tomu, že všechny akce se podřizují určitým obecným 
pravidlům. 
 
Předpubertální hokejisté mají neustále chuť na tělesné aktivity, která podporuje jejich vnitřní 
motivaci, aby se více a více zapojili do sportu. Nicméně, místo toho, aby naplnili své nenasytné 
potřeby pohybu, jako tomu bylo v letech před dosažením věku 10 let, mládež nyní usiluje o dobrý 
výkon, těží ze skutečnosti, že jejich pohyby jsou nyní více pod kontrolou a prováděny efektivněji. 
Snaží se plnit sportovní model a ukazují skutečné odhodlání k neustálému zlepšování. Ve skutečnosti 
jsou děti ve věku 10 a 11 let ještě více motivovány k těžkému tréninku, pokud je hra organizována 
tak, aby mohly prokázat své schopnosti svým přátelům i soupeři. 
Co tato nová úroveň hry znamená pro trenéry? V této etapě hokejového vývoje mladého hráče musí 
být jejich trenéři schopni zajistit přechod od pouhého předvádění široké škály multilaterálních a 
konkrétních činností k hokejové přípravě, která bude více systematickým, intenzivním a cílevědomým 
tréninkem technicko - taktických prvků hokejové hry. Cvičení pro rozvoj rychlosti, koordinace a 
aerobní vytrvalosti se stávají pilířem mnohostranného rozvoje, přičemž porozumění, nácvik a 
zvládnutí velkého počtu nejrůznějších zjednodušených hokejových her (hry týmů tří nebo čtyř hráčů) 
jsou základními kameny jejich specifického zlepšování. 

Foto: V.Hána 
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ZVLÁŠTNÍ POZORNOST PRO ZAČÁTEČNÍKY 
 
Když trénujete mladé hráče, zvažte následující parametry, aby lépe vyhovovaly potřebám vašich 
hráčů a dosažené úrovni dovedností. 
 
 
Hřiště 
Cvičení a hry v první úrovni nevyžadují použití celého hokejového hřiště. Je potřeba plocha přibližně 
20 x 40 metrů, to je mnohem méně než čtvrtina plochy celého hřiště nebo téměř o velikosti 
basketbalového hřiště. Když organizujete zjednodušenou hru pro dva týmy, jako trenér byste měli 
vždy brát v úvahu, že čím méně kvalifikované a schopné hráče máte, tím větší by měly být rozměry 
hrací plochy. Malá oblast často neposkytuje hráči dostatek času ke sledování a analýze herní 
situace a pak učinit rychlé rozhodnutí o tom, kterou dovednost vykonat, proč ji vykonat a kdy a kde 
je to nejlepší ji vykonat. Čím menší je oblast, tím ve skutečnosti více dalších požadavků je kladeno na 
dovednosti a pozornost. Netřeba dodávat, že větší hrací plocha usnadňuje úspěšnou hru. 
 
Když je k dispozici jen malá hrací plocha, je třeba snížit počet hráčů zapojených do hry. Tímto 
snížením počtu hráčů můžete kompenzovat nedostatek prostoru, jinými slovy, stále se snažte 
přizpůsobit hru schopnostem a výkonnosti mladých hráčů. Pokud všichni hráči nemohou být přímo 
zapojeni do hry z důvodu omezeného prostoru, můžou ti "extra" provádět některé další aktivity, 
zatímco čekají. Například, můžou procvičovat žonglování nebo vyvažování míčku mimo hřiště, střílet 
míčkem do zdi nebo plotu, nebo provádět cvičení pro zlepšení úrovně jejich koordinace a rovnováhy  
s nebo bez míčku. Stručně řečeno, je důležité, aby trenéři vybrali správný rozměr hřiště, odpovídající 
úrovni technické, fyzické a duševní výkonnosti jejich hráčů a počtu hráčů zapojených do hry. 
 
 
Rozměry branek 
Velikost branek hraje také důležitou roli ve výuce a v tréninkovém procesu mladých hráčů. Chcete-li 
vytvořit herní tréninkové systémy, pravidla mnoha zjednodušených her vyžadují od začátečníků projít 
s míčkem do branky soupeře, která je široká mezi 6 a 20 m. Přímá střelba není žádoucí! 
Hráči by měli zpracovat míč jemně a opatrně, bez použití násilných pohybů.  
Širší branky pomáhají stimulovat vnímání mladých hráčů. Pro začátečníky, (kteří obecně věnují 
většinu své pozornosti míčku) je mnohem snadnější dosáhnout širšího a nekrytého prostoru mezi 
kužely během driblingu. Kromě toho, použití širokých branek dává křídlům stejné příležitosti jako 
hráčům ve středu, aby dosáhli co nejvíce gólů, což povede ke zvyku vždy útočit v dostatečné šířce. 
 
Při použití širokých branek nemají hráči tendenci vytvářet kolem branky shluk, jak je zvykem, když 
jsou branky umístěny pouze ve středu. Díky tomu, že použijeme při cvičeních široké branky, mladí 
hráči mají větší požitek ze hry a jejich sebedůvěra roste. 
 
 
Použití bekhendové strany hole 
V prvních letech tréninku by jim měl trenér mladých hráčů vštípit často používat bekhendovou 
stranu hole. Zvládnutí "indického driblingu" před přední části těla je klíčem pro objevení kouzla 
hokeje, protože otevírá dveře do světa předstírání přihrávek i překvapujících krátkých přihrávek 
špičkou hole na bekhendové straně. Ale po úvodním období (cca 3 roky) získání zkušenosti 
s bekhendovou stranou hole by to mělo být omezeno a to zejména v soutěži, kvůli jeho nižší 
účinnosti v porovnání se hrou forhendem. 
 
 



Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 46 z 418 
 

 
JAK STRUKTUROVAT TRÉNINKOVOU JEDNOTKU 
 
Není to pouze kvalita, ale i různorodost činností, které určují stupeň úspěchu a přijetí tréninku a jeho 
obsahu mladými hráči. Stejně jako když si někdo v restauraci pečlivě objedná chutné a rozmanité 
jídlo na základě prostudování nabídky, měl by trenér vytvořit účinnou a příjemnou tréninkovou 
jednotku pro začátečníky výběrem z nabídky různých aktivit. Například na úrovni 1 trenér vybere  
z řady her zaměřených na základní schopnosti a vytvoří 'Menu' několika cvičení: 
 
Aperitiv - jedna ze zjednodušených her pro týmy o dvou hráčích, nebo pokud nejsou začátečníci ještě 
na toto připraveni, tak mnohostrannou hru 
 
První cvičení - dribling s jednou nebo dvěma variantami 
 
Druhé cvičení - hry pro nahrávky, příjem míčku nebo střelbu 
 
Dezert – hra s napadáním, hra v bludišti nebo test vybraný z Desetiboje 
 
Nápoj - mnohostranná činnost nebo zjednodušená hra pro týmy maximálně o třech hráčích 
 
Aby byla zajištěna vysoká úroveň pozornosti ze strany hráčů - začátečníků, je nejlepší měnit 
navrhované činnosti každých 15 minut. Kouč by měl také střídat cvičení a hry s velkou intenzitou  
s těmi, které mají menší fyzické nároky. Hry a cvičení v Modelu hokejového rozvoje nesmí být 
prováděny v žádném pevném pořadí. Je to na jednotlivých trenérech, aby dali dohromady kombinaci 
cvičení, která jsou správná pro jejich hráče. 
 
 

Jednoduchá hra    Hry s napadáním, nebo 
2 : 2 nebo     hry v bludišti nebo  
mnohostranná hra    jeden test Desetiboje 
 

 
 
 
 

Driblování nebo  
mnohostranné hry 

 
 

Hry pro nahrávání,    Jednoduché hry 2 : 2, 
příjem míčku a      3:3 nebo  
střelbu        mnohostranná hra 

 
 
 
"Strukturování tréninkové jednotky pro velmi mladé hráče je jako trhat okvětní lístky ze 
sedmikrásky, začínáme a končíme zjednodušenou hrou. " 
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KOUČOVÁNÍ HRÁČŮ VE VĚKU 12 - 14 LET 
 
Čtvrtá úroveň Modelu hokejového rozvoje je určena pro hráče od 12 let do 14 let. V tomto stupni 
může trenér vytvořit vazbu dětí ke sportu pro zbytek jejich života. Nicméně, toto může být úspěšné 
jen v případě, že trenér chápe hráče a vystavuje je účinnému a příjemnému hokejovému programu, 
který je dokonale přizpůsoben jejich přání a očekávání.  
 
Intenzivní fyzické a hormonální změny vyvolané pubertou vedou u dítěte ke ztrátě rovnováhy  
v oblasti mobility a menším pokrokům ve vývoji motorických dovedností. Je proto nezbytné v této 
etapě vývoje mladých hráčů, aby byli vystaveni kolektivním (týmovým) činnostem, jejichž pomocí 
překonají pocity nejistoty, nestálosti a izolace. 

 Foto: V. Stachovský 
 
 
Do této doby se mladí hráči stali již více společensky uvědomělými, ve větší míře mají tendenci se 
chlubit, a jsou náchylnější soutěžit o pozornost se svými spoluhráči i soupeři. Mohou také chtít 
ukazovat svou nezávislost a dokonce se v této etapě může dostavit pocit rozzlobenosti vůči autoritě. 
Ze všech těchto důvodů mládež v tomto věku může představovat zvláštní problémy pro trenéra a to 
nejen z hlediska disciplíny ale také s přijímáním toho, co je on nebo ona učí. Nicméně, spolu s těmito 
problémy přichází i řada výhod. 
 
Protože hráči jsou nyní mnohem citlivější na spolupráci s ostatními hráči, je to věková skupina, v níž 
je snadné je naučit hrát týmově. V této etapě svého vývoje také dělají důležitá rozhodnutí, která 
mohou ovlivnit tvorbu jejich charakteru a osobnosti. 
 
Pokud někteří hráči z týmu jsou opravdu začátečníci a jsou nekvalifikovaní, protože začali pozdě hrát 
hokej, může tato situace představovat problém. Těmto pozdním začátečníkům můžou chybět 
základní dovednosti nezbytné pro týmové míčové hry. Také nemusí být schopni se naučit hokejové 
dovednosti tak snadno, jako kdyby se to učili o několik let dříve. Pro udržení všech těchto poznatků 
v paměti předkládáme zde některé návrhy pro trénování hráčů ve věku 12 až 14 let: 
 
* respektujte chuť hráčů soutěžit pomocí soutěžních cvičení, zejména těch, které vedou hráče  
k dosažení měřitelných cílů, jako je např. přihrávka na cíl. 
 
* pamatujte, že každý hráč je jedinečné individuum. 
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* podpořte hráče tak často, jak je to možné. I když je to důležité v každém věku a chvála je vždy lepší 
výtky, hráči v této věkové skupině jsou velmi citliví na poznámky trenéra, které mohou snížit jejich 
status v očích jejich přátel. Proto se vyvarujte kritizovat hráče v tomto věku na veřejnosti! 
 
* vzhledem k tomu, že hráči jsou fyzicky větší a můžou mít zkušenosti získané v jiných sportech, může 
být nezbytné, aby byla více jasně a striktně uplatňována pravidla.  
 
* hráči jsou obvykle nedočkaví, aby se zapojili do plnohodnotné hry tak často, jak je to možné, takže 
byste hráčům měli vysvětlit, proč je důležité každé tréninkové cvičení pro jejich dobrý výkon v zápase. 
To je povzbuzuje, aby přijali potřebu tréninkové rutiny. 
 
* Vědět, proč to udělat a čemu to slouží je zvláště důležité, když jde o motivaci mladých hráčů 
překonávat s různými fyzikálními podněty jejich nedostatek koordinace, rovnováhy, pohyblivosti a 
případných nedostatků v rychlosti, odolnosti a síle. Ve skutečnosti by tyto podněty pro rozvoj 
fyzických schopností a koordinace měly být zapojeny v tréninku hráče hokeje co nejčastěji. 
 

"Tvořivost hráčů je zdrojem, ze kterého by měl trenér pít denně. " 
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SMĚREM K JINÉMU STYLU TRÉNOVÁNÍ 
 
Protože filozofie trenéra a tréninkový program často rozhodují o tom, zda dítě vydrží u hraní hokeje 
nebo se podívá na jiné činnosti, musí se trenéři snažit přizpůsobit se neustále se měnícím 
požadavkům tohoto sportu. Nové poznatky se objeví denně, otevírají se možnosti, jaké by nás před 
několika desetiletími nikdy nenapadly. Co se považuje za platné dnes, zítra již může být zastaralé, 
kvůli frenetickému vývoji v mnoha oblastech života. Cesta k úspěchu v hokeji je vždy ve výstavbě. 
Výstavba musí být viděna jako proces, ne jako cíl, který musí být dosažen v určitém daném čase. 
Hokejová hra se neustále vyvíjí a každý trenér by se měl přizpůsobit jejím stále se měnícím 
požadavkům, aby zůstal konkurenceschopným.  
 
Jedním z hlavních cílů při výchově hokejových trenérů je rozvíjet ty, kteří můžou dělat nové věci, aniž 
by slepě opakovali to, co předešlé generace trenérů dělali v minulosti. Snaha o dokonalost vyžaduje 
větší kreativitu, inovace a duševní pružnost. Místo toho, aby učili své hráče to, co zažili během své 
předchozí kariéry jako hráč a trenér, musí se naučit uvolnit vrozený a spící potenciál svých hráčů. Jak 
toho mohou trenéři dosáhnout? Měli by se držet následujících akcí: 
 
* podporovat divergentní myšlení u svých hráčů. 
 
*dovolit každému hráči svobodně vyjádřit jeho osobní názory. 
 
* vyvíjet a používat nové technicko - taktické činnosti. 
 
* být kreativní, aby zajistili úspěch ve hře. 
 
* Pamatujte, že hráči si vytváří většinu z jejich znalostí a zkušeností z jejich poznatků týkajících se  
jejich vlastní hry (například při hraní minihokeje 3 : 3 na 4 branky!).  
 

  Foto: V. Stachovský 
 
Abych to shrnul, trenéři můžou používat různé styly výuky, jeden, který není ale žádoucí je ten, který 
je závislý na pokynech nebo příkazech, které mají hráči poslouchat a jsou tak tlačeni do receptivní 
nebo pasivní role. Místo toho, aby trenér působil jako instruktor, trenér by se měl stát poradcem, 
pozorovatelem, projektantem a organizátorem informací a dovedností, podporovat své hráče k růstu 
a chuti vyniknout až do té doby, dokud nejsou schopni předčit vlastní omezení trenéra. 
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TIPY PRO STIMULACI TALENTU MLADÝCH HRÁČŮ 
 

1. Používejte mnoha variant minihokeje se čtyřmi brankami (kdy místo útočení na jednu 
centralizovanou branku musí být míček dopraven do jedné ze dvou branek ne užší než 12 
metrů), jejichž účelem je systematicky stimulovat růst dovedností. Percepční kapacita musí 
být považována za základ pro správná rozhodnutí a pro provádění technických činností. 
Takováto výuka hokeje u mladých hráčů dostatečně stimuluje schopnosti vnímání, stejně 
jako kognitivní schopnosti, přičemž oba tyto aspekty hry jsou stále podceňovány ve všech 
koutech světa. 
 

2. Organizujte soutěže pravidelně, každou na míru psychických a fyzických schopností mladých 
dětí. Například hrajte hry jako je hokejový triatlon 3 : 3 či 4 : 4, minihokejový pětiboj, 
brankářský desetiboj a desetiboj pro hráče v poli. Ke stimulaci jejich herní inteligence 
nabízejte mladým talentům více než jedinou oficiální soutěž v jedné sezóně. 
 

Soutěžení v několika soutěžích ve stejném období, které se liší od tradiční soutěže, zlepší 
schopnost mladých hráčů přizpůsobovat se a zlepší i pružnost jejich mozku. Účast dětí ve 
všech těchto soutěžích, jejich požitek, rekreace a zábava jsou mnohem důležitější aspekty než 
vítězství. 
 

3. Pro děti ve věku 10 a 11 let by měla být sezóna rozdělena do dvou částí. V první polovině 
sezóny by se měla soutěž hrát bez bodování a bez vytváření ligové tabulky. Ve druhé části 
sezóny by se měla hrát mistrovská soutěž na třetiny v délce 15 minut a s přestávkami pouze 
pět minut, ve kterých si trenéři mohou vyměňovat názory s hráči. Koučování z postranní čáry 
je zakázáno.  
 

4. Ve všech soutěžích mládežnického hokeje by se mělo střídat tak často, jak je to možné a 
využívat střídání pro sdělování veškerých potřebných technických či taktických aspektů 
vyplývajících z pozorování hry několik sekund před tím, než hráče vystřídáte. Sdělování 
poznatků probíhá na lavičce. Vyhýbejte se to dělat na veřejnosti. 
 

5. Pro kultivaci důležitých, ale často opomíjených aspektů hry, jako je fair play a sportovní 
chování k soupeřům, spoluhráčům a rozhodčím, každý tým dostává příležitost předat po 
zápase jednomu ze dvou rozhodčích zlatou kartu, na které je napsáno jméno hráče. Hráč 
musí být vždy z týmu soupeře. V případě, že nikdo neprokázal dobré sportovní chování, 
nebude rozhodčímu předána žádná karta. Na konci každé sezóny bude ten hráč, který získal 
nejvíce karet od soupeřů vyhlášen za sportovce sezóny. 
 

6. Pro snížení podílu anaerobního zatížení ve hře hrané na celém hřišti přesvědčte řídící orgán 
soutěže, aby zakázal soutěže dětí 11 : 11. Místo toho, soutěže o třech, pak sedmi, později 
osmi hráčích v poli by měly nahradit klasickou hru. Hrací plocha by se měla zvětšovat ve 
stejném poměru jako se u hráčů zvyšují jejich technické a taktické schopnosti a vnímání, 
stejně tak i jejich chápání hry.  
 

7. Stanovte dostatečné informace o víceúčelových hrách, abyste tak zajistili, že v každé 
přípravné jednotce (tréninku) jsou hráči vystaveni po dobu 30 minut víceúčelovým 
motorickým činnostem, které zlepšují jejich úroveň koordinace.  
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8. Ve všech mládežnických soutěžích by mělo být zavedeno pravidlo, které umožní týmu, který 
prohrává rozdílem tří gólů (0-3, 1-4, 2-5 atd.) zapojit jednoho dalšího hráče do hry. Toto 
pravidlo bude nutit vyhrávající tým, aby se i nadále snažil a hrál tak dobře, jak může.  
 

9. Pravidelně kontrolujte rozvoj mladých hráčů v centrech zahájení hraní hokeje. Přesvědčte 
trenéry o důležitosti používání předepsaných činností jako nástrojů k posílení nejen 
technických, taktických, vizuálních, kognitivních a fyzických schopností dětí, ale také zdravých 
návyků v provozování sportu. 
 

10. Používejte jenom ty centra zahájení hraní hokeje, které používají filozofii a doporučení 
celostátního nebo regionálního orgánu příslušné hokejové federace. Pokud splňují normy 
uložené certifikačním orgánem, tyto školy budou mít právo užívat odznak federace spolu 
s jejich jménem. Tato praxe bude přitahovat zájem rodičů a veřejnosti  a to bude také 
přinášet možné výhody. To by mohlo zahrnovat bezplatné pojištění, slevy na sportovní 
vybavení a volný přístup na speciální vzdělávací semináře nebo na federací organizované 
tábory. Další výhodou by mohla být pomoc při propojení s jinými institucemi, organizování 
sportovních a kulturních akcí, nebo použití zdravotnické techniky pro prevenci úrazů. 
 

11. Vytvořte příručku, která bude vést trenéry k periodické komunikaci s rodiči a bude trenéry 
informovat, jak umožnit rodičům spolupracovat na důležitých úkolech pro podporu etického, 
morálního, fyzického a intelektuálního růstu hráčů a jak ponechat stranou materiální zájmy, 
které konzumní společnost chce vložit do světa hokejové mládeže.  
 

12. Trenér mladých, talentovaných hráčů, který vždy vyhrává, ten nakonec prohraje.  To 
znamená, že trenér udělal vše pro jeho nebo její vlastní profesní budoucnost a ne pro 
budoucnost talentovaných hráčů. V hokeji mládeže říkáme: "Pokud vyhrajeme o jeden 
pohár méně pro naši hokejovou školu, pak to znamená, že můžeme často "vyhrát" velký 
talent pro náš hlavní tým! " 
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Kapitola 3:  Hry pro základní dovednosti a způsobilosti 

 
Úroveň 1 

 

 
 

„V každé lidské bytosti existuje skryté dítě, které si chce hrát" 
Friedrich Nietzsche 
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     První úroveň Modelu hokejového rozvoje má důležitý úkol: uvést děti od 7 let do hokeje a rozvíjet 
jejich zájem a lásku ke hře. Děti se dokáží učit efektivně na vlastní pěst, bez velkého počtu instrukcí. 
Pokud během těchto rozhodujících let vývoje dětí nedokážou trenéři dát svým mladým adeptům 
odpovídající tréninkové nástroje a podněty, které jim umožní hrát s důvěrou a potěšením, mohou 
převést své mladé svěřence, teď plné potenciálu, do budoucích sportovců druhé kategorie. Trenéři by 
měli být vždy zaměřeni na podporu zdravého, harmonického růstu a vývoje dětí, které začínají být 
motivováni vykonávat svůj oblíbený sport. Děti přijmou méně rigidní a více pestřejší styl jejich výuky 
a vzdělávací program a tím příjemnější a komfortnější atmosféru budou děti cítit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délka hole musí být v perfektním souladu s výškou mladého hráče. Místo toho, aby dosáhla výšky 
boků, by měla být v ideálním případě rukojeť v jedné rovině s horní částí kapsy jejich šortek nebo  
s pasem. 
 
V této kapitole se seznámíte s různými hrami, které tvoří úroveň 1 Modelu hokejového rozvoje. Tyto 
hry není třeba dělat v jakémkoli pevném pořadí; místo toho můžete použít různé hry a vytvořit 
trénink, který nejlépe vyhovuje vaší skupině hráčů. Při dostatečném opakování těchto her (alespoň 
dvakrát týdně), začátečníci rychle získají své první zkušenosti s tak základními herními situacemi jako 
jsou: 
• driblování s míčkem 
• příjem, kontrola, nahrání a střelba míčku 
• odebrání míčku soupeři 
• zvážení svých spoluhráčů nebo soupeře v útoku stejně jako v obraně. 
 
Kromě toho, že jsou děti vystaveny zvláštním programům, které se zaměřují na správné provedení 
základů ve zjednodušených herních situacích, budou se mladí hráči v úrovni 1 účastnit soutěží 
Desetiboje a hokejového triatlonu 2 proti 2, které jsou speciálně přizpůsobeny jejich vývojové fázi. 
 
Protože ony jsou moc egocentrické, málo sedm a osm let starých začátečníků je schopno úspěšně 
hrát týmové hry. Každý hráč chce být protagonistou hry a snaží se udržet míč v jeho nebo jejím držení 
tolik času, kolik je to možné. Hry a cvičení v prvním stupni byly navrženy s ohledem na tuto 
skutečnost. 
 
Také během svého volného času by měli mladí hráči strávit (bez přítomnosti trenéra) několik hodin 
týdně žonglováním s míčkem.  
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Zvládnutí „indického“ driblingu co nejdříve musí být považováno za klíč k objevování dalších krás 
hokejové hry a k rychlému dosažení uspokojivé úrovně herních dovedností. Měli by se s ním setkávat 
s láskou a něhou tak dlouho, až jej nakonec zvládnou zcela dle jejich představ. 
 
Jako každý dobře známý pianista potřeboval mnoho let více či méně 4 hodiny denně cvičit, aby se stal 
slavným, dva tréninky týdně v klubu nebo ve škole jsou zcela nedostačující k rozvoji smyslu pro 
míček, který ale dává hráči výhodu navíc. 
 

D R I B L O V A C Í  H R Y 
Driblovací hry pomáhají hráči rozvíjet schopnost vést míček pomocí různých technik v blízkosti hole 
v kombinaci a také s podporu rovnováhy, práce nohou, rychlosti, změnou směru a koordinace. Tyto 
vlastnosti jsou klíčem k pozdějšímu objevení krás hokeje, vlastnit je umožňuje hráčům rychle 
dosáhnout uspokojující úroveň hry. 
 
I když najdete další cvičení (stejně jako pozdější programy) číslovány postupně od snadnějších 
k těžším nebo složitějším cvičením a hrám, to však neznamená, že musíte sledovat činnosti v jejich 
pořadí. Představení složitějšího problému může být výzvou pro nadanější hráče, použití jednodušších 
cvičení dává méně nadaným dětem pocit důvěry a motivace k dalšímu snažení. 
 
1. UCHOPENÍ HOLE A JEJÍ OTÁČENÍ POUZE LEVOU RUKOU  
Jednoduchý způsob, jak začít se správným uchopením je položit hůl plochou stranou na zem. 
Zvednete ji levou rukou uchopením blízko konce rukojeti.  
 
Pak, bez změny postavení levé ruky, pohybujte holí proti směru hodinových ručiček v levé téměř 
natažené paži až do bodu, kdy špička zobáku směřuje k zemi (bekhendová pozice hole). Dalším 
pohybem ve směru hodinových ručiček otočte levou ruku do její původní pozice, v níž špička zobáku 
ukazuje nahoru (forhendová pozice hole). 
 
Když uchopíte svou hůl, ujistěte se, že nemůžete vidět váš palec! Pokud jste schopni vidět palec levé 
ruky, znamená to, že uchopení (držení) není správné. 
 

 
 

"Mějte rádi míček! Berte jej jako svého nejlepšího přítele,  
se kterým byste měli zacházet s citem a bez násilí." 
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2. DRŽENÍ HOLE OBĚMA RUKAMA, OTÁČENÍ HOLE V PRAVÉ RUCE 
 
Hůl je umístěna svisle, zobák na zemi.  Rukojeť je blízko nohy a zobák co nejdále od těla. Uchopte hůl 
současně oběma rukama a ujistěte se, že ta pravá, s velmi volným (otevřeným) uchopením, je 
umístěna ve středu hole. 
 
Nyní s mírně pokrčenými nohami a trupem ve vzpřímené poloze jak je to možné se pokuste 
pohybovat holí levou rukou pouze z forhendové pozice do bekhendové  pozice (se špičkou zobáku 
směřující do země). 
 
Ujistěte se, že plochá strana zobáku je na konci každého otočení vždy v svislé poloze, která umožňuje 
přihrát míček nebo hrát jej nejlepším způsobem. Řídili jste otáčení hole pouze levou rukou, používali 
jste pravou ruku pouze jako prsten? Je to vážnou chybou nechat pravou ruku podílet na otáčení.  
Vždy se ujistěte o správné pozici vaší levé ruky! 
 
3. PŘESOUVÁNÍ MÍČKU DO STRAN PŘED TĚLEM POMOCÍ DOTÝKÁNÍ SE MÍČE STŘÍDAVĚ 
S FORHENDOVOU A BEKHENDOVOU STRANOU HOLE 
 

 
 
Ujistěte se, že máte míček 1m před nohou abyste pak na něj lépe viděli. Proto nenakloňte trup 
dopředu a udržujte své nohy dobře ohnuté a obě ruce jsou natažené. Když se dotknete míčku, musí 
být zobák hole ve svislé poloze. 
 
Trenér musí kontrolovat, že se pravá ruka neúčastní na otáčení hole a že palec levé ruky je skrytý. 
 
Uspořádejte soutěž k nalezení hráče s nejlepší technikou ve stacionárním "indickém driblování".  
V další soutěži zvítězí ten, kdo se dotkne míče nejčastěji střídavě forhendem a bekhendem za 15 
nebo 30 sekund. 
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Trenér musí kontrolovat, že hůl provádí dotyk vždy se zobákem ve svislé poloze. 
 
 
4. HRA "BULY" 
Dva hráči tváří proti sobě v "buly". Vyhrává ten, komu se podaří posunout stojící míček (umístěný 
mezi nimi), následně po dotyku svých holí nad míčkem, s jeho bekhendovou stranou hole přes 1m 
širokou branku z kuželů na své pravé straně. 
 
Aby bylo možné otočit hůl (po dotyku holí nad míčkem) na její bekhendovou stranu, oba hráči musí 
správně uchopit svou hůl jejich levou rukou. 

 
Variace: 
Vítězem je hráč, který zahraje míček po provedení "buly" svou bekhendovou stranou hole přes 
branku z kuželů po své pravici a poté jej okamžitě za brankou dostane pod kontrolu, než na něj může 
dosáhnout soupeř. 
 
"Pokud je naším přáním, abychom triumfovali v hokeji, musíme dávat pozor na nové „silnice“  
k úspěchu namísto toho, abychom používali vždy stejné nerovné silnice minulých vítězství. "  
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5. PARALELNÍ ČÁRY  
Trenér vytvoří dvě paralelní čáry ve vzdálenosti 1 metr nebo 2 metry od sebe. Dva nebo i více hráčů 

stojí bok po boku vedle sebe s výhledem na protější 
čáru. Když dá trenér signál, všichni hráči zahrají svůj 
míček jedním dotykem přes druhou čáru, tam jej 
zachytí, otočí se a zahrávají jej jakoukoli technikou. 
Vyhrává hráč, který první zahraje míček 10 krát přes 
obě souběžné čáry a bez dotyku míčku v oblasti 
mezi čárami. 
Věnujte pozornost práci nohou u hráče a jeho 
schopnosti rovnováhy. Která technika zajistí 
nejrychlejší otočky? 
 
 

Variace: 
• trenér mění vzdálenost mezi oběma čárami až do 5 metrů. 
• při každé změně směru musí být míček zahrán bekhendem. 
 
6. TUNEL 
Dva hráči stojí proti sobě ve vzdálenosti 1 metr. Hráč 1 má 30 sekund na to, aby nahrál míček tak 
často, jak to dokáže přes tunel, vytvořený oddělenými nohami hráče 2. Hráč 1 nahrává míček 
forhendem přes nohy partnera a pak běží za hráče 2 vrátit míček bekhendem na původní stranu. Hráč 
2 zůstává stát a počítá počet gólů, dosažených soupeřem. Pak si hráči vymění role a hráč 2 dostane 
30 sekund pro nahrávání míčku. Vítězem je hráč, který buďto forhendem nebo bekhendem nahraje 
častěji míček tunelem.  V případě nerozhodného výsledku opakujte test. 
 

 
Variace: 

 hráč, který dělá tunel, stojí v neutrálním pásmu 2 metrů. Hráč s míčkem jej zahrává z vnější 
strany zóny 2 metrů stejným způsobem jako v základní podobě cvičení.  

 

Stojící hráč počítá počet vstřelených gólů za 30 sekund z vnější strany neutrální zóny. Oba hráči si pak 
vystřídají role až do doby než oba soutěžili dvakrát. Vítězem je hráč, který vstřelí více gólů ve dvou 
pokusech. V případě remízy opakujte činnost. 
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• bezprostředně po vstřelení gólu hráč, který tvoří tunel, změní pozici jedné "brankové tyče" (jedna  
   noha) otočením na druhé, stojící noze. 
 
"Každá změna vyžaduje iniciační období určité diskomformity, než se tělo a mysl přizpůsobí.“ 
 
7. ZVEDNOUT OČI BĚHEM "INDICKÉHO DRIBLINGU" 
Cvičení je prováděno pomocí tří hráčů. Hráč 1, s míčkem, dribluje směrem ke hráči 2, který je vzdálen 
22,90 metrů. Zatímco dribluje s míčkem, hráč 1 se dotýká míčku střídavě forhendem a bekhendem 
před svými nohami, vždy se pohybuje s míčkem mírně vpřed (a nikdy zpět), musí tento hráč zvednout 
hlavu tak často, jak je to možné, aby byl schopen spočítat počet prstů, které ukázal jejich spoluhráč 2 
před ním. Ten, po obdržení míčku od hráče 1, provádí stejné driblování a zvedání hlavy s počítáním, 
ale pohybuje se v opačném směru, zatímco hráč 3 uvádí (dvakrát) různý počet prstů. 
 

 
 
Trenér by měl zajistit, aby hráči trénovali různé techniky driblování s míčkem. Například jen 
forhendové dotyky míčku čas od času, jenom forhendem a držet hůl vždy v kontaktu s míčkem, 
forhendem a držením hole pouze v pravé ruce, bekhendem a držením hole pouze v levé ruce. 
 
Variace: 
• nyní hráč dribluje s míčkem pouze forhendem. Každých 5 metrů jsou umístěny kužely na obou  
   stranách cesty driblujícího hráče. Pokaždé, když je míček na úrovni s jedním kuželem, měl by obrátit  
   hůl v pravé ruce (až aby špička zobáku byla na zemi) a simulovat zastavení míčku bekhendem a pak  
   pokračovat v driblování s míčkem až k příštímu kuželi, kde opět dělá stejnou fintu. 
 
• různí hráči driblují s míčkem v obou směrech kolem čtverce o straně 5 metrů, průběžně do něj  
   vnikají a hned zase vystupují pomocí "indického driblingu“. Cílem je vyhnout se střetu s ostatními  
   hráči, kteří driblují dovnitř a ven ze čtverce v opačném směru. 
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8. DRIBLING „OTEVŘENOU HOLÍ“ A ZASTAVENÍ MÍČKU BEKHENDEM 

Aniž by se změnil úhel 45 stupňů, který svírá hůl se hřištěm, driblující hráč zastaví míček bekhendem 
na své pravé straně v úrovni levé nohy, která by měla být v té chvíli vepředu. Ujistěte se, že je míček 
při driblingu i zastavení nejméně 0,5 m od nohou. 

 
 
9. DRIBLING S MÍČKEM V ČELNÍM POSTAVENÍ, OMEZENÍ JEHO RYCHLOSTI A PŘIHRÁVKA V BOČNÍM 
POSTAVENÍ  
 
Po driblingu s míčkem do poloviny úseku, hráč náhle míček zastaví bekhendem (míč je na úrovni 
s levou nohou, která je vepředu) a přihraje jej tak rychle jak to je možné v bočním postavení na 
spoluhráče před sebou.  
Mezi přihrávajícím a příjemcem může být postavena branka z kuželů pro soustředění se také na 
přesnost přihrávky. Vyhraje tým, který provede 10 nahrávek jako první.  
 
Variace: driblující musí vidět vizuální signál od hráče naproti pro zastavení míče bekhendem. 
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TECHNIKA „INDICKÉHO DRIBLINGU“ 

 
Existuje velké množství různých technik driblování s míčkem: 
 
• pouze forhendem před pravou nohou, míček vždy v kontaktu se zobákem hole  
   nebo s holí blízko něj. 
 
• pouze forhendem na pravé straně na úrovni driblujícího. 
 
• s pravým ramenem, míček je veden vždy v kontaktu se zobákem hole nebo  
   posouván vpřed měkkými dotyky. 
 
• pouze forhendem, hůl je držena pouze v pravé ruce za horní části rukojeti, co  
   umožní ovládání míčku daleko od pravé nohy 
 
• pouze bekhendem, hůl je držena pouze v levé ruce za horní část rukojeti, co umožní  
   ovládání míčku daleko od levé nohy driblujícího hráče nebo soupeře. 
 
• forhendem a bekhendem, tzv. "indický dribling“ 
 
• forhendem nebo bekhendem se zády natočenými k obránci s cílem chránit míček. 
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V závislosti na herní situaci, ve které se hráč v držení míčku nachází, si má vybrat mezi 
těmito výše uvedenými 6 hlavními technikami driblingu tu, která nejlépe řeší aktuální 
herní situaci. Proto je nezbytné, abyste naučili každého hokejistu všechny techniky 
driblingu, bez ohledu na jeho věk. Vždy začínáme "indickým driblingem", poté postupně 
zavádějte další techniky forhendem a na závěr driblování s pravou a pak s levou rukou 
na horní části hole.  
 
Pozornost je třeba zaměřit na skutečnost, aby při výuce začátečníků a mladých hráčů 
v různých technikách driblování byly co nejdříve představeny taktické prvky 
(přítomností protihráče) pro dosažení lepších výsledků výuky a povědomí o tom, kterou 
techniku vybrat v dané herní situaci. 
 
Dobrý hráč při driblování s míčkem vždy: 

 zajišťuje správnou polohu levé ruky na horní části rukojeti hole. Také při dotýkání se 
míčku s forhendem drží palec vždy skrytý dole a hřbet levé ruky směřuje nahoru a 
nikoli do levé strany, co by mu umožnilo vidět jeho palec. Jen správná poloha levé 
ruky umožňuje otočení hole na bekhendovou stranu ve kterékoli chvíli. 

 
• udržuje svou pravou ruku mírně nad středem hole, aniž by ji pevně svíral. Slabší 

uchopení pravou rukou umožňuje snadné otočení hole o 180 stupňů pomocí akce levé 
ruky. V průběhu otáčení pravá ruka drží svou pozici a nikdy se nepodílí na pohybu 
otáčení, protože jinak by došlo k „překřížení“ obou rukou během driblování. Této 
chyby se začátečníci často dopouštějí. 

 
• drží svou hůl v 45° úhlu se zemí, s horní levou rukou pohybující se vždy v blízkosti 

stehna a rukojeť je vždy prodloužením levého předloktí bez ohýbání v zápěstí. Ohnuté 
zápěstí zabrání, aby hráč mohl hrát s míčkem precisně. 

 
• udržuje jej cca 1 m od nohou a tím si zvětšuje své zorné pole. 
 
• se snaží držet trup ve vzpřímené poloze, jak je to možné. Většina začátečníků dribluje 

bez dostatečného pokrčení kolen a se svým trupem příliš nakloněným dopředu. To je 
třeba považovat za závažnou chybu, neboť vede ke špatné velikosti zorného pole a  
k špatné připravenosti na další pohyb. 

 
Nejčastější chyby pozorované během "indického driblingu": 
 
• hráč může vidět palec své levé ruky při dotýkání se míčku forhendem. 
 
• hráč překříží obě předloktí při pohybu míčku střídavě forhendem a bekhendem.                 
    Příčinou toho je pevný stisk pravé ruky, která se nyní podílí na otáčení hole. 
 
• hráč dribluje s míčkem příliš blízko své nohy, rukojeť hole ukazuje na břicho, místo aby  
   směřovala ke stehnu. 
 
• hráč příliš předklání trup a nohy nejsou dostatečně ohnuté. 
 
• hráč ohýbá jeho levé zápěstí. 
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10. PŘEDCHÁZENÍ KOLIZÍM 
Začneme tím, že dva hráči musí driblovat s míčkem do opačného rohu (cca 10 metrů daleko) a snaží 
se vyhnout se navzájem s jinými hráči při křížení cest. Hráči čekající v protějších rozích se driblingem 
vrací s míčem po stejné cestě. První trénink se provádí se dvěma míčky a šesti hráči (viz obrázek), 
nebo pouze se 4 hráči. Později zvyšujeme intenzitu a obtížnost pomocí čtyř míčků a zapojením osmi 
hráčů ve stejnou dobu. Aby se zabránilo zranění, neorganizujeme u tohoto cvičení žádné soutěže 
mezi týmy! 
 

 
11. PŘESNÁ PŘIHRÁVKA PO DRIBLOVÁNÍ 
Čtyři hráči v rozích čtverce, spoluhráči vedle sebe. Dva hráči v protilehlých rozích mají každý míček.  
U nich stojí jejich třetí spoluhráč. Ve stejný moment začnou oba hráči driblovat s míčkem v levé 
"odjezdové cestě," neboli fiktivní cestě, která jde od levého kužele, dokud nedosáhnou kuželu  
v centru čtverce. Odtud nahrávají míček v pohybu forhendem svému spoluhráči doprava přes kužele 
a pak pokračují v běhu bez míčku do neobsazené branky. Jakmile jejich spoluhráč zpracuje míček za 
brankou, postupuje stejným způsobem opět ke kuželu uprostřed. První tým se skóre 10 gólů vyhrává. 
 

 
"S cílem racionalizovat výukový a vzdělávací proces musí být snížen počet cvičení nebo her 

a počet opakování je třeba zvýšit." 
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Variace: 

  před provedením nahrávky musí hráč provést fiktivní nahrávku do opačného směru. 
• pro uvedení do hry do trojúhelníku, přijímající hráč má vrátit míček ihned do běhu nahrávači, který  
   pokračuje v běhu do opačné branky. Po deseti nahrávkách do trojúhelníku si hráči vymění  
   postavení.  
   Později lze obě cvičení zahájit nahrávkou na hráče v protilehlém rohu. 
 
12. ČERVENÁ NEBO MODRÁ 
Hráči se seřadí ve dvou řadách a jsou rozděleni do dvou týmů (rozlišeni např. barevnými rozlišováky). 
Např. červení a modří. Jeden tým stojí jedním směrem, druhý tým kouká opačným směrem. Každý 
hráč má míček pro tuto činnost. Trénujte toto cvičení nejdříve bez míčku, pak s ním. Na signál trenéra 
začnou všichni hráči driblovat s míčkem, dokud neprojdou přes svou čáru ve vzdálenosti 12 metrů. 
Tým vyhrává, pokud všichni jeho hráči projdou jako první přes jejich koncovou čáru s míčkem pod 
kontrolou. 
 

 
 
Variace: 
• trenér určí jeden tým (opět odlišený barevně) jako driblující. Zatímco hráči s dresem určené barvy  
   se snaží dosáhnout své koncové čáry driblováním s míčkem, druhý tým (bez použití míčku) honí  
   útočníky a snaží se zabránit jim v jejich driblování přes koncovou čáru. 
• oba týmy tváří proti sobě ve vzdálenosti pouhých 4 metrů od sebe. Zatímco označený tým se musí  
   otočit a dosáhnout jejich koncovou čáru s míčkem, neoznačený tým je honí bez míčku. 
 
13. CIKCAK 
Vytvořte dráhu mezi brankovou a čtvrtinovou čárou tak, že tuto vzdálenost rozdělíte třemi nebo 
čtyřmi kužely (viz obrázek). Nechte děti provést svou první jízdu a otáčení na této dráze bez použití 
míčku. Hráči běží od brankové čáry k prvnímu kuželu, dotknou se jej s jednou nohou, vrátí se na 
brankovou čáru a pokračují v běhu ke druhému kuželu, dotknou se jej opět jednou nohou a běží zpět 
k prvnímu kuželu (opět dotyk jednou nohou), běží ke třetímu kuželu a takto pokračují až do doby, než 
proběhnou čtvrtinovou čárou. Otáčení kolem dává této činnosti její jméno, cikcak. Následně nechte 
hráče driblovat s míčkem stejně, jako běželi bez míčku. Dovolte hráčům použít jakoukoli techniku pro 
otáčení a až později jim uložte povinnost použít bekhend pro otočení. 
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Nakonec můžete uspořádat soutěž. Rozdělením hráčů do dvou a více skupin o stejné výkonnosti 
můžete motivovat všechny hráče. Všechny čáry musí být překonány tam i zpět s míčkem pod 
kontrolou. 
 
Variace: 
• Použijte štafetu s týmy o třech hráčích. Nastavte kužele pro určení pohybu při použití pěti kuželů na 
tým a umístěte míček k prvnímu kuželu pro každý tým. Hráč 1 z každého týmu vezme první míček 
umístěný u prvního kužele (1) a donese jej na třetí kužel (2). Po uložení míčku u třetího kužele se vrací 
bez míčku vzít další míček u druhého kužele (3) a dribluje dva kužely dál až ke čtvrtému kuželu 4) a 
umístí jej zde. Pokračuje v tomto postupu až po koncovou čáru. Po uložení prvního míčku k pátému 
kuželu hráč 1 běží na základní čáru, kde se dotkne svého spoluhráče. Ten pak dělá tutéž cikcak cestu 
přes kužely, ale v opačném směru (začíná míčkem u pátého kužele). Vyhraje první tým, který dokončí 
cvičení až do konce. 

 
14. VÝMĚNA ČTVERCŮ 
Vytvořte týmy ze čtyř dětí, každé dítě má míček. Vyznačte čtverce (viz obrázek) jejichž rohy označte 
kužely. Děti by měli vykonávat tuto činnost nejprve bez míčku a později s míčkem. Pokaždé, když 
trenér dá vizuální signál, všichni hráči týmu běží (bez a později s míčkem) k dalšímu čtverci (a udržují 
kontrolu nad jejich míčky). Trenér jim dává instrukce nebo vizuální signál pro zahájení běhu buď po 
směru, nebo proti směru hodinových ručiček. (Ujistěte se, že je všem jasné, jakým směrem se bude 
běžet, protože většina velmi malých dětí nezná pojem ve směru nebo proti směru hodinových 
ručiček). Vyhraje tým, který dokáže přesunout všechny své míčky první do příštího čtverce. Měli byste 
se vyvarovat běhu v protisměru, protože hrozí nebezpečí zranění hlavy po nárazu! 
 
Variace: 
• Postavte jednoho obránce mezi čtverce. Toto dítě se snaží zpomalit soupeřův útok a získat alespoň 
jeden míček. On nebo ona pak musí driblovat s míčkem do čtverce, z něhož byl zahájen útok. 
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15. ŠTAFETA S OTOČENÍM VLEVO A VPRAVO 
Před tím, než různé skupiny 3 hráčů soutěží v oběhnutí kuželů, vzdálených 12 metrů, trenér 
procvičuje nejúčinnější techniku pro otočení vpravo a vlevo. Otočení vlevo = míček je driblován před 
chodidly kolem kužele. Otočení vpravo = driblující hráč udrží míček na své pravé straně předtím, než 
dosáhne kužele a při otáčení kolem něj. Zobák hole přitom držíme stále blízko míčku až do navedení 
míčku do nového směru běhu současně s levým loktem vzhůru. V průběhu obrátky je míček držen 
vždy za pravou nohu. 
 

 
 
16. DVAKRÁT KOLEM ČTVERCE 
Děti provádějí tuto činnost ve dvojicích jako trénink běhu a driblingu kolem čtverce (viz obrázek). 
Jako první nácvik umožněte hráčům alternativu bez míčku a až pak s míčkem. Dva hráči nacházející se 
v opačných rozích čtverce začnou současně s driblingem dvakrát kolem čtverce ve stejném směru (ve 
směru nebo proti směru hodinových ručiček). Trénink a soutěžení by měly být prováděny v obou 
směrech, aby zajistily, že se všichni hráči naučí, kdy použít forhend a kdy je to vhodné dotknout se 
míčku bekhendem. Trenér by se měl neustále tázat hráčů na vzdálenost míčku vzhledem k nohám při 
driblování v přímém směru a při driblingu kolem kuželů. 
 
• kdy se smí míček "vést" blízko k nohám? 
 
• jak by mohl útočník ušetřit čas? 
 
• která noha by měla být použita pro změnu směru při běhu ve směru hodinových ručiček (proti  
   směru hodinových ručiček)? 
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Variace: 

 pokročilejší hráči můžou driblovat s míčkem pouze pravou nebo levou rukou.  
•   po ukončení poloviny své cesty kolem čtverce se musí útočník otočit kolem druhého kužele a vrátit  

   se do výchozího bodu. 

 
Foto: V.Hána 
 

• postavte trasu (dráhu) kolem trojúhelníku: vytvořte rovnostranný trojúhelník a jeho vrcholy  
   vyznačte pomocí tří kuželů. Na jednu stranu trojúhelníku (základnu) postavte ještě 3 jiné kužele (viz  
   obrázek). Děti soutěží ve dvojicích. Oba hráči začínají z odlišných míst kolem trojúhelníku. Jakmile  
   se dostanou na základnu trojúhelníku, musí driblovat dovnitř a ven kolem tří kuželů než můžou  
   pokračovat v driblingu na další straně trojúhelníku. Hráči, kteří chtějí vyhrát, se naučí, kdy je  
   nejlepší driblovat pouze s forhendovou stranou hole a kdy používat dribling forhendovou a  
   bekhendovou stranou hole ("indický dribling"). 
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17. ZLODĚJI 
Označte hřiště pomocí kuželů a vytvořte 4 "domovské základny", každá má 4 míčky. Základny jsou 
nejméně 10 metrů od sebe. Pak vytvořte až čtyři týmy na hrací ploše, z nichž každý tým je složený  
z pouhých dvou hráčů. Poté, co dáte vizuální signál pro zahájení cvičení, každý hráč krade míčky  
z domovských základen jiných týmů a ukládá je na vlastní základnu. Není povoleno ani napadání 
hráčů ani bránění domovské základny. Vyhrává tým, který má po 30 sekundách hry nejvyšší počet 
míčků. 
 

"Je velkou chybou snažit se přenést, bez velkého přemýšlení, 
zkušenosti získané v tréninku dospělých do výuky mladých hráčů. " 

 

 
18. OBSAZENÍ PRÁZDNÉ BRANKY  
Tato činnost je něco jako verze hokejové hry „ škatulata, hejbejte se ", hry, kterou většina dětí již zná. 
Vyznačte kruh, asi 15 metrů v průměru, s využitím cca 10 kuželů, které vytvoří vnitřní a vnější hrany 
cesty. Tyto kužele rovněž vytvoří pět branek. Dejte každému hráči míček. Šest hráčů najednou 
dribluje s míčkem v některém směru kolem kruhu tvořeného z pěti branek. Poté, co dáte vizuální 
signál, všichni hráči se snaží obsadit jednu z pěti branek. Ten, kdo neuspěl, dostává jeden mínus bod.  
 

 
Variace: 
• použijte stejné nastavení jako výše, ale přidejte neutrálního obránce, který udělá úkol útočníků  
   ještě obtížnější. 
 
19. VÝKYVNÁ 
Jeden hráč, "chytač," stojí 3 metry za 3 metry širokou brankou z kuželů a sleduje spoluhráče, který 
mu přihrává ze vzdálenosti 10 metrů. Chytač běží proti blížícímu se míčku s úmyslem jeho příjmu a 
ovládání forhendem před brankou. Jakmile chytač získá kontrolu nad míčkem, dribluje s míčkem 
v boční pozici k jeho pravému kuželu a potom se s náhlou změnou směru a rychlosti otočí k druhému 
kuželu. Dbejte na to, že hráč je vždy postaven mezi míčkem a imaginárním obráncem (zde 
představovaným kuželem). Jakmile oběhl branku (kužele), po jedné nebo dvou změnách směru, otočí 
se a proniká přes branku. 
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Po 10 sekundách je opět připraven jako chytač na další přihrávku. Hráči si vymění své pozice po 
provedení 5 přihrávek.  
 

 
 
20. POBYT VE STÍNU 
Toto cvičení zkuste v praxi, když je spousta slunce a hodně příležitostí, aby objekty vytvářely stíny. 
Rozdělte děti do dvojic s tím, že jeden bude útočník a druhý obránce. Určete mezi nimi dělící čáru. 
Umístěte obránce tak, že slunce je přímo za obráncem a vytváří dobrý stín. Útočník se snaží udržet 
míček ve stínu obránce co nejdéle. Obránce se neustále pohybuje směrem doleva nebo doprava 
směrem dopředu, ale nepřekročí dělící čáru mezi nimi. Pro první tréninky dětem pomáhá provádění 
tohoto „stínování“ bez míče ke zlepšení postavení jejich těla, rovnováhy a práce nohou. 
 

 
 
Variace: 
Změňte role hráčů. Útočník dribluje s míčkem, 
nejprve pomalu a pak rychleji do obou stran, 
zatímco se obránce, nyní s míčkem (viz obrázek) 
snaží stále pokrývat svým stínem útočníka  
s cílem neumožnit ani jednomu paprsku slunce 
"spálit kůži na míčku." 
 
 
 

 

 
21. PŘÍPRAVA PRO PŘETAŽENÍ  
Dejte každému z hráčů míček a postavte 3 kužele v řadě pro každé dítě a tím mu určete směr běhu 
(viz obrázek). Každý hráč vede míček směrem ke kuželu (představuje imaginárního obránce), pak jej 
přetáhne bekhendem znovu do pravé strany a vyzvedne jej po změně rychlosti a směru ve 
vzdálenosti cca 3 metrů forhendem za linií vyznačenou na své pravé straně. Vysvětlete dětem 
myšlenku fiktivních pohybů a fint a nechte je trénovat simulaci fiktivní přihrávky do levé strany před 
hraním míče doprava.  
 
Nejdříve trénujte přetažení zleva doprava, později zprava doleva (boční přihrávka forhendem a 
zpracování přihrávky bekhendem na vzdálenost 3 metrů za čárou po levé straně). 
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22. PŘETÁHNĚTE MÍČEK ZLEVA DOPRAVA 
Postavte osm kuželů tak, jak je znázorněno na obrázku pro vyznačení oblasti přetahování míčku. 
Vysvětlete dětem, že můžou experimentovat s různými metodami jak porazit soupeře, včetně 
různých druhů fiktivních pohybů těla nebo nohou během realizace přetažení míčku.  Pro podnícení 
fantazie mladých hráčů a jejich kreativity trenér vyhlásí hráče s nejlepší technikou (žádné technické 
chyby) nebo nejoriginálnější finty jako vítěze. 
 

 
 
Více než dva dotyky míčku jsou chybou (první pro změnu směru a druhý pro opětovné ovládnutí 
míčku po boční přihrávce), chybou je hraní míčku příliš šikmo dopředu (tak, že prochází dosahem 
obránce), chybou je přihrání míčku příliš daleko nebo méně než 3 metry do strany a chybou je i 
nepoužití (nenaznačení) přihrávky na měně než 3 metry do jedné strany se změnou rychlosti 
v momentě změny směru driblingu.   
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Variace: Trénink potažení zprava doleva 

 Útočník by měl vždy driblovat s míčkem nejdříve ke kuželu vpravo a před přetažením míčku 
najednou, pouze s jedním forhendovým dotykem směrem k levému kuželu. Jakmile se míček 
dostane za úroveň kuželu vlevo, měl by být odehrán po rychlé změně rychlosti pohybu 
bekhendovou stranou hole a pak okamžitě převeden na forhend. 
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• přetáhněte míček u prvního kuželu zleva doprava a u druhého zprava doleva. 
 
• přetáhněte míček u prvního kuželu zprava doleva a u druhého ve směru, kterým si budete přát. 
 
• přetáhněte míček proti pasivním obráncům, kteří zůstávají uvnitř branky (mezi dvěma kužely),  
   jedna jejich noha musí vždy udržování kontakt s brankovou čárou. Nejdříve by měl být obránce  
   obehrán přetažením zleva doprava, pak zprava doleva a pak jak je uvedeno v poslední variantě  
   (rozhodnutí ponecháno na individuální volbě hráče). 
 
• obránce v druhé brance naznačuje pomocí postavení své hole (forhend nebo bekhend), na kterou  
   stranu jej má útočník obejít. Tato aktivita pomáhá mladým hráčům naučit se vždy sledovat pozici  
   hole obránce před pokusem vyhnout se mu. Útočník se také učí zůstat mimo dosah obránce.  
 
 
"Jako hokejový trenér jste na tom stejně jako zpěvák s jeho hudbou. Chcete-li přežít, musíte být 
neustále ve vývoji. Nemůžete zpívat věčně stejné písně nebo provádět stejný trénink. Je nezbytné 
obnovit svůj repertoár. " 
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23. HRA 1 : 1 VE ČTVERCI O STRANĚ 5 METRŮ 
Vyznačte čtverce o straně 5 metrů pomocí kuželů. Vytvořte z hráčů dvojice s určením, kdo je útočník 
a kdo obránce. Před zahájením akce stojí oba hráči v protilehlých rozích. Útočník skóruje, když se mu 
podaří dribling s míčkem přes jednu ze dvou žlutých brankových čar před sebou. Před tréninkem 
s míčkem děti prvně trénují toto cvičení bez něj - jako hru na honěnou – pro nácvik optimální práce  
s polohou těla, vnímání dovedností a pro dobrou práci nohou. 



Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 74 z 418 
 

 
 
Variace: 
• Dejte vizuální signál pro oba hráče, aby běželi jednou kolem čtverce ze svých diagonálně 
protilehlých rohů. Hráč, který jako první dokončí okruh, pak běží do středu čtverce k vyzvednutí 
stacionárního míčku a dribluje s ním, stejně jako v minulém cvičení, přes jednu ze dvou brankových 
čar. Pomalejší hráč se stává obráncem. 
 
24. VYHÝBÁNÍ SE NAPADENÍ ZEZADU 
Vytvořte z dětí dvojice, určete v každé dvojici útočníka a obránce. Hřiště bude mít dvě čáry, vzdálené 
od sebe cca 15 metrů. V této hře má útočník s míčkem za cíl driblovat přes protější čáru, aniž by mu 
obránce vzal míček. Při zahájení hry se obránce nachází méně než 1 metr za útočníkem a jeho cílem 
je napadnout útočníka zezadu nebo z boku. Ale jakmile útočník dribluje s míčkem nejméně 5 metrů, 
může se rozhodnout jít zpět a dopravit míček přes startovací čáru. Při dosažení čáry, je jedno které, 
útočník dostává bod. Aby se uvolnil od obránce za sebou, může útočník 
 
• pohybovat se do nechráněné strany obránce a míček si stínit (chránit) svým tělem, 
 
• naznačit obránci fintou, že zastaví míček (otočením hole naznačí zastavení míčku bekhendem a 
současně sníží svou rychlost), a následně pak po zrychlení dopravit míček přes koncovou čáru před 
ním, nebo 
 
• přetnout svým pohybem s míčkem dráhu obránce dříve než jej obránce může dostihnout a pokusit 
se hrát s míčem. V okamžiku úhlopříčného překřížení dráhy obránce, útočník musí umístit míček  
z pozice před jeho pravou nohou úplně do své pravé nebo levé strany. Do které strany konkrétně, to 
samozřejmě záleží na pozici obránce. 
 

 
 
25. HONIČKA DRIBLUJÍCÍHO 
Vyznačte hřiště ve tvaru čtverce 8 x 8 metrů pomocí čtyř kuželů. Postavte dva hráče do rohů 
úhlopříčně proti sobě mimo čtverec. Pouze jeden z nich má míček, přičemž druhý hráč se snaží 
doběhnout hráče s míčkem kolem hřiště. Během prvních tréninků (úroveň 1) má obránce za úkol 
lehce se dotknout útočníka se svou holí. Později (úroveň 2) se musí obránce dotknout svou holí 
míčku. Za každý kužel dosažený s míčkem pod kontrolou útočník získá 1 bod. Útočník se učí zlepšovat 
svůj dribling přetnutím cesty obránce kdykoli se obránce dostane do jeho blízkosti. 
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Variace: 
• hrajte tuto hru "honička driblujícího" se čtyřmi hráči: dva útočníci a dva obránci. Dejte vizuální 
signál pro každého obránce, aby vystartoval z kužele přímo za jeho útočníkem s cílem okamžitě 
útočníka dostat pod tlak. Obránce by se měl pokusit zabránit tomu, aby mu útočník uzavřel (přetnul) 
běh kolem hřiště (odměna 1 bod za úspěšnou prevenci uzavření cesty). 
Obránci a útočníci si střídají své role, dokud jeden z nich nezíská 5 bodů. 
 

 
 

 
26. ŽHAVÁ HONIČKA 
 
Vyznačte lichoběžník na hřišti pomocí čtyř kuželů umístěných v mírně nestejné vzdálenosti (mezi 6 a 
10 metry) jako na obrázku. Pátý kužel slouží k vytvoření brankové čáry s prvním kuželem. Děti soutěží 
ve dvojicích, jeden je útočník a druhý obránce. Útočník dribluje s míčkem kolem trojúhelníku 
tvořeného třemi kužely. Jakmile on / ona začne, obránce reaguje a následuje jej / ji, snaží se zabránit 
útočníkovi udržet míček pod kontrolou, než on / ona dosáhne branky na konci okruhu. Obránce, 
nicméně, má handicap: musí běžet delší vzdálenost (kolem všech čtyř kuželů), aby chytil útočníka. 
Každý hráč útočí a brání nejméně třikrát. Vítězem je hráč, který poté, co dokončil driblování kolem 
kuželů, dosáhne více branek překročením brankové čáry s míčkem u hole. V případě, že výsledkem je 
remíza, mají playoff.   
Doporučuje se cvičit i ve směru chodu hodinových ručiček. 
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"Někdy couvnutí mírně zpět může být moudrým řešením pro posun vpřed. " 
 
27. VYPOŘÁDÁNÍ SE S KONKURENCÍ MEZI PĚTI HRÁČI 
Pět dětí může správně hrát tuto hru, která obsahuje cvičení pro napadání. Vyznačte hřiště o velikosti 
15 metrů x 15 metrů. Každé z 5 dětí má míček. Zatímco všichni hráči ovládají svůj vlastní míček, snaží 
se současně všichni odebrat míček jinému hráči pomocí správného provedení. Každé dobré napadení 
jednou rukou a s levým chodidlem vepředu, výsledkem kterého je, že některý hráč je bez míčku nebo 
že zahraje míček mimo hřiště se počítá jako 1 bod. V případě, že některý hráč přijde o míček, to dítě 
se vrátí do hřiště a pokračuje ve hře, dokud někdo nedosáhne 5 bodů. 
 

 
 

"Skvělý výkon není často spojen s bojem, vyčerpáním a bolestí. " 
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28. POLICAJTI A ZLODĚJI 
Vyznačte čtverec se stranou 22,9 metru, jak je znázorněno na obrázku. Vytvořte skupiny hráčů po 
třech. Jedna skupina ponese název "zloději" a další dvě "policajti." Děti při hře vidí, kolik sekund 
"zloděj" může ovládat svůj míček ve vymezeném hracím prostoru před oběma skupinami policajtů, 
kteří také driblují s míčkem s cílem dotknout se míčku jednoho ze zlodějů. Zátěžové podmínky této 
hry dávají hráčům možnost trénovat zvedání hlavy při driblování s míčkem, používat finty, rychlé 
změny směru a rychlosti, stínění míčku pomocí svého těla stejně jako jejich schopnost zůstat mimo 
dosah obránce. Je vhodné trénovat toto cvičení nejdříve bez míčků. 

 
 
Variace: 
• rozdělte policajty a zloděje jako štafetu do dvou hřišť vedle sebe. Tým 1 umístí svého lupiče     
    v prvním poli ("A"), zatímco jeho dva policisté honí zloděje týmu 2 v druhém poli ("B"). Tým 2 zatím  
   umístí své dva policajty v poli A. Dva policisté, kteří první chytí svého lupiče, jsou vítězové. 
 
• používejte jen jeden čtverec se stranou 22,9 metrů a dvojice hráčů, z nichž v jednom páru má každý  
   hráč míček. Aniž by opustil čtverec, útočník se snaží udržet míček pod kontrolou tak dlouho jak to je  
   možné proti aktivním obráncům. Po pěti pokusech o vytvoření rekordu, útočníci a obránci si vymění  
   funkce. Nejdříve vyzkoušejte tuto hru bez míčku jako hru na honěnou, pak trénujte s míčkem  
   s cílem naučit se systematicky používat falešné pohyby a chránit míček tělem proti obránci. Po  
   každém pokusu by oba hráči měli mít kompletní odpočinek. 
 

"Příliš mnoho cvičení může zabíjet." 
 
29. ZVLÁDNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY MÍČKU 
Vyznačte hřiště na obrázku, nejdříve jako čtverec o straně 15 metrů a později jako obdélník 10 x 15 
metrů. Rozdělte děti do skupin po čtyřech hráčích tak, že ve skupině jsou tři děti útočníci, každý 
s míčkem a čtvrtý je obránce. Žádný z hráčů nesmí opustit hrací plochu. Obránce se snaží zbavit 
útočníky míčku. Útočníci v pohybu se snaží "utéct" nebo zabránit zbavení míčku. Obránce se snaží 
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dostat se dost blízko k útočníkům, aby jim mohl odehrát co nejvíce míčků, jak je to možné, mimo 
čtverec v rámci hrací doby 30 sekund. 
Zatímco driblují, se útočníci učí zvedat hlavu, aby viděli obránce, měnit rychlost a směr pohybu, aby 
se drželi od obránce dostatečně daleko a chránili míček, aby napadení obránce nebylo úspěšně. 

 
Variace: 
Obránce má pouhých 5 pokusů, aby se dotkl v každém časovém intervalu co nejvíce míčků. Při 
tréninku tohoto cvičení se obránci učí čekat na nejvhodnější okamžik napadení soupeře. Napadení 
s nataženou levou rukou a holí na zemi je považováno za dobrý pokus. 
 
30. KOČKA A MYŠ 
Vyznačte malé hřiště jako čtverec o straně 2 metry a rozdělte hráče do dvojic na "kočky" a "myši". 
Nejdříve každý pár trénuje hru bez míčku. Pak dejte každému dítěti míček. "Myš" je pronásledována 
"kočkou" (obráncem) a snaží se zůstat v držení míčku po dobu 20 sekund bez šlápnutí dovnitř čtverce. 
Po třech kolech držení míčku útočníkem si hráči mění role. Chcete-li si hru udělat obtížnější, aby se 
hráči zlepšovali, prodlužte hrací dobu až na 30 sekund a omezte hrací plochu pouze na jeden metr na 
každé straně. 

 
Tato hra pomáhá mladým hráčům rozpoznat jaké vněmy a schopnosti pro fiktivní pohyby jsou ve 
správném okamžiku stejně tak zásadní pro vítězství jako technika driblingu. Také jim pomáhá rozvíjet 
rychlost a koordinaci. 
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31. UNIKNUTÍ  
Tato hra může být prováděna až sedmi páry. Každý z hráčů by měl mít míček, se kterým musí 
driblovat ve vyznačeném hřišti pro hru 6 : 6 (45 až 55 m dlouhé, 30 až 45 metrů široké). Každý hráč 
má napadnout soupeře, který mu byl přidělen, hned jakmile byl vydán pokyn k zahájení hry. Každý 
člen týmu musí pak driblovat s míčkem ven ze čtverce uprostřed hrací plochy a snažit se jej ovládat až 
dokud se s ním nedostane přes jednu z postranních čar hřiště.  
Hráčům není dovoleno opustit své míčky za čárou a místo pronásledování a napadání svého osobního 
protihráče se snažit získat další míčky a vrátit co nejvíce míčků do středu hřiště. 
 
Variace: 

 jako trenér, dejte vizuální signál (například zvednutím barevné karty v barvě přidělené 
jednomu týmu), který tým útočí a který brání. 
 

 
 

• útočník se snaží proniknout za jednu z postranních čar a získat tak bod, zatímco obránce se snaží  
   získat a vrátit míček do středu hřiště. 
 
• ve středu hřiště je tolik míčků, kolik je dvojic hráčů. Jakmile jste určili útočící družstvo, každý  
   útočník se snaží získat pod svou kontrolu jeden míček a dopravit jej i přes úsilí jeho osobní soupeře  
   přes jednu ze čtyř nebo pěti branek, které jste postavili z kuželů na různých místech hřiště. 
 
32. VÝZVY 
Vytvořte obdélníkové hřiště a pomocí čtyř kuželů vyznačte dvě branky; pro každé dva hráče použijte 
jeden míček. Dva hráči stojí na stejné brankové čáře, jeden u pravého kužele, druhý u levého  
v 1,5 metru široké brance. Poté, co jste dali vizuální signál, oba běží směrem k míčku umístěnému ve 
středu hrací plochy ve vzdálenosti 11,5 metrů. 
 
První hráč, který získá míček pod svou kontrolu, musí driblovat do střelecké zóny soupeře a skórovat. 
Zatímco červený hráč vlevo (u levého kužele) se snaží skórovat do vzdálené branky, růžový hráč od 
pravého kužele musí, jakmile získá míček, driblovat do branky, ze které vyběhl. Pokud jsou tyto a další 
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hokejová pravidla porušena uprostřed hřiště, obránce pokračuje ve hře bez míče z poloviny hřiště 
metr za útočníkem. Pokud obránce poruší pravidla ve svém vlastním brankovém území, bude 
potrestán volným zahráním míčku ze středu hrací plochy do jeho prázdné branky. Pokaždé, když byl 
vstřelen gól nebo míček prošel přes brankovou čáru, si hráči mění své startovní místa. Vítězem je 
hráč, který první vstřelí dva góly. 
 

 
 
 
 
"Nuda je prostě naše emocionální reakce na jednotvárnost. Lékem na nudu je odstřihnout měkký 
život. Aktivní lidé se nikdy nenudí. " 
L.Moorhouse / L.Cross 
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H R Y  V  B L U D I Š T I 
 
Existují dva programy označované jako "hry v bludišti":  Hry s driblováním v bludišti a Potkávací hry  
v bludišti. První aktivita slouží ke stimulaci schopností vnímání u mladých hráčů, jejich smyslu pro 
orientaci, jejich schopností dělat rychlá rozhodnutí a jejich koordinaci a zejména techniky driblování  
s oběma nohama. Vzhledem k tomu, že je potřeba rozvíjet těchto mnoha dovedností, je užitečné mít 
více variant pro zajištění dostatečné praxe a udržení zájmu. 
Druhá činnost v bludišti, spolu s jejími variacemi, pomáhá zlepšit dovednosti komunikace a 
spolupráce mezi přihrávajícím a příjemcem. 
 
1. HRY S DRIBLOVÁNÍM V BLUDIŠTI  
Vytvořte hřiště 15 metrů x 12 metrů podle obrázku, postavte 8 branek 1,5 metru širokých, které jsou 
od sebe vzdáleny jeden metr. Vytvořte z dětí dvojice a dejte každému míček. Dva hráči začínají 
najednou, ale naproti sobě v místech mimo bludiště. Jejich úkolem je driblovat s míčkem v jakémkoli 
směru přes všech osm branek bludiště bez vynechání kterékoli z nich. Vítězem je hráč, který se vrátí 
jako první do výchozího bodu s míčkem pod kontrolou. Nejdříve ale nechtě mladé hráče trénovat bez 
míčku. Později může soutěžit více než dva hráči ve stejnou dobu. 
 

  místo branek můžou ostatní hráči vytvářet tunely. 
 

• který hráč potřebuje méně času na proběhnutí přes šest různých branek. 
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• stejně jako dříve, ale povinností hráčů je dokončit celé bludiště před driblingem s míčkem přes  
   brankovou čáru. Můžete také požádat hráče, aby driblovali s míčkem vzad přes branky. 

 
 
 
• pro skórování musí hráči přihrát míček přes branky a vyzvednout jej za nimi bez proběhnutí  
   brankou (tunelem). 
 
• pro určení vítěze ze 4 hráčů musí hráči driblovat přes tolik různých branek, jak je možné za dobu 10  
   sekund. 
 
• pro skórování musí být míček mírně nadzvednut nad položenou hůl v každé brance. 
 
• pro skórování musí být míček zahrán bekhendem přes branku a pak musí být zachycen za ní bez  
   toho, aby hráč proběhl přes branku také. 
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• postavte osm branek z kuželů nejméně ze tří různých barev. Při driblování musí hráči dávat pozor  
   na pozici branek s barvou, kterou zavoláte nebo určíte. Vítězem je hráč, který provede první míček  
   přes osm branek, aniž by opakoval stejnou branku okamžitě poté, co do ní vstřelil gól 
 
• dva nebo tři hráči driblují s jejich míčky přes některou z osmi branek, zatímco dva nebo tři další  
   hráči vstoupí do bludiště bez míče a změní postavení některých kuželů. To nutí útočníky neustále  
   vyhledávat a přizpůsobovat se nové situaci. 
 
• před tím, než je míček driblingem převeden přes branku musí útočníci dokončit půl otáčky  
    s míčkem, dokud rameno hráče neukazuje k brance. Poté se hráč otočí opět o půl otáčky zpět  
   (směrem vlevo nebo vpravo) do původního postavení a potom dribluje s míčkem přes brankovou  
   čáru. Hráč musí mít jistotu, že během výkyvného pohybu je jeho tělo vždy umístěno mezi brankový  
   kužel a míček, a tím se učí chránit míček později proti soupeři. 
 
• tři hráči obsadí tři z osmi branek, což ukáže čtyřem útočníkům, že můžou skórovat pouze do jedné  
   z pěti neobsazených branek. Obránci se můžou pohybovat z jedné branky do druhé, ale nesmí  
   vůbec napadat útočníky. Vítězem se stane útočník, který jako první skóruje do šesti branek bez  
   opakování stejné branky dvakrát za sebou. 
 
• čtyři útočníci hrají proti dvěma obráncům, kteří je mohou napadat (na rozdíl od předchozí varianty,  
   která napadání zakazuje). 
 
2. VYTVOŘENÍ VISUÁLNÍ DOHODY PŘED PŘIHRÁVKOU V BLUDIŠTI  
Vytvořte hřiště pro bludiště podle obrázku, které má různé mezery mezi brankami. Rozdělte hráče do 
dvojic (nahrávač a příjemce), který bude používat nahrávek pro skórování. Dvojice, která dokáže 
skórovat do šesti různých branek jako první, bude vítězem. Ujistěte se, že se hráč přesune za jinou 
branku bezprostředně po přihrávce, aby byl k dispozici pro další přihrávku. Vysvětlete hráčům, že 
musí vytvořit vizuální dohodu mezi nahrávačem a příjemcem dříve, než je provedena přihrávka. 
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Variace: 

 postavte osm branek z kuželů z nejméně ze tří různých barev. Během hry můžete oznámit, nebo 
určit, jakou barvu kuželů by měla mít další branka. Vyhrává dvojice dětí, která první vstřelí osm 
gólů. 

  Hráči nesmí skórovat do stejné branky dvakrát za sebou. 
 
• hrajte jako v předchozí variantě, ale omezte hru na 10 sekund. Vítězem je tým (dvojice), která  
   dokáže vstřelit nejvíce gólů za 10 sekund, vždy ale použije jinou branku pro skórování. 
 
• zatímco tým (dvojice) soutěží a dribluje s míčkem přes některou z osmi branek, dva nebo tři další  
   hráči můžou vstoupit do bludiště bez míčku a změnit pozici jednoho z kuželů. To zajišťuje, že  
   útočníci musí neustále sledovat a přizpůsobovat se nové situaci. 
 
• pro vstřelení platného gólu je nutné nahrát míč bekhendem (buď špičkou zobáku nebo položeným  
   „argentinským“ bekhendem). 
 
• pro vstřelení gólu musí útočníci mírně zvednout míček přes položenou hůl v každé brance.       
    Obránci nesmí napadat ani zachytit přihrávku, když jsou mimo branku. Tým nebo pár, který první  
   vstřelí šest gólů, vyhrává soutěž. 
 
• dva páry dětí se snaží vstřelit co nejvíce gólů, jak je to možné, proti aktivnímu obránci, jehož hra je  
   neomezená. Sledujte, kolik sekund potřebuje obránce, aby se dotknul míčku jedné z dvojic. Každý  
   gól, který vstřelí útočící dvojice, se počítá za 3 sekundy. 
 
 
 

"Vzhledem k faktu, že jsme dnes všichni zvyklí na stále více a více instantního jídla, okamžité 
fotografie, okamžitý přenos informací, lidé také začínají očekávat okamžitý úspěch". 
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PŘIHRÁVKY, PŘÍJEM MÍČKU A HRY SE STŘELBOU 
 

Kromě přesných přihrávek pomocí různých technik, dobré kontroly míče forhendem i bekhendem má 
zásadní význam jak byla provedena přihrávka od spoluhráče ke spoluhráči: ta zajišťuje týmu možnost 
podržet míček nebo podnítit jeho útočnou činnost.  

    Foto: V. Stachovský 
 
Mimochodem - vysoký podíl selhání přihrávek je důsledkem nejen techniky ale i dalších chyb 
vyskytujících se bezprostředně před provedením přihrávky. Jedná se o některé typické chyby: 

 není žádný vizuální kontakt mezi přihrávajícím a příjemcem 

 příjemce se nepřipraví, aby byl k dispozici v pravý okamžik, kdy je přihrávající připraven 
(tj. špatný timing) 

 příjemce čeká na míček místo toho, aby nabíhal k němu 

 hráči prokazují špatné dovednosti kolem přihrávky (míč byl nahrán příliš jemně, příliš 
vysoko nebo nepřesně, nebo přihrávka byla provedena příliš pozdě). 

 
 

1. PROTI ZDI 
 
Postavte děti do blízkosti zdi ve vzdálenosti 4 až 5 metrů. Musí z tohoto bodu přihrát míček na stěnu. 
Kolik přihrávek bude provedeno proti zdi bez nutnosti pohybu ze své původní pozice? 
 
Veďte hráče, aby použili i bekhendovou přihrávku nebo jednou provedli přihrávku forhendem, 
druhou bekhendem atd. Trvejte na tom, aby mladí hráči používali různé části hole (zobák i hrany) při 
přihrávce. Nechejte je opakovat činnosti s tím, aby se snažili vytvořit si osobní rekord.  
 
Nechejte je trénovat forhendem i bekhendem nebo střídat obě části hole. Jako další variace sledujte, 
kolik přihrávek jsou schopni vykonat v časovém intervalu v sekundách nebo za jednu minutu (to 
vyžaduje jejich soustředění!) bez toho, aby se přiblížili méně než na 5 metrů směrem ke zdi. 
 
Variace: 

 Hráči zaujmou boční pozici vzhledem ke zdi, stojí asi 4 metry od ní. Driblují s míčem paralelně 
se zdí a přihrávají míček po zemi šikmo proti zdi tak, aby se jim odrazil zpět do jejich pohybu 
několik metrů dál ve směru jejich pohybu. Tímto způsobem se děti učí trojúhelníkům, jak 
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forhendovou tak bekhendovou přihrávkou o zeď. V praxi to trénují tím, že běží podél zdi 
jednou doprava, podruhé doleva. 

 Dvojice hráčů stojí v brance široké 10 m (vyznačené kužely) 4 metry před zdí. V této "hře na 
odraz" jeden hráč přihrává stojící míček prudce proti zdi v takovém úhlu, že se míček  odrazí 
od zdi mimo dosah druhého a projde spojnicí jejich dvou kuželů. 

 Veďte hráče k tomu, aby vymýšleli další cvičení pro zlepšení jejich citu pro míček a jejich 
akrobatické dovednosti! 

 
 
2. JDEME NA VZDÁLENOST A PŘESNOST 
 
Postavte děti za brankovou čáru velkého hokejového hřiště. Každý hráč pošle míček úderem nebo 
tahem z brankové čáry směrem do hřiště. Míček kterého hráče doputuje nejdál? Kdo potřebuje méně 
pokusů (dotyků) na vstřelení gólu do branky na druhé straně hřiště? Zvednutí (lifting) hole před 
uvedením míčku do pohybu není povoleno. Děti také můžou použít různé techniky přihrávky. 
Zeptejte se jich na jejich zkušenosti týkající se přesnosti a vzdálenosti jejich přihrávek! 

 
 

"Přirozený řád představuje postupný rozvoj v průběhu času. " 
 
 
3. PŘESNÉ PŘIHRÁVKY A KONTROLA 
 
Tuto hru lze hrát jednotlivci, nebo jako týmovou soutěž tří hráčů v týmu. Každý hráč má skórovat ze 
vzdálenosti 6 (později 10) metrů do 2 metry široké branky (jsou vyznačeny pomocí kuželů) a pak musí 
příjemce míčku jej znovu přihrát na třetího hráče na pozici původně nahrávajícího hráče (přihrávající 
vždy následuje svou přihrávku na druhou stranu a čeká na přihrávku od třetího hráče). Kdo první 
dosáhne skóre 10 gólů pomocí požadovaného technického provedení, ten se stává vítězem.  
V případě, že soutěž probíhá v týmech, mohou být vítězem ti tři hráči, kteří první dosáhli skóre 10 
gólů nebo ti, kteří vstřelí nejvíce gólů během 30 sekund.  
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Pomocí efektivního dotazování hráčů zjistěte, co tvoří nejúčinnější techniku přihrávek . 
 

 
 
Variace: 
Třetí hráč je obráncem ve 4 m široké brance (označené dvěma kužely) uprostřed mezi svými dvěma 
spoluhráči. Útočník (ten co nahrává), kterému se nepodaří dosáhnout gólu (aby obránce míček 
nezachytil) si mění pozici s obráncem a jde do branky. Jako trenér můžete požádat útočníky, aby 
nejdříve pušovali stojící míčky a až později pušovali pohybující se míčky.  
 

 
 
 

TECHNIKA PŘIHRÁVÁNÍ A STŘELBY  
Existuje velké množství různých technik přihrávek forhendem a bekhendem: 
 
 
Přihrávky forhendem: 
RUCE OD SEBE NA HOLI: 

 přihrávka stojícího nebo pohybujícího se míčku po zemi tak, že zobák hole je těsně u míčku 
(střídavě pravá nebo levá noha vepředu) 

 úder do míčku se zpětným zhoupnutím a pokračováním hole vpřed k míčku 
 

Míček, který se obecně nachází před hráčem nebo před jeho levou nohou se hraje 

 zametením míčku s horní části zobáku, která je vždy na ploše, 
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 tahem po zemi s míčkem umístěným uvnitř zobáku za pravou nohou, která je v okamžiku 
zahájení přihrávky jako přední (jako při provedení střely při TR). Tj. nejdříve nakročíme 
pravou nohou dopředu (míček je již v zobáku hole) a při následném pohybu levé nohy 
vpřed provedeme přihrávku. Rukojeť hole (delší část) směřuje do požadovaného směru 
přihrávky (k příjemci míčku), 
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 švihem z boční polohy s levým ramenem směřujícím do požadovaného směru vysoké 
přihrávky. Míček je umístěn mírně na pravé straně těla před levým chodidlem (nejlepší 
hráči dokáží také švih s pravou nohou vpředu), 

 nadhozením míčku při driblingu přes obránce. Míček je umístěn v různých polohách před 
tělem, 

 tahem míčku švihem při krocích pravou-levou-pravou-levou nohou (při TR) 
 

RUCE OD SEBE NEBO DRŽENÍ HOLE POUZE JEDNOU RUKOU: 

 tečování nízkým forhendem nebo špičkou zobáku s různým sklonem hole a s různými úhly  
k blížícímu se míčku jako střelba na branku (tečování s nohama na zemi, nebo při klouzání  
v leže nebo v pádu na zem) nebo tečování blížícího se míčku směrem ke spoluhráči 
(přihrávka z první), 
 

RUCE SPOLU: 

 úderem do míčku po zemi s pohybem (normálním, s vrchní rotací, líznutím, čop nebo 
"asijský" úder) s levou a někdy také s pravou nohou vepředu, 

 položený úder (se zvednutím hole ze země), 

 zametený úder (bez zvednutí zobáku hole ze země). 
 

"Špatný výkon v krátkodobém horizontu neznamená, že nelze dosáhnout dlouhodobých cílů. " 
 
Díky rychlosti provedení, možnosti zakrýt směr přihrávky a jejímu vysokému procentu úspěšnosti 
je zametení nejčastěji používanou technikou pro přihrání míčku na spoluhráče a také pro vstřelení 
gólu. 
V každém zápase moderního hokeje je technika zametení míčku podél hřiště bez zvednutí hokejky 
díky své přesnosti a jednoduchosti provedení nejběžněji používanou přihrávací technikou. 
 
Všechny tyto důvody mluví pro brzké zavedení zametení do tréninku začátečníků, zatímco 
schopnosti švihu a úderu do míčku musí být rozvíjeny postupně během následujících let, kdy již 
mladý hráč získal dostatečné zkušenosti s přihrávkou pomocí méně náročných technik. Každý 
dobrý hráč by měl zkoušet přihrát míček v dobře vyvážené poloze s chodidly dostatečně od sebe a  
s ohnutými nohami, používat váhu těla, která má být převedena v okamžiku uhození do míčku 
směrem k přední noze, co přispívá k dosažení větší rychlosti míčku.  
 
Větší přesnost přihrávky je zajištěna, když zobák hole zůstane během provádění přihrávky na ploše 
hřiště. Dále tím přihrávající neumožňuje soupeři předvídat přihrávku. 
 
Oblastí uhození do míčku je obvykle (ale neplatí to pro tažení) oblast nacházející se nad zobákem 
hole. Pro využití široké zóny uhození musí hráč dostatečně ohýbat kolena a držet hůl v nízké, velmi 
nízké pozici, v úhlu mezi 15 a ne více než 45 stupni vzhledem k ploše hřiště. To je důvod, proč je 
levá ruka nahrávače ve většině technik přihrávání pod úrovní kolen v okamžiku uhození holí do 
míčku.  
 
Přesnost provedení přihrávky je zajištěna sledováním směru pohybu míčku zobákem hole po 
okamžiku uhození do míčku (přičemž tělo zůstává v nízké poloze). 
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Foto: V. Stachovský 
 
 
 
Přihrávky bekhendem: 
 
RUCE OD SEBE NA HOLI: 

 puš špičkou zobáku, 

 uhození do míčku z vrchu (facka) a míček odskočí od povrchu, 

 uhození hranou hole (plochá strana hole směřuje nahoru), 

 švih míčkem při jeho kontaktu se špičkou zobáku. 
 

 
POUZE S JEDNOU RUKOU NA HOLI: 
+ tečování přihrávky s holí umístěnou téměř 
kompletně na zemi (ve skluzu nebo s chodidly na 
ploše). 
 
RUCE SPOLU:  

 zásah míčku špičkou zobáku (hůl svírá s hrací 
plochou v okamžiku úderu úhel 45 stupňů), 

 zásah míčku ve vzpřímené poloze těla 
středem zobáku (v okamžiku uhození míčku je hůl ve 
svislé poloze a míček velmi blízko k pravé noze), 

 zametený úder hranou hole v nízké poloze 
těla. 
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4. TORPÉDA 
Tato hra se skládá z 8 hráčů a nejméně sedmi míčků. Postavte tři hráče vedle sebe podél čáry, každý  
z nich má míček. Pak postavte stejný počet hráčů čelem k nim ve vzdálenosti 8 metrů. Další dva hráči 
jsou pak umístěni mimo "tunelu" na obou jeho koncích. Jeden z hráčů mimo tunel má míček, který 
přihrává hráči naproti.  

 
 
Hráči vytvářející tunel, kteří jsou v držení míčku, se snaží vypočítat a předvídat směr a rychlost míčku 
procházejícího tunelem z jednoho konce na druhý a trefit jej svým míčkem.  
 
"Tradiční koučování, které bylo koučinkem velmi orientovaným a soustředěným pouze na 
technické aspekty, ponechávalo stranou aspekty týkající se motivace a znalosti. "  
 
 
 
5. PŘIHRÁVÁNÍ STOJÍCÍHO MÍČKU A JEHO PŘÍJEM (1 na 1) 
 
Vytvořte dvojice hráčů a vyznačte jim hřiště pomocí kuželů (viz obrázek). Vždy dva hráči sdílejí míček. 
Na konci každého hřiště by měly být branky (12 metrů široké). Hráči stojí každý ve své brance, kterou 
musí bránit. Hráč 1 se snaží přihrát míček po zemi z jeho brankové čáry směrem ke druhé brance. Aby 
zabránil hráči 1 ve vstřelení branky, hráč 2 (bránící) se učí číst směr a rychlost soupeřova pasu a pak 
využít maximum povrchu hole pro chycení míčku. Pak se průběh akce obrátí, hráč 2 se snaží 
dosáhnout gólu do branky hráče 1.  
 
Zvedané přihrávky jsou zakázány. Za porušení určených pravidel (dotyk míčku s nohou nebo kulatou 
stranou hole nebo při opuštění své brankové čáry dříve, než byla zahrána přihrávka), je udělen trest 
v podobě zahájení akce proti potrestanému hráči ze středu hrací plochy.  
 
První hráč, který vstřelí čtyři góly, vyhrává cvičení.  
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Variace: 
* Bránící hráč musí zahájit svůj pohyb ve vzdálenosti 2 metry za jeho brankovou čárou. To pomáhá 
rozvíjet dobrý návyk běžet k míčku dříve, než jej hráč přijme. 
 

 
 
* Nechte děti trénovat přihrávku a její zpracování cvičením 2 : 2 v širší oblasti (18 metrů). Přihrávka 
musí být prováděna z místa, kde byla chycena předešlá přihrávka soupeřů.  V závislosti na tom, jaká 
je výbušná síla těchto čtyř hráčů, můžete zvětšit šířku branky na více než 18 metrů a vzdálenost mezi 
dvojicemi může být zvýšena na 15 až 20 metrů. 
 
ZÁKLADNÍ PRINCIPY PŘÍJMU PŘIHRÁVKY A KONTROLY MÍČKU 

 
Perfektní kontrola míčku – bez ohledu na to, zda byl přihrán spoluhráčem nebo zachycený 
protihráči - má zásadní význam, neboť zajišťuje držení míčku a pokračování útoku (vlastní akce). 
Statistiky ukázaly, že 20 až 25% všech ztrát držení míčku jsou výsledkem špatné kontroly míčku! 
Toto vysoké procento je také důsledkem dalších chyb, které se vyskytnou bezprostředně před 
příjmem míčku, jako 

- neexistence vizuálního kontaktu mezi nahrávajícím a příjemcem,  



Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 93 z 418 
 

- příjemce neudělá vše proto, aby byl k dispozici v pravém okamžiku, kdy je nahrávající již 
"připraven" (špatný timing),  

- příjemce čeká na míček místo běhu k němu,  
- nedostatečné dovednosti (míček byl přihrán příliš jemně, nepřesně, nebo příliš pozdě, nebo 

příliš brzy). Proto je kvalita příjmu a kontrola míčku především produktem kvality 
přihrávky. 

 
 
Pro ovládání (kontrolu) míčku v konkrétní herní situaci je pro hráče, a hlavně mladé, důležité se 
naučit a používat rozumné principy různých technik. Učte vaše mladé hráče následující: 
 
1. Sledujte míček pečlivě, aby se nedotkl nohy nebo těla. Také věnujte pozornost pozicím a pohybu 
vašich spoluhráčů a protihráčů před a po příjmu míčku. Čím více jste zkušenější a věříte si, tím více 
dalších relevantních informací můžete vstřebat a zpracovat zatím co sledujete míček.  
 
2. Maximálně používejte celý povrch hole, nejenom zobák při ovládání míčku. 
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3. Snažte se dostat své tělo do souladu s míčkem tak rychle, jak to je možné. Pokud jste např. 
útočník, je poměrně snadné přijmout míček, když jste obráceni tváří k vlastní brance, ale často to 
není efektivní pro vytváření gólových příležitostí: to je příliš pomalé a omezuje to vaši schopnost 
hrát míček rychle do soupeřova kruhu. Proto byste se měli naučit přijímat a kontrolovat míček 
v bočním postavení, které umožňuje vnímat postavení svých spoluhráčů i obránců a pohyby  
v prostoru mezi vámi a brankou. 
 
4. Udělejte si rezervu pro míček tím, že nesvíráte hůl příliš pevně. Udržujte své paže lehce ohnuté. 
Uvolněte se a skloňte povrch hole mírně dopředu. To napomáhá kontrole míčku. Přejímejte míček 
ve vybalancované pozici ve chvíli převzetí. Být dobře vyváženým umožňuje úspěšné převzetí míčku 
s následným pohybem. A umožňuje to příjemci míčku klamat všechny soupeře ve svém okolí 
pomocí fint tělem. 
 
5. Umístěte míček při jeho vedení do pozice, umožňující další hru s míčkem. Jste-li příjemcem 
míčku, můžete již vědět, co budete dělat dál dříve, než dostanete míček pod kontrolou. Musíte se 
rozhodnout, kterou techniku příjmu míčku použijete a jakou techniku použijete pro další pohyb: 
dribling, střelbu nebo přihrávku. Je to nejdůležitější proto, aby bylo možné provádět úmyslné nebo 
účelné pokračování útoku. Správná výuka tohoto principu ovládání míčku pomáhá každému hráči 
hrát podstatně lépe. 
 
Hry v této části jsou navrženy pro zvýšení schopnosti hráčů udržet míček pod kontrolou a provádět 
přesné a dobře načasované přihrávky pomocí různých technik. Hráči se učí vypočítat a předvídat 
směr a rychlost míčku při jeho přijmu a ovládání, včetně toho, jak číst směr a rychlost přihrávky 
soupeře. 
Děti trénují (nacvičují) nejprve přihrávku stojícího a potom pohybujícího se míčku bez signalizování 
směru přihrávky. Učí se také přijmout míček pro jeho využití v jejich další akci. 
 

"Vyvrcholením dobré přihrávky je následná perfektní kontrola míčku. " 
 
 
6. MASKOVÁNÍ SMĚRU PŘIHRÁVKY 
 
Pomocí kuželů vytvořte dvě branky, každá 2 metry široká (viz obrázek). Tyto branky by měly být asi  
8 metrů od startovní čáry.  Příjemci stojí za brankami a třetí hráč (určený jako obránce) zůstává vždy 
před brankami, velmi blízko u nich a tváří k hráči, který přihrává. Hráči mají pět přihrávek, aby se 
pokusili dosáhnout maximální počet gólů v jedné nebo druhé brance (začínáme nejdříve se stojícím 
míčkem).  
 
Každý gól je považován za platný pouze tehdy, když příjemce míčku za obráncem zvládne míček 
dobře zpracovat a ovládat. 
 
Jak se děti zlepšují v přihrávkách, snižujte vzdálenost mezi dvěma brankami (postupně ze 4 m až na  
2 m). Zkušenější hráči můžou také provádět cvičení s pohybujícím se míčkem (bez signalizace směru). 
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"Trenéři se koncentrují více na obsah tréninkové jednotky, než na jejich styl výuky." 

 
 
7. PŘIHRÁVKY DVAKRÁT KOLEM VYMEZENÉ ZÓNY 
 
Skupiny pěti dětí soutěží mezi sebou, přihrávají míček kolem zóny, jak je znázorněno na obrázku. 
Kromě rozvoje dovednosti přesných přihrávek se hráči učí přijímat míček tak, aby jejich další hra nebo 
v tomto případě jejich další přihrávka měla co nejmenší zpoždění (aby prostě byla zahrána co nejdříve 
jak je to možné) prostřednictvím příjmu míčku ve vhodné poloze v dostatečné vzdálenosti od 
nejbližšího kužele. Provádění "smysluplného" příjmu a tvrdých přihrávek pomáhá v co nejrychlejším 
pohybu míčku dvakrát kolem vymezené zóny (v obou směrech) s cílem rychlejšího provedení než 
můžou dosáhnout další skupiny. 
Začátečníci provádějí přihrávky pouze forhendem, později „vysokým“ bekhendem (špičkou zobáku) 
nebo "nízkým" bekhendem hranou jejich hole a pokročilí hráči mohou také používat vysoké 
přihrávky, s povolením nejdříve libovolného počtu dotyků s míčkem a později pouze dvou dotyků 
s míčkem. Nahrávač musí vždy běžet směrem, kam přihrával míček (výměna pozic).  Při nácviku např. 
v dalším týdnu je možné použít i stopky v soutěži, který tým vytvoří časový rekord pro oběhnutí 
míčku dvakrát kolem vymezené zóny. 
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Variace: 
1. Při tréninku ve směru pohybu hodinových ručiček kolem zóny je přihrávka vždy provedena 
forhendem a příjem přihrávky je vždy bekhendem (hůl je kolmo nebo horizontálně vůči hřišti).  
2. Přidáním šestého hráče vytvořte konkurenci mezi pěti přihrávajícími a šestým hráčem, který  
v okamžiku první přihrávky zahájí běh dvakrát kolem zóny. Soutěž je mezi běžcem a míčkem o to, kdo 
dokončí dva oběhy dříve! Šestý hráč nesmí hrát jakkoli s míčkem. Všech 6 hráčů se vystřídá i na pozici 
běžce pro porovnání jeho rychlosti vůči ostatním 5 nahrávačům.  
 
 
"Úspěšné koučování v kategoriích mládeže je měřeno v procentech hráčů do 18 let, kteří se budou 

moci připojit k prvnímu týmu dospělých. " 
 
 
 
8. RYCHLÉ GÓLY 
 
Vytvořte dvojice dětí a dejte každému míček. Vyznačte zónu (viz obrázek) pomocí kuželů. Na konci 
zóny je branka jen 2 metry široká. Dejte vizuální signál pro dva hráče ke startu. Ti musí driblovat 
s míčkem alespoň na trati 4 m a pak přihrát nebo vystřelit do branky, která je vzdálena 12 metrů. 
Hráč, který jako první dokáže projít za 4 m linii a trefit se do branky ze kterékoli pozice vzdálené méně 
než 12 m od branky má bod. Vítězem je hráč, který získá nejvyšší počet bodů v pěti pokusech. 
Při střelbě pod časovým tlakem si hráči mohou vybrat svou oblíbenou techniku. Jako variace tohoto 
cvičení ale můžete trvat na tom, že použijí požadovanou techniku (viz tabulka "Techniky přihrávání a 
střelby"). 
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9. STŘELECKÝ OKRUH 
 
Ze šesti dětí čtyři driblují s míčkem a střílí a dvě se chovají jako "brankáři" na konci hrací zóny. 
Vyznačte zónu jako na obrázku se 2 brankami oproti sobě. Šířka branek je čtyři metry, při lepší 
výkonnosti hráčů pouze 3 m. Hráči driblují po delší straně (20 metrů), pak vstoupí do brankového 
pole na konci zóny. Jakmile hráč vkročí do brankového pole, musí okamžitě vystřelit na branku  
z kuželů (3 m široké) dříve, než míč přejde zadní čáru zóny. 
 
Po vystřelení na branku se z útočníka stává "brankář", ten původní "brankář" vezme míček (nebo 
rezervní míček umístěný v blízkosti kuželů) a provádí stejné cvičení na branku na druhé straně, takže 
opět na pravém křídle.  
 
Vítězem je hráč, který vstřelí nejvíce gólů během pěti minut. 
 

 
 
Variace: 

 Útočník dribluje s míčkem na levém křídle ve směru hodinových ručiček, individuální útok 
ukončí střelou z levého brankového pole. 

 V půli cesty k brance musí útočník překonat pomyslného obránce (kužel) z kterékoli strany 
před střelbou na branku. 

 Několik párů soutěží současně v opačných směrech, první cvičení je proti směru hodinových 
ručiček. Jeden z nich má míček, druhý je "brankář" 4 metry před ním. Když se útočník dotkne 
míčku tak se "brankář" snaží dostat do branky před sebou tak rychle, jak je to možné než 
bude útočník moct střílet z brankového pole. Po prvním útoku si oba hráči vymění funkce a 
pokračují v tréninku na druhé straně okruhu. Hráč, který nastřílí svému soupeři více gólů 
během 5 minut, vyhraje. 
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 Místo pohybu proti směru chodu hodinových ručiček a střelby z pravé pozice hráči obrátí 
směr pohybu a střílí z levého brankového pole. 

 pouze pro pokročilé hráče: obránce se postaví 3 metry za útočníka k jeho pravé straně (po 
nějaké zkušenosti s tímto cvičením můžete snížit vzdálenost k 1 m). Když se útočník dá do 
pohybu, obránce reaguje a následuje jej s cílem odstřelit mu míček nebo jej získat před tím, 
než útočník může vystřelit z brankového pole na nechráněnou branku. 

 

 
10. PŘESNÉ CENTRY Z OBOU STRAN 
 
Vytvořte hrací pole se dvěma páry kuželů vymezujících branky uprostřed na obou stranách (viz 
obrázek). Vytvořte dvojice hráčů a každé dvojici dejte míček. Stanovte hráčům, jakou techniku musí 
používat pro přihrávky. Hráč 1 začíná s driblingem na 20 m, aby se dostal na úroveň kužele branky. 
Tam pak centruje (přihrává) míček přes branku, která je od něj jen 5 m. Hráč 2 ve vzdálenosti  
10 metrů čeká, aby převzal míček. Pak hráč 2 dribluje s míčkem na druhou stranu. Po každém 
driblingu se hráč vrací do svého výchozího postavení (viz tečkované šipky) a očekává další přihrávku 
od spoluhráče. Dvojice, která první dosáhne 10 gólů, vyhrává. 
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Variace: 
• hraní stejné hry se třemi hráči (třetí hráč čeká za hráčem s míčkem na stejné straně) a také se 
změnami směru s nácvikem centrů z levé strany doprava. Po každém průchodu míčku přes branku 
nahrávač sleduje svým pohybem směr pohybu míčku (viz obrázek a tečkované a pevné čáry) a čeká 
na míček na místě, kam předtím míček nahrál. Cvičení lze změnit - přihrávání  bekhendem nebo 
přihrávání míčku v pohybu. Délku přihrávek je nutno přizpůsobit dosažené úrovni dovedností dětí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Ti, kteří neaplikují nové poznatky, můžou očekávat, že budou trpět novými problémy. " 
Henry Ford 
 
 
11. PŘIHRÁVKY PŘES ŠIROKOU ZÓNU (viz obrázek níže vlevo) 
Skupiny mladých hráčů v týmech po třech hráčích. Vyznačte herní zónu s čárami asi 10 - 20 metrů od 
sebe, a vysvětlete hráčům, že oblast mezi čárami je „zakázanou“ zónou. Dva hráči, jeden s míčkem, 
stojí na jedné čáře, jejich třetí spoluhráč stojí na druhé čáře čelem k nim. Hráč 1 přihrává míček přes 
zakázanou zónu hráči 3, který by měl okamžitě přihrát na hráče 2. Žádný z hráčů nesmí vstoupit do 
zakázané zóny. Po přihrávce musí nahrávač následovat míček a běžet na místo hráče, kterému 
přihrál. Pokud soutěží více družstev, vítězem je to družstvo, které první zahraje 10 přihrávek přes 
zakázanou zónu. 
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12. PŘIHRÁVKY MEZI ČTYŘMI HRÁČI (viz obrázek výše vpravo) 
 
Cvičení probíhá v zóně ve 1/4 celého hřiště nebo na hřišti pro minihokej. Vytvořte z hráčů čtveřice, 
přičemž každé skupině dejte jeden míč. Čtyři hráči se nepřetržitě pohybují uvnitř vymezené oblasti. 
Hráč, který má míček musí přihrát tak rychle, jak to je možné na hráče, jehož jméno jste, jako trenér, 
vyvolali. Míček by měl být přijat co nejčastěji v běhu.  
 
Nepřesné přihrávky a ty, u kterých přihrávající zpozdí přihrávku, se počítají jako negativní bod. 
 
Variace: 
• Stejné cvičení trénujeme s jedním obráncem, který může zachytit míček, aniž by přišel blíž než  
2 metry k hráči s míčkem. To znamená, že by neměl napadat hráče s míčkem. 
 
 
13. PŘEHRÁVÁNÍ 3 : 3 PŘES KONCOVOU ČÁRU SOUPEŘE  
 
Vytvořte dva týmy po třech hráčích a vyznačte hrací pole s dělící čárou uprostřed. Týmy hrají proti 
sobě v oddělených hracích plochách (jako u volejbalu). Hráči nesmí opustit svou část hrací plochy ani 
driblovat s míčkem. Jeden ze tří hráčů se snaží zahrát míček po zemi přes plochu soupeřů tak, aby 
míček prošel přes koncovou čáru druhého týmu.  
 
Žádné vysoké přihrávky nejsou povoleny. Když míček opustí hrací plochu, hra by měla být zahájena 
na místě, kde šel míček ven.  
 
Dotýkat se míčku více než dvakrát nebo s kulatou stranou hole nebo nohou je trestáno gólem. 
 

 
 
Variace: 
• Gól platí pouze tehdy, když poslední zahrání míčku z vlastní části hracího pole je provedeno 
z prvního dotyku (z voleje). 
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14. STŘELBA PROTI JEDNOMU OBRÁNCI 
 
Rozdělte děti do dvojic a trénujte s dětmi na obou stranách hřiště. Pomocí kuželů vytvořte branku  
o šířce 3 m na vrcholu kruhu. Obránce přihrává míček prudce z brankové čáry směrem k brance na 
kruhu. Jakmile útočník získá kontrolu nad míčkem před brankou z kuželů, snaží se vystřelit na branku 
hlídanou brankářem. Obránce po provedení přihrávky okamžitě následuje svým pohybem míček a 
snaží se útočníkovi zabránit ve střelbě. Po každých 3 útocích si dva hráči mění své pozice a úkoly.  
Později můžete určit, že útočník začíná svůj pohyb 1 metr za kužely – cílem je zvýšit intenzitu běhu 
útočníka směrem k blížícímu se míčku. 
 

 
 
Otázky pro mladé hráče, které jim pomohou pochopit problematiku obsaženou v této 
zjednodušené hře 
 
1. Co myslíte, který je nejlepší způsob, jak získat míček? 
V ideálním případě by měl míček odskočit od hole do polohy, která mi umožňuje provést rychlou 
střelbu na branku. 
 
2. Jak lze nejlépe obehrát obránce? 
Nejvýhodnější je to provést přes jeho bekhendovou stranu s dobře koordinovaným průchodem kolem 
něj, pomocí „tunelu“  mezi jeho roztaženýma nohami, nebo když stojí a je v čelní pozici. 
 
3. Jako obránce, jaký je nejúčinnější způsob jak bránit v této situaci? 
Zavřít útočníkovi prostor vpřed a donutit jej, aby šel na můj forhend. 
 
 
15. STŘELBA V SITUACI 2 : 1. 
 
Opět použijeme stejné postavení jako ve cvičení 14, ale rozdělíme děti do skupin po 3 hráčích. 
V okamžiku, kdy útočník provede přihrávku z vrcholu kruhu na svého spoluhráče na brankové čáře, 
obránce v jeho blízkosti se snaží narušit jeho koncentraci na příjem míčku, jeho kontrolu, aby mu 
znepříjemnil buďto jeho vlastní hru nebo zpětnou přihrávku na jeho spoluhráče.  
 
Cvičení 2 : 1 končí, když míček opustil kruh nebo gólem navzdory přítomnosti aktivního brankáře. 
Všichni hráči trénují pětkrát v každé ze tří pozic.  
 
Za každý vstřelený gól oba útočníci získávají bod. 
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Variace: 
• Pro pokročilejší hráče je přidán druhý obránce. V okamžiku přihrávky na hráče na brankové čáře je 
druhému obránci dovoleno zapojit se do hry a tak přejít na herní situaci 2 : 2.  
 

"S frekvencí opakovaní se nejlepší příležitosti ke střelbě objeví díky náhodě." 
 
 
16. DVAKRÁT 1 : 1 SE STŘELBOU 
 
Hraje se na hřišti pro minihokej (použijte rozměry 22,5 metrů x 25 metrů). Vytvořte dva týmy po dvou 
hráčích. Každému hráči je určena pouze polovina hrací plochy pro útočení nebo obranu. Na každé 
straně jsou 2 branky vytvořené z kuželů. Žádný hráč nesmí opustit své území. 
 
Každé dvě minuty změňte role útočících a bránících hráčů. 
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17.  PŘESNÉ A VČASNÉ PŘIHRÁVKY 
 
Vytvořte dvě malé plochy 6 metrů x 8 nebo 10 m. Dva útočníci zaujmou pozice v každém z obou polí 
spolu s obráncem. Dva útočníci udržují míček pod svou kontrolou proti jednomu obránci, dokud 
jeden z nich není schopen přihrát míček přes neutrální zónu (jejíž hloubka je závislá na věku a úrovni 
výbušné síly hráčů, doporučeno 6 - 8 metrů) na protější plochu svým spoluhráčům. Před přihrávkou 
se dva spoluhráči z útočníků nabízí pro přihrávku, kterou se druhý obránce snaží zachytit.  
 
Jakmile se útočníkovi podaří získat a ovládat míček on a jeho spoluhráč by se měli snažit opět vrátit 
míček druhé dvojici.  
 
Počítejte počet úspěšných přihrávek za dvě minuty hry.  
 
Čím méně zkušené máme mladé hráče, tím větší by měla být hrací plocha. 
 

 
 
 
 
"Špatná výkonnost v krátkodobém horizontu neznamená, že nelze dosáhnout dlouhodobých cílů. "  
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MODEL PRO NÁCVIK OBRANNÉ HRY 1:1 
 
 
1. stupeň 
Úvodní cvičení bez míčku pro nácvik správné posloupnosti pohybů 
(viz cvičení 1 + 2). 
 
 
2. stupeň 
Cvičení s míčkem v klidu (viz cvičení 3 + 4). 
 
 
3. stupeň 
Cvičení s pohybujícím se míčkem a útočník dosud není aktivní  
(viz cvičení 5 + 6). 
 
 
4. stupeň 
Cvičení / Hry s pohybujícím se míčkem a aktivním obráncem  
(viz cvičení a hry  7 - 12). 
 
 
5. stupeň 
Zjednodušené hry pro nácvik, aby obránce zvážil před soubojem také pozici 
spoluhráče nebo spoluhráčů (viz hry 13 +14). 
 
 
Trénink cvičení nebo her v této sekci povede mladé hráče ke zkoušení a k co 
nejlepšímu zdokonalování technik jak protihráči odebrat míček a překvapit 
soupeře odhodláním a rychlostí. Budou se učit postavit se správně ve vztahu 
k útočníkovi a přesnému načasováním zahájení souboje o míček i trpělivosti.  
 
Navíc se budou učit rychle přepínat z obrany do útočení po provedení úspěšného obranného zásahu.  
 
Nácvikem těchto činnosti v progresivní posloupnosti popsané dále hráči rozvíjejí jejich obranné 
základy krok za krokem, než se začnou zabývat složitějšími situacemi. 
 

 

 

 
Foto: A.Wälthi 
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1. stupeň 

 
1. DOTKNI SE KOLENA SOUPEŘE 
 
Obránce stojí před útočníkem. Obě chodidla se dotýkají čáry, která je ve vzdálenosti 1,50 m od 
útočníka. Toto cvičení provádíme bez hole!  Úkolem obránce je, poté co dělal jeden krok vpřed levou 
nohou, aby se dotknul hřbetem levé ruky (!) jednoho kolena útočníka. Útočník se snaží vyhnout 
dotyku a přesune dozadu nohu, ke které dotyk směřuje. Druhá noha musí zůstat na svém místě. 
Obránce má 5 pokusů o dosažení dotyku. Po každém pokusu obránce čeká nejméně 5 sekund, než se 
pokusí o další dotyk.  Po 5 pokusech si oba hráči mění pozice a funkce.  
 
V tomto cvičení se obránce naučí rychle zaujmout optimální základní postavení pro obranné řešení, 
dostatečně ohnout nohy a držet nízko těžiště svého těla.  
 
Nezávisle od výuky správného sledu pohybů (simultánní krok a výpad vpřed s levou nohou a levou 
rukou) si také uvědomuje, že rychlost a překvapení jsou důležitými faktory pro úspěch v boji o míček.  
 
 
2. DOTKNI SE ČÁRY PRVNÍ 
 
Hráči stojí 2 m před čárou jeden vedle druhého. Jejich hůl se dotýká zobákem země. Trenér před nimi 
dává vizuální signál (např. nechá spadnout míček na zem, pohybem hole, apod.). Na základě tohoto 
signálu se hráči snaží první dotknout čáry s jejich holí. Pokus není uznaný za platný, když 

 obránce drží během výpadu pravou ruku na rukojeti hole, 

 nohy zůstanou na stejné úrovni (levá noha neudělá krok vpřed), nebo 

 v případě, že se hůl hráče nedotýká po celou dobu země. 
 
Variace: 

 hráči stojí na levé straně čáry asi 1,5 m od ní, připraveni vykonat rychlý a správný výpad na 
pravé straně. Hráči se musí naučit vykonat rychlý přesun (kroky) s cílem zvětšení svého 
dosahu, aby se rychle dotknuli čáry. 

 totéž ale nyní je potřebné se dotknout čáry na jejich levé straně pomocí bekhendu se snahou 
dostat celou plochou stranu hole paralelně se zemí a co nejblíže k ní. 
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2. stupeň 

S MÍČKEM V KLIDU 
 

3. DOTKNI SE MÍČKU JAKO PRVNÍ 
 

 
 
Dva hráči proti sobě na vzdálenost 3,50 m s míčkem mezi nimi. Míček je umístěn na 
pomyslné čáře, která běží mezi jejich nohama. Na akustický signál trenéra se oba snaží 
dotknout míčku pomocí správné techniky (levá noha udělá krok vpřed a holí pouze v levé 
ruce se snaží dotknout míčku). Hráč, který dokáže posunout míček do levé strany pomyslné 
čáry, vyhrává.  
 
Trenér probírá s hráči nevýhody špatné pozice nohou před soubojem a rovněž tak trvá na 
pohybu zobáku hole po zemi. Stejné cvičení lze také provádět s již lépe připravenými hráči - 
oba hráči zaujmou pozici s jejich levým ramenem směřujícím k míčku mezi nimi. V tomto 
případě je rychlý dotyk prováděn bekhendovou stranou hole.  
 
Vítězem je hráč, který posune míček do pravé strany pomyslné čáry, která spojuje oba hráče. 



Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 107 z 418 
 

Variace: 
Pokročilejší hráči trénují v tomto cvičení "jab = píchnutí", nejrychlejší a nejvíce překvapující techniku 
odebírání míčku  
 
 
4. PUSŤTE SE DO HRY (VIZ TEST Č. 5 V DESETIBOJI) 
 
Vyznačte dvě paralelní čáry 1,50 metru od sebe a nechte děti soutěžit ve dvojicích. Obránce stojí na 
své čáře vedle útočníka ve vzdálenosti 1,50 m a čelí stojícímu míčku v blízkosti zobáku své hole. 
Útočník, bez dívání se na míč, ale místo toho na hůl obránce, se musí pohybovat s míčkem postupně 
dopředu a mimo dosah obránce. V okamžiku, kdy obránce začíná rychlý a překvapivý výpad, se 
útočník snaží jemně posunout míček vpřed a mimo dosah obránce.  
 
Vítězem je obránce, který se dotkne stojícího míčku častěji z 5 pokusů. 
 

 

 
"Musíme trvat na důležitosti detailů. Je nutné perfektní zvládnutí každého malého 
základního aspektu činnosti (ať již z techniky nebo hokejové hry) pokud chceme, aby věci 
fungovaly dobře. " 
Ray Kroc 

 

 
Variace  - nácvik opětovného napadení soupeře po prvním neúspěšném napadení: 
 
Dvě 3 metry široké branky z kuželů ve vzdálenosti 6 metrů od sebe na obou stranách za obráncem.   
V případě, že se útočník vyhne napadení obráncem, dribluje přes jednu ze dvou branek. Jakmile se 
obránci nepodařilo jeho první čelní napadení, musí rychle obnovit svůj základní postoj a snažit se řešit 
situaci podruhé (tentokráte v pozici z boku) a zabránit útočníkovi dokončit dovedení míčku do jedné 
z branek. Každý hráč musí bránit své branky během pěti útoků.  
 
Mezi dvěma pokusy útočníka by měla být pauza nejméně 5 sekund. 
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3. stupeň 

S POHYBUJÍCÍM SE MÍČKEM 
 
5. Napadání pasivního útočníka 
 
Rozdělte děti do dvojic, každá dvojice má míček. Obránce stojí tváří k útočníkovi, který dribluje 
směrem k němu. Když je útočník asi 3 metry před obráncem, dělá obránce poslední kroky doleva až 
do chvíle, kdy jeho pravé rameno "kopíruje" pravé rameno útočníka, který dribluje s míčkem přímo 
do jeho pravé strany bez toho, aby se mu mohl vyhnout.  
 
Jakmile míček skončí v rovině s ním, obránce, nyní v optimální postranní pozici, provede rychlé a 
technicky správné napadení holí se zobákem hole neustále na zemi. Obránci by se měli dávat pozor, 
aby jejich první dotyk byl s míčkem a ne s holí útočníka.  
 
V této činnosti obránce získává zkušenosti s opticko-motorickým vyhodnocením. Mladí hráči se učí 
provádět napadení v té nejlepší chvíli, ani ne příliš brzy ani ne příliš pozdě. 
 
 
"Mladému hráči můžete hodně pomoct tím, že jej opravujete, ale ještě více tím, že jej podporujete.“  

 

Variace: 
* Obránce musí provést klamavý úkrok stranou, jakmile je útočník asi 3 metry před ním nebo ní.  
Ihned po klamavém pohybu obránce obnoví svůj optimální základní postoj (ale již ne před 
útočníkem), rychle napadne a pokusí se překvapit soupeře z bočního postavení.  
 
* Obránce ukročí úplně do jedné strany a umožní soupeři proniknout. Potom po rychlém obratu se 
obránce přizpůsobí rychlosti a postavení útočníka, rameno k rameni, než vznikne ideální okamžik pro 
napadení. To obvykle nastane, když je míček daleko od útočníka. 
 
* Napadení při ústupu před pasivním útočníkem by se mělo trénovat v situacích, kdy má obránce 
útočníka na své levé straně (a následně pak také na pravé straně).  
 
Nejlepší je trénovat tuto činnost nejprve bez míčku a pak s ním. Pomáhá to zlepšit základní postavení, 
nácviku směrování na soupeře a ustoupení do postavení vedle sebe s útočníkem. 
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6. PŘERUŠENÍ (ZACHYCENÍ) PŘIHRÁVKY 

 
Rozdělte hráče do skupin po čtyřech. Dva hráči proti sobě ve vzdálenosti 15 metrů si přihrávají míček. 
Čtyři obránci stojí po obou stranách linie přihrávky vždy asi 2 metry od ní a snaží se zachytit 
přihrávku. Zachycení přihrávky by mělo být trénováno z různých pozic (tj. s levým nebo pravým 
ramenem obránců směřujícím k dráze míčku současně s vizuálním sledováním přihrávajícího). 
 

 
 

"Učení začíná ve chvíli, když trenér přenese na své hráče rozhodnutí, 
která až do té doby činil on sám. " 
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4. stupeň 
S POHYBUJÍCÍM SE MÍČKEM A AKTIVNÍM PROTIHRÁČEM 
 
Chytrý hráč se pokouší napadnout útočníka s míčkem pouze, když si je téměř jistý úspěchem. Pokud 
existuje nějaká pochybnost, on nebo ona odkládá napadení nebo provedení odebrání míčku se 
současným ustoupením a čekáním na výhodnější okamžik pro získání míčku. 
 
7. PĚT NAPADENÍ 
 
Děti opět nacvičují ve skupinách po čtyřech hráčích. Každý ze tří hráčů dribluje s míčkem v malé ploše 
(10 metrů x 10 metrů), zatímco čtvrté dítě bez míčku má pět pokusů o napadení. Úkolem obránce je 
vyhodit co nejvíce míčků z hrací plochy pomocí těchto 5 pokusů o napadení. Jakékoli úplné natažení 
levé paže je považováno za napadení. Kromě pečlivého pozorování útočníků během doby driblování 
musí mít obránce trpělivost a provést napadení pouze tehdy, když se naskytne dobrá příležitost. 
Provádění odebrání míčku umožní obránci dosažení vyššího procenta úspěšnosti.  
 
Hráč s nejvyšším procentem úspěšného napadení vyhrává. 
 

 
Variace: 
• Všichni čtyři hráči mají míček a všichni se snaží napadáním vyautovat míčky svých tří protihráčů 
současně s vedením a kontrolou svého vlastního míčku. Když hráč ztratí míč, on nebo ona musí rychle 
míček vyzvednout pro pokračování ve hře. Vyhrává ten, který provede nejvyšší počet správných 
napadení v daném čase (např. dvou minut).  Kromě napadání se hráči naučí chránit si míček 
umístěním svého těla mezi míček a obránce, provést odebrání míčku a zvedat hlavu během 
driblování. 
 
 
"Nevzdávejte se příliš brzy! To se stává docela často, že poslední klíč ze svazku klíčů otevře dveře. "  
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8. PRESING 1 : 1 
Hráči trénují ve dvojicích, jeden s míčkem, druhý bez míčku ve čtverci o straně 15 metrů. Čtyři dvojice 
zahájí soutěž v rámci tohoto čtverce. Napadající se snaží poslat míček svého útočníka mimo čtverec 
tak rychle, jak je to možné. 
 

 

 
 
Variace: 
• Můžete zapojit osm hráčů do této hry s tím, že čtyři obránci začínají mimo čtverec a zapojí se až na 
pokyn trenéra (vizuální signál). Mohou napadat kteréhokoli útočníka, nebo můžete stanovit, že 
můžou napadat pouze jednoho konkrétního (jejich osobního) útočníka. Prohrál obránce, který jako 
poslední pošle míček mimo čtverec. 
 
9. KLEC 
Rozdělte děti do skupin po 5 hráčích a vytvořte několik 10 metrových čtverců. Čtyři z hráčů jsou 
útočníci umístěni mimo čtverec, každý s míčkem. K tomu, aby získal bod, musí každý ze čtyř útočníků 
proběhnout s míčkem pod kontrolou přes čtverec. Obránce zůstává neustále vevnitř čtverce. 
Postupně určujte útočníky, aby prošli čtvercem, jeden za druhým, dokud všichni neútočili dvakrát. 
Poté, co obránce ve čtverci bránil proti každému útočníkovi 2x, (celkem tedy 8x) si hráči vymění 
postavení, dokud každý z hráčů nebude obráncem. Vítězem je hráč, který jako obránce umožní svým 
útočníkům dosáhnout nejméně bodů.  Jako trenér byste měli vést útočníky k tomu, aby čekali, než na 
ně přijde řada na okraji kolem čtverce a mohli tak sledovat jakékoli chyby na straně obránce. 
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Foto: A. Wälthi 
 
 
10. NAPADÁNÍ PŘI ÚSTUPU 1 : 1 SE STŘÍDÁNÍM 
 
Vytvořte hřiště 10 metrů široké a 22,90 metrů dlouhé a vyznačte branky pomocí kuželů na užších 
stranách hřiště. Dva hráči se nacházejí uvnitř hřiště a dva čekají za brankami na konci hřiště. Dva hráči 
vevnitř hrací plochy se snaží dovést míček pod svou kontrolou do branky soupeře (10 metrů) na konci 
hřiště. Poté, co bylo dosaženo gólu, nebo míček opustil hřiště, musí se oba útočníci vrátit za svou 
branku (k odpočinku). Mezitím je nahradí jejich spoluhráči, kteří do této doby čekali za brankami a 
hra pokračuje. Cvičení skončí, když jeden tým (nebo jeden hráč) vstřelí 6 gólů.  
 
Obránce se učí zaujímat správnou základní polohu pro napadání (se správně pokrčenými koleny), 
držet zobák hole při napadání na zemi a postavit se tak, že jeho pravé rameno je naproti pravému 
rameni útočníka (tj. mít útočníka vždy mírně vpravo ze svého pohledu). Toto postavení vůči 
útočníkovi mu umožní využít jeho silnější forhend pro napadení a usměrnit útočníka ke své pravé 
straně. Může také provést odebrání s tělem a holí a přepínat do okamžitého zaútočení, jakmile získá 
úplnou kontrolu nad míčkem. V závislosti na rychlosti a technické schopnosti útočníka, obránce 
získává zkušenosti s používáním různých technik napadání forhendem stejně jako s bekhendem 
(výpad proti soupeři, blokovací napadení s holí úplně na zemi, napadání při ústupu nebo napadání  
s vypíchnutím). 
 

 
 
"Chcete-li vyléčit nemoc, není dostačující stanovit diagnózu. Je nutné hledat kořeny problému a 
uplatňovat relevantní opravné prostředky. " 
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11. Hra se 4 brankami 
 
Vytvořte hřiště podle obrázku, s brankami 4 m širokými a vyznačenými pomocí kuželů. Na každém 
hřišti hrají 2 hráči. Snaží se driblováním dostat míček přes jednu ze dvou branek na druhé polovině 
hřiště. Trenér přiřadí dvě branky (může je i kombinovat, tj. nemusí to vždy být jenom obě branky na 
druhé polovině hřiště). Hráč bez míčku se snaží bránit obě tyto branky. 
 
Když útočník začne driblovat s míčkem ze své branky, obránce svých branek na druhé straně by měl 
reagovat okamžitě, opustit branky a snažit se zabránit soupeři v driblování s míčkem až do jedné ze 
svých 2 branek (branka za ním a druhá na jeho pravé straně nebo levé straně). Pokud míček opustí 
hřiště nebo v případě dosažení gólu, hra pokračuje, ale hráči si mění role. 
 
Při porušení pravidel obráncem získává útočník možnost volného driblingu, kdy se obránce nesmí 
přiblížit k útočníkovi blíže než na vzdálenost 2 metrů. Obránce může napadat až poté, co útočník 
zakončí akci. Vítězem je hráč, který vstřelí nejvíce branek z 10 pokusů. 
 
Při nácviku této hry se útočník naučí chránit míček svým tělem, nevstupovat do dosahu obránce, 
pronikat vždy do prostoru, který je méně pokrytý obráncem a využít svou fantazii a představivost ke 
klamání soupeře, k náhlým změnám rychlosti a směru, zatímco zvedl hlavu, aby mohl dokonale 
sledovat a analyzovat herní situaci.  
 

 
 
Na druhé straně se obránce učí číst útočníka, nutit jej svým tělem a holí jít tam, kam obránce chce, 
aby šel a zlepšovat svou práci nohou a své základní postavení před napadením. 
 
Před zahájením nácviku tohoto cvičení nechte dva hráče (jako experiment) hrát na stejném hřišti bez 
použití míčku. Měly by procvičovat pravidla, jak se dostat pryč od soupeře, aniž by se dotkli a to 
prostřednictvím použití technik odebrání a využíváním náhlé změny směru a rychlosti. 
 

"Rozdíl mezi dobrým a vynikajícím je trochu více úsilí. " 
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12. 1 : 1 NA HŘIŠTI PRO MINIHOKEJ 
 
Použijte hřiště pro minihokej, které je 22,90 metru široké a od 25 do 27,50 metru dlouhé se dvojící 
branek na obou koncích. Čtyři děti vytvoří dvě dvojice, které trénují jeden po druhém situaci 1 : 1. 
Hra začíná buly, nebo s oběma hráči za jejich brankovou čárou a míček je položen uprostřed hřiště. 
Cílem je zabránit soupeři v dosažení branky (každá 6 m široká) po driblování s míčkem.  
 
Jakmile je obránce úspěšný je zahájen protiútok s tím, že bývalý útočník se stává obráncem a snaží se 
získat míček zpět. Aby bylo možné podporovat obránce vytláčet útočníka záměrně na pravou nebo 
levou stranu, trenér může přidělit méně bodů za vstřelení branky do branky po pravé ruce obránce 
(nebo po levé ruce obránce). 
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5. stupeň 
 ZJEDNODUŠENÉ HRY TAKÉ PRO NÁCVIK ZVÁŽENÍ POSTAVENÍ SPOLUHRÁČE PŘED NAPADENÍM 
SOUPEŘE   
 
13. Všechny hry 1:2, 2:2, 2:3, 3:2, 3:3, atd. 
(viz programy zjednodušených her 2:2, 3:3 a 4:4) 
 
14. MINI HOKEJ 3:3 NA 4 BRANKY,  
jako přípravné nebo korekční cvičení pro minihokej (a zde různé hry 3:1 a 3:2). 
 
 
 

"Není větší síly na hřišti než hráčova inteligence. " 
C. L. Menotti 

 

 

 

ZÁSADY DOBRÉ OBRANY 
 
Obránce by neměl trénovat pouze trpělivost a pilně studovat, které metody napadání dosahují 
nejvyššího procenta úspěšnosti v jednotlivých herních situacích, ale také rozvíjet tyto taktiky: 
 

1. Vyvarovat se běhu směrem k a do útočníka, který kontroluje míček 
 

2. Využívat odebírání k vytváření situací, které vám poskytují výhodu 
 

3. Pečlivě sledovat rychlost a trajektorii míčku 
 

4. Vybírat nejlepší směr přístupu a zaujímat postavení blíže k brance než útočník 
 

5. Používat maximální možnou plochu hole, včetně vnitřní a vnější hrany při hraní forhendem 
nebo bekhendem 
 

6. Nenaznačovat prostřednictvím určitých pohybů (sevřením hole nebo polohou zobáku), 
kterou metodu nebo typ napadení se chystá vykonat 
 

7. Střídat metody nebo typ napadání 
 

8. Vyhnout se čelnímu postavení před a během napadání 
 

9. Ujistit se, v případě nutnosti, že druhý nebo třetí pokus o napadení může být provedený 
 

10. Mít nohy a ruce ohnuty před napadením 
 

11. Snížit rychlost útočníka, který má plnou kontrolu nad míčkem 
 

12. Být duševně připraven k zahájení protiútoku v případě, že se jeho napadení podaří 
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13. Překvapit soupeře (pomalé napadení postrádá překvapení) 
 

14. Zbavit útočníka času a prostoru, nutit jej, aby dělal chyby 
 

15. Zůstat ve vyvážené pozici při obraně, bez křížení jedné nohy přes druhou. 
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MNOHOSTRANNÉ HRY 
 
VÝZNAM VÝUKY MNOHOSTRANNÝCH HER 
 
Rané dětství se vyznačuje rychlým vznikem a následně zánikem četných reflexů, na kterých jsou 
později, od 8 měsíců věku, založeny primitivní pohybové vzory. Během dětství (ve věku mezi 2,5 a 5,5 
lety) se začíná rozvíjet způsobilost vykonávat základní motorické schopnosti jako je házení, chytání, 
kopání, skákání a běh. 
 
Ve věku kolem 6 let již většina dětí zvládá dost (ale ještě ne vyzrálých) z těchto základních 
motorických dovedností. Během základních školních let (ve věku 6 až 10 let) začínají nejen používat 
tyto základní motorické schopnosti, ale se v nich i zlepšují jak kvalitativně, tak kvantitativně, ale 
také se učí je měnit, upravovat a kombinovat do přechodných pohybových aktivit (např. 
kombinovat běh se skákáním, běh s kopáním do míče různými způsoby, nebo běžet jako sprinter  
s míčem pod kontrolou). 

 
Podle MODELU HOKEJOVÉHO ROZVOJE děti v tomto věku by měly být 
zapojeny nejdříve do "Her základních schopností a dovedností" a poté 
dodržovat navržený plán krok za krokem a ve stanoveném čase. 
 
Na 1. stupni vývoje ("Hry pro základní schopnosti a dovednost") trenéři 
musí poskytnout dětem dostatek příležitostí k tréninku a pokrýt velkou 
paletu motorických dovedností před a během získávání prvních 
specifických hokejových dovedností. 
 
U těch, kteří v této fázi svého vývoje nejsou vystaveni velkému 
množství mnohostranných motorických podnětů, může dojít ke vzniku 

bariér. Účast na výuce většího počtu komplexních dovedností by pak mohla být pro ně obtížnější  
v případě, že byly špatně vyvinuté jejich základní dovednosti a přechodné pohybové aktivity. Čím více 
začátečníci pokročí v získávání specifických hokejových dovednosti a taktických schopností, tím 
menší dobu tréninku bohužel věnuje trenér nácviku mnohostranných her, ve kterých si děti mění, 
upravují a kombinují svůj podklad pro základní a přechodnou motoriku. 
 

"Nejsilnější člověk je ten, kdo je pánem sám sebe." 
Seneca 
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Obecně v prvním roce hokejové přípravy kolem 50 % programu začátečníka tvoří mnohostranné 
aktivity proto, aby mladí hráči získávali bohatou škálu podnětů a zkušeností v oblasti motorického 
vývoje. To jim později umožní se mnohem rychleji učit specifické hokejové techniky. Při dodržování 
jednotlivých úrovní výuky podle MODELU HOKEJOVÉHO ROZVOJE se procento univerzálních cviků a 
her postupně zmenšuje ve prospěch specifické hokejové výuky. 
 
Stejně jako školy nabízejí všem žákům široký výběr předmětů, výuka mladého hokejisty musí 
zaručovat velmi bohatou škálu podnětů s cílem dosáhnout s postupem času optimálního výkonu 
hráče.  Kromě toho, díky zapojení mnohostranných her v tréninku hokeje se stává vzdělávací proces a 
výuka více rozmanitou, intenzivní a atraktivní pro děti a tak ještě více zajišťuje lepší výuku. Aby bylo 
možné vybrat vhodné mnohostranné hry pro děti různých věkových skupin, je zařazena tabulka 
citlivosti dětí na jednotlivé fáze (podle Grossera). 
 

5-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20

max. síla
M             

WW

MM         

WWW

MMM 

WWW

výbušná síla
W

M             

WW

MM   

WWW

MMM 

WWW

MMM 

WWW

síla odporu
W

M             

WW

MM        

WWW

MMM 

WWW

aerobní odpor
M                      

W

M                

W

MM       

WW

MM         

WW

MMM 

WWW

MMM 

WWW

anaerobní odpor
W

M             

WW

MM      

WWW

MMM 

WWW

rychlost reakce
M                 

W

M               

W

MM       

WW

MM      

WW

MMM 

WWW

MMM 

WWW

max. cyklická a 

acyklická síla W

M             

WW

MM         

WW

MMM 

WWW

MMM 

WWW

flexibilita
MM      

WW

MM         

WW

MM       

WW

MMM 

WWW

MMM 

WWW

MMM 

WWW

MMM 

WWW

Fyzické kapacity 

pro trénink

VĚK

 
 
Vysvětlivky: 
M = muž, W = žena 
M / W    zahájení opatrně (jednou nebo dvakrát týdně) 
MM / WW   trénink mezi 2 až 5 krát týdně 
MMM / WWW  výkonnostní trénink od tohoto věku směrem k průběžnému tréninku 

 

 

příklady: 
 
PROBÍHÁNÍ POD LANEM 
Hráč v přímém běhu proběhne pod provazem ve výši pasu. 
 
LOVIT HŮL 
Soutěž mezi 2 hráči mezi brankovou a čtvrtinovou čárou. Umístěte hůl na půli cesty mezi těmito 
dvěma čárami a hráči začínají proti sobě za čárou. Vítězem je ten hráč, který zvedne hůl první a 
projde přes středovou linii (2 body) nebo až přes jeho startovní čáru (1 bod navíc).  
 
HUDEBNÍ MAJÁKY 
Deset hráčů běhá kolem vymezené oblasti a na příkaz trenéra se snaží obsadit jeden z 9 kuželů. Hráč, 
který neobsadil kužel, ztrácí bod. 
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VEZMI NEOBSAZENOU HŮL 
Pět hráčů stojí v kruhu s nohama podél své hole. Jeden hráč (běžec) vyřadí svou hůl a běží 
v libovolném směru kolem skupiny hráčů a snaží se obsadit neobsazenou hůl, ale bez šlápnutí do 
vnitřku kruhu. Zatímco vyhlíží volnou (nebo neobsazenou) hůl, další 4 hráči spolupracují, předvídají 
vývoj hry a pohyb běžce současně se svým pohybem doleva nebo doprava, aby běžci zabránili obsadit 
hůl, která nebyla obsazena. 
 
 

"Poslouchání je zapomínání, vidění je pochopení a procvičování je osvojení. " 
Čínské přísloví 
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SOUTĚŽE PRO ÚROVEŇ 1    
 
Pro velmi mladé začátečníky by měly být periodicky organizovány, jako součást tréninkového 
programu, soutěže Desetiboj a 2 : 2 Triatlon. Na stupni 1 nejsou mladí ještě připraveni soutěžit  
s ostatními kluby nebo oddíly. Tyto soutěže by jim mohly zbytečně vytvářet stresové situace.  
 

HOKEJOVÝ DESETIBOJ 
 
Hokejový Desetiboj je zjednodušená soutěž pro začátečníky. Můžete jej také použít jako test pro 
zjištění úrovně výkonnosti každého hráče ve srovnání s jeho vrstevníky. Desetiboj zajišťuje, že mladí 
hráči dostávají nejvýznamnější hokejové základy v reálných herních situacích. Stejně důležité je jak 
využít technickou dovednost tak i jak, kdy a kam hrát míček. Následujících deset činnosti bylo 
vybráno z "Her základních schopností a dovedností“. 
 
 
1. TUNEL 
 
Jeden hráč přihrává míček střídavě forhendem a bekhendem přes tunel tvořený nohami druhého 
hráče, který zůstává stát na místě a počítá počet vstřelených gólů za 30 sekund. Oba hráči si mění své 
postavení po 30 sekundách, dokud oba neuskuteční přihrávání dvakrát.  

 
Vítězem je hráč, který vstřelí více gólů ve dvou 
pokusech. Cvičení se opakuje v případě remízy. 
 
 
Variace: 
Hráč přihrává míček střídavě vždy ze vzdáleností větší 
než 2 m před hráčem a i za ním. Jakákoli přihrávka ze 
vzdálenosti menší než 2 m se nepočítá. 
 
 
Cíle tréninku: 
1. Po zvládnutí správného držení hole oběma rukama 
(dávejte pozor, aby levá ruka přicházela z vrchu   

     hole a palec byl „skrytý“), přichází hraní si s míčkem technicky správným způsobem forhendem i  
     bekhendem. 
2. Mírné přenášení váhy těla z levé nohy na pravou nohu, aby se synchronizoval pohyb míčku a hole   
     s pohybem těla. 
3. Hráč nepřihrává míček ani prudce ani příliš měkce přes nohy soupeře, aby následně co nejrychleji  
     získal nad míčkem kontrolu.  
4. Dbejte na zlepšování práce nohou a držení těžiště těla relativně nízko, aby se zvýšila šance pro  
     rychlé změny směru.  
 
Poznámka: 
Pro ochranu holenních kostí stojícího hráče, které čelí útočníkovi, je "obránce" vyzván, aby držel hůl 
před nimi. 
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2. LABYRINT (BLUDIŠTĚ) 
 

Dva hráči začínají současně z diametrálně odlišných pozic mimo labyrint. Jejich úkolem je driblovat 
s míčkem přes všech 8 branek labyrintu bez toho, aby co jen jedinou vynechali. Vítězem je hráč, který 
se vrátí jako první s míčkem pod kontrolou do svého výchozího bodu. Oba hráči soutěží proti sobě 
dvakrát a v případě remízy se hraje tiebreak. 

 
Cíle tréninku: 
1. Driblovat s míčkem podle herní situace forhendem nebo bekhendem. 
2. Často zvedat hlavu při driblování, aby bylo možné sbírat informace.  
3. Měnění směru driblinku v závislosti na další brance, kterou je potřeba projít. 
4. Nacházení nejkratší cesty, to jest mentální předvídání další akce. 
 

"Cvičení pro vítězství je především proces pozitivního posílení." 
L. Moorhouse / L. Cross 

 
 

3. PŘIHRÁVÁNÍ A CHYTÁNÍ 
 

Dva hráči proti sobě na vzdálenost 10 m. Každý hájí branku 12 m širokou. První hráč přihrává (pušem)  
míček na minihokej (100 gr.)  ze své brankové čáře po zemi do opačné branky, zatímco obránce dělá 
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vše proto, aby zabránil dosažení gólu. Při pušování míčku je povinností mít obě ruce oddělené od 
sebe na holi. Poté, co obránce chytil míček, nebo poté, co bylo dosaženo gólu, je to na druhém hráči, 
aby skóroval.  
 
V případě porušení pravidel (dotyk míčku s nohou nebo s kulatou stranou hole nebo zvedání hokejky 
před dopadem k míčku), je "pachatel" penalizován trestným střílením ze středu hrací zóny. Vyhrává 
hráč, který první dosáhne 4 gólů.  
 
Cíle tréninku: 
1. Výuka přihrávky pušem nebo plácnutím technicky správným způsobem, kdy je zobák hole vždy  
     tažen po zemi. 
2. Výuka jak zamaskovat směr přihrávky. 
3. Chytání (zachycení) míčku ve správné základní poloze s nohama dostatečně pokrčenýma a  
     používáním co největší plochy hole jak je to možné. 
4. Zachycení míčku v pohybu buď forhendem nebo bekhendem (v nízké nebo až ve vodorovné  
     poloze, když míček běží hladce po zemi, nebo ve svislé poloze hole, když se míč odrazí nahoru). 
5. Předvídat nebo číst směr přihrávky soupeře. 
 
"Je všeobecně akceptováno, že zlepšení výkonnosti částečně souvisí s kvalitou zpětné vazby 
směrem k hráči poté, co dokončil stanovenou hru. " 
D. Millmann 
 
 
4. KOLEM ČTVERCE  
 
Ve čtverci se stranou 6 m začínají dva hráči ve stejnou dobu z rohů naproti sobě. Každý dribluje  
s míčkem ve směru hodinových ručiček po obvodu čtverce. Vítězem je hráč, který první dokončí dva 
okruhy ve směru hodinových ručiček a zastaví míček bekhendem ve svém výchozím bodě. Oba hráči 
absolvují okruh dvakrát a pokud je výsledkem remíza, je play-off.  
Po soutěži trenér podněcuje hráče několika otázkami k co nejefektivnějšímu využití různých technik 
driblingu pro dosažení požadovaného výsledku. 

 
Variace: 
• Hráči driblují s míčkem jednou kolem čtverce a pak s ním běží v opačném směru, aby dosáhli svého 
výchozího bodu dříve, než soupeř. 
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Cíle tréninku: 
1. Driblovat s míčkem v rychlosti bez ztráty kontroly nad ním i přes několik změn směru. 
2. Používat příslušnou techniku driblování při driblování na rovném úseku (forhend) a při změně 
směru v blízkosti kuželu (pouze jeden dotyk bekhendem). 
3. Při změně směru driblingu, nejprve snížit těžiště a zatlačit tělo s plným tlakem na vnější nohu do 
nového směru. Ve stejné době je míček hrán buďto forhendem nebo bekhendem.  
 

"Nejlépe se naučí prováděním, než jen posloucháním" 
D. Millmann 

 
 
5. NAPADÁNÍ 
 
Útočník dribluje s míčkem z pozice 10 metrů vzdálené od 8 metrů široké branky (vyznačené kužely)  
s cílem dopravit jej přes brankovou čáru i přes úsilí aktivního obránce, který začíná svou obranu vždy 
od jednoho z kuželů, vyznačujících branku. Jakmile se útočník dotkne míčku je obránci dovoleno 
opustit jeho postavení u jednoho z kuželů a zaujmout lepší pozici uvnitř mezi kužely. Zatímco dribluje 
s míčkem, útočník se snaží využít prostoru a pronikat při současném vnímání prostoru s rychlými 
změnami rychlosti a také směru pohybu. Každý hráč má 5 útoků a musí také 5 krát bránit.  

 
V tomto cvičení by se obránce měl ujistit, že má alespoň dvě možnosti napadení. Pokud neuspěje se 
svým prvním napadením (nejlépe v boční pozici), musí rychle obnovit své základní postavení s holí 
vždy na zemi. 
 
Cíle tréninku: 
1. Vyhledávat nejlepší cesty přístupu k útočníkovi s cílem umístit se jako obránce tak, že může   
     útočníka úspěšně napadnout. 
2. Před provedením napadení zaujmout optimální základní postavení (boční pozice) s ohnutými  
     koleny, které obránci umožní uskutečnit při ústupu více napadení. 
3. Naučit se provést napadení výpadem nebo podebráním s rychlostí a překvapením pro soupeře  
      v nejlepším okamžiku, kdy je míček vzdálen od hole útočníka. 
4. Provádět fingování napadení tělem nebo holí před provedením rozhodujícího napadení. 
5. Předvídat soupeřův pohyb, to znamená směr, ve kterém bude míček hrán. 
6. Rychle obnovovat základní pozici pro napadení, aby bylo možné uskutečnit druhé nebo třetí  
     napadení.  
7. Jako útočník pozorně sledovat přípravu a provedení napadení ze strany obránce, aby bylo možné  
     přesunout míček z jeho dosahu. 
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6. VÝZVY KE ZMĚNÁM 
 
Dva hráči stojí na stejné brankové čáře, jeden vpravo a druhý od něj vlevo, uvnitř 1,50 m široké 
branky. Na vizuální signál oba běží směrem k míčku umístěnému ve středu herního pole. Pokud míček 
získá hráč, který stál na brankové čáře vlevo, musí s ním následně driblovat do útočného pásma a dát 
gól do branky naproti. Pokud ale míček získá hráč, který stál na brankové čáře vpravo, musí s ním 
driblovat do branky, ze které oba hráči vybíhali. 
 
Ve cvičení pokračujeme opět stejným způsobem, tj. hráči vybíhají opět z brankové čáry (přes kterou 
skončila předešlá akce) k míčku na středu hřiště.  
 
Pokud jsou pravidla porušena ve středu hřiště, "provinilec" pokračuje ve hře bez míčku ze vzdálenosti 
0,5 m za útočníkem. Pokud obránce poruší pravidla ve svém vlastním obranném pásmu, je 
penalizován trestním úderem ze středu hřiště na prázdnou branku. Útočník smí trestní úder provádět   
pušem, plácnutím nebo švihem.  
 
Pokaždé, když byl vstřelen gól, nebo míč opustil hřiště přes koncovou čáru, oba hráči mění své místo 
na startu. Vítězem je hráč, který první vstřelí dvě branky. 
 

 
 
Cíle tréninku: 
1. Rychlý běh k míčku, kdy je hůl držena pouze pravou rukou uprostřed s cílem získat co nejlepší  
     pozici pro získání míčku jako první. 
2. Driblování a udržení kontroly nad míčkem proti soupeři bránícímu zezadu. 
3. Bránění zezadu nebo z boční pozice ve vztahu k útočníkovi. 
4. Vystřelit navzdory přítomnosti soupeře. 
5. Nácvik rychlého přechodu z útoku do obrany a obráceně. 
6. Provést přesnou přihrávku (v případě, že je zahráván trestní úder).  
7. Nedriblovat s míčkem do dosahu obránce. 
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7. RYCHLÉ GÓLY  
 
Dva hráči, každý má v držení míček, vyrazí poté, co rozpoznali vizuální signál. Musí driblovat s míčkem 
přes čáru ve vzdálenosti 4 m a pušem, zametením nebo plácnutím vstřelit gól do branky, která je 
široká pouze 2 m a je od nich vzdálena 12 m. Při střelbě si hráč může zvolit techniku střelby, nebo 
trenér může požadovat konkrétní typ techniky nebo (speciálně u začátečníků) vyžadovat přihrávku 
s držením hole oběma rukama odděleně od sebe.  
 
První hráč, který dokáže zahrát svůj míček přes branku (po překročení 4 m vzdálenosti) získává bod. 
Vítězem je hráč, který získá nejvyšší počet bodů z 5 pokusů. 
 

 
 
Cíle tréninku: 
1. Trénink zrychlení ze statického postavení s míčkem. 
2. Spojování dvou základních technických pohybů, jako například driblování před tělem a provedení  
    puše nebo plácnutí v boční poloze (u pokročilých hráčů i v čelní pozici), rychle a s dobrou  
    synchronizací pohybů. 
3. Provádění puše nebo plácnutí nejen rychle a přesně, ale také s výbušnou sílou, takže míček doletí  
    do branky jako první, rychleji než míček protihráče. 
4. Snížit těžiště před zahráním míčku, aby tak byla zajištěna lepší přesnost a také větší rychlost. 
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8. PŘIHRÁVKY BEKHENDEM 
 
Po driblování s míčkem na vzdálenost 10 m musí hráč zahrát míček v pohybu přes 1,5 m širokou 
branku. Dosažené branky ze stojícího míčku nejsou považovány za platné. Po zahrání míčku se hráč 
vrátí do svého výchozího bodu a čeká (5 m za druhou brankou) na přihrávku od druhého hráče, který 
dělá totéž, co předtím on.  
 
Vítězem je první hráč, který vstřelí pět gólů s míčkem v pohybu. Vzdálenosti se mohou měnit  
v závislosti na výkonnostní úrovni soutěžících hráčů. 
 

 
Cíle tréninku: 
1. Zajištění přesnosti přihrávky bekhendem.   
2. Při přihrávání bekhendem nezvedat zobák hole před kontaktem hole s míčkem. To by mohlo vést  
     k nepřesnosti přihrávky a kromě toho i mohlo dát informace soupeři o momentu přihrávky a jejím  
     směru.  
 
"Pokud některý hokejový klub nebo školní kroužek nebo trenér stanoví v oblasti hokejové přípravy 
mládeže nepřiměřeně vysokou úroveň výkonu jako standard, tak tím vytvoří vzorec pro selhání. 
Nejlepší výkon a učení vychází z objektivní analýzy skutečné herní kapacity mladých hráčů a 
nastavení reálných očekávání. " 
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9. ŠVIH PŘES „ŘEKU“ 
 
Dva hráči jsou od sebe odděleni středním pásmem mezi 5 m a 10 m širokým (v závislosti na jejich 
výkonnostní úrovni švihu). Nikdo nemá právo vstoupit do zóny. Mladším hráčům jsou na začátek 
dány tři míčky, které musí jeden po druhém poslat švihem přes "řeku" takovým způsobem, že žádný  
z nich nepadne na zem mezi dvěma paralelními čárami (břehem řeky). Pak totéž provádí druhý hráč. 
Vítězem je hráč, který první provede tři platné "švihy přes řeku". Pokud jiný hráč dosáhne stejného 
výsledku ve stejné soutěži, následuje play-off, pro které je "řeka" již širší. 

 
 
Cíle tréninku: 
1. Provést švih se správnou technikou na vzdálenost v rozmezí od 5 do 10m. 
 
"Pokud nejste hned úspěšní tak jste v normálu." 
 
 
10. HRA NA 4 BRANKY 
 
Cílem každého hráče je vstřelit branku dovedením míčku pod svou kontrolou do jedné ze dvou 
širokých branek na jeho levé straně (vpravo) a na opačném konci hřiště. Hráč bez míče brání jeho obě 
branky, to znamená, jedna branka za ním a druhá za ním vlevo (vpravo). Útočník začíná hru. Obránce 
v opačné brance reaguje, opouští svou branku a snaží se zabránit útočníkovi ve vstřelení gólu do 
jedné ze svých branek. Pokud míček opustí hřiště nebo útočník vstřelil gól, hra pokračuje již 
popsaným způsobem, ale hráči si mění role. Při porušení pravidel jedním z hráčů druhý získává volný 
dribling s míčkem s obráncem ve vzdálenosti nejméně 3m od něj. Obránce smí zahájit svou aktivitu 
pouze v případě, že se útočník dotkne míčku.  
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Vítězem je hráč, který vstřelí nejvíce gólů za 3 minuty (nebo za dva 3 minutové intervaly). 

 
 
Cíle tréninku: 
1. Vést hráče, aby při driblování s míčkem byli schopni pozorovat a analyzovat soupeře, jeho pozici a  
    hru. 
2. Vést hráče, aby nedriblovali s míčkem do dosahu obránce. 
3. Driblováním do jedné strany donutit obránce přesunout se do tohoto směru a pak vstoupit do  
    takto vytvořeného prostoru pomocí náhlé změny směru a rychlosti. 
4. Zlepšení techniky změny rychlosti a směru s míčkem. 
5. Jako obránce, učit se přinutit útočníka driblovat s míčkem do požadovaného směru. 
 
"Trenér by měl zaručit pomocí svých zjednodušených cvičení a her dosažení stavu, jež umožňuje 
hráčům převést tyto situace do reálné hry. " 
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Úpravy pravidel pro pokročilé hráče: 
 
1. TEST: 

Podívejte se na variantu "TUNELU". Vítězem je hráč, který za 30 sekund nahraje míček nejvíce krát 
mezi nohama v pásu širokém 2 m. Míčku se musí dotknout střídavě s forhendem a bekhendem, aniž 

by hrál uvnitř 2 m zóny. 
 
4. TEST: 
Dva hráči začínají ve stejnou dobu. Ten, kdo má pod kontrolou míček musí driblovat z vnější strany 
kolem trojúhelníkové zóny. Zatím jeho soupeř bez míčku musí běžet kolem zóny vyznačené čtyřmi 
kužely s cílem doběhnout hráče s míčkem a dotknout se míčku dříve, než on projde s míčkem přes 
vyznačenou branku. 
 
Každý hráč má dva oběhy jako útočník a dva jako obránce. Jednou dribluje s míčkem ve směru 
hodinových ručiček a jednou proti směru hodinových ručiček. Při bránění se hráči naučí čekat na 
konkrétní okamžik pro napadení bez dotyku hole soupeře.  
 
Vítězem je hráč, který zvládne větší počet opakování návratu do výchozího bodu s držením míčku.  
 

 
"Vynikající hráč hledá virtuositu, vulgární člověk myslí na pohodlí a jednoduchost. " 

Konfucius 
 
8. TEST: 
Po rychlém driblování s míčkem na vzdálenost 10 m udeří hráč pohybující se míček s dostatečnou 
rychlostí přes 2 metry širokou branku umístěnou na jeho levé straně ve vzdálenosti 15 m. Za každý 
vstřelený gól je udělen bod. Mladší hráč začíná test. Ve druhém kroku hráči soutěží v přesnosti úderu 
směrem vpravo ("zametený úder" nebo "bekhendový zametený úder" pomocí hrany hole).  
 
Pro výhru v testu musí hráč vstřelit více gólů než jeho soupeř. 
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9. TEST: 
Každý ze dvou hráčů má tři míčky. Poté, co je dán viditelný signál, každý dribluje se svým prvním 
míčkem z pozice 8 m od 22,90 m čáry. Před dotykem s touto čárou (překročení není povoleno), hráč 
švihne svůj míček z kterékoli vzdálenosti před čárou přes 22,90 m zónu. Jakmile byl vykonán švih se 
hráč vrací, aby totéž provedl s dalším míčkem.  
 
Vítězem je hráč, který jako první švihne 3 míčky přes 22,90 m zónu. 
 

"Jediný způsob, jak vytvořit úspěšného sportovce je přes soutěže. Nejlepší vzejde z potíží." 
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Organizace Desetiboje 
Existují různé možnosti pro pořádání soutěže Desetiboj. Dvě z nejlepších možností je strukturovat 
Desetiboj buď jako 2 denní nebo jako 10 ti denní soutěž. 
 
Dvoudenní soutěž: neomezený počet účastníků absolvuje pět testů každý den. Hry můžete 
organizovat tak, že desetiboj je individuální soutěží nebo soutěží družstev. Chcete-li vytvořit 
individuální soutěž, zvolte mezi těmito možnostmi: 
 
1. V každém testu se hráč utká s jiným soupeřem. Hráči si vylosují soupeře do páru pro každý z 10  
     testů. Vítězem desetiboje je hráč, který vyhraje nejvíce testů. Pokud je remíza mezi dvěma nebo  
     více hráči, použijte test 10 nebo test 2 jako tiebreak. 
2. V každém testu se hráč utká se stejným soupeřem. Trenér určí dvojice tak, aby zajistil, že se utkají  
    dva hráči na velmi podobné technické, taktické a fyzické úrovni (i s podobnou konstitucí těla) proti  
    sobě ve všech 10 testech. Vítězem desetiboje je hráč, který vyhraje nejvíce testů proti svému  
    osobnímu soupeři. 
 
V soutěži družstev soutěží dva týmy (klubové nebo školní) o stejném počtu hráčů. V každém případě 
se setká hráč jednoho týmu s hráčem z druhého týmu, soupeři se mění pro každý z 10 testů. Vítězný 
tým je ten, který vyhraje nejvíce testů. 
 
Desetidenní soutěž: pouze jeden z 10 testů se bude konat během jednoho tréninku a vítěz bude 
určen z řad všech zúčastněných. Jestliže je méně než 7 účastníků, nechte je soutěžit všechny 
navzájem, dokud není určen vítěz. Pokud je počet účastníků mezi 8 a 14, rozdělte je do dvou skupin a 
vítězové skupin se utkají ve finále. 
Pokud existuje 16 nebo více hráčů, zorganizujte vyřazovací turnaj, a jak vítězové tak poražení sehrají 
následně jejich finálová kola formou skupin. 
 

 
A. Wälthi 
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Představujeme každou soutěž 
Pro představení každého z 10 testů v tréninku pro začátečníky postupujte takto:  
 
1. Nejprve připravte hrací plochu a vyberte dva hráče pro demonstraci. Pak vysvětlete krok za  
    krokem pravidla hry (testu), pomalu předvádějte průběh hry tak dlouho, dokud nemají všichni hráči  
    jasno o pravidlech. Položte hráčům několik otázek, abyste si byli jisti, že všichni pochopili pravidla a  
    každý ví, jak vyhrát test. Na závěr předveďte plnou ukázku testu. 
 
2. Dejte všem hráčům možnost na tři až pět minut procvičit si test s vybraným partnerem, aby získali  
    zkušenosti s hrou (testem). 
 
3. Po krátkém nácviku by měli začátečníci v krátkém dialogu s trenérem popsat své první zkušenosti  
    pro výhru v testu. 
 
4. Jako trenér byste měli vybrat, kdo hraje proti komu a kde (ve které části hřiště) jejich první soutěž.  
 
5. Uskuteční se první soutěž. 
 
6. Diskutujte, proč jeden hráč vyhrál a druhý prohrál první zápas nebo zkoušku. Objevte spolu důvody  
     výhry nebo prohry. 
 
7. Použijte několik korekčních cvičení = identifikujte důležitý aspekt testu (například technika a  
    taktika napadení v situaci 1:1, různé techniky driblování), které měly nepříznivý vliv na výkonnost  
    hráčů. Pak umožněte dětem trénovat tento aspekt. 
 
8. Uskuteční se druhá soutěž (vítězové hrají proti vítězům a poražení hrají kola útěchy). 
 
9. Pracujte s mladými hráči na zvládnutí potřebných dovedností a schopností pro výhru v testu. Cílem  
    je, aby všichni hráči měli kompletní pochopení toho, co dělat v každém okamžiku probíhající  
    soutěže.  To je důvod, proč by měly být trénovány jedno nebo dvě další nápravná cvičení jako  
    pomoc k překonání nedostatků zjištěných u začátečníků. Někdy návrat o krok zpět může být ten  
    nejlepší způsob jak postupovat. 
 
10. Zahájíme třetí soutěž pro zjištění těch nejzručnějších hráčů v tomto dalším testu. 
 
 

TRIATLON 2 PROTI 2 
 
Soutěž Triatlon se zaměřuje na různé základní kolektivní situace hokejové hry. Hráči experimentují 
nejen s tím, jak přihrávat, driblovat, přijímat míček nebo napadat, ale také kdy, kde a proč se to dělá, 
vždy s ohledem na hru dalšího spoluhráče stejně jako jednoho nebo dvou obránců. Tím, že tady cvičí 
tři zjednodušené hry, se hráči naučit číst situace a reagovat odpovídajícím způsobem a to i navzdory 
rostoucí složitosti her. Následující obrázek ukazuje, jak mohou být organizovány soutěže triatlonu.  
V tomto případě týmy označeny jako Evropa soutěží s týmy označenými jako Afrika dokud není určen 
vítěz. 
 
U každé hry triatlonu můžete použít mezery pro zaznamenání skóre. 
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SOUTĚŽ PRO TÝMY TVOŘENÉ 2 HRÁČI: 
 

Týmy Itálie Německo Belgie Wales Anglie Španělsko

jména hráčů

EVROPA proti AFRICE

 

Týmy J. Afrika Keňa Zimbabwe Ghana Tanzania Egypt

jména hráčů

 
 
 

 
1. HRA: 2 : 1 S PROTIÚTOKEM (4x2 min.) 
2. HRY: 2 : 2  SE ČTYŘMI PROTILEHLÝMI BRANKAMI (3x3min.)  
3. HRY: 2 : 2 SE DVĚMA ŠIROKÝMI BRANKAMI (3x3min.) 

 
2 na 1 s protiútokem 

 Během dvou minut hry pro každou čtvrtinu dva hráči střídavě útočí na 12 metrů široké 
branky bráněné jedním soupeřem.   

 Po úspěšné obraně je míček zahrán obráncem na druhého obránce v brance na druhé straně 
hřiště, který se snaží dát gól.  

 Po ztrátě míčku smí útočníci napadat teprve v jejich vlastní polovině hrací plochy. 

 Vstřelit gól může hráč pouze v případě, že pro dribluje s míčkem přes brankovou čáru 
soupeře.  

 Po dvou minutách si útočníci s obránci vymění role.  

 Volný úder nebo driblink smí být provedeny minimálně 3 metry od brankové nebo středové 
čáry.  

 Hrací doba: 4 čtvrtiny po 2 minutách, celková doba 8 minut. 
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2 na 2 se čtyřmi protilehlými brankami 

 Hřiště by mělo mít čtyři branky, každou 7,5 m širokou.  

 Každý tým útočí na dvě branky k tomu určené a brání další dvě. 

 Volné údery a volný driblink smí být provedeny nejméně 3 metry od brankové čáry.  

 Hrací doba: 3 třetiny po 3 minutách s 1 minutou odpočinku mezi třetinami. 
 

2 na 2 se dvěma širokými brankami  

 Vytvořte hřiště 15 metrů dlouhé a branky široké 20 m (vyznačeny kužely).  

 Volné údery a volný driblink smí být provedeny nejméně 3 metry od brankové čáry.   

 Vstřelit gól může hráč pouze provedením míčku přes jednu z branek soupeře.  

 Hrací doba: 3 třetiny po 3 minutách s 1 minutou odpočinku mezi třetinami. 
. 

Poznámka: Není dovoleno měnit složení kteréhokoli týmu v průběhu soutěže Triatlon 2 : 2 
 

"Vzhledem k faktu, že jsme dnes všichni zvyklí na stále více a více instantního jídla, okamžité 
fotografie, okamžitý přenos informací, lidé také začínají očekávat okamžitý úspěch". 

Zig Ziglar 
 
 
Základní herní situace 1. stupně poskytují dětem pevné základy. Poté, co trénují a hrají tyto hry, 
mladí hráči by měli mít odpovídající podněty k tomu, aby si dělali svůj trénink jak efektivní tak  
i příjemný: začínají svůj další vývoj pravou nohou. Trenéři mohou i nadále stavět na tomto základu 
tím, že vystaví své hráče zjednodušeným hrám ve 2. stupni. 
 

 
"Je možné trochu získat, ale hodně ztratit tím, že se pokoušíme zapojit mladé hráče do plné verze 
hry dříve, než jsou fyziologicky, biomechanicky a kognitivně připraveni pro tuto aktivitu. Jedním ze 
základních cílů výuky je zajistit, že každý hráč má vysokou míru úspěšnosti. Proto je třeba rozumně  
přistupovat k rozvojové připravenost hráčů v každé věkové skupině." 
David Hemery ve "Snaha o sportovní excelenci" 
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Kapitola 4:  Hry pro minihokej 
 

Úroveň 2 
 
 

ROZVOJ HERNÍ INTELIGENCE V POZEMNÍM HOKEJI - NEZBYTNOST PRO DOSAŽENÍ 
ŠPIČKOVÝCH VÝKONŮ 
 
Každá epocha se vyznačuje určitými tendencemi nebo módou. To platí nejen pro hudbu, medicínu, 
módu, ale i pro hokej. 
 
Trénování a koučování v hokeji bylo na počátku 50. a 60. let orientováno především na zdokonalení 
technických dovedností. Já osobně jsem posunul tyto tendence od poloviny 60. let s velkým 
úspěchem kupředu k významu větší taktické znalosti pro překonání dlouhé nadvlády technicky 
vynikajících týmů Indie a Pákistánu. Kromě toho jsem ve stejné době použil jiný systém hry, odlišný 
od pyramidového systému 5:3:2:1, který hráli všichni po celém světě. Použití zametače, který dovolil 
svým obráncům obsazovat své protihráče velmi těsně (co často vedlo k „bránění", v minulosti 
častému porušení pravidel) se stalo módním všude po Evropě poté, co jsme poprvé porazili Indii 3:0  
v Berlíně v roce 1967. Již v té době čísla dresů hráčů nebyla vybírána v žádné další závislosti na jejich 
pozici na hřišti a místo specialistů na určitou pozici, kteří hráli především v omezeném prostoru hřiště 
se v poslední etapě hokeje na přírodní trávě zrodil „celoplošný“ hráč. 
 
Hokej se více hrál na umělém trávníku od roku 1975 a objevoval se další aspekt špičkového výkonu 
hokejisty, kterému se věnovalo více pozornosti, ale nezapomínalo se i na důležitost technické a 
taktické přípravy. Já odkazoval na fyzickou přípravu hokejového hráče, na aspekt, který byl v mnoha 
zemích podceňován v době, v níž se hokej na přírodní trávě nehrál více než 26 až 28 minut z hrací 
doby 70 minut. Ale vzhledem ke zvýšenému využívání umělých trávníků a zvýšení efektivní hrací doby 
docházelo k vývoji jiné, více fyzické hry a optimální úroveň fyzické výkonnosti se stávala stále větší 
nutností pro každý tým doufající ve vynikající výsledky. V posledním desetiletí minulého století se 
hokej dále rozvíjel a vznikaly nové techniky a taktiky (především v Německu, Nizozemí a Austrálii,  
v zemích, které nejlépe interpretovaly četné úpravy pravidel) ale žádná z nich neovlivnila trénování 
tak výrazně jako nové tendence charakterizující pokračování úspěšnosti Německa v prvním desetiletí 
nového tisíciletí. 
 
Proto, aby se tým dnes stal mistry světa nebo olympijskými vítězi, je nutné rozvíjet a formovat 
kompletní hokejisty se soutěživým přístupem, s vynikajícími technickými schopnostmi, vysokou 
úrovní fyzické zdatnosti, se širokými taktickými znalostmi a konečně v neposlední řadě, za pomoci 
mentálního trenéra s optimální duševní způsobilostí. 
 

"Správné pochopení herní situace je základem všech akcí kteréhokoliv hráče na hřišti."  
 
Dominance Německa ve světovém hokeji v první dekádě nového století se 2 tituly ve Světovém 
poháru a zlatou medailí na olympijských hrách v Pekingu může objasnit, co se stalo v případě 
Německa, ale ostatní týmy tak dosud neučinily. Pro autora se to stalo zřejmým při finále Mistrovství 
světa 2002 v Malajsii, kdy každý favorizoval Austrálii (poté, co porazila v semifinále Nizozemsko) jako 
budoucího mistra světa. S překvapivou výhrou Německa vznikl nový trend, který od té doby pak 
ovlivnil naše hokejové učení a koučování a pravděpodobně tak bude činit v příštích letech až do 
olympijského hokejového turnaje v Londýně v roce 2012. 
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Je to herní inteligence v hokeji, která je hnací sílou, která ovlivňuje výkonnostní úroveň kteréhokoli 
hráče a týmu více než jakékoli jiné kvality. Pro mě není na hřišti větší síla než herní inteligence. 
Protože ona umožňuje hráči rozpoznat a rychle se přizpůsobit stále se měnící situaci na hřišti  
v atmosféře velkého tlaku utkání a zajistit snížení množství chyb a ztrát míčku na minimum. Herní 
inteligence hráče je již nyní důležitým kritériem pro růst úrovně výkonu každého hráče a proto 
potřebuje větší pozornost v budoucím procesu učení a hokejovém tréninkovém procesu. 

 
 
Ale rozvoj intelektuálních schopností mládeže a dospělých hokejistů je ještě v plenkách, a to 
především díky autoritativnímu stylu výuky, který preferuje naprostá většina trenérů a koučů při 
formování a koučování svých hráčů. 
 
Časté pokyny a rady, které hráči dostávají od postranní čáry před zápasem a během jeho průběhu 
vývoje nejsou dostatečné pro pozvednutí hry na vyšší úroveň. 
 
Jediný způsob, jak zlepšit úroveň hry ve střednědobém a dlouhodobém horizontu je, mimo jiné, začít 
se systematickým rozvojem myšlení a taktického povědomí hráčů od jejich raného věku s důrazem na 
postupnou stimulaci jejich vnímavosti a intelektuálních schopností. Když se dovednosti hráče 
s míčkem stávají stále lepší a lepší, může také zdokonalovat své znalosti a myšlení, tj. nejenom rozvoj 
jeho svalů a šlach, ale i jeho mozku. 
 

"V hokeji je jeden gram inteligence více důležitý než kilogram svalů " 
 
Je dobře známo, že trénování, experimentování a pozorování dává každému dítěti široké množství 
různých zážitků a zkušeností. Postoupení o krok dál pomocí používání a vysvětlování těchto 
zkušenosti vede ke správnému modelu chování tváří v tvář různým situacím, a to jak v životě tak  
i v hokeji. Ale pokud dítě nikdo nevede a nepomáhá mu vysvětlovat jeho správné zkušenosti, dítě 
nemůže nikdy dosáhnout svého plného potenciálu, ať už v životě nebo v hokeji. To, co dítě 
potřebuje je zkušenost dospělých, poradit na téměř jakoukoli otázku a dávat příklady. Toto neplatí 
pouze pro všechny zkušenosti dítěte například ve škole nebo v rodině, ale také pro vývoj jeho 
celkového růstu.  
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Tak brzo, jak to jen bude možné v závislosti na technické úrovni hráče, všichni mladí hráči by měli být 
vystaveni během tréninku zjednodušeným hrám, aby získávali z první ruky informace a taktické 
zkušenosti o správném způsobu získávání taktických návyků. Čím více vědomostí a znalostí mladý 
hráč získá, tím lépe! Ale subjektivní zkušenosti samy o sobě nestačí! Získávání zkušeností a znalostí je 
mnohem účinnější, když je to výsledek osvědčeného pedagogického procesu, ve kterém trenér 
používá otázky a předvádění k odemknutí rozvoje zkušeností a znalostí, takže tyto jsou jasné a 
správně pochopeny. 
 
Stimulace, povzbuzení a rady, vysvětlení nebo demonstrace trenérem spolu s příslušným počtem 
opakování stejné herní situace a následně přenos řešení na jiné podobné situace, které se vyskytují 
ve hře, tvoří pevný základ v mysli mladého hokejisty pro rozvoj jeho herní inteligence. 
 
Inteligenci je třeba rozvíjet především prostřednictvím globální a nikoli analytické metody, vystavovat 
hráče řadě technicko-taktických zjednodušených her jako jsou 3 : 1, 2 : 1 nebo 3 : 2. V závislosti na 
zjednodušené hře musí každý hráč čelit a řešit řadu problémů, které by měly být dokonale 
přizpůsobeny její fyzickým, technickým a mentálním schopnostem. Široký výběr progresivních cvičení 
a her je navržen v této publikaci, která bude pomáhat rozvíjet krok za krokem taktické myšlení a 
vědomí mladého hráče, až sám začne objevovat, s trenérem jako průvodcem, velkou paletu řešení 
pro téměř každou situaci, kterým může čelit v hokejové hře. Nezáleží na tom, zda řešení bylo 
objeveno díky častému opakování podobné situace v oblasti tréninku nebo v důsledku jeho 
představivosti, tvořivosti a spontánnosti. Důležitou věcí je, že hráč je schopen pochopit a číst situaci a 
vyřešit úspěšně problém. 
 
Schopnost rychle a efektivně měnit dříve naučené dovednosti je možná pouze v případě, že hráč byl 
vystaven systematickému rozvoji jeho duševních schopností už od útlého věku až po špičkovou 
výkonnostní úroveň. 
 
Po dobrém vnímání, což je důležitý požadavek pro všechny hráče, následuje správný výklad a 
pochopení herní situace a schopnost dělat správná rozhodnutí a toto vše pak vrcholí v dobrém 
technickém provedení duševně připraveného pohybu. Všechny tyto fáze herní akce musí být 
trénovány po dobu několika let, aby tak bylo možné zvýšit úroveň výkonnosti každého hráče. 
 
"Příliš často opomíjíme, že kromě technické způsobilosti a fyzické kondice je dosažení nejvyššího 
výkonu podmíněno systematickým a postupným rozvojem vnímání a poznávacích dovednosti 
(porozumění pro hru), dvěma aspekty, které až doteď byly podceněny v tréninkovém procesu příliš 
mnoha týmů. " 
 
 

CO ZNAMENÁ HERNÍ INTELIGENCE? 
V hokeji každá pozice v týmu nebo provedení úkolu vyžaduje určitý typ inteligence. Jeden typ, 
vyžadovaný od brankáře, je zcela odlišný od typu vyžadovaného od středního obránce nebo 
koncového útočníka stejně tak jako stejné problémy nejsou řešeny v obraně nebo v útoku nebo 
uprostřed hrací plochy nebo pouze před brankou. 
 
Inteligence hráče by měla být považována za hybnou sílu jeho výkonu. Často se rozdíl v úrovni 
inteligence mezi dvěma hokejisty projeví ve hře. Inteligence hráče vysvětluje jeho úspěch. 
 
Vysoká úroveň hry v hokeji je možná pouze při neustálém konstantním využití herní inteligence. Ani 
hráč, který je fyzicky fit a technicky zdatný, ale bez pohotového myšlení nebo inteligence, ani ten, kdo 
je schopen vyřešit problémy mentálně, ale není schopen převést své skvělé myšlenky v činy, které 
jsou přínosem pro jeho tým, nemůže být považován za kompletního hráče. 
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Uvolnění a systematické rozvíjení herní inteligence hráče je stále ještě nad rámec znalostí mnoha 
trenérů a učitelů. 
 
Bohužel, doposud neexistuje žádná literatura o rozvíjení tohoto důležitého aspektu ať už v hokeji 
nebo v jiných sportech a málo trenérů je připraveno změnit svůj styl koučování, který je důležitým 
předpokladem pro stimulaci herní inteligenci.  
 
Průběžné příkazy a pokyny vydávané většinou trenérů před, v průběhu a po utkání brání většině 
hráčů používat jejich inteligenci. 
 
Namísto konfrontace hráče v tréninku s řešením velké řady problémů dostávají hráči každodenně od 
trenéra pokyny pro řešení problémů, které mají poslouchat. Tento přísný a autoritativní styl 
koučování nevede k výchově inteligentních hráčů s vědomím odpovědnosti. 
 
Proto, aby přivedli v budoucnosti na hřiště více inteligentních hráčů, trenéři potřebují více stimulovat 
a méně poučovat. Místo toho, aby byli instruktory na hřišti, měly by stát poradci, průvodci a 
organizátoři informací, vědět, jak doplnit výuku technických dovedností o hromadění konkrétních 
herních znalosti, čímž bude dosaženo významného pokroku! 
 
Rozvoj herní inteligence u každého hokejisty znamená učit ho, aby: 
- četl hru a pochopil, co se děje na hřišti (pro toto je nutná určitá úroveň vnímání, znalostí a  
    zkušeností), 
- vycházel z předchozích zkušeností při konfrontaci dané situace s požadavkem jejího správného  
    řešení, 
- prováděl řešení s vhodnou úrovní dovedností, a to rychle.  
 
Kromě toho, že umí "číst" situaci ve hře, může inteligentní hráč předvídat, jak se hra může vyvíjet 
díky již dříve získaným informacím. Schopnost předvídat, která je vždy výsledkem dobrého vnímání a 
rozhodování, je významným nástrojem pro inteligentního hráče. 
 
Aby se mohl hráč soustředit maximální pozornost na jeho problém nebo úkol a rozhodnout rychle a 
inteligentně o svém příštím tahu, musí být nejdříve jeho technické dovednosti konsolidované a 
automatizované. Pokud tak učiníte, kvalita jeho hry se bude zvedat a hráč bude hrát na vyšší úrovni.  
V hokeji je nutné provádět inteligentní činnost, aby bylo dosaženo lepší hry! 
 
Nikdo se nenarodil s vysokou úrovní herní inteligence pro hokej, ale pro rozvoj jejich vrozeného 
potenciálu musí být hráči vystaveni každý den pestrému a progresivnímu vzdělávacímu programu se 
zjednodušenými hrami. Ty jsou ideálním nástrojem pro odemknutí, a ne pouze k rozvoji herní 
inteligenci u každého hráče, ale také ke zdokonalení jeho technických a taktických dovedností. Pestrý 
a progresivní vzdělávací program se zjednodušenými hrami je nejlepší způsob, jak rozvíjet a zlepšovat 
krok za krokem inteligenci v hokeji. 
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"Herní inteligence pomáhá hráčům převést své technické schopnosti a fyzickou kondici do 
efektivního výkonu." 

 

 
JAK SE PROJEVUJE INTELIGENCE HRÁČE NA HŘIŠTI? 

 
Inteligentní hráč: 
 
- Zpravidla volí nejlepší volbu v nejkratším čase 
 
- Nejenom hledá nejlepší řešení problému se kterým je konfrontován na hřišti pomocí rychlého  
   přirazení priorit všem alternativám, ale také počítá s rizikovými faktory. Málokdy přestane být  
   aktivní, dokud situaci nevyřeší. 
 
- V každém okamžiku zápasu ví, jak dát dostatečnou rychlost míčku ale i rytmu hry svého týmu. 
 
- Nikdy nespěchá a cítí se bezpečně a sebejistě při provádění jakéhokoli pohybu kdekoli na hřišti.  
   Vizuálně ovládá celý prostor kolem sebe, vpředu, vzadu a na obou stranách, přičemž plně využívá  
   jak velmi omezeného tak i široce otevřeného prostoru! Vždycky vypadá, že má čas. On ví, že spěch a  
   dělání věcí příliš rychle vede ke vzniku chyb. 
 
- Vždy se snaží dosáhnout rovnováhy mezi rizikem a bezpečností. Příliš mnoho rizika může znamenat  
   ztrátu míče, nebo dokonce i zápasu, hraní bez jakéhokoliv rizika ale zřídka pomáhá otočit zápas ve  
   svůj prospěch. On je dost odvážný riskovat! 
 
- Je nad věcí, dokáže se přizpůsobit neustále se měnící situaci ve hře, rozhodčímu, svým spoluhráčům,  
   svým soupeřům, hřišti i povětrnostním podmínkám. 
 
- Ví, že věci vždy nevycházejí dle představ. Toto je důvod, proč jeho výkonnostní úroveň zřídka  
   poklesne po udělání chyby nebo dvou nebo i tří za sebou. 
 
- Ví, kdy a kam přihrát, nebo kdy je lepší držet pozici. 
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- Má dobré optické - motorové hodnocení nebo prostorové povědomí. Hodnotí správně vzdálenost  
   mezi ním a jeho spoluhráči i protihráči, nebo k čarám hřiště a k umístění branek, které získal  
   mnohaletou praxí se zjednodušenými hrami, které také vybrousily jeho rozhodovací schopnosti. 
 
- Drží vše v jednoduchosti. Jen mistr, vynikající hráč, může hrát jednoduše. 
 
- Ví, co udělá s míčkem, ještě než jej přijme a kontroluje. 
 
- Používá svou kreativitu ve prospěch svého týmu a spoluhráčů. 
 
"Není větší síly na hřišti než inteligence hráčů." 
 
- Dělá pouze to, co je v jeho možnostech. 
 
- Je to hráč, který dává všechny své kvality ve prospěch svého týmu. Hráč, který nevyužívá svou  
   inteligenci ve prospěch svých spoluhráčů kolem sebe, nebude nikdy úspěšný ve hře, protože pak má  
   tendenci vnímat pouze část celé hry, vidí hru zcela izolovaně a ne v kontextu s celkem. Tento typ  
   hráče nevidí všechno, co se odehrává na hřišti. 
 
- Často klade otázky a rychle se učí ze svých chyb. Je dobrý v zapamatování si velkého množství situací  
   a dokáže je opakovat. 
 
- Ví, jak hrát hokej, hlavně bez míče, takže je neustále k dispozici pro své spoluhráče, pro které nabízí  
   možná řešení pro mnoho situací, které vznikají na hřišti. 
 
- Ví, jak určovat tempo celé hry. Jeho zkušenosti mu umožňují učinit vhodná rozhodnutí například kdy  
   běžet nebo kdy je to plýtvání energií. 
 
- Není ovlivněn stresem, protože ví, že vysoká míra stresu má tendenci zmenšovat jeho kapacitu  
   koncentrace a vnímání a také to, že stres negativně ovlivňuje jeho rozhodování. To vysvětluje, proč  
   někdy klíčoví hráči nedávají pozitivní přínos pro tým v rozhodujících zápasech. Tlak naruší jejich  
   obvyklou herní inteligenci. 
 

Foto: A. Wälthi 
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"Protože je hokej do značné míry poznávací hrou, je vhodné zaměřit tréninky na vytváření 
významné znalostní databáze, na dosažení vyváženější interakce mezi hráčem, trenérem a herními 
situacemi." 
Eduardo de la Torre (1998) 
 
 

K RŮZNÝM STYLŮM VÝUKY A TRÉNOVÁNÍ MLADÝCH HRÁČŮ 
 
V průběhu hokejového zápasu čelí hráči posloupnosti více než sta problémů, které musí řešit, jak 
nejlépe umí. Musí správně sledovat a analyzovat každou konkrétní herní situaci, aby provedli  
moudrá rozhodnutí těchto problémů. 
 
Jakmile je učiněno rozhodnutí, je třeba rychle použít vhodnou techniku bez jakékoli ztráty času. 
Rychlost v rozhodovacím procesu a při uskutečnění zvolených postupů často odlišuje méně 
kvalifikované hráče od těch talentovaných nebo schopných.  
 
Diváci a novináři často vysvětlují špatný výkon mladých hráčů poukazováním na nedostatek 
zkušeností. Příliš často chybí zkušenost právě proto, že hráči nedostali dostatek příležitostí v procesu 
učení ke čtení hry a k reagování na různé herní situace. Navíc na začátku hokejové kariéry mnoho 
mladých hráčů čelilo soutěžím, které byly příliš složité a nedovolily jim získávat cenné zkušenosti.  
 

Trenéři příliš často zapomínají v tréninzích, že hokej se hraje proti soupeři a do značné míry 
že ti protihráči se pohybují. 

Foto: F.Wälthi 
 
Tradiční metody využívající opakovaných cvičení pro nahrávání, příjem nebo střelbu, které nezahrnují 
žádné protihráče, nedokázaly vzít do úvahy kontextuální a poznávací charakter hry. Tito trenéři mají 
tendenci trénovat hlavně "jak to udělat" a zanedbávají „kdy" a "proč" to udělat. Místo trávení 
nadměrné doby kontrolováním nahrávek a příjmu míčku by trenéři věnovat alespoň polovinu času na 
pochopení hry. Je velmi důležité vybrat si, a to zejména při práci s mládeží starší 10 let, metody, pro 
které není prioritou technika! Místo kopírování a poslouchání pokynů trenéra by se hráči měli naučit 
pochopit a potom řešit své vlastní různé problémy v souvislostech ze zjednodušených her. 
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Bohužel, rozhodování příliš často zůstává na trenérech, to pak staví mladé hráče do konfrontace se 
stereotypními postupy, které nevyžadují aktivní účast pravé hemisféry mozku (Thorpe, Bunker, 
Almond, 1988). Místo soustředění na předvídatelné postupy, které nepomáhají hráči vyrovnat se  
s nepředvídatelností hry, trenéři mládeže by měli nabídnout dětem hru co nejdříve, aby jim umožnili 
ji využívat a rozumět jí. Tak podpoří význam schopností jako vize, tvořivost, představivost, 
rozhodování a předvídání. 
 

Získávání těchto a dalších důležitých herních schopností nepochází z cvičení jen izolované dovednosti, 
ale také účastí v jednoduchých herních situacích, ve kterých se hráči mohou naučit reagovat na 
rozpoznávací a fyzické požadavky hry.  Trenér průběžně upravuje pravidla a podmínky zjednodušené 
hry, aby tak zajistil, že všichni hráči získají vhled do hry, kterou hrají.  Nakonec, zjednodušená hra 
obsahuje kontextuální povahu plné hry, ale bez zařazení příliš velkých technických požadavků na 
hráče již v rané fázi jejich herní kariéry. 
 
Následující tabulka ukazuje výhody a nevýhody použití analytické metody trénování (se zaměřením 
na techniku) nebo globální metody trénování (se zaměřením na reálné herní situace). Je zřejmé, že 
pro úspěch musí být obě metody použity v rovnováze. 
 

 

 

 

 
 
 
"Pravý trenér generuje nápady a otevírá mysl svých hráčů. Jeho rozsáhlým úkolem je nechat hráče 
myslet, namísto myšlení za ně." 
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Analytická metoda Globální metoda

Charakteristiky
Prezentuje jeden izolovaný aspekt hry, 

který často obsahuje techniku provedení

Simuluje situace ze skutečné hry, které jsou 

určeny hrou se spoluhráči, protihráči a pohybem 

míčku. 

Výhody

Trenér nemá potíže při zlepšování těch 

několika aspektů, které jsou zásadní pro 

plnění úkolu. Trénink touto cestou 

dosahuje rychlé a uspokojivé výsledky. Je 

snadné opakovat stejné situace znovu a 

znovu, až dokud je úspěch zajištěn.

Trenér se zaměřuje nejen na technické aspekty, 

ale také na taktické, fyzické a mentální aspekty. 

Chvíli trvá, než dojde k dosažení dobré výkonnostní 

úrovně. 

Nevýhody

Analytická cvičení kladou důraz pouze na 

jeden důležitý aspekt hry nebo jednu 

dovednost najednou. I když je dosaženo 

zlepšení v tomto konkrétním aspektu hry 

nebo v dovednosti, nezaručuje celkový 

rozvoj.

Zvládnutí základních dovedností je často 

opomíjeno. 

Motivace
V porovnání s globální metodou hráči 

vykazují nižší úroveň motivace.

Vzhledem k totálnímu zapojení mladého hráče do 

této činnosti je dosahováno vysoké úrovně 

motivace. 

Schopnosti vnímání:  Trénink situace, 

trochu upravené, vyžaduje od hráčů menší 

zapojení.

Schopnosti vnímání:  spoluhráči a  protihráči často 

čelí nepředvídatelným situacím. Proto nároky na 

vnímání jsou mnohem větší než při použití 

analytické metody.

Stupně konfliktnosti 

různých schopností, 

které zasahují do hry

Schopnosti rozhodování:  Protože úkoly jsou 

již fixně stanoveny předem, od hráčů 

nevyžadují rozhodování.

Schopnosti rozhodování : Vzhledem ke vnímání 

nejrůznějších podnětů a problémů, musí je hráč 

nejdříve pochopit a pak řešit co nejrychleji a co 

nejefektivněji jak to je možné.

Schopnosti provedení:  Při soustředění 

pouze na jednu izolovanou dovednost se 

hráči rychle naučí ji vykonávat, ale bez 

toho, aby věděli, kde, kdy a proč ji použít. 

Schopnosti provedení:  Menší důraz je kladen na 

provedení dovedností ve hře.

Konečný závěr: Obě metody musí být 

používány v tréninku, a obě jsou 

považovány za platné tak dlouho, dokud 

se používají v rovnováze.

ANALYTICKÁ VERSUS GLOBÁLNÍ METODA
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CO JSOU ZJEDNODUŠENÉ HRY?  
 
Pochopení komplexní hokejové hry lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím tréninku logického 
postupu zjednodušených her, s postupným zvyšováním počtu hráčů v týmu.  Stejně tak jako mladí 
hráči stále fyzicky a mentálně rostou, roste i obtížnost a složitost zjednodušených her.  
 
 Hry v této kapitole se nazývají "zjednodušené", protože mají tyto  charakteristiky:  
 
• Snížený počet účastníků  
 
• Menší rozměry hrací plochy 
  
• Zjednodušená pravidla, která jsou flexibilní a adaptabilní na stávající  podmínky  
 
• Omezené množství herních situací   
 
• Zjednodušení problémů  
 
• Snadnější kontext pro trenéry, aby mohli pozorovat, analyzovat,  vyhodnocovat a opravovat  
    výkon všech hráčů ve hře  
 
Tyto vlastnosti, které charakterizují zjednodušené hry na CD (bude dodáno) budou mít  pozitivní 
dopad na trenéry i hráče z několika důvodů, včetně těchto:  
 
• Dlouhodobé vystavování dětí nácviku zjednodušených her s týmy dvou, tří, nebo čtyř hráčů vede  

k daleko menšímu počtu technických a taktických chyb při pozdějším soutěžení ve  složitějších 
hrách (např. hokej 6 proti 6 nebo 8 proti 8).  

 
• Časté provádění stejných technik stimuluje akvizici  a dokonalost dovedností a vede k vytváření 

menších rozdílů mezi spoluhráči.  Navíc, při menším počtem hráčů je k dispozici více času  a 
prostoru pro správné vykonávání technik.  

 
• Aby se dítě stalo dobrým hokejistou, musí se naučit vnímat ostrost  a šířku zorného pole aktuální 

herní situace: pozice míčku, spoluhráčů a soupeřů v pohybu, branek a ohraničení hrací plochy.  
Zjednodušené hry nejen napomáhají postupnému rozvoji  vnímání, ale také umožňují mladým 
hráčům analyzovat herní situace a  provádět správná rozhodnutí - díky znalosti hokeje, které 
získali  prostřednictvím herní praxe. 

  
• Častý výskyt stejných základních herních situací umožňuje  hráči experimentovat s různými 

řešeními, dokud nejsou schopni vyřešit  vlastní problémy objevující se ve zjednodušené hře.  
Později, když  se stejné nebo podobné herní situace objeví ve více komplexních soutěžích, hráč je 
schopen je rozpoznat a okamžitě zvolit dobré řešení.  

 
• Snížený počet hráčů dovolí méně zdatným mladým hráčům zapojit se intenzivně do hry.  
 
 

 "Každodenní práce trenéra nestojí za pokračování, pokud neprochází revizí . " 
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Foto: V. Hána 
 
• Vzhledem k tomu, že každý tým se skládá z pouhých dvou až čtyř hráčů, zjednodušené  hry 

postupně rozvíjejí kapacitu komunikace a spolupráce mezi hráči.  Toto jsou základní aspekty 
špičkové hokejové  výkonnosti, které byly často v minulosti podceňovány.  

 
• Nedochází k žádné předčasné specializaci pro kterýkoli post;  u zjednodušené  hry každý hráč hraje 

obranu, stejně jako útok, napravo i nalevo, stejně tak jako ve středu pole. Zjednodušené hry  
pomáhají vychovávat kompletní a inteligentní hokejisty.  

 
Zjednodušené hry obsahují snížený počet hráčů, což umožňuje každému dítěti hrát důležitou a 
intenzivní roli ve hře.  
 
Děti nepotřebují vysokou úroveň schopností a dovedností nebo konkrétní hokejové  znalosti, aby si 
užily trénink a soutěže se zjednodušenými hrami.  Jednoduchost  samotné hry okamžitě přitahuje 
mladé hráče a nabádá je, aby  vyřešili problémy, které ve hře objeví.  Po určité době tréninku, pokud 
trenér  konstatuje nedostatky (technické nebo taktické), které omezují dětskou herní kapacitu, on 
nebo ona přeruší hru, izoluje problémový aspekt a vystaví  děti použití korekčních činností nebo 
cvičení.  Cílem je odstranit nedostatek, který se objevil ve vlastní hře.  
 
Pro děti se tréninkové cvičení objeví v úplně jiném světle.  Místo jednoduché práce na dovednosti, 
které trenér stanovil předem, dítě objevuje, že jemu nebo jí ještě něco chybí pro vyhrávání ve 
zjednodušené hře. Dítě má motivaci se učit konkrétní dovednost, která vyplynula z kontextu  hry.  
Dítě chce zvládnout tento prvek do určité míry (co nejlépe).  Pak zvládnutí dovednosti je vnímáno ne 
tak moc jako předpoklad pro hraní her, ale jako její komplementární součást; trénink má pak jasný 
účel zvýšit úroveň výkonu hráče ve hře s cílem vyhrát ji.  Tento způsob tréninkové praxe "nezabíjí"  
nadšení mladých hráčů, jejichž hlavním přáním je vždy hrát, a také vyhrát, než pouze zvládnutí určené 
dovednosti. Pomocí zjednodušených her je postaven  most mezi výukou nové dovednosti a její 
aplikací v  komplexní herní situaci.  
 

 "Hráč se učí a roste metodou pokusu a omylu.  Důležité je učit se z chyb. " 
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Foto: V. Stachovský 

Zde je postup, jak postupovat v tréninku pro představení  zjednodušených her vašim hráčům:  
 
 1. Rozhodněte, který problém nebo téma má být trénován (např. držení míčku ve správné pozici 

během nahrávky nebo nabíhání směrem k míčku při jeho příjmu).  
 
 2. Vytvořte vhodnou zjednodušenou herní formu, která poskytne kontext pro  využití a vývoj tématu.  
 
 3. Demonstrujte hru s hráči průběžně s vysvětlováním jejích pravidel krok po kroku.  
 
 4. Dejte všem hráčům několik minut pro trénink, během kterého kontrolujte,  zda každý hráč chápe 

pravidla.  
 
 5. Vytvořte vhodnou soutěž pro všechny hráče týmu.  
 
 6. Pozorujte a analyzujte, jak budou hrát.  
 
 7. Zjistěte, prostřednictvím častého účinného dotazování všech hráčů, taktické  problémy a jejich 

řešení.  (Viz následující sekci s názvem "Efektivní dotazování").  
 
 8. Za účelem odstranění nedostatků, které objevíte při pozorování hry a jejich převedení do 

správných návyků, předložte dvě nebo tři korekční cvičení, které všechny týmy pak provádějí na 
svých hracích plochách.  Tato cvičení najdete hlavně v sekcích hry pro dribling, v hry pro napadání 
a v „Hry pro nahrávání a příjem míčku a pro střelbu" v této kapitole.  

 
 9. Když hra pokračuje, opět sledujte úroveň hry.  
 
 10. Zasahujte do dalšího rozvoje porozumění cvičení (demonstrace jsou často   nezbytné) a 

pokládejte další otázky nebo zařazujte nápravná cvičení (hry).  
 
 11. Opět kriticky pozorujte vývoj hry a vyhodnocujte poslední dosaženou úroveň.  
 
 "Trenéři by si měli být jisti, že se jejich hráči učí v atmosféře  úspěchu.  Měli by hráče vystavit 
dalšímu cvičení nebo hře až v době, když již plně zvládli předchozí."  
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 E F E K T I V N Í   D O T A Z O V Á N Í 
 
Koučování je interakce mezi trenérem a hráči.  Proces výuky a učení je proto dialog, nikoli monolog.  
Pro zvýšení výkonnosti svých hráčů rozvíjejte tento dialog kvůli rozpoznání, hodnocení a využívání  
vlastností a zkušeností hráčů.  Ptát se vyžaduje závazek  trenéra k experimentům, protože většina lidí 
má přirozený sklon k „stačí říct“!  Zatímco většina mladých hráčů žije v prostředí, kterému dominuje  
vyprávění, když jste trenér mladých hokejistů, pomůžete jim mnohem více tím, že se snažíte zapojit je 
do rozhodovacího procesu v průběhu nácviku zjednodušených her;  chtějte po nich, aby aplikovali své 
znalosti a zkušenosti.  
 
Jakmile je efektivní dotazování šikovně zavedeno, umožňuje to, že je mnoho herních  situace (dříve 
přiblížených prostřednictvím vyprávění nebo tréninku), které je třeba řešit  jinak a nakonec i 
efektivněji.  Toto jsou některé návrhy pro zavedení častějšího dotazování v tréninku:  
 
 • Rozvíjejte si vlastní důkladné znalosti zjednodušené hry a všech jejich cílů.  
 
 • Používejte co nejméně "uzavřených" otázek, jak je to jen možné. Otevřené otázky vyžadují  

informace, zatím co uzavřené dotazy nejčastěji vedou k odpovědi "ano" nebo "ne".  
 
 • Začínejte většinu otázek s "Co?", "Kdy?", "Kde?" nebo "Kolik?"  
 
 • Pokládejte otázky, které sledují zájmy hráče.  
 
 • Pokládejte další otázky po poslechu rozdílných odpovědí na předešlý dotaz.  
  
 
 
Zde jsou příklady otázek na první zjednodušenou hru "2 proti 1 se dvěma širokými brankami":  
 
 • Kdy vzniká ideální moment pro provedení přihrávky?  Vysvětlete!  
 
 • Kdy by hráč s míčkem neměl přihrát?  
 
 • Jaká je nevýhoda příliš brzké přihrávky?  Proč?  
 
 • Kde by v ideálním případě měl spoluhráč obdržet míček (ve vztahu k  obránci)?  
 
 • Jaký je váš názor na vzdálenosti mezi držitelem míčku a příjemcem?  Vysvětlete svůj názor pro nás 

podrobněji.  
 
 • Který útočník by měl být v ideálním případě v držení míčku, když vzniká situace 2 :  1? Vysvětlete 

proč!  
 
 • Popište cíl vaší přihrávky na spoluhráče.  
 
 

 "Nikdy byste se neměli přestat ptát!" 
 Albert Einstein 
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 • Jaký je výsledek, pokud přihrávka směřuje přímo na hůl spoluhráče?  
  
 • Co se stane, když míček dorazí za hráče?  
 
 • Co se stane s cílem přihrávky, když se oba útočníci pohnou kupředu?  
  
 • Co se stane, když obránce odloží napadání a ustoupí?  
 
 • Jak ovlivní rychlost přihrávky situaci?  
 
 • Je to pravda, že přihrávka má být tím rychlejší čím blíže se držitel míčku dostane k obránci?  Proč?  
 
 • Jaký je nejpřirozenější pohyb útočníka, aby mohl obdržet přihrávku?  
 
 • Jak se může technika přihrávky lišit, když se hráč s míčkem dostane blíže k obránci před přihráním?  
 
 • Jak může obránce hrát jako útočník?  
 

Foto: Erasport 
 
Stejným způsobem byste se měli ptát četnými dotazy týkajícími se obrany. Vyzýváme trenéry, aby 
revidovali nebo přizpůsobili tyto vzorové otázky k dalším zjednodušeným hrám.  
 
 

"Obecně se trenéři více koncentrují na obsah jejich tréninků než na svůj styl koučování." 
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 ZJEDNODUŠENÉ HRY PRO 2 PROTI 2  
 Zjednodušené herní situace v této kapitole by měly být zařazeny jako část tréninků mladých hráčů 
pro podněcování a jako pomoc při rozvíjení jejich rozhodovacích schopností  a pro zdokonalování 
správného provádění a uplatňování nejzásadnějších  technických dovedností.  
 

 1. zjednodušená hra:    
 2 PROTI 1 SE DVĚMA ŠIROKÝMI BRANKAMI  
 
Navzdory názvu hry se hry účastní čtyři hráči. Dva hráči s míčkem se nachází v centru hrací plochy a 
střídavě útočí na branky, z nichž každá je bráněna pouze jedním soupeřem.  Cílem útočníka je 
driblovat s míčkem přes brankovou čáru soupeře při soupeřově aktivní obraně.  
 
Útok směrem k jedné brance končí, když  
 
 • se obránce dotkl třikrát míčku,  
 
 • jednomu z útočníků se podařilo driblovat s míčkem přes brankovou čáru,  
 
 • jeden útočník porušil pravidla, nebo  
 
 • míček proběhl v libovolném bodě brankovou čáru.  
 
V případě porušení pravidel ze strany obránce, je udělen "volný" útok pro útočící pár. Volný útok 
může být zahájen přihrávkou nebo driblingem, přičemž  obránce nesmí stát blíže než 5 metrů.  
 
 Po 10 útocích (po 5 na každou branku) nebo po 90 sekundách útočení si oba týmy vymění role a 
pozice.  Pár, který dosáhne víc gólů, vyhraje.  V případě remízy je zařazen tiebreak, kdy má každý tým 
pouze 2 útoky.  
 

 
 
Variace:  
 • Použijte stejná pravidla, ale zvyšte počet hráčů na šest.  Dva hráči útočí na jednu branku, která je 

bráněna obráncem, jehož spoluhráč  čeká za brankou bez jakýchkoliv práv k obraně. Pozice a role  
dvou útočníků a obránců se vymění, jakmile byl vstřelen gól (míček musí být opět dopraven přes 
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brankovou čáru driblingem), míček proběhl v libovolném bodě brankovou čáru, nebo obránce 
vyhraje míček (po třech po sobě jdoucích dotycích). Třetí dvojice hráčů je umístěna stejně u druhé 
branky. Tým, který vstřelí více gólů ve čtyřech minutách hry, vyhraje.  

 
Můžete použít i jiné možnosti k určení vítěze:  
 • Tým, který dokáže dosáhnout ve stanoveném čase branky, dribluje nadále střídavě na další branku.  
 • Tým, který vstřelí více gólů v řadě v rámci hrací doby pěti minut,  je vítěz.  
 

 
 Cíle tréninku: 

 Techniky Taktiky 

1 Dribling s míčkem jenom forhendem 
bez koukání na míček.  

 Zvedejte pohled při driblování s cílem  být 
schopen analyzovat herní situaci.  

2 Porazit obránce na jeho bekhendové 
straně, na jeho forhendu nebo tunelem. 

Čekejte na precizní moment pro přihrání (ne 
příliš brzy ani příliš pozdě), aniž byste vstoupili 
do rozsahu činnosti  obránce. 

3 Přehrajte obránce po vykonání  
klamavého naznačení přihrávky doleva 
nebo doprava. 

 Vědět, kdy přihrávat a kdy driblovat.  
 

4 Přihrávka míčku v pohybu (běhu) 
směrem  doprava forhendem.  

 Komunikujte se spoluhráčem před přihrávkou.  
 

5 Přihrávka míčku v pohybu (běhu) 
směrem doprava  bekhendem.  

 Rychlá a přesná přihrávka.  
 

6 Přihrávka míčku v pohybu (běhu) 
směrem doleva. 

Přizpůsobení se chování spoluhráče.  
 

7 Příjem míčku v pohybu (běhu) z obou 
stran forhendem nebo bekhendem.  

 Hledejte správnou pozici před příjmem míčku.  
 

8 Proveďte napadení výpadem, napadení 
blokováním, napadení při ústupu, nebo 
napadení bodnutím.  

Vyberte přesný okamžik napadení s tím, že 
víte, jak napadení odložit.  
 

9 Simulujte osobní souboj pohybem těla  
a / nebo holí. 

 Napadání v boční pozici a dávejte pozor  na 
situaci 1 : 1.  

10  Předvídejte hru útočníka, vzhledem k 
postavení jeho spoluhráče bez míčku, stejně 
jako pozici míčku ve vztahu k chodidlu.  
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 Pro lepší porozumění dětí a lepší výuku jsou v této první zjednodušené hře odděleny funkce útočení 
a bránění.  V závislosti na úrovni  hráčů může být šířka branek širší nebo užší.  Jakmile jsou útočníci 
schopni vstřelit 7 nebo více gólů v 10 útocích, měla by jim být předložena těžší a složitější hra nebo 
problém (viz následující zjednodušené hry).  
 Po uvedení hry je dobré zorganizovat nácvik v délce nejméně pěti  minut. To umožní hráčům čelit 
některým herním potenciálním problémům bez tlaku soutěže.  
  
Poté, co již děti dostatečně nacvičily jednu zjednodušenou hru, tato hra může sloužit v jednom 
z následujících tréninků jako vnitřní soutěž pro několik týmů, něco jako tenisový turnaj s k.o. 
systémem.  Vítězové prvních zápasů postupují do dalšího kola vítězů, skupina  poražených týmů 
pokračuje až do určení vítěze mezi nimi v turnaji útěchy (viz  Vzor organizačního schématu pro 
takovýto turnaj).  
 
 
Úprava pravidel  
Když řídíte zjednodušenou hru, někdy je vhodné mírně změnit jedno nebo dokonce dvě  z daných 
pravidel – jakmile již hráči získali zkušenosti v nácviku a v soutěžení původní hry.  Změna jakéhokoli 
pravidla povede nepochybně k odlišným možným odpovědím hráčů v technice, taktice nebo i ve  
fyzickém výkonu.  Trenéři by měli mít schopnost změnit pravidla všech aktivit podle toho, co jsou 
jejich záměry, které je ke změnám přivedou.  
 
Těchto 10 modifikací pravidel může být použito na první zjednodušenou hru:  
 
1. Každý tým má k dispozici 10 útoků bez časového omezení.  
 Cíl tréninku: pochopit, co dělat v útoku stejně jako v obraně. 
  
2. Tyto útoky mají hrací dobu pouze 90 sekund.  
 Cíl tréninku: získat více zkušeností ve všech herních pozicích.  
 
3. Pravý útočník smí provést pouze jednu přihrávku doleva nebo driblovat kolem obránce po 
naznačení falešné přihrávky.  
 Cíl tréninku: být schopen překonat obránce jedinou akcí (přihrávka nebo obehrání s nebo bez 
předchozí fiktivní přihrávky).  
 
4. Levý útočník si může vybrat mezi přihrávkou doprava pomocí bekhendu nebo forhendu nebo 
obehrání.  
 Cíl tréninku: zjistit nejúčinnější způsob jak vyřešit situaci 2 : 1.  
 
5. Gól je považován za platný, pouze pokud je poslední ovládání míčku provedeno v pohybu.  
Cíl tréninku: příjem a ovládání míčku v pohybu.  
 
 "Dosáhnete lepších výsledků své odvedené práce při neustálém cvičení po kratší dobu a pak 
přestávky, než když budete pracovat neustále.  Doby odpočinku (přestávek) by neměly být příliš 
dlouhé. "  

 L.Mourhouse / L.Gross  
 
6. Každý tým má k dispozici 20 sekund pro útočení na obě branky tak často, jak je to možné 
s odpočinkem dvě minuty před tím, než je zahájen nový pokus.  Každý tým má čtyři šance (cvičení) 
na skórování maximálního počtu gólů.  
 Cíl tréninku: nácvik rychlých útoků.  
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7. Oba útočníci musí hrát s míčkem alespoň jednou s bekhendovou stranou hole.  
Cíl tréninku: podporovat hru s bekhendovou stranou hole.  
 
8. Během průběhu útoků si musí oba útočníci vyměnit pozice.  
Cíl tréninku: používat výměnu pozic systematicky.  
 
9. Oba obránci mohou napadat v jakékoli části hrací plochy.   Útočníci začínají ze středu a mohou 
dát gól do obou branek.  Útočníci a obránci si mění pozice po 10 útocích.  
Cíl tréninku: cílené vytváření situací 2 : 1.  
 
10. Každý tým útočí a brání dvě 1 metr široké branky z kuželů.  Pro dosažení gólu musí hráč ovládat 
míček uvnitř jedné z branek vzdálených od sebe 12 m.   
Cíl tréninku: zajistit šířku v útoku.  
  
Tím, že žádáte od útočníků, aby kontrolovali míček vevnitř široké branky z kuželů a následně vystřelili 
na regulérní branku ve vzdálenosti 12 m od branky z kuželů, útočníci získávají dodatečné zkušenosti 
se závěrem jejich útoků.  
  
 
Korekční (opravná) cvičení:  
Je důležité, abyste moudře vybrali a použili jedno nebo dvě opravná cvičení nebo hry  poté, co děti 
soutěžily ve zjednodušené hře. Učení, konsolidace, a  zdokonalování alespoň některých 
technických, taktických nebo fyzických aspektů zjednodušené hry se nejlépe uskutečňuje 
tréninkem mimo kontextu globální hry a za pomoci různých specifických opravných činností.  
  
Nestačí, že trenér řekne, co hráči udělali špatně.  Trenér musí najít kořeny problémů jednotlivých 
hráčů a aplikovat vhodná opravná cvičení, jakmile to je možné (téměř okamžitě) potom, co se chyba 
nebo problém objeví.  Při systematickém a  opakovaném používání opravných cvičení (vždy hned po 
soutěži ve zjednodušené hře) může trenér proměnit spontánní nebo fyzické  chování hráče (které 
často není to správné nebo nejúčinnější) do lepšího chování (obvykle  podobného tomu, které může 
vidět ve hře u dospělých).  
 
 
 "Když je u zjednodušené hry představena více než jednu varianta,  musí být nabízeny s různými 
stupni obtížnosti a složitosti, aby bylo dosaženo účinné výuky."  
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Spontánní, přirozené a nesprávné chování Propracované a správné chování 

 Útočník bez míčku se nachází příliš blízko k hráči  
s míčkem.  

 Útočník bez míčku musí zůstat tak daleko, jak to 
je možné, aby učinil obranu co nejobtížnější.  

Pouze pro začátečníky: Útočník bez míčku se 
nachází před míčkem, snaží se přimět držitele 
míčku hrát diagonální přihrávku, která je snadno 
zpracovatelná.  

 Útočník bez míčku obecně by měl zůstat  za 
míčkem, aby nijak nepovzbuzoval držitele míčku  
přihrát přes prostor v dosahu akcí obránce.  
 

Útočník bez míčku jej přijme ve statickém 
postavení a umožní tak obránci, aby mu čelil  a 
nasměroval jej. 

 Útočník bez míčku musí obdržet míček v běhu  
v plné rychlosti, aby  optimálně využil prostor 
před ním.  

 Směr přihrávky je nezávislý na pohybu příjemce.  Poloha příjemce vždy určuje směr přihrávky. 

 Přihrávka je směrována do nohy příjemce.  
 

 Před přihrávkou je třeba předvídat další kroky 
příjemce (přihrávka do běhu příjemce).  

 Okamžik přihrávky není přesně zvolen.  
Přihrávky příliš brzy nebo příliš pozdě vedou 
často ke ztrátě držení míčku.  

Je důležité vybrat si nejlepší okamžik přihrávky   
a vědět, kdy přihrávat a kdy driblovat. 

 Útok se vyvíjí příliš pomalu.  
 

V nejkratším možném čase by měli 2 útočníci  
profitovat z jejich přečíslení (2 proti 1). 

Útočník s míčkem naznačuje směr  jeho 
přihrávky. 

Útočník se musí naučit nesignalizovat směr 
přihrávky. 

 Přihrávka nemá dostatečnou rychlost.  
 

Míček by měl být přihrán s maximální rychlostí, 
aby poskytl obránci co nejméně času na  
zachycení míčku. 

Útočníci potřebují více než jednu přihrávku 
k obehrání obránce. 

Oba útočníci by měli obehrát obránce s  co 
nejmenším počtem akcí (jedna přihrávka nebo  
pouze jeden průnik).  

 Ve většině útoků je v držení míčku útočník 
vpravo.  

 Obecně je snazší obehrát obránce, když je míček 
v držení levého útočníka.  

 Obránce běží k útočníkovi, který má  míček pod 
kontrolou.  

Obránce musí uzavřít útočníka v držení míčku, 
aniž by provedl unáhlené napadení.  

 Obránce napadá v čelní pozici (ramena  
rovnoběžně s brankovou čárou).  
 

Obránce zaujímá boční pozici, aby měl možnost 
nasměřovat útočníka a provést více než jedno 
napadení.  

Obránce zůstává na brankové čáře, takže 
přenechává všechnu iniciativu útočníkovi. 

 Obránce by měl jednat a ne pouze reagovat na  
pohyby útočníka.  

 Obránce urychlí svůj souboj a neprovede žádné 
klamavé pohyby.  

 Pro rozptýlení a zavádění útočníka by obránce 
měl provádět klamavé pohyby.  

 Obránce se nepostaví mezi  dva útočníky aby 
přiměl držitele míčku řešit situaci 1:1.  

 S optimální poziční hrou a pomocí klamavých 
pohybů by měl obránce vytvořit situaci 1 proti 1.  

 
  
Každé korekční cvičení nebo hra zde uvedené jsou navrženy tak, aby zlepšily pouze jeden nebo dva 
aspekty (viz instruktážní cíle) ve hře, aspekty, které byly zaznamenány nebo  negativně ovlivňovaly 
výkon čtyř hráčů v předchozí soutěži. Zvažte každou zjednodušenou hru s jejím specifickým 
programem opravných cvičení nebo her jako vyučovací jednotku.  Můžete se dívat na celý program 
zjednodušených her  pro týmy o dvou hráčích jako na celosezónní program a přidávat pouze jednu  
z variant  v jednom tréninku.  
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1.  Přihrávka a příjem míčku v běhu  
 
 Použijte stejnou hrací plochu zjednodušené hry "2 : 1 na dvě široké branky".  Dva hráči stejného 
týmu, kteří stojí více než 10 metrů od sebe, zaútočí  na stejnou branku naproti.  Ve dvojici si přihrávají 
a přijímají míček v běhu.  Poté, co překročí brankovou čáru s míčkem pod kontrolou, se otočí a 
neprodleně útočí na opačnou branku a tak dále.  Cílem je dosáhnout 10 platných gólů z 10  útoků.  
 
Jako variace, dva páry začínají ve stejnou dobu z opačných branek a snaží se dosáhnout 10 platných 
gólů jako první.  Gól neplatí, pokud 
  
 • vzdálenost mezi dvěma útočníky byla méně než 10 m nebo  
 
 • hráč bez míčku je v pozici před míčkem.  
 
Trenér může požádat hráče, aby používali hlavně bekhendovou stranu hole pro přihrávku doprava.  
 

 
 
 
 "Trenéři nesmí klesnout k analýze hry podle výsledku.  Je potřeba, aby trenéři viděli to, co 
předcházelo výsledku. "  

 Ric Charlesworth  
 
 
 2. Koukejte se vlevo a nahrávejte vpravo  
 
 Použijte stejnou hrací plochu, ale vyznačte čtyři branky v rozích, jak je znázorněno na obrázku.  Dva  
 hráči z různých týmů driblují s míčkem z diagonálně protilehlých rohů na  střed hrací plochy.  Odtud 
každý z nich musí v běhu přihrát míček buď  forhendem nebo při přihrávce doprava "nízkým nebo 
vysokým" bekhendem (pomocí dlouhé strany hole nebo  zobákem otočené hole) k jejich spoluhráči, 
který čeká za brankou na  pravé straně.  Pak příjemce míčku dribluje opět do středu a přihrává ze 
středu hrací plochy  do branky na jeho pravé straně, kam běžel hráč, který mu předtím přihrál. Z  10 
pokusů by měl být schopen  každý hráč skórovat osmkrát.  Před skutečným provedením přihrávky  do 
branky by měl přihrávající provést fintu nebo naznačit fiktivní nahrávku jinému hráči na levé  straně.  
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Musí být kladen důraz, aby  přihrávka bekhendem byla prováděna bez indikace její dráhy 
prostřednictvím zvedání zobáku hole.  

 
 
3. Příjem míčku v běhu  
 
Použijte stejnou hrací plochu zjednodušené hry "2 : 1 na dvě široké branky". Čtyři hráči zaujímají 
postavení u dvou kuželů diagonálně naproti sobě.  Hráč 1, v držení míčku, obdrží vizuální podnět od  
příjemce, hráče 2 v horním rohu hrací plochy a pak přihrává podél  brankové čáry směrem  
k neobsazenému kuželu před sebou.  Tam musí být jeho načasovaná přihrávka přijata a ovládnuta  
v běhu hráčem 2, který pak vrátí míček pomocí přihrávky podél stejné brankové čáry zpět k místu, 
odkud hráč 1 přihrával. Třetí hráč čeká na tuto přihrávku ve stejném rohu a opakuje stejný postup 
jako hráč 1 s hráčem 4, který začíná ze stejného rohu jako hráč 2.  Mezitím, po jejich  přihrávkách, 
hráč 1 běží za čtvrtého hráče ve druhém rohu a hráč 2 běží za hráče 3, aby pokračovali v tréninku 
z jiného rohu.  

 
 V závislosti na tom, kde nabíhající hráč přijme míček (daleko vepředu před ním, v blízkosti jeho nohy  
 nebo za ním), musí být míček ovládán různými  technikami (s bekhendovou stranou hole při držení 
jednou rukou nebo obouruč nebo forhendem).   
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 4. Přepínač  
 

Opět použijte stejnou hrací plochu zjednodušené hry "2 : 1 na dvě široké branky". Spárujte hráče.  
Hráč 1 posílá přihrávku doleva a hráč 2, po příjmu počáteční přihrávky, dribluje s míčkem diagonálně 
do postavení jeho spoluhráče. Aby nedocházelo k tomu, že budou dva hráči ve stejné pozici, hráč 1 se 
pohybuje za míčkem vlevo a přijímá opět přihrávku, když se jeho spoluhráč objeví na pravé (nebo 
levé) straně.  Po každé výměně pozic nebo klamné výměně je míček proveden přes brankovou čáru, 
aby mohl být zahájen stejný proces nebo kombinace pohybů probíhajících v opačném směru.  

 
 
 5. Obehrát obránce  
 

Použijte stejnou hrací plochu zjednodušené hry "2 : 1 na dvě široké branky“, ale umístěte před 
každou z branek ještě jednu, širokou 2 metry a každý kužel z dvojice je jiné barvy. Tyto branky 
představují imaginární obránce a budou obcházeny vpravo nebo vlevo.  Každý ze čtyř hráčů dribluje  
s míčkem k prvnímu kuželu zleva (což představuje jednu nohu imaginární obránce), provede potažení 
míčku 2 m vpravo (vlevo), opět ovládá míček a nakonec běží s míčkem pod kontrolou přes brankovou 
čáru.  Pak opakuje stejný postup na zpáteční cestě a později se pokoušíme obehrát imaginárního 
obránce nejprve bez a pak s fiktivní přihrávkou do opačné strany.  
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 2. zjednodušená hra:   
 2 PROTI 1 S PROTIÚTOKEM  
 
Postavte dvě široké branky (asi 8-10 m široké a asi 18 metrů  od sebe navzájem) pro každou hrací 
plochu. Rozdělte děti do týmů po dvou hráčích. Každá hra trvá tři minuty, během nichž dva hráči 
jednoho týmu střídavě útočí na obě branky. Každá branka je bráněna pouze jedním soupeřem.  
Chcete-li skórovat, musí jeden ze dvou útočníků driblovat s míčkem (mít jej pod kontrolou) přes 
brankovou čáru. Útok je ukončen, jestliže  
 

 bylo dosaženo gólu,  
 
•  obránce (kterému se podařilo získat míček) přihrává svému týmovému kolegovi v opačné brance a 

ten po obdržení míčku by měl driblovat do "jeho" branky), nebo  
 
• došlo k porušení pravidel ze strany útočníků (po porušení je poskytnut volný úder pro obránce, 

jehož úkolem je přihrát míček na jeho spoluhráče ve druhé brance).  
 
Po přestupku proti pravidlům ze strany obránce si útočníci můžou vybrat mezi přihrávkou na  
spoluhráče nebo samostatný průnik s driblováním (v případě, že jeho spoluhráč je těsně obsazen).  
Nezávisle na výsledku protiútoku bude další hra 2 : 1 směřována k protější široké brance.  
 
 Doba trvání hry jsou dvě útočné a dvě bránící období po 3 minutách pro každý tým.  

 
 

 "Nic nemůže být pochopeno komplexně až do té doby, pokud to nebude zažito." 
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 Cíle tréninku: 
  
 • Sledujte průběh driblingu, aby bylo možné analyzovat herní situace a přijímat správná rozhodnutí.  
 

 • Přihrávejte míček forhendem nebo bekhendem přesně a s dostatečnou rychlostí. 
  

 • Vybírejte nejlepší okamžik pro přihrávku.  
 

 • Snažte se pochopit, zda je efektivnější přihrávka nebo driblování do méně bráněného prostoru.  
 

 • Po naznačení fiktivní přihrávky náhle zrychlete a driblujte kolem překvapeného obránce.  
 

 • Naučte se přijímat a ovládat míček v běhu a snažte se zabránit příjmu míčku a jeho kontrole ve 
stoje.  

 

 • Buďte vždy k dispozici pro přihrávku, která se přizpůsobuje hře s míčkem.  
 

 • Provádějte osobní souboj (napadení) v boční pozici rychle a korektně.  
 

 • Přizpůsobujte problematiku techniky napadení (čelné napadení, blokování, napadení v bočním 
postavení, „bodnutí“, napadení při ústupu (couvání)) dané herní situaci. Měli byste vědět, která  
technika je v dané situaci nejúčinnější.  

 

 • Jako obránce se snažte číst a předvídat hru soupeře.  
 

 • Snažte se prostřednictvím udržování správného postavení ve vztahu k pohybu míčku nutit 
protihráče dělat to, co chcete, aby udělal.  

 

 • Jako obránce používejte klamavé pohyby pro znejistění protivníka.  
 

 • Učte se uskutečňovat rychlý přechod z obranné fáze do útočné a obráceně. Provádějte volný úder 
tak rychle, jak je to možné bez signalizace dráhy přihrávky.  

 
Opravná cvičení:  
První tři korekční aktivity jsou určeny ke zlepšení obrany, zatím co poslední tři používejte pro zlepšení 
útoku.  
 
1. Napadání 1 : 1  

 
Trénujte na stejné ploše jako pro zjednodušenou hru  
"2 proti 1 s protiútokem".  Jeden hráč z každého týmu 
vstoupí na hrací plochu, zatímco ostatní dva zůstávají za 
svými brankami (jeden je současně jako rozhodčí).  
Nahradí své spoluhráče, když jeden vstřelil gól  
s driblingem do branky soupeře nebo v případě, že míček 
opustí hrací plochu. Nechte hráče losem rozhodnout, kdo  
začne s míčkem jako první. Obránce začíná zpočátku ve 
vzdálenosti nejméně 3 metrů.  Po vstřelení prvního gólu 
dojde k výměně obránce, který zahájí  útok proti náhradě 
za předešlého útočníka.  
 

Variace: Zahajte hru tak, jak je popsáno v testu 5 v Desetiboji.  
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2. Nejlepší ze šesti napadení  
 
 Použijte stejnou hrací plochu.  Dejte míček každému ze tří útočníků a určete jednoho obránce.  Tři 
útočníci musí udržet míček tak dlouho, jak je to možné, aniž by opustil hrací plochu.  Obránce může 
šestkrát napadnout. Kolikrát byl pokus obránce o napadení (rychlým pohybem zobáku směrem k 
míčku) úspěšný?  Poté, co každý hráč udělal šest pokusů,  ten s nejlepším procentem vyhrává.  
Nácvikem tohoto cvičení se obránce učí trpělivosti pro napadení až po výběru toho nejlepšího 
okamžiku pro odehrání míčku.  

 

 
 
3. Jeden obránce proti třem útočníkům  
 
Použijte stejnou hrací plochu jako v předchozí hře, a opět tři útočníci a jeden obránce, kteří trénují 
hru na honěnou na šířku hřiště nejprve bez míče. Útočníci se snaží dostat z jedné brankové čáry k té 
druhé ve vzdálenosti 22,90 m, aniž by se jich obránce dotknul (označil je). Pak dejte každému ze tří 
útočníků míček. Útočníci driblují z kterékoli brankové čáry směrem ke druhé s cílem dosáhnout 
opačné brankové čáry bez ztráty míčku (aby jim jej obránce nevzal). Nicméně, obránce je může 
napadat v jakékoli části hrací plochy. Jako trenér sledujte, kolik míčků dokázal obránce odstranit 
z hrací plochy během pěti průchodů hrací plochy každým ze tří útočníků.    
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4. Přihrávání a příjem míčku  
 
Použijte stejné hřiště jako u předchozích dvou korekčních cvičení pro hru "2 : 1 s protiútokem“. Znovu 
vytvořte týmy o dvou hráčích a mějte několik rezervních míčků umístěných vedle obou branek  
z kuželů pro zajištění intenzivnějšího tréninku. Tým, který vstřelí za tři minuty více gólů zametením 
nebo plesknutím je prohlášen vítězem. Aby bylo možné nacvičovat správné návyky v příjmu a 
kontrole míčku, příjemce, ihned po provedení přihrávky, by měl běžet z jeho 10 m čáry dovnitř do 
22,90 m hrací plochy. Jejich zpětná přihrávka musí pak být provedena ze stejného místa, kde byl 
míček převzat pod kontrolu.   
 
Variace:  
 
• Hrajte se dvěma míčky.  

 

 
5. Příjem a kontrola míčku v běhu 
  
Vyznačte hrací plochu včetně čar, jak je znázorněno na obrázku. Po vizuálním signálu od trenéra, 
jeden hráč z každého týmu přihrává svůj míček z brankové čáry směrem na jeho týmového kolegu. 
Tento kolega nabíhá asi 2 metry do hrací plochy (až na vyznačenou čáru na ploše), dostává míček, 
otočí se a drží jej pod kontrolou za brankovou čárou tak dlouho, než druhý hráč druhého týmu může 
udělat totéž s míčkem svého týmu. Po 10 přihrávkách si hráči vymění své postavení a úkoly. Příjemce 
by měl nejdříve dostávat míček pod kontrolu v čelní pozici a později v boční pozici (poté, co byl 
požádán trenérem, aby použil konkrétní techniku = forhend nebo bekhend).  
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6. Relé  
 
Pro tuto soutěž vytvořte týmy ze čtyř hráčů. Jako trenér určujete, jaké techniky by hráči měli používat 
pro přihrávku. Jeden "kapitán," aniž by opustil své postavení v jedné z branek, přihrává míček 
směrem do branky naproti, kde jeden jeho spoluhráč (hráč 2) přijímá míček a vrací jej „kapitánovi“ 
zpět. Hráč 2 pak běží jednou kolem hrací plochy a vrací se k jeho spoluhráčům a zařadí se na konec 
řady (viz obrázek). Žádný hráč nesmí vstoupit do hrací plochy. Soutěž končí, když hráč 3 vrátí podruhé 
míček „kapitánovi“.  
 

 
 

"Hraní bez přemýšlení je jako střelba bez míření. " 
 
 

 

 Foto: S. Hladík 
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3. zjednodušená hra:  
2 proti 2 se čtyřmi protilehlými brankami  
 
Postavte čtyři branky, které jsou 7,5 m široké, jak je znázorněno na obrázku. Každý tým o dvou 
hráčích hájí dvě protilehlé branky a útočí na další dvě. Hra je zahájena a znovu zahájena hozením 
míčku do středu hrací plochy o stranách 15 metrů. Když míček opustí hrací plochu, nebo se hráč 
dopustí porušení pravidel, je nařízen volný úder nebo volný dribling ve prospěch druhého týmu. 
Nejbližší hráč bránícího týmu (i jejich branka) musí být vzdálen nejméně 3 metry. Gól je vstřelen 
driblingem přes jednu ze dvou protilehlých brankových čár. Doba trvání hry by měla být čtyřikrát  
3 minuty.  

 

 
Variace:  

 Branky vytvořené z kuželů zůstanou jako výše, ale každý tým útočí a brání dvě z branek, které jsou 
vedle sebe (nikoli naproti).  

• Použijeme stejnou hrací plochu jako výše, ale branky jsou definovány přes roh hrací plochy na místo 
branek naproti sobě (viz obrázek).  
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Cíle tréninku:  
 
• Být schopen systematicky vytvářet početní převahu v útoku pomocí časté změny směru a rychlosti.  
 
• Vědět v každém okamžiku hry, co se děje ("číst" hru), aby bylo možné činit správná rozhodnutí při 

útocích stejně jako v obraně.  
 
• Mít přehled o méně kontrolovaných zónách hrací plochy a systematicky je používat ke svému 

prospěchu.  
 
• Jako obránce nutit útočníky hrát na své protějšky.  
 
• Konsolidovat technicko-taktické dovedností v útoku i v obraně (zkušenosti hráči získali v prvních 

dvou zjednodušených hrách).  
 
 
Opravná cvičení:  
Vyberte si a zařaďujte tato opravná cvičení mezi dvěma soutěžemi v zjednodušené hře:  
 
1. Změna směru  
 
Po signálu trenéra jeden hráč z každého týmu dribluje s míčkem mezi dvěma kužely, které vytvářejí 
branku.  Jeden ze dvou hráčů, kteří nejsou právě zapojeni do cvičení, hlasitě počítá počet 
dokončených úseků. Pak další dva soupeři praktikují stejný úkol. Ten, kdo jako první dokončí šest 
úseků, získá bod pro svůj tým.  
 
Kouč by měl upozornit hráče na různé techniky pro změnu směru po přiběhnutí na úroveň s tyčí 
(kuželem) - hrát míček bekhendem nebo otáčet se pouze forhendovou stranou hole, stejně jako na 
zvláštní práci nohou a nízké těžiště těla při otáčení.  
 
Můžete si také zorganizovat individuální soutěž mezi čtyřmi hráči (např. paralelně).  
 
 
2.  Jeden proti jednomu  

 
 
Tato opravná hra začíná hozením míčku. 
Přiřazení branek je stejné jako v hlavní hře  
"2 proti 2 se čtyřmi protilehlými brankami", ale 
nejlépe funguje, když přiřadíte každému hráči 
dvě branky, které jsou umístěny vedle sebe. V 
případě porušení pravidel je hrán selfpass s 
obráncem 3 m od míčku. Po každém gólu jsou 
oba hráči nahrazeni dalšími dvěma, takže mají 
čas na odpočinek.  
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3. ZZ Dribling (tam a zpět, cik - cak)  
 
Hra se provádí na stejné ploše, která byla použita pro soutěž ve hře "2 proti 2 se čtyřmi protilehlými 
brankami". Dva hráči z opačných týmů začnou driblovat od levé tyče (kužele) své branky k pravému 
kuželu, vrátí k prvnímu a odtud pokračují až na třetí, vrátí se ke druhému, pak pokračují ke čtvrtému, 
zpět na třetí a konečně odtud k pátému kuželu (počáteční bod, od kterého startoval soupeř). Vítězem 
je ten, kdo první doběhne do branky druhého týmu (k pátému kuželu od začátku). Cvičení je určeno  
k nácviku nejrychlejšího způsobu, jak změnit směr. Zatímco jeden hráč postupně dribluje, druhý hráč 
odpočívá a sleduje soutěž.  

 
 
4. Slalom (osmičky)  
 
Můžete použít stejnou hrací plochu s kužely jako u cik-cak cvičení. Dva hráči soutěží současně. Každý 
má s míčkem driblovat mezi tyčemi (kužely) jedné branky, přičemž svým pohybem vytváří osmičky. 
První hráč, který dokončí pětkrát plnou osmičku, je vítězem. Zatímco dva hráči soutěží, další dva by 
měli odpočívat. Aby bylo možné běžet s míčkem rychleji, trenér doporučí použití bekhendové strany 
hole v některých okamžicích driblování. Zdatnější hráči můžou provádět cvičení pouze buďto 
s forhendovou nebo bekhendovou stranou hole, ale smí držet hůl za rukojeť pouze jednou rukou.  
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5. Přihraj a běž  
 
Hrací plocha je stejná jako u cvičení 4. Čtyři hráči nacvičují současně, tvoří stejné týmy. Každý hráč je 
postaven v jedné brance. Dva hráči jednoho týmu jsou postavěni v sousedních brankách (viz 
obrázek). To jim umožňuje přihrát míček ve směru pohybu hodinových ručiček (proti směru pohybu 
hodinových ručiček jako variace) přes branku na svého spoluhráče. Po přihrávce běží přihrávající do 
protější branky. Když se tam dostane, hráč vytváří vizuální kontakt s jeho nebo jejím spoluhráčem a 
poté přijme míček za brankovou čáru před novou přihrávkou. Soutěž vyhraje pár, který první dokončí 
jedno nebo dvě kola.  

 
 
6. Rychlý dribling  
 
Všichni čtyři hráči, kteří hráli před několika minutami zjednodušenou hru "2 proti 2 se čtyřmi 
protilehlými brankami" začnou driblovat s míčkem ze středu hrací plochy přes kteroukoli branku  
z kuželů. Hráč, který jako první projde všechny čtyři branky z kuželů s míčkem pod kontrolou, je 
vítězem. Gól platí pouze v případě, když hráč projde brankou driblingem zevnitř hrací plochy (viz 
obrázek).  
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7. Přihrávka bekhendovou stranou hole a / nebo forhendovou stranou hole  
 
Každý hráč obsadí jednu branku. Dva hráči v protilehlých brankách mají míček a driblují s ním 
směrem ke kuželu uprostřed hrací plochy. Nejdříve na levou stranu (na pravou stranu) kužele. Po 
minutí kužele musí přihrát vpravo (vlevo) na svého spoluhráče. Tato hra dává mladým hráčům 
zkušenosti s přihrávkou bekhendovou stranou hole (zobákem a stejně tak i hranou hole) a stejně tak 
forhendovou stranou hole. Po přihrávce doběhne hráč do branky naproti němu a čeká na další 
přihrávku od příjemce.  
 

 
 
8. 3 proti 1  
 
Použijte stejnou hrací plochu se čtyřmi 3 m širokými brankami. Určete jednoho obránce a tři 
útočníky. Ti využívají jeden míček. Kolik úspěšných přihrávek bude provedeno mezi třemi útočníky 
proti jednomu obránci uprostřed bez toho, aby byli útočníci nuceni hrát s míčkem mimo kteroukoli ze 
čtyř branek?  
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4. zjednodušená hra:  
2 PROTI 1 DVAKRÁT VE HŘE  
 
Pro tuto hru postavte hrací plochu tak, jak je znázorněno na obrázku. Použijte šest kuželů (ideálně 
vždy 2 kužely stejné barvy) pro vyznačení různých brankových oblastí s tím, že každá je široká  
8 - 10 metrů. Určete dva týmy o dvou hráčích. Kolikrát se podaří dvěma útočníkům obehrát  
2 obránce jednoho po druhém? Obránci hájí individuálně každý svou branku před brankovou čárou.  
Pro dosažení gólu musí být míček převeden přes příslušnou brankovou čáru pod kontrolou.  
 
Pomocí mince rozhodneme, který tým začíná útočit a který individuálně brání dvě branky. Žádný 
obránce nesmí napadat za svou brankovou čárou, ale druhý obránce smí vystoupit dopředu směrem 
k brankové čáře obránce před sebou, když jeho týmový kolega před ním byl obehrán útočníky. Útok 
končí, když 
  
• jsou dosaženy dva góly,  
 
• jeden ze dvou obránců dokáže vzít míček útočníkům nebo jej odehrát mimo hrací plochu,  
 
• míček opustí hrací plochu, nebo  
 
• jeden z útočníků se dopustí porušení pravidel.  
 
V případě porušení pravidel obráncem, může být použito stejné pravidlo jako v předchozích hrách.  

 
Variace:  
• zaveďte časový limit pro provedení útoku.  
 
• brankář může hrát v pozici druhého obránce. Musí bránit branku (postavenou z kuželů a širokou 

3,66 metru jako regulární branka). Hned když se útočníkům podaří obehrát prvního (nebo 
"posledního") obránce, brankář může opustit brankovou čáru, aby se vyhnul svému obehrání 
pomocí přihrávky na druhého útočníka nebo vystřelení pušem z jakékoliv vzdálenosti do branky. 
Výběr nejvhodnějšího okamžiku pro vyběhnutí z branky má zásadní význam pro dobrý výkon 
brankáře.  

 
"V minulosti byla herní cvičení odkládána tak dlouho, dokud nebyly plně zvládnuty požadované 
dovednosti a taktiky byly ignorovány, dokud nebylo dosaženo "mistrovství" u předepsaných 
dovedností. "  

R.Thorne / D.Bunker  
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• Více vyspělí hráči mohou hrát "2 na 1" třikrát za sebou před kruhem s třetí dvojicí kuželů již ve 
střeleckém kruhu hrací plochy pro hru 5 : 5 nebo 6 : 6. Hned poté, co byli všichni tři obránci 
obehráni, dva útočníci provedou bez zbytečného odkladu střelbu proti brankáři, který hájí regulární 
branku.  

 
 
 

 
 
• Použijte tři obránce, ale pouze jeden z obránců zasáhne v době, která je vidět na pravé straně 

obrázku výše. První obránce začíná své napadení před první brankovou čárou a v případě, že 
výchozí napadení je neúspěšné, ustoupí, aby bránil druhou branku. Druhý obránce se v té době 
nachází v horní části střeleckého kruhu ve třetí brance a zasahuje poté, co útočníci přešli přes 
druhou branku. Druhý obránce pokrývá obrannou část společně s třetím obráncem, kterým je 
brankář.  

 
• Místo podpory spoluhráče s míčkem na stejné straně, nyní se útočník bez míčku na začátku útoku 

posune za první brankovou čáru. Zde může očekávat přihrávku nebo může čekat na hráče s míčkem, 
než se k němu připojí po úspěšném obehrání prvního obránce. Druhému obránci není dovoleno 
obsadit spoluhráče hráče s míčkem; musí zůstat ve své brance, dokud míček neprojde první 
brankovou čáru.  

 
 Cíle tréninku:  
Cíle jsou stejné jako v 1. a 2. zjednodušené hře 2 : 2.  
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5. zjednodušená hra:  
KOLMÉ PŘIHRÁVKY K VYSUNUTÉMU HRÁČI  
 
Hra se hraje na hřišti pro minihokej (viz obrázek pro nastavení hrací plochy) se dvěma týmy o čtyřech 
hráčích. Dva z hráčů musí vždy zůstat ve střelecké zóně soupeře (je 6 m široká). Zde čekají na 
přihrávku od jejich dvou spoluhráčů ve středu hřiště. Po příjmu a kontrole míčku ve střelecké zóně se 
snaží vstřelit gól do jedné z branek. Jakmile se míček dostane do střelecké zóny je všem hráčům ze 
středu hrací plochy (útočníkům stejně jako obráncům) dovoleno připojit se ke dvěma vysunutým 
útočníkům. Po každém gólu nebo kdykoliv poté, co se míček dostane mimo hrací plochu, bývalí 
obránci znovu zahájí hru od čáry ve vzdálenosti 6 metrů od brankové čáry buď krátkou přihrávkou na 
spoluhráče, nebo driblingem. Obránci musí být ve vzdálenosti nejméně 3 metry.  
 
Doba trvání hry: čtyři části po 3 minutách, s přestávkami 2 minuty, v nichž trenér klade dětem otázky 
k pojmenování nedostatků. Po každých 3 minutách si hráči ze středu hrací plochy vymění své 
postavení a funkce s vysunutými útočníky.  

 
Variace:  

 Platné jsou pouze góly vstřelené jedním z hráčů ze středu hrací plochy. Toto pravidlo pomáhá 
všem záložníkům naučit se podporovat vysunuté hráče po úspěšné kolmé přihrávce.  

 
Cíle tréninku:  

 Hráči se učí, že předtím, než se zahraje kolmá přihrávka, přihrávající a příjemce míčku by měli 
navázat vizuální kontakt. 

 
• Hráči se učí, že během driblingu a příjmu míčku by dráha míčku měla vždy respektovat postavení 

obou spoluhráčů v hloubce hřiště a k podpoře druhého spoluhráče uprostřed.  
 
• Hráči se učí provádět volný úder rychle a předtím, než bránící tým reorganizuje svou obranu. 

Chápou, že kolmá přihrávka je vhodnější než vodorovná.  
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• Hráči se učí rychle přepnout z obrany do útoku a naopak a snaze o kolmou přihrávku ihned po 
získání a pokrytí míčku.  

 
• Hráči se učí skrýt směr kolmé přihrávky.  

 

Foto: V. Hána 
 
 
Opravná cvičení:  
Viz poslední variaci čtvrté zjednodušené hry (stejně jako devátou zjednodušenou hru později v této 
kapitole). Další dobrá cvičení se nacházejí v programu "Přihrávky, příjem míčku a hry se střelbou", 
kde jsou uvedena cvičení pro zlepšení přesnosti a rychlosti přihrávky.  

 
"Není správné hráčům hodně pomáhat a dělat pro ně věci, které by měli a mohou dělat na 
vlastní pěst."  
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6. zjednodušená hra: 
1 PROTI 1 SE STŘÍDÁNÍM  
 
Dva soupeři hrají proti sobě ve středu hrací plochy 10 x 22,90 metrů s cílem projít driblingem  
s míčkem přes branku soupeře. Mladší hráč útočí jako první. Po vstřelení gólu, nebo když míček 
projde za kteroukoli brankovou čáru, oba hráči musí opustit hrací plochu a vrátit se za jejich branky. 
Mezitím je nahradí další dva hráči, kteří dosud byli za brankami. Ti po vstupu do hrací plochy zahájí 
novou hru 1 : 1 s tím, že míček má partner bývalého obránce. Vítězným týmem je ta dvojice hráčů, 
která jako první šestkrát projde driblingem přes branku soupeře.  

 
 
Cíle tréninku:  
 
V této hře jsou tři cíle pro útočníky:  
• Udržet míček mimo dosah obránce a chránit si míček tělem.  
• Variabilita hry, vyřadit obránce a použít rychlost - zejména změny rychlosti a změny směru.  

  Při útočení zůstat ve střehu a uvědomovat si základní postavení, poziční hru a obranné akce svého   
 soupeře.  

 
Jsou tam i cíle tréninku pro obránce:  

  Vybrat nejvhodnější techniku pro napadení a naučit se provádět různé techniky co nejsprávněji:  
 
1. Napadení bodnutím / dloubnutím hole a odložené / předstírané napadení (viz obrázek výše).  
Napadení bodnutím je nejrychlejší a nejvíce překvapující technika napadení. Obránce by měl počkat, 
dokud není míček nekrytý, nebo dokud útočník na okamžik neztratí kontrolu nad míčkem a tak si být 
jistý úspěchem.  
 
Popis pohybu:  
Těžiště co nejníže  
Držení: levá ruka drží hůl zespodu (držení pánve na smažení)  
Tělo, paže a hůl se pohybují ve směru míčku  
Horní části těla a levá ruka katapultují hůl ve směru míčku 
Míček bodneme seshora krátkým pohybem s dlouhou počáteční fází nebo jej bodneme z levé nebo 
pravé strany.  
Při falešném napadení se směrem k míčku pohybují pouze rameno a hůl.  
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Běžné chyby:  
Špatné držení (nemáme držení pánve na smažení)  
Hůl je po bodnutí na zemi  
Pozice těla je příliš vysoká 
  
Variace pro napadení bodnutím: technika obrany bodnutím bekhendem  
Napadení bodnutím, při kterém je obránce zevnitř (vpravo) od útočníka.  
Jakmile útočník vede míček do prostoru, kde je možný výpad bekhendem, musí obránce nutně zvážit 
obranu v této poloze.  Je třeba brát v úvahu, že napadení bodnutím provádí obránce zevnitř hrací 
plochy.  
 
Popis navrhované obrany  
Obránce se musí dostat na úroveň útočníka, jeho hlava musí být co nejblíže k rameni útočníka.  
V okamžiku, kdy útočník táhne svou hůl zpět, obránce provede bodnutí. Pokud je to možné bodnutí 
by mělo být provedeno s holí v pravé ruce.  
 
Důvodem pro použití pravé ruky je umožnit obránci simulovat stejnou "řeč těla" jako u útočníka a aby 
bylo možné vzdálit své tělo pryč od nebezpečí případného prohození dovnitř. Obránce je toho 
schopen dosáhnout tím, že stínuje postoj útočníka a srovná své tělo proti tělu útočníka.  
Obránce musí sledovat míček, držet hlavu v blízkosti ramene útočníka. Jeho načasování bodnutí je 

rozhodující.  

Foto: V. Stachovský  
 

2. Napadení blokováním forhendem nebo bekhendem  
Hůl obránce musí být v kontaktu se zemí před provedením napadení. Umístění hole na zem může být 
odloženo do poslední sekundy z důvodu, aby se zabránilo útočníkovi míč mírně zvednout přes 
položenou hůl. Obránce by měl použít maximální možnou plochu povrchu hole, včetně vnitřní a 
vnější hrany, když hraje s forhendem nebo bekhendem. Může blokovat míček s plochým forhendem 
nebo bekhendem.  
 
Popis pohybu:  
Těžiště extrémně nízko  
Držení hole jednoruč nebo obouruč   
Při držení jednou rukou zametu holí nad povrchem hřiště (větší vzdálenost)  
Při držení oběma rukama držím hůl nad zemí (větší síla)  
 
Běžné chyby:  
Žádné finty před blokem  
Použití příliš širokého pohybu hole varuje útočníka 
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3. Směřování soupeře (nabízet mu možnost, aby udělal to, co chceme, aby udělal)  
Obránce by se měl navádět útočníka jít tam, kam on chce, aby šel. Obránce může ovlivnit útočníka 
svým postavením více vlevo aby se pohyboval k jeho silné pravé straně na jeho forhend, což mu 
následně usnadňuje napadení. Jeho záměrem by mělo být směřovat dráhu míčku k zóně s menším 
nebezpečím.  
 
Popis pohybu:  
Postavení na levé straně, žádný spěch s napadením  
Použít forehand  
Dostatečná vzdálenost od útočníka  
Synchronizace směru pohybu a rychlosti s útočníkem  
 
Běžné chyby:  
Chybí odklad napadení  
Příliš velká rychlost, když napadáme  
Obránce nemá dostatek trpělivosti  
Pozice obránce je příliš čelní  

Existují tři hlavní požadavky na mladé obránce:  
 
• Přibližte se k útočníkovi, obecně, s pravým ramenem proti pravému rameni útočníka a levé 

chodidlo je umístěno mírně dopředu. Tento poloha umožňuje obránci směřovat útočníka na svou 
silnou (forhendovou) stranu.  

 
• Napadat rychle s cílem překvapit útočníka.  
 
• Použijte klamavé pohyby, aby útočník odhalil svůj záměr.  
    Podívejte se také na obecná doporučení nebo pravidla pro napadení v kapitole hry s napadením.  
 
Opravná cvičení: Existuje mnoho aktivit na výběr pro opravná cvičení. Viz driblovací hry, hry  
s napadením a hry jeden na jednoho na hřišti pro minihokej.  

 
"Výsledkem příliš těžkých úkolů je frustrace a úzkost, zatím co ty, které nejsou dost 
náročné vedou k nudě." 

Harter  
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7. zjednodušená hra: 
OVLÁDAT MÍČEK A PORAZIT SVÉHO SOUPEŘE  
 
Vyznačte hrací plochu tak, jak je znázorněno na obrázku. Hra je hrána mezi dvěma brankami na 
opačných koncích hřiště, které je nejméně 12 metrů dlouhé pro nejmladší hráče a 22,90 m dlouhé 
pro více zkušené hráče. Před oběma brankovými čárami jsou vyznačeny další čáry ve vzdálenosti  
2 m od první. V okamžiku, kdy červený útočník přihrává svému spoluhráči, chytač rychle běží od 
"vnitřní" brankové čáry směrem k míčku, aby jej přijal a kontroloval ještě před 2 m zónou. Je 
následován obráncem, který jej stínuje uvnitř 2 m zóny. Obránce jej nesmí napadat před touto zónou, 
ale snaží se zabránit útočníkovi v driblingu s míčkem přes tuto zónu, aby neprošel přes brankovou 
čáru. V případě, že hra útočníka byla úspěšná, oba útočníci zůstávají v útoku a provádí totéž cvičení  
v opačném směru. Ale pokud obránce získá míček, nebo se jej dotkne třikrát po sobě, nebo v případě, 
že míček opustí hrací plochu, obránci si vymění pozice a funkce s útočníky. Pár, který dokáže vstřelit  
10 gólů, vyhrává. Pokud máte více než čtyři hráče, můžete uspořádat turnaj pro zjištění nejlepšího 
týmu v přihrávání a příjmu míčku za zjednodušených podmínek, a v driblování se soupeřem.  

 
 
Variace:  
• Požadujte přihrávky směřované 
na bekhend pro zlepšení 
dovedností přijímání a ovládání 
míčku pomocí bekhendu a 
převedení míčku okamžitě na 
forhend. Hráči by měli znát a 
experimentovat s "orientovaným" 
nebo "účelným" a plánovaným 
ovládáním míčku a předvídat 
během příjmu míčku svůj následný 
útočný tah.  
 
• Obránce může zasahovat za první 
brankovou čárou, čímž se sníží pro 
útočníka čas a prostor k ovládnutí 
míčku a tímto se pokusit vyhrát 
bod.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
"Konzistentní úspěch ve sportu záleží na trvale vysoce kvalitní přípravě. Lepší kvalita 
tréninku vytváří lepší kvalitu zápasu"  

Ric Charlesworth  
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Cíle tréninku:  
 

 Perfektní komunikace mezi přihrávajícím a příjemcem. 
  
• Naučte se spíše běžet k míčku než čekat na to, aby přišel na hůl, abyste zabránili obránci předvídat 

vaši hru.  
 
• Dejte své tělo mezi obránce a blížící se míček před jeho příjmem a ovládnutím.  
 
• Při obehrání obránce, snažte se ho donutit posunout se do jedné strany, pak jej obehrajte po 

opačné straně pomocí změny rychlosti a směru.  
 
• Ovládejte míček tak často, jak je to možné. To vám umožní váš příští útočný tah.  
 
• Jako obránce, naučte se, že nemusíte spěchat, když útočník plně kontroluje míček. Pochopte, že je 

lepší přesunout se několik kroků zpět na pomoc oddálení napadení do doby, dokud míček není více 
volný a dostupný.  

 
• Předvídejte soupeřovu hru.  
 
• Zaujměte před napadením optimální základní pozici, postavte se do správné linie k útočníkovi.  
 
Opravná cvičení:  
Vyberte si z cvičení her pro napadení nebo páté opravné cvičení ve 2. zjednodušené hře 2 proti 2.  
 

Foto: V. Stachovský 

 
 

"Trenér nebo hráč, který se nepoučí z porážky, bude vždy začátečník. " 
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8. zjednodušená hra:  
VOLNÝ ÚDER NA OBSAZENÉHO ÚTOČNÍKA  
 
Hrají čtyři hráči: dva hrají uvnitř plochy o straně 10 metrů a dva jsou rozmístěni venku, jeden před a 
druhý za hrací plochou. Pomocí mince určete, který tým útočí a který brání. Útočník mimo hrací 
plochu provede volný úder na jeho spoluhráče ve středu hrací plochy. Ten se snaží přijmout míček a 
zpracovat jej navzdory přítomnosti a obraně soupeře. 
  
Pro účel nácviku obránce smí být postaven na kterékoli straně útočníka nebo za ním, nesmí se ale 
postavit před něj. Aby zabránil obránci předvídat svou hru, musí útočník v okamžiku provedení 
přihrávky běžet směrem k míčku. Pak se útočník snaží přijmout míček, dostat jej pod kontrolu, chránit 
jej vlastním tělem a přihrát jej tak rychle, jak je to možné přes širokou branku třetímu hráči za hrací 
plochou. Hráč 3 pak opakuje akci nahrávače, přihrává na bývalého obránce, který je úzce obsazen 
bývalým útočníkem.  
 
Útok je ukončen, když je útočník úspěšný (získává jeden bod), míček opustí hrací plochu, nebo 
útočník poruší pravidla. Pokud poruší pravidla obránce, útočníci rovněž získají bod. Vyhrává tým 
(dvojice hráčů), který první dokončí 10 správných prvků s příjmem a ovládáním míčku s následnou 
přihrávkou na druhého hráče mimo hrací plochu. Po dokončení první soutěže si oba hráči obou týmů 
vymění pozice a funkce.  
 

 
 
Variace:  

 Příjemce může vrátit míček přihrávajícímu, který potom opakuje hru z jakéhokoli místa mimo hrací 
plochu.  
 

• Přihrávající a příjemce získají dva body, pokud je příjemce schopen odrazit přicházející míček jedním 
dotykem přímo do běhu třetímu hráči.  

 
• Cvičení pouze se třemi hráči. Po každých třech volných úderech si hráči vymění pozice. Když získá 

míček obránce, tak jej vrátí zpět přihrávajícímu.  
 
"Z praktického hlediska nemá každá hodina 60 minut; hodina se skládá pouze z tolika minut, 
z kolika jste schopni profitovat."  
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Cíle tréninku:  
 
• Být schopen "číst", jak obránce obsazuje svého soupeře. V případě, že obránce soupeře obsazuje 

zezadu, měla by přihrávka směřovat na forhend útočníka; obsazování ze kterékoli boční strany 
útočníka vyžaduje přihrávku na stranu odkrytou obráncem. 

  
• Naučit se vytvořit vzájemnou dohodu mezi přihrávajícím a příjemcem.  
 
• Zlepšit se při volbě optimálního okamžiku přihrávky na příjemce.  
 
• Naučit se usnadnit ovládnutí míčku příjemcem pomocí získání optimální pozice vůči obránci, stavět 

své tělo mezi něj a míček, tím si chránit míček a neumožnit obránci předvídat hru útočníka.  
 
• Naučit se vybrat nejlepší techniku pro příjem v závislosti na postupu hry. Úhel hole ve vztahu na 

směr blížícího se míčku (90, 60, nebo 120 stupňů) určí, zda se útočník bude nejprve snažit zajistit 
držení míčku nebo bude pokračovat v útoku z boční pozice tak rychle, jak je to možné.  

 
• Naučit se odehrát blížící se míček přímo na spoluhráče (z jednoho dotyku). 
  
• Naučit se pozdržet další přihrávku po příjmu míčku v případě, že zahrání by bylo velmi riskantní.  
 
 
Opravná cvičení: viz sedmou zjednodušenou hru „ Ovládat míček a porazit svého soupeře "  

Foto: V. Stachovský 
 
 
"Smyslem a cílem tréninku není jenom získávání znalostí; je to schopnost vykonávat činnosti ve 
vhodnou chvíli."  
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9. zjednodušená hra:  
UDRŽENÍ MÍČE 2 PROTI 1  
 
V této hře, která zahrnuje čtyři hráče, dva hráči se snaží udržet vlastnictví míčku uvnitř čtverce tak 
dlouho, jak je to možné, nebo po dobu 15 sekund. Obránce začíná vždy ze středu hřiště a dělá vše, 
aby jim zabránil v dosažení jejich cíle. Jeho úkolem je odehrát míček útočníkům z hrací plochy, 
zatímco jeho týmový kolega mimo hrací plochy (čtvrtý hráč) počítá sekundy, dokud míček neopustí 
hrací plochu nebo útočníci neporuší pravidla. V některých případech si obránce vymění své místo a 
funkci se čtvrtým hráčem (jeho týmovým kolegou) až do doby, kdy již oba bránili každý pětkrát v této 
situaci 2 : 1. Po 10 pokusech útočnících je známý rekordní čas útočníků.   
 
Pak si oba týmy vymění funkce. Tým bývalých obránců má nyní šanci zlepšit výsledek bývalých 
útočníků. Kdykoliv obránce poruší pravidla je čas zastaven, dokud útočníci znovu nezahájí hru 
přihrávkou nebo driblingem (!). Pokud máte více než dva týmy, můžete uspořádat turnaj a tak určit, 
která dvojice hráčů umí nejlépe držet míček. Hráči mladší 10 let by měly hrát na ploše, která má 
stranu 15 m. Pro pokročilejší hráče by již měla být hrací plocha menší.  
 
Pokud máte k dispozici pouze tři hráče, útočník, který ztratí míček třikrát, se stává obráncem. 
 

 
 
 
"Podívejte se na vaši přihrávku z pohledu soupeře."  
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Cíle tréninku:  
 
• Naučit se být neustále připraven a k dispozici pro přihrávku a zůstat mimo "stínu" ochránce, když 

nemáte míček.  
 

• Vědět, kdy míček přihrát a kdy jej držet pod kontrolou.  
 

• Zatímco máte míček v držení, mějte vizuální přehled o svých spoluhráčích stejně jako o obráncích.  
 

• Udržujte míček v blízkosti hole, abyste byli schopni jej v případě potřeby rychle přihrát.  
 

• Vyhledávejte a využívejte oblasti, které nejsou kryty obráncem. Pochopte, že čím větší je vzdálenost 
mezi přihrávajícím a příjemcem, tím je úkol obránce obtížnější.  

 

• Naučte se skrývat vaše záměry (moment přihrávky a její směr). Používejte často klamavé pohyby 
nebo finty.  

Foto: V. Hána 
 
• Vyhněte se vstupu do dosahu obránce v akci; naučte se umístit vaše tělo mezi míček a obránce 

v případě, že přihrávka není možná a obránce je blízko.  
 

• Jako obránce, naučte se zmenšit prostor a čas pro zastavení útočníka. Ukažte svou sílu vůle, až 
dokud neuspějete.  

 

• Předvídejte hru útočníků.  
 

• Provádějte klamavé pohyby a usměrňujte hru útočníka.  
 
Opravná cvičení:  
• Provádějte hru na honěnou s oběma útočníky a snažte se běžet z jakéhokoli směru přes hrací 

plochu, abyste nebyl pokryt jedním obráncem ve středu hřiště.  
 
• Podívejte se na prvních pět zjednodušených her pro týmy o dvou hráčích.  
 
• Podívejte se na driblovací hry "lupič a policista", "udržte míček pod kontrolou ", "kočka a myš" a 

"uniknutí ". 
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10. zjednodušená hra: 

2 PROTI 2 SE DVĚMA ŠIROKÝMI BRANKAMI  
 
Zahajte hru přehazováním míčku ve středu plochy 20 x 20 metrů s 20 m širokými brankami. Tato 
velikost branek závisí na herních schopnostech dětí. Rozdělte hráče do dvou týmů o dvou hráčích. Pro 
dosažení gólu musí útočník ovládat míček v brance soupeře. Hřiště obvykle nemá postranní čáry. 
Porušení pravidel je potrestáno selfpassem z bodu nejméně 3 metry od soupeře a jeho branky.  
 
Doba trvání hry: čtyři intervaly po 2 minutách.  
 

 
 
 
Variace:  

 Stejná hra se hraje na čtyři branky 6 metrů široké. Jedna je na levé a jedna na pravé postranní čáře. 
Pro dosažení gólu musí být míček dopraven přes jednu z branek driblingem.  

 
•Děti hrají kolem otevřené, 6 metrů široké branky vyznačené kužely. Tým, který nemá míček, používá 

jednoho z jeho dvou hráčů jako brankáře a tento hráč nesmí opustit brankovou čáru. Ale jakmile 
tým dokáže vybojovat nebo zachytit míček může brankář opustit brankovou čáru. Po jedné úspěšné 
přihrávce mezi obránci získají útočníci právo zaútočit na branku ze kterékoliv strany, přičemž ji brání 
jeden z bývalých útočníků. Gólu může být dosaženo z jakékoliv vzdálenosti.  

 
 

"Není až tak důležité mít míček, mnohem důležitější je vědět, co s ním dělat. " 
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Cíle tréninku:  

 V útoku se naučit systematicky vyhledávat situace 2 proti 1 pomocí častého driblingu s míčkem 
přímo na jiného obránce, který hlídá druhého útočníka. Když tento obránce obrátí svou pozornost 
na držitele míčku, držitel přihrává na druhého útočníka, který zůstává nehlídán a kontroluje běžící 
míček, aby tak dal obránci méně času na jeho zásah.  

 
• Naučit se přepínat: po diagonálním průniku hráče s míčkem jeho spoluhráč zůstává mírně vzadu a 

pak hledá prostor pro přihrávku s náhlým naběhnutím poza hráče s míčkem (viz obrázek pro první 
variantu 10. zjednodušené hry).  

 
• Kontrola a pokračování v práci na cílech předchozí zjednodušené hry.  
 

 
Foto: V. Hána  

 
"Tak jako nejpřísnější uplatňování pravidel hry ještě neznamená dobré rozhodování, ani 
správná aplikace všech základních principů hry ještě nevede k těm nejlepším možným 
výkonům."  
 

  



Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 184 z 418 
 

 

KOUČOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÝCH HER  
 
• Dávejte pozor na pokrok v programu zjednodušených her pro týmy dvou, tří a pak i čtyř hráčů.  
 
• Poznejte cíle tréninku nebo koučování u každé jednotlivé zjednodušené hry - stejně jako to, jaký 

je jejich stupeň obtížnosti a složitosti ve srovnání s předchozí a následující hrou v programu. To vám 
jako trenérovi umožňuje odkazovat se na cvičení nebo hry a na technicko-taktické zkušenosti hráčů, 
které získaly v předchozích hrách. A při dodržení tohoto postupu děti samotné můžou vyřešit 
většinu problémů obsažených ve hře.  

 
• Zvažte úroveň kapacity hráčů, stejně jako jejich momentální duševní a fyzikální stav, aby byli 

schopni přizpůsobit se rozměrům hrací plochy, branek a pravidlům dle jejich stavu vývoje.  
 
• Objektivně posuzujte skutečnou herní úroveň, kterou vidíte u svých hráčů vůči úrovni, kterou by 

děti měly nakonec dosáhnout v jejich věkové kategorii. 
  
• Nabízejte zpětnou vazbu a zjednodušené hry, nejlépe ty, ve kterých se každý hráč učí výsledek 

provedení dovednosti bezprostředně po jeho úsilí a tak zná důvody, proč selhal nebo uspěl.  
 
• Identifikujte některé aspekty, které omezují úroveň výkonnosti hráčů, příčiny chyb a nezbytná 

opravná opatření (opravná cvičení nebo hry), které pomohou mládeži vytvářet správné návyky.  
 
• Zvažte motivaci každého hráče a vytvářejte pozitivní atmosféru během tréninku, která je nezbytná 

pro výuku. Poskytněte každému hráči dostatečné příležitosti k experimentování s úspěšným 
pohybem; ukazujte mírně pozměněné situace pro upevnění nových zkušenosti, které hráči získali. 
Vždy berte děti jako aktivní studenty během tréninku: psychologové nám říkají, že hráči se učí lépe, 
když jim byla dána samotným možnost řešit problémy, bez pomoci svého trenéra.  

 
 

"Všichni žijeme pod stejnou oblohou, ale žádný z nás nemá stejný horizont." 

Konrad Adenauer  
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MODEL TRÉNINKU POSTAVENÉHO NA SOUTĚŽÍCH VE ZJEDNODUŠENÝCH HRÁCH 
 
Zahájení: uvedení do zjednodušené hry  
• Pravidla hry  
• Vysvětlení funkcí každého hráče během demonstrace hry  
• Nakonec poskytněte hráčům čas na nácvik, na pochopení hry, na pokládání otázek, na reagování  
    na otázky trenérem a na získání svých prvních zkušenosti s touto konkrétní hrou.  
 
25. minuta:  
• čtvrtfinále soutěže  
 
35. minuta:  
Předvedení a nácvik dvou opravných cvičení / her, které jsou prováděny na stejné hrací ploše se 
stejnými týmy  
 
50. minuta:  
Semifinále soutěže (vítězové proti vítězům a poražení proti poraženým)  
 
60. minuta:  
Předvedení a nácvik dvou opravných cvičení / her (procvičení funkcí zjednodušené hry)  
 
75. minuta:  
FINÁLE SOUTĚŽE, soutěže o 1., 3., 5. a 7. místo.  
 
 
 

"Když dnešní trenéři mají tendenci učit tak, jak se učili v minulosti, jak můžeme očekávat, 
že přijde pokrok? 
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HRY PRO MINIHOKEJ 

 

Varianty minihokeje, minihokejového pětiboje a triatlonu 3 proti 3 jsou soutěže šité na míru pro 

mladé lidi do 10 let věku.  
Všechny pomáhají odemknout, stimulovat a rozvíjet vnitřní potenciál těchto mladých chlapců a 

děvčat a v těchto soutěžích trenér může (a měl by) být více organizátorem než instruktorem. 
Vzhledem k tomu, že je zde méně hráčů a hrací plocha menších rozměrů, budou se osm a devět let 

staré děti (ale i starší) vždy cítit příjemně.  
Tento pocit sebeúcty je pro ně důležitá zkušenost, která také může podporovat hokej a možná 

vštěpovat jim tuto hru jako jejich celoživotní sport. 
Soutěže na míru, ve kterých hráči mohou prokázat svou schopnost rozhodování a dovednosti budou 

podporovat jejich pocity schopnosti a sebevědomí. 
 

Pravidla minihokeje 3 proti 3  

 

Minihokej 3 proti 3 je považován za ideální soutěž pro osm a devět let staré hráče. Měl by připravit 

tyto děti, aby se úspěšně blížily hře 6 proti 6. Chlapci a dívky mohou stále hrát společně v jednom 

týmu. 

Hrací plocha  
Minihokej se hraje na ploše 22,90 x 25 až 30 m, nebo na hřišti pro házenou nebo pro halový hokej  

(20 x 40 m). Na každé koncové čáře by měly být dvě branky 2 m široké a 1 m vysoké. Obvykle jsou 

branky od sebe vzdálené 12 m. Zóny pro střelbu jsou obecně určeny přímými čárami, které jsou 

rovnoběžné s brankovými čarami a vzdáleny od nich 5,8 m (jako čára volného hodu na 

basketbalovém hřišti). 
Na házenkářském hřišti jsou vyznačeny půlkruhy pomocí přerušovaných čar vedené od obou tyčí.  

 

Gólu je dosaženo, když míček zahraný útočníkem z vnitřní strany střelecké zóny úplně přejde 

brankovou čáru mezi oběma tyčemi buď jedné, nebo druhé branky.  
Pokud byla branka přesunuta v průběhu zápasu a míč, dle názoru rozhodčího, zcela přejde brankovou 

čáru v původní pozici branky, gól platí.  
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Týmy pro minihokej  
Tým pro minihokej se skládá pouze ze čtyř hráčů, třem z nich je dovoleno hrát současně na hřišti. 
Soutěž nesmí být hrána s méně než třemi hráči týmu.  
Pokaždé, když jeden tým vstřelí branku, jeden hráč každého týmu musí být vystřídán.  

Tito hráči musí vždy vstupovat na hrací plochu na středové čáře poté, co jejich spoluhráč opustil 

hřiště na stejném místě. V případě, že dojde k porušení tohoto pravidla, bude ve prospěch druhého 

týmu nařízen volný úder nebo dribling před střeleckou zónou soupeře - ale nejméně 3 metry od něj. 

 

 

Hrací doba  
se skládá ze tří 10 minutových úseků s 5 minutovými přestávkami mezi úseky v případě, že se hraje 

pouze jeden zápas denně. Pokud se hrají ve stejný den dva zápasy a více, doporučená délka hrací 

doby jsou dva úseky v délce 10 minut. 

Technická pravidla  
 

Hráč nesmí  

• kopat do míče nebo hrát s jakoukoli jinou částí svého těla nebo projevovat žádné násilí,  

• přihrát míček úderem (zvedat hůl nad hrací plochu a použít obě ruce u sebe na horní rukojeti hole).  
 

Volný úder: Při jakémkoli porušení pravidel v jakékoli části hřiště (s výjimkou porušení pravidel 

obránci v jejich vlastním obranném pásmu), je nařízen volný úder nebo dribling proti týmu, který se 

dopustil porušení pravidel. Pro uvedení míčku do hry může mladý hráč zvolit možnost buď přihrát na 

spoluhráče, nebo driblovat s ním. Všechny volné údery musí být provedeny ve vzdálenosti ne méně 
než 3 metry od střelecké zóny a s obránci i více než 3 m od míčku.  
 

Trest: Nejsou zde žádné trestné údery nebo trestné rohy za úmyslné porušení pravidel uvnitř vlastní 

5,80 m brankové zóny, ale soupeř získá "nájezd" ze středu hrací plochy. Při nájezdu musí všichni 

hráči, kromě jednoho obránce na brankové čáře zůstat 5 m za útočníkem provádějícím nájezd.  

Poté, co rozhodčí dal pokyn k nájezdu, mohou se všichni hráči zapojit do obrany nebo jako podpora 

útoku. 



Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 188 z 418 
 

Obránce začíná z brankové čáry. V případě porušení pravidel jakýmkoli obráncem, nájezd se musí 

opakovat.   

 

Rohy: V minihokeji nejsou žádné rohy.  

 

Rozehrání z postranní čáry: Míček je uveden do hry volným úderem z postranní nebo z 5,80 m čáry. 

 
 

Zahájení a znovuzahájení: Vždy pomocí buly ve středu hřiště.  
 

Disciplinární sankce: Dočasné vyloučení ze hry jako trest za nesportovní chování. 

Vybavení týmů  
 

Všichni hráči jednoho týmu musí nosit dres stejné barvy, šortky (sukně) a štulpny.  

Ochranné vybavení: Všichni hráči jsou povinni nosit holenní chrániče.  

Rozhodčí:  
Jeden rozhodčí řídí zápas a hlídá pravidla. Chcete-li podpořit 

a vyškolit nové rozhodčí, děti do 16 let věku řídí zápasy 

minihokeje. 

 

Osm minihokejových hřišť se vejde na jedno velké hokejové 

hřiště, co umožňuje hrát v jedné polovině hřiště jednomu 

klubu nebo škole proti jinému klubu nebo škole, každý tým 

se 16 hráči. Když ve druhé polovině hřiště jiný klub nebo 

škola hrají proti dalšímu, může se celkem zapojit 64 hráčů 

současně. Pro každé minihokejové hřiště by klub nebo škola 

měly poskytovat pouze jednoho rozhodčího, který hlídá 

pravidla minihokeje.  
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"Trenéři by měli zajistit, aby se jejich hráči učili v atmosféře úspěchu. Neměli by je vystavit 

další hře, dokud hráči nezvládli předchozí." 
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PROČ MINI HOKEJ 3 PROTI 3 NA 4 BRANKY A NE HOKEJ 6 PROTI 6? 

Srovnání dvou soutěží pro hráče ve věku 8 - 9 let 

 

Minihokej se 4 brankami Hokej 6 proti 6 

* Vzhledem k tomu, že jsou použity 2 branky 
umístěné daleko od středu hřiště, hráči 
používají systematicky prostory blízko 
k postranním čárám.  
* Hra s 2 brankami stimuluje "čtení hry a její 
porozumění" a pomáhá využít schopnosti 
vnímání a dělání rozhodnutí před provedením 
plánovaného pohybu. 
* Stimuluje více než jakákoliv jiná hra vnímání, 
představivost, fantazii a tvořivost. 

* Vzhledem k poloze branky ve středu hřiště se 
znovu a znovu opakují častá shromáždění hráčů 
kolem míčku, co nestimuluje proces jak se 
naučit "číst hru".  
* Rozvoj schopností vnímání, porozumění a 
rozhodování se stává obtížnější, protože příliš 
mnoho hráčů je kolem míčku. 
* Méně podnětů je dáváno pro rozvoj herní 
inteligence, fantazie a kreativity. 

* Dostatečný prostor a čas dovolí dětem číst a 
vytvářet minihry k objevování základních 
komunikačních dovedností. 
* Dostatek času a prostoru vedou k menšímu 
počtu chyb, protože vnímání, rozhodování a 
provedení dovedností je jednodušší. 
* Vzhledem k tomu, že stejné základní herní 
situace se objevují znovu a znovu (např. 2 : 1), 
mladí hráči učí velmi rychle. 

* Hráči používají řešení být kolem míčku a tím je 
méně času a prostoru pro vnímání, rozhodování 
a provádění dovedností. 
* Méně času a prostoru pro hru vede k většímu 
počtu chyb. 
* Vzhledem k tomu, že se účastní 12 hráčů, herní 
situace jsou mnohem složitější než v minihokeji a 
neobjevují se tak často. 

* Hráči ve věku 8 a 9 let vnímají míček jako 
jejich nejlepšího přítele, s láskou a měkkostí. 
Žádné úmyslné nebo divoké a nebezpečné 
údery, ve kterých hráči "zneuctí míček" nejsou 
vidět. 

* Často je vidět, že hráči „odklidí“ míček široko 
daleko od nebezpečné zóny. Pak hrají proti 
míčku místo společně s ním. 

 

* Hráči se učí útočit a bránit ve trojúhelníkové 
formaci, která umožňuje rozvoj lepší komunikace 
a spolupráce. Umístění v hrací ploše je snadné. 

* Umístění v hrací ploše je často spontánní a ne 
důsledkem logického myšlení. 

* Umožňuje všestranný rozvoj všech účastníků, 
neexistují žádné fixní pozice v týmu, které by 
mohly vést k příliš brzkému zaměření na posty. 
Každý musí útočit i bránit, na levé stejně tak 
jako na pravé straně hřiště. 

* Hráči hlídají více své pozice na hřišti a nemají 
víceúčelové funkce jako v minihokeji. Obecně - 
děti již mají konkrétní pozice ve svém týmu. 

* Každý hráč vstřelí v každém zápase více než 
jeden gól. Všichni hráči jsou hlavními aktéry hry. 

* Je vstřeleno méně gólů menším počtem hráčů. 

* Každý hráč, i slabší, je v týmu s pouze 3 hráči 
velmi důležitý. 

* Slabší hráč má mnohem menší zapojení než ti 
lepší. 

* Mnoho kontaktů s míčkem vyžaduje trvalou 
vizuální a kognitivní účast každého ze tří hráčů. 

* Všichni hráči se účastní fyzicky i duševně hry, 
ale méně často než u minihokeje. Mají méně 
kontaktů s míčkem. 

* Hraní minihokeje u dětí ve věku 8 a 9 let je 
více podobné vrcholnému hokejovému 
představení než hokej o 6 hráčích.   

* Pro děti ve věku 8 a 9 let je hokej o 6 hráčích 
příliš složitý, příliš těžce pochopitelný a méně 
vhodný k doporučení než minihokej, který lépe 
stimuluje rozvoj jejich osobnosti a sebevědomí. 

 

"Pokračující účast na činnosti přímo souvisí s velikostí úspěchu, dosaženého jednotlivcem." 

D. Millmann  
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Další výhody hraní minihokeje místo hokeje 6 proti 6 
 

1. Bezpečnost: úder do míčku s oběma rukama svírajícími horní část rukojeti hole není povolen, 

protože je nebezpečí vysoké hole při nápřahu a při pohybu hole po úderu do míčku. 

Méně shlukování kolem míčku, méně nebezpečných situací.  

 

2.  Více gólů - více potěšení – větší zapojení a kontaktů s míčkem.  

 

3.  Minihokej nepotřebuje mnoho prostoru (jen basketbalové hřiště) a při hraní na velkém hokejovém 

hřišti může hrát a učit se současně 64 dětí.  

 

4.  Jsou menší náklady na zapojení hráčů, protože není potřeba žádné vybavení pro brankáře.  

 

5.  Minihokej je snadnější se naučit, protože je výrazně jednodušší, má méně hráčů a méně pravidel, 

co umožňuje snadnější kontrolu a analýzu hry pro trenéra. 

 

6.  Minihokej je jednodušší se naučit, protože se na hře podílí méně hráčů. Proto je zpracování 

informací mnohem jednodušší, stejně jako zaujetí správné pozice na hřišti. 

 

7. Hraní minihokeje umožňuje lepší propagaci hokeje, protože pouze 6 hráčů je požadováno pro 

plnou hru. Je možné mít mnohem více týmů než na turnaj hraný 6 : 6. 

 

8. Minihokej se 4 brankami umožňuje více variant, které stimulují tvořivost, představivost a fantazii 

mladých hráčů. 

 

9.  Systematické zlepšování schopnosti vnímání hloubky, stejně jako šířky hřiště.  

 

10. Minihokej podporuje lepší hru bez míčku než hokej o 6 hráčích.  

 

11. Vzhledem k tomu, že je mnohem více kontaktů s míčkem, lze mnohem více zlepšovat technické 

dovednosti driblování, přihrávání, příjmu, obehrání, napadání atd. 

 

12. Minihokej umožňuje hráči automatické opravy svých chyb, aniž by byl závislý na radách trenéra. 

 

13. Hraním minihokeje se trenér stává méně důležitým. Teď učí méně a hráči se učí a objevují více na 

vlastní pěst. 

 

"Strategii šachu lze aplikovat i na hokej. Každý krok musí být proveden s ohledem na 

myšlenku budoucího vývoje." 
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PŘÍPRAVNÉ NEBO OPRAVNÉ HRY PRO MINIHOKEJ  

 

Následující hry jsou určeny jako pomoc dětem pro zaměření se na získávání nejvíce důležitých 

dovedností pro úspěšnou hru minihokeje. Hráči se již seznámili s hřištěm a učili se, jak si přihrát 

míček bezpečně a rychle mezi sebou, jak ovládat a běžet s míčkem a jak přesně střílet zevnitř 

střelecké zóny. Zatímco trénují, trenér vysvětlí kousek po kousku pravidla minihokeje. 

 

A. Hry Útok 3 : 0  

1.  Útok 3 : 0 bez obrany  

Tým ze tří hráčů se seřadí na brankové čáře. Dva ze tří 

začnou zevnitř dvou branek, třetí je ve středu. 
Všichni tři pak útočí směrem k brankám na druhé 

straně pomocí libovolné kombinace (ale každý se musí 

dotknout míčku alespoň jednou), než smí skórovat. 
Platný gól lze vstřelit z jakéhokoli místa uvnitř 

střelecké zóny. Útok končí vstřelením gólu, nebo když 

míček přejde přes některou z postranních čar nebo 

brankovou čáru. Vítězem je tým, který skóruje 

nejčastěji z 5 nebo 10 útoků.  

 

2.  3 proti 0 v opačných směrech  

Dva týmy ze tří hráčů startují z opačných konců hřiště ve stejnou dobu. Bez přerušení po dokončení 

jejich útoku pokračují až do chvíle, než jeden tým vstřelí pět gólů. 
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3.  3 proti 0 v trojúhelníkové formaci  
Tři hráči v týmu musí vždy zůstat v trojúhelníkové formaci během průběhu útoku. Gól neplatí, pokud 

jsou v průběhu útoku hráči umístěni všichni v řadě a méně než 5 metrů od sebe. 

Efektivní dotazování  
 

Proč musíš hrát v trojúhelníkové formaci?  

• Ta nabízí více možností přihrávky.  
• Soupeř má méně příležitostí k úspěšnému útoku.  
• Dokonce i nepřesné pasy dosáhnou svého cíle, aniž by je byl obránce schopen zachytit. 
• Hráč přijímající míček jej může snadněji hrát přímo (z prvního dotyku) na dalšího hráče. 
• Je jednodušší aktivně ovládat míček a běžet s ním.   
 

Chcete-li rychle odstranit případné nedostatky v driblingu, přihrávkách nebo příjmu, kouč by měl 

konzultovat cvičení pohybových aktivit a her navržených v "Hrách pro základní dovednosti a 

způsobilosti - úroveň 1" (kapitola 3), které poskytují hráčům dostatek příležitostí, aby přezkoumali a 

nacvičovali rozvoj svých dovedností. 

 

 

4.  3 proti 0 s výměnou postavení   
Pro vstřelení platného gólu si musí tři útočníci měnit své pozice během přihrávání tak, že když vstřelí 

gól, každý z nich je v jiné pozici, než když začali. 
 

Efektivní dotazování  

 

Kam máte hrát míček, abyste se dostali dopředu tak rychle, jak to je možné?  

Do cesty vašeho týmového kolegy.  
 

Proč by měly být všechny pozice při útočení vždy obsazeny?  

Protože vám to umožní případně vytáhnout soupeřovu obranu z postavení. Postavte hřiště na 

minihokej nebo fotbal se čtyřmi brankami, jak je uvedeno na obrázku a dvě střelecké zóny 5,8 m. 
Vyberte si několik týmů, z nichž každý má tři hráče, kteří budou soutěžit proti sobě. Každý tým začíná 

svůj útok z jedné brankové čáry. Před tím, než členové týmu vstřelí gól do jedné z branek zevnitř 

střelecké zóny, musí se každý hráč dotknout alespoň jednou míčku. Každý tým se snaží vstřelit pět 

gólů z pěti útoků. Útok končí, když míček opustí hřiště, vstřelením gólu, nebo prostě mine svůj cíl 

(netrefí branku). 
 

Jaký je smysl výměny pozic?  

Výměna pozic plete soupeře a ztěžuje obráncům krytí útočníků. Hráči se učí sledovat svou přihrávku a 

ne jen stát a čekat. To vytváří prostor pro ostatní hráče, aby se posunuli dopředu. 
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5.  3 proti 0 Příjem míčku v běhu  

Gól platí, pouze pokud jsou všechny přihrávky provedeny v běhu, bez zastavení míčku.  
 

Efektivní dotazování  

Proč byste měli přihrát do cesty (směru pohybu) svého týmového kolegu, když před ním nebo před 

ní není obránce?  

Protože váš spoluhráč se může dostat dopředu rychleji, pokud běží na míček, než když běží s ním.  

V důsledku toho obránci nemají dostatek času na napadání. 

 

6.  3 proti 0 Přihrávky „z prvního dotyku“  
Gól platí pouze tehdy, pokud každý hráč zahrál míček z prvního dotyku. Hráči by měli z prvního 

dotyku také střílet. 
 

Efektivní dotazování  

Kdy a proč byste měli míček raději přihrát, spíše než jej mít pod kontrolou?  

Pokud je k vám soupeř blízko, když přijde přihrávka, nebo pokud je potřeba útok zrychlil a chcete, aby 

obránci měli méně času pro napadání. 
 

Kdy lze přihrávce pomoct na její cestě prvním dotykem?  

Pokud je přihrávka zahrána přesně na vás nebo je zahrána rychlostí, která umožňuje snadno 

uskutečnit první dotyk. Spoluhráč musí být k dispozici pro pohodlný příjem přihrávky.  
 

Kdy byste měli spíše podržet míček než jej přihrát prvním dotykem?   

Jestliže je míček k vám zahrán nepřesně nebo příliš rychle, nebo není-li váš spoluhráč k dispozici pro 

příjem míčku. 

 

7.  3 proti 0 Použití bekhendu  

Gól platí pouze v případě, že míček byl přihrán bekhendem každým hráčem jednou nebo dvakrát.   

 

8.  3 proti 0 Rychlý útok  

Toto je hra mezi všemi týmy tří hráčů. Týmy musí vstřelit gól v co možná nejkratší době. Který tým 

potřebuje méně času k dosažení střelecké zóny a poté ke skórování do jedné ze dvou branek? Každý 

hráč se musí dotknout míčku alespoň jednou. Nejsou-li k dispozici stopky, hra může pokračovat  

v opačných směrech. (V tomto případě hrozí riziko kolizí, ale to vede hráče k tomu, aby si uvědomili 

ostatní hráče kolem nich.) 
Kouč by měl vést své adepty k co nejlepším útočným kombinacím. 
On nebo ona směřují jejich pozornost směrem k hráči, který začne hru a na směr a počet 

provedených přihrávek. Po několika pokusech se hráči naučí začít útoky vždy s pravým křídlem. Křídlo 

přihraje míček na středního útočníka, který vede míček do středu hřiště a ihned přihrává do střelecké 

zóny na levé křídlo, které skóruje z prvního dotyku. 
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B. útočné hry 3 proti 1  

 

1. Útok 3 proti 1  
Tři hráči jednoho týmu začínají na jejich brankové čáře a 

rozvíjejí útok na dvě branky soupeře, které brání pouze 

jeden hráč. Stejný hráč může bránit po celou dobu, 

nebo jeden ze dvou hráčů čekajících na brankové čáře si 

s ním může vyměnit místo. Pokud obránce získá míček, 

on nebo ona musí střílet tak rychle, jak je to možné 

z jakékoli vzdálenosti na jednu z branek soupeře než tři 

útočníci mohou znovu získat držení míčku. Po šesti 

útocích další tým tří obránců převezme roli bránícího 

týmu a opět s možností střídání obránce v akci. 
 

Variace:  

• Pokud jsou k dispozici čtyři týmy ze tří hráčů, trenér může zorganizovat turnaj. Tři týmy útočí a 

jeden tým brání s jedním ze svých hráčů.  
• Místo jednoho obránce hájí obě branky brankář.  
 

Efektivní dotazování  

Který útočník by měl mít míček, když se obránce rozhodne jej získat?  

Střední útočník.  
 

Kam by se měl střední útočník postavit, když má křídlo míček?  

Pokud má obránce problémy na křídle, střední útočník zůstane zpět nebo zaujme pozici za obráncem, 

kde on nebo ona může přijmout zpětnou přihrávku (trojúhelníková formace). Útočník na opačném 

křídle zaujme pozice, které berou v úvahu hru bez míčku jeho středního útočníka. 

 

Kdy musíte přihrát míček?  

Ani příliš brzy, ani příliš pozdě. Přihrávejte, když obránce odpoví na výzvu a začne vás napadat. Pokud 

je načasování přihrávky dobré, obránce nemůže pokrýt a napadnout příjemce přihrávky (to je základ 

úspěchu v situacích dvou proti jednomu). Přihrávejte, když jste právě mimo dosah obránce 

(znázorněte si pro představu dosah ochránce). Tato vzdálenost může být změněna, pokud obránce 

ustoupí, když čelí útočníkovi, který běží s míčkem na něj nebo na ní. 
 

Proč je to nejlepší, aby měl míček střední útočník?  

Protože on nebo ona je jediný útočník, kdo má možnost přihrávat do obou směrů pro vytvoření šance 

ke skórování. Úkol obránce je nejtěžší, když je izolován.   
 

Čemu musí věnovat pozornost spoluhráči hráče s míčkem?  

Musí zůstat dostatečně daleko od obránce a zhruba na úrovni hráče s míčkem tak, že mohou běžet 

směrem k míčku mimo dosah obránce. 
 

Co uděláte, když cesta k brance je volná nebo se náhle otevírá?  

Běžte s míčkem k brance a pokuste se skórovat. 



Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 196 z 418 
 

 

Co děláte, když nemáte míč?  

Zaujměte dobrou pozici před jednou z branek, mimo dosah obránce. 
 

Co musíte udělat, aby zajistily, že vždy můžete přijmout přihrávku?  

Věnujte pozornost pozici obránce vzhledem k hráči s míčkem, pozici třetího člena vašeho týmu a 

postavení branek. Nikdy nezaujměte pozici tak, že obránce je přímo v linii mezi vámi a míčkem. 
 

Kterým přihrávkám byste se měli vyhnout v situacích 3 proti 1?  

Vyhněte se přihrávkám, které nezískají jakýkoli prostor, abyste stále měli svou početní výhodu a 

obránce nemohl napadat nebo je zachytit. 
 

Co by samotný jeden obránce měl dělat?  

On nebo ona by se měli snažit, aby střední útočník zahrál míček dopředu na jedno z křídel co nejdříve.  
Na straně má osamocený obránce lepší šanci na uzavření křídla, které má méně možností. Obránce 

smí bojovat o míček pouze tehdy, pokud si jej útočník pustí příliš daleko od jeho nebo její nohy. 
 

"Žádná příprava je plýtvání talentem." Leonardo da Vinci 
 

Na co ještě musíte dávat pozor, když přihráváte?  

Než jste přišel na dosah obránce, zamaskujte směr přihrávky klamáním pomocí nohou nebo pohybu 

těla.   
Tímto způsobem můžete oklamat obránce. Nyní zahrajte míček šikmo do cesty spoluhráče, který jej 

dostává na úrovni obránce. Po provedení přihrávky zůstaňte zapojeni do hry (sledujte míček, 

přeběhněte na křídlo nebo zaujměte jinou pozici pro příjem přihrávky). 
 

2.  3 proti 1 Průběžné a střídavé útoky v obou směrech  

Tým ze tří hráčů ve středu hřiště útočí střídavě na každý konec hřiště a snaží se skórovat. Na každém 

konci jsou dvě branky bráněné pouze jedním hráčem. Po 10 útocích si dva týmy vymění své pozice a 
funkce. Útok končí, když se obránce dotkne míčku nebo když obránce získá míček a přihraje jej na 

spoluhráče v druhé polovině, který pak skóruje.  
Třetí obránce, který čeká mimo hřiště, vystřídá vždy obránce, jehož akce byla úspěšná. 

 
Variace  

• Uvnitř střelecké zóny je povolen pouze jeden dotyk pro přihrávku a střelbu.  
• Branku lze vstřelil i po získání ztraceného míčku od obránce.  
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3.  3 proti 1 v trojúhelníkové formaci  
Gól platí pouze v případě, že tři hráči zůstanou v trojúhelníkové formaci během průběhu útoku 

(nesmějí hrát v řadě). Podívejte se na stejnou hru 3 proti 0. 
 

Variace:  

• Gól platí pouze v případě, že útočníci kromě pohybu kupředu v trojúhelníku zahrají míček dvakrát 

bekhendem. 
• Gól platí pouze v případě, pokud jsou všechny přihrávky provedeny v pohybu. Viz také efektivní 

dotazování u hry 3 proti 0 v trojúhelníkové formaci. 
 

4.  3 proti 1 Rychlý útok  

Viz pravidla hry 3 proti 0 Rychlý útok a aplikujte na 3 proti 1 Rychlý útok. Vyhrává tým ze tří hráčů, 

který vstřelí platný gól v co nejkratším čase. 

 

Efektivní dotazování  

Kde by měl být míček, když začíná útok? Nejlépe u středního útočníka.  

 

Jaký je nejúspěšnější způsob útoku ve hře 3 proti 1?  

Střední útočník běží s míčkem na obránce. V pravou chvíli zahraje střední útočník míček do střelecké 

zóny do cesty jednomu z křídel. Křídlo pak střílí z prvního dotyku na branku. 

 

5.  3 proti 1 plus jeden další obránce podporující zezadu  

Tři útočníci hrají proti jednomu obránci. Druhý obránce, umístěný 6 (nebo 4) metrů za útočníky, 

simuluje vracejícího se obránce a 

zapojí se do hry po prvním dotyku 

míčku útočníky. Třetí hráč 

bránícího družstva má pauzu a 

nahradí jednoho z jeho nebo její 

spoluhráčů při dalším útoku. On 
nebo ona čeká za startovní čárou  

v rohu hřiště na další útok.  
 

 

 

 

 

 

 

Efektivní dotazování  

Jaký je nejlepší způsob, jak vstřelit gól v této hře?  

Běh s míčkem a jeho přihrání v pravou chvíli, než může druhý obránce zasáhnout. Je třeba se vyhnout 

zbytečným přihrávkám, které nemají žádný důvod.  
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Který hráč by měl mít míček, když útok začne?  

Aby se ztratilo co nejméně času, jak je to možné, měl by mít míček střední útočník. 

 

Jak by měl střední útočník zahájit útok? Přihrávkou na jedno z křídel nebo tím, že běží dopředu  

s míčkem? 

Střední útočník dribluje s míčkem nejdříve k obránci a přihrává až poté, co se k němu přiblíží. Brzká 

přihrávka může poskytnout čas obránci, aby zasáhl.  

 

Jaký je nejlepší čas pro středního útočníka, aby přihrál?  

Když obránce zahájí svou akci proti němu, nejlépe, když je útočník ještě mimo dosah obránce, takže 

přihrávku nemůže obránce zachytit.  

 

Které faktory hrají roli v načasování přihrávky?  

Co dělá obránce, směr běhu druhého obránce, pozice dalších dvou útočníků a postavení obránce ve 

vztahu k oběma brankám - to jsou všechno důležité faktory. 

 

Mělo by si křídlo nejdříve míček ve střelecké zóně zpracovat, nebo by on nebo ona měl střílet 

z prvního dotyku? 

Aby obránce měl co nejméně času pro napadení, křídlo by mělo střílet z prvního dotyku. 

 

6.  3 proti 1 a zajišťující hráč 

Tři útočníci hrají proti jednomu obránci a druhému, který jej zajišťuje (zůstává vždy na koncové čáře). 

 

Efektivní dotazování  

Který útočník by měl být v držení míčku?  

Ideálním je střední útočník, protože má lepší možnosti přihrát. 

 

Co by měl dělat? Driblovat s míčkem, nebo jej přihrát?  

Přihrávky na křídelní útočníky před přinucením obránce k akci (ke svému napadení) jsou špatné řešení 

tohoto problému. Měl by, jako první, driblovat s míčkem rovnou na obránce a najednou se začít 

pohybovat do jedné strany (která je obráncem méně bráněna). Jakmile dostane svým pohybem 
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obránce z centra, měl by přihrát míček na opačnou stranu, kde křídlo může skórovat (nemá proti sobě 

obránce, který by jej pokryl).  

 

7.  3 proti 1 a další obránce podporující jej z jedné postranní čáry  

Druhý obránce pomáhá prvnímu před oběma brankami v různých pozicích po hřišti - například  

10 metrů od některé z postranních čar. Jakmile se jeden ze tří útočníků dotkne míčku, oba obránci se 

musí snažit zabránit tomu, aby útočníci skórovali. 
 

"Úroveň výkonu hráče není určena porovnáním s ostatními hráči. Měla by být hodnocena 

ve vztahu k jeho potenciálu."  

 

8.  3 proti 1 plus dvěma dalším obráncům, podporujícím jej zezadu  

 

Tlak na útočníky jednat rychle se zvyšuje tím, že zařadíme další dva obránce za útočníky. Ti začínají  

z pozice 8 m za útočníky a běží zpátky na pomoc svému spoluhráči. Cílem útočníků je přihrát si 

vzájemně v pravou chvíli s rychlostí a přesností míček, s cílem uvolnit se pro přihrávku a rychlé 

vystřelení. 

 
 

Efektivní dotazování  

Jak další dva obránci ovlivní hru útočníků?  

Pokud útočník s míčkem udržuje dva obránce za sebou, on nebo ona ví, který z jeho spoluhráčů je 

nejdál od obránce. Když by první obránce začal napadat, útočník může přihrát do střelecké zóny tak, 

aby jeho nejméně bráněný spoluhráč mohl běžet k míčku a z prvního dotyku vystřelil.   

 

Můžou obránci přicházející zezadu napadnout hráče v držení míčku nebo pokusit se uzavřít jeho 

nebo její dráhy přihrávek? 

Zatímco první obránce se snaží zpomalit středního útočníka, další dva obránci by se měli snažit uzavřít 

dráhy přihrávek. Tři obránci by se měli naučit, aby se dohodli předem, co chtějí dělat.  
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Jak může poslední obránce ovlivnit hru útočníků?  

Jestliže on nebo ona neprovede žádnou akci pro zpomalení útoku ani pro zavření dráhy přihrávek, 

střední útočník nebude přihrávat. V případě, že obránce není umístěn přesně uprostřed, ale spíše  

k jedné straně, míček bude přihrán do pohybu útočníkovi, který je nejdále od obránce. 
 

"Pokud dnes trenéři mají tendenci učit tak, jak byli oni učeni v minulosti, neměli bychom 

očekávat žádný pokrok." 

 

9.  3 proti 1 plus dva obránci (jeden zezadu a druhý z postranní čáry) 

Dva další obránci (jeden na boku a druhý vzadu) nutí útočníky, aby urychlili svou hru. Zatímco první 

obránce je umístěn před dvěma brankami, druhý obránce začíná 8 metrů za útočníky. Třetí obránce 

pomáhá těm dvěma z různých pozic, například 10 metrů od některé z postranních čar na různých 

úrovních. Jakmile se útočník dotkne míčku, obránci vyrazí, aby se zabránili třem útočníkům ve 

skórování. 

 

Efektivní dotazování  

Který útočník má největší šanci skórovat?  

Ten, který je nejdál od tří obránců, když mu je přihrán míček. 
 

Kdy by měl střední útočník přihrát a komu?  

Když poslední obránce začne napadat, střední útočník by měl přihrát na spoluhráče, který je nejdále 

od obránce na boku a od obránce za ním.  

 

"Člověk musí žít uprostřed rizika a bezpečnosti. Riziko vede k sebedestrukci, bezpečnost 

vede ke stagnaci. Mezi oběma leží přežití a pokrok." 

Gunnar Breivik  
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C. Útočné hry 3 proti 2  
 

1.  3 proti 2  

Různé týmy tří hráčů se střídají v útočení na dvě branky na každé brankové čáře. Zpočátku branky na 

každém konci hájí obránce ve střelecké zóně a jeden záložník ve středu hřiště. Následně odstraníme 

omezení pro obránce před brankami. Kolik platných gólů jsou útočníci schopni vstřelit proti dvěma 

obráncům (bez ztráty držení míčku nebo bez toho, aby míček utekl do autu)? Útok končí, když je 

vstřelen gól, když se míček dostal do autu nebo když obránce získá míček a přihraje jej druhému 

obránci.   

 

Efektivní dotazování  

Kde by útočníci měli poprvé použít situaci dva proti jednomu?  

Je důležité vytvořit situaci dva proti jednomu nebo přečíslení tam, kde má obránce problémy s pomocí 

jeho nebo její spoluhráče. Hráč s míčkem toto může snadno zařídit pomocí směru jeho nebo jejího 

běhu na prvního obránce.  
Dva proti jednomu je nejúčinnější na pravém křídle, protože útočník nalevo (za předpokladu, že má 

správně postaveny nohy) může zamaskovat směr přihrávky snadněji (přihrává od pravé nohy, nebo 

předstírá přihrávku nebo běh v jednom směru a pak běží do středu). 
 

Který útočník má největší šanci ke skórování?  

Obvykle útočník, který běží po křídle. Protože obránce musí v první řadě pokrýt střed, aby nedošlo 

k průniku středem, může střední útočník přihrát do strany po zahájení svého pohybu do středu. 

Obránce pak nemá správné postavení nohou vůči běhu s míčkem. 
Pokud střední útočník běží s míčkem směrem k jednomu ze dvou obránců, jeho nebo její spoluhráč na 

stejném křídle utíká od míčku směrem na křídlo, čímž vytváří situaci dvou proti jednomu. Spoluhráč 

dostává míček od středního útočníka předtím, než může zasáhnout druhý obránce. 
 

Jaké faktory ovlivňují souhru tří útočníků?  

Faktory jsou: Běh od míčku dvou spoluhráčů hráče s míčkem, postavení obou obránců vzhledem 

k sobě navzájem, postavení obránců vzhledem k minibrankám a okamžik, kdy se obránce poprvé 

pokusí o akci.  
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2.  Rychlý útok 3 proti 2   
Tým ze tří hráčů, které skóruje v kratším čase, vyhrává.  
 

Efektivní dotazování  

Viz dotazy na hry rychlého útoku 3 : 0 a 3 : 1.  

 

3.  3 proti 2 na 3 proti 1  

Zatímco jeden pár branek je střežen dvěma obránci, jeden hráč samotný brání jinou dvojici branek. 

Tři útočníci nejdříve útočí na branky bráněné jedním obráncem a pak na branky bráněné dvěma 

hráči. 
Útok končí, když jeden ze tří obránců vyhraje míček a přihraje jej dalšímu obránci, nebo když se 

míček dostane do autu, nebo vstřelením prvního gólu. Po 10 útocích si týmy vymění místa a úkoly. 

Tým, který skóruje nejvíce gólů v 10 útocích, je vítězem. 

 

 
 

4.  3 proti 2 v obou polovinách hřiště  

Po každém útoku proti dvěma obráncům, jeden ze dvou obránců se připojí k jeho nebo její spoluhráči 

ve druhé polovině tak, že vždy dva obránci čelí třem útočníkům. 
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5.  Pokračování 3 proti 2 (10 útoků) se třemi týmy  

 

6.  3 proti 2 plus podporující obránce  

Viz hru a otázky z "3 proti 1 plus podporující obránce"  

 

7.  3 proti 2 Plus jeden další obránce podporující zezadu  

Viz hru a otázky z "3 proti 1 plus jeden další obránce podporující zezadu" 

 

8.  3 proti 2 plus jeden další obránce podporující z obou postranních čar  

Viz výklad a otázky ze hry 3 proti 1.  
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TESTOVÁNÍ HERNÍCH SCHOPNOSTÍ JEDNOTLIVCE   

 

Při hokejových tréninzích budete obvykle vystavovat mladé hráče pestrému programu činností, 

navržených v úrovních 1 a 2  Modelu hokejového rozvoje. Pro kontrastní a motivační výzvu, stejně 

jako pro vlastní kontrolu pokroku, zaveďte třikrát během sezóny zorganizování testu jejich schopností 

hrát dobře minihokej. Před zahájením následujícího testu rozdělte děti do skupin po šesti hráčích a 

přiřaďte každému chlapci nebo dívce číslo. 
 

1.  1 PROTI 1 VÝZVA  
Hráč 1 vyzve hráče 2, hráč 3 hraje proti hráči 4 a hráč 5 soupeří s hráčem 6. Soutěž se hraje na hřišti 

pro minihokej a podle pravidel minihokeje. Hra začíná vhozením míčku. Zatímco dva hráči soutěží, 
další čtyři čekají za koncovými čárami. Když byl vstřelen gól, nebo míček prošel koncovou čáru, další 

dva hráči nahradí tyto první dva hráče, kteří hráli. V další soutěži mezi stejnými hráči, ten, který 

prohrál první soutěž, bude útočit ze středu hřiště na soupeře, který od něj musí být minimálně  

3 metry. Hráč, který první vstřelí tři góly proti stejnému soupeři je vítězem souboje 1 : 1 a získává  

1 bod pro test. Jako rozhodčího můžeme vždy použít jednoho z hráčů, kteří právě nehrají.  Platí 

oficiální pravidla pro minihokej bez brankáře.  
 

 

"Hra je nezbytná stejně jako spánek - nezbytná pro vaše zdraví a vaši mysl." 

 

2.  2 PROTI 2 VÝZVA  
Tým hráčů 1, 2 a 3 hraje proti týmu hráčů 4, 5, 6 a to znamená, že jsme vytvořili dva týmy ze tří hráčů. 
Pochopitelně že pouze dva hráči z týmu můžou hrát současně. Pokaždé, když je vstřelen gól, jeden 

hráč každého týmu vystřídá a přijde třetí hráč. Tým, který skóruje více gólů během 5 minut, je 

vítězem. Každý hráč z vítězného týmu získává 2 body pro test. 
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3.  MINIHOKEJ 3 PROTI 3  
Hráči 1, 2 a 4 tvoří jeden tým, hráči 3, 5 a 6 tvoří druhý tým. Soutěž se hraje podle oficiálních pravidel 

minihokeje, bez brankáře, s hrací dobou třikrát 3 minuty. Každý hráč vítězného týmu získá 3 body pro 

test.  

 
Test vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů. Pokud máte k dispozici 12 hráčů, vytvořte dvě skupiny. 
První tři a poslední tři budou hrát každý proti sobě pro vytvoření konečného žebříčku 1-6 a 7-12. 
 

"Trénink orientovaný hlavně na techniku vypne zábavu a radost z tréninku, které jsou 

obecně generovány hraním her." 

 

Varianty minihokeje 3 proti 3 pro stimulaci rozvoje tvořivosti a herní inteligence 

Chcete-li zařadit ještě více různých druhů tréninkového programu pro začátečníky ve věku 8 a 9 let, 

měli byste zanechat experimentů a věnovat se dále uvedeným variantám minihokeje. 
 

1.  Driblování s míčkem přes koncovou čáru  

Aby vstřelil platný gól, musí hráč ovládat míček na soupeřově koncové čáře.  
 

Variace:  

Po skórování drží úspěšný tým dále míček s cílem driblovat míček přes koncovou čáru na druhé 

straně.  
 

2.  Smíšený minihokej  

Jeden tým skóruje vystřelením zevnitř střelecké zóny do jedné z 2 m širokých branek, zatímco soupeři 

musí driblovat s míčkem přes jednu 6 m širokou branku (vyznačenou pomocí kuželů) na soupeřově 

koncové čáře. 
 

Variace:  

Po každém gólu si oba týmy vymění úkoly.  
 

3.  Minihokej s hendikepem   

Každý tým, který skóruje vystřelením zevnitř střelecké zóny soupeře nebo ovládá míček v jedné ze 

dvou 6 m branek soupeře, ztrácí hráče. To proto, aby tým, který vstřelil gól, musel hrát až do dalšího 

gólu o jednoho hráče méně než druhý tým (2 : 3). Pokud se týmu se třemi hráči podaří skórovat, třetí 
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hráč druhého týmu se vrací na hřiště, zatímco tým, který skóroval, opět jednoho hráče ztrácí (3:2). 

Tým, který skóruje při hře se dvěma hráči, získává jeden bod. Cílem obou týmů je skórovat třikrát ve 

hře v oslabení (2:3).  

 

Efektivní dotazování pro rozvoj herní inteligence  

 

Proč hrajeme minihokej s hendikepem?  

Protože se tak naučíte, jak se přizpůsobit různým herním situacím a jak neustále číst hru. Zpočátku 

budete hrát 3 : 3, pak 2 : 3 nebo 3 : 2, nebo dokonce 1 : 3 nebo 3 : 1. 

 

4.  Minihokej na dvě 6 m široké branky z kuželů  

Podívejte se na oficiální pravidla minihokeje. Místo střelby do jedné ze dvou branek zevnitř střelecké 

zóny musí útočník driblovat s míčkem přes jednu ze dvou 6 m širokých branek z kuželů. 
 

Variace:  

• Gól platí, pouze pokud každý ze tří hráčů hraje s míčkem alespoň jednou od okamžiku, kdy tým 

míček získal. 

• Gól platí, pouze pokud jsou všichni útočníci v okamžiku skórování na polovině bránícího týmu.  

• Gól platí, pouze pokud jeden z 3 útočníků je v okamžiku skórování na jeho vlastní polovině, čímž 

udržuje dobrou rovnováhu mezi útokem a obranou. 

 

5.  Minihokej s držením pozic v situacích 3 proti 2  

Každý tým musí mít jednoho hráče ve své vlastní střelecké zóně. Ostatní dva hráči zůstávají uprostřed 

hřiště. Každý tým se snaží udržet míček po dobu šesti sekund za současného napadání dvěma hráči 

soupeře. Jakmile se třem útočníkům podaří udržet míček pod kontrolou po danou dobu, hráč ve 

střelecké zóně se může pohybovat dovnitř hrací plochy spolu s dvěma spoluhráči proti třem 

soupeřům, kteří brání v postavení 2:1. Poté, co jeho tým ztratí míček, jeden ze tří útočníků se vrátí do 

své obranné zóny. Mezitím další dva hráči nyní brání proti třem novým útočníkům, kteří drží míček, 

než jim bude povoleno zahájení útoku. 
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Variace:  

• S výjimkou těchto pravidel platí oficiální pravidla minihokeje. Tým si musí přihrát míček čtyřikrát 

bekhendem, než se smí jeho obránce posunout do středu hrací plochy, aby spolu se svými spoluhráči 

skórovali do některé z branek protivníka. To zlepšuje specifické dovednosti, jako je přihrávání 

bekhendem nebo přihrávky na vzdálenost nejméně 10 metrů nebo dokonce i přihrávky z prvního 

dotyku.  
 

Efektivní dotazování pro rozvoj herní inteligence  
 

Co musí hráči dělat mezi získáním míčku a skórováním?  

• Držet bezpečně míček.  

• Vytvořit útok ve směru střelecké zóny.  

• Přihrát míček do cesty spoluhráčům kdykoli je to možné.  

• Vystřelit.  
 

Jaký je nejlepší způsob, jak udržet míček?  

• Vyhněte se zbytečným situacím 1 : 1.  

• Přihrajte míček k nohám spoluhráče kdykoli je to možné.  

• Běžte do prostoru, hledejte volné prostory a využívejte je.  

 

6.  Minihokej s jedním hráčem, který brání  

Jeden hráč z každého týmu musí vždy zůstat v jeho vlastní střelecké zóně a nemůže postoupit do 

středu hřiště (viz ilustraci na předcházející straně). Po každém gólu si tento obránce vymění místo 

s jedním spoluhráčem ze středu hřiště. 

 

Variace:  

Když tým vytváří útok, může se obránce posunout do středu hrací plochy za předpokladu, že jeden 

z jeho spoluhráčů se vrátí zpět k pokrytí jejich obranné zóny.  

 

Efektivní dotazování  

 

Proč by měl jeden ze tří hráčů zůstávat v obranné zóně?  

Protože se tím vytváří rovnováha mezi obranou a útokem a jsou tam pak další možnosti přihrávek. 

 

Jaké jsou úkoly hráče, který zůstává vzadu za jeho nebo jejími spoluhráči?  

• Hráč, který zůstává zpět, může pomoct, pokud jeho nebo její spoluhráči udělají defenzivní chybu a 

může pokrýt záda hráčům uprostřed. 

• On nebo ona může zaujmout postavení pro příjem zpětné přihrávky a může svou přihrávkou zahájit 

útok.   

 

• Gól platí pouze v případě, že všichni tři hráči útočícího týmu jsou v obranné polovině druhého týmu 

ve chvíli, když střelec střílí. To podporuje snahu všech tří hráčů útočit jako kompaktní blok. 

• Chcete-li zachovat rovnováhu mezi útokem a obranou, jeden ze tří útočníků musí být na jeho 

vlastní polovině hřiště, když je vstřelen gól. Tento hráč je pak v pozici, která mu umožní zpomalit 

protiútok soupeře, když by jeho tým ztratil kontrolu nad míčkem. 
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7.  Minihokej se třemi týmy  

Jeden tým ze tří útočí střídavě na dvě branky na obou koncových čarách.  Branky jsou hájeny jedním 

hráčem soupeře zůstávajícím pouze na koncové čáře, dalším obráncem, který zůstává pouze ve 

střelecké zóně a jedním záložníkem, který může bránit v každém místě jeho vlastní poloviny. Jakmile 

3 obránci získali míček a podaří se jim jej přihrát spoluhráči, útočníci se mají otočit a zaútočit na 

branky na druhé straně.  Po deseti útocích si tři týmy vymění postavení a funkce, dokud všichni 

nebudou desetkrát útočit a dvacetkrát bránit (ale v různých rolích). 

 

Efektivní dotazování pro rozvoj herní inteligence  

 

Jak poziční hra posledního obránce na koncové čáře ovlivňuje aktivity tří útočníků? 

Hráči by měli zaútočit na branku nejdále od posledního obránce, nejlépe pomocí dlouhé přihrávky. 

Když je míček v záloze, poslední obránce sleduje hru útočníků z pozice uprostřed mezi 2 brankami, aby 

mohl rychle bránit nebo pokrýt branku, na kterou je veden útok. 

 

8.  Minihokej: Třikrát jeden proti jednomu.  

Trenér vybere tři dvojice hráčů s podobnou výkonnostní úrovní. Tito soutěží navzájem ve stejné 

době, přihrají míček pětkrát stejnému hráči předtím, než je požádán o bránění pětkrát. Hra jedné 

dvojice končí vstřelením branky, nebo když míček opustil hrací plochu. V případě, že dojde k porušení 

pravidel je nařízen selfpas ve vzdálenosti nejméně 3 m. 
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9.  Kolmá přihrávka na vysunutého hráče  

Každý tým umístí útočníka (vysunutého hráče) do střelecké zóny soupeře. Tento útočník očekává, že 

obdrží přesnou kolmou přihrávku od jednoho ze dvou spoluhráčů, kteří nesmí opustit střed hřiště. 

Útočník zpracuje míček (nejlépe v postavení vedle branek, aby je viděl) a vystřelí na jednu z nich. 

Jak dovednosti jednotlivých hráčů stále více rostou, může trenér žádat nejen boční postavení, ale 

může také požádat, aby hráči používali jiné techniky přihrávek na útočníka s pravou nebo levou 

nohou vepředu. Jinak gól neuzná.  

 

Efektivní dotazování  

 

Kdy je nejlepší okamžik hrát kolmou přihrávku?  

Ihned po získání míčku, než má soupeř čas k přeskupení defenzivy. 

 

Jaké podmínky musí být splněny před tím, než může být zahrána kolmá přihrávka?  

Přihrávající a příjemce by měli mít vizuální dohodu (oční kontakt) tak, aby mezi nimi došlo  

k porozumění jejich úmyslů. Příjemce by měl vždy přebírat a zpracovávat míček v bočním postavení 

vedle branky, které mu umožňuje vidět, co se děje za ním. 

 

Je lepší přihrávat po zemi nebo vzduchem? Proč?  

Přihrávka po zemi je lepší, protože vysoké přihrávky komplikují a zpomalují hru.  Vysoké přihrávky 

mají za následek více chyb. 

 

Variace:  

• Záložníci mohou vstoupit do střelecké zóny až potom, co byl do něj přihrán míček. To přinutí 

vysunutého útočníka přijímat, ovládnout a orientovat se s míčkem do prostoru, kde není soupeř. 

• Útočníkovi není dovoleno skórovat. To znamená, že jeden ze dvou záložníků se musí rychle 

nabídnout útočníkovi ve střeleckém prostoru, kde on nebo ona dostává míček od útočníka a poté 

skóruje. 

 

Efektivní dotazování  

Co musíme udělat, abychom vstřelili gól?  

Jeden ze dvou záložníků musí běžet do střelecké zóny soupeře a nabízet se pro přihrávku. 
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Který ze dvou záložníků by měl nabíhat vpřed?  

Obvykle to bude hráč, který je nejblíže k útočníkovi. V některých herních situacích je lepší výměna 

křídel, protože záložník, který je dál, má pak volný prostor k naběhnutí k brance. 

 

Proč neběží dopředu oba záložníci?  

Pokud obránci získají míček, budou moct provést protiútok, protože nikdo pak nepokrývá střed hřiště. 

 

10.  Útok na diagonálně postavené branky  

Každý tým útočí na dvě diagonálně 

protilehlé branky a hájí další dvě branky. 
Cílem je skórování střelbou do jedné  

z těchto dvou branek zevnitř střelecké 

zóny nebo driblingem projít s míčkem přes 

jednu ze dvou 6 m širokých branek 

vyznačených pomocí kuželů. 
 

Variace:  

Trenér a jeho asistent (nebo hráč), každý 

za jednou koncovou čárou, náhle a 
současně změní barvu kuželů vytvářejících 

branky a vedou pak jednání hráčů k tomu, 

aby jeden tým vždy útočil na dvě ze čtyř branek stejné barvy. 
Gólu může být dosaženo pouze driblováním s míčkem přes branku z barevných kuželů stanovené 

barvy. Změna barvy branek při hře přispívá ke zlepšování vnímavosti hráče, neboť jejich zorné pole je 

oblast 360 stupňů. 
 

Efektivní dotazování  

 

Která ze dvou branek je nejlepší pro útočení?  

Hráči by měli zaútočit na branku, která je bráněna pouze jedním obráncem. Chtějí-li tak učinit, měli by 

vytvořit situace dva proti jednomu a využívat tohoto přečíslení k úspěšnému skórování. 

 

Jak by měl být útok proveden (během s míčkem nebo přihrávkami)?  

• Přihrávky činí hru rychlejší a umožňují efektivněji využít volný prostor.   

• Časté změny směru při běhu s míčkem můžou vytvořit více prostoru a dostat obránce do situace, že 

provede špatné rozhodnutí nebo poziční chybu. 

 

Jak může útočník vytvořit situaci, v níž jeho nebo její tým má výhodu přečíslení?   

Změnou směru při běhu s míčkem a pak přenášením hry.  
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11.  Vyberte si některou ze čtyř branek  

Tři útočníci vždy zaútočí na branku, která je méně bráněna. Trenér může určit, zda má být dosaženo 

gólu střelbou zevnitř střelecké zóny nebo driblováním s míčkem přes kteroukoli brankovou čáru 

(branka je 6 metrů široká).  

 
Variace:  

• Gól platí pouze v případě, že nejbližší obránce je vzdálen nejméně 5 metrů, když je míček 

driblingem proveden přes brankovou čáru. 
• Tým tří hráčů má 10 útoků s míčkem proti druhému týmu, který brání čtyři branky. Útok končí, když 

je dosaženo branky, nebo se míček dostal mimo hru, nebo když se obránce dotkne míčku. Každý útok 

začíná ve středu hřiště. Obránci se mají prosadit inteligencí a zaujmout postavení tak, aby zabránili 

útočníkům ve skórování. Cílem hry je naučit útočníky využít prostor s inteligencí a hrát tak bezpečně, 

že jsou schopni skórovat 10 krát z 10 útoků. 

• Čtyři branky můžou být umístěny kdekoliv na koncových nebo postranních čárách.  
 

Efektivní dotazování  

Jak mohu zakrýt směr mého útoku?  

Především během v jiném směru pro oklamání svého soupeře. Poté můžete zrychlit a změnit směr pro 

zanechání svého soupeře za sebou, nebo si míček obhodit kolem něj. 
 

Čemu musí věnovat pozornost útočník s míčkem?  

Musí zvednout své oči od míčku vzhůru (hlavu vzhůru, periferní vidění) tak, aby mohl vidět, co dělají 

obránci před brankami a to, co dělají jeho dva spoluhráči, aby mohl použít správnou taktiku. 

 

12.  Dejte svému útoku šířku  

Tato variace minihokeje vybízí hráče k vytvoření 

útoků hraných po stranách a dát jejich útokům 

šířku. Dvě 6 m široké branky jsou vytvořeny 

z kuželů umístěných v blízkosti postranních čar, 

asi v polovině délky každé poloviny hřiště. 

Útočníci nesmí zahájit útok v centru (nebezpečí 

protiútoku, pokud dojde ke ztrátě míčku), ale 

musí zaútočit pomocí křídel. Gól platí pouze 

v případě, že útok začal driblingem nebo 

přihrávkou míčku přes jednu z těchto dvou 

branek z kuželů ve středu hřiště. 
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13. Minihokej s jedním hráčem na každé postranní čáře  

Minihokejový tým je nyní tvořen pěti hráči, tři hrají uvnitř hřiště a jeden další hráč se nabízí pro 

přihrávku a pohybuje se na každé postranní čáře. Poté, co obdrží míček (nejlépe z opačné strany 

hřiště) a je na boční čáře, může vstoupit do hrací plochy, zatímco přihrávající hráč musí hřiště opustit. 

 

14.  Směrování útoků  

Použijte oficiální pravidla pro minihokej. Pokud tým skóruje do branky vpravo, získává tři body a 

pokud skóruje do branky vlevo, získává jen jeden bod. Tímto způsobem se obránci učí, jak uzavřít 

volný prostor a směřovat útok do strany, kde jsou lépe připraveni. 
 

15.  Udělejte to  

Po skórování útočníci okamžitě útočí na další dvě branky na druhém konci hřiště. Bránící tým je 

nemůže napadat uvnitř střelecké zóny, ve které právě skórovali. To znamená, že obránci mohou 

bránit jen protiútok ve středu hřiště. Tým, který vstřelí nejvíce gólů za sebou, je vítěz. Tato variace je 

obzvláště dobrá pro zlepšení koncentrace hráčů.   

 

Efektivní dotazování  

 

Co se naučíme, když budeme muset ihned po vstřelení branky zaútočit na branku na opačném 

konci?  

• Naučíte se, jak se rychle přizpůsobit nové situaci a hrát míček z přeplněné zóny, abyste dali vašemu 

týmu více času a prostoru na vytvoření šance skórovat.  

• Naučíte se, jak ovládat rychlost hry (můžete hru zrychlit nebo zpomalit).  

 

Jaký je nejlepší způsob, aby útočící družstvo skórovalo několikrát za sebou?  

Bezprostředně po skórování by se střelec neměl snažit běžet s míčkem, ale měl by jej hrát na 

spoluhráče, který již naběhl do prostoru uprostřed hřiště. Všichni hráči, kteří pomáhali v akci, která 

vedla ke gólu, by se měli vzdálit od sebe a od míčku a běžet do prostoru družstva soupeře na druhé 

polovině hřiště. 
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SOUTĚŽE PRO ÚROVEŇ 2   
 

MINIHOKEJOVÝ PĚTIBOJ  

 

Není pochyb o tom, že univerzální příprava mladého hráče je předpokladem pro pozdější úspěšné 

rozvíjení složitějších dovedností. Specifická hokejová příprava se stává velmi obtížnou, pokud 

nebyly dostatečně rozvinuté základní dovednosti a koordinace. 
Protože většina mladých trenérů má obrovskou touhu vyhrát další zápas (doufají, že pak budou více 

uznáváni rodiči a svým klubem), většinou zaměřují proces výuky a tréninku výhradně na ty specifické 

hokejové dovednosti, které do značné míry určují dosažené výsledky v soutěžích. Trénují samozřejmě 

to, co soutěž vyžaduje. Vzhledem k tomu, že soutěž vyžaduje, aby hráči aplikovali a realizovali 

základní hokejové dovednosti, trenéři se u hráčů soustředí výhradně na získávání a upevňování 

těchto dovedností. Nezbývá čas pro vytvoření bohatého a pestrého programu činnosti, který tvoří 

pevný základ pro budoucí úspěchy, méně zranění, méně odchodů z hokeje a větší motivaci v hokeji. 

 

Chcete-li podpořit (nebo dokonce to udělat jako jejich povinnost) mládežnické trenéry, aby nabízeli a 

zahrnovali do tréninků mnohostranné činnosti, pak je nezbytné změnit strukturu soutěží pro 

začátečníky. Když současná soutěž vyžaduje pouze hokejové znalosti a specifické dovednosti, je pak 

logické, že trenéři soustředí úsilí hráčů na jejich procvičování znovu a znovu. Nicméně když je tato 
soutěž nahrazena mnohostrannou soutěží, která vyžaduje mnoho dalších mnohostranných 

schopností nezbytných pro kompletního hokejistu - nastane úplně jiná situace. 
 

Minihokejový pětiboj pramení z těchto myšlenek a přesvědčení. Chcete-li pomoci hráči vyhrát 

pětiboj, jeho trenér připraví mladého hráče nejen ve specifických dovednostech pro minihokej tří 

proti třem, ale také v mnohostranném tréninkovém programu pro další dvě hry, které jsou vloženy 

mezi zápasy minihokeje.  

"Schopnost zpracovávat vizuální informace během hry (zpracování znamená jejich vnímání 

a pochopení nebo rozpoznání vzoru z tréninku) je základním prvkem výkonu vysoké 

úrovně" 
A.M. Williams  
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1. MINIHOKEJ S UDRŽENÍM POSTAVENÍ V SITUACÍCH 3 PROTI 2   

Každý tým musí mít jednoho hráče ve své vlastní střelecké zóně. Další dva hráči zůstávají ve středu 

hrací plochy. Každý tým se snaží udržet míček šest sekund, i když je napadán dvěma hráči soupeře. 

Jakmile se třem útočníkům podaří udržet míček po danou dobu, hráč ve střelecké zóně se může 

pohybovat vpřed po hřišti a skórovat spolu s dvěma záložníky proti třem soupeřům, kteří drží 

postavení 2 : 1. Když jeho nebo její tým ztratí míček, jeden ze tří útočníků se vrátí do střelecké zóny. 
Mezitím další dva hráči nyní brání proti třem útočníkům soupeře, kteří drží míček do doby, než 

dostanou povolení trenéra k útoku. S výjimkou tohoto pravidla platí oficiální pravidla minihokeje. 
Doba trvání: Dva intervaly po 7,5 minuty.   

 

2. KOORDINAČNÍ OKRUHY  
Každý tým se seřadí v jedné ze dvou branek v jedné střelecké oblasti. Dejte vizuální signál pro první 

hráče každého týmu, aby udělali následující: 

• Běžte 6 m na hranici střelecké zóny s cílem natáhnout ruku a dotknout se čáry s holí (1). 

• Vraťte se na startovní čáru, kde se dotkněte s holí jednoho ze dvou kuželů své branky (2). 

• Běžte ke kuželu, který se nachází ve středu hřiště (3), oběhněte jej a směřujte ke dvěma holím nebo 

jakýmkoli jiným překážkám (které leží v cestě běžícího hráče, který musí přeskočit přes 1,5 m-širokou 

"řeku"). 

• Přeskočte přes "řeku" (4).  

• Pokračujte v běhu směrem na startovní čáru a dotkněte se holí opět jednoho kužele (5). 

• Jakmile se dotkne hráč kužele svou holí, další hráč začne dělat totéž cvičení. Každý hráč má běžet 

dvakrát. 

• Vyhraje tým, který dokáže první dokončit dva okruhy.  
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3. MINIHOKEJ S KOLMÝMI PŘIHRÁVKAMI ZE STŘEDU HŘIŠTĚ 

Jeden hráč z každého týmu musí zůstat ve střelecké zóně soupeře, kde zůstává připraven přijímat 

kolmé přihrávky a pak skórovat do jedné ze dvou branek. Po každém gólu si musí tři hráči z každého 

týmu vyměnit pozice. Jakmile míček vstoupí do jedné ze střeleckých zón, všichni čtyři hráči ze středu 

hrací plochy se můžou pohybovat do této zóny, aby pomohli bránit nebo poskytli podporu svému 

útočníkovi. Doba trvání hry: Dva intervaly po 7,5 minuty.  

 

4. HONIČKA DVOU „LUPIČŮ“  
Jeden tým, složený ze tří "policistů“, je umístěn v jeho sídle (jedna ze dvou branek v jedné střelecké 

zóně). Trenér signalizuje začátek hry, hráči běží jeden po druhém do střelecké zóny, kde musí 

chytnout (dotknout se) lupičů, kteří se tomu pochopitelně snaží vyhnout. Jakmile se policista dotknul 

dvou různých hráčů, rychle se vrátí do svého sídla, aby udělil právo pronásledovat lupiče svému 

spoluhráči (musí se spoluhráče dotknout). Okruhy nebo označování končí, když všichni tři policisté 

odvedli svou práci a vrátili se do výchozího bodu. Jestliže jeden ze tří unikajících hráčů opustí 

střeleckou zónu, počítá se to jako by se jej policista dotknul. Chcete-li vyhlásit vítěze, sledujte čas 

každého týmu, jaký potřebuje pro "zatčení" zlodějů. Každý tým má označovat a unikat dvakrát.  
Hráči trénují běh bez nebo s holí, kterou by měli nosit pouze v pravé ruce. 
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5. MINIHOKEJ 3 PROTI 3  
Platí oficiální pravidla pro minihokej (ale bez výjimek nebo doplňků). Doba trvání hry: Dva intervaly 

po 7,5 minuty. 

 
Doba trvání celého pětiboje je asi 70 minut, jako je oficiální hrací doba hokeje. Tým, který vyhraje 

alespoň tři z pěti testů, je prohlášen vítězem minihokejového pětiboje.  
 

 
 

"Přírodní řád počítá s progresivním vývojem v čase." 
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TRIATLON 3 PROTI 3  A S I A   P R O T I   A M E R I C E  
 

Týmy:  Indie Pákistán Japonsko Malajsie  
Týmy:  ARGENTINA CHILE USA KANADA  
 

1. HRA: 3 PROTI 3 SE 4 BRANKAMI ŠIKMO PROTI SOBĚ (4X3MIN.)  
hřiště zápas výsledek 

1 IND-Arg.   

2 PAK-CHI  

3 JPN-USA  

4 MAL-CAN   

 

 
 

2. HRA: 3 PROTI 3 S PROTIÚTOKEM (4X3 MIN.)  
hřiště zápas výsledek 

1 MAL-CHI  

2 JPN-Arg.  

3 PAK-CAN  

4 IND – USA  

 

 

 
 

3. HRA: 3 PROTI 3 SE 2 ŠIROKÝMI BRANKAMI (4X3 MIN.)  
hřiště zápas výsledek 

1 IND-CHI  

2 PAK.USA  

3 JPN-CAN  

4 MAL-Arg  

 

 
 

KONEČNÝ VÝSLEDEK:  ……….. :  ……….  
                   (Součet vítězství)  

POZNÁMKA: Tento model můžete použít pro turnaj jakýchkoli 4 týmů. Počítají se pouze vítězství, 

každá výhra je ohodnocena 1 bodem 
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3 PROTI 3 SE 4 BRANKAMI ŠIKMO PROTI SOBĚ  
• Každý tým útočí na 2 branky, které mu byly přidělené a brání další dvě. 

• Neexistují žádné postranní auty.  
• Volné údery smí být zahrávány minimálně ve vzdálenosti 3 m od brankové čáry.  

• Hra je zahájena buly.  

• Pro vstřelení gólu musí hráč driblovat s míčkem z místa uvnitř hrací plochy přes jednu ze dvou 

protilehlých branek. 

• Doba trvání hry: 4 x 3 min. s přestávkou vždy 1 min.  

 

 

3 PROTI 3 S PROTIÚTOKEM  

Doba trvání hry: 4 krát 3 min.  

• Během 3 min. jeden tým útočí střídavě na dvě 20 m široké branky z kuželů.  

• Dva soupeři brání branku, zatímco třetí je umístěn v brance na opačné straně a čeká na přihrávku 

od svých týmových kolegů. 

• Po každém útoku se musí obránci vyměnit: jeden ze dvou se připojí k jeho spoluhráči v další brance 

pro obranu dvou proti třem. 

• Jakmile byl míček útočníky ztracen, měli by začít okamžitě napadat, ale nikdy za středovou čárou na 

vlastní polovině. 

• Gól je vstřelen driblováním přes brankovou čáru. Oba týmy mohou skórovat.  

• Každé 3 min. se vymění role mezi útočníky a obránci.  

• Volné údery můžou být provedeny nejméně 3 m od brankové čáry.  

 

 

3 PROTI 3 SE DVĚMA ŠIROKÝMI BRANKAMI  
• Rozměry hřiště: 22,90 m x 20 m (s brankami 20 m širokými).  

• Hra začíná buly.  

• Volné údery smí být zahrávány minimálně 3 m od brankových čar.  

• Pro dosažení gólu musí být míček převeden driblingem přes brankovou čáru soupeře.  

• Doba trvání hry: 4 x 3 min.  

 

Poznámka: není dovoleno měnit složení jakéhokoliv týmu v průběhu soutěží triatlonu. 
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PROPOZICE PRO VYTVOŘENÍ INTERNÍ LIGY MINIHOKEJE S VARIACEMI ROZVOJE 
Pro zajištění rozvoje herní inteligence jsou hráči ve věku 8 až 9 let vystaveni každý měsíc úpravou 

pravidel minihokeje odlišné, obtížnější a složitější hře: 
 

Říjen: MINIHOKEJ – JEDEN OBRÁNCE JE POVINEN ZŮSTAT VŽDY VE VLASTNÍ STŘELECKÉ 
ZÓNĚ (ZAJIŠŤUJÍCÍ HRÁČ)  

Listopad: MINIHOKEJ PODLE OFICIÁLNÍCH PRAVIDEL  
2. víkend: Gól platí pouze v případě, pokud se každý hráč dotkl míčku po jeho 
získání  
4. víkend: Gól platí pouze v případě, pokud jsou všichni hráči týmu v okamžiku 
skórování na polovině soupeře.   

Prosinec: MINIHOKEJ S DRIBLOVÁNÍM S MÍČKEM PŘES JEDNU ZE DVOU 6 M ŠIROKÝCH 
BRANEK, VYZNAČENÝCH KUŽELY  
2. víkend: Akrobatické dovednosti musí být prokázány při přechodu brankové čáry  
s míčkem.  
3. víkend: Gól platí pouze v případě, když jeden hráč zůstane na jeho vlastní 
polovině pro zajištění.  

Leden: MINIHOKEJ NA BRANKY DIAGONÁLNĚ PROTI SOBĚ  
1. a 2. víkend: Skórování vystřelením zevnitř střelecké zóny  
3. víkend: Skórování převedením míčku přes jednu z 2 brankových čar (6 m 
širokých).  
4. víkend: V průběhu vývoje hry jsou měněny pozice 4 branek.  

Únor: MINIHOKEJ - PŘED ZAHÁJENÍM ÚTOKU UDRŽET MÍČEK V DRŽENÍ PO DOBU ŠESTI 
SEKUND. JEDEN HRÁČ ZŮSTÁVÁ VZADU.    

Březen: MINIHOKEJ NA KTEROUKOLI ZE 4 BRANEK  
1. víkend: Skórování vystřelením zevnitř střelecké zóny.  
2. víkend: Skórování driblováním s míčkem přes kteroukoli brankovou čáru.  
3. víkend: Skórování provedením míčku přes kteroukoli branku. Protihráč musí být 
vzdálen více než 4 m.  
4. víkend: V průběhu vývoje hry jsou měněny pozice 4 branek.  

Duben: MINIHOKEJ S PŘIHRÁVKOU ZE STŘEDU HŘIŠTĚ NA VYSUNUTÉHO ÚTOČNÍKA  
2. víkend: Když míček dorazí do střelecké zóny, každý hráč se může pohybovat 
směrem k ní a do ní s cílem podpořit útočníka nebo napadnout příjemce míčku.  
4. víkend: Vysunutý hráč je jediný hráč, kterému není dovoleno vstřelit gól, což 
ukládá jednomu z jeho spoluhráčů povinnost pohybovat se do střelecké zóny a 
nabídnout se pro přihrávku, aby mohl skórovat. 

Květen: MINIHOKEJ S DLOUHÝMI PŘIHRÁVKAMI ZE STŘEDU HŘIŠTĚ PŘES KTEROUKOLI  
Z 2 BRANEK  
1. a 2. víkend: Čtvrtý hráč se nabízí za 2 brankami k příjmu dlouhé přihrávky 
v bočním postavení mimo hrací plochy pro minihokej.   
3. a 4. víkend: Čtyři hráči brání obě branky v pozici před nimi uvnitř hřiště.  
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SMĚŘOVÁNÍ DÁLE K HOKEJI 6 PROTI 6 

VÝVOJ MINIHOKEJOVÝCH SOUTĚŽÍ 

1 Minihokej 3 proti 3: 
Jeden hráč na každé straně musí zůstat v opačné střelecké zóně (kvůli kolmým přihrávkám). 

2 Minihokej 4 proti 4: 
Tři proti třem ve středu, aniž by jim bylo dovoleno tento prostor opustit. Úkolem některého 
z těchto 3 hráčů je přihrát míček přes některou ze dvou protilehlých branek, které musí 
bránit čtvrtý hráč každého týmu.  
Tento obránce zůstává v jeho vlastní střelecké zóně a zakládá útoky.  

3 Minihokej 5 proti 5: 
Gólu může být dosaženo, když tři hráči ve středu dokáží přihrát míček ze středu na jednoho 
ze dvou vysunutých hráčů, kteří přijímají míček za jednou z branek soupeře (branky jsou 
vyznačeny kužely).  

4 Minihokej 5 proti 5: 
Namísto tří pouze dva hráči jednoho týmu ve středu hřiště smí přihrát ze středu hřiště na 
vysunutého útočníka za brankou z kuželů, to znamená, že tento hráč je mimo hřiště.  
Pátý hráč, obránce, který je umístěn vevnitř střelecké zóny před vysunutými útočníky, se 
snaží zabránit kolmým přihrávkám pomocí dobrého předvídání.  
Takto hrají 2 proti 2 se 2 vysunutými útočníky a dalším obráncem ve vlastní střelecké zóně.  

5 2 proti 2 na hřišti pro minihokej se dvěma vysunutými útočníky a dalším obráncem 
a brankářem 

Stejně jako v čtvrté hře se hraje na hřišti pro minihokej a navíc tato hra umožňuje situace  
2 proti 1 v blízkosti střeleckého kruhu pro hru 6 proti 6 a střelbu na branku, hájenou 
brankářem. 
Jakmile je míček zahrán ven ze středu hřiště k jednomu z vysunutých útočníků, oba nadále 
pokračují ve hře mimo hřiště na minihokej. Tímto způsobem budeme hrát 6 proti 6 ve 3 
různých sekcích hřiště pro hokej 6 proti 6.   

6 Každá skupina hráčů (brankář, obránce, záložníci a vysunutí útočníci mají plnit různé role ve 
hře se 6 hráči, které musí nejprve pochopit a pak se pokusit experimentovat. 

7 Každých 7,5 minuty trenér požádá hráče, aby si vyměnili pozice a plnili zcela jiné úkoly. Jako 
vývoj jsou dvě branky z kuželů na koncové čáře hřiště pro minihokej odstraněny a vysunutí 
útočníci se pohybují volně na libovolnou stranu, aniž by vstoupili do hrací plochy. 

8 Jakmile jeden ze dvou středových hráčů přihraje míček na jednoho z jeho nebo jejích 
vysunutých útočníků, on nebo ona se mohou pohybovat ze středu, stejně jako jeden bránící 
hráč středu druhého týmu s cílem podpořit útočící nebo bránící působení jejich spoluhráčů. 

9 Hokej 6 proti 6: 
Zahrajte si volnou hru, bez omezení hráčů v jejich funkcích a postavení (jako jsme to udělali  
v předchozích hrách). 

 

  

Všechny aktivity navrhované v úrovních 1 a 2 mají za cíl, aby se hráči ve věku méně než 10 let mohli 

naučit jak si užít a úspěšně hrát minihokej. Všechny hry (základních schopností, jakož i zjednodušené 

hry) uvedené v této kapitole spolu s jejich soutěžemi na míru, jsou považovány za mnoho kusů, které 

tvoří kompletní puzzle s názvem minihokej. 
Tak jak děti hrají minihokej, přezkoumávejte s nimi hry pro základní schopnosti v úrovni 1 a ty 

obtížnější a složitější na úrovni 2 (všechny z nich by měly být považovány za opravná cvičení pro 

minihokej). To jim pomůže zlepšit a upevnit většinu hokejových základů. 
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Kromě toho, že hráči trénují různé varianty minihokeje (včetně minihokejového pětiboje), díky 

dvěma brankám pro útok i pro bránění si dále upevňují základní dovednosti přihrávání, příjmu, 

napadání a hraní her, aniž by byli v držení míčku. 
Minihokej je důležitým nástrojem pro výuku mladých hráčů, aby získali zkušenosti v takových 

důležitých schopnostech jako vnímání, předvídání a rozhodování, které jsou zásadní pro úspěšnou 

hru 5 proti 5 ve věku 10 let a 6 proti 6 ve věku 11 let.  

 
 

"Není pochyb o tom, že cvičení je zapotřebí pro lepší techniku, ale trénovat ji bez vazby na 

reálnou herní situaci má jen malou hodnotu, protože skutečný smysl dává 

upřednostňování obsahu před nácvikem." 
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Kapitola 5:  Hry pro hokej 5 proti 5 

          a hokej 6 proti 6 

 
Úroveň 3 

 

 

 

"Když uděláme to, co jsme udělali vždy, nikdy nedospějeme dále. " 
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Pochopit hokej zahrnuje pochopení, jak se hra vyvíjí a probíhá. Trenér musí naučit hráče nejen 

mnoho individuálních i týmových dovedností, ale také dovednosti myšlení. Bez pochopení 

nejběžnějších situací, které se vyskytují ve hře, je těžké přijmout správná rozhodnutí; na druhé straně 

nelze tato rozhodnutí provést bez zvládnutí herních dovedností. Nejpřirozenější způsob, jak rozvíjet 

"dovednosti čtení a reakce" je vystavit mladé hráče mnoha různým zjednodušeným hrám, které učí 

hráče, jak být na správném místě na hřišti v pravý čas. To je přesně to, k čemu jsou určeny 

zjednodušené hry v Úrovni 3.  
 

Čtení hry znamená sledovat a analyzovat umístění spoluhráčů, soupeřů, míčku, stejně jako rychlost a 

směr hry. Tato schopnost umožňuje účastníkům předvídat příští hru. 
 

 

TŘI ZÁKLADNÍ HERNÍ SITUACE  

Vše, co se děje na hokejovém hřišti se vyskytuje v jedné z těchto tří situací:  

 

1. Míček je ztracen a ani jeden tým jej nemá.  

 

2. Tým má míček v útoku.  

 

3. Tým je v obraně, brání soupeři ve skórování.  

 

Tyto tři podmínky se často střídají, ale během každé z nich je hráč musí neustále číst a reagovat na 

ně. Jak reagovat závisí na pozici hráče ve vztahu k míčku a jeho blízkosti k vlastní brance týmu. Zlaté 

pravidlo, předpoklad předvídání jakéhokoli herní situace je, že hráč musí sledovat hru, aby mohl 

vnímat situaci, teprve potom může reagovat. Otočení se zády ke hře (jak činí například mnoho 

vysunutých útočníku, když obdrží míček) je zásadní chybou. 

 

Hra při ztrátě míčku  
Reakce hráče, který je nejblíže ztraceného míčku určuje, zda tým bude v útoku nebo v obraně. První 

myšlenka tohoto hráče by měla být defenzivní, dokud on nebo ona nemůže perfektně přečíst situaci. 
Obecně platí, že nejbližší reakcí hráče na ztracený míček je, aby se stal hráčem s míčkem (aby jej 

získal). Zatímco došlo ke ztrátě míčku, všichni ostatní hráči podílející se na herní situaci (spoluhráči 

možného útočníka a ti, kteří jsou možní obránci) musí znát v předstihu jejich role v případě, že jejich 

týmový kolega vyhraje, prohraje, nebo se zapojí do hry o ztracený míček. Dokáže během hry  

o ztracený míček hráč správně rozpoznat svou blízkost nebo blízkost k míčku?  
 

Ví, jak vyhodnotit svou vzdálenost k míčku (v souvislosti s tím i k nejbližšímu soupeři), s přihlédnutím 

ke své a soupeřově rychlosti? Když situace není jasná, dokáže rozeznat, zda mu jeho vzdálenost od 

vlastní branky umožňuje učinit ofenzivní nebo defenzivní rozhodnutí? Statistiky ukázaly, že tým, 

který vyhraje nejvíce ztracených míčků, obvykle také vyhrává zápas. Proto, k vylepšení počtu znovu 

získaných ztracených míčků, by se hráči měli soustředit na získání těchto ztracených míčků!  
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Ofenzivní hra  

Ten hráč, který je nejblíže k míčku volí mezi obehráním svého protihráče nebo přihrávkou, ale měl by 

také zvažovat pozice svých spoluhráčů dále od míčku. Někteří z nich by jej mohli podpořit a připojit se 

k útoku. Čím více podpory hráč s míčkem dostává, tím má více možností. Měl by mít možnost 

nejméně tři bezpečných přihrávek na své spoluhráče, kteří svým volným během dávají šířku a 

hloubku útoku a pomáhají roztáhnout obranu. Šířka útoku je určena tím, jak daleko jsou pozice, které 

spoluhráči obsadili u postranních čar a zda zaujali všechny útočné pozice. Záleží také na tom, kde jsou 

spoluhráči v centrální části, z níž je nejjednodušší pohyb s míčkem nebo přihrát míček. Hloubka útoku 

je vzdálenost mezi hráči, kteří jsou nejblíže a nejdále od míčku v poli. Kdykoliv je to možné, měla by 

být nízká, střední a velká hloubka pro útok. 
 

Má velký význam jak rychle se uskuteční přechod z obrany do útoku a obráceně. Moderní hokej je 

hra rychlých přechodů. Nejvíce nebezpečné útočné situace mohou být vytvořeny po úspěšném 

napadení, když nový útok je uskutečněn doslova během vteřiny. Obecně to ale zabere více času pro 
obránce, aby si uvědomili, že musí změnit své role.  

 
Útočníci, kteří využijí rychlý přechod z obrany do útoku, obecně útočí do neorganizované obrany, 

zatímco pomalý přechod může mít za následek, že útok je již veden proti organizované obraně. 
 

První hráč, který buď přehraje svého soupeře a vede míček ve hřišti (nebo jej přihraje na nejbližšího 

svého spoluhráče) a jeho nejbližší spoluhráč jsou klíčoví hráči. Když útočník bez míčku vytváří 

možnosti přihrávek, přechod se stává mnohem rychlejší než v případě, kdy je držitel míčku nucen 

běžet s míčkem s cílem vytvořit pro sebe prostor a čas. 
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Defenzivní hra  
Hráč druhého týmu, který nebyl tak blízko k míčku, když došlo k jeho ztrátě, se stává obráncem. On je 

klíčovým hráčem pro obranu: koneckonců, jeho rychlost a druhy pohybů určí, jak musí jeho 

spoluhráči bránit. Pokud je agresivní, jeho spoluhráči brání osobně jeden na jednoho, ale pokud je 

první hráč pasivní, jeho spoluhráči brání pouze zónově. 
 

Měl by rychle vyvíjet tlak na hráče s míčkem a ve stejné době by měl dostat bezprostřední podporu 

od nejbližšího spoluhráče a zbytku bránících hráčů. Role těchto obránců závisí na jejich vzdálenosti od 

míčku a také zda jsou druhý, třetí, čtvrtý nebo pátý nejbližší hráč k napadajícímu spoluhráči. Zatímco 

čelí míčku a protihráči současně s kroužením nebo otáčením hlavy po celou dobu, obránce se může 

rozhodnout napadnout soupeře, aniž by zapomínal na výběr správného postavení mezi útočníkem a 

svou vlastní brankou. Zmenší nejbližší bránící hráč prostor a času držitele míčku? Získá okamžitou 

podporu od svého bránícího spoluhráče? Dá celá obranná skupina ještě okamžitou podporu 

napadajícímu hráči poté, kdy se zdá zřejmé, že soupeř získá volný míček? Hráč s míčkem, který je 

napadán nejbližším obráncem, často není nejnebezpečnějším hráčem, ale je to někdo z potenciálních 

příjemců míčku. 
 

Součástí práce trenéra je sledovat, jak jeho obránci provádějí tyto čtyři typy hry nebo role: 

1. Jako hráč s míčkem  

2. Hráč napadající držitele míčku  

3. Hráč podporující držitele míčku  

4. Hráči, kteří pokrývají napadajícího obránce nebo oblast dál od míčku  

Čím více mladý hokejista chápe hru, tím lépe on nebo ona bude schopen vidět, číst a reagovat na 

všechny herní situace. 

 
Foto: Dušan Hrazdíra 

"Mládež spíše preferuje, aby byla stimulována než aby dostávala instrukce"! 

Johan Wolfgang von Goethe 
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ORGANIZACE TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY  

Zde je několik doporučení pro strukturování tréninku pro hráče mladší než 12 let: 

 

1. Místo úvodního zahřívání (které není povinné pro děti mladší než 12 let), by měl trénink vždy 

začínat zjednodušenou hrou, ve které trenér představuje konkrétní herní problémy související 

s několika hráči z každého týmu. 

 

2. Během 10 minut hry sledovat a analyzovat technické a taktické herní výkony hráčů. Po této hře 

zařaďte a provádějte sérii opravných cvičení ke zdokonalení problémových situací, které jste objevili.  

Volba těchto opravných cvičení závisí na technicko-taktických aspektech, které snížily kvalitu hry 

(například můžete pracovat na napadání ve správný okamžik, ani příliš pozdě ani příliš brzo nebo na 

dovednostech příjmu míčku). 

 

3. Po tréninku samostatných dovedností (vždy vnímáno jako funkce výkonnosti ve zjednodušené hře), 

tuto hru vyhodnoťte. Podívejte se, zda tyto nedostatky, které jste předtím zaznamenali, byly 

odstraněny pomocí korekčních cvičení nebo zda je také ještě třeba zlepšit jiné aspekty hry. 

Prostřednictvím systematického dotazování od vás jako trenéra mohou hráči obdržet vědomí 

důležitosti specifické hokejové znalosti; požádejte je, aby pracovali podle správných vzorů. 

 

Foto: Dušan Hrazdíra  
 

"Když budete znát sám sebe a znát vaše soupeře, zvítězíte v každé bitvě. Úspěch se skládá 

z řady malých denních vítězství. "  

Sun Tsu  
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Další tréninkové tipy:  
 

• Chcete-li usnadnit pozorování, analýzu, rozhodování a motorickou odpověď od mladých hráčů, 

nikdy by se nemělo více než šest dětí za tým účastnit ve zjednodušené hře. 

 

• Prostor, ve kterém se odehrává zjednodušené hra, by měl být zpočátku spíše široký a hluboký, aby 

dal hráčům dostatek času se rozhodnout pro pohyby a dost prostoru pro jejich provedení. Pouze  

v případě, že úroveň techniky je dostatečně vysoká, aby pozornost hráčů upozornila na další 

neodmyslitelné aspekty v hokejové hře, měl by kouč snižovat čas a prostor. Postupně pak se tyto 

parametry podobají těm z oficiální soutěže.  

 

• Vzdělávání a zdokonalování základních dovedností a schopností musí být považováno za důležitou 

součást každého tréninku. Čím více herních situací budete prezentovat hráčům v tréninku, tím více 

budou schopni přenášet zkušenosti do hry. 

 

• Mělo by být samozřejmé, že se střídají cvičení a hry s vysokou intenzitou s těmi s nízkou intenzitou. 

 

• Vzhledem k tomu, jak se zlepšují herní schopnosti, měly by být mnohostranné hry zařazovány stále 

méně často do tréninku. Mnohostranné hry, kromě toho, že jejich používání přispívá k intenzitě, 

variabilitě a zábavě v tréninku, jsou také nedílnou a důležitou součástí rozvoje základních 

schopností a způsobilostí. 

 

• Trénink koordinačních dovedností a fyzických schopností (např. různé druhy odporu, rychlosti a síly) 

by měl být nedílnou součástí obsahu tréninkové jednotky. 

 

• V této fázi, v Úrovni 3, díky zlepšení hráčského vnímání a schopnosti abstrakce, namísto vysvětlení 

určené dovednosti nebo taktického prvku v detailu, trenéři potřebují zajistit pouze ukázku provedení. 

To je obvykle dostatečné, aby to hráčům umožnilo reprodukovat s lehkostí stejný vzor. 

 

• Je obzvláště důležité pro trenéry přistupovat ke všem stejným způsobem a neprojevovat 

zvýhodňování. Obecně platí, že jsou předpubertální hokejisté spokojeni s jejich trenéry v případě, že 

jsou spravedliví ke každému. 

 

"Vědět, kdy se nehýbat, je stejně důležité jako vědět, jaký pohyb udělat." 

  



Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 228 z 418 
 

 

ZJEDNODUŠENÉ HRY PRO 3 PROTI 3  

Zjednodušená hra je stále ideálním rámcem pro objevování, pochopení a řešení konkrétních 

problémů souvisejících s hrou. 
  

1. zjednodušená hra:  

ZVLÁDNUTÍ DRŽENÍ MÍČKU 3 PROTI 1  

 

Vyznačte dva sousedící čtverce o straně 8 až 10 metrů. V jednom drží tři útočníci míček proti 

jednomu obránci. Ve vedlejším čtverci čekají dva spoluhráči obránce na přihrávku od svého 

spoluhráče, pokud jeho nebo její obrana 1 proti 3 uspěje. Jakmile bránící tým získá míček, bývalý 

obránce se připojí ke dvěma spoluhráčům ve vedlejším čtverci se snahou společně udržet míček 

v jiné situaci 3 proti 1. 
 

Přepnutí hry z jednoho do druhého čtverce také nastane, když jeden z útočníků poruší pravidla nebo 

útočníci hráli s míčkem po stanovenou dobu. V obou případech obránce přihrává z postranní čáry na 

jednoho spoluhráče v přilehlé oblasti, s obránci ve vzdálenosti nejméně 3 metry. Bezprostředně po 

úspěšné přihrávce se tento hráč připojí k členům svého týmu v přilehlé oblasti. Tady je jejich úkolem 

udržet vlastnictví míčku v nové situaci 3 proti 1. Pokud jednomu obránci dojde energie, může se on 

nebo ona vyměnit se spoluhráčem z přilehlého čtverce. Po 5 minutách nácviku zorganizujte soutěž  

s jedním hráčem ve vedlejším čtverci, který bude počítat sekundy držení míčku. 
 

Doba trvání hry: tři intervaly po 3 minutách. Po 9 minutách hry je vítězem tým, který dosáhne 

nejlepší čas. Po každé změně plochy (čtverce) dojde k výměně hráče u bránícího družstva. 

 
 

"Hráč by se měl vždy snažit dosáhnout toho, že místo aby byl závislý na svém soupeři, měl 

by učinit svého soupeře závislým na sobě. Jak? Tím, že bude mít vždy v držení míček." 

Pep Guardiola  
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Variace:  
* Po přihrávce na spoluhráče se musí útočník přesunout alespoň 5 metrů ze své předchozí pozice. 

Použití tohoto pravidla pomáhá rozvíjet orientaci jednotlivých hráčů a jejich vnímání. 

 

* Chcete-li podpořit kontrolu nad míčkem, uložte útočníkům povinnost hrát přihrávky vzduchem. 

Přihrávky po zemi zakažte.  

 

* Počítejte počet po sobě jdoucích přihrávek hraných výhradně bekhendem. 

 

* Počítejte počet přihrávek prvním dotykem během jednoho držení míčku týmem.  

 

* Zařaďte tři útočníky proti jednomu obránci v obou hracích plochách. Vyhrává skupina, která udrží 

míček déle. 

 

Cíle tréninku:  

* Naučit se nehrát míček do dosahu hráčů soupeře.  

 

* Naučit se přihrát s přesným načasováním, ne příliš brzy a příliš pozdě.  

 

* Naučit se kdy přihrát a kdy driblovat.  

 

* Naučit se přihrát přesně, dost rychle a bez předešlé signalizace dráhy přihrávky.  

 

* Po přihrání míčku být připraven jej znovu přijmout; naučit se podporovat držení míčku spoluhráčem 

a zvážit podporu, kterou mu poskytují jeho spoluhráči.  

 

* Jako obránce se naučit napadat držitele míčku a předvídat soupeřovou hru.  

 

Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence: 

 

Kam by se měli v ideálním případě umístit dva spoluhráči obránce vedle něj?  Vysvětlete proč!  

Bylo by ideální, kdyby se 2 spoluhráči nabízeli pro přihrávku tak daleko od středové čáry, jak je to 

možné.  Přitom pak budou mít dostatek času na příjem a zpracování míčku (protože obránci jsou 

daleko) jakož se i rozhodnout o dalším svém tahu. 

 

Jaké jsou úkoly 3 útočníků, kteří by měli zachovat držení míčku tak dlouho, jak je to možné? 

Obecně platí, že by měl být míček přihráván pouze tehdy, když je držitel míčku pod tlakem. V případě, 

že oba spoluhráči podporují držitele míčku, by přihrávka měla být provedena na lépe umístěného 

hráče, který je dále od jediného obránce.  

Ale v případě, že nikdo není k dispozici pro přihrávku, může hráč s míčem driblovat do volného 

prostoru, aby získal nějaký čas pro přihrávku nebo pro vyhledání lepší možnosti pro přihrávku. 

Při driblingu by měl útočník chránit míček vlastním tělem, umístěným mezi obránce a míček. 

Každá přihrávka musí mít dostatečnou rychlost a její směr by neměl být signalizován očima nebo 

jakýmkoliv pohybem těla. 

Po úspěšné přihrávce by se přihrávající hráč měl okamžitě nabízet v neobsazeném prostoru.  



Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 230 z 418 
 

 

Kdy by se měl útočník vyhnout přihrávce a místo toho držet míček blízko u svých nohou?   

V případě, že nevidí žádnou možnost přihrávky, by měl držet míček ve svém vlastnictví a driblovat do 

neobsazeného prostoru, kde by mohl získat nové úhly pro přihrávku. 

 

Jak by měl napadaný útočník řešit situaci 1 proti 1?  

Hráč s míčkem musí umístit své tělo mezi obránce a míček a chránit jej tak dlouho, dokud nedostane 

podporu od spoluhráče. 

 
Foto: Dušan Hrazdíra  

 

Jaké jsou vlastnosti dobré přihrávky?  

Dobrá přihrávka vždy dorazí ke spoluhráči, který není okamžitě pod tlakem obránce. Dobrá přihrávka 

není provedena příliš brzy nebo příliš pozdě a umožňuje spoluhráči hrát s míčkem v příznivějších 

podmínkách. Dobrá přihrávka má dostatečnou rychlost a bude provedena bez toho, aby obránci byl 

signalizován úmysl přihrávajícího. Dobrá přihrávka je obecně hrána po zemi, kde může být lépe a 

rychleji zpracována než přihrávka vzduchem. 

 

Proč bychom se přihrávkám vzduchem měli vyhnout, pokud je cílem zachovat držení míčku?  

Přihrávky hrané po zemi jsou rychlejší a snáze zpracovatelné než přihrávky vzduchem. 

 

Řekněte mi, kdy v této konkrétní hře vzniká ideální okamžik pro přihrávku?  

Když je útočník pod plným tlakem soupeře, měl by raději přihrát. To znamená, že přihrávka se narodí 

z nevyhnutelnosti.   

 

Vysvětlete, co je úkolem hráče, který přihrál úspěšně míček!  

Ihned po jeho úspěšné přihrávce by měl opustit svou pozici a nabídnout se zase v oblasti, která není 

kontrolována žádným soupeřem. 
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Když je cílem týmu udržet míček měli byste přihrát míček do běhu svému spoluhráči, nebo přímo 

jemu na forhend? 

Pro usnadnění příjmu míčku svým spoluhráčem by měl být míček přihrán přímo na jeho forhend. 

 

Kdy musíte hrát blížící se míček přímo (s jedním dotykem) a kdy se máte rozhodnout jej ovládnout?  

V případě, že mne soupeř napadá v okamžiku obdržení míčku, tak jej hraji prvním dotykem a nechci jej 

ovládnout, protože to zahrnuje rizika ztráty míčku.  

 

V případě, že útočník ztratí držení míčku, co od něj očekáváme, aby udělal?  

Útočník (stejně jako všichni jeho spoluhráči) by měl přejít do obranné funkce bez vytvoření pauzy mezi 

útočením a bráněním. 

 

Co udělá inteligentní obránce, když předstírá, že chce získat míček od 3 útočníků (situace 1 proti 3)?  

Přistupuje k držiteli míčku diagonálně takovým způsobem, že jej pobízí k tomu, co obránce očekával: 

Přihrání míčku soupeři, kterého obránce záměrně nehlídal. 

 

Opravná cvičení:  
Většina her v "Přihrávky, příjem míčku a hry se střelbou", stejně jako všechny zjednodušené hry  

2 proti 2 jsou dobrý materiál pro opravná cvičení. 

 

 

Foto: Dušan Hrazdíra  

 

"Není správné hodně pomáhat hráčům a dělat pro ně věci, které by mohli a měli dělat na 

vlastní pěst." 
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2. zjednodušená hra:  

RYCHLÝ ÚTOK  

Vytvořte hřiště pro hru 5 proti 5 nebo 6 proti 6. Rozdělte děti na tři útočníky a tři obránce,  

s přídavným brankářem. Tři útočníci začínají s míčkem od středové čáry a snaží se porazit obránce 

(„zametače"), který se nachází v přední části střeleckého kruhu. Když se útočníci poprvé dotknou 

míčku na středové čáře, dva obránci nacházející se 8 až 12 metrů za nimi začínají pronásledování a 

snaží se pomoci zametači, který dělá všechno proto, aby útok zpomalil. 

Útok končí  

• když je dosaženo branky,  

• když útočníci poruší pravidla,  

• když míček opustí hrací plochu, nebo  

• když se obránci dokáží dotknout míčku třikrát po sobě, nebo si jej přihrát jednou mezi sebou.   

 

Když se obránci dopustí porušení pravidel uvnitř kruhu, bude nařízen trestní úder ze 7 m proti 

neutrálnímu brankáři. Po pěti rychlých útocích si oba týmy vymění postavení a funkce, dokud každý 

tým nebude bránit a útočit 10 krát. Po každém útoku dojde k výměně "zametače". Ve druhé sérii 

útoků musí hráči v útoku stejně jako v obraně hrát na jiných postech. Obránci, kteří podporují 

zametače, můžou nyní také začínat z různých pozic na obou postranních čárách. 

 

Po prvním tréninku použijte otevřené otázky pro práci s vašimi hráči, jak by mohl být rychlý útok 

nejúčinnější vzhledem k driblingu nebo přihrávkám, kdy driblovat, kdy přihrát a kam utéct bez míčku. 

 

Variace:  
• Po úspěšném napadení nebo zastavení musí obránci přihrát míček přes středovou čáru nebo přes 

jednu ze dvou branek, které by měly být postaveny na středové čáře v pozicích křídel.  

• Útočníci si nesmí přihrát míček více než třikrát (nebo můžete určit pouze dvakrát). 

• Tři útočníci hrají proti dvěma obráncům, s jedním napadajícím zezadu (tato varianta je určena pro 

pokročilejší hráče.) 

 

"Postoj hráče je pro trenéra důležitější než jeho schopnosti." 
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Cíle tréninku:  

 
• Upevnit provádění základních dovedností driblování, přihrávání, příjmu a skórování ve vysoké 

rychlosti. 

 

• Vytvořit správné návyky pro protiútok: například chtít přihrát míček z hloubky pole přímo do dráhy 

spoluhráče, přijímat míček v běhu, používat přihrávky z prvního dotyku místo příjmu a ovládání míčku 

před provedením přihrávky.  

 

• Naučit se číst hru: vědět, kdy přihrát a kdy ne, vždy s ohledem na akce tří obránců, což je podmínka 

útočné hry. 

 

• Naučte se vyhledávat efektivní útok. Tři útočné akce jsou lepší než čtyři. Po dopravení míčku na 

centrálního obránce před kruhem, úhlopříčná přihrávka do běhu jednoho z podporujících spoluhráčů 

na obou stranách umožní spoluhráči, který běží z pozice křídla do pozice vnitřního útočníka, dostat se 

k dobré střelbě z dobrého úhlu. To nakonec zajistí úspěšné zakončení rychlého útoku. 

 

• Naučit se spolupracovat v obraně a systematicky zbrzdit protiútok když je tam příliš málo 

podporujích spoluhráčů.  

 

Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence: 

 

Který z 3 útočníků by měl mít míček při zahájení rychlého útoku?  

To závisí na postavení 3 obránců před a za útočníky. Obecně by měl mít míček střední útočník, protože 

má nejkratší cestu ke skórování a nejlepší možnosti přihrát. 

 

Jak střední útočník zahájí rychlý útok? Pomocí přihrávky na jedno z křídel nebo s rychlým 

driblingem? 

Přihrávka na jedno z křídel by mohla zpomalit útok a dát 2 obráncům přicházejícím zezadu příležitost 

zasáhnout. Ale když se střední útočník s míčkem rychle pohybuje do prostoru na levé nebo pravé 

straně středního obránce, tak jej nutí, aby opustil jeho pozici uprostřed. Pak musí být provedena 

přihrávka do opačné strany do běhu druhého křídla, které mezitím zaujalo více centrální pozici u tyče 

nejblíže k němu. To mu umožní optimální úhel střelby.  

Foto: Dušan Hrazdíra  
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Kdy nastane nejlepší okamžik pro provedení přihrávky?  

Když je střední obránce zaměstnán napadením tak může být zahrána přihrávka do běhu jednoho 

z podporujících spoluhráčů. Dobré načasování přihrávky (ne příliš pozdě, ani ne příliš brzy) stejně jako 

její směr nedovolí žádnému z obránců, aby se zabránil útočníkovi v převzetí míčku a vystřelení na 

branku v této situaci 2 proti 1. 

 

Které faktory musí střední útočník vzít v potaz před přihrávkou?  

Přihrávka nezávisí jenom na pozici středního obránce (je obránce v čelní nebo v boční pozici?), ale 

také na chování a blízkosti 2 obránců, kteří se vrací zpět zpoza 3 útočníků stejně jako na dostupnosti 

obou podporujících křídel (kdo má lepší úhel pro střelbu?). 

 

Jaká je ideální pozice středního útočníka, když je jedno z křídel v držení míčku? 

V případě, že střední obránce napadá křídlo v držení míčku, střední útočník by se měl pohybovat zpět 

nebo běžet do prostoru za obránce (nabídnout se pro kolmou přihrávku). Třetí útočník se vždy 

přizpůsobí tomu, co dělají jeho další dva spoluhráči. 

 

 
Foto: Dušan Hrazdíra  

 

"Zařazení opravných cvičení nebo her je důsledkem obtíží, které trenér pozoroval během 

celkového provádění zjednodušené hry." 
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Jaké jsou úkoly obou útočníků bez míčku?  

Mají podporovat držitele míčku, vždy zůstávat za míčkem (není to ale nutnost, platilo to, když se ještě 

hrálo na ofsajd) a umístit se dostatečně daleko od obránce, aby jej tento nemohl napadat, když hledá 

pozici k vystřelení na branku, v ideálním případě před nejbližší tyčí branky.  

To umožňuje optimální úhel střelby.  

 

Při přihrávce, které další poznámky byste chtěli přidat?  

Když útočník přihrává:  

- neměl by nikdy signalizovat směr přihrávky a měl by obránce uvést v omyl pomocí klamavých 

pohybů a fint nebo koukáním do jiného směru.  

- měl by směřovat míček do běhu spoluhráče, aby mu umožnil příjem míčku na úrovni obránce nebo i 

za jeho úrovní.  

- měl by se okamžitě nabízet před nebo za držitelem míčku, aby útok mohl pokračovat.   

- měl by to udělat s preferencí do opačného směru pohybu jeho útočícího spoluhráče.  

Když by vzal soupeře s sebou, umožní příjemci své přihrávky přihrávku na opačnou stranu, aby měl 

jeho spoluhráč více času přemýšlet a jednat podle toho, jak je obránce daleko.  

 

V případě, že je před ním neobsazený prostor, co by útočník měl udělat s míčkem?  

Měl by proniknout s míčkem a hledat možnost vystřelit na branku.  

 

Řekni mi něco o úkolech dalších dvou útočníků, když třetí hledá možnost pro vystřelení na branku?  

Nejprve musí zaujmout pozici pro příjem míčku a v případě, že třetí útočník vystřelil, by měli dávat 

pozor, aby zaujali optimální pozici před brankou pro dorážku. Přitom by se neměli rušit navzájem a 

neměli by přijít do blízkosti brankáře. 

 

Jak vyřešíte herní situaci, ve které máte číselnou převahu 3:1?  

V první řadě by neměl být ztracen žádný čas pro dokončení útoku před tím, než osamocený obránce 

získá podporu zezadu. To je důvod, proč by měli hrát tak málo přihrávek, jak je to možné pro 

překonání obránce. Druhým aspektem je hrát tak jednoduše, jak je to možné, aby se zabránilo 

zbytečným rizikům a chybám. To se stane, když hráč s míčkem přihrává ve správný čas (když jej 

obránce napadá), to znamená, že neumožňuje obránci kdykoliv znovu napadat přijímací levé nebo 

pravé křídlo při jejich střelbě na branku. 

 

Co může udělat osamocený obránce, když čelí třem útočníkům?  

Má 2 možnosti:  

1. Zpomalit jejich útok pomocí ústupu ve hřišti a získat nějaký čas pro své spoluhráče, aby jej 

podpořili. Pokud tak učiní, numerické oslabení 1:3 by se mohlo dostat do vyrovnané situace 3:3. 

2. Měl by přinutit držitele míčku ve středu přihrát co nejdříve jak je to možné pryč od branky na křídlo, 

které má obecně méně možností přihrát než střední útočník a proto může být lépe směřováno. 

Navedení tří útočníků, aby provedli 2 nebo více přihrávek, umožní jeho spoluhráčům ze středu hřiště, 

aby se připojili k němu v obraně. 

Zatímco zpomaluje útoku a ustupuje, měl by změnit svůj přístup v případě, že si všimne, že míček je 

mimo kontrolu hráče s míčkem. 
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Jak ovlivňuje postavení dvou hráčů ve středu hřiště za 3 útočníky pohyb útočníků?  

Před zahájením rychlého útoku držitelem míčku by tento měl vnímat a analyzovat herní situaci 

(zejména postavení soupeře před ním a dvou za ním). V závislosti na jejich postavení by měl být míček 

vždy přihrán (v momentu, kdy střední obránce projeví svůj záměr napadat) do běhu spoluhráči, který 

je nejdále od záložníků vracejících se napadat. 

 

Měli by se oba obránci za třemi útočníky pokoušet napadat hráče s míčkem nebo je lepší pokusit se 

zachytit přihrávky mezi nimi? 

Zatímco se střední obránce snaží zpomalit individuální útok středního útočníka, další dva obránci 

mohou získat nějaký čas, aby zaujali pozice ve hřišti, které jim umožní zachytit přihrávku na kterékoli 

křídlo. 

Každopádně by si 3 obránci měli vypracovat plán, jak zabránit třem útočníkům ve skórování. 

 

Jak by poslední obránce mohl ovlivnit útočnou hru?  

Když neřeší napadení soupeře, aby zpomalil jejich útok a když se pohybuje mírně ven z centra do jedné 

strany, tak povzbuzuje hráče s míčkem přihrát míček do opačného směru na útočníka nejdále od 

obránce. Když obránce zná tyto dvě skutečnosti, může ovlivnit držitele míčku, aby přihrál způsobem, 

který očekával.    

 

Opravná cvičení:  
Následující opravná cvičení by měly být zahrnuty do výcvikového programu tak, jak bude potřeba.   
 

1. Driblovací hry a hry s napadením  

Podívejte se na "Driblovací hry" a zejména "Hry s napadením" v kapitole 3 "Hry pro základní 

dovednosti a způsobilosti."  
 

2. Napadání zezadu  

Jeden útočník začíná s míčkem z čáry jedné střelecké zóny na hřišti pro hokej 5 proti 5. Obránce stojí 

 1 m za útočníkem a následuje jej poté, co se dotkl míčku a snaží se jej úspěšně napadnout před tím, 

než útočník může ovládat míček ve druhé střelecké zóně 10 m. 

 

Pro úspěšné útočení směrem dopředu se musí útočník 

• rychle pohybovat,   

• zablokovat cestu obránci, který se blíží (aby nedošlo ke kolizi a porušení pravidel, musí obránce 

zpomalit rychlost jeho běhu), nebo 
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• naznačit zastavení míčku bekhendem; zatímco obránce reaguje na tuto novou situaci a připravuje 

se k napadení, může útočník náhle změnit rychlost a uniknout. 

 

Po třech útocích si obránce a útočník vymění funkce. Ujistěte se, že oba hráči mají podobnou úroveň 

rychlosti běhu.  

 

3. Zpomalení útoku soupeře  

Přezkoumejte pravidlo o "trestu" v soutěži minihokeje. Toto cvičení používá šest hráčů. Poté, co 

trenér dá vizuální signál, útočník ve středu hřiště na minihokej dribluje s míčkem k jedné ze dvou 

soupeřových branek bráněných obráncem, který začíná od koncové čáry. Tento obránce se snaží 

„zavřít“ útočníka a směřovat jej do jedné strany hřiště. Zatím, po zahájení útoku, další čtyři hráči (dva 

útočníci a dva obránci) běží z opačného koncové čáry do hřiště, aby podpořili osamoceného útočníka 

nebo k jeho napadení nebo aby zachytili jeho přihrávku.  

 

Gól může být vstřelen pouze zevnitř střelecké zóny. Útok tří (jeden plus dva) skončí, když 

• jeden z útočníků skóruje,  

• útočníci ztratí míček a mají jej obránci,  

• útočník poruší pravidla, nebo  

• když míček opustí hrací plochu.  

 

 

Hráči si mění pozice pro druhý a třetí útok a týmy si vymění funkce po každé plné rotaci. Vyhrává 

tým, který dokáže vstřelit nejvyšší počet gólů v šesti útocích. V případě faulu jednoho z obránců musí 

být útok opakován. Jako variace, dva podporující obránci a dva podporující útočníci smí začínat od 

čáry střelecké zóny a tak vyvíjet větší tlak na útočníky. 

 

"Dobrý trenér neukládá nikomu nic, jen pomáhá svým žákům objevovat a přemýšlet." 
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3. zjednodušená hra:  

3 PROTI 1 PLUS OBRÁNCE, KTERÝ JEJ ZAJIŠŤUJE  

 

Hra, která zahrnuje šest hráčů, se hraje mezi dvěma střeleckými zónami hřiště na hokej 5 proti 5 

nebo mezi středovou čárou a střeleckým kruhem hřiště pro hokej 6 proti 6. 

Vytvořte z kuželů dvě 15 nebo nejdříve 23 m široké branky na čáře kruhu a na středové čáře (u 6 proti 

6), nebo na čárách střelecké zóny u 5 proti 5. Tři hráči jsou v držení míčku a začnou svůj útok ze 

středové čáry s cílem střídavě dopravit míček pod kontrolou do střelecké zóny nebo kruhu. Obě 

branky hájí jeden obránce, který musí vždy zůstat na stejné čáře bez vstupu do hřiště. Jeden další 

hráč hraje před ním a musí napadat jako první. Po provedení prvního útoku, s nebo bez úspěchu, tři 

útočníci se otočí k útoku na opačnou branku a budou napadáni stejným hráčem středu pole, který se 

také otočí a druhým obráncem, který jej podporuje a zůstává vždy na brankové čáře. 

 

Útok končí  

 

• vstřelením gólu driblingem přes jednu ze dvou branek z kuželů,  

 

• když míček opustí hřiště 6 proti 6, nebo  

 

• když jeden ze dvou obránců získá míček a dokáže provést přihrávku na jednoho z jeho dvou 

spoluhráčů. 

 

Doba trvání zápasu: tři intervaly po 2 minutách, dokud každý obránce hrál jednou v každé pozici. 

Útočníci si také mění své pozice každé 2 minuty.  
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Variace:  

• Když hráč ve středu hřiště získá míček, můžou další dva obránci opustit jejich pozice na koncových 

čárách a nabízet se pro přihrávku. Pokud si dokáží přihrát dvakrát, nyní útočí, zatímco bývalí tři 

útočníci musí převzít obranné pozice a funkce. 

 

• Po driblování s míčkem přes brankovou čáru musí útočníci neprodleně vystřelit na branku, hájenou 

neutrálním brankářem.   

 

Cíle tréninku:  

Podívejte se na první zjednodušenou hru 3 proti 3, která má stejné cíle.  

 

Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence: 

 

Které úkoly musí držitel míčku splnit předtím, než hraje s míčkem?  

Nejprve si musí analyzovat postavení nejbližšího obránce, vzdálenost ve vztahu k němu a postavení 

jeho dvou spoluhráčů. Ale předtím, než přijde k rozhodnutí o jeho dalším tahu, musí také vnímat 

postavení a přístup pokrývající ch hráčů soupeře za sebou. Teprve po zpracování všech těchto cenných 

informací je schopen vybrat nejlepší možný útočný tah. Ideálním řešením by bylo, aby dribloval  

s míčkem diagonálně směrem k obránci před ním a navázal jej k pohybu mírně mimo střed a pak 

přihrál do běhu jeho spoluhráči na protější straně. 

 

Které chyby dělají pravidelně 3 útočníci?  

-  Místo hraní v trojúhelníku, který umožňuje více možností přihrávek, zůstávají všichni na stejné 

úrovni. 

-  Křídla přijdou příliš blízko ke hráči s míčkem místo toho, aby dali dostatečnou šířku jejich útoku. 

-  Poslední přihrávka před převedením míčku přes brankovou čáru nebyla směřována do běhu křídla. 

-  Hráč s míčkem neskrývá své záměry a jeho gesta dávají pokrývajícímu obránci možnost předvídat, 

kam se bude hrát s míčkem. 

 

Opravná cvičení:  

Vyberte si z již dříve uvedených zjednodušených her pro udržování míčku v situacích 2 proti 1 nebo  

3 proti 1.   

 

"V hokeji mozek znamená hodně. Všichni hráči mají dvě nohy, dvě ruce, dvě uši a dvě oči, 

ale pouze jeden mozek!" 
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4. zjednodušená hra: 
3 PROTI 3 SE ČTYŘMI PROTILEHLÝMI BRANKAMI 
 
Týmy ze tří hráčů současně hájí dvě protilehlé branky (které by měly být mezi 7,50 m až 10 m široké) 
a útočí na další dvě. Obrázek ukazuje podobu a rozměry hřiště. 

 
Hra je zahájena vhozením míčku do středu hřiště. Když míček projde přes kteroukoli postranní čáru, 
tak hra pokračuje pušem nebo volným driblingem z místa, kde míček opustil hrací plochu. Během 
puše nebo driblingu musí být protihráči nejméně 5 metrů od míčku. Chcete-li skórovat, musí hráč 
driblovat s míčkem přes jednu ze dvou protilehlých branek. 

 
Doba trvání hry: čtyři intervaly po 3 minutách. 

 

 
 
Variace: 
Použijte stejné variace jako u hry "2 proti 2 se čtyřmi protilehlými brankami". 

 
Cíle tréninku: 

 
• Nácvik a stabilizace technických a taktických cílů hry "2 na 2 se čtyřmi protilehlými brankami" a  
     předchozích zjednodušených her.  

 
• Naučit se zaútočit vždy na branku, která je méně dobře bráněna.  

 
• Naučit se útoku vždy v trojúhelníkové formaci, zatímco obrana musí zajistit šířku a hloubku (krytí) a 

musí být schopna tlaku na držitele míčku, aby ho donutila udělat chyby. 
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• V útoku se naučit vyhledávat situaci 2 proti 1 situaci a předcházet situaci 1 proti 1. 

 
• Být schopen náhle změnit směr a rytmus útoku, aniž by došlo k driblingu příliš blízko obránce. 

 
• V obraně se naučit tlaku na držitele míčku a donutit jej udělat chyby. 

 
• Naučit se směřovat hru soupeře do požadovaného směru (např. do oblasti s napadajícím 

spoluhráčem nebo od branky). 

 
• Zajistit šířku a hloubku pokrytí. 

 
• Naučit se odložit napadení, aby se získal čas pro získání podpory spoluhráče. 
 
• Naučit se odložit napadení v obraně v 1 proti 2 pro zamezení obehrání předtím, než dorazí podpora 

spoluhráčů. 
 
 
Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence: 

 
Na kterou ze dvou branek z kuželů by měl směřovat útok? 
Když jsou v držení míčku, musí 3 útočníci sledovat, která ze dvou branek z kuželů je méně bráněna. To 
závisí především na postavení středního obránce a jeho vzdálenosti k jedné ze dvou branek. 

 
Jak mohou útočníci systematicky vytvořit situaci s přečíslením (2:1) před jednou z branek soupeře? 
Když držitel míčku směřuje útok směrem k jedné z branek, navede středního obránce, aby podpořil 
svého spoluhráče v napadené brance. V případě, že pak náhle změní svůj směr a rychlost a vede míček 
ke druhé brance soupeře, vytváří tak s podporou svého dalšího spoluhráče situaci 2 proti 1.  
 
Opravná cvičení: viz zjednodušenou hru "2 proti 2 se čtyřmi brankami". 

 
Foto: D. Hrazdíra 
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5. zjednodušená hra: 
3 PROTI 2 S PROTIÚTOKEM 
 
Použijte hřiště pro hokej 6 proti 6 se dvěma 20 metrů širokými brankami, které jsou umístěné na 
středové čáře a na úrovni jednoho střeleckého kruhu. Na hřišti pro hru 11 proti 11 hrajte mezi 

středovou čárou a jednou čtvrtinovou čárou. V každé polovině hrací plochy vytvořte jeden tým ze tří 
hráčů, kteří střídavě útočí na dvě branky. Dva ze tří hráčů soupeře vždy brání branku, na kterou je 
veden útok, aby zabránili útočníkům projít driblingem přes jejich brankovou čáru. Mezitím třetí hráč 
týmu soupeře zůstává v opačné brance, připraven přijmout přihrávku od jednoho z dalších dvou 
obránců jeho týmu, pokud se jim podaří získat míček od útočníků. Po obdržení míčku tento třetí 
obránce skóruje driblingem přes jeho vlastní brankovou čáru bez napadení zezadu od útočníků (ti 
mohou napadat pouze v útočné polovině hřiště). Útoky končí 
 
• když útočníci vstřelí gól, 

 
• když míček projde do autu přes jednu z koncových čar, nebo 

 
• když obrana skóruje po získání míčku a přihrávce přes imaginární středovou čáru na třetího 

obránce. 

 
Po ukončení každého útoku musí jeden ze dvou obránců rychle běžet k protější brance s cílem znovu 
vytvořit (s třetím obráncem) situaci "3 útočníků proti 2 obráncům". V případě porušení pravidel 
útočníkem je nařízen volný úder ve prospěch obránců s tím, že útočníkům je dovoleno bránit pouze 
v útočné polovině hřiště a nikdy za ní. 
 
Během volného úderu pro útočníky (nesmí být proveden blíže než 5 metrů od brankové čáry), musí 
obránci také zůstat nejméně 5 metrů od míčku. 

 
Doba trvání hry: 10 útoků pro každý tým, nebo pro více pokročilé hráče čtyři intervaly po dobu  
3 minut. 

 

"Existuje jedna rada pro trenéra pro vynikající vztah s jeho výborným hráčem. Nesmíte 
hráči dovolit zkoušet tento vztah měnit.“ 
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Variace: 
• Tři obránci si nemění pozice. Proto pak útočníci trénují útok 3 proti 1 na jednu brankovou čáru a 

útok 3 proti 2 na druhou branku. 
• Namísto dvou 20 m širokých branek je hra hrána na čtyři 6 m široké branky (jako pro minihokej). 
• Za každou koncovou čáru je postavena klasická hokejová branka ve vzdálenosti 14,50 m. Ihned 

poté, co prošel s míčkem pod kontrolou koncovou čáru, tentýž útočník střílí na neutrálního 
brankáře. 

• V jedné polovině hřiště pro hokej o 6, 8 nebo 11 hráčích v týmu dva obránci odehrají míček od 
koncové čáry směrem k 3 útočníkům na středové čáře. Hra je zahájena odehráním míčku. Zatímco 
útočníci můžou skórovat, 2 obránci musí založit protiútok dlouhou přihrávkou přes jednu  
z 2 branek z kuželů (6 metrů širokých), které jsou umístěné v křídelních pozicích na středové čáře. 

 
Cíle tréninku: 

 Nácvik a stabilizace technických a taktických cílů her "2 proti 1 s protiútokem" a předchozí 
zjednodušené hry 3 proti 3. 

 
•Naučit se systematicky vytvářet situace 2 proti 1 v útoku pro dosažení vysokého procenta 

úspěšnosti. 

 
• Naučit se napadat ihned po ztrátě držení míčku. 

 
• Jako obránce získat trpělivost pro vyčkávání na nejlepší okamžik k napadení nebo zachycení míčku. 

 
• Jako obránce se naučit donutit útočníka hrát míček do požadovaného směru. 

 
• Jako obránce se naučit rychlému protiútoku. 

 
• Jako obránce neustále přemýšlet o tom, co dělat dál a nezapomínat přepnout postavení, když je 

útok zastaven. 
 
 
Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence: 

 
V situaci 3 proti 2, který z 3 útočníků by měl mít míček? 
Střední útočník má ideální možnosti pro přihrávku míčku na obě strany. V závislosti na podpoře od 
jednoho z jeho dvou křídel a chování dvou obránců zahájí situaci 2 proti 1 na pravé nebo levé straně. 
 
Měl by střední útočník míček přihrát nebo je lepší, aby s ním dribloval? 

To závisí na vzdálenosti a na postoji obránců. V případě, že žádný z obránců nenapadá útočníka 
s míčkem, ten proniká nebo dribluje s míčkem přímo k jednomu obránci, aby jej vyprovokoval  
k napadení. Když se tak stane, vytváří situaci 2 proti 1 s jeho křídlem z téže strany. 

 
Řekněte mi, kdy byste měli přihrát a kdy driblovat s míčkem v situaci 3 proti 2? 
V případě, že hráč s míčkem vnímá volný prostor před ním, měl by proniknout a udržet míček, ale  
v případě, že je před ním soupeř, místo toho, aby jej obehrál, by měl přihrát míček ve správný moment 
do běhu jednomu z jeho spoluhráčů. 

 
"Čím více zvýšíme rychlost, tím obtížnější je udržet přesnost." 
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Na jakých kritériích záleží, zda budete přihrávat směrem doleva nebo směrem do pravé strany? 
Směr přihrávky nezávisí jenom na pozici a vzdálenosti obránce ve vztahu k podporujícím útočníkům, 
ale závisí také na tom, jak se obránci rozhodli zastavit útok v početní převaze (mohou bránit na stejné 
úrovni, mohou ustoupit nebo jeden obránce zaujme pozici mírně před druhým, který pak zajišťuje). 
 
V jakém směru by měl být zahrán míček v situaci 2 proti 1? 
Míček by měl být přihrán diagonálně do běhu spoluhráče po navedení obránce k napadení. Přijímající 
hráč by měl obdržet míček vždy na úrovni nebo za obráncem, ale vždy dostatečně daleko mimo jeho 
rozsah působení. 

 
Jaký je nejúčinnější způsob pro vyřešení situace 3 proti 2? 
Zatímco se blíží ke dvěma obráncům, držitel míčku by měl náhle běžet přímo k jednomu z nich, co 
vyprovokuje tohoto obránce k napadení. Ve stejném okamžiku se jeho spoluhráč ze stejné strany musí 
posunout dále od obránce a vytvořit situaci 2 proti 1. 
 
Co mohou udělat 2 obránci, aby zabránili úspěchu 3 útočníků? 
Nejdříve by měli udělat vše pro to, aby útočníci zahráli míček na jedno z křídel. Když se to stane, křídlo 
je napadeno a směřováno k postranní čáře pokryté druhým obráncem. 
V případě, že má míček střední útočník, oba obránci by měli oddálit svůj útok a ustoupit s cílem získat 
nějaký čas. Zatímco ustupují, měli by provádět fiktivní pohyby tělem i holí, aby přiměli útočníky 
k udělání chyby nebo aby hráli více než 2 přihrávky, co by zpomalilo jejich útok. 
 
Jaké jsou nejčastější chyby spáchané obránci v situaci 2 proti 3? 
Kromě řícení se k útočníkovi, který vede míček blízko k jeho nohám je další důležitou chybou, když oba 
obránci hrají v rovině na stejné úrovni, protože pak není nikdo schopen zajistit napadajícího hráče. 
Během ústupu je potřeba trpělivosti a počkat na nejvhodnější okamžik k napadení.  
 
 
Opravná cvičení: 
Použijte první čtyři ze zjednodušených her 2 proti 2. 

 
 
"Trvám na důležitosti detailů. Je nutné zdokonalit každý malý základní aspekt obchodu 
(nebo zjednodušené hry), když chcete, aby myšlení fungovalo správně". 

Ray Kroc 
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6. zjednodušená hra: 
TŘI TÝMY NA DVĚ ŠIROKÉ BRANKY 
 
V závislosti na věku vašich hráčů používejte hřiště buď pro hokej 5 proti 5 nebo 6 proti 6 se dvěma 
střeleckými zónami nebo kruhy. Jeden tým ze tří hráčů je uprostřed hřiště a střídavě útočí na jednu ze 
dvou širokých branek z kuželů, postavených v kruhu nebo střelecké zóně. Tuto branku a stejně i tu 
naproti brání dva hráči v poli před brankou, a třetí, který je zajišťuje, aniž by mu bylo dovoleno 
napadat je pryč z brankové čáry. Pro začátek je doporučeno mít pouze jednoho záložníka a dva 
obránce, kteří jej zajišťují a jsou vždy na kruhu nebo na čáře střelecké zóny. 

  
Útočníci mají 10 útoků (5 na každou branku), ve kterých se snaží driblovat s míčkem přes tuto čáru (a 
dostat 1 bod) a skórovat do regulární branky na PH bez (nebo později s) brankáře (a dostat další bod). 
Vždy po třech útocích si zajišťující obránce vymění místo s jedním z jeho dvou spoluhráčů, kteří jsou 
před ním. Útok končí 

 
• když je dosaženo branky, 

 
• když míček projde přes čáru kruhu bez toho, aby byl pod kontrolou, 

 
• když obránce získá kontrolu nad míčkem a přihraje jej spoluhráči, nebo 

 
• když se útočníci dopustí porušení pravidel. 

 
Vítězný tým je ten, který získá nejvíce bodů z 10 útoků. 

 
 

"Hráč, který běží, musí myslet, a ten, který myslí, musí běžet." 
Cesar Luis Menotti 
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Variace: 

 
• Chcete-li zjednodušit útok a nácvik skórování, obrana má jednoho obránce před kruhem, dalšího 

obránce, který jej zajišťuje na čáře kruhu a brankáře; 

 
-  Dva obránce hrající jenom na čáře střelecké zóny nebo kruhu a brankáře; 

 
- Nebo dva obránce na brankové čáře, brankáře a jednoho obránce ve středu před oběma  
    zajišťujícími obránci. 

 
• Každý tým má 2 minuty na dosažení maximálního počtu gólů. Čím rychleji rozvinou své útoky, tím 

více šancí skórovat mají. 

 
• Přidáme brankáře! Jakmile se míček dostává do kruhu nebo střelecké zóny, brankář napadá s cílem 

zabránit útočníkům ve skórování. 

 
• Střídejte týmy v závislosti na výsledku útoku. Když se obráncům podaří získat míček a také si 

alespoň dvakrát přihrát v jejich týmu, stávají se z nich útočníci a útočí na druhou branku. Zatímco 
provádí útok, bývalí útočníci brání branku, kde jejich útok selhal. Pokud útočníci skórují driblingem, 
tak pokračují v útoku. 

 
• Útočníci mohou zahrát maximálně pouze 4 (3) přihrávky a tak musí pracovat na nalezení 

nejefektivnějšího útoku. 

 

 
Cíle tréninku: 
• Útočníci se budou učit, že před přihrávkou by měli zvážit nejen pozice a akce obránců, ale také 

pohyb zajišťujícího obránce na kruhu. 

 
• Chápat, jak je důležité, aby útočník ve středu byl ten, kdo má mít míček v okamžiku, kdy jsou 

obránci blízko, nebo když chce jeden z obránců napadat. 

 
• Stabilizovat dovednosti získané v předchozích zjednodušených hrách a zejména zásady zajištění 

šířky a hloubky útoku. 
 
 
Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence: 

Podívejte se na otázky a odpovědi z předchozích zjednodušených her. 
 
Opravná cvičení: 
Použijte prvních pět ze zjednodušených her pro 2 proti 2. 

 
"Na hřišti není jiná velmoc než hráčova inteligence." 
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7. zjednodušená hra 
UDRŽENÍ MÍČKU V SITUACÍCH 3 PROTI 2 
 
Viz pravidla zjednodušené hry pro týmy tvořené dvěma hráči "Držení míčku v situaci 2 proti 1." Hlavní 
rozdíly jsou, že počet hráčů v týmu se zde zvýšil ze dvou na tři a rozměry hřiště se také zvětšují (na 
plochu o straně 15 - 22,90 metrů). Útočící tři hráči mají šest držení míčku a jejich cílem je udržet 
míček tak dlouho, jak je to možné. Když míček uteče do autu, nebo jej tam odehrají obránci, jeden ze 
dvou obránců je nahrazen třetím, doposud čekajícím mimo hřiště. Hlídejte čas v sekundách, jak 
dlouho udrží tři útočníci míček. Pokud máte více než tři týmy, můžete uspořádat turnaj pro určení 
nejlepšího týmu. 

  
Cíle tréninku: 

  Naučit se vytvářet a pak i využít prostor, který je k dispozici v hloubce hřiště. 

 
• Jako útočník se naučit vždy zaujmout pozici v trojúhelníkové formaci pro vytvoření dvou možností 

pro přihrávku. 

 
• Být schopen zamaskovat směr své přihrávky. 

 
• Zajistit dostatečnou rychlost míčku při přihrávce. 

 
• Vědět, kdy přihrát a kdy ne. 

 
• Naučit se systematicky vyhledávat situace 2 proti 1. 

 
• Nezapomínat zvedat hlavu při driblingu. 

 
• Naučit se běžet do neobsazeného prostoru bezprostředně po úspěšné přihrávce. 

 
• Pokud je osobní obrana, naučit se používat přímé přihrávky nebo narážečky. 

 
• Jako obránci se naučit neustále zmenšovat prostor a čas třech útočníků a předvídat jejich hru a to 

zejména v hloubce hřiště. 
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Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence: 

 
Jaké jsou hlavní úkoly hráče s míčkem? 
Má hrát ve vzpřímené pozici, která mu umožňuje vnímat a číst herní situaci každou sekundu a říká 
mu, kdy a kam přihrát, nebo kdy a kam driblovat do neobsazeného prostoru obranné sítě. Když se 
rozhodne přihrát, neměl by signalizovat ani na okamžik směr přihrávky prostřednictvím jakéhokoli 
pohybu, který může soupeř číst. Po úspěšné přihrávce by se měl přesunout ihned do neobsazeného 
prostoru a neustále komunikovat se svými dvěma spoluhráči. 
 
Co by měli dělat 2 útočníci bez míčku? 
Nejprve by měli zvětšit hřiště na tak veliké, jak je to možné. Dosáhnou toho prostřednictvím běhu od 
hráče s míčkem a zaujímáním pozic, ve kterých nejsou hlídáni žádným obráncem. V případě, že 
přijmou míček, když jsou pod tlakem, měli by vyhledávat přihrávku prvním dotykem. Měli by být vždy  
v pohybu a komunikovat s jejich spoluhráčem s míčkem. 

 
Co by měli dělat dva obránci, aby získali míček? 
Měli by napadat (zdvojovat) hráče s míčkem, zvláště když je v rohu obranné sítě. Zatímco jeden jej 
napadá a pokrývá prostor na jeho levé straně, druhý obránce předvídá přihrávku na pravou stranu. 
Věnování se soupeři a agresivita jsou nutné pro zmenšení hřiště pro útočníky na co nejmenší.  
V neposlední řadě fiktivní pohyby při napadání jsou dalším způsobem, jak donutit 3 útočníky dělat 
chyby. 
 
Opravná cvičení: 

 
Použijte 9. zjednodušenou hru pro 2 proti 2, prvních šest zjednodušených her v této kapitole pro  
3 proti 3 a "Přihrávky, příjem a hry pro střelbu" (viz úroveň 1). 
 
Variace: 

 
• Tato variace je pro více pokročilé hráče. Vyznačte hrací plochu 22,90 m širokou a 22,50 m 
hlubokou, rozdělenou na tři zóny po 7,50 m. Hrají tři útočníci, dva obránci a jeden náhradník pro 
obránce. Čím jsou zkušenější hráči, tím menší je šířka a hloubka hřiště. V každé zóně je jeden útočník. 
Aniž by směl kterýkoli útočník opustit přidělenou oblast, snaží se společně udržet míček proti dvěma 
obráncům, kteří mohou hrát v každé ze tří oblastí. Zpočátku není žádný z obránců v prostoru prvního 
útočníka. Ale hned poté, co se útočník dotkne míčku, jej můžou oba obránci napadat. Když jeden  
z obránců napadl úspěšně a podařilo se mu dotknout se míčku třikrát po sobě, nebo když míček uteče 
mimo hřiště, náhradník (který by měl sledovat čas na stopkách) se přesune do hrací plochy a nahradí 
jednoho z obránců. V každém pokusu by se tři útočníci měli snažit udržet míček na 10 (nebo později 
na 15) sekund. Vítězným týmem je ten, který udrží míček nejčastěji po dobu 10 (15) sekund  
z 10 pokusů. 
 
Pokud je k dispozici pouze pět hráčů, úspěšný obránce si vymění postavení a funkci s útočníkem, 
který selhal. 

 
"Hra je integrovaný prvek z různých dimenzí (technika, taktika, poznání a kondice), které se 
bohužel stále učí a trénují odděleně." 
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Cíle tréninku: 
• Naučit se vytvářet a pak i využít prostor, který je k dispozici  
    v hloubce hřiště.   

 
• Jako útočník se vyhnout postavení v přímé linii se spoluhráči.   
    Vždy zaujmout pozici v trojúhelníkové formaci pro vytvoření  
    dvou možností pro přihrávku. 

 
• Být schopen zamaskovat svou přihrávku. 
 
• Zajistit dostatečnou rychlost míčku při přihrávce. 

 
• Vědět, kdy přihrát a kdy ne. 

 
• Naučit se systematicky vyhledávat situace 2 proti 1. 

 
• Nezapomínat zvedat hlavu při driblingu. 
 
• Naučit se běžet do neobsazeného prostoru bezprostředně po úspěšné přihrávce. 
 
• Pokud je osobní obrana, naučit se používat přímé přihrávky nebo narážečky. 

 
• Jako obránci se naučit neustále zmenšovat prostor a čas třech útočníků a předvídat jejich hru, a to  
    zejména v hloubce hřiště. 
 

Foto: D. Hrazdíra 

 
"Z praktického hlediska každá celá hodina nemá 60 minut; hodina se skládá pouze z tolika 
minut, ze kterých jste schopni profitovat." 
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8. zjednodušená hra: 
KOLMÉ PASY SE TŘEMI TÝMY 
 
Hry se účastní 3 týmy vždy z 3 hráčů na hřišti pro hokej 5 proti 5, ale je to také adaptabilní pro použití 
jedné poloviny hřiště pro hokej 6 proti 6 (mezi středovou a jednou koncovou čárou. Prostor 
uprostřed hřiště o délce 10 metrů a šířce 22 až 45 metrů je lemován dvěma zónami, které jsou pouze 
7,5 m dlouhé (omezené na obou stranách jednou koncovou čarou a čárou uprostřed). V každém  
z těchto dvou vnějších pásem čelí jeden obránce týmu 3 hráčů. 
V zóně zahájení se 3 hráči snaží udržet míček proti jednomu obránci s cílem vytvořit prostor a 
dostatek času pro možnost přihrát tak často, jak je to možné přes centrální zónu do protější zóny, kde 
by jeden z jejich 3 spoluhráčů měl zvládnout příjem a zpracování dlouhé kolmé přihrávky.  
Tři obránci, jeden v první zóně, druhý ve střední a třetí v zóně příjmu pracují co nejlépe, aby nutili  
6 útočníků dělat chyby. 
Žádný z 9 hráčů nesmí opustit svou zónu za účelem splnění jeho útočné nebo obranné funkce. Pouze 
obránci v zóně příjmu je dovoleno tak udělat, pokud předvídá přihrávku na jednoho ze svých  
3 protihráčů. 
Po 10 akcích obou útočících týmů proběhne rotace mezi 3 týmy, dokud každý tým nehrál jednou  
(10 útoků) v obraně. 
Vítězem jsou dva týmy, kterým se podařilo zahrát více kolmých přihrávek, které jejich spoluhráč 
zpracoval. 

 
Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence: 

 
Které náležitosti jsou potřeba pro zahrávání úspěšných kolmých přihrávek? 
Před provedením kolmé přihrávky musí držitel míčku vnímat a analyzovat herní situace s cílem zjistit 
dostupnost oblasti, do které může být přihrán míček. Pak by se měl přihrávající vizuálně dohodnout  
s potenciálním příjemcem (oční kontakt), aby zjistil, zda je připraven s ním komunikovat. Nakonec by 
měl potenciální příjemce naznačit pohybem (hlavy nebo ruky nebo holí), který soupeř není schopen 
vnímat, kam chce, aby mu přihrávající poslal míček se správným směrem a s dostatečnou rychlostí. 

  



Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 251 z 418 
 

Držitel míčku má na výběr 3 různé útočné přihrávky. Kterou z nich si vybere ve které situaci? 
Jeho první možnost je přihrát na neobsazeného spoluhráče vepředu a v případě, že to není možné, tak 
volí druhou možnost, kterou je přihrávka na lépe postaveného spoluhráče ve stejné zóně a jako třetí 
možnost vede míček mimo rozsah působení obránce, stíní si přitom míček tělem a snaží se získat čas 
pro vyhledání jiných možných úhlů pro přihrávku. 

 
Jakou pozici by měl zaujmout vysunutý hráč při příjmu dlouhé přihrávky mimo obránců? 
Boční pozice mu umožňuje vidět nahrávače, stejně jako obránce (a branku) za ním. Dále boční pozice 
mu umožňuje pokračovat v jeho útočném pohybu mnohem rychleji (může vystřelit na branku), aniž by 
musel ztrácet čas pro svůj pokus. 

 
Kdy vzniká ve hře ideální příležitost hrát kolmou přihrávku? 
To se děje bezprostředně po získání míčku od soupeře. Kolmá přihrávka je v této situaci pak mnohem 
úspěšnější, protože většina soupeřů má ještě stále ofenzivní postoj a proto není obsazen žádný  
z našich útočníků.  

 
Řekni mi, jaké jsou funkce 3 obránců, kteří musí hrát ve 3 různých zónách? 
Obránce v zahajovací zóně by měl snížit čas a prostor držiteli míčku a nedovolit mu hrát přesnou 
přihrávku na hráče v opačné zóně. Svým agresivním přístupem by měl nutit hráče s míčkem do 
driblingu. 
Obránce v centrální zóně zvolí pozici více vzdálenou od zóny s míčkem, aby získal více času na 
zachycení přihrávek, které nemají dostatečnou rychlost anebo přesnost. Komunikuje zejména s třetím 
obráncem několik metrů za ním v zóně příjmu.  
Tento obránce, stejně jako ten ve střední zóně, musí číst hru a předvídat dráhu dlouhé přihrávky a 
zaujmout pozici před přijímacím hráčem. Existuje mnoho signálů mezi přihrávajícím a příjemcem, 
které se musí druhý a třetí obránce naučit interpretovat ve svůj prospěch. 
 
Jako příjemce byste raději dostávat přihrávku vzduchem nebo po zemi? 
Kdykoli je to možné má být hrána přihrávka po zemi, protože přihrávky vzduchem jsou obtížně 
zpracovatelné a také časově náročné, zvláště když je obránce v blízkosti přijímajícího hráče. 
 
Variace: 

 
1. Obránce ve střední zóně může hrát v každé ze tří oblastí. 

 
2. Místo přihrávek po zemi jsou útočníci povinni hrát přihrávky vzduchem, co rozvíjí dovednost 

příjmu a kontroly míčků ve vzduchu. 

 
3. V případě, že je k dispozici 12 hráčů hrají 4 útočníci proti jednomu obránci ve svých zónách a dva 

obránci hrají ve středové zóně. 

 
"Na vzdálenosti nezáleží. Je to jenom první krok, který je obtížný." 

 

 

Cíle tréninku: 

 
• Jako přihrávající se naučit komunikovat a navázat vizuální dohodu s příjemcem; přihrát míček 

přesně ve chvíli, kdy je příjemce připraven. 
 
• Být schopen zamaskovat směr své přihrávky. 
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• Jako obránce neposkytovat útočníkovi dostatek času na přemýšlení a hru. 
• Naučit se předvídat nebo číst soupeřovu hru. 

 
Opravná cvičení: 

 
Použijte 5., 9. a 10. zjednodušenou hru pro dva hráče týmů, stejně jako test 3 z "Desetiboje" pro 
zlepšení dosahu obránců a pro naučení zamaskovat směr jejich přihrávky u útočníků. 

 

 
Foto: D. Hrazdíra 

 
"Způsob, jakým hráči komunikují mezi sebou a kdy komunikují mezi sebou, nakonec určuje 
kvalitu jejich týmu." 
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9. zjednodušená hra: 
3 PROTI 3 SE DVĚMA ŠIROKÝMI BRANKAMI 
 
Hráči používají hřiště o šířce 20 m a 22.90 m dlouhé nebo hrají na jedné polovině hřiště pro 5 proti 5, 
(hrají pak mezi jednou koncovou čárou a středovou čárou). Vyznačte branky na obou koncových 
čárách (viz obrázek pro rozměry a umístění). Pro skórování musí útočník driblovat s míčkem pod 
kontrolou přes soupeřovu brankovou čáru. 
 
Doba trvání hry: čtyři intervaly v délce 4 minut. 
 
Variace: 
• Po provedení míčku driblingem přes brankovou čáru soupeře musí útočníci zakončit svůj útok 
střelou na branku, která je bráněna neutrálním brankářem. Oba týmy útočí nebo brání 4 minuty, 
použijeme oficiální pravidla 5 proti 5, 6 proti 6, 8 proti 8 nebo pro hokej 11 proti 11. 

 
• Stejná hra může být hrána se čtyřmi brankami (každá 5 metrů široká), vždy dvě z nich jsou umístěny 
na každé brankové čáře a vzdáleny od sebe alespoň 12 metrů. Pro skórování musí útočníci driblovat  
s míčkem přes jednu ze soupeřových branek. 

 
"Všechno chování hráče je důsledkem jeho momentálního osobního pocitu." 

 

Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence: 

 
Co musí udělat 3 útočníci, aby ovládali míček na brankové čáře soupeře, bráněné 3 soupeři? 
Tři útočníci musí vytvořit trojúhelník, který má vždy dostatečnou šířku a hloubku pro jejich útok. Tímto 
způsobem si vytvoří dostatečný prostor mezi obránci, který by mohl být použit k jejich výhodě. 
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Útočníci by se měli vždy snažit vytvářet situace 2 proti 1 a vyhýbat se situacím 1 proti 1, které mohou 
dát soupeři možnost protiútoku. 
 
Která přihrávka je pro držitele míčku nejúčinnější? 
Chcete-li podpořit držitele míčku, aby vyhledával možnosti kolmé přihrávky, jeden z jeho spoluhráčů 
by se měl nabídnout za obranou, kde dostává míček a skóruje. 
 
Jak by měl vysunutý hráč přijímat míček? 
Měl by přednostně zaujmout boční pozici, která mu umožňuje rychlé pokračování v útoku a kromě 
toho mu dává mnohem lepší přehled, zvláště na samém konci hrací plochy, kde je možné skórovat. 
 
Co musí hráč vzít v úvahu při znovuzahájení hry po porušení pravidel soupeřem? 
Měl by ji provést tak rychle, jak je to možné (zvláště když jeden spoluhráč není obsazen) a překvapit 
soupeřovu obranu, nebo to udělat velmi pomalu, aby mohl pečlivě prostudovat všechny možnosti 
přihrávky. 
 
Kdy musíme zrychlit a kdy musíme zpomalit náš útok? 
Ke změně rychlosti má dojít vždy, když se hraje v početní převaze (například 3 proti 2), nebo v případě, 
objeví se mezera před držitelem míčku.  
Zpomalení útoku je nutností, když se žádný ze spoluhráčů nenabízí v optimální pozici, nebo když je 
většina z útočníků vyčerpaná. 

 
Obecně, kde na hřišti je nějaký prostor k využití? 
Nějaký prostor je často k dispozici na opačné straně, než kde se hraje s míčkem. Tento prostor by měl 
být systematicky používán pomocí dlouhých a rychlých přihrávek po zemi do běhu spoluhráči. 
 
Jaké jsou klíčové body pro realizaci úspěšné přihrávky pušem? 
Přihrávka pušem by neměla vést k žádnému riziku. Její provedení by mělo probíhat rychle a před tím, 
než má soupeř čas obsadit všechny naše hráče. 
 
Jakým způsobem by měl obránce pokrýt svého soupeře bez míčku? 

Měl by se vždy postavit mezi soupeře a branku, ale o něco více uvnitř a blíže k brance, než jeho 
soupeř. Z této pozice by měl vnímat míček a (!) soupeře současně. 
 
Jak by měl být postaven obránce ve vztahu k držiteli míčku? 
Neměl by nikdy stát v čelní pozici, protože to dává útočníkovi možnost porazit ho na obou stranách. Je 
lepší se s ním setkat v boční pozici, která mu umožňuje doprovázet útočníka, stejně jako směřovat jej 
do požadovaného směru (např. směrem k postranní čáře nebo ke spoluhráči, který jej zajišťuje). 

 
Existují i jiné důvody, které by měl obránce vzít v úvahu, když čelí situaci 1 proti 1? 
Měl by vždy zahájit své napadání z pozice na špičkách (na bříškách chodidel), udržet váhu svého těla 
rovnoměrně rozloženou na obě nohy, pro udržení rovnováhy by neměl vzdálit obě nohy od sebe více 
než na šířku ramen a mít jednu nohu před druhou. Měl by mít mírně pokrčeny kolena, aby byl 

připraven napadat v každé sekundě, když by se míček vzdálil příliš daleko od nohy útočníka. 
Provedení napadení musí být velmi rychlé a překvapivé bez přenesení celé váhy těla na přední nohu, 
protože to mu brání v případném druhém napadení, pokud první napadení nebylo úspěšné. Zatímco 
pečlivě pozoruje míček (ne nohy soupeře), měl by mít přehled o ostatních hráčích soupeře a také  
o jeho spoluhráčích v blízkosti míčku. V případě, že jeho napadení bylo úspěšné, měl by přejít tak 
rychle, jak je to možné z obranné fáze do útočné.  

 
"Žádný trénink je plýtvání talentem." 
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Které úkoly má obránce, který se nachází v blízkosti situace 1 proti 1? 
Bez ztráty pozornosti k jeho osobnímu protihráči by měl předvídat možné selhání jeho spoluhráče a 
pokrývat prostor ve svém dosahu, aby nemohl být využit útočníkem. 
 
Kdy by měl obránce obsazovat soupeře a kdy prostor? 
Způsob obsazování závisí na vzdálenosti mezi obráncem a útočníkem. Když je míček blízko, řekněme 
méně než 15 metrů, musí obránce obsadit svého soupeře velmi těsně a být více uvnitř a blíže k brance 
než útočník. V případě, že míček je vzdálen více tak je obsazování méně těsné. To umožňuje, aby 
obránce zachytil přihrávku do prostoru, stejně jako i přímo na soupeře. 

 

 
Foto: D. Hrazdíra 
 

Cíle tréninku: 
 
V útoku by hráči měli pracovat na dosažení těchto cílů: 

 
• Vědět, co dělat, když nejste držitelem míčku: To znamená být k dispozici pro přihrávku v oblasti, 
která není pod kontrolou bránícího týmu. Tímto způsobem zajistit, aby měl hráč s míčkem možnost 
buď proniknout do prostoru, který útočník vytvořil nebo přihrát. 

 
• Útočit v trojúhelníkové formaci se zajištěnou šířkou a hloubkou. 

 
• Při driblování sledovat chování soupeřů i spoluhráčů, aby byl schopen činit správná rozhodnutí. 

 
• Zabránit možnosti, aby byl soupeř schopen odhalit jeho další tah. 

 
• Přijmout odpovědnost za každý útočný pohyb; jakákoliv chyba může vést ke skórování soupeře. 
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V obraně by hráči měli pracovat na dosažení těchto cílů: 

 
• Žádný hráč neodpočívá v obraně, naopak, všichni se plně účastní útoku stejně jako obrany tak, že tři 

obránci jsou vždy aktivní. 

 
• Zajistit vždy takovou šířku obrany, která pokrývá celou šířku branky. 

 
• Zajistit vždy krytí hráče, který napadá hráče s míčkem (bránit v trojúhelníkové formaci). 

 
• Nasměřovat útok do směru, do kterého chcete a pak udržet míček v této oblasti ve spolupráci 

s ostatními obránci. 

 
• Podle potřeby i odložit napadení, pokud není jisté, že dostanou podporu od spoluhráče. 

 
• Po každém zablokování útoku soupeře pamatovat na dokončení obrany na opačné straně 

(soustředit se na úkol). 

 
• Být schopen provést rychle volné údery a předtím, než obránci soupeře mohou postavit "zeď" před 

koncovou čárou. 

 
• Zahájit rychle protiútok, s nebo bez pomoci ostatních spoluhráčů. 

 
• Zamaskovat směr jakékoli dlouhé přihrávky. 

 

"Pro vyléčení nemoci nestačí stanovit diagnózu! Je důležité podívat se na kořeny problému 
a aplikovat příslušná nápravná opatření! " 
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10. zjednodušená hra: 

3 PROTI 2 SE STŘELBOU NA BRANKU 
 
Použijte polovinu hřiště pro hru 5 proti 5 nebo 6 proti 6 s brankářem spolu se dvěma obránci za 
brankovou čárou u každé tyče (viz obrázek). Jeden z nich zahraje míček směrem ke středové čáře, 
kde jej zpracují tři útočníci a snaží se vstřelit gól ze střeleckého kruhu proti dvěma obráncům, kteří 
vybíhají proti nim a snaží se jim v tom zabránit. Po 5 útocích si dva obránci vymění pozice se dvěma 
ze tří útočníků. 

 

 
Cíle tréninku: 

 
• Jako útočník, využít prostor za obránci a využívat při útoku také šířku hrací plochy. 
• Během útoku udržovat vždy trojúhelníkovou formaci, která pomáhá útočníkům překonat dva 

obránce. 
• Jako útočníci vytvářet vždy situace 2 proti 1 prostřednictvím driblování s míčkem přímo k jednomu 

ze dvou obránců (čímž jej zafixujete), aby napadal v situaci 1 proti 1, co umožní držiteli míčku 
přihrát na jeho křídelního útočníka na stejné straně. 

• Vyhýbat se tomu, aby vznikla situace 1 proti 1 při hře v přečíslení (3 proti 2). 
• Využívat odražené míčky od betonů brankáře. 
• Jako obránce, spolupracovat (krýt jej) a komunikovat s obráncem nejblíže k držiteli míčku a to 

zejména, když se rozhodne napadat v situaci, kdy je míček u jednoho z křídel útočníků. 
• Jako obránce, odkládat napadení tak dlouho, jak je to možné při ústupu a provádění fiktivních 

napadení tělem a holí. 
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11. zjednodušená hra: 
KŘÍŽENÍ S TEČOVÁNÍM 
 
Použijte kuželů pro rozdělení buďto hřiště 5 proti 5 nebo 6 proti 6 do tří koridorů, dva krajní se šířkou 
mezi 5 a 10 metry. Každý tým útočí na jednu branku; jeden z hráčů týmu by měl být pravé křídlo a 
další levé, zatímco třetí hráč hraje v koridoru uprostřed. Oba střední útočníci přihrávají míček na 
jedno z jejich křídel, které musí zůstat v rámci svého koridoru. Po převzetí míčku se křídlo posouvá 
vpřed bez protihráče až do okamžiku, kdy je více nebo méně v jedné rovině s penaltovým bodem. Zde 

pak centruje na středního útočníka v jeho koridoru, nebo na opačné křídlo. Toto křídlo v okamžiku 
centrování smí opustit svůj koridor a postaví se tak, že může centr tečovat nebo přímo vystřelit na 
branku před druhou brankovou tyčí. Střední útočník obsazuje pozici před první tyčí. Oba týmy 
nacvičují ve stejné útočné formaci po dobu nejméně tří minut. Pak si mění místa, dokud všichni 
nehráli ve všech třech pozicích. Jako další krok uspořádejte soutěž, který tým vstřelí více gólů z přímé 
střely z 10 útoků. Soutěž skončí, když se všichni hráči zapojili 10 krát v pozici středního útočníka. 

 
Variace: 
• Trenér umožní křídlu centrovat ve stoji. Později musí být centrováno s míčkem v pohybu. 

 
• Brankář je součástí hry, ale může hrát jenom na brankové čáře. 

 
• Brankář hraje bez omezení. 

 
Zkušenější hráči nacvičují tuto hru s obráncem, který obsazuje jednoho z dalších dvou útočníků. 
Křídlo se tedy musí rozhodnout, na kterého útočníka může centrovat míček: na středního útočníka 
nebo na druhé křídlo. 
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Foto: D. Hrazdíra  
 
Cíle tréninku: 
• Naučit se centrovat míček s rychlostí a přesností na forhend spoluhráče. 
 
• Získat zkušenosti v přímé střelbě na branku. 

 
• Naučit se vyhledávat optimální pozici před brankou před vystřelením na branku. 

 
• Naučit se běžet proti blížícímu se míčku před provedením přímé střelby. 

 
• Naučit se strefovat blížící se míček v různé výšce a v různých úhlech. 

  

Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence: 

 
Jaké jsou úkoly hráče, který centruje? 
Křídla by měla být schopna provádět dobře časované centry, které mají přesnost a měly by být 
směřovány 8 až 10 metrů před branku, což udělá úkol brankáře těžším. 
Centry s dráhou po zemi a s vysokou rychlostí jsou mnohem nebezpečnější než ty „měkké“ a ty lehce 
zvednuté, které jsou pro útočníka obtížnější. 

 
Které aspekty musí být vzaty v úvahu hráči, kteří střílí přímo tečováním? 
Před vystřelením musí útočník "číst" rychlost míčku a jeho dráhu. Jakákoli chyba v opticko motorickém 
posouzení může mít za následek nesprávné rozhodnutí a špatné provedení tečování. 
Kdykoli je to možné, útočník by měl běžet směrem k blížícímu se míčku, aby měl jeho teč větší rychlost. 
Měl by vědět, jak zaujmout optimální pozici před brankou a jak použít správné techniky tečování 
míčku s holí na zemi. 
 
Opravná cvičení: Viz první 2 varianty, které jsou užitečné pro opravné aktivity. 
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SOUTĚŽE PRO ÚROVEŇ 3  
 
Triatlon 4 proti 4 a hokejové soutěže dále rozvíjejí vnitřní potenciál hráčů ve věku 10 let a starších. 

 
TRIATLON 4 PROTI 4  
 

 
 
Zahrňte Triatlon pravidelně do tréninkového programu k posílení schopnosti hráčů číst a reagovat na 
složitější situace a na zvýšený počet hráčů. V dále následujícím programu "Evropa" soutěží s "Asií", 
dokud není rozhodnuto o vítězi. Následující zjednodušené hry tvoří Triatlon 4 proti 4. 
  

"Velká většina hráčů zemře z hokejového pohledu dřív, než se úplně narodili." 
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Triatlon 4 proti 4 
SOUTĚŽE MEZI TÝMY O 4 HRÁČÍCH   EUROPA proti ASII 
 
ŠPANĚLSKO NĚMECKO HOLLAND 
ČÍNA, KOREA, JAPONSKO 

 
1. HRA: DRIBLING PŘES PROTILEHLÉ BRANKOVÉ ČÁRY 

 

Hřiště Utkání Výsledek 

1 CHI-ESP  

2 KOR-GER  

3 JPN-HOL  

 

 

 
 
 
 
2. HRA: DLOUHÉ PŘIHRÁVKY ZE STŘEDU HŘIŠTĚ 
 

Hřiště Utkání Výsledek 

1 CHI-GER  

2 KOR-HOL  

3 JPN-ESP  

 

 
 
 
 
 
3. HRA: SKÓROVÁNÍ, BRÁNĚNÍ A PROTIÚTOK 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
DÉLKA TRIATLONOVÉHO TURNAJE:  45 minut 
 
Konečný výsledek: 
(Součet vítězství)  EUROPA PROTI ASII   .................. 

 

Hřiště Utkání Výsledek 

1 CHI-HOL  

2 KOR-ESP  

3 JPN-GER  



Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 262 z 418 
 

 
DRIBLING PŘES PROTILEHLÉ BRANKOVÉ ČÁRY  
• Hra se hraje mezi středovou a jednou z koncových čar na hřišti pro 6 proti 6. 

 
• Celá šířka hřiště tvoří široké branky. 

  
• Oba týmy se snaží dopravit míček pod kontrolou přes  
   koncovou čáru soupeře. 
 
• Hra začíná buly. 

 
• Selfpasy a volné údery musí být prováděny nejméně  
   4,50 m od koncové čáry. 

 
• Doba trvání hry: 3 krát 3 min. 

 
 
 
DLOUHÉ PŘIHRÁVKY ZE STŘEDU HŘIŠTĚ 

• Hra se hraje na hřišti pro hokej 11 proti 11 mezi středovou a 
čtvrtinovou čárou. 
• Za každou koncovou čárou jsou ve vzdálenosti 8 metrů 
postaveny dvě 3 m široké branky z kuželů. 
• Aniž by opustil hranice hrací plochy, každý tým se snaží 
přihrát míček přes jednu ze dvou branek 8 m za soupeřovou 
koncovou čárou. 

 

  
 

 
 
SKÓROVÁNÍ, BRÁNĚNÍ A PROTIÚTOK  

• Buly uprostřed hřiště pro hru 8 proti 8. 
• Jeden tým útočí na branku. 
• Druhý tým ji brání a podniká protiútoky na dvě  
    branky z kuželů, které jsou umístěny 10 metrů za  
    čtvrtinovou čárou. 
• Musí skórovat dlouhou přihrávkou přes jednu ze  
    dvou branek. 
• Pro ostatní pravidla konzultujte pravidla hokeje 8  
    proti 8. 
• Doba trvání hry: 4 krát 3 min. Každé 3 min. si  
    útočníci a obránci vymění postavení a funkce. 
• Je doporučeno mít v brance neutrálního brankáře. 
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OPRAVNÝ PROGRAM PRO ZLEPŠOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ HRY 4 PROTI 4 
 

Zjednodušené hry 2 proti 2, ve 
kterých hráči musí systematicky 

vytvářet situace 2 proti 1 a 
naučit se řešit tuto situaci jako 

útočníci i jako obránci  
(viz úroveň 2) 

 Cvičení / hry pro 
vytváření prostoru  

(viz úroveň 2) 
 

 Hry pro držení míčku pod 
kontrolou (2 proti 1, 3 proti 

1,  
3 proti 2, 3 proti 3), s a bez 

neutrálního hráče 
 

        

    
 
 

1. zjednodušená hra: 

DRIBLING PŘES 
PROTILEHLÉ 

BRANKOVÉ ČÁRY 
 

   
      

    Všechny zjednodušené hry 
3 proti 3     

      

Hry pro přihrávání, 
příjem a střelbu 

(viz úroveň 1) 

  Útoky z 2. řady 
(viz úroveň 2)   

      

      

      

Hry s napadením  
(viz úroveň 1) 
 

    Cvičení pro driblování obránce 
se změnou směru a rychlosti  

(viz úroveň 1) 
 První dotykové hry 

(viz úroveň 2) 
 

        
 

 

  Hry 4 proti 4  
pro držení míčku 

  

        

Hry pro přihrávání, 
příjem a střelbu  

(viz úroveň 1) 
 

  
2. zjednodušená hra: 

DLOUHÉ PŘIHRÁVKY ZE 
STŘEDU HŘIŠTĚ 

 Podívejte se na průběh her 
uvedených v programu 

zjednodušené hry  
"2 proti 2“ s kolmými 

přihrávkami na spoluhráče" 

  

        
        

 

 

Hra pro zlepšení střelby 
(viz také úroveň 2) 

  
 
 

3. zjednodušená hra: 

SKÓROVÁNÍ, 
BRÁNĚNÍ A 
PROTIÚTOK 

 

 Hry pro zahájení a rozvoj 
pozičního útoku  

(viz úroveň 2) 
  

        

Zjednodušené hry pro 
rohy v útoku a v obraně 

  Selfpas vně  
střeleckého kruhu   

        

Trénink brankáře  
(viz úroveň 3) 

  Umění protiútoku  
(viz úroveň 2)   
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HOKEJ 5 PROTI 5 
 

PRAVIDLA HOKEJE 5 PROTI 5 
(Doporučeno pro hráče do 10 let) 

 
1. Každý tým se skládá z minimálně 5 hráčů, maximální počet je 7 hráčů. Pět z nich (včetně brankáře) 
musí být současně na hřišti. V případě, že jeden tým nemá brankáře, tak hráč, který plní jeho roli 
musí mít oblečení jiné barvy a není mu dovoleno opustit střeleckou zónu. 
 

2. Doba trvání hry: tři časová období po 10 minutách, s přestávkami 3 minuty. Každé období je 
zahájeno buly. Přestávka může trvat maximálně 5 minut. 
 

3. Rozměr hřiště je 43 x 26 m (tj. čtvrtina celého hřiště na PH). Místo střeleckých kruhů jsou 
vyznačeny střelecké zóny mezi koncovými čárami a čárou vedenou souběžně s koncovou čárou ve 
vzdálenosti 10 m od ní. (viz foto). Pátou paralelní čárou je středová čára. 
 

4. Velikost branek je oficiální, ale tyto branky můžou být nahrazeny dřevěnými boxy se stejnou šířkou 
3,60 m a hloubkou pouhých 0,46 metru, které jsou často používány pro Minihokej. 
 

5. Gól platí, když byl míček hrán ve střelecké zóně útočníkem a zcela prošel brankovou čáru ve výšce 
 menší než 0,46 m (tzn., že se musí dotknout dřevěného bednění branky). 

 

6. Nejsou žádné rohy (ani dlouhé rohy ani trestné rohy). 
 

7. V případě, že se obránce dopustí neúmyslného porušení pravidel uvnitř jeho střelecké zóny, je 
nařízen trestný nájezd. Ten musí být proveden driblingem jednotlivce ze středu hřiště jedním  
z útočících hráčů proti brankáři. Všichni ostatní hráči musí čekat ve druhé střelecké zóně na zahájení 
akce hráče s míčkem a pak se smí zapojit do akce jako útočníci nebo obránci. 
 

"Úspěch je žebřík, který nemůžete vylézt s rukama v kapsách." 

Americké přísloví 
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Pro každý trestný nájezd musí být vybrán jiný hráč. Pouze v případě, že všichni jeho spoluhráči na 
hřišti již provedli trestný nájezd, může stejný hráč útočit podruhé. Rozhodčí hlídá dodržování tohoto 
pravidla. 
 
8. Trestný úder je nařízen za úmyslné porušení pravidel obráncem uvnitř jeho střelecké zóny. Nízký 
puš (ne vyšší než je dřevěné obložení v brance) musí být proveden z bodu ve vzdálenosti 5 m před 
brankou. Zbytek hráčů zůstává mimo střeleckou zónu. 

 

 
Foto: V. Stachovský 
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9. Volné údery a rozehrávky autů z postranní čáry můžou být provedeny pouze ve vzdálenosti větší 
než 3 m od střelecké zóny. Všechna ostatní pravidla pro znovuzahájení hry před střeleckou zónou lze 
nalézt v oficiálních pravidlech pozemního hokeje. 
 
10. Místo udělování karet rozhodčí doporučí trenérovi, aby vystřídal hráče, který porušil pravidla. 
Tento hráč se smí opět zapojit do hry pouze v případě, že mu to rozhodčí dovolí. 

 
11. Každý tým může požádat rozhodčího v každém hracím intervalu o jeden timeout v délce  
1 minuty, kromě případů, kdy je nařízen trestný úder nebo trestný roh. 
 
12. Pro podporu rozhodčích je doporučeno delegovat rozhodčí starší 16 let. 
 
13. Trenér nesmí vstoupit na hrací plochu, aby uděloval hráčům pokyny. 
 
14. Pro zbytek pravidel, která zde nejsou uvedena, platí oficiální pravidla pozemního hokeje. 
 

 
Foto: D. Hrazdíra 

 
 
"Každý člověk má svůj vlastní styl pohybu a všechny vyžadované změny v provedení 
pohybu musí být prováděny v souladu se stylem jednotlivce."  

L. Mourehouse / L.Gross 
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HOKEJ 6 PROTI 6 
 

PRAVIDLA HOKEJE 6 PROTI 6 
(Doporučeno pro hráče ve věku 11 let) 

 
PRAVIDLO 1: 
Toto nařízení se vztahuje pouze na konkrétní hokej 6 proti 6. Pokud pro jakékoli okolnosti ve hře není 
zde uvedeno pravidlo, platí oficiální pravidla pozemního hokeje. 
 
PRAVIDLO 2: HRACÍ PLOCHA 
Soutěž se hraje na jedné polovině hřiště na pozemní hokej od jedné postranní čáry k druhé 
s brankami a střeleckými kruhy v normální velikosti.  Hra hokeje 6 proti 6 umožňuje zřídit 2 hrací 
plochy na jednom hřišti pro pozemní hokej. 

 

 
 

"Kdyby nebyli trenéři, každý hráč by mohl hrát, jak on chápe hru; 
pak by bylo nemožné vytvořit tým ". 

Pep" Guardiola 
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PRAVIDLO 3: POČET HRÁČŮ 
Každý tým se skládá z minimálně 6 hráčů a maximálně z 9. Pět z nich (včetně brankáře) musí být 
současně na hřišti. V případě, že jeden tým nemá brankáře, tak hráč, který plní jeho roli musí mít 
oblečení jiné barvy a nesmí opustit střelecký kruh. Výjimečně je možné zahájit hru jen s 5 hráči týmu 
v případě, že existuje možnost, že po zahájení utkání může být chybějící hráč zapojen do hry. 

 
Tři náhradníci smí střídat kdykoli hráče, který je na hřišti. Musí být používána oficiální pravidla pro 
střídání hráčů. Když by v průběhu utkání jeden tým, z jakýchkoli důvodů (například vyloučení), měl na 
hřišti méně než 5 hráčů, rozhodčí ukončí zápas a prohlásí tým s méně než 5 hráči za poražený 
s výsledkem 0 : 3. 

Foto: V. Stachovský 
 
PRAVIDLO 4: TRESTNÝ ROH:  
Během trestného rohu smí jen 3 obránci a brankář hájit svou branku. Vybíhají z koncové čáry, 
zatímco další 2 hráči se můžou zapojit do bránění po zahájení trestného rohu dobíháním zpoza 
středové čáry. 
 

PRAVIDLO 5: VOLNÉ ÚDERY:  
Během volných úderů, prováděných nejméně 4,55 m před střeleckým kruhem, všichni hráči, kromě 
hráče, který znovu zahájí hru, musí být ve vzdálenosti více než 4,55 m. 
 

PRAVIDLO 6: DOBA TRVÁNÍ ZÁPASU 6 PROTI 6:  
Dva intervaly po 20 minutách s přestávkou 5 minut. Každý tým má právo požádat rozhodčího v každé 
polovině o jeden "timeout" v délce 1 minuty, kromě případů, kdy je nařízen trestný úder nebo trestný 
roh. V případě, že bude v jednom dnu odehrán více než jeden zápas, hrací doba by měla být 
redukována. 
 

PRAVIDLO 7: ROZHODČÍ:  
Zápas řídí pouze jeden rozhodčí, který píská v souladu s výše uvedenými pravidly. Pro lepší podporu 
mladých rozhodčích je doporučeno využít pro hru 6 proti 6 pouze jednoho rozhodčího mladšího než 
16 let, nebo v případě, že by se týmy shodly, tak maximálně dva rozhodčí stejného věku. Místo 
udělování karet rozhodčí doporučí trenérovi, aby vystřídal hráče, který porušil pravidla. Tento hráč se 
smí opět zapojit do hry pouze v případě, že mu to rozhodčí dovolí. 
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KOMENTÁŘE: 
Rozměry hřiště jsou přizpůsobeny fyziologickým vlastnostem mladých hokejistů. Berou v úvahu 
všechny aspekty hry, včetně těchto: 
 
 

1. Fyzická příprava 

 
• Většina herní zátěže je aerobní. 

 
• Pro hru jsou charakteristické časté krátké běhy buď s nebo bez změny směru a rytmu a náhlá  
    zastavení. 
• Větší nároky jsou kladeny na schopnosti koordinace u mladých hráčů, protože jsou více zapojeni do  
    hry. 

 

 
2. Technická příprava 

 
• Hráči mají častý kontakt s míčkem, který prospívá rozvoji jejich základních dovedností. 
 
• Vzhledem k tomu, že hráči jsou vystaveni méně složitým herním situacím, jejich sebevědomí roste,  
    což má za následek jejich větší iniciativu a používání jejich vrozených schopností představivosti a  
    tvořivosti. 
 
• K této verzi hokeje patří častý výskyt základních a standardních herních situací, jako je střelba na  
    branku z jakéhokoliv úhlu nebo systematické používání situací 2 proti 1 v útoku. 
 
 

3. Taktická příprava 

 
• V obraně, protože jsou kratší vzdálenosti mezi hráči, je pro ně jednodušší obrana se zajišťováním. 
 
• V útoku hráči často mění směr útoku, používají více narážeček nebo přihrávek z prvního dotyku a  
    útočí více z druhé linie (hráči středu). 
 
• Kratší vzdálenosti umožňují hráčům získat cenné zkušenosti v takových standardních situacích jako  
    jsou rohy, rozehrávky autů, volné údery, trestné rohy a trestné údery. 
 
• Komunikační dovednosti a spolupráce jsou získávány za ideálních podmínek 
 
 
 

Menší velikost hřiště pro hokej 6 proti 6 usnadňuje spolupráci a komunikaci mezi hráči. 

  



Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 270 z 418 
 

 

 
Foto: D. Hrazdíra 
 
Tato kapitola představuje mládežnickým trenérům bohatý a pestrý program pro děti do 10 let a výše; 
jeho aplikace umožňuje dětem hrát soutěže na míru, jako jsou hokejový triatlon 4 proti 4, hra hokeje 
5 proti 5 a nakonec i hokej 6 proti 6 nejen s radostí a zábavou, ale také s úspěchem. S menším 

počtem hráčů v týmu, s menší hrací plochou, s různými zjednodušenými hrami a soutěžemi se všichni 
chlapci a dívky této věkové skupiny mohou cítit schopni plnit požadavky hry 6 proti 6. Trenéři časem 
získají zkušenosti, že všechny zjednodušené hry doporučované již v raném věku se nyní znovu, jedna 
po druhé, objevují pro tuto věkovou skupinu ve složitějších situacích ve hře 6 proti 6. Dobré hraní 
hokeje 6 proti 6 je důsledkem toho, že chápou a více nebo méně zvládají nejen různé zjednodušené 
hry, ale také Triatlon 4 proti 4 a hokej 5 proti 5. 

 
 
"Tradiční koučování bylo zcela řízeno trenérem a do značné míry orientované na techniku, 
zatímco dnes je kladen důraz na taktické řešení problémů prostřednictvím hraní her." 

Lynne Spackmann 
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Kapitola 6:  Rozvoj mladých hokejových brankářů 

Úroveň 3 
 

 Foto: D. Hrazdíra 
 

"Zítřejší úspěch je založen na dnešní přípravě" 
William Osler 
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Protože jen málo trenérů hrálo jako brankář, jsou jejich znalosti toho, jak je trénovat poněkud 
omezeny. 
Poměrně málo trenérů věnuje dostatečnou pozornost procesům výuky a učení tohoto 
nejdůležitějšího hráče týmu, i když každý ví, že vítězství nebo prohra v zápase závisí v mnoha 
případech na výkonu brankáře. Zatímco ostatní členové týmu mohou napravit chyby hráče v poli, 
chyba, kterou udělá brankář, obvykle vede ke gólu. 

 
Ačkoli moderní hokej vyžaduje dobré obecné znalosti od všech hráčů, musí být s brankářem 
zacházeno jako s jediným specialistou v týmu. Na rozdíl od ostatních členů týmu, brankář pokrývá 
velmi omezené území a je jediný hráč, který může hrát míček jakoukoli částí těla. Vzhledem ke 
specifické funkci brankáře a jeho významu jako klíčového hráče v každém hokejovém týmu, měla by 
mu být věnována zvláštní pozornost a dáván velký význam jeho vývoji. 

 
 
P R O F I L   B R A N K Á Ř E 
 
Velký vliv výkonu brankáře na výsledek hry jej často staví do centra rozhodujících herních situací a 
důležitých diskusí. 
Po výborném výkonu mu všichni blahopřejeme, ale pokud jeho výkon nebyl uspokojivý, brankář slyší 
vážné výhrady. To je důvod, proč brankář musí být klidný člověk! Měl by si být jistý svými 
schopnostmi a dovednostmi, trvale stavět na tomto sebevědomí prostřednictvím pozitivní sebe 
mluvy a častého tréninku. 

 
Brankář by měl v průběhu hry vyzařovat klid a důvěru na ostatní členy týmu, čímž pozitivně ovlivní 
jejich výkonnostní úroveň. Na druhou stranu, brankář mající silnou osobnost a sebevědomí negativně 
působí na hráče soupeře, kteří při závěru jejich útoků zaměřují příliš mnoho ze své pozornosti na jeho 
hru.  
 
Když je brankář nejistý, ukazuje, že je nervózní, nebo je pomalý v rozhodovacím procesu, tato špatná 
kvalita jeho hry nepochybně negativně ovlivňuje jeho vlastní tým. Obránci, stejně jako jejích útočníci 
v týmu, budou pravděpodobně méně riskovat a bát se zaútočit s více než čtyřmi hráči v dosahu.  

 
Již těchto několik poznámek vysvětluje, proč může jakýkoliv průměrný tým s vynikajícím brankářem 
vyhrát nebo alespoň remizovat zápas proti mnohem silnějšímu týmu s méně šikovným brankářem. 
Aby úspěšně plnil své důležité úkoly ve hře, musí mít brankář určité psychofyzické schopnosti, 
kterými se liší od hráčů v poli. 

 
 
 
"Schopnost relaxovat pod tlakem je často také životně důležitým faktorem pro výkon 
brankáře v soutěži." 

  



Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 273 z 418 
 

 

 
 
Přesná rozhodnutí 

 
Aby bylo možné využívat různých kvalit rychlosti, je nezbytné, aby brankář efektivně využíval veškeré 
informace, které jsou k dispozici před střelbou soupeře na branku. Jinými slovy, předvídání 
konečného výsledku z časných složek tahů soupeře je nedílnou součástí úspěšného výkonu brankáře. 

 
Musí mít vynikající znalosti a porozumění toho, co se děje ve hře jako základ pro jeho vnímání. Co 
brankář dokáže "číst" nebo vnímat určuje, jak by měl jednat. Čím více zkušeností a znalostí brankář 
získal, tím více je schopen zaměřit svou vizuální pozornost na nejdůležitější zdroje informací. Špičkoví 
brankáři si vyvinuli lepší vizuální strategií vyhledávání než mladí, kteří obvykle sledují pouze míček a 
jsou si méně vědomi postavení a pohybů hráčů mimo míček. Proto jako trenér hrajete důležitou roli  
v procesu učení tím, jak se pokusíte nasměrovat jeho pozornost na důležité zdroje informací. 

 
 

 
 
 

"To co je obtížné, to bude nějakou dobu trvat, nemožné se může stát přes noc." 
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Vzhledem k tomu, že více než polovina z práce brankáře je duševní kondice a rozhodování (které obě 
pocházejí ze zkušenosti), je pochopitelné, že většina chyb u mladých brankářů je způsobena méně 
jejich technickou úrovní hry než slabým nebo nesprávným rozhodováním. 

 
Technicky dobře připravení brankáři, kteří jsou fyzicky stále fit, musí být trénováni, aby se stali 
vynikajícími osobnostmi v procesu rozhodování, které vědí, co je nejlepší udělat v konkrétní herní 
situaci. Jejich chyby v rozhodování jsou způsobeny buď špatnou pozorností, špatným vnímáním, 
nedostatečným určením nebo nedostatkem znalostí (z nekvalitních tréninků). Je důležité, aby se 
mladí brankáři učili používat svůj mozek pro rychlé zpracování veškerých relevantních informací  
s cílem vybrat k provedení nejlepší motorickou odpověď - díky tomu, že se u nich již vyvinula vysoká 
úroveň psychické zdatnosti. 

 
Pro brankáře musí být považován taktický výcvik za stejně důležitý jako technická příprava. U starších 
brankářů tím více, že taktický výcvik může nahradit technickou činnost (v níž není vyžadováno 
zpočátku provádění rozhodování). 
 
Brankáři od 14 let a více by měli být systematicky vystaveni široké škále problémů, které jsou 
zahrnuty ve zjednodušených hrách určených výhradně na zlepšení jejich výkonnosti. Prostřednictvím 
těchto her se naučí zvolit nejúčinnější odpověď z několika možností. 
 
 
Odvaha 
Dalším důležitým aspektem výkonnosti brankáře, vedle stabilní mentality (charakterizované jeho 
sebevědomím) je být tak agresivní jako je potřeba v daném okamžiku, mít odvahu v kombinaci  
s odhodláním. Být odvážný je nutné, zejména v situacích 1 proti 1, při střelbě z krátké vzdálenosti a 
během trestných rohů.  
 
Schopnost brankáře ovládat úroveň vzrušení bude minimalizovat chyby. Studie prokázaly, že při 
vysokých úrovních vzrušení se výkon zhoršuje, což platí zejména o výkonu kognitivním, který zahrnuje 
řešení problémů a přijímání rozhodnutí. Každý brankář je vystaven vysokým úrovním stresu asi 15 až 
20 krát v průběhu hry, je si vědom, že jakákoli malá chyba nebo špatné rozhodnutí může dramaticky 
změnit výsledek zápasu. Jinými slovy, každý od něj očekává, že bude dokonalý hráč a brankář musí 
žít s tímto očekáváním. 
  
K překonání tohoto problému by měl být brankář mistrem "vnitřní hokejové hry", která zahrnuje 
pozitivní sebe mluvu (například "Dnes je můj den!", "Já jsem nejlepší! ", "Nikdo nemůže skórovat 
proti mně"). Nicméně, když je míček daleko, je vhodné, aby brankář provedl před jeho brankou 
některá základní technická a zahřívací cvičení, které jej udržují být fyzicky a psychicky připraven na 
další důležité akce. 

 
 

"Výkon hráče je omezen pouze pravidly hry a jeho vlastními schopnostmi." 
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VLASTNOSTI ÚSPĚŠNÉHO BRANKÁŘE 

 

Fyzické schopnosti: 

 

• Schopnost snížit reakční dobu 

 

• Schopnost rychle provádět zvláštní pohyby 

 

• Rychlé startování 

 

 

Koordinační schopnosti: 

 

• Rovnováha 

 

• Schopnost kombinovat různé pohyby 

 

• Dobrý smysl pro směr 

 

• Dobrý rytmus 

 

• Smysl pro prostor a čas 

 

 

Emoční schopnosti: 

 

• Koncentrace 

 

• Agresivita (ale respektování pravidel) 

 

• Odvaha 

 

• Schopnost udržet klid a důvěru ve stresových situacích 

 

• Racionalita 

 

• Vůdcovství 

 

 

Schopnosti vnímání: 

 

• Schopnost rozpoznat (pozorovat a analyzovat), interpretovat a předvídat situace    
    v blízkosti branky s míčkem v centru pozornosti 

 

• Dobrá vizuální paměť 

 

"Strach je písek v motoru hráče." 
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Foto: D. Hrazdíra 

 
TIPY PRO TRÉNINK BRANKÁŘŮ 
 
 
Chcete-li optimalizovat výkon, je efektivní, když všichni brankáři hrají často na jiné pozici, například 
během tréninku i mimo střeleckou zónu. To jim pomůže rozvíjet se v psychických a fyzických 
oblastech, které potřebují, aby správně fungovali. Dále přijdou na druh napětí, které útočníci cítí a na 
obtíže, kterým čelí při pokusu o překonání posledního hráče obrany soupeře. Zkušenosti získané při 
hraní jako obránce nebo útočník umožní brankáři zasahovat s větším úspěchem. Brankáři, kteří ve 
svých prvních šesti letech hráli čas od času minihokej (se dvěma brankami k bránění současně), hokej 
6 proti 6 a 8 proti 8 před přechodem na soutěže 11 proti 11, mají vyšší úroveň vnímání a větší znalosti 
než tradičně vyškolení brankáři. 
 
Navíc, díky logické progresi soutěží, v nichž hrají stále aktivnější úlohu, stanou se duševně rychlejšími 
a vědí, jak předvídat hru soupeře mnohem lépe než ti, kteří byli vystaveni jen tradičnímu 
vzdělávacímu programu, založenému především na získávání technických dovedností. 

 
 

"Z příkladů se učí nejlépe." 
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V ideálním případě je trénink brankářů veden a pod dohledem odborného trenéra brankářů, obvykle 
to je bývalý zkušený brankář. Nicméně, ve většině těchto případů trenér brankářů neví, jak propojit 
trénink brankáře s tréninkem obránců. To je teď důležitý úkol, protože brankáři jsou více než kdy 
jindy součástí celé obrany. 

 
Když trenér specialista trénuje žáka pomocí různých cvičení a her, ve kterých mladí brankáři musí 
řešit společné problémy, se kterými se potýkají v jejich soutěžích, mladí získají široké znalosti a 
zkušenosti, které jim umožní zvolit nejvhodnější techniku. Mladý hráč se také učí provádět 
dovednosti správně a s požadovanou rychlostí, pružností svalů a mobilitou v kloubech. 

 
Dále se mladý brankář učí dirigovat a vést spoluhráče s autoritativním hlasem. Jasnost a stručnost 
jeho nebo její pokynů ("Je to moje!", "Nechte toho!", „Aut“) jsou nezbytné pro vytvoření 
požadovaného efektu. Nakonec, ale ne v poslední řadě, se ctižádostivý brankář učí podporovat 
spoluhráče pomocí pozitivních komentářů. 
Bohužel není neobvyklé vidět mnoho mladých hráčů, kterých výkonnost ve hřišti není dle jejich 
názoru dostačující, že se náhle rozhodnou, že budou brankáři. Trenéři by měli povzbudit hráče, aby 
se stal brankářem pouze tehdy, když vykazuje určitý přirozený talent pro tuto konkrétní pozici. Jen ti 
mladí hráči uspějí, kteří mají jistou základní úroveň většiny dovedností, které dělají dobrého 
brankáře. 

 
Foto: D. Hrazdíra 

 
"Cesta k úspěchu má velmi málo cestujících, protože mnoho se jich ztratí, když se snaží 
najít zkratky." 
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MODEL ROZVOJE PRO BRANKÁŘE 
Model rozvoje pro brankáře se skládá ze čtyř úrovní. Následující diagram znázorňuje jednotlivé 
úrovně a její součásti. 
 

1. úroveň 

Cvičení a hry bez nebo s jedním útočníkem 

Učení základních dovedností v předpokládaných situacích 

 
Postoj a poziční 

hra 
 Obrana s jednou nohou, 

oběma nohama, rukou a 
holí 

 Odehrání s jednou 
nohu a holí 

 Odehrání od 
branky 

 

Desetiboj 
(Provádění dovedností a rozhodování v předpokládaných i 

nepředpokládaných situacích) 

 
 

2. úroveň 
Cvičení a hry se dvěma nebo více útočníky 

Konsolidace dovedností a rozhodovacích schopností 
v upravených situacích 

 

Postoj a poziční 
hra 

 Obrana s jednou nohou, 
oběma nohama, rukou a 

holí 

 oOdehrání s jednou 
nohu a holí 

 Odehrání od 
branky 

 
 

3. úroveň 
Cvičení a hry s útočníky a s pomocí 1 nebo 2 obránců 

Zlepšení dovedností / rozhodování  
v nepředvídatelných situacích 

 

Postoj a poziční 
hra 

 Obrana s jednou nohou, 
oběma nohama, rukou a 

holí 

 Odehrání s jednou 
nohu a holí 

 Odehrání od 
branky 

 
 

4. úroveň 
Zjednodušené hry, které často zahrnují brankáře 

Dokonalost, provádění a správné rozhodování 
v nepředvídatelných situacích 

 
                                                                               Zákroky 

 
 
 
 
                                      Poziční hra Hra mimo branku 
 
 
 
                                                                        Odehrání od branky   
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ZÁKLADNÍ POSTOJ 
 
Základní postoj je pohotovostní pozice, kterou brankář zaujme před svým zákrokem. Následující tipy 
vám pomohou zvýšit úspěšnost mladého brankáře.  
 
Brankáři by se měli naučit tyto zásady: 

 
• Vždy zahájit pohyb z "postavení na špičkách" (na bříškách chodidel). 
 

• Udržovat rovnováhu, zajistit jí 
pomocí nohou, které jsou od sebe 
vzdáleny na šířku ramen. Zvednout 
paže a ruce do úrovně pasu. 
Uchopit hůl pravou rukou trochu 
výš (mírně nad jejím středem)  
s cílem zlepšit svůj akční dosah bez 
ztráty síly a natočit hůl plochou 
stranou směrem k míčku. 
 
• Udržovat váhu těla rovnoměrně 
rozdělenou na obě nohy, aby se 
zabránilo vlastnímu překvapení, že 
stojí na "špatné noze." 
 
• Udržovat kolena před kopnami. 
 
• Ohnout mírně kolena, aby byl 
připraven skočit (horní část nohy a 
holeně by měly tvořit úhel 110 až 
120 stupňů).  
 
• Udržovat dobrou rovnováhu,  
s trupem mírně nakloněným 
dopředu. 
 
• Upírat pozornost především na 
míček, ale také si být vědom pozic 
spoluhráčů a soupeřů. 
 
• Odpočívat, když je míček ve 
vzdálenosti více než 40 metrů od 

něj, za předpokladu, že zaujme základní postoj právě v okamžiku střelby na branku. 
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POZIČNÍ HRA 
 

 
Jedna schopnost, kterou je nezbytné u brankáře rozvíjet je, aby zaujal takovou pozici před 
provedením střelby na branku, že může zachytit míček s minimálním rozsahem pohybů. Nalezení 
nejlepší možné pozice ve vztahu jak k útočníkovi s míčkem tak i k brance pomáhá brankáři snížit 
počet zoufalých zákroků a pohybů v poslední sekundě. Když chytá dobrý brankář, vypadá to, jako 
když míček jde vždy rovnou k němu. Každý z jeho zákroků vypadá jednoduše. Brankář, který často 
předvádí akrobatické skoky, není ten nejlepší, protože jeho poziční hra je často špatná. Naopak, 
zkušení brankáři, těžící z jejich jemné poziční hry, těžko potřebují padat a skákat. 

 
Mnoho brankářů se cítí nejpohodlněji v postavení na nebo velmi blízko k brankové čáře. Nicméně,  
v dnešní hře roste počet situací, které jim ukládají povinnost zvládnout hru mimo brankovou čáru, 
stejně jako se někdy chovat jako zametač. 

 
Obecně platí, že brankář zahájí zákrok z čáry, která rozděluje úhel tvořený trojúhelníkem míčku a 
dvou brankových tyčí. Při pohybu na této pomyslné čáře směrem vpřed k útočníkovi v držení míčku, 
brankář nakonec dosáhne toho bodu, ve kterém může pokrýt celý střelecký úhel, aniž by musel 
vykonat zákrok pomocí maximálního rozsahu pohybu nebo roztažením rukou nebo nohou. Čím blíže 
se dostane k soupeři, který se připravuje vystřelit na branku, tím méně času a menší úhel jsou  
k dispozici pro vystřelení. Ale čím víc se brankář vzdálí od linie půlící úhel, tím je méně 
pravděpodobné, že se svým zásahem uspěje. 
 
Cvičení pro postoj a poziční hru 

1. Toto cvičení pomáhá nezkušeným brankářů mentálně si představit trojúhelník mezi třemi body 
tvořenými brankovými tyčemi a útočníkem s míčkem. Útočník zaujme pozici kdekoli na střeleckém 
kruhu. Dva kabely (dlouhé kousky lana) by měly být uvázány na brankových tyčích, jeden na pravé 
brankové tyči a další na levé a spojené s holí útočníka. V závislosti na tom, jak se hráč pohybuje po 
čáře střeleckého kruhu, brankář upravuje své postavení. Snaží se být vždy na (fiktivní) čáře, která 
půlí úhel střelby a musí přijít dost daleko dopředu, aby mohl dosáhnout s jeho pravou nohou, bez 
problémů, na pravé lano nebo s jeho levou nohou na levé lano. Současně, jeho ruce by měly 
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natažené dosáhnout do prostoru po jeho obou stranách. Nemůže-li dosáhnout obou lan  
s nohama, ví, že je zle umístěn, což by umožnilo útočníkovi dost prostoru na skórování. 

 
 
2. Jeden hráč dribluje s míčkem po čáře kruhu, často mění jeho směr pohybu a pak se náhle 

rozhodne vystřelit na branku. Brankář, mezitím, zaujímá základní postoj 3 metry před brankou a je 
vždy umístěn na čáře, která půlí úhel střelby. Také se pohybuje v závislosti na směru a rychlosti 
útočníka. Trenér brankářů musí být postaven za brankou, aby pečlivě sledoval a analyzoval poziční 
hru brankáře a opravil tuto herní pozici, je-li to nezbytné. 

 

 
 

 
Foto: V. Stachovský 
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3. Postavte pět míčků ne dále než 2 m uvnitř střeleckého kruhu (viz ilustrace). Jeden hráč je všechny 
vystřelí, jeden po druhém, v nebo ne v předpokládaném pořadí na branku. Chcete-li povolit 
brankáři dostatek času vybrat si výhodnou pozici pro hru a zaujmout správný základní postoj, 
útočník, po každém vystřelení na branku, musí běžet ven z kruhu, než bude moci provést další 
střelu s dalším míčkem nebo s některým z 5 míčků. 

 
 
Variace: 
• Udělejte pro brankáře stejné cvičení s druhým útočníkem umístěným poblíž (cca 5 - 6 m). Jeho 
primární funkcí je dorážka míčků odražených od brankáře, ale z jeho pozice před brankou může také 
tečovat střelu na branku přímo do sítě.  

 
4. Dva útočníci na okraji střeleckého kruhu si přihrávají mezi sebou na vzdálenost 8 až 12 m. Mezitím 

musí brankář přizpůsobovat svou pozici v brance měnící se poloze míčku. Jeden ze dvou útočníků 
by se měl snažit "z ničeho" překvapit brankáře vystřelením před tím, než brankář stihne zaujmout 
optimální pozici pro zachycení střely. 
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5. Čtyři hráči trénují s brankářem. Po obou stranách branky je útočník, který přihrává z koncové čáry 
na jednoho ze svých spoluhráčů na čáře kruhu. Hráč, který dostává míček, může vystřelit z prvního 
dotyku nebo může místo toho přihrát zpět na koncovou čáru nebo na druhou stranu, kde je jeho 
spoluhráč, vzdálen vždy nejméně 8 metrů od přihrávajícího. Cílem všech útočníků je překvapit 
brankáře střelou. Úkolem brankáře ve všech fázích tohoto cvičení je však zajistit svou správnou 
poziční hru, která mu umožní zúžit úhel pro každou střelu na branku. 

   
6. Jako trenér byste měl stát za brankou a pozorovat hru. Dejte vizuální signál jednomu z 3 hráčů, 

nacházejících se v různých pozicích uvnitř střeleckého kruhu. Pak se tento hráč snaží rychle 
vystřelit. Dejte brankáři zpětnou informaci o všech problémech v jeho poziční hře, které jste si 
všimli z vaší pozice za brankou. Brankář má za úkol, aby se v momentu střelby na branku vždy 
postavil na čáru půlící střelecký úhel. 

 
Tento úkol se stane snadnějším, když jsou všichni útočníci čelem ke středové čáře. Takže poté, co 
trenér vyvolá jméno hráče, útočník se otočí a vystřelí tak rychle na branku, že brankář nemá téměř 
žádný čas zaujmout správné postavení v brance nebo zaujmout optimální základní postoj. Jak se 
brankář zlepšuje, můžete dále snížit čas pro brankáře tím, že vyvoláte jména útočníků v kratších 
intervalech. 
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7. Čtyři hráči jsou umístěni kolem kruhu o průměru 16 -20 m nakresleném pomocí křídy na 

hokejovém hřišti (pochopitelně lze vyznačit kruh i jiným způsobem). Jejich cílem je přihrát si míček 
vně kruhu přes některou z tří branek 3,60 m 
širokých, které jsou postaveny ve středu 
kruhu v trojúhelníku (viz obrázek). 

      Brankář brání všechny tři branky najednou, 
pohybuje se z jedné branky do druhé  
v závislosti na poloze míčku. Pracujte 
s brankářem, aby vždy dělal malé kroky, 
zatímco pokračuje v pozorném sledování 
míčku a jeho dráhy. Tato technika mu 
umožňuje snadno přenášet jeho tělesnou 
hmotnost z jedné nohy na druhou. 
Výsledkem by měla být optimální poziční 
hra, která zabrání čtyřem útočníkům 
skórovat.  Je zřejmé, že brankář se nebude 
moci přizpůsobit dostatečně rychle 
požadavkům této hry pomocí dlouhých 
kroků nebo pohybů. 

 
8. Pravé křídlo (nebo levé křídlo) proniká hluboko do soupeřovy poloviny. Po driblingu s míčkem přes 

branku z kuželů, která je umístěna uvnitř střeleckého kruhu asi 7 metrů od pravé (levé) tyče 
branky a asi 3 metry od koncové čáry, může křídlo vystřelit nebo přihrát míček buď na středního 
útočníka, nebo na levé křídlo (pravé křídlo), které je postaveno před druhou tyčí. Ten, kdo obdrží 
přihrávku, se snaží vystřelit z prvního dotyku nebo tečováním s holí umístěnou vodorovně na 
zemi. V tomto cvičení brankář musí neustále prokazovat optimální úroveň poziční hry, aniž by se 
dostal úplně mimo branku. Když brankář pokrývá úhel pravého (levého) křídla v blízkosti brankové 
tyče, jeho pravá (levá) noha je již umístěna takovým způsobem, že může rychle pokrýt branku  
v případě centru. Křídlo nikdy nedá brankáři vědět, zda bude střílet, nebo provede fiktivní 
naznačení střelby, nebo bude centrovat. Pouze tehdy, když se brankář naučí rychle měnit pozice, 
může čelit oběma útočícím hráčům a zabránit skórování. 
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Cvičení pro zlepšení rychlosti reakce 
Pro zlepšení rychlosti reakce brankáře je doporučeno používat také tenisové míčky v těchto 
cvičeních. 

 
1. Dva útočníci stojí na obou stranách bodu pro trestný úder. Jejich úkolem je tečovat střely, které 
provádí třetí hráč z okraje kruhu směrem k brance. Chcete-li překvapit brankáře, může útočník  
v držení míčku také střílet přímo, bez nutnosti tečování jeho spoluhráčem. 

 

 
 
2. Trenér nebo hráč střílí na branku různou rychlostí a v různé výšce. Brankář zavírá oči. Pouze tehdy, 
když trenér nebo útočník zavolá brankáře, tento otevře oči, aby zaměřil pohledem míček, zastavil jej 
a odehrál jej z kruhu, aby zabránil dorážce. 
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3. Trenér z pozice za brankou vizuálně signalizuje jednomu ze tří útočníků (všichni mají míček), jsou 
od sebe vzdáleni nejméně 6 metrů a všichni se nacházejí uvnitř kruhu v různých vzdálenostech od 
branky. Zatímco vyvolaný hráč vystřelí (nejlépe s holí vždy na zemi, aby šetřil čas), brankář zaujme 
optimální správnou základní pozici, aby zabránil míčku projít do branky. Pokud je potřeba, dejte 
brankáři zpětnou vazbu. 

 

 
 
4. Postavte se za branku pro dávání vizuálních signálů dvěma útočníkům. Dva hráči, každý s míčkem 
na čtvrtinové čáře, driblují se stejnou rychlostí směrem ke střeleckému kruhu. Měli by zůstat od sebe 
nejméně 8 metrů. Když přijdou blízko čáry kruhu, trenér jim dává vědět prostřednictvím viditelného 
signálu (který by měl být ale neviditelný pro brankáře), aby provedli vystřelení na branku z čáry 
kruhu. Jeden útočník střílí, zatímco druhý, který pouze simuluje střelbu, jde na dorážku. 

 
5. Umístěte brankáře na zem přímo vedle tyče mimo branku. Jeden útočník dribluje s míčkem ze 
vzdálenosti 6 m za kruhem s cílem skórovat zevnitř kruhu. Když hráč začne individuální útok, brankář 
vstává ze země a zaujímá správnou pozici v brance v základním postoji; snaží se zabránit gólu. 
Útočník (kterým také může být jiný brankář) má čtyři pokusy na skórování. Nesmí ale více než 2 m do 
střeleckého kruhu. Brankář by měl začít dvakrát od každé brankové tyče. 

 

 

"Chcete-li hrát dobře, musíte se zaměřit na vaše "vnitřní já" a ne tak moc na "vnější já.““ 
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ZÁKROKY S JEDNOU NOHOU, OBĚMA NOHAMA, RUKAMA NEBO HOLÍ 
 
Přestože se brankář ve hře dotkne míčku méně často než jeho spoluhráči, neměla by být jeho 
příprava kratší ani méně intenzivní než příprava ostatních hráčů z jeho týmu.   
 
Důležitou součástí jeho mnohostranné přípravy má být trénink techniky, ve kterém by měly být 
zahrnuty různé techniky zákroků proti míčku. 

 
Zastavení míče jednou nohou: 
Jedním z důležitých aspektů, který má být součástí výcviku mladého hokejového brankáře, je získání 
základních technik pro zastavení míčku, se zvláštním důrazem zaměřeným na techniku zákroků  
s jednou nohou. 

 
Správné zastavení míčku s jednou nohou musí být vždy zahájeno pohybem hlavy směrem k blížícímu 
se míčku. Současně je váha těla posunuta směrem k míčku pomocí pohybu druhé nohy s tím, že hrací 
noha je položena za míčkem před odkopem brankáře. 
 
V okamžiku zastavení, 

 
• noha, která zachytí míček, by neměla být na úrovni s druhou nohou. Paralelní postavení obou 

nohou by mělo za následek špatnou rovnováhu, která může způsobit, že by brankář příliš padal 
dozadu. To by pak znamenalo, že již nebude schopen provést další okamžitý zákrok pro zastavení 
případné dorážky přicházející po odrazu míčku od jeho betonů. 

 
• noha, která hraje s míčkem, by se měla pohybovat směrem k blížícímu se míčku (namísto čekání než 
míček přijde k brankáři). 
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• noha, která hraje s míčkem, by měla být umístěna o něco více vpřed než druhá noha a její prsty by 
měly směřovat k nejbližšímu praporku na čtvrtinové čáře. Postavení "hrací nohy" tímto způsobem 
zajistí, že míček odskočí směrem do prostoru před nohy brankáře a ne do jedné strany. Velkou 
pozornost je třeba věnovat při zastavení tomu, aby se zabránilo soupeři vzít si zastavený míček. 
Zastavení je považováno za ideální, když je brankář schopen zahájit okamžitě útok pomocí přihrávky 
po zemi na jednoho z jeho spoluhráčů. 

 
• špička nohy, která provádí zákrok, by neměla směřovat k jedné z brankových tyčí, protože to bude 
mít za následek, že většina povrchu kopny nesměřuje k míčku, ale k tyči. Může dojít i ke zranění když 
míček zasáhne nechráněnou část nohy. 

 
• noha, která zasahuje míček, stejně jako koleno této nohy a hlava brankáře musí tvořit svislou čáru. 
Použití této techniky může divákovi poskytovat dojem, že brankář má v úmyslu políbit své koleno 
nebo sníst přicházející míček. S hmotnosti těla nad "hrací nohou" nemůže brankář padnout dozadu. 

 
• hůl by měla být umístěna ve svislé poloze hned vedle pravého betonu v případě, že je zákrok 
prováděn pravou nohou. Tím se zvýší hrací plocha pro zastavení míčku směřujícího k jeho pravé 
straně a umožní mu dosáhnout dál směrem k pravé tyči, a to zejména, když má být zachycena vysoká 
střela. Střely směřující do levého rohu branky  -  levá ruka brankáře je v dolní poloze hned vedle 
levého betonu pro zásah, pokud je potřeba. 
 
Jakmile brankář zastavil míček, má dát opěrnou nohu rychle spolu s hrací nohou, aby tak rychle, jak 
je to možné zaujal základní postoj, který mu umožňuje, aby zasáhl v optimálních podmínkách proti 
možné dorážce. 

 

 

 

TECHNIKA ZASTAVENÍ A ODEHRÁNÍ 
 
Zvláštní pozornost by měla být zaměřena na techniku zastavení a odehrání přicházejícího míčku ve 
stejnou chvíli s jednou nohou. Zastavení a odehrání je použito, když brankář musí reagovat na střely 
soupeřů blízko u něj. Vzhledem k extrémně krátké době, která je k dispozici pro zastavení a odehrání 
míčku mimo dosah útočníků, musí použít jinou techniku pro vyřešení tohoto problému. 
 
Zvládnutí techniky zastavení s jednou nohou je nezbytné pro úspěch zastavení a odehrání. 
Nejdůležitější je, že se brankář pohybuje kroky směrem k přicházejícímu míčku bez ztráty rovnováhy. 
Aby toho bylo dosaženo, musí se pohybovat hlavou spolu s nohou směrem k míčku. Rychlost 
vyvinutá "hrací nohou" a rychlost přicházejícího míčku určí vzdálenost pohybu k místu zastavení a 
odehrání. 

 

"Špatný je ten hráč, kterému se nepodařilo včas převést své chyby na zkušenosti." 
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  Mnohem důležitější než vzdálenost odehrání je jeho 
směr. Přestože se pozornost brankáře zaměřuje především na 
míček, před tím, než provede zastavení a odehrání by měl také 
vnímat postavení a pohyb svých spoluhráčů pro zahájení 
nového útoku, nebo těch protihráčů, kteří jsou blízko k němu, 
aby mohl být schopen nasměřovat míček do zón, které nejsou 
obsazeny soupeřem (zpravidla v křídelních prostorech).  

 
SÉRIE CVIČENÍ PRO TRÉNINK ZASTAVENÍ A ODEHRÁNÍ: 
 
1. Kdo je nejrychlejší brankář? 

 
Dva brankáři, jeden za druhým, nacvičují ve svých 3,60 m 
širokých brankách z kuželů. Oba zaujímají optimální základní 
postavení s pohledem na trenéra před nimi. Jakmile udělá 
trenér kroky vpřed ve směru k jednomu kuželu, oba brankáři 
reagují ve stejném směru. 

 
Brankář, který se jako první dokáže dotknout kopnou daného 
kužele, získává bod. Vítězem je brankář, který první získá 5 
bodů. Pro dosažení a dotyk je povolen pouze jeden krok.  

 
Trenér hodnotí techniku, zejména zahájení zákroku  
s pohybem hlavy směrem k přicházejícímu míčku a podporu 
opačné nohy, která by měla být úplně natažena.  
Kromě toho by měl trenér opravit chyby v základním postavení 
a v rychlosti reakce a pohybu brankářů. 

 
2. Akce na levé a pravé straně 

 
Brankář zaujímá základní postavení v malé brance z kuželů, 
která je 0,50 m široká. Simuluje zákrok pohybem levé nohy a 
levé ruky z malé branky s úkolem dotknout se levého kuželu, 
který je umístěn mírně vepředu na jeho levé straně, zatímco 
jeho pravá noha zůstává na stejném místě. Po návratu jeho 
levé nohy do branky z kuželů, natáhne se na opačnou stranu s 
pravou nohou a s holí. Obě se musí dotknout pravého kuželu 
před ním po jeho pravici. Mezitím levá noha zůstává v brance. 
Trenér před ním hlídá, aby byly požadované postupy 
prováděny dokonale. 
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3. Zastavení a odehrání střel po zemi 
Jeden útočník střílí míčky ze vzdálenosti 12 metrů do jednoho rohu branky. Brankář postavený 
uprostřed branky by měl zastavit míček pomocí své kopny (po startu ze základního postavení) a 
potom jej odehrát z kruhu. 
 
Různé míčky by měly být stříleny do stejného rohu s cílem pracovat na perfektní technice zastavení a 
odehrání míčku s jedním výbušným krokem k míčku. 
 
Péče by měla být věnována tomu, aby po zastavení a odehrání s jednou nohou brankář neztrácel 
rovnováhu a nepadal dozadu na zem. To mu umožní zastavení případné dorážky. 

 

ZASTAVENÍ MÍČKU S OBĚMA NOHAMA SOUČASNĚ 
 

V ideálním případě by se měl brankář vždy snažit, aby bylo celé jeho tělo za míčkem. To není těžké, 
pokud jsou střely směrovány do rohů branky a brankář má čas využít maximální plochu svých betonů 
pro zastavení míčku s oběma nohama současně. 

 

"V minulosti byla hra pozdržena, dokud nebyly kompetentně provedeny dostupné 
dovednosti a taktiky byly ignorovány, dokud nebylo dosaženo "mistrovství "  

u předepsaných dovedností." 
R.Thorne / D. Bunkr 
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Při zastavení míčku, obě nohy, ohnuté v kolenou, jsou lehce nakloněny dopředu, aby lépe 
absorbovaly sílu střely a byly připraveny na dorážku. Podle vzdálenosti soupeřů v okamžiku vystřelení 
brankář nakloní své betony více nebo méně s cílem ve většině případů nechat míček odskočit  
o 0,50 m, která by mu umožnila snadněji odehrát již pohybující se míček. 

 
Ve většině cvičení navržených v této kapitole bude rozvíjena schopnost tlumit blížící se míček  
s oběma nohama (a také s jednou) pomocí úhlu sklonu betonů a pak následné odehrání míčku  
z dosahu soupeře. Také test č. 8 z Desetiboje brankáře vyžaduje tuto schopnost. 
 

 

ZASTAVENÍ MÍČKU S JEDNOU RUKOU NEBO HOLÍ 
 
Také zastavení s jednou rukou nebo holí jsou pohyby, na kterých se podílí celé tělo. Před tím, než 
brankář vymrští ruku nebo přesune svou hůl do dráhy míčku s cílem jej zachytit, musela jeho hlava 
vydat pokyn k zastavení. Následně mírně ohnutá noha na druhé straně vůči blížícímu se míčku tlačí 
tělo ze základního postoje do více rozšířeného postoje s cílem dostat jej co nejvíce za nebo alespoň 
téměř k míčku. Pro trénink těchto konkrétních technik je doporučeno cvičení pro zlepšení rychlosti 
reakce. 

 

 

DALŠÍ INFORMACE O NÁCVIKU RŮZNÝCH TECHNIK ZASTAVENÍ MÍČKU 
 
Bohužel, výcvik mnoha brankářů probíhá bez přítomnosti spoluhráčů, kteří by mohli mít vliv na jejich 
hru, nebo dokonce i bez hráčů, kteří by mohli být potenciálními střelci gólů. Je důležité vědět, že 
výkon brankáře a útočníků se zlepšuje pouze minimálně, když jsou statické míčky nebo míčky  
v pohybu prostě stříleny na branku. Chcete-li se naučit, jak předvídat co nejlepší zásahy, brankář musí 
být během tréninku vystaven reálným herním situacím. Je to právě trénink herních situací za 
přítomnosti obránců a útočníků s rychlostí jako v zápasech, který nejvíce zlepšuje výkon jakéhokoli 
brankáře. Brankář se učí číst hru, rozhodnout se jakou použije techniku a kdy zasahovat.  

 
V důsledku toho by cvičení a hry, jejichž cílem je zlepšit techniky zastavení nemůžou dát brankáři 
předem informaci kdy, odkud a jak bude střelba provedena. Simulováním reálných herních situací je 
brankář nucen v okamžiku útoku soupeře najít nejlepší možné řešení. Po provedení rozhodnutí on 
nebo ona pak reagují bezprostředně, bez ztráty času. 

 
Během tréninku musí trenér pečlivě sledovat, jak dobře mladý brankář provádí různé techniky 
chytání a jeho taktickou hru, hodnotit výkonnost a také si všímat, zda brankář a poslední obránce 
optimálně komunikují a spolupracují. Chcete-li zajistit efektivní výuku, měly by být chyby opravovány 
ihned po jejich objevení. Během procesu učení se mládeže z chyb by měl ale trenér pamatovat také 
na chválení hráčů. 

 

 

"Nejlepší příprava na zítřek je správně trénovat dnes" 
William Ossler 
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CVIČENÍ / HRY NA ZDOKONALENÍ RŮZNÝCH TECHNIK CHYTÁNÍ 
(Viz také cvičení ke zrychlení času reakce) 
 
1. Střelba se soupeřem (1 proti 1) 
Viz "Přihrávky, příjem a hry se střelbou", hra 14  
v kapitole 3. 
 
Variace: 
• Použijte dva obránce místo jednoho. První 
zavře útočníka s míčkem a druhý zajišťuje. 

 
• Použijte brankáře a obránce a dva útočníky. 
Zahrajte si hru jako 2 proti 1, začínající 
přihrávkou jednoho útočníka z čáry kruhu na 
spoluhráče, který se nachází na koncové čáře. Po 
úvodní přihrávce se obránce a brankář (oba startují z 
koncové čáry) snaží zabránit útočníkům ve skórování. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: V. Hána 

  



Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 293 z 418 
 

 

2. Rychlé vystřelení (1 proti 2) 
Trenér přihrává zevnitř kruhu na jednoho ze tří hráčů, kteří čekají v různých pozicích na okraji kruhu. 
Všichni tři hráči musí být nejméně 5 metrů od sebe. Ten, kdo dostává míček od trenéra, se snaží 
vstřelit branku, zatímco zbývající dva dělají vše pro to, aby mu v tom zabránili. 

 
 
3. Brankář plus 2 proti 1 
Dva útočníci, kteří se nachází na čtvrtinové čáře, se snaží překonat obránce a skórovat za méně než  
8 sekund. Útok končí s  
• míčkem mimo hřiště, 
• porušením pravidel ze strany útočníků nebo obránců (trestný úder), nebo  
• po 8 sekundách. 

 
Brankář se učí kdy opustit brankovou čáru a kdy zůstat v brance. Jak se hráči zlepší, lze zkrátit 
vymezený čas na 5 sekund. 

 
Variace: 
• Tři hráči začnou svůj útok ze čtvrtinové čáry, dva obránci je očekávají na okraji kruhu. Brankář, 
kromě toho, že zaujímá správný postoj a dobrou poziční hru v okamžiku vystřelení, se musí 
rozhodnout, zda zůstane v brance, nebo ji opustí. Následně musí vybrat a vykonat nejúčinnější 
obrannou akci, aby zabránil gólu z první nebo druhé střely (dorážka). 

 
"Hráč se učí a roste metodou pokusu a omylu. Důležité je učit se z chyb. " 

Moorhouse / Gross 
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• Tato hra zahrnuje čtyři útočníky proti dvěma obráncům a brankáři. Útok je zahájen volným úderem 
ze středové čáry hřiště pro 6 proti 6 nebo 8 proti 8. Čtyři útočníci musí skórovat do 10 sekund 
(později můžete čas snížit na 8 sekund) a musí se snažit zabránit tomu, aby hráli všichni v jedné linii. 
Vzhledem k početní převaze útočníků vůči obráncům brankář často zasahuje a proto se rychle 
zlepšuje. 

 

Foto: D. Hrazdíra 

 
"V závislosti na tom, jak se chováme, pole života nám dává sklizeň  

v podobě květin nebo trnů." 
Johann Wolfgang von Goethe 
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ODEHRÁNÍ KOPNUTÍM NEBO HOLÍ 
 
Schopnost vědět, jak nejlépe odehrát míček, kdy a kde to provést kopnutím vyžaduje hodně 
zkušeností, které mladí brankáři můžou získat jenom prostřednictvím častého tréninku a mnoha 
soutěží v malých herních situacích. 

 
Většinou brankář vykopne volné míčky vnitřkem nohy ze svého kruhu rovnou na spoluhráče pro 
zahájení útoku. Jeho procento selhání může být sníženo, pokud 
 
• drží pořád hlavu nad míčkem, 
• používá stranu chodidla, 
• nezaklání se při odehrání míčku, 
• se pohybuje za kopající nohou a 
• skončí s hlavou nad kolenem kopající nohy. 

 
Další chyby se stanou, když brankář nemá dostatek času k odehrání zastaveného míčku kvůli 
přítomnosti jednoho nebo více "hladových" soupeřů. V přeplněném prostoru před svou brankou 
nemůže riskovat zastavení a poté odehrání míčku z důvodu nedostatku času. V této situaci se obecně 
volí zastavení s odehráním. 

 
Ale když jsou soupeři v okamžiku zákroku brankáře vzdáleni více než 7 metrů, brankář má dostatek 
času po zastavení si vybrat mezi odehráním kopem pomocí kopny (nejúčinnější ze všech technik 
odehrání, ale s nebezpečím zvednutí míčku) vnitřní stranou jeho levé nebo pravé nohy, nebo 
odehráním provedeným s jeho lehkou holí 17 nebo 18 uncí. Nedostatek času často neumožňuje 
brankáři odehrát míček holí, kterou by držel oběma rukama. Proto musí být věnována pozornost 
tréninku odehrání s požadovanou přesností a výkonem také s jednou rukou na holi, jako tomu bylo  
v minulých letech, kdy blízkost útočníka vyžadovala tuto techniku. 
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Vzdálenost odehrání závisí na technice použité brankářem, na rychlosti jeho výkonu, na rychlosti 
přicházejícího míčku (v případě, že je míček odehrán, aniž by byl předtím zastaven) a také na jeho 
vybavení (vysoká hustota pěny kopen umožňuje odehrání míčku na dlouhou vzdálenost). 
 
Teprve po zpracování všech dostupných informací pro brankáře se tento rozhodne, kterou techniku 
použije pro odehrání míčku dostatečně daleko mimo dosah nejbližších soupeřů. 

 
Ve zlomku sekundy musí brankář vnímat místo, odkud byl vystřelen míček, správně posoudit jeho 
dráhu, výšku a rychlost a pak se rozhodnout, zda vyběhne či nikoli, kdy a kam vyběhnout, aby se 
potkal s míčkem dříve, než může útočník vystřelit. 
 
Pozornost brankáře by se měla zaměřit hlavně na míček, ale také na postavení a pohyb jeho obránců 
před ním ve vztahu k útočníkům. Jeho pozice v kruhu je vždy vybrána podle dráhy míčku, musí si být 
jistý, že vyběhne z branky, jenom když existuje vysoké procento možností, že bude moci hrát míček 
dříve, než jej může hrát někdo jiný. 
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Je velmi důležité pro hru brankáře mimo branku "cítit" přesný okamžik pro vyběhnutí z branky. 
Jakákoli chyba při posuzování rychlosti míčku, jeho výšky a dráhy a také rychlosti běhu soupeřů 
může mít za následek gól. 

 
Dovednost odehrání míčku s některou nohou nebo s holí může být trénována a zlepšována častým 
tréninkem opravdových herních situací, jako jsou například některá cvičení uvedené na předchozích 
stranách a 1., 8. a 9. test Desetiboje brankáře a čtyř následujících cvičení: 
 
 
1. Dlouhé odehrání 
Míčky jsou hrány s různou rychlostí a výškou z vrcholu kruhu směrem k brankáři v brance. V závislosti 
na rychlosti a výšce střel na branku, brankář je odehraje buď po zastavení nebo kopem z prvního 
dotyku, provedeným jako kopem z voleje nebo špičkou, aby bylo dosaženo odehrání tak daleko, jak je 
to možné. 

 
2. Odehrání přes neobsazenou branku z kuželů 
Po zastavení střely jednou nebo oběma nohama, rukou nebo holí, musí brankář odehrát míček přes 
jednu ze dvou branek z kuželů, které jsou postaveny v blízkosti okraje kruhu na jeho pravé a levé 
straně. Protože se útočník snaží obsadit jednu z těchto branek bezprostředně po svém vystřelení na 
branku, brankář musí myslet na to, aby odehrál míček vždy bez rizika přes tu druhou. 
 
Variace: 
Brankář musí odehrát zastavený míček přes jednu ze tří branek z kuželů postavených uvnitř kruhu. 
Dva útočníci, jeden na okraji kruhu a druhý na úrovni bodu pro trestný úder se mu snaží zabránit, aby 
skóroval přes jednu ze tří branek za použití jakékoli techniky. 

 

 
 

"Nedívejte se na viníky, podívejte se na možnosti opravy." 
Henry Ford 
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3. Přesné odehrání navzdory přítomnosti 5 útočníků 
Čtyři útočníci zaujali pozice v půlkruhu kolem bodu pro trestný úder. Pátý v držení míče dribluje 
s míčkem v blízkosti čáry kruhu a vystřelí jej přes mezery vytvořené jeho 4 spoluhráči směrem na 
branku. 
 

Zatímco brankář se snaží zastavit míček a odehrát jej ven z kruhu, všichni útočníci se snaží získat 
míček po odrazu od tyče, betonů, těla, rukou nebo hole do 3 vteřin po zákroku brankáře. Žádný  
z nich nemá právo tečovat původní střelu na branku a může se zúčastnit pouze poté, co je míček 
brankářem zastaven. Aby bylo možné dorážkou zasahovat tak rychle, jak je to možné, tito hráči 
dorážku předvídají, mají obě ruce oddělené na holi a zaujímají nízkou pozici. 

 
V závislosti na vzdálenosti nejbližšího útočníka v okamžiku zákroku používá brankář zastavení  
s odehráním nebo zastavení o dobře polstrované betony s úspěšným odehráním nohou nebo holí. 

 
Netřeba říkat, že je pro něj důležité, aby odehrál míček směrem do prostorů, které nejsou pokryty  
5 útočníky. Za každé odehrání míčku ven z kruhu a za každé porušení pravidel útočníkem získá 
brankář bod. 
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Útočníci získají bod za přímý gól, za gól z dorážky, nebezpečné odehrání míčku brankářem a za 
záměrné odehrání míčku za brankovou čáru, které rozhodčí obvykle postihuje trestným rohem. Za 
další porušení pravidel ze strany brankáře trenér nařizuje trestný úder pro útočníky. 

 
Všech 5 útočníků má právo vystřelit pohybující se míček od okraje kruhu tolikrát, kolik můžou, dokud 
neminou branku. Pak je na řadě další hráč dokud všech pět útočníků neztratí právo na skórování 
z přímé střely. V tomto okamžiku hra skončí. 

 

 
4. Odehrání navzdory přítomnosti 3 útočníků 
Tři hráči začínají svůj útok ze čtvrtinové čáry. Jakmile jeden z nich pronikl s míčkem nejvýše 2 m do 
kruhu, musí vystřelit pohybující se míček na branku. Jeho dva spoluhráči po stranách udělají vše pro 
to, aby dorazili odražený míček a skórovali, zatímco brankář se snaží míček zastavit a odehrát ven 
z kruhu při zohlednění pozic útočníků. 
 

 
 
Variace: 
• Před tím, než je vystřeleno na branku, musí být obehrán jeden obránce (později dva). 

 
• Dva obránci vedle obou brankových tyčí pomáhají brankáři odehrát míček z kruhu (obrana vůči 
dorážce). 

 

 

"Cesta úspěchu je vždy ve výstavbě." 
Harald Robbins 
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HRA BRANKÁŘE MIMO BRANKU 
 
 

 
Brankář zasahuje často mimo své branky, 
 
• zejména při centrech, 
 
• když se neobsazenému útočníkovi podaří kontrolovat míček v kruhu a žádný obránce není schopen 
zasáhnout dříve, než útočník vystřelí na branku, 
 
• když je míček blízko k jeho brance volný po odrazu od tyče, něčí hole či těla brankáře nebo po 
nedostatečném ovládnutí míčku jedním z jeho obránců nebo jedním ze soupeřů. 

 
Ve všech těchto případech rozhodnutí brankáře vyrazit z branky nebo zůstat v blízkosti brankové čáry 
musí být přijato ve zlomku vteřiny. Pokud existuje byť i sebemenší možnost, že jeden z jeho obránců 
by mohl ještě zabránit útočníkovi ve vystřelení, brankář musí zůstat v brance. Jakmile se rozhodl 
běžet ven, postavit se situaci 1 proti 1 s odhodláním a agresivitou, neměl by změnit své rozhodnutí na 
půl cestě. 

 
V situaci jeden proti jednomu musí být brankář připraven najít správné řešení dvou možných akcí 
útočníka: driblování nebo vystřelení na branku. Kromě zúžení střeleckého úhlu svým vyběhnutím, 
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brankář se musí držet trpělivě zpět před útočníkem a nutit jej do uspěchané akce nebo k chybě. 
Pokud tak učiní, měl by držet vzpřímený postoj tak dlouho, jak je to možné s roztaženýma rukama,  
aby snížil útočníkovi přehled a odvedl jej od střelby. Tímto chováním se může snadno přizpůsobit 
útočné akci útočníka a prostřednictvím fiktivních pohybů mu nabídnout, aby udělal to, co chce, aby 
udělal. Když se útočník snaží hrát míček kolem něj, brankář po perfektním posouzení parametrů času 
a prostoru může provést s odhodláním ze stoje první osobní souboj a potom odehrát míček, nebo  
v případě, že se míček dostává mimo jeho dosah, má pokračovat ve vzpřímené poloze a pokrývat 
střelecký úhel s optimální poziční hrou.  
Když se v situaci jeden proti jednomu brankář rozhodne vyběhnout, měl by zrychlit co nejvíce během 
prvních metrů, ale pak musí zpomalit, když se setká nebo se přiblíží k útočníkovi, aby jej vykryl. Je 
úspěšnější dostat útočníka pod tlak během ve tvaru Y, než při vyběhnutí ve tvaru T. Čím méně času 
a prostoru je k dispozici pro útočníka v situaci jeden proti jednomu, tím má brankář větší šance 
vyhrát souboj. 

 
Ale čím častěji brankář vybíhá z branky, tím více možností existuje pro útočníka, aby jej porazil, 
zvláště když sklouzne příliš brzy, což útočníkovi umožní jej obejít nebo vystřelit míček švihem přes 
jeho natažené tělo. 

Foto: V. Stachovský 
 

Před tím, než je mladý brankář uveden do umění hrát na zemi, musí se plně naučit schopnostem ve 
stoje! 

 
Výhody stoje jsou zřejmé: 
 

• Dobrá rovnováha 
• Snadná změna směru a přizpůsobení se novým situacím 
• Lepší přehled (brankář na zemi má potíže "číst hru") 
• Bezpečnost 

 

„Překážka nebo obtíž je jen příležitostí ke zlepšení a pokroku." 
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O NAPADENÍ VE SKLUZU V SITUACI JEDEN PROTI JEDNOMU 
 
Skluz mladého brankáře před útočníkem směrem vpravo (vlevo) je iniciován flexí pravé (levé) nohy a 
rychlým poklesem pravé (levé) kyčle a pravé (levé) strany trupu. Je třeba dbát, aby nebyl nabízen 
útočníkovi žádný "tunel" pod podpažím brankáře. 

 
Mladí brankáři mohou začít na kolenou, valit se dolu na stranu, na boky (bez padání dopředu) a 
vytvářet bariéru. Pak pokračují z pozice ve stoje. 

 
Když je pravá (levá) noha a pravý (levý) bok zcela rozložen na zemi, jeho horní noha by měla opisovat 
kruhový pohyb pro zametení země před jeho betony při pátrání po míčku. V této pozici vleže jeho 
pravá ruka s holí (stejně jako jeho levá paže) je zcela natažená a v kontaktu se zemí. Levá ruka, 
obecně, má funkci zachytit vysoký puš nebo střelu namířenou přes něj a zároveň chránit jeho hrdlo. 

 
Ačkoli brankáři raději provádí skluz s hlavou směřující vpravo, v tréninku by měli také nacvičovat skluz 
s hlavou směřující k levé straně. 
 
V situaci jeden proti jednomu by brankář, pokud je to možné, měl udělat všechno pro nasměrování 
útočníka do své pravé strany, kterou může pokrýt díky své holi snadněji než na levé straně. Aby 
rozšířil svůj dosah na maximum, chytne si hůl tak vysoko, jak je to možné bez příliš velké ztráty síly. 
 

Foto: V. Stachovský 
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Cvičení, která zahrnuje poziční hru napadení skluzem: 

 
 
 
SKLUZ PŘI TRESTNÉM ROHU 

 
Přestože by trenéři měli podporovat brankáře (a zejména mladé), aby zůstávali na svých nohou a šli 
na zem, jen když je to nutné, skluz má určitý význam v obraně trestného rohu. Když brankář čelí 
útočníkovi, který obvykle střílí položeným úderem, může jít dolů do lehu asi 4 - 5metrů před brankou 
a vytvořit ze svých na sobě položených betonů a těla solidní překážku pro blokování střely (obraťte se 
na "Zjednodušené hry pro trestný roh v oblasti obrany").  
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PROGRESIVNÍ SÉRIE CVIČENÍ / HER PRO HRU MIMO BRÁNU: 
 
1. Vyběhnutí, lehnutí a natažení před míčkem 
Brankář vybíhá rychle a agresivně. Jeho cílem je, aby si lehnul před stojícím míčkem a ve vzdálenosti 
mezi 6 a 8 metry v různých místech před brankou. Ze své pozice za brankou trenér hodnotí techniku 
běhu brankáře ven a jak se dostává dolů, a to zejména 
• jeho rychlý přístup v přímce proti míčku, pokud míček stojí, 
• jeho schopnost dostat se dolů (ze svislé do vodorovné polohy) aniž by dovolil útočníkovi přihrát pod 
jeho tělem v okamžiku, když jde do lehu, 
• umístění jeho rukou v okamžiku, když jde na zem, 
• umístění nataženého těla (90 stupňů vůči pohybu míčku) a části, která směřuje k míčku (žaludek). 

 
2. Brankář ve skluzu proti pasivnímu útočníkovi 
Jeden ze tří útočníků dribluje s míčkem hluboko do kruhu a drží jej vždy v blízkosti své hole. Běží 
přímo na brankáře bez úmyslu jej obejít. Brankář vybíhá z branky a sklouzne před ním. 
Po skluzu musí odehrát míček z dosahu útočníka holí nebo jednou nohou. V tomto cvičení se brankář 
učí jít rychle dolů a zaujmout pozici vleže před útočníkem. V závislosti na kvalitě ovládání míčku 
soupeřem, brankář napadá volný míček s nohama nebo míček pod kontrolou s jeho nataženým tělem 
na zemi (žaludek čelí míčku). 
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3. Soutěž o stojící míček 
Po vizuálním signálu trenéra útočník a brankář si jdou pro míček, který je umístěn na půl cesty mezi 
nimi, s úmyslem skórovat nebo jej odehrát z kruhu. 

 
 
Variace s pohybujícím se míčkem: 
Útočník střílí pušem z okraje kruhu směrem k brankáři. Pak se útočník snaží získat nad ním znovu 
kontrolu před tím, než tak může učinit brankář. Po zhodnocení rychlosti míčku, své vzdálenosti  
k útočníkovi a rychlosti soupeře se brankář rozhodne, co bude dělat. Setrvání v brance je jistě chyba. 
To je důvod, proč by si měl vybrat mezi vyběhnutím a blokováním střely nebo driblingu útočníka a  

 
snažit se odehrát volný míček dřív, než jej získá soupeř. Při častém nácviku této situace může brankář 
získat cenné zkušenosti pro řešení volných míčků v kruhu. 
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4. Soutěž v reálné situaci 1 proti 1 
Postavte útočníka na čtvrtinovou čáru a brankáře na brankovou čáru. Po signálu má útočník 5 sekund 
na to, aby se pokusil překonat brankáře s driblingem nebo střelou z jakékoliv pozice uvnitř kruhu. 

 

 
 
Variace: 
1. Křídlo přihrává přes střelecký kruh na jiného útočníka, který se nachází na okraji kruhu. Zatímco je 
míček v pohybu a útočník sleduje míček, brankář vyběhne a snaží se udělat, co je možné, aby zabránil 
gólu ze střely nebo z úspěšného driblingu. Gól musí být vstřelen během 5 sekund od úvodní 
přihrávky, aby se počítal útočníkům bod.  

 
2. Záložník přihrává míček z různých pozic mimo kruhu do širokého prostoru mezi útočníkem na 
okraji kruhu a brankářem stojícím na brankové čáře. Oba zváží situaci s cílem vyhrát souboj. 

 
 
„Aby byla zpráva významná, nesmí být komplikovaná. Ve skutečnosti tam jsou jen 3 barvy, 
ale podívejte se, co s nimi Miguel Angelo udělal." 

Zig Ziglar 
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"Trénink je rozvoj prostřednictvím postupně rostoucích nároků v rámci úrovně schopností 
zúčastněných hráčů. S počátku si hráč nemusí být vědom toho, co udělal špatně a proto se 
spoléhá na zpětnou vazbu trenéra a dotazy, které by mu měly pomoci uchopit problém. Po 
více pokusech hráči po udělání chyby ví, co neudělali správně a nakonec je jejich vědomí 
integrováno s jejich myslí a tělem, než znovu opakuje činnost a chyby jsou opraveny dříve, 
než vzniknou. " 

Mourehouse / Gross 
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5. Sladký čtverec 
Pomocí kuželů vyznačte čtverec o straně 6 metrů a zvolte čtyři útočníky a brankáře. Brankář hraje 

uvnitř čtverce proti útočníkovi, který začíná ve vzdálenosti 8 m od čtverce. Aby získal bod, musí 
brankář zabránit útočníkovi proběhnout přes čtverec s míčkem pod kontrolou. Pokud útočník ztratí 
kontrolu nad míčkem nebo se míček dostane přes jednu z postranních čar, brankář vyhrává souboj. 
Po prvním hráči útočí druhý, třetí a čtvrtý. Svou akci zahájí poté, co dali brankáři dostatek času na 
plný odpočinek. Soutěž končí po 12 útocích, s tím, že každý hráč útočil třikrát. Obecně by měl brankář 
získat více bodů než útočníci. Účelem tohoto cvičení je, aby se brankář naučil směřovat soupeřovu 
hru použitím fint tělem. Přesvědčivá finta funguje pouze tehdy, když je pohyb vykonán ve správném 
čase a když je útočník asi 3 metry před brankářem. 

 
6. Dvakrát 2 proti 1 
Vyznačte hrací plochu pomocí kuželů podle obrázku a použijte dva útočníky, jednoho obránce a 
jednoho brankáře. Útočníci se utkají s obráncem na čáře ve vzdálenosti 10 m. Po obehrání obránce a 
ovládání míčku v první široké brance, dva útočníci se snaží obehrát druhého obránce, kterým je 
brankář. Ten brání druhou branku, postavenou 10 m za první, ale můžou se k této brance přesunout 
až poté, co převedli míček pod kontrolou přes první branku.  
Aby porazili brankáře a vstřelili platný gól, musí jeden ze dvou útočníků ovládat míček na druhé 
brankové čáře. 
 
 
7. Dribling přes koncovou čáru soupeře  
Toto je varianta 6. zjednodušené hry pro 4 proti 
4 (v kapitole 9), takže byste měli používat její 
pravidla a postavení hráčů. Obraťte se na 
ilustraci tam i pro postavení hřiště a pro hru.  
V této variantě se z jednoho hráče pole  
z každého týmu stává brankář. Brankáři mohou 
hrát v jakékoli části hřiště a můžou používat 
ruce. 
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ČASTÉ CHYBY PŘI HŘE MIMO BRANKU 
 
Většina mladých brankářů dělá stejné nejčastější chyby a to jsou nejčastější chyby v hraní mimo 
branku: 

 
• Zůstávají na brankové čáře místo agresivního vyběhnutí proti útočníkovi s míčkem. 

 
• Vyběhnou z branky, i když jejich spoluhráč stále ještě může zasáhnout předtím, než může být 
vystřeleno na branku. 

 
• Nemají dobrou komunikaci a spolupráci s obránci, což má za následek špatnou synchronizaci 
činností mezi brankářem a obránci. 

 
• Blíží se k útočníkovi s příliš velkou rychlostí, místo toho, aby zpomalil, když je brankář asi 4 m od 
útočníka. Když brankář doběhne k útočníkovi, který je stále v běhu, útočník nemá žádný problém 
s jeho jednoduchým obehráním nebo přihrávkou. 

 
• Odehrají míček, ale bez přesnosti (často i k soupeři) a bez síly (neodehrají jej dost daleko od branky, 
takže se míček může vrátit během několika sekund). 

 
• Padají na zem příliš často, téměř jako ze zvyku, namísto setrvání ve vzpřímené poloze a  
v rovnovážném stavu. 

 
• Padají do sedu namísto dolů na jednu stranu. 

 
• Ztrácí kontakt s brankou, když vybíhají do strany na útočníka, který má úzký střelecký úhel místo 
setrvání v brance, pokrytí střeleckého úhlu a přípravě na možnou střelu na branku po zpětné 
přihrávce. 
 

 
Foto: V. Stachovský 

 
"Intenzivní myšlení při plnění jednoho cíle je jednou z nejmocnější zbraní. " 
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BRANKÁŘSKÝ DESETIBOJ 

                                                                                                                        Foto: D. Hrazdíra  
 
Pro velkou většinu trenérů, zejména trenérů dětí, je obtížné, aby spojili svůj trénink hráčů z pole se 
souběžným tréninkem brankářů. To je bod, kde se hodí znalost 10 testů Brankářského desetiboje. 
Trenér může povzbudit brankáře, aby po krátké časové úseky cvičili sami, určit jim jeden nebo dva 
testy, přičemž se věnuje tréninku zbytku týmu. Tímto způsobem brankáři využívají svůj čas efektivně, 
než je trenér může znovu zapojit do tréninku a procesů výuky celého týmu.  

 
Desetiboj může být použit jako soutěž mezi libovolným počtem brankářů. Pokud se klub nebo 
regionální orgán rozhodne organizovat desetiboje pro konkrétní věkové skupiny, obvykle dobře 
fungují soutěže v délce dvou dnů. Účast na této dvoudenní soutěži (každý den obsahuje pět testů 
proti pěti různým brankářům) obecně motivuje soutěžící ke zlepšení v nejrůznějších schopnostech, 
jako je poziční hra, techniky pro chytání střel, vybíhání z branky, blokování střel vleže a různé 
techniky odehrání. Brankář má možnost analyzovat svou herní úroveň a porovnávat svůj výkonu  
s vrstevníky a soupeři. Na druhé straně můžou mladí brankáři cítit inspiraci s cílem zlepšit se 
prováděním řady opravných cvičení pro nedostatky, které jsou pozorovány v jejich hře. 

 
Desetiboj pomáhá vyhodnotit úroveň výkonnosti mezi libovolným počtem brankářů. Nejen, že 
můžete hodnotit zvládnutí specifických brankářských dovedností, ale můžete důkladně prověřit další 
potřebné aspekty optimálního výkonu: pozornost, předvídání, opticko-motorické vnímání, přehled, 
správné rozhodování ve zlomcích sekundy; sílu vůle a odvahu; fyzické schopnosti jako např. zrychlení, 
rychlost reakce, rychlost pohybů, výbušná síla a koordinace. Díky Brankářskému desetiboji máte 

ideální a spravedlivý výběr hodnotících kritérií. 

 
"Jsem schopen kontrolovat pouze to, čeho jsem si vědom. Čeho si nejsem vědom, to mě 
ovládá. Povědomí se mě zmocňuje." 

John Whitmore 
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10 testů Brankářského desetiboje: 
 
1. DVA DOTEKY 

 
• Oba brankáři hájí svou vlastní 4 m širokou branku. 
 
• Po úvodním výkopu z jedné brankové čáry smí oba brankáři opustit svou brankovou čáru, aby 
vyvinuli tlak na soupeře. 
 
• Mají povoleny maximálně dva doteky (tělo a / nebo hůl). 
 
• Délka: 3 minuty. 
 
Brankář, který kopne více gólů, vyhrává. 

 
Cíle tréninku: 
 
• Kopání míčku čistě každou nohou. 
• Přesnost a síla výkopů 
• Předvídání soupeřových pohybů 
• Dostat soupeře v držení míčku pod tlak 
• Snížit soupeři střelecký úhel.  

 
"Přírodní řád vyžaduje pro progresivní vývoj čas." 
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2. SPRINT A ODEHRÁNÍ MÍČKU 

 
• Oba brankáři stojí na stejné brankové čáře, se dvěma míčky 8 m před nimi 
 
• Na vizuální signál běží oba brankáři ke svému míčku a čistě jej vykopnou z kruhu 
 
• Opakujte z pozice v sedě a pak z lehu.  
 
Počítá se nejlepší výsledek ze tří odehrání 
 

 
Cíle tréninku: 
 
• Zlepšit koordinaci a zrychlení. 

 
 
"Naše nejlepší nápady přicházejí od ostatních." 
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3. CHYTÁNÍ TENISOVÝCH MÍČKŮ 

 
• Vystřelte tenisový míček ze vzdálenosti 12 m každých 12 sekund. 
 
• Chytající brankář se smí pohybovat pouze až po vystřelení. 
 
Brankář, který zachytí více z 6 střel, vyhrává. 

 
 
Cíle tréninku: 
 

• Zlepšit reflexy a rychlé pohyby 
 

• Udržování koncentrace 
 

• Zaujímání správného základního postavení. 
 

"Než kritizovat, co bylo uděláno, mělo by být připraveno stanovisko, co je třeba udělat." 
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4. DVAKRÁT ZÁKROK 

 
• Útočící brankář začne 3 m za kruhem. Bránící brankář se pohne z branky, když startuje útočící 
brankář. Běží vpřed bránit druhou branku vytvořenou z kuželů 3,5 m před oficiální brankou na PH. 
 
• Útočící brankář běží a kopne první míč z okraje kruhu a druhý se snaží bránit branku z kuželů. 
 
• Poté, co je první míček zastaven nebo minul cíl, druhý, puštěný z ruky útočícího brankáře, je kopnut  
přes hlavu bránícího brankáře do oficiální branky. 
 
• Brankář běží pozpátku, aby provedl druhý zákrok. 
 
Brankář, který inkasuje méně gólů, vyhrává. 
 

 
 
Cíle tréninku: 
 
• Zlepšení reakce a rychlý návrat 
 
• Zlepšení koordinačních schopností 

 
 
"Čím více zřejmé jsou nedostatky ve výkonnosti hráče nebo týmu, tím blíže je řešení." 
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5. CHYTÁNÍ NA ZEMI 
 
• Útočící brankář běží od vrcholu kruhu, aby vystřelil stojící míček, umístěný 3 m uvnitř kruhu. 
 
• Ve stejném okamžiku startuje druhý brankář z brankové čáry k obraně druhé branky z kuželů 3,5 m 
před první. 
 
• Brankář chytá vleže na zemi. 
 
Brankář, který chytí nejvíce ze tří nízkých střel, vyhrává. 
 

 
 
Cíle tréninku: 
 
• Zaujmout rychle správnou pozici na zemi (dva betony musí být jeden na druhém, tělo úplně 
natažené, levá ruka volná pro zastavení míčku a hůl v pravé ruce).  

 
"Jste šťastný hráč, když nic ve vašem životě nebylo pro vás příliš snadné." 
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6. ŠAMPION TRESTNÝCH ÚDERŮ 
 
• Každý z brankářů začíná s 3 body. 
 
• Nejstarší začne v bráně. 
 
• Když není vstřelen gól, brankáři si mění místa. 
 
• Bránící brankář ztrácí bod, pokud je dosaženo branky. 
 
Vítězem je brankář, který sníží protivníkovo skóre na nulu. 
 

 
 
Cíle tréninku: 
 
• Předvídat směr míčku 
 
• Připravit se psychicky na každý trestný úder, soustředit se pouze na míček. 

 
 

"Úspěch působí na základě plánu podpory sebe sama." 
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7. NATAŽENÍ VPRAVO A VLEVO 

 
• Simulujte zákrok pohybem pravé nohy a holí, dokud se obě nedotknou pravého kužele, který je 
umístěn mírně vepředu. 
 
• Levá noha musí zůstat v centrální oblasti (0,50 m). 
 
• Vraťte pravou nohu do centrální oblasti. 
 
• Nyní se dotknete levého kužele s levou nohou a rukou, zatímco druhá noha zůstává v centrální 
oblasti. 
 
Kdo nejrychleji dokončí deset správných pohybů je vítězem. 
 
 

 
 
Cíle tréninku: 
 
• Zlepšit pružnost a rychlost. 
 
• Podporovat správnou techniku zákroku s jednou nohou. 
 
 

"Co je to porážka? Není to nic jiného než zkušenost, první krok k něčemu lepšímu. " 
Wendell Phillipps 

  



Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 318 z 418 
 

 
8. ZASTAVENÍ S ODEHRÁNÍM NEBO ZASTAVENÍ A ODEHRÁNÍ 
 
• Útočící brankář střílí pušem míček z 7m na betony brankáře. 
 
• Brankář musí zastavit míček a odehrát jej buď nohou nebo holí přes jednu z 2 m širokých branek  
z kuželů, 3 m od každé brankové tyče. 
 
• Útočící brankář může běžet dopředu a předvídat úspěšné odehrání. 
 
Vítězem je brankář, který odehraje většinu z pěti střel směřovaných na jeho betony přes jednu ze 
dvou branek z kuželů. 
 

 
 
Cíle tréninku: 
 
• Zastavit střelu, dostat míček pod kontrolu a čistě jej odehrát. 
 
• Rozhodování, kdy odehrát míček holí a kdy nohou. 
 
• Maskovat směr odehrání. 

 
 

"Vítězem se stane všeobecně ten, kdo odevzdal své nejlepší." 

Charles Buxton 
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9. OBRANA V SITUACI 1 PROTI 1  

 
• Útočící brankář začíná od okraje kruhu driblingem s míčkem na branku. 
 
• V tomto okamžiku bránící brankář může vybíhat z branky, aby zabránil obehrání útočníkem nebo 
zachytil jeho střelu na branku. 
 
• Gól musí být vstřelen do 5 sekund. 
 
• Útok končí, když míček opustí kruh, byl vstřelen gól, útočník se dopustí porušení pravidel nebo 
uplynutím času 5 vteřin.  
 
Brankář, který inkasuje nejméně gólů z 5 útoků, vyhrává. 
 
 

 
Cíle tréninku: 
 
• Zlepšení poziční hry 
 
• Předvídání hry útočníka z jeho různých pohybů.  
 
• Naučit se rozhodnout, kdy jít na zem nebo kdy zůstat ve vzpřímené poloze. 

 
 

"Dobrý způsob, jak generovat nadšení u hráčů je použít pozitivní slovní zásobu  
a povzbuzení." 
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10. ZÁKROK S HENDIKEPEM  

 
• Bránící brankář leží 5 m před brankou. 
 
• Útočící brankář v pozici buď pravého nebo levého křídla dribluje s míčkem ze vzdálenosti 1 metru 
mimo kruh do kruhu. 
 
• Musí se snažit skórovat ze vzdálenosti ne více než 2 metrů uvnitř kruhu. 
 
• Při útoku začne brankář vstávat a přesouvat se na pokrytí střely. 
 
• Hra se zastaví po vstřelení branky, nebo když míček opustí kruh. 
 
• Dva útoky z každého křídla (5 m uvnitř hřiště). 
 
Brankář, který inkasuje nejméně gólů ze 4 útoků, vyhrává. 
 

 
 
Cíle tréninku: 
• Použití akrobatických dovedností. 
 
• Prokázat sílu vůle a že nemá žádný strach. 
 
• Zlepšení koordinace. 
 
Brankář je považován za nejvýznamnějšího hráče v týmu (jakákoliv chyba tohoto hráče by mohla vést 
k brance soupeře) a jeho přípravě by měla být věnována zvláštní pozornost. Protože většina chyb 
brankářů je způsobena méně technikou a více špatným rozhodováním, je zásadní učit mladé 
brankáře nejen technickým, ale i taktickým aspektům hry specifickým pro jejich pozici. Všichni mladí 
brankáři by měli být pravidelně vystaveni nejrůznějším cvičením a hrám, v nichž se naučí nejen chytat 
míček, ale také zvážit hru soupeřů i jeho spoluhráčů. 
 
"Hráč se musí soustředit na svůj úkol. Sluneční paprsky mohou produkovat oheň pouze 
když byly soustředěny do centra zrcadla. " 

Harold Robbins 
  



Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 321 z 418 
 

 

 

 
 
 
Kapitola 7:   Umění správného úderu do míčku  

 
 

 
Foto: D. Hrazdíra 

 
 

"Zlepšování dovedností nemá význam, když hráč neví, kdy a kde je použít".  
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Úder musí být považován za jednu ze základních technik v hokeji, protože je stejně důležitý pro 
obránce, záložníky nebo útočníky. Úroveň této techniky je u mnoha hráčů, mužské a zejména ženské 
složky, často nevyhovující a ukazuje na nízkou důležitost kontinuálního nácviku úderu během 
nejlepších let pro motorické učení (mezi 10 a 13 lety). Protože umožňuje dopravit míček na dlouhé 
vzdálenosti v jakémkoli směru, úder má často rozhodující význam pro vytváření brankových 
příležitostí, nebo dokonce i pro výsledek zápasu. Proto by se každý hráč měl soustředit na jeho 
nácvik. Od dob, co se hokej hraje na umělých površích, vyžaduje hra ještě větší rychlost a to nejen  
v taktických a fyzických aspektech, ale také v provedení základních dovedností, jako je například 
v technice úder. 
 
Dnes jsou používány různé techniky pro úder do míčku. Výběr nejúčinnější techniky závisí na herní 
situaci. Zatímco klasický úder se vytratil s travnatými hřišti, v pozdních osmdesátých letech vznikly 
další techniky, jako položený úder, zametený úder a úder bekhendovou stranou hole.  
 
Začátkem devadesátých let se staly nejpoužívanějšími dvě techniky pro úder (se zobákem hole vždy 
na zemi, nebo se zvednutou holí a následným plynulým úderem do míčku pohybem hole po zemi) pro 
přihrávky na dlouhé vzdálenosti, zatímco při střelbě je častěji vidět nízký bekhend hranou hole 
(vynalezený argentinským hráčem Ferrarou koncem osmdesátých let), než jiné techniky střelby. 
 
Technika je považována za optimální pouze když zajišťuje účinnost. Protože toto již nebyl případ 
klasického úderu na syntetických hřištích, byla jeho technika upravována, dokud se jeho nevýhody 
(menší razance, menší přesnost s nebezpečím, že míček půjde do vzduchu, menší možnosti pro 
příjemce správně ovládnout míček) neobrátily, aby se staly výhodami. 
 
Dnes každý trenér vyžaduje, aby jeho hráči zvládli nejdůležitější techniku pro dlouhé přihrávky  - 
položený úder, protože míček zahraný touto technikou 
 
• má obecně větší přesnost, protože je mnohem širší oblast nárazu (je to zóna štítku na holi a již ne  
zobák hole, která se dotýká země během úderu), 
 
• zajišťuje plynulý pohyb podél země bez jakéhokoliv odrazu, což vede na syntetickém hřišti  
k mnohem vyšší úspěšnosti v příjmu a ovládnutí míčku, 
 
• má větší rychlost, protože je větší nápřah a jeho plynulost až do úderu do míčku a tím i lepší 
akcelerace zobáku (bez dočasného zastavení v bodu obratu), 
 
• lze jej jenom stěží číst soupeřem vzhledem k možnosti změny směru úderu v poslední chvíli. 
 
Všechny tyto vlastnosti jsou důležité nejen při přihrávce, ale mají také význam při skórování. Ve 
stejné době jako položený úder byly vyvinuty i jiné techniky úderu. Všechny mají stejné 4 výhody, 
které byly uvedeny výše.  

 
"Měli bychom se zaměřit, abychom zabránili chybám. Tajemstvím toho je, abychom nebyli 
ve spěchu." 

Marie Curie 
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Tyto techniky jsou: 
 

• "položený úder", kdy hráč skrývá na základě 
rychlých pohybů zápěstí až do poslední chvíle 
směr jeho přihrávky. V této technice je zobák 
vždy na zemi. Nejlepší hráči používají často tuto 
techniku pro přihrávky až do 40 m. S oběma 
rukama u sebe v horní části rukojeti, při udržení 
zobáku vždy na zemi a daleko od míče, hráč 
zamete míček v nízké poloze těla (kolena velmi 
ohnutá). Vzhledem k existenci mnohem širší 
oblasti nárazu u této techniky (viz obrázek str. 
311) přihrávající se nemusí soustředit na míček, 
ale má navíc možnost číst hru, zatímco provádí 
přihrávku. 
 

• položený úder nízkým bekhendem (viz sérii 
fotografií), s holí v okamžiku nárazu v téměř 
vodorovné poloze. Míč je udeřen nebo zameten 
v nízké poloze těla s vnitřní hranou hole. Pro 
lepší rovnováhu by měla být pravá noha  
v popředí.  
 

V počáteční fázi tohoto úderu je hůl zvednutá a 
navedena daleko dozadu za účelem dosažení 
maximální rychlosti zobáku, ale ve druhé části 
techniky vždy zůstává blízko k zemi pro 
provedení přesnější, ale méně razantní 
přihrávky nebo centru (ale ne střelby na 
branku). 
 

U obou technik se nárazová zóna nachází v 
blízkosti zobáku (nálepka na holi) a v okamžiku 
nárazu je hůl téměř rovnoběžně s povrchem. 
 

Poznámka překladatele:  
Je potřeba rozlišovat mezi „položeným“ a 
„zameteným“ úderem. U položeného úderu je 
úvodní část pohybu hole vedena vzduchem a 
nedojde k zastavení pohybu hole při nápřahu,  
u zameteného úderu je pohyb hole veden pouze 
podél povrchu hřiště a nápřah hole je 
v maximální pozici za tělem zastaven a pak opět 
směřuje k míčku. Proto zametený úder nemůže 
dosáhnout razance položeného úderu.  
Terminologie DHB používá pro položený úder 
výraz „Flachslag“ nebo Bovelanderschlag podle 
jeho autora, angličtina výraz „sweep hit“, pro 
zametený úder němčina výraz „Schrubbschlag“, 
angličtina „slap-hit“.   



Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 324 z 418 
 

 

 
 
 
POPIS TECHNIKY "POLOŽENÉHO ÚDERU": 
 
Pět fází úderu musí být zohledněno v jeho tréninku a procesu zvládnutí: 
 
• pozice hráče s ohledem na směr, ve kterém má být zahrán míček 
 
• držení rukojeti hole  
 
• pozice hráče s ohledem na míček 
 
• vzestup hole až do začátku smyčky (pohyb hole dozadu) 
 
• pohyb hole vpřed (vlastní úder) 
 
 
1. Pozice hráče s ohledem na směr, ve kterém má být zahrán míček 
 
Hráč by měl stát s nohama pohodlně od sebe, levé rameno ukazuje směr, ve kterém bude udeřeno 
do míčku. Hmotnost je stále rozložena stejně na obě nohy, které by neměly být umístěny příliš blízko 
u sebe, aby se zajistila připravenost pro jakékoli jiné akce. 

 
Čelní pozice neumožňuje stejně pevný základ jako boční pozice. Dále čelní pozice nedovolí kompletní 
přenos hmotnosti těla zprava směrem k přední noze. Proto není možné dát do úderu nějakou sílu. 
Nedostatek síly je také zapříčiněn kratší vzdáleností pohybu zobáku dozadu a vpřed. 
Nakonec, ale ne poslední v řadě, čelní pozice neumožňuje plné natažení levé ruky. A z tohoto důvodu 
nelze převést do míčku plnou sílu. 

 
Nejlepší pozicí je boční pozice, protože ta dává hráči mnoho možnosti utajení směru úderu.  
Nicméně, zejména pokud není dostatek času k pohybu do boční pozice, musí být úder proveden 
v čelní pozici pomocí zcela jiné techniky než při použití techniky položeného úderu v boční pozici.  
 
 

"Když vidíte dobrého hráče, mějte v úmyslu jej napodobovat, ale když vidíte spíše slabšího, 
zkoumejte sebe." 

Konfucius 

 

 

2. Držení rukojeti hole  
 
Plochá strana hole musí ukazovat do levé strany. Levá ruka svírá hůl z levé strany a pravá ruka 
zprava. Pro předání vysoké úrovně síly do úderu musí být obě ruce společně na holi pod sebou, na 
rozdíl od většiny jiných technik. Obě ruce by měly být tak blízko sebe, že ukazováček na horní nebo 
levé ruce se dotýká malíčku pravé nebo dolní ruky. 
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Je-li hůl je sevřena s pravou rukou na horní části rukojeti, ani pravé, ani levé rameno nemůže být 
dostatečně ohnuto pro udělení optimální síly a směru. Svaly paží jsou nejúčinnější, když jsou paže 
napůl ohnuté, když svaly nejsou ani příliš roztažené nebo příliš stlačené. 

 
 
 
Při normálním držení je pravá ruka dále od těla, dělá hlavní práci, pokud jde o výkon, zatímco levá 
vede, je zodpovědná hlavně za směr. 

 
Pokud hráč umístí svou pravou ruku na horní části rukojeti, jeho pravá ruka je příliš blízko k tělu a 
kromě toho tak moc ohnutá, že optimální přenos síly je nemožný. S takovým držením není hráč 
schopen trefit míček tak silně, jak by mohl se správným držením. Další nevýhodou pravého ramena 
blízko těla je jeho menší volnost pohybu. S levou rukou v dolní poloze je směrové řízení levé paže 
výrazně obtížnější. 
 

 
 

"Výkon hráče je omezen pouze pravidly hry a jeho vlastními schopnostmi." 
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3. Pozice hráče s ohledem na míček1 
 
Při provádění techniky položeného úderu je zónou nárazu nejnižší část štítku (obvykle vyhrazena pro 
logo), která se nachází v horní části zobáku. Pro využití této širší oblasti nárazu (ve srovnání  
s použitím 10 cm široké zóny uprostřed zobáku při klasickém úderu), je od hráče požadováno, aby 
úhel hole se zemí, až do okamžiku nárazu do míčku, byl 10 až 20 stupňů. 
 

 
 
Vzhledem k tomu musí být míček umístěn ve větší vzdálenosti od těla (než tomu bylo v minulosti) a 
vždy před levou nohou. To také znamená, že hráč musí nakročit k míčku dlouhým krokem (delším 
než šířka ramen), který oddělí obě nohy o více než 1 metr s pravou nohou daleko od pravého boku. 
Správný úhel hole s umělým povrchem je dosažen nejen výrazným sklonem trupu dopředu, ale 
současně i zřejmým ohnutím obou nohou až do úhlu asi 90 stupňů (viz sled fotografií). 
Snížení těžiště se odehrává nejen ve vertikálním rozměru ale zároveň také v horizontálním, když hráč 
přenáší všechnu svou hmotnost z pravé nohy směrem k přední levé. 
 
 
 
 
-------------------------------------------------- --------- 
1 a 2: - viz Lutz Nordmann: "Die Kunst der Flach-Schlag-Technik", v Deutsche Hockey Zeitung, No. 
30/1995 
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4. vzestup hole až do začátku smyčky (pohyb hole dozadu)2 
 
Spolu s dlouhým krokem levé nohy směrem k míčku probíhá první snížení těžiště. Současně  
s krokem, zobák hole prostřednictvím pohybu zápěstí popisuje drobnou smyčku zevnitř ven (malý 
půlkruhový pohyb) přecházející přímo do pohybu hole vpřed. Úvod pohybu a návrat zpět sledují 
více či méně stejnou čáru. Prostřednictvím tohoto druhu pohybu dochází k přednapínání svalů, které 
později umožňuje silnější svalovou kontrakci. Čím se provádí menší smyčky, tím méně času potřebuje 
hráč pro úder do míčku. 
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Hlavním důvodem pohybu ve smyčce je, aby se zabránilo mrtvému bodu nebo zastavení hole na 
konci nápřahu těsně před pohybem vpřed. K tomuto jevu také docházelo při provedení klasického 
úderu. Když si levá noha stoupne za míček, hůl je již na počátku pohybu vpřed nebo na konci smyčky. 
 

 
Při provádění položeného úderu není pohyb hole nikdy přerušen, protože nyní pohyb dozadu hladce 
prochází do pohybu vpřed bez jakéhokoli snížení rychlosti. Zatímco hůl klesá dolů, rychlost zobáku 
ještě vzroste (také pomocí poklesu těžiště), dokud hůl nezaujme vzdálenost k míčku asi 0,50 m ve 
výšce několika málo centimetrů nad zemí a vždy paralelně k ní směrem k míčku před levým 
chodidlem. Hůl by nikdy neměla přicházet k míčku shora jako při klasickém úderu. 
 
V technice položeného úderu se hůl blíží k míčku vždy nízko a zezadu! Pozornost musí být věnována 
tomu, aby zóna nárazu na zobáku hole byla vedena směrem k míčku v úhlu 90 stupňů se zemí a také 
v požadovaném směru úderu. Přirozeně, že pohyb hole je doprovázen nedříve sestupem těžiště a 
nakonec v poslední fázi horizontálním přenosem hmotnosti těla, dokud není přesunuta směrem  
k přední noze. 
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Pomocí mírného pohybu zápěstí bezprostředně před okamžikem nárazu do míčku má hráč možnost 
upravit úhel, který tvoří hůl se zemí nebo také s původně plánovaným směrem úderu. Místo trefení 
míčku se zobákem v 90 stupňovém postavení může mírně naklonit stoupání zobáku dozadu. To mu 
umožní vystřelit míček, například, nad padajícím brankářem, který běží ze své branky. 
 
Pro zamaskování směru svého úderu do poslední chvíle do levé nebo pravé strany, hráč musí udeřit 
na pravé nebo levé straně od středu míčku. V okamžiku nárazu obě ruce by měly být asi 20 cm nad 
zemí před levou holení s hlavou téměř nad rukama. Úhel ohybu pro levou nohu je 90 stupňů, 
zatímco koleno pravé nohy, pohodlně ohnuté, se dotýká země. 
 
Po nárazu hůl - míček hráč pokračuje v poklesu jeho těžiště, ale aktivně ovládá pohyb hole dopředu a 
po křivce, která musí sledovat směr míčku. Hráč musí mít pocit, že úder do míčku ještě pokračuje. 
 
Provádění položeného úderu je dovednost, ve které je zapojeno celé tělo (a zde zvláště trup) a 
všechny klouby. Hráč, který provádí úder, se proto musí naučit zkoordinovat dokonale všechny dílčí 
pohyby, respektovat parametry času, síly, mobility a flexibility. Nakonec se musí úder stát plynulou a 
harmonickou dovedností. 

 
Obecná doporučení pro nácvik položeného úderu: 
 
• Je vhodné trénovat položený úder poté, co hráč získal dostatečné zkušenosti s pušem a zameteným 
úderem. 
 
• Na začátku by neměla být při úderu zapojena žádná síla. Místo „úderů do míčku“ by měl být 
hlavním cílem hladký příjem míčku příjemcem. 
 
• Nácvik se zavřenýma očima pomůže cítit pohyb a cvičit hmatový a kinetický smyslový systém. Hráč 
se musí naučit vnímat kvalitu úderu ihned po jeho provedení. 
 
• Dále jsou vhodné údery do míčků různé velikosti a hmotnosti, stejně jako údery hokejového míčku 
pod tlakem a v únavě. 
 
• Jakmile hráči se naučili zvládat klíčové prvky techniky úderu stojícího míčku, měli by si osvojit 
položený úder s míčkem v pohybu. V zájmu zajištění řádného zásahu musí hráč změnit svou pozici ve 
vztahu k míčku. Obtížnější ale je zasažení míčku v běhu, kdy pravá noha je vepředu v okamžiku úderu. 
Tato technika je nutností pro každého top hráče. 
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• Mnoho nedostatků je způsobeno, když je kontakt hole se zemí před a během úderu stejný  
jako u míčku. Aby se zabránilo ztrátě rychlosti a přesnosti přihrávky, hůl hráče by měla kopírovat 
povrch. Vzhledem k tomu, že průměr hokejového míčku je 75 mm a šířka hole v horní části zobáku je 
51 mm, měla by být v ideálním případě 12 mm mezera mezi zemí a spodní části hole v okamžiku 
úderu nebo nárazu přes míček ve směru, kam chce hráč, aby míček šel2. 
 
• A konečně, správné dýchání při výkonu úderu je také součástí správné techniky. Dýchejte při 
pohybu dozadu a během pohybu vpřed až do okamžiku úderu. Správná koordinace dýchání dodává 
značnou sílu a soudržnost položenému úderu. 

 

 
Foto: V. Stachovský 

 
"Cesta k úspěchu má velmi málo cestujících, protože tolik se jich ztratí při hledání zkratek." 
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CVIČENÍ A HRY PRO NÁCVIK ÚDERU 
 

(ODLIŠNÁ CVIČENÍ OD CVIČENÍ V "PŘIHRÁVKY, PŘÍJEM A HRY PRO STŘELBU") 

 
 
1. Jeden proti jednomu 
Dva hráči ve vzdálenosti 15 (20) metrů proti sobě, soutěží uvnitř 8 m širokého hřiště. Každý hráč se 
snaží poslat míček úderem přes koncovou čáru soupeře. Míček musí být vrácen úderem z místa, kde 
prošel některou z postranních čar, nebo kde byl zastaven soupeřem. Bodování je následující: 
1 bod = za každý gól vstřelený "položeným úderem", 
- 1 bod = za každý míček přes jednu z postranních čar, 
- 1 bod = za každé zahrání míčku položeným úderem mírně nahoru 
- 1 bod = za všechny chyby v příjmu a zpracování míčku před 8 m širokou brankou. 
Po uplynutí předem stanoveného času vítěz hraje proti vítězi stejné soutěže na vedlejším hřišti. 

 

 
 
2. Maskování přihrávek v situaci 2 proti 1 
Stejné cvičení jako v 1. s obráncem umístěným mezi dvěma hráči (hrajícími údery) do oblasti čtverce 
o rozměrech 12 m x 12 m a pro méně zručné hráče 15 x 15 m. Všechny položené údery, které projdou 
přes čtverec bráněný soupeřem a které budou zpracovány příjemcem, znamenají jeden bod pro dva 
útočníky. Za každé zachycení míčku ve svém čtverci dostane jeden bod obránce. Hra pokračuje, 
dokud jeden tým nezíská 10 bodů. Vítězem je ten z 3 hráčů, který dokáže získat více bodů ve  
3 soutěžích. Kromě procvičování správné techniky úderu se útočníci učí zamaskovat směr jejich 
přihrávek a komunikovat před provedením úderu. 
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3. Dvakrát 2 proti 1 
Dva hráči drží míček v omezeném prostoru (pomocí  ne více než 3 přihrávek) proti jednomu obránci, 
dokud jeden z nich nemá dostatek času a prostoru, aby přihrál míček úderem přes centrální zónu 
jednomu ze dvou spoluhráčů v další oblasti ve vzdálenosti asi 12 - 22,90 m (podle úrovně a věku 
hráčů). 
 
První obránce může udělat vše, aby zabránil dopravě míčku úderem přes centrální zónu, stejně tak 
jako jeho spoluhráč - obránce na druhé straně za centrální zónou. Jeho cílem je, aby si přečetl záměr 
přihrávky jednoho z útočníků. Snaží se zachytit míček zahraný úderem na třetího nebo čtvrtého 
útočníka v této zóně nebo alespoň je rušit při příjmu a ovládnutí míčku. Žádnému hráči není 
dovoleno vstoupit do centrální zóny hřiště s rozměry o délce a šířce, které, jak bylo řečeno výše, 
závisí na dovednosti a fyzické úrovni účastníků hry. 
 
Když míček nedorazí ke spoluhráči v opačné zóně hrací plochy, skáče po cestě, opustí označenou 
zónu nebo se jej obránce mohl dotknout třikrát za sebou, bod získává tým dvou obránců. Hra je 
hrána do 10 bodů. V průběhy hry probíhá rotace pozic tři týmů složených z 2 hráčů. Každý tým musí 
jednou bránit. 

 

4. Čtyři proti 2 přes dvě čáry 
Dva obránci brání čtverec 22,90 m x 22,90 m. Bez opuštění tohoto čtverce se musí snažit, aby 
zabránili 4 útočníkům v přihrávkách míčku z pozice mimo čtverec přes dvě čáry. Čtyři útočníci se snaží 
vytvořit rekord v počtu po sobě jdoucích přihrávek bez jediné ztráty kontroly nad míčkem. Přihrávka 
a příjem jsou vždy provedené mimo čtverec. Každých 5 minut si dva obránci vymění postavení  
s 2 útočníky, dokud všichni hráči nehráli jednou v obraně. 
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Variace: 
Pátý útočník nyní hraje uvnitř čtverce. Neustále se nabízí pro přihrávky od jednoho ze svých  
4 spoluhráčů mimo čtverce. Za každý míček pod kontrolou a vrácenou přihrávku tímto hráčem tým 
získává dva body. 
 
Stejně jako v předchozí hře, každá přihrávka, která projde přes čtverec i přes přítomnost 2 obránců, 
je 1 bod pro útočníky. 
 
Trenér může požádat hráče, aby použili předem určenou techniku přihrávek (např. pouze zameteným 
úderem s rukama oddělenýma na rukojeti hole nebo položeným úderem s oběma rukama těsně  
u sebe a zobákem vždy v kontaktu se zemí). 

 
5. Hry pro udržení kontroly míčku 
4 proti 4 nebo 5 proti 5 ve čtvrtině hřiště nebo 6 proti 6 nebo 7 proti 7 na polovině hrací plochy pro 
hokej 11 proti 11. Jsou povoleny přihrávky pouze položeným úderem na vzdálenost minimálně 10 
metrů. 
 
6. Hra 5 proti 5 ve třech oddělených zónách pomocí úderů 
Viz 3. hru "Dvakrát 2 proti 1". Tato hra se hraje s dalšími dvěma hráči (jeden útočník a jeden 
obránce), kteří jsou v pozici uprostřed, kde obdrží přihrávku nebo zachytávají přihrávky ze dvou zón 
po stranách, ve kterých hrají dva útočníci proti jednomu obránci (a jeho spoluhráč, který čeká pro 
vystřídání mimo zónu).  
 
Všechny tři související oblasti, které nikdo z 3 nebo 2 hráčů nesmí opustit, mají stejnou velikost 
(22,90 m x 22,90 m). Dva útočníci a to navzdory přítomnosti obránce, musí přihrát na jejich 
spoluhráče, který se jim nabídne v centrální zóně, kde je těsně obsazován jiným obráncem.  
V případě, že přihrávka na něj není možná, dva útočníci z první oblasti se snaží přihrát přímo na 
jednoho ze svých dvou spoluhráčů v třetí oblasti, kde další obránce bude dělat vše, aby jim zabránil 
uspět. Počítá se počet přihrávek z jedné oblasti do druhé. Jakmile obránce získá míček, bude 
nahrazen jiným čerstvým, který sledoval nácvik. 
 
Dlouhá přihrávka přes středovou zónu, které je zpracována v opačné zóně, znamená zisk dvou bodů, 
zatímco jakákoli krátká přihrávka z jedné zóny do vedlejší znamená pouze 1 bod. 
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7. Skórování do cíle 
 
Šest míčků je rozloženo mezi dvěma kužely, které jsou od sebe vzdáleny 10 metrů, a 22,90 m před 
brankovou čárou. Útočník začíná s kterýmkoli míčkem a musí s ním driblovat před míčky ke kuželu na 
druhé straně, oběhnout kolem něj a pak úderem v pohybu vystřelit z boční pravé, nebo levé pozice 
směrem k cíli (šest kuželů umístěných na brankové čáře). 
 

 
 
Poté, co jeho míček překročí brankovou čáru, stejný hráč vyzvedne druhý míček, dribluje s ním kolem 
vzdálenějšího kužele a vystřelí jej úderem směrem k cíli za 1, 2 nebo 3 body. Pokračuje tak dlouho, 
dokud neodehraje všech 6 míčků. 

 
Míčky můžou být brány pouze z čáry mezi dvěma kužely, jakmile ten předchozí překročil brankovou 
čáru nebo se zastavil. Při dosažení skóre 9 a více bodů je čas měřený pomocí stopek zastaven. Pokud 
hráč nedokáže získat 9 bodů z 6 míčků, nedostane žádný bod. 
 
 

"Krize začíná, když ten starý ještě nezemřel a nový se ještě nenarodil." 
Berthold Brecht 
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Kapitola 8:  Zjednodušené hry pro trestný roh 

Trénink pro útok i obranu 

 
 

 
 
 
 

"Vývoj hokeje je v těchto dnech tak rychlý, že trenér, který říká, že to není možné udělat je 
obecně poražen někým kdo to udělá“ 
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1. ČÁST: 
 

ZJEDNODUŠENÉ HRY PRO PŘIHRÁVKU, CHYCENÍ 
A ZÁKLADNÍ VARIANTY VSTŘELENÍ GÓLU 

 

 
 
 

1. CVIČENÍ:  PŘIHRÁVKA MÍČKU TAHEM Z BRANKOVÉ ČÁRY  
Na vizuální signál různí hráči, kteří mají míček, jej přihrají požadovanou technikou z brankové čáry 
směrem ke čtvrtinové čáře (22,9 m). Vítězem je hráč, jehož míček překročí čtvrtinovou čáru jako 
první. Chcete-li získat více zkušeností, může si každý hráč vybrat i techniku, která mu vyhovuje 
nejlépe. 
 
Cíle tréninku: 
 
1. naučit, jak provést techniku tažení míčku. 
 
2. naučit, jak provést přihrávku bez předchozího pohybu těla tak, aby měl soupeř problémy  
s předvídáním okamžiku jejího provedení. 
 
3. ujistěte se, že se míček nezvedne a že se hráč soustředí na dotažení přihrávky do konce. Tím zajistí 
požadovaný směr přihrávky. 
 
4. aby byla zajištěna rychlost přihrávky tahem. 
 
 
 

"Všechno chování hráče je důsledkem jeho osobního pocitu." 
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NĚKOLIK RAD PRO PŘIHRÁVÁNÍ MÍČKU TAHEM: 

 
• Obě ruce uchopí hůl stejným způsobem jako při indickém driblingu. 
 
• Plochá strana hole směřuje k zemi a vytváří s ní úhel asi 30 stupňů. 
 
• Míček je umístěn v blízkosti pravé nohy na brankové čáře tak, že horní část okraje zobáku je 
s ním v kontaktu. Pravidla požadují, aby během provádění přihrávky tažením jedna noha zůstala 
mimo hřiště. 
 
• Levé rameno a levé chodidlo ukazují směrem k chytači. 
 
• Nohy jsou umístěny daleko od sebe (více než je šířka ramen hráče). Levé chodidlo ukazuje ve 
směru přihrávky a chodidlo pravé nohy s ním tvoří pravý úhel. 
 
• Při tažení míčku po zemi zprava (zezadu) směrem doleva (dopředu), zůstává míček stále  
v kontaktu s okrajem zobáku hole a opouští jej, až když přijde na úroveň levé nohy. 
 
• Během rychlého tahu (tažení) nahrávač kouká na chytače a posune těžiště těla z centra směrem 
k levé noze. 
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2. CVIČENÍ:  PŘÍJEM (CHYCENÍ) MÍČKU MIMO STŘELECKÝ KRUH 
 

Dva týmy soutěží ve stejném kruhu. Jeden hráč z každého týmu přihrává míček pušem z brankové 
čáry přes jeho 1 metr širokou branku z kuželů, která se nachází na okraji kruhu směrem k jeho 

chytači, který zastaví míček pomocí 
techniky, kterou určí trenér. Každý pár má 
5 přihrávek pušem. 
 
Vítězem se stane ten pár, jehož chytač 
dokáže chytit více míčků těsně za 
střeleckým kruhem. Nepočítají se míčky, 
které minou branku z kuželů. 
 
Pro odvetu si oba hráči vymění pozice a 
funkce a oba týmy si vymění místa (jdou 
na druhou stranu branky). 
 

Variace: 
 
• Po simulaci přihrávky tahem od trenéra zevnitř branky, oba hráči přihrají míček z brankové čáry 
přes jejich příslušnou branku z kuželů k jejich chytači. Zatímco se chytač snaží chytit míček mimo 
střelecký kruh a přihrát jej půl metru do kruhu, každý střelec následuje míček tak rychle, jak je to 
možné s úmyslem vystřelit jej uvnitř kruhu do bednění regulérní branky. Nahrávač po přihrávce 
následuje míček a běží na místo, kde stál jeho chytač. Mezitím chytač běží po čáře kruhu na 
brankovou čáru, odkud má začít příští trestní roh. Po 5 pokusech obou týmů si oba týmy vymění 
místo a pokračují do doby, než provedou celkem 10 trestních rohů. 
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Cíle tréninku: 
 
1. vybrat nejefektivnější techniku pro přihrávku míčku s požadovanou rychlostí a přesností. 
 
2. zvážit další dodatečné funkce pro hráče poté, co nahrávač provedl přihrávku od brankové čáry. 
 
3. naučit se chytat míček s vodorovně položenou holí. Levá ruka by měla uchopit hůl za její zobák, 
prsty levé ruky by měly směřovat směrem dolů s dlaní za holí (viz také "Více rad pro chycení míčku 
holí"). 
 
3. naučit se zachovávat rovnováhu tak, že střelec není nijak omezen a je možné zahrát kteroukoli 
variantu TR. 

 
 

"Nadšení je mocnější než peníze, politika, únava nebo vliv." 
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VÍCE TIPŮ PRO ZASTAVENÍ MÍČKU BĚHEM TRESTNÉHO ROHU: 
 
• Nohy by měly být ohnuté a pro lepší vyvážení by se jedna noha měla posunout dopředu  

v okamžiku, kdy je míček zastaven mimo kruh. Obecně platí, že pravá noha se nachází vepředu 
a v blízkosti kruhu, zatímco levá noha je umístěna dále dozadu. Nízká pozice těla umožňuje 
lepší výhled na dráhu míčku a možné odrazení. 

 

• Je důležité, aby se chytač nesklonil příliš mnoho. Buďte uvolnění a myslete pozitivně.  
 

• Koukejte se na míček, až kým se nedotkne hole.  
 

• Mějte těžiště těla nad přední nohou, když chytáte míček ve statické poloze, před oběma 
chodidly a obě ruce pryč od trupu. 

 

• Umístěte hůl (se zobákem obecně na levé straně) v pravém úhlu k trajektorii blížícího se míčku, 
aby se zabránilo odrazu směrem do jedné strany. 

 

• Aby bylo možné absorbovat náraz přicházejícího míčku, lehce ohněte ruce a držte zápěstí 
uvolněné. Nahněte povrch hole mírně dopředu. 

 

• Buďte připraveni rychle upravit svou polohu, pokud se blížící míček odchyluje od požadovaného 
směru. 

 

• Po zastavení míčku přesuňte hůl rychle směrem k pravé straně těla, uchopte ji opět správně  
s pravou rukou uprostřed hole, co vám umožní i nadále se podílet na provedení trestného 
rohu (přijmout přihrávku nebo odražený míček). 

 
3. CVIČENÍ: HLEDEJTE VARIACE 

 
 
Útočící tým s pěti hráči je umístěn, jak je znázorněno na obrázku. Kouč požádá hráče, aby zahráli 
minimálně 4 varianty trestného rohu. Například: 
 
Po zachycení míčku s jedním dotykem mimo kruh: 

 chytač zahraje míček do kruhu pro útočníka, který vystřelí, 
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•    chytač nahraje míček asi 3 – 4 metry na třetího útočníka na jeho levé straně. Zevnitř kruhu tento 

útočník vystřelí, 

 střelec nahraje míček z vnější strany kruhu do kruhu ke čtvrtému útočníkovi na jeho pravé straně. 
Ten vrací míček do trojúhelníku zpět na střelce, který vystřelí, 
 

•  střelec nahraje míček na čtvrtého útočníka, který by měl v okamžiku nahrávky běžet velkou 
rychlostí k penaltě. Tam zastaví míček, který je střelcem rychle (neprodleně) vystřelen na branku. 

 

 
Cíle tréninku: 
 

 bezprostředně poté, co zastavíte a / nebo přihrajete míček, pohněte se pryč, abyste vytvořili 
specialistům dostatečný prostor pro střelbu, klamavé pohyby nebo přihrávku. 

 
•   synchronizovat akci zastavení se střelbou nebo přihrávkou. 
 
•   naučit se 4 základní varianty trestných rohů. 
 
 

"Jedinci, který postupuje příliš rychle, se může vymstít sebevědomí,  
které je ale zásadní pro úspěch na dalších úrovních." 

Ric Purser 
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4. CVIČENÍ:  RYCHLÁ STŘELBA 

 
Dva nebo tři páry hráčů jsou umístěny mimo kruh v jeho těsné blízkosti. Pravý hráč z každé dvojice,  
v dolní poloze, drží svou hůl ve vodorovné poloze, jako by se právě chystal chytit míček. Společně 
s holí drží v ruce i míček. Po simulaci přihrávky tahem trenérem z brankové čáry uvolní chytač míček a 
útočník jej přesune do kruhu a vystřelí libovolnou technikou. Pár, který první vystřelí do bednění, 
získává bod. Po každých 5 střelách si hráči v každé dvojici vymění své pozice a funkce. 
 
Variace: 
• různé týmy tvořené třemi hráči soutěží o to, který vstřelí více gólů z 5 provedení TR. Do cvičení je 
zapojen brankář. 
 
• různé týmy tvořené třemi hráči soutěží o to, který vystřelí v nejkratší době.  
 
Cíle tréninku: 
• snažte se snížit co nejvíce čas mezi chycením míčku a vystřelením uvnitř kruhu. 
 
• naučte se více o střelbě trestního rohu. 
 

 
 
 

"Všeobecně se předpokládá, že čím více budete o něčem vědět, tím budete v tom lepší, 
ale určitá nevědomost vám pomůže k lepším výkonům. " 

L.Moorhouse / L.Cross 
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NĚKOLIK RAD PRO STŘELBU TRESTNÍHO ROHU: 
 
1. Být schopen vystřelit míček s maximální rychlostí. Je třeba zvážit hmotnost hole stejně jako její 
tuhost. 
 
2. Určete si (najděte) přesné místo, odkud budete střílet. Podívejte se na dráhu běhu obránce a 
zvyky brankáře. 
 
3. Požádejte hráče, který chytá míček za kruhem, aby používal techniku chycení, která vám nejlépe 
vyhovuje pro vystřelení míčku v pohybu úderem nebo švihem. 
 
4. Sledujte míček těsně před vystřelením i po tomto okamžiku. Čím rychleji je provedeno vystřelení 
na branku, tím méně je pravděpodobné, že obránce může střelu zablokovat. Zvažte také způsob, jak 
soupeři vybíhají. 
 
5. Při nabíhání na míček, který byl chytačem zahrán do kruhu, rytmus a načasování útočníka ovlivňují 
sílu a přesnost střely, stejně tak jako správné postavení obou nohou v okamžiku úderu hole do 
míčku. 
 
6. V průběhu střelby zvedejte hůl relativně pomalu, ale zvyšujte postupně rychlost hole až do 
okamžiku nárazu do míčku. Nemělo by docházet k přerušení kyvadlového pohybu hole v bodu 
obratu (viz "umění správného trefení míčku"). 
 
7. Pokud je maximální síla zapojena ve všech fázích střelby, úroveň koordinace klesá. Nesnažte se 
být příliš tvrdý. Buďte uvolněný a důvěřujte si v důležitém úkolu. 
 
8. Nesledujte pohledem míček ihned po nárazu hole do míčku, protože to bude mít za následek 
menší přesnost úderu. 
 
9. Vyberte si techniku a směr své střely poté, co jste pečlivě studoval zvyky soupeře v obraně 
trestného rohu. 
 
10. Po provedení vystřelení předvídejte možné odskočení. Proto musí pravá ruka uchopit hůl v jejím 
středu. 
 
11. I nejlepší specialisté na trestný roh potřebují častý trénink. Musí trénovat s i bez soupeřů a 
spoluhráčů, dokud se nezdokonalí v několika efektivních variantách útoku. Příliš mnoho variant škodí 
dokonalosti. 

 

 
 
 

"Způsob, jakým myslíte po porážce, určí, jak mnoho času uplyne, než vyhrajete další 
zápas." 
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2. ČÁST: 
 
C V I Č E N Í  A  Z J E D N O D U Š E N É  H R Y  P R O  O B R A N U  T R E S T N É H O  R O H U 
 

5. CVIČENÍ:  ODSTRAŇTE MÍČEK RYCHLE Z KRUHU 
 
Když jeden hráč simuluje nahrávku pušem, různí hráči v různých pozicích za brankovou čárou a s holí 
pouze v pravé ruce vybíhají s úmyslem odehrát svůj příslušný míček z kruhu. 
 
Míčky jsou umístěny ve vzdálenosti 13 m před každým hráčem. Ten, kdo první odehraje svůj míček  
z kruhu je vítěz. 

 
 
Cíle tréninku: 
 
• vybíhání z pozice přímo před míčkem, ale kousek na jeho levé straně vám umožní odehrát míček 
rychle a vždy s forhendem. 
 
• uchopení hole vždy pravou rukou v horní části rukojeti. 
 
• předvídejte okamžik přihrávky. 
 
• první 3 kroky by měly být krátké, bez zvednutí hlavy kvůli pohledu na míček. Dlouhý krok a zvedání 
hlavy příliš brzy negativně ovlivní rychlost vašeho sprintu. 
 
• v zájmu dosažení maximálního možného dosahu, hrajte s míčkem s pravou rukou zcela nataženou a 
s pravou nohou vepředu. Dejte pozor, aby zobák vaší hole, směřující dopředu, byl ve svislé poloze  
v okamžiku hraní míčku a ne nakloněný dozadu. 
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6. CVIČENÍ:  RYCHLÉ VYBĚHNUTÍ A BLOKOVÁNÍ MÍČKU 

 
Před tím, než budete trénovat 7. cvičení a organizovat soutěž by měli všichni hráči absolvovat 
následující cvičení: 
 
Pravá ramena dvou hráčů jsou nasměrována proti sobě. Jeden hráč stojí na brankové čáře a druhý na 
čtvrtinové čáře. Na vizuální signál (například simulace nahrávky) běží oba hráči co nejrychleji k míčku, 
který je umístěn uprostřed mezi nimi. 
 
Vítězem je hráč, který se dotkne míčku jako první (s preferencí držení hole pouze pravou rukou, 
pokud možno až na rukojeti hole). Po dotyku míčku se s ním pohybuje nejméně 2 metry mimo dosah 
soupeře. 
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7. CVIČENÍ:  BLOKOVÁNÍ STŘELY NA BRANKU 

 
 

Jeden útočník přihrává míček tahem z brankové čáry směrem k okraji kruhu, kde čekají jeho dva 
spoluhráči na přihrávku. Jeden chytí míček a další jej vystřelí na branku přes aktivní obranu jednoho 
obránce běžícího z branky s cílem blokovat střelu. 
 

Po skórování, nebo když míček opustil kruh, je prováděn druhý trestný roh, ale tentokrát čtvrtý 
útočník přihrává míček z opačné strany branky. Mezitím je první vybíhající hráč nahrazen jiným 
čerstvým spoluhráčem. Za účelem zdokonalení přihrávky tahem, chycení a střely na branku nejsou 
dovoleny žádné další varianty provedení trestného rohu. 
 

Za každý gól získává útočník 2 body, stejně jako obránci při úspěšném zahrání míčku ven z kruhu. Ale 
pokud útočníci udělají chybu a nepodaří se jim vstřelit branku, obránci získají pouze jeden bod. 
Jakékoliv porušení pravidel ze strany obránce je penalizováno trestným úderem. Vítězem je tým, 
který jako první dosáhne 10 bodů. 
 

Po první soutěži si oba týmy vymění pozice a funkce. Nakonec může trenér dovolit útočníkům měnit 
jejich hru místo toho, aby vždy vystřelili míček přímo na branku. 
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Cíle tréninku: 
• poté, co nastudujete zvyky soupeře při provedení přihrávky, snažte se předvídat okamžik jejího 
provedení. 
 
• nedívejte se na míček během prvních tří kroků. 
 
• buďte agresivní a sebevědomí při vybíhání. 
 
• neběžte před brankářem. Nechte ho vidět trajektorii míčku po celou dobu. To je důvod, proč se 
první vybíhající obránce, jehož cílem je zablokovat střelu forhendem své hole, vždy postaví po levé 
straně brankáře. 
 
• jakmile se vybíhajícímu hráči podaří dotknout se míčku, měl by se pokusit odehrát jej z kruhu. 
 
• po 2 až 3 úspěšných vyběhnutích změňte provedení obrany. Například vybíhejte s menší rychlostí a 
snažte se předvídat kombinaci útočníků. 
 
Chcete-li se dozvědět více o vybíhání při obraně trestního rohu: 
 

 
 

RADY PRO PRVNÍHO VYBÍHAJÍCÍHO HRÁČE: 
 
 

 
• Obecně platí, že první obránce stojí po levé straně brankáře. Drží hůl pravou rukou v horní části 
rukojeti. 
 
• V případě porušení pravidel ze strany útočníků na kruhu by měl tento první vybíhající obránce 
okamžitě zahrát volný úder. 
 
• Brankář musí informovat prvního vybíhajícího obránce o svých záměrech. Pokud by se rozhodl, že 
vyběhne daleko z branky, měli by jej doprovázet dva obránci (každý na jedné straně) s cílem zabránit 
kombinaci mezi útočníky, nebo blokovat střelu, když by byl míček přihrán od brankové čáry směrem 
k útočníkovi v postranní pozici na kruhu. 
 

 
 
 

"Malé detaily mohou výrazně změnit výsledek." 
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 8. CVIČENÍ:  DÁVEJTE SI POZOR NA POROZUMĚNÍ V OBRANĚ A V ÚTOKU 
 
Dva týmy tvořené 3 hráči soutěží ve zjednodušené hře trestného rohu. Jeden tým útočí se 3 hráči 
(chytač je neutrální hráč) a druhý brání (brankář a dva vybíhající obránci). 
 
Než může útočící tým vystřelit, musí si minimálně jednou přihrát míček. 
 
Obránci získají bod, když se míček pohybuje více než 3 metry mimo kruh, nebo pokud se některý  
z obránců dopustí porušení pravidel a je nařízen trestný úder (neplatí u pokročilejších hráčů).  
 

 
 
 
Po provedení 5 trestných rohů si oba týmy mění pozice a funkce. Hra končí, když oba týmy bránily a 
útočily 10 krát. Vyhrává tým, který získal nejvyšší počet bodů. 
 
Variace: 
•   Týmy jsou povinny provádět přihrávku ze strany branky, kterou určí trenér. 

 Procvičujte stejnou hru bez jakýchkoliv omezení pro útočníky.  
 
 

"Jen ten trenér, který má dostatek mozku (umí přemýšlet), může být jednoduchý." 
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Cíle tréninku: 

 chcete-li podpořit tvořivost a představivost v útoku, měli by se útočníci vždy snažit překvapit 
obranu soupeře. 
 

• při zapojení aktivních obránců by útočníci měli zvládnout 2 až 3 varianty trestných rohů. 
 
• získat zkušenosti týkající se účinnosti stanovených variant trestných rohů. 
 
• naučit se upravit útok podle znalosti obranné taktiky soupeře. 
 
• dokázat vždy přepnout podle toho, zda jste útočník nebo obránce. 
 
• naučit se, jak vytvořit a zlepšit porozumění mezi útočícími hráči, a rovněž tak i mezi obránci. 

 
Chcete-li se dozvědět více o funkcích druhého vybíhajícího hráče: 
 

RADY PRO DRUHÉHO OBRÁNCE: 
 

• Druhý obránce vybíhá z pravé strany brankáře s hlavním úkolem předvídat a zachytit svým 
forhendem případnou přihrávku mezi soupeři, kteří se nacházejí po levé straně střelce. 
 
• Stejně tak by také měl předvídat možnou zpětnou přihrávku na nahrávače v případě, že přihrával  
z pravé strany branky. 
 
• Vzhledem k nebezpečí zranění by mělo být napadání tímto hráčem prováděno bekhendem při 
provádění střelby na branku. 
 
• Pokud soupeř vystřelí míček přímo na branku, pak druhý obránce dává pozor na možný odraz 
míčku od brankáře.  
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9. CVIČENÍ:  TRÉNINK TRESTNÉHO ROKU "PĚT PROTI ČTYŘEM" 
 
Tato hra je podobná té předchozí, ale s dalším hráčem v útoku (na pravé straně chytače) a také  
v obraně (na levé straně brankáře).  
 
Předtím, než je zahájena soutěž mezi oběma týmy, trenér již nacvičoval útok i obranu s oběma týmy  
s tím, že vždy zastavil hru v okamžiku, kdy bylo vystřeleno na branku. Tímto způsobem kouč ověřuje 
pozice všech obránců, stejně tak jako i útočníků. Soutěž může začít až když všichni zúčastnění hráči 
pochopili svou specifickou úlohu v útoku stejně jako v obraně.  
 
Po dokončení 5 trestných rohů si oba týmy vymění své pozice a funkce. Vítězný tým je ten, který 
dosáhl více gólů z 10 trestných rohů v útoku a více bodů z dalších 10 v obraně. Trestný roh končí 
gólem, porušením pravidel útočníkem, nebo pokud míček opustí čtvrtinu. 
 

 
 
Variace: 
 
• Počet útočníků zvýšíme na šest. 
 
• 6 obránců za středovou čárou se může zapojit do hry. 
 
Cíle tréninku: 
 

 umožnit brankáři získat cenné zkušenosti pro obranu trestných rohů 
 
• zlepšit spolupráci v oblasti obrany, včetně hry brankáře. 
 

"Tajemstvím dobrého týmu je pořádek a disciplína. Jedním z důležitých úkolů trenéra je, 
aby každý z jeho hráčů věděl, co má dělat ve kterém momentu zápasu. " 
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NĚKOLIK RAD PRO HRU BRANKÁŘE: 
 

• Brankář smí hrát s plnou výbavou, včetně helmy. 
 

• Brankář by se obecně měl pohybovat 3-4m z jeho branky, aby snížil střelecký úhel pro střelce. Měl 
by být v klidu ve vzpřímené pozici, pokud je míček u soupeře bez pohybu. 
 

• Stejně jako první vybíhající hráč po jeho levé straně, měl by brankář předvídat okamžik přihrávky  
s cílem vyběhnout z branky a včas zaujmout optimální postavení pro chycení střely. 
 

• Pokud brankář a jeho obránci pozorovali soupeře v tréninku trestných rohů, nebo těsně před 
zápasem, budou snadněji předvídat přesný moment přihrávky. 
 

• Pokud brankář pomáhá vybíhajícímu tím, že mu dává oporu pro start, může to pomoci jeho 
týmovému kolegovi pro jeho lepší zrychlení, ale může to mít za následek snížení koncentrace 
brankáře na jeho obranné úkoly. 
 

• Kdykoli brankář nepředpokládá úder, vysoký puš nebo nahrávku útočníka, měl by zůstat ve 
vzpřímené poloze. 
 

 

 V případě, že se brankář rozhodne nevybíhat z branky, měl by informovat své spoluhráče. 
 

• Když se útočníci rozhodnou přihrát míček, brankář se musí přizpůsobit nové pozici míčku pomocí  
malých krůčků, aby bylo stále možné vykrýt střelecký úhel. Čím blíže se brankář nachází k míčku, tím 
menší úhel mají útočníci. 
 

• Brankář, poté, co se rozhodl vyběhnout z branky, by neměl dát útočníkům dopředu najevo své 
skutečné úmysly. Měl by trochu naklonit hlavu a horní část svého těla na pravou stranu, dokud se 
jeho pravé koleno téměř dotkne země. Přitom to vypadá, jako když se chystá lehnout na svou 
pravou stranu. Jakmile si útočníci všimnou jeho úmyslu, mohou se rozhodnout, že vystřelí vysokým 
pušem. V tuto chvíli se brankář vrátí do vzpřímené polohy s cílem chytnout vysoký puš nebo si úplně 
lehne na bok v případě, že útočníci vystřelí úderem. 



Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 353 z 418 
 

 

 K lehnutí na zem ze stoje musí dojít rychle. První je ohnout nohu v pravém koleně, přesunout 
těžiště těla na pravou stranu a pak natáhnout horní část těla tak, že není mezera pod pravou paží 
nebo holí, který je držena pevně uprostřed její délky. Když si lehá na pravou stranu, s betony jeden 
na druhém a hrudník je směrem k míčku, nesmí tam zůstat mezera, aby míček mohl projít pod ním 
do branky. Nohy jsou první části těla, která jde k zemi. 

 
• Brankář musí čekat ve stoje až do doby, dokud míček nebude určitě vystřelen úderem. Pouze  
v okamžiku nárazu hole do míčku a po zpracování všech dalších příslušných informací, až pak začne 
zaujímat polohu vleže. Oba betony jsou spolu (na sobě) a měly by představovat velkou překážku, 
když k nim přijde míček. Levá ruka by měla být použita ke chránění helmy a hlavně krku. Malá 
plocha, která není chráněna (pokryta) na levé straně brankáře (který leží ve vodorovné poloze na 
zemi) je pod kontrolou obránce, který se posune mírně ven z branky. 
 
• Častý trénink obrany trestného rohu s tenisovými míčky, s míčky na minihokej nebo s oficiálními 
míčky upevňuje sebedůvěru brankáře. 
 
NĚKOLIK RAD PRO OBRÁNCE ZA STŘEDOVOU ČÁROU: 
 
• Dva ze šesti obránců by měli běžet co nejrychleji do střeleckého kruhu pomáhat svým  
5 spoluhráčům v případě, že útočníci nevystřelí míček přímo na branku, nebo jeden z útočníků se 
dopustí porušení pravidel mimo střelecký kruh. V tomto druhém případě následuje volný úder pro 
tým, který se původně bránil TR soupeře a možnost nyní bránícího družstva o dvou nebo více 
obráncích v poli získat zpět míček je velice obtížná (až kritická). 
 
• Zbývající čtyři obránci na půlící čáře se musí připravit na možný protiútok, který předpokládá 
úspěšnou obranu trestného rohu s následným rychlým protiútokem. Dva z nich by měli zůstat blízko 
u středové čáry. Tam "slouží jako most" pro zbývající dva hráče, kteří se nabízejí v hloubce hřiště. 
Kromě zajištění hloubky jejich případné útočné akce by ale měli zajistit také jejich možný protiútok. 
 

 
 
 

"Chcete-li hodnotit výkon hráče, jeho úroveň by neměla být srovnávána s ostatními. Místo 
toho by měla být vždy spojena s porovnáním k jeho vlastním schopnostem. " 
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 10. CVIČENÍ:  ZLEPŠENÍ OBRANY NA BRANKOVÉ ČÁŘE 

 
Ze vzdálenosti 12 metrů jeden útočník střílí 10 tenisových míčků za sebou do branky, která je bráněna 
dvěma obránci, jeden v blízkosti pravé a druhý v blízkosti levé brankové tyče. 
 
Po každém vystřelení musí útočník opustit kruh před tím, než vystřelí další míček. Dva obránci se 
snaží zachytit maximální počet z 10 míčků směřujících do branky. 

 
Variace: 
• V brance je pouze jeden obránce. 
 
• Přidáme brankáře za účelem rozvíjení porozumění mezi ním a dvěma obránci. 
 
• Místo tenisových míčků použijeme 10 minihokejových míčků pro střelbu na branku, která je 
bráněna brankářem a dvěma obránci. 
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Cíle tréninku: 
• Obránce, který se nachází velmi blízko k levé tyči branky, musí předvídat a chytat míčky pouze 
s forhendovou stranou hole.  Vzhledem k jeho pozici by se neměl pokoušet zachytit míček 
s bekhendovou stranou hole (to vyžaduje více času). 
 
• Obránce, který se nachází v blízkosti pravé tyče, by se měl posunout o půl metru dovnitř branky. 
Tato pozice mu umožní soustředit se pouze na chytání forhendem, protože všechny míčky směřující 
do jeho levé strany musí být zachyceny brankářem. 
 
• Ve chvíli, kdy je míček vystřelen úderem nebo pušem na branku, musí být oba obránci krok před 
brankovou čárou, které se nesmí dotýkat ani svými patami. 
 
• Pro zajištění dobré rovnováhy by měly být nohy od sebe na šířku ramen a ohnuté. 
 
• Hůl je umístěna v blízkosti nohy obránce a na zemi. Zobák hole je natočen svou plochou směrem 
k blížícímu se míčku. Při tomto způsobu je potřeba minimálních pohybů k zachycení míčku 
forhendovou stranou hole. 
 
• Pokud se míček odrazí od betonů brankáře, ten obránce, který je nejblíže k míčku se musí dostat 
k míčku ještě před příchodem prvního útočníka. Míček by měl být odehrán z kruhu forhendem tímto 
obráncem s jeho výhledem na středovou čáru. Pokud je obránce otočen čelem ke své brance, tak si 
musí míček chránit svým tělem. Když chce obránce odehrát míček, jeho hůl musí zůstat na zemi, aby 
se zajistilo, že míček bude odehrán po zemi, odehrání bude provedeno rychle a přesně se 
směřováním míčku na spoluhráče, nebo směrem do prostoru, který není pod kontrolou soupeře. 
 

 
 
 

„Je chybou snažit se přenést bez velkého přemýšlení zkušenosti z tréninku dospělých  
do tréninku dětí.“ 
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Kapitola 9:  Hokej 8 proti 8 
 

Úroveň 4 

 
 

 
Foto: P. Vančura 

 
 
"Když inteligence, schopnosti a vůle spolupracují, můžeme očekávat mistrovské dílo". 
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Díky procesu integrovaného přístupu k učení, pomocí nácviku mnoha zjednodušených her a jejich 
variant nebo opravných cvičení jsou děti v časných úrovních jejich hokejového rozvoje podporovány  
v neustálém propojení jejich technické realizace, taktických a obecných znalostí a dalších důležitých 
schopností (např. vidění, koordinace, předvídavosti, odhodlání a fyzických vlastností), prostě všech 
nezbytných prvků pro dobré hraní hokeje. 
 
Tento nový model rozvoje, na rozdíl od tradičního koučování, se vyhýbá chybě škatulkování výuky 
hokeje do konkrétních disciplín (techniky, taktiky, tělesné zdatnosti nebo mentální přípravy). Místo 
toho v tomto Modelu hokejového rozvoje děti vždy zažívají a vychutnávají si hru jako dynamický 
celek. 

          Foto: D. Hrazdíra 

 
Přístup „krok za krokem“ je jedním z klíčů úspěchu tohoto modelu, který používá v mozku vrozenou 
schopnost vytvářet paměťová spojení. V prvních třech úrovních jsou základní herní situace rozděleny 
do několika malých kroků. Tyto úrovně postupně a metodicky vedou ke konečnému cíli hokeje 
mládeže: jak si užít a úspěšně hrát hru 8 proti 8, ideální to most vedoucí mladé sportovce po dvou 
letech tréninku k prvnímu hokejovému zápasu. 

 

 

 
"Nadšení může převést i nejtvrdší trénink do příjemného setkání." 
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ZJEDNODUŠENÉ HRY 4 PROTI 4 
 
Tyto hry jsou logickým pokračováním zjednodušených her v předchozích kapitolách pro menší počet 
hráčů. Vycházejí z dovedností, které se mladí hráči již naučili a na oplátku je realisticky připraví na 
hokej 8 proti 8 a nakonec i pro hru 11 proti 11. 
 

1. zjednodušená hra 
4 PROTI 2 V PŘILEHLÝCH ČTVERCÍCH 
 
Postavte dva 15 metrové čtverce jako na obrázku a vytvořte dva týmy po čtyřech hráčích. Tým  
z nejmladších hráčů umístí své čtyři hráče v jednom čtverci, ale druhý tým rozloží své hráče do obou 
čtverců: dva v prvním a dva ve druhém. Čtyři hráči prvního týmu se snaží udržet pod svou kontrolou 
míček tak dlouho, jak je to možné. Jejich úkolem je také zabránit, aby míček prošel přes postranní 
čáry nebo aby se dostal ke dvěma obráncům, kteří se snaží získat držení míčku. Pokud obránci 
druhého týmu získají míček, musí jej rychle přihrát svým spoluhráčům ve druhém čtverci. Ihned po 
přihrávce na jejich spoluhráče se oba obránci připojí ke svým spoluhráčům ve vedlejším čtverci. 
Následují je i dva bývalí útočníci, kteří nyní brání v tomto čtverci. Aby bylo možné hrát nátlakovou 
obranu proti čtyřem útočníkům (presing), že je vhodné, aby po každé změně držení míčku do 
vedlejšího čtverce běželi dva nejčerstvější nebo nejbližší obránci.  
Když míček opustí hrací plochu (čtverec) po zásahu (dotyku) jednoho ze čtyř útočníků, je nařízena 
rozehrávka pušem pro dva obránce na jednoho ze svých spoluhráčů v přilehlém čtverci s tím, že 
útočníci smí být ve vzdálenosti nejméně 5 metrů. 
Cílem útočníků je udržet míček pod kontrolou 15 (později 20) vteřin (viz také 9. zjednodušená hra 
"Držení míčku pod kontrolou v situaci 2 proti 1" v kapitole 4). 

 

 
 

"Důležitý pramen pro trenéra je kreativita jeho hráčů." 
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Variace: 

 
* Počítáme pouze přihrávky na vzdálenost nejméně 5 metrů. 

 
* Útočníci se snaží udržet míček pod kontrolou 10 (později 15) sekund (viz také 9. zjednodušená hra 
"Držení míčku pod kontrolou v situaci 2 proti 1") 

 
* Poté, co je provedena úspěšná přihrávka, musí hráč okamžitě běžet nejméně 5 m v jakémkoli 
směru. 
 
 
Cíle tréninku: 

 
* Udržovat vysokou úroveň koncentrace po dobu nejméně dvou soutěží. 

 
* Vyhýbat se situaci 1 proti 1, místo toho systematicky hledat situace 2 proti 1. 

 
* Vyhýbat se vstupu do dosahu působení jakéhokoli obránce, když máte míček a pokusit se přihrát, 
jakmile jste napadán obráncem. Používejte přímé přihrávky nebo z první tak často, jak je to možné. 

 
* Jako útočník se precizně naučit pomocí fiktivních pohybů získat prostor, čas a sebevědomí, zvláště 
když se dostanete do rohu, kde je méně možností přihrát. 

 
* Vyhýbat se signalizaci směru zamýšlené přihrávky pro vaše soupeře. 
 
* Naučit se utéct z dosahu obránců a uvolnit se pro možnou přihrávku v zóně, která není pod 
kontrolou obránců a která není příliš blízko dráhy míčku. Příjem míčku v pozici daleko od obránců 
poskytuje více času a prostoru pro získání kontroly nad míčkem a pro další přihrávku. 

 
* Zvažovat pohyby svých spoluhráčů a být k dispozici v zóně, která není již obsazena jedním z nich. 

 
* Přihrávat míček rychle a přesně. 

 
* Naučit se zvednout míček přes nataženou hůl obránce když tento napadá s celou holí umístěnou 
vodorovně se zemí. Vyhnout se signalizaci směru zamýšlené přihrávky pro obránce. 

 
* Pokrčit nohy a mít při bránění těžiště co nejníže k zemi. 

 
* Vyzvat držitele míčku prostřednictvím pohybu svého těla, aby hrál s míčkem ve směru, kam chcete, 
aby jej přihrál. 

 
* Být agresivní při bránění, být připraven jít naplno do napadení s cílem snížit čas a prostor k dispozici 
pro útočníky. 

 
* Zvážit polohu spoluhráče – obránce předtím, než jdete pro míček. Obrana je obecně účinnější proti 
útočníkům, kteří se nacházejí v rohu hrací plochy. 
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Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence: 

 
Kam by se měli v ideálním případě umístit 2 spoluhráči obou obránců? Vysvětlete proč! 
Bylo by ideální, aby se 2 spoluhráči nabízeli pro přihrávku tak daleko od středové čáry (která odděluje 
oba čtverce), jak je to možné. Pokud tak učiní, budou mít dostatek času pro příjem a kontrolu míčku 
(protože obránci jsou daleko), jakož i pro rozhodnutí o dalším kroku. 
Jaké jsou vlastnosti dobré přihrávky? 
Dobrá přihrávka vždy dosáhne spoluhráče, který není okamžitě pod tlakem obránce. 
Dobrá přihrávka není provedena příliš brzy nebo příliš pozdě a umožňuje spoluhráči hrát míček za více 
příznivých podmínek. 
Dobrá přihrávka má dostatečnou rychlost a byla provedena tak, že neumožnila obránci číst záměr 
přihrávajícího. 
Dobrá přihrávka je obecně hrána po zemi, kde může být kontrolována jednodušším a rychlejším 
způsobem než přihrávka vzduchem. 
Proč bychom se měli vyhnout přihrávkám vzduchem při snaze o zachování držení míčku? 
Přihrávky podél země lze zvládnout s větší lehkostí a také rychleji. 
Řekni mi, kdy v této konkrétní hře vzniká ideální okamžik pro přihrávku? 
Když je pod plným tlakem obránce, měl by útočník raději přihrát. To znamená, že potřeba přihrávky 
vzniká z nutnosti. 
Vysvětlete, co je úkolem hráče, který s úspěchem přihrál! 
Ihned po jeho úspěšné přihrávce by měl opustit svou pozici a znovu se nabídnout v oblastech, které 
nejsou kontrolovány žádným soupeřem. 
Když je cílem týmu udržet míček, měli byste přihrávat do běhu svému spoluhráči, nebo přímo na 
jeho forhend? 
K usnadnění příjmu míčku měla by přihrávka být směřována přímo na forhend spoluhráče. 

   Foto: D. Hrazdíra 

 
 

"Inteligentní trenéři budou držet své znalosti zpátky, aby dostali to nejlepší z ostatních" 
John Whitmore 
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Kdy máte hrát blížící se míček přímo (s jedním dotykem) a kdy se rozhodnete jej zpracovat? 
V případě, že nás soupeř napadá v okamžiku obdržení míčku, hrajeme jej prvním dotykem a 
nesnažíme se jej zpracovat, protože to zvyšuje rizika jeho ztráty. 
 
V případě, že útočník ztratí držení míčku, co od něj očekáváme, aby dělal? 
Útočník (stejně jako všichni jeho spoluhráči) by měl přejít ihned k obranným funkcím bez vytvoření 
pauzy mezi útokem a obranou. 
 
Chcete-li udržet míček, kdy by útočníci měli přihrát a kdy by měli driblovat? 
V okamžiku, kdy obránce napadá hráče s míčkem je držitel povinen přihrát jej lépe postavenému 
spoluhráči, který nemá ve své blízkosti obránce. V případě, že hráč s míčkem vůbec nemá možnost 
přihrát míček, drží jej a dribluje směrem do neobsazené zóny, odkud se může obrátit na některého  
z dalších 3 spoluhráčů. 
 
Jaké jsou úkoly dvou obránců, aby získali míček od 4 útočníků? 
Jakmile je míček v rohu hrací plochy, jeden obránce se blíží k míčku v diagonále. Tato konkrétní linie 
přístupu navádí hráče s míčkem, aby jej přihrál do otevřeného prostoru, který pokryje zajišťující 
obránce. Ten je potom schopen napadat přijímacího hráče při přebírání míčku. 

 

 
Opravné hry: 
Čtyři hráči jsou umístěni kolem čtverce o straně 12 m (22,90 m) s tím, že nesmí vstoupit dovnitř 
čtverce. Měli by si přihrávat mezi sebou tak, že míček vždy běží po zemi a prochází dvě strany čtverce 
před jeho příjmem. Dva obránci uvnitř čtverce se snaží co nejvíce, aby zabránili čtyřem hráčům mimo 
čtverec si po dobu 2 minut přihrávat. Po 2 minutách si dva obránci vymění role a pozice se dvěma 
útočníky. Hra končí, když každý hráč bránil po dobu 2 minut. 

 
Variace: 
• Smí být hrány pouze přihrávky z prvního dotyku (tj. žádné zpracování míčku před tím, než je opět 
přihrán) přes dvě čáry hřiště. 
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• U více pokročilých hráčů trenér nezavazuje hráče používat pouze jednu určenou techniku pro 
přihrávku (položený nebo zametený úder s oběma rukama spolu na rukojeti hole nebo s oddělenými 
rukama). Viz také "Technika přihrávky" v "Přihrávky, příjem a hry se střelbou" – Úroveň 1 (kapitola 3). 

 

• Tým 4 útočníků se snaží hrát co nejvíce přihrávek jak je to možné. Chcete-li motivovat všechny 
zúčastněné strany, počítejte hlasitě každou přihrávku. Každý tým se snaží první dosáhnout 15 a 
později 21 přihrávek pro vítězství v první hře. Vítězný tým je ten, který dosáhne stanovený počet 
přihrávek ve dvou hrách. 
 
• Pátý útočník je umístěn uvnitř čtverce pro příjem přihrávky od jednoho ze čtyř spoluhráčů mimo 
hrací plochu. Ti si mohou si vybrat mezi přihrávkou přes dvě čáry na jiného spoluhráče mimo hrací 
plochu (se ziskem 1 bodu), nebo na pátého hráče uvnitř čtverce. Každý příjem a zpracování míčku 
pátým hráčem s následující přihrávkou na spoluhráče mimo čtverec se počítá za 3 body. 
 
 

 
Foto: D. Hrazdíra 
 

 

 
 
 

"Techniky a taktiky jsou jako dvě kola vozidla, která se pohybují současně." 
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2. zjednodušená hra 

RYCHLÝ ÚTOK 4 PROTI 2 SE TŘEMI TÝMY 
 
Hra se hraje se třemi týmy, z nichž každý má čtyři hráče, na hřišti pro hokej 6 proti 6 nebo 8 proti 8. 
Chcete-li spustit hru, dejte viditelný signál pro dva týmy, oba na středové čáře a s míčkem. Týmy 
útočí na svou branku v opačných směrech. Dva hráči třetího týmu bránit každou z těchto branek (viz 
obrázek). Tým, který dokáže první vstřelit gól, vyhrává. Pokud získají míček obránci nebo brankář, 
musí jej odehrát přes středovou čáru. Po pěti útocích a kompletním odpočinku mezi nimi si tři týmy 
střídají pozice, dokud každý tým nebránil 5 krát a útočil 10 krát.  
 
Po každém útoku trenér sezve hráče s jejich otázkami, aby našli nejefektivnější útočné kroky  
k překonání tři soupeřů (dvou obránců a brankáře). 
 

 
 
Variace: 
 
• Místo zahájení z čáry kruhu, obránci přicházejí z postranní čáry 10 m od středové čáry, nebo 
dokonce začínají ze stejné středové čáry s cílem se dále rozvinout a zabránit útočníkům ve skórování. 
 
• Útok začíná z vymezené oblasti (15 x 15 m) vyznačené v blízkosti středové čáry, postranní čáry 
(nebo obou), která je umístěna na levém nebo pravém křídle. 
  



Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 364 z 418 
 

 

 
Cíle tréninku: 

 
• Používání dlouhých, přímých přihrávek v preferenci před vodorovnými přihrávkami. 

 
• Útok v diamantové formaci, která dává šířku a hloubku. 

 
• Snaha tak často, jak je to možné o přihrávky z prvního dotyku. 

 
• Získávání zkušeností ve skórování. 

 
• Jako obránci, naučit se zpoždění a směrování útoku. 

 
• Jako obránci, naučit se přistupovat k útočníkovi správným způsobem. 

 

 
Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence: 

 
Řekni mi, jakým způsobem provedeš své přihrávky během rychlého útoku? 
Přednostně by měly být hrány přihrávky dopředu nebo šikmo dopředu do běhu spoluhráči, který 
přebírá míček v oblasti, která v té chvíli nebyla kontrolována soupeřem. Vodorovné přihrávky, stejně 
jako dlouhý běh s míčkem dávají soupeři možnost se zorganizovat. 
Namísto příjmu míčku, hledání možností a pak přihrání by měl být míček přihrán tak často, jak je to 
možné jedním dotykem. tj. kombinovat příjem míčku s přímou přihrávkou. 
 
Jak by měl být míček přijímán při rychlém útoku? 
Ani míček ani útočník by neměli být v klidu. Příjem míčku v běhu bez zastavení je to, co má být 
provedeno. Technika příjmu a kontroly míčku by měla být provedena tak, aby nedošlo k žádné časové 
ztrátě pro zahájení dalšího útočného tahu. 
 
Jak má být vystřeleno na branku na závěr rychlého útoku? 
Většina střel na branku má být přímo (z prvního dotyku) bez předchozího zpracování míčku. 
 
Jaké jsou úkoly dvou obránců, kteří hrají v číselném oslabení (situace 2 proti 4)? 
Před tím, než čelí držiteli míčku a snaží se mu vštípit, aby přihrál, měl by rychle ustoupit, aby zpomalil  
rychlý útok a snažit se doprovázet hráče s míčkem tak dlouho, jak je to možné a pak ho donutit, aby 
přihrál směrem na křídla, která by měla být nakonec směrována pryč od branky. 
 
 
Opravné hry: 
Obraťte se na hry s driblingem a program zjednodušených her pro 2 proti 2 (kapitola 4), nebo pro  
3 proti 3 (kapitola 5) pro některé dobré volby opravných her. 

 
 
"Chcete-li získat odpovídající efekt z tréninku, musí být trénink tvrdší než hra. Trénink musí 
být často navržen tak, aby byl fyzicky, psychicky a takticky složitější a obtížnější než hra  
v zápase. Trénink by měl probíhat na hraně našich možností. " 

Ric Charlesworth 
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3. zjednodušená hra 
KOLMÉ PŘIHRÁVKY NA „STÍNUJÍCÍHO“ ÚTOČNÍKA 
 
Podívejte se na pravidla pro 8. zjednodušenou hru v kapitole 5. Tato hra se hraje dvěma týmy na 
hřišti pro hokej 6 proti 6. Každý tým má dva záložníky (kteří hrají mezi dvěma čárkovanými kruhy), 
jednoho útočníka (vždy se nachází v kruhu soupeře) a čtvrtého hráče, jenž brání (zachytí jakoukoliv 
potenciální přihrávku na vysunutého útočníka), zatímco se pohybuje výhradně na čáře kruhu. 
 
Dva záložníci se snaží přihrát míček na svého útočníka pomocí přihrávky do kruhu hned, jakmile je 
útočník za obráncem volný pro přihrávku. Po zpracování míčku se útočník snaží skórovat, nejprve bez 
a pak s neutrálním brankářem. Během prvních tréninků zjednodušené hry žádný z hráčů nesmí 
opustit jemu přidělený prostor. Každých 5 minut si záložníci a obránce vymění pozice a funkce s jejich 
spoluhráči. 

 

 
Variace: 
• Jakmile míček vstoupil do střeleckého kruhu, každý záložník nebo obránce může běžet do kruhu a 
podpořit vysunutého útočníka nebo bránit. Každý útočník může skórovat. 
 
• Pro nácvik útoku z druhé linie zaveďte pravidlo, že pouze záložníci mohou vstřelit gól po 
předcházející přihrávce na vysunutého útočníka. 
 
• Pokročilí hráči by měli nacvičovat kolmou přihrávku na útočníka, který je těsně bráněn uvnitř kruhu. 
Nechte hráče zopakovat si 7. a 8. zjednodušenou hru pro týmy dvou hráčů (kapitola 4) s cílem zlepšit 
jejich schopnost hrát kolmé přihrávky a pracovat na příjmu a zpracování míčku, když jsou obsazeni. 
Použijte také hřiště pro minihokej. 
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Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence: 

Které náležitosti jsou potřeba k zahrání úspěšné kolmé přihrávky na vysunutého útočníka? 
Před tím, než je zahrána kolmá přihrávka, držitel míčku musí vnímat a analyzovat herní situaci  s cílem 
určit dostupnost oblasti, do které může být míček přihrán. Dále pak přihrávající by měl navázat 
vizuální kontakt s potenciálním příjemcem (oční kontakt), aby zjistil, zda je připraven s ním 
komunikovat. Nakonec by měl potenciální příjemce dát signál (hlavou nebo pohybem ruky), který 
protihráč nevidí, kam chce dostat míček se správným směrem a s dostatečnou rychlostí. 
Záložník s míčkem má na výběr z 3 různých útočných tahů. Který z nich si vybere a ve které situaci? 
Jeho první možnost je přihrát na neobsazeného vysunutého útočníka a v případě, že to není možné, 
tak hledá druhou možnost, kterou je přihrávka na lépe postaveného spoluhráče ve stejné zóně a jako 
třetí možnost vede míček mimo rozsah působení obránce, přičemž si jej stíní svým jeho tělem, aby 
získal nějaký čas nebo vyhledal jiné úhly pro přihrávku. 
Jakou pozici by měl zaujmout vysunutý útočník při příjmu dlouhé přihrávky od záložníků? 
Boční pozice mu umožňuje vidět přihrávajícího, stejně jako obránce (a branku) za sebou. Současně mu 
boční pozice umožňuje pokračovat v jeho útočném pohybu mnohem rychleji (může střílet na branku), 
aniž by musel ztrácet čas svým otáčením. 
Kdy vznikne ideální příležitost ve hře pro zahrání kolmé přihrávky? 
To se děje bezprostředně po získání míčku od soupeře. Kolmá přihrávka je v této situaci více úspěšná, 
protože většina soupeřů má stále ještě ofenzivní postoj a proto žádný z našich útočníků není obsazen. 
Jaké jsou úkoly dvou bránících záložníků? 
Měli by tak omezit prostor a čas dvou ofenzivních záložníků soupeře, že nejsou schopni komunikovat 
s jejich vysunutým útočníkem a přihrát mu přesnou kolmou přihrávku. 
 
 

 
Foto: Z. Jan 
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Cíle tréninku: 
 
 
V útoku to jsou tyto hlavní cíle: 
 
• Udržovat vysokou úroveň koncentrace během dvou intervalů po 5 minutách. 
 
• Prokázat silnou dovednost komunikace a spolupráce. Hráč, který chce získat míč, by měl vytvořit 
vizuální kontakt s držitelem míčku a vždy mu signalizovat, kam má přihrát. 
 
• Mít hlavu nahoru, zatímco driblujete s míčkem; po analýze situace s využitím poznatků z hokeje pak 
vybrat nejúčinnější přihrávku. 
 
• Dávat přednost kolmým přihrávkám před přihrávkami v zóně nebo driblingem. 
 
• Vědět, co dělat dál, před tím, než obdržíte míček, abyste mohli pokračovat ve hře tak plynně jak je 
to možné. 
 
• Rychle přepínat z útoku do obrany po ztrátě míčku. 
 
• Jakmile vysunutý útočník přijímá míček, jeho technika příjmu by měla zohlednit další krok a 
přítomnost obránce (viz poslední variaci), aby mohl skórovat co nejrychleji. 
 
 
 
V obraně to jsou tyto hlavní cíle: 
 
• Rychle přejít z obrany do útoku, když získáte míček. 
 
• Udělat kolmý pas pro útočící obtížným pro útočníky tím, že systematicky zmenšujete jejich prostor 
a čas. 
 
• Spolupracovat při obraně, provádět napadení vždy s ohledem na pozici spoluhráče. 
 
• Přečíst si hru útočníků pro předvídání jejich záměrů v čase. 
 
Opravné hry: Použijte 8. zjednodušenou hru pro 3 proti 3 (viz kapitola 5). 

 
 
 
"Když byl vývoj hráče příliš rychlý, může trpět omezeními, ale když se ukáže, že je příliš 
pomalý, může být zpomalen on. " 
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4. zjednodušená hra 
„Osvobození vězňů“ 
 
Vyznačte čtvercovou hrací plochu o straně 22,90 m pomocí kuželů v každém rohu. Dva hráči jednoho 

týmu soutěží proti dvěma hráčům dalšího týmu. Třetí a čtvrtý hráč týmu stojí v úhlopříčných rozích 
hrací plochy (viz obrázek). Cílem dvou útočníků je hrát 10 po sobě jdoucích přihrávek aniž by míček 
opustil hrací plochu. Hráč s míčkem může přihrát na jeho spoluhráče v hrací ploše nebo na jednoho  
z jeho dvou spoluhráčů ("vězni"), v diagonálně protilehlých rozích ("věznice"). Když vězeň dostává 
míček do branky svého vězení, je osvobozen od setrvání v této pozici, přesune se z "vězení" a dribluje 
nebo přihrává na jiného spoluhráče. Přihrávající pak přebírá pozici ve "vězení." 
Mezitím dva obránci ve hrací ploše dělají, co můžou, aby zabránili týmu v držení míčku v úspěšné 
přihrávce. Každá přihrávka by měla být počítána dost hlasitě, aby byl informoval jak trenér, tak 
soupeř o aktuálním stavu hry. Když míček opustí hrací plochu, je nařízen puš nebo selfpas s tím, že 
obránci musí být ve vzdálenosti nejméně 3 metrů. Tým, který dokáže zahrát 10 úspěšných přihrávek 
třikrát nebo udrží míček ve svém držení déle je považován za vítěze. 
 

 
Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence: 

 
Jaké jsou vlastnosti dobré přihrávky? 
- Dobrá přihrávka vždy najde spoluhráče, který není okamžitě pod tlakem obránce. 
- Dobrá přihrávka není provedena příliš brzy nebo příliš pozdě a umožňuje spoluhráči hrát s míčkem  
v příznivějších podmínkách. 
- Dobrá přihrávka má dostatečnou rychlost a byla zamaskována, aby nedovolila obránci přečíst záměr 
přihrávajícího. 
- Dobrá přihrávka je obecně hrána po zemi, kde může být snadněji a rychleji zpracována než přihrávka 
vzduchem. 
 
Jaké jsou hlavní úkoly hráče s míčkem? 
Má hrát ve vzpřímené poloze, která mu umožňuje vnímat a číst herní situaci každou sekundu a říká 
mu, kdy a kam přihrát, nebo kdy a kam driblovat do neobsazené zóny hřiště. Když se rozhodne 
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přihrát, neměl by signalizovat soupeři ani okamžik, ani směr prostřednictvím jakéhokoli pohybu, který 
soupeř může přečíst. Po úspěšné přihrávce by se měl ihned přesunout do neobsazené zóny a neustále 
komunikovat se svými dvěma spoluhráči. 
 
Proč by se neměly hrát přihrávky vzduchem, když je cílem udržet míč? 
Přihrávky hrané po zemi jsou rychlejší a lépe zpracovatelné než přihrávky vzduchem. 
 
Řekněte mi, kdy vzniká ideální okamžik pro přihrávku v této hře? 
Když soupeř dostává útočníka s míčkem pod plný tlak, měl by tento raději přihrát. To znamená, že 
přihrávka je vyvolána nutností. 
 
Vysvětlete, co je úkolem hráče, který provedl úspěšnou přihrávku! 
Ihned po jeho úspěšné přihrávce by měl opustit své postavení a znovu se nabídnout v prostoru, který 
není kontrolován žádným soupeřem. 
 
Když je cílem týmu udržet míček měli byste přihrát do běhu svému spoluhráči, nebo přímo na jeho 
forhend? 
K usnadnění příjmu míčku by tento měl být přihrán přímo do nohy spoluhráče. 
 
Kdy musíte hrát blížící se míček přímo (s jedním dotykem) a kdy se rozhodnete jej zpracovat? 
V případě, že vás soupeř napadá v okamžiku příjmu míčku, zahrajete přihrávku z prvního dotyku a 
nezpracováváte ji, protože se jedná o riziko ztráty míčku. 
 
V případě, že útočník ztratí držení míčku, co očekáváme, aby dělal? 
Útočník (stejně jako všichni jeho spoluhráči) by měl přejít ihned k obranným funkcím bez vytvoření 
pauzy mezi útokem a obranou. 
 
Kdy se útočník rozhodne udržet míček pod kontrolou a kdy preferuje jej přihrát? 
V případě, že není možnost přihrát, drží míček a dribluje, ale když je napadán jedním nebo dvěma 
obránci, měl by přihrát na lépe postaveného spoluhráče. 
 
Variace: 
 
Používejte tyto varianty hry v následujícím pořadí: 
1. Nakreslete středovou čáru pro rozdělení čtverce na dvě oblasti. Nyní se počítají pouze přihrávky, 
které jdou z jedné oblasti do jiné, aniž by bylo zakázáno přihrát ve stejné oblasti (ale bez získání bodu 
jako odměny). 
 
2. Počítají se pouze dlouhé přihrávky na více než 10 m. 
 
3. Pro zlepšení hry z prvního dotyku se počítají pouze přihrávky z prvního dotyku. 
 
4. Každý hráč může být propuštěn z "vězení" pouze tehdy, když přihrávka na něj je přesná (to 
znamená, že jde mezi brankové kužely v jeho rohu). 
 
5. Místo toho, aby stáli v malých "věznicích," každý z těchto čtyř hráčů zvolí pozici jen za jednou  
z postranních čar, kde obdrží přihrávku od spoluhráčů. 

 
"Z praktického hlediska každá tréninková hodina nemá 60 minut. Hodina se skládá z tolika 
minut, z kolika jste schopni profitovat." 
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6. Pouze jeden příjemce musí zůstat mimo hrací plochu a být vždy k dispozici pro příjem přihrávky 
kdekoliv mimo hřiště (to je situace 3 proti 3 plus jeden hráč mimo). 
 
7. Všichni čtyři vězni musí neustále běžet s použitím různých rychlostí a v libovolném směru kolem 
hrací plochy a být v pozici pro příjem míčku. 
 
8. Pro zlepšení hry s bekhendem se počítají pouze přihrávky bekhendem. 
 
9. Chcete-li zlepšit příjem a zpracování vysokých míčků, jsou vězni uvolněni pouze po přihrávce 
vzduchem. 
 
10. Trénujte tyto varianty s 5, 6, 7 a pak 8 hráči v každém týmu; zvětšujte rozměry hrací plochy podle 
počtu hráčů.  
 
 
Cíle tréninku: 
 
• Provádějte to jednoduše a soustřeďte se na vysoké procento úspěšnosti vašich přihrávek; vyhýbejte 
se situacím 1 proti 1 a udržujte míček mimo rozsah působení jakéhokoli obránce. 
 
• Mějte na paměti všechny možnosti před tím, než přihrajete míček. Buďte schopni zvolit 
nejefektivnější pohyb, kterým je obvykle přihrávka na hráče nejdále od obránců. 
 
• Rozvíjejte přesnost a rychlost jakékoli přihrávky a zároveň se snažte zamaskovat její směr. 
 
• Podívejte se také na cíle 1. zjednodušené hry v této kapitole a v následující zjednodušené hře 
"Provádění přihrávek za sebou". 
 

Foto: D. Hrazdíra 

 
"Dokonalé zvládnutí dovednosti neznamená, že hráč ji dokáže používat ve správném 
okamžiku hry." 
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5. zjednodušená hra 

PROVÁDĚNÍ PŘIHRÁVEK ZA SEBOU 
 
Dva týmy po čtyřech hráčích soutěží v polovině prostoru mezi středovou čárou a jednou 22,90 m 
čárou pro hokej 8 proti 8. Snaží se hrát bez ztráty držení míčku tolik přihrávek jak je to možné na 
vzdálenost nejméně 10 m. Platí oficiální hokejová pravidla. Poté, co si jeden tým dokáže přihrávat bez 
změny pozic a funkcí, umožní toto cvičení útočníkům, ale také obráncům získat důležité zkušenosti. 
Po provedení nejméně 6 pokusů obou týmů ve stejných funkcích jsou hráči vyzváni k diskusi o úrovni 
jejich výkonu. Aby tým vyhrál hru, má zahrát v 6 nebo 7 pokusech více dlouhých přihrávek než 
soupeři. 
 
Variace: 

 
• Zahrajte si hru na menší či větší ploše. V případě, že se hra hraje v úplné zóně mezi středovou a 
jednou čtvrtinovou čárou, počítají se pouze přihrávky úderem. 

 
• Po provedení přihrávky se musí přihrávající hráč přesunout do jiné části hrací plochy nejméně  
10 metrů od bývalého místa. 

 
• Podívejte se na všechny varianty v zjednodušené hře "osvobození vězňů". 

 
 
Cíle tréninku: 
 

• Podívejte se na cíle v zjednodušené hře 
"osvobození vězňů" a zabraňte koncentraci 
hráčů v blízkosti míčku s cílem učinit obranu 
obtížnější. 
 

• Číst správně hru, abyste mohli správně zvolit 
nejúčinnější možnost přihrávky. 
 

• Naučit se udržet míček v kritických situacích, 
například když obránci praktikují presing nebo 
když je hráč s míčkem natlačen do rohu hřiště. 

 

• Vědět, kdy přihrát a kdy ne (pak driblovat místo přihrávky). 
 

• Naučit se chránit míček tělem. 
 

• Přidat šířku a hloubku do útoku s cílem roztáhnout soupeřovou obranu; útočníci bez míčku by měli 
být neustále připraveni k příjmu míčku v těchto zónách hrací plochy, která je pod menší kontrolou 
obránců. 
 

• Před provedením jakékoli přihrávky zajistit, aby bylo vytvořeno vizuální ujednáním mezi hráčem  
s míčkem a příjemcem. 
 

• Hrát jako tým a omezit individuální hru (zejména 1 proti 1) co možná nejvíce. 
 

• Jak obránci, umístit více hráčů do blízkosti míčku než útočníci; číst hru pro předvídání dalších kroků 
ze strany útočících a podmínky jejich hry. 
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6. zjednodušená hra 

Dribling přes koncovou čáru soupeře 
 
Dva týmy po čtyřech hráčích soutěží mezi středovou a čtvrtinovou čárou v celé šířce hokejového 
hřiště s cílem driblovat s míčkem pod kontrolou přes koncovou čáru (čtvrtinovou). Hra začíná buly ve 
středu hrací plochy. Všechna ostatní pravidla jsou stejná jako oficiální pravidla. 
 

Doba trvání hry: tři intervaly po dobu 3 minut, s přestávkami 2 minuty, v níž by si oba týmy měly 
odpočinout a vypracovat taktiku pro hru na další 3 minuty. 

 
 

Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence: 
 

Co mají 4 útočníci udělat, aby ovládali míček na brankové čáře soupeře, kterou brání 4 obránci? 
Když 4 útočníci hrají spolu, měli by tak dělat v kosočtvercové formaci. Dva z nich zajistí šířku, jeden na 
pravé a druhý na levé straně, zatímco další dva zajistí důkladnou hloubku. Zachování tohoto tvaru, 
zatímco neustále mění pozice, udělá obranu pro 4 soupeře velmi obtížnou. Útočníci by měli vždy 
vyhledávat situace 2 proti 1 a vyhýbat se situacím 1 proti 1, které mohou dát soupeři možnost 
protiútoku. 
 

Která přihrávka je pro držitele míčku nejúčinnější? 
Chcete-li podpořit držitele míčku ve snaze o kolmou přihrávku, měl by se jeden z jeho spoluhráčů 
nabízet za obranou, kde dostane míček a skóruje.  
 

Jak by měl vysunutý útočník převzít míček? 
Měl by přednostně zaujmout postranní postavení, které mu umožní rychlé pokračování útoku. Kromě 
toho tato pozice mu umožňuje mnohem lepší vidění a skórování na konci hrací plochy. 
 

Kdy musíme zrychlit a kdy zpomalit náš útok? 

Změna rychlosti je žádoucí vždy, když se hraje v početní převaze (například 4 proti 3), nebo když se 
objeví mezera před hráčem s míčkem. 
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Zpomalení útoku je nutností, když se žádný ze spoluhráčů nenabídl v optimální pozici, nebo když je 
většina z útočníků vyčerpána. 
 

Kde je obecně na hrací ploše nějaký prostor k využití? 
Obecně je nějaký prostor k dispozici na opačné straně, než kde se hraje s míčkem. Tento prostor by 
měl být používán systematicky pomocí dlouhých, plochých a rychlých přihrávek do běhu spoluhráči. 
 

Co bychom měli dělat, když soupeřova obrana presingem nefunguje? 
Držitel míčku by měl předjímat tlak soupeře a přihrát dozadu, kam ustoupil spoluhráč, který pak 
přihraje míček vzduchem na neobsazeného vysunutého útočníka nebo záložníka. 
 

Jaké jsou klíčové body pro realizaci úspěšného rozehrání? 
Rozehrání by nemělo obnášet žádné riziko. Jeho provedení by mělo probíhat rychle, než má soupeř 
čas obsadit všechny naše hráče.  
 

Co musí hráč vzít v úvahu při provádění volného úderu? 
Měl by jej provést tak rychle, jak je to možné (zvláště když je jeden spoluhráč neobsazený) a překvapit 
soupeřovu obranu, nebo to udělat velmi pomalu, aby pečlivě prostudoval všechny možnosti přihrávek. 
 

Jakým způsobem by měl obránce obsadit jeho osobního soupeře bez míče? 
Měl by se vždy postavit mezi soupeře a branku, ale o něco víc uvnitř a blíže k brance, než jeho soupeř. 
Z této pozice by měl vnímat míček a (!) soupeře současně. 
 

Kdy má obránce obsazovat soupeře a když prostor? 
Způsob obsazování závisí na vzdálenosti mezi obráncem a útočníkem. Když je míček blízko, řekněme 
méně než 15 metrů, musí obránce obsadit svého soupeře velmi těsně, více uvnitř a blíže k brance, než 
útočník. V případě, že je míček dále, je obsazování méně těsné. To umožňuje obránci zachytit 
přihrávku v prostoru, stejně jako přihrávky do nohy soupeře. 
 

Jak má být obránce postaven ve vztahu k hráči s míčkem? 
Neměl by mu nikdy čelit v čelní pozici, protože to dává útočníkovi možnost porazit jej na obou 
stranách. Je lepší, když se s ním setká v boční pozici, která mu umožňuje doprovázet útočníka, stejně 
jako vytlačovat jej do požadovaného směru (např. směrem k postranní čáře nebo ke spoluhráči, který 
jej zajišťuje). 
 

Jaké další prvky by měl obránce vzít v úvahu, když čelí situaci 1 proti 1? 
Měl by vždy zahájit své napadání z pozice na špičkách (na bříškách chodidel), udržet váhu svého těla 
rovnoměrně rozloženou na obě nohy, pro udržení rovnováhy by neměl vzdálit obě nohy od sebe více 
než na šířku svých ramen a mít jednu nohu před druhou. Měl by mít mírně ohnuta kolena, aby byl 
připraven napadat v každé sekundě, když bude míček příliš daleko od hole útočníka. Při provádění 
napadení musí být velmi rychlý a překvapit soupeře bez uvedení celé váhy těla na přední nohu, 
protože to by mu bránilo v provedení druhého napadení v případě, že první bylo neúspěšné. Zatímco 
pozoruje pečlivě míček (ne hůl soupeře), měl by mít přehled o ostatních hráčích soupeře a také  
o svých spoluhráčích v blízkosti míčku. V případě, že jeho napadení bylo úspěšné, měl by přejít co 
nejrychleji od obranného chování k útočnému. 
 

Které úkoly má obránce, který se nachází v blízkosti situace 1 proti 1? 
Bez ztráty pozornost o jeho osobním soupeři by měl předvídat možné selhání jeho spoluhráče a pokrýt 
prostor ve svém dosahu, který by využil útočník. 
 

"Je to všeobecně přijímaný fakt, že zlepšení výkonnosti částečně souvisí s kvalitou zpětné 
vazby dané hráčům po dokončení požadované hry."  

D. Millmann 
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Variace: 
 
• Před soutěží ve výše popsané hře by měli mladí hráči trénovat její následující variantu: každý tým 
má pět útoků, které začínají vždy z jejich koncové čáry. Když se dotknou poprvé míčku, jejich soupeři 
zahájí obranu z opačné koncové čáry. Útok končí buď gólem nebo ztrátou držení míčku útočníky. 
Obránci nesmí hrát protiútok po úspěšné obraně. Tým, který vstřelí více gólů z 10 útoků je vítězem. 
 
• Vyspělejší hráči by měli trénovat na menší hrací ploše (zde lze snáze bránit) nebo na mnohem větší 
hrací ploše (aby bránění bylo velmi obtížné). 
 
• Tato varianta by se dala nazvat "Udělej to." Po skórování útočníci pokračují v útoku. Okamžitě se 
otočí k útoku na opačnou branku, která by měla být bráněna stejnými soupeři. Tým, který dokáže 
vstřelit více gólů za 5 minut hry, je vítězem. 
 
• Místo útočení na dvě široké branky se útočníci nyní snaží skórovat do jedné z 6 m širokých branek, 
které se nachází v křídelních prostorech na obou koncových čárách. 
 
• Každý tým má v držení jeden míč. Pro skórování musí tým provést jeden míček přes koncovou čáru 
soupeře a současně mít v držení také druhý. 
 
• Hra se hraje se třemi týmy na dvou navazujících hřištích, to znamená, že mezi oběma čtvrtinovými 
čárami. Na prvním hřišti je hrána hra 4 proti 4, jak je popsáno v původní verzi. Jakmile tým, který 
začíná z první čtvrtinové čáry, zvládne přejít s míčkem přes středovou čáru, bráněnou druhým 
týmem, tito obránci musí ustoupit a zaujmout pozici na čtvrtinové čáře. Mezitím útočníci pokračují  
v útoku ve stejném směru a čelí za středovou čárou dalšímu týmu 4 hráčů, kteří brání druhou 
čtvrtinovou čáru. 
 
Vyhraje tým, který je schopen dosáhnout gólu do obou branek (na středové a čtvrtinové čáře) a na 
své cestě zpět skórovat znovu proti posledním obráncům na středové čáře a následně proti prvním 
obráncům, kteří nyní brání první čtvrtinovou čáru. 

 
 
 
"Tradiční koučování bylo zcela řízeno trenérem a do značné míry orientováno na techniku, 
zatímco dnes je důraz kladen na taktické řešení problémů prostřednictvím hraní her." 

Lynne Spackmann 
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Cíle tréninku: 

 
V útoku to jsou tyto hlavní cíle: 
 
• Hrát v "kosočtvercové formaci" a zajistit šířku a hloubku útoku.  
 
• Zvedat hlavu při driblování s míčkem pro sbírání informací, které vám umožní přihrát míček na 
nejlépe postaveného spoluhráče. 
 
• Vědět, kdy změnit rytmus útoku, naučit se zrychlit ve správnou chvíli. 
 
• Naučit se být k dispozici pro příjem míčku v části hrací plochy, která není kontrolována obránci; tato 
zóna je obvykle ve větší vzdálenosti od míčku, na opačné straně hřiště než kde je míček. 
 
• Vybírat nejefektivnější možnost přihrávky, neriskovat dlouhé přihrávky když je pravděpodobnost 
úspěchu nízká. 
 
• Vědět, co je správná možnost pro poražení obrany presingem. 
 
• Vědět, jak rozehrát volné údery a selpasy úspěšně. 
 
• Vyhýbat se vzniku situací 1 proti 1, která má malou pravděpodobnost úspěchu; místo toho vytvářet 
situace 2 proti 1 díky systematické podpoře držitele míčku. 
 
 
V obraně to jsou tyto hlavní cíle: 
 
• Postavit se mezi soupeře a vlastní branku, zůstat blíže do středu hřiště než soupeř. 
 
• Sledovat herní situaci, pozorovat zejména míček, ale pamatovat, aby jak soupeři, tak i spoluhráči 
byli ve vašem zorném poli. 
 
• Zajistit šířku a hloubku vaší obrany. 
 
• Předvídat úmysly hráče s míčkem. 
 
• Sledovat herní situaci hry a nacvičovat kombinovanou obranu (těsně bránit v přiděleném pásmu), 
zónovou obranu, nebo obranu „hráč hráče“ s neustálou komunikací mezi všemi čtyřmi obránci. 
 
• Používat boční postavení pro napadení útočníka, který má míček plně pod kontrolou. 
 
• Udržovat vysokou úroveň koncentrace během hry. 

 
"S hokejem se stane totéž co s hudbou: abyste přežili, musíte být vždy v relaci s vývojem. 
Nemůžete zpívat věčně stejné písně. Je nezbytné obnovit váš repertoár. " 
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7. zjednodušená hra 

DLOUHÉ PŘIHRÁVKY ZE STŘEDU HŘIŠTĚ 
 
Dva týmy pouze ze čtyř hráčů soutěží mezi dvěma čtvrtinovými čárami na hřišti pro hokej 8 proti 8.  
Hra trvá tři intervaly po 5 minutách. Začněte vhozením míčku ve středu hřiště. Každý tým se pak snaží 
získat míček a přihrát jej, při současném napadání týmem soupeře, přes jednu ze dvou branek 
(vytvořených z kuželů a 3 metry širokých), které jsou postaveny na koncové čáře na obou stranách 
branky (v případě, že se používá hřiště 8 proti 8), nebo na velkém hřišti asi 13 metrů za soupeřovou 
koncovou čárou (22,90 m čára). Žádný hráč nesmí opustit hrací plochu. Pro lepší průběh hry lze 
zařadit nějaké rezervní míčky na každé koncové čáře, aby bylo možné bez odkladu znovu zahájit hru 
po dlouhé přihrávce. Zatímco útočící tým dělá vše pro vytvoření dostatečného prostoru a získání 
nějakého času pro přípravu dlouhé, přesné přihrávky, soupeři brání agresivně. Obránci se snaží vždy 
přečíslit útočníky v zóně, kde se hraje s míčkem. Mladí hráči se rychle naučí, že hned po úspěšném 
napadení je zde ideální příležitost k protiútoku s dlouhou přihrávkou. 

 
 
"Člověk musí žít uprostřed mezi rizikem a bezpečností. Riziko vede k sebedestrukci, 
bezpečnost vede ke stagnaci. Mezi oběma leží přežití a pokrok. " 

Gunnar Breivik 
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Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence: 

 
Kdy vzniká možnost hrát dlouhou přihrávku? 
Obecně se říká vždy ihned po získání míčku od soupeře. Inteligentní obránce, před provedením jeho 
napadení, již analyzoval, co se děje před ním. 
V případě, že jeho napadení bylo úspěšné, ihned hraje kolmou přihrávku na vysunutého útočníka nebo 
záložníka, kteří jsou nyní bránění s menší pozorností, protože jejich obránci museli podporovat svou 
útočnou akci. 
 
Mluvte o příjmu a ovládání míčku! 
Před tím, než přijme míček, by měl hráč vědět, co s ním dělat. Místo jeho ovládnutí ve statickém 
postavení by měl míček zůstat v pohybu, orientován do určeného směru, ve kterém bude hra 
pokračovat (orientované ovládnutí). 
 
Jaké jsou charakteristiky úspěšné kolmé (dlouhé) přihrávky? 
První, že přihrávka dosáhne svého cíle (spoluhráče). To vyžaduje kromě dokonalého načasování, 
přesnosti a rychlosti i nejmenší výšku jak je to možné, aby se usnadnilo ovládnutí míčku. 
 
Variace: 
 

Veďte hráče, aby se snažili o varianty v postupném pořadí (uvedeném zde): 
1. Neutrální hráč podporuje tým v držení míčku. 
 

2. Alespoň tři přihrávky by měly být zahrány uprostřed hřiště předtím, než je provedena dlouhá 
přihrávka. 
 

3. Pátý útočník se nabízí za jednou ze dvou branek pro příjem dlouhé přihrávky a pak dokončí útok 
vystřelením na branku. 
 

4. Místo pátého útočníka jako v předchozí variantě obránce nyní zůstává v blízkosti branek z kuželů a 
snaží se zachytit dlouhou přihrávku do jedné z branek. 
 

5. Hrajte stejnou hru (variace 4) na menším hřišti. 
 

6. Dva útočníci, sledováni jedním obráncem mezi nimi, jsou umístěni za každou ze dvou branek  
z kuželů. Jejich cílem je zachytit dlouhou přihrávku ze středu hřiště přes jednu z branek. Obránce se 
snaží o opak. 
 

7. Odstraňte branky z kuželů, ale zachovejte umístění dvou útočníků více či méně na stejném místě, 
asi 13 metrů za 22,90 m čárou při hře na velkém hřišti, nebo na koncové čáře, když budete hrát na 
hřišti pro hru 8 proti 8. Po obdržení dlouhé přihrávky musí útočníci skórovat i přes aktivní práci 
jednoho obránce a brankáře. 
 

8. Hrajte jako ve variaci 7, ale přidejte druhého obránce. Díky jeho přítomnosti oba obránci mohou 
nyní obsazovat těsně. 
 

9. Hrajte jako ve variaci 8, ale přidejte třetího obránce, který se chová jako volný hráč (zametač) za 
dvojicí jeho obránců, které zajišťuje. 
 

10. Povolte kterémukoli záložníkovi opustit vymezenou plochu po každém úspěšném příjmu a 
zpracování kolmé přihrávky na jednoho z vysunutých útočníků. 
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11. Viz variantu 10. Pouze záložníci mohou skórovat. To jim ukládá povinnost podporovat jejich 
vysunuté útočníky bezprostředně poté, co byla provedena kolmá přihrávka. 
 
12. Povolte kterémukoli hráči, aby si vyměnil v průběhu vývoje hry své postavení a funkci s jiným 
spoluhráčem. 
 
13. Zahrajte si variantu 12 s 5 záložníky v každém týmu. Tímto způsobem je každý tým složen  
z 11 hráčů: brankář, zametač, dva těsně bránící obránci, 5 záložníků a 2 vysunutí útočníci. 
 
 
Cíle tréninku: 

 
• Splnit cíle tréninku předchozích zjednodušených her. 
 
• Snažit se provést dlouhou přihrávku bezprostředně po získání míčku od soupeře. 
 
• Naučit se zamaskovat směr přihrávky. 
 
• Analyzovat herní situaci před příjmem míčku s cílem zjistit, zda je možná dlouhá přihrávka.  
 
• Vždy vyhledávat možnost dlouhé přihrávky, ale když se pro její provedení nezdá být 
pravděpodobné, že povede k úspěchu, zapomenout na to a místo toho si vybrat hru, která zajišťuje 
vašemu týmu držení míčku. 
 
• Jako obránci, snažte se snížit prostor a čas hráče s míčkem a jeho doprovodných hráčů; po získání 
míčku rychle přepínat do útoku. 
 
Opravné hry: 
• Použijte 2., 5. a 7. zjednodušenou hru pro týmy, tvořené 2 hráči, 5., 8. a 10. zjednodušenou hru pro 
týmy, tvořené 3 hráči a 3. zjednodušenou hru pro týmy složené ze 4 hráčů. 

 
 

"Překážka nebo obtíž je pouze příležitost ke zlepšení a pokroku." 
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8. zjednodušená hra 

STŘELBA, OBRANA A PROTIÚTOK 
 
Vytvořte dva týmy po čtyřech hráčích, kteří budou soutěžit v jedné polovině hřiště 6 proti 6 nebo  
8 proti 8. Použijte oficiální branku a přidejte dvě 3 m široké branky z kuželů na středové čáře nebo  
13 m za 22,90 m čárou. Je také dobré přidat jednoho neutrálního brankáře pro každý tým. Zahajte 
hru s buly na středu čtvrtinové čáry. Oba týmy si hodí mincí pro určení, který z nich bude nejprve 
útočit na oficiální branku a který se bude snažit skórovat prostřednictvím přihrávky z jakékoli 
vzdálenosti přes jednu ze dvou branek z kuželů. Za jakékoli porušení pravidel konzultujte pravidla hry 
pro 7 proti 7 nebo 8 proti 8 (v závislosti na věku hráčů). Doba trvání hry: čtyři intervaly po 5 
minutách; v každém intervalu si týmy mění strany a branky. 

 
 

Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence: 

 
Které faktory ovlivňují vaše rozhodnutí, zda vystřelit na branku nebo přihrát spoluhráči? 
Existuje mnoho faktorů, které je potřeba zvážit, například vzdálenost mezi hráčem s míčkem a 
brankou, střelecký úhel, pozice, počet a chování spoluhráčů v blízkosti branky, postavení brankáře 
v brance nebo mimo ní a konečně i počet, postavení a chování obránců před brankou. 
 
Když je vystřeleno na branku, jaké jsou úkoly ostatních útočníků a obránců v blízkosti branky? 
Každý z nich by měl předvídat možný odraz a snažit se postavit takovým způsobem, aby byl schopný 
skórovat nebo odehrát míček z trestného kruhu. Jít příliš blízko k míčku je častá chyba útočníků, 
zatímco se obránci snaží odehrát míček vždy k některé z postranních čar. 
Vzhledem k tomu, že je zde nedostatek času nebo příliš mnoho hráčů kolem blížícího se míčku, měl by 
být míček hrán z prvního dotyku. 
 
Proč vždy bránící týmy dosáhnou lepší skóre než útočící? 
To má něco do činění s rychlým přemístěním po ztrátě držení míčku. Obecně útočníci potřebují více 
času pro přepnutí na bránění, než obránci na přepnutí do útoku. 
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Útočník má stěží čas a prostor na zakončení jeho útoku vystřelením na branku, protože obránce na 
něj vyvíjí velký tlak. Co by měl udělat, aby získal výhodu proti jeho obránci? 
Když provádí fingované vystřelení nebo jakýkoliv falešný pohyb tělem, obecně získá nějaký čas pro 
zakončení svého útoku. 
 

Které rady byste dal svým útočníkům, když je nařízen roh pro ně? 
Míček by měl směřovat do oblastí, které mají brankář a obránce problém ovládat. Útočníci by se měli 
pohybovat v kruhu, aby se dostali pryč od svých obránců a najednou, když míček přichází, jít mu vstříc 
s rychlostí, agresivitou a odvahou. 
 

Které rady byste dal svým obráncům, aby se zabránilo úspěchu útočníků z rohu? 
Nikdy se neschovávat za soupeřem. Postavte se na stejnou úroveň s útočníkem, ale blíže k brance (na 
straně k brance). 
Vždy sledujte očima soupeře, ale i míček. Postavte se tak, abyste viděli oba najednou. 
Nikdy nečekejte na míček, než k vám přijde. Lepší je se s ním setkat hned, jak jste si jisti s jeho 
rychlostí a dráhou. Předvídejte situaci a předskakujte soupeře. Nezapomeňte komunikovat s ostatními 
obránci. 
 

Dej mi 2 základní pravidla pro rozehrávku pušem! 
1. Čím rychleji je rozehrání provedeno, tím méně času má soupeř pro postavení své obrany. 
2. S rozehráním na vlastní polovině nikdy neriskujte. Proto je vhodné přihrát dozadu. 
 

Které rady byste dal svým obráncům, když rozhodčí nařídil volný úder v blízkosti vaší branky? 
Ihned poté, co rozhodčí nařídil volný úder, požádejte jednoho obránce, aby se postavil za míček. 
Tímto způsobem nás útočníci nemohou překvapit a my získáme nějaký čas pro zorganizování naší 
obrany a obsazení spoluhráčů hráče s míčkem. Sledujte vždy míček a nikdy se od něj neodvracejte. 
 

Co hráč musí vzít v úvahu při provádění volného úderu? 
Měl by jej provést tak rychle, jak je to možné (zvláště když spoluhráč je neobsazený) a překvapit 
soupeřovu obranu, nebo to udělat velmi pomalu, aby pečlivě prostudoval všechny možnosti přihrávek. 
V závislosti na vzdálenosti směrem k brance je provedeno vystřelení na branku, nebo je provedena 
přihrávka na neobsazeného spoluhráče, který je v lepší pozici. 
 
Cíle tréninku: 
 

• Snažte se o cíle z předchozích zjednodušených her pro týmy o čtyřech hráčích.  
 

• Vědět, jak hrát efektivně ve střelecké zóně soupeře. 
 

• Sledovat systematicky odrazy od brankáře. 
 

• Vědět, jak dobře provádět rohy, trestné rohy, volné údery, rozehrávky pušem a selfpasy. 
 

• Získat zkušenosti v budování obranného postavení. 
 

• Získat zkušenosti ve střeleckém kruhu. 
 

• Vědět, jak se bránit, aniž by byl nařízen trestný roh. 
 
Opravné hry: 
Podívejte se na některé z předchozích zjednodušených her, stejně jako na "Hry pro základní 
dovednosti a způsobilosti" (kapitola 3). 
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9. zjednodušená hra: 
BRÁNĚNÍ V OSLABENÍ (3 PROTI 4) 
 
Hra se hraje na hřišti 30 m x 35 m. Tým ze 4 hráčů útočí na 30 m širokou branku z kuželů, bráněnou  
pouze 3 soupeři, protože čtvrtý obránce zůstává při útoku 4 proti 3 hráčům mimo hřiště za brankou 
jeho týmu z kuželů. On může vstoupit do hřiště pouze když jeho 3 spoluhráči získali míček a pak 
přihráli zpátky k němu. 
Současně se zpětnou přihrávkou na něj jeden z bývalých 4 útočníků běží za jeho brankovou čáru a 
zůstane tam až do doby, než jeho tým, nyní v oslabení, získá opět držení míče. 
Hráči jsou povinni rotovat na postech obránců. 
Vzhledem k těmto specifickým pravidlům bránící tým nikdy neprovádí protiútok, což poskytuje 
novým obráncům čas organizovat svou obranu, aniž by byli nuceni rychle přepnout z ofenzívy do 
obrany. 

 

Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence: 
 

Kdy by se obránce nikdy neměl pokoušet napadat držitele míčku? 
V případě, že míček je v držení útočníkem ve více či méně centrální pozici pak má napadení malou 
šanci, aby bylo úspěšné, protože hráč s míčkem má širokou škálu možností pro jeho příští útočný tah. 
 

Kdy nastane ideální okamžik pro 3 obránce, aby zahájili jejich kolektivní obranu? 
Když je míček přihrán na křídlo, obránce nejblíže k němu by se měl rychle k němu přiblížit a to ne  
v čelní, ale v boční pozici, aby mu nabízel nebo jej nutil proniknout do prostoru v blízkosti postranní 
čáry, kde jsou jeho útočné možnosti a čas omezeny. 
 

Jaké jsou funkce dalších dvou obránců, když je křídlo napadáno jejich spoluhráčem? 
Druhý obránce zaujímá pozici v blízkosti napadajícího obránce, ale trochu ustoupí ve srovnání 
 s prvním obráncem s cílem zajistit jej v případě úspěšného proniknutí křídla. Svým druhým okem 
předvídá možnost šikmé přihrávky na spoluhráče útočníka, který je k němu nejblíže, zatímco třetí 

obránce v úrovni s druhým se pouze snaží zachytit přihrávku směřující na třetího útočníka. Čtvrtý 
útočník (nejdále od držitele míčku) je ten, kterému obrana věnuje méně pozornosti. 
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10. zjednodušená hra 

4 PROTI 2 S CENTRY A TEČOVÁNÍM 
 
Použijte pravidla 11. zjednodušené hry pro 3 proti 3 (viz kapitola 5) se dvěma výjimkami: 
Hra je nyní hrána týmy o čtyřech hráčích a pouze s jedním míčkem pro oba týmy. Dva hráči každého 
týmu začínají jako křídla a dva začínají uprostřed hrací plochy. Tým, který získá míček po úvodním 
buly, přihrává na jedno z jeho dvou křídel, která jsou obsazena křídly soupeře. Jakmile křídlo dokáže 
ovládat míček ve svém vymezeném pásmu na tři po sobě jdoucí dotyky, může postoupit bez odporu! 
Poté, co dorazí na úroveň kruhu, centruje míček na jednoho z jeho dvou spoluhráčů v středovém 
pruhu. Tito dva spoluhráči by jej měli podpořit během jeho driblování s cílem vystřelit tečováním. 
Jsou ale, nicméně, pokryti dvěma obránci ve středovém pruhu. Zpočátku nepoužíváme brankáře. Po 
10 útocích si čtyři hráči každého týmu mění pozice, dokud se všichni nevystřídají na všech třech 
možných pozicích. 

 

 
 
 
"Umění zvládnout různé hráče svého týmu není nic jiného, než umět spojit jejich 
myšlenky." 
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Variace: 
 
Veďte hráče, aby se snažili o varianty v postupném pořadí (uvedeném zde): 
 
1. Hra je hrána nejdříve bez obránců. Oba týmy útočí, každý má míček (jak je popsáno  
v 1. zjednodušené hře pro 3 proti 3 v kapitole 5). 
 
2. Když útočníci dokáží často vystřelit tečováním, udělejte hru více složitou a hrajte pouze s jedním 
míčkem. Jednomu ze dvou středových hráčů soupeře je dovoleno bránit jako hráčem v poli, zatímco 
druhý zůstává na středové čáře. 
 
3. Sledujte variantu 2, ale obránce má hrát jako brankář; brankář může bránit pouze s oběma 
nohama na brankové čáře. 
 
4. Neexistují žádná omezení pro oba obránce ve středovém pruhu, jakmile si uvědomí, že jejich tým 
neútočí. Obecně lze říci, že jeden z nich rychle běží do branky, kde hraje jako brankář, zatímco druhý 
se snaží obsazovat střed. 
 
5. Zahrajte si podle pravidel původní hry (popsáno výše). 
 
6. Zahrajte si originální hru se dvěma neutrálními brankáři (viz obrázek). 
 
7. Křídla si mohou vybrat mezi centrem a střelou na branku, která je bráněna brankářem. 
 
8. Křídlo, které nemá míček, se může připojit ke svým dvěma útočníkům ve středovém pruhu a 
podílet se na vstřelení gólu (což je situace 3 proti 2). 
 
9. Hrajte jako volnou hru s výjimkou, že gólu může být dosaženo pouze tečováním. 
 
 
Cíle tréninku: 
Použijte stejné cíle jako pro 1. zjednodušenou hru pro 3 proti 3 (kapitola 5). 
 
 
Opravné hry: 
Použijte 1. zjednodušenou hru pro 3 proti 3. 

 
 

"Je těžké pochopit něco, co jste dosud nezažili." 
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ZJEDNODUŠENÉ HRY 5 PROTI 5 

 
Následující zjednodušené hry umožňují trenérům prezentovat svým hráčům problémy, které jsou 
běžné ve hře 8 proti 8 a 11 proti 11. 
 

1. Využitím 8 zjednodušených her  
Přečtěte si prosím znovu prvních osm zjednodušených her pro 4 proti 4. Všechny tyto hry by měly být 
hrány podle stejných pravidel (včetně stejných rozměrů hřiště a délky trvání zápasů); stačí přidat 
ještě jednoho hráče do každého týmu. 
 
Cíle tréninku a opravná cvičení také zůstávají stejná pro tyto těžší a složitější hry v porovnání 
s cvičeními, uvedenými v předchozích zjednodušených hrách pro hru 4 proti 4. Zaměřte se na 
obranné zkušenosti, které se lze naučit z prvních 8 zjednodušených her, než postoupíte k tréninku 
zjednodušených her 5 proti 5! 
 

9. zjednodušená hra 
5 PROTI 5 S RYCHLÝM ÚTOKEM 
 
Hřiště pro hokej 8 proti 8 má tři stejné zóny (22,90 m x 50 m). Hra je zahájena ve středové zóně nebo 
oblasti. Zde se čtyři hráči z každého týmu snaží udržet míček na čtyři a později na pět po sobě 
jdoucích přihrávek. Pokud to tým dokáže (nebo ještě vyšší počet přihrávek), musí jeho hráči přihrát 
na jejich vysunutého útočníka v blízkosti branky soupeře. Hráči (útočníci stejně jako obránci), nesmí 
opustit středovou zónu hřiště dříve, než je míček přihrán do útočného pásma. Po příjmu a zpracování 
dlouhé přihrávky musí hráč umístěný v koncové zóně čekat na podporu spoluhráčů (kteří přijdou ze 
středové zóny po provedení kolmé přihrávky), protože jemu není dovoleno skórovat. Závěr útoku je 
bráněn neutrálním brankářem a záložníky soupeře, kteří by měli vyběhnout ze středové zóny ihned 
po dlouhé přihrávce. Tým, který vstřelí více gólů po 10 buly ve středu hřiště je vítězem. 
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Variace: 
 
Hra se hraje bez "vysunutého" hráče. Všech pět hráčů týmu zůstává ve středu hřiště. Tým může 
opustit střed hřiště a zaútočit na branku pouze po dosažení tři (později pěti) po sobě jdoucích 
přihrávek. Všechna ostatní pravidla jsou stejná. 
 
 
Cíle tréninku: 
 
Jsou stejné jako pro 8. zjednodušenou hru 3 proti 3 a 3. zjednodušenou hru 4 proti 4 (dříve v této 
kapitole). 
 
Opravné hry: 
 

Jsou velmi podobné 8. zjednodušené hře 3 proti 3 (viz kapitola 5) a 3. zjednodušené hře 4 proti 4 
(dříve v této kapitole). 

 

 
 

"Cesta k úspěchu je pokryta mnoha překážkami, porážkami a zklamáním." 
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10. zjednodušená hra 

KOLMÁ PŘIHRÁVKA NA HRÁČE V KRUHU. 
 
Tři obránci hrají uvnitř D (kruhu) se dvěma spoluhráči v obraně před nimi proti třem útočníkům. Tři 
útočníci mají za cíl dopravit míček z místa mimo střelecký kruh k jednomu ze dvou vysunutých 
útočníků, kteří dělají všechno, aby se uvolnili pro přesnou kolmou přihrávku uvnitř D a pak skórovali 
tečováním nebo po zpracování míčku. 
 
Když jeden z 5 obránců získá míček, musí je odehrát přes 22,90 m čáru. 
 
Doba trvání hry: 4 krát 5 minut s výměnou funkcí a pozic mezi oběma týmy. 

 

 
 

"Mysl je jako padák, funguje, pouze když je otevřena." 
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SOUTĚŽE PRO ÚROVEŇ 4: KOMPLETNÍ HOKEJOVÝ TEST 
 
Doporučujeme použít kompletní hokejový test dvakrát v sezóně, na jejím začátku a na konci, abyste 
měli srovnání mezi výkonem hráčů na začátku a později v sezóně - a prostřednictvím tohoto srovnání 
mít pravdivý výsledek o stupni jejich zlepšení. 
 
Toto je jednoduchý test mezi různými skupinami šesti hráčů. Hodnotí v globálním kontextu u hráčů 
nejen technické, taktické a fyzické schopnosti, ale také hodnotí ostatní podstatné aspekty výkonu  
v hokeji jako efektivních strategií pro správné vnímání, předvídání, porozumění nebo komunikaci se 
spoluhráči, dělání rozhodnutí a zvládání stresu. 
 

TEST 

 
OBSAH TESTU SOUPEŘENÍ MEZI HRÁČI 

1 2 proti 2 s protiútokem 
 

1/6 proti 2/5, 3/4 proti 1/6, 2/5 proti 3/4 
 

2 
 

1. test Desetiboje 
 

1 proti 6, 2 proti 5, 3 proti 4 
 

3 
 

2. test Desetiboje 
 

1 proti 5, 2 proti 4, 3 proti 6 
 

4 
 

2 proti 2 se 4 protilehlými 
brankami 

1/4 proti 2/6, 3/5 proti 1/4, 2/6 proti 3/5 
 

5 
 

3. test Desetiboje 1 proti 4, 2 proti 3, 5 proti 6 
 

6 
 

4. test Desetiboje 1 proti 3, 2 proti 6, 4 proti 5 
 

7 2 proti 2 na dvě široké branky 
 

1/5 proti 2/6, 3/4 proti 2/6, 1/5 proti 4/4 
 

8 
 

5. test Desetiboje 1 proti 2, 3 proti 5, 4 proti 6 
 

9 6. test Desetiboje 
 

1 proti 6, 2 proti 5, 3 proti 4 

10 3 proti 3 se 4 protilehlými 
brankami 

1/2/3  proti 4/5/6 
 

11 7. test Desetiboje 1 proti 5, 2 proti 4, 3 proti 6 
 

12 8. test Desetiboje 1 proti 4, 2 proti 3, 5 proti 6 
 

13 3 proti 3 s protiútokem 
 

1/2/4 proti 3/5/6 
 

14 9. Test Desetiboje 
 

1 proti 3, 2 proti 6, 4 proti 5 

15 10. test Desetiboje 
 

1 proti 2, 3 proti 5, 4 proti 6 

16 3 proti 3 se dvěma širokými 
brankami 

1/3/6 proti 2/4/5 
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Bodování pro Desetiboj: Za každý vyhraný test desetiboje dostane hráč 1 bod. 
 
Bodování pro testy Triatlonu 2 proti 2: Za každou ze tří zjednodušených her, které tým vyhraje, 
každý hráč tohoto týmu dostane 2 body. 
 
Bodování pro testy Triatlonu 3 proti 3: Za každou ze tří zjednodušených her, které tým vyhraje, 
každý hráč tohoto týmu dostane 3 body. 
 
Konečné pořadí: hráč, který získá nejvíce bodů v 16 testech je vyhlášen vítězem ze šesti účastníků. 
Pokud mají dva hráči stejný počet bodů v závěrečné klasifikaci, bod 10 z Desetiboje slouží jako 
tiebreaker. 
Dva hráči, klasifikovaní jako nejlepší z jedné skupiny, můžou vyzvat další vítězné dva hráče dvou 
dalších skupin, aby mohlo být vyhlášeno nakonec pořadí na prvních 6 místech. 
(První dva hráči skupin A, B, a C hrají nový turnaj, stejně tak udělají třetí a čtvrtí hráči z každé 

skupiny a pátí a šestí hráči z každé skupiny). 

 

 
 

"Váš nejlepší výkon přijde, pokud se budete blížit k nasazení s dětskou otevřeností." 
L.Moorhouse / L.Cross 
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Tři nebo čtyři krát během sezóny můžete nahradit trénink triatlonem 5 proti 5, aby 12 a 13 let staří 
hráči dostali příležitost soutěžit ve stresujících podmínkách ve většině běžných situací z hokeje  
8 proti 8. 

 

 
 

TRIATLON 5 PROTI 5 
 
1. hra: OVLÁDÁNÍ MÍČKU PŘES KONCOVOU ČÁRU SOUPEŘE 
 
• Hra se hraje ve střední části hřiště 8 proti 8 a začíná buly. 

 
• Cílem pro oba týmy je driblovat s míčkem přes koncovou čáru soupeře o šířce 50 m. 
 
• Doba trvání zjednodušené hry: tři intervaly po třech minutách. 
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2. hra: DLOUHÉ PŘIHRÁVKY ZE 
STŘEDU HŘIŠTĚ 

 
• Bez opuštění středu hřiště pro 
hokej 8 proti 8 se každý tým snaží 
přihrát přes jednu ze dvou branek  
z kuželů (3 m širokých) 
nacházejících se v blízkosti obou 
brankových tyčí na soupeřově 
koncové čáře (simulující pozici 
útočníků, kteří očekávají kolmé 
přihrávky). 
 
• Chcete-li ušetřit čas, mělo by být 
k dispozici několik rezervních 
míčků.  
 
• Doba trvání: 3 krát 3 minuty. 
 
 

 
 
 
3. hra: SKÓROVÁNÍ, OBRANA A PROTIÚTOK 
 
• Buly ve středu hřiště. 
 
• Jeden tým útočí na branku.  
 
• Jiný tým ji brání a podniká 
protiútoky s přihrávkou přes jednu 
z 2 branek z kuželů umístěných 7 m 
za čtvrtinovou čárou 
 
• Doba trvání: 4 krát 3 minuty. 
Každé 3 minuty si oba týmy vymění 
postavení a funkce. 
 
• Je doporučeno používat brankáře. 

 
 
 
 
 
 

"Trenéři se ještě stále koncentrují více na obsah tréninků, než na jejich styl výuky." 
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TRIATLON 5 PROTI 5 
SOUTĚŽE MEZI TÝMY O 5 HRÁČÍCH   EUROPA proti OCEANII 
 
FRANCIE  SKOTSKO  POLSKO 
AUSTRÁLIE  NOVÝ ZÉLAND  FIDJI 

 
1. HRA: PŘES BRANKOVOU ČÁRU SOUPEŘE (3X3 MIN.) 
 
 
 

Hřiště Utkání Výsledek 

1 POL-AUS  

2 FRA-NZ  

3 SCO-FDJ  

 

 

 
 
2. HRA: DLOUHÉ PŘIHRÁVKY ZE STŘEDU HŘIŠTĚ (4X3 MIN.) 

 

 

 
Hřiště Utkání Výsledek 

1 POL-NZ  

2 FRA-FDJ  

3 SCO-AUS  

 

 
 
 
3. HRA: SKÓROVÁNÍ, OBRANA A PROTIÚTOK (4X3 MIN.) 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Konečný výsledek: 
(Součet vítězství)  EUROPA PROTI OCEANII   .................. 

 
Poznámka: Není dovoleno měnit složení jakéhokoliv týmu v průběhu soutěže. 
 
 

Hřiště Utkání Výsledek 

1 POL-FDJ  

2 FRA-AUS  

3 SCO-NZ  
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HOKEJ 8 PROTI 8 

 
Hokej 8 proti 8 je považován za ideální most, který dovede 12 a 13 let staré hráče z populární hry  
6 proti 6 směrem k plné hře. 
 

 
 
 

PRAVIDLA HOKEJE 8 PROTI 8 
Stávající pravidla pouze určují ty konkrétní pro soutěž 8 proti 8. Proto jakákoli okolnost, která není 
zahrnuta v těchto pravidlech, je řešena po nahlédnutí do oficiálních pravidel PH. 
 
1. Počet hráčů / tým: 
Hokej 8 proti 8 je považován za ideální soutěž pro hráče ve věku 12 a 13 let. Vytváří pevný most 
směrem k hokeji 11 proti 11. 
 
Tým je tvořen pouze 10 hráči. Osm z nich je současně zapojeno do hry. Všech 10 hráčů se musí 
zúčastnit soutěže. 

 
 
 

"Život člověka (trenéra) bez neustálého revidování jeho každodenní práce  
nestojí za to žít." 

Johann Wolfgang von Goethe 
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2. Hrací plocha: 
 
Hokej 8 proti 8 se hraje na tři čtvrtiny oficiálního hokejového hřiště, mezi jednou koncovou čárou a 
nejvzdálenější čtvrtinovou čárou s použitím branek normální velikosti. Jedna z nich je umístěna na 
středu čtvrtinové čáry a druhá zůstává na původním místě. 
Střelecké kruhy jsou normální velikosti. 
 

 
 
 
3. Trestný roh: 
 
Během trestného rohu čtyři obránci včetně brankáře vybíhají zpoza jejich koncové čáry. Ostatní  
4 obránci se mohou účastnit trestného rohu vyběhnutím od středového bodu hřiště v okamžiku, kdy 
je míček rozehrán útočící stranou. 
 
 
4. Doba trvání hry: 
 
Soutěž trvá 2 poločasy po 35 minutách s 5 minutovou přestávkou. 
 
 
5. Rozhodování: 
Pro podporu rozhodčích by měla být soutěž 8 proti 8 řízena dvěma rozhodčími mezi 16 a 18 lety. 

 
 

"Děti se naučí 10% z toho, co čtou, 20% z toho, co slyší, 50% z toho, co vidí a slyší  
a 90% z toho, co dělají" 

John Whitemore 
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POPULÁRNÍ "OPRAVNÉ HRY" PRO HOKEJ 8 PROTI 8 
 
Hra se hraje na oficiálním hřišti přes jeho šířku od jedné postranní čáry k druhé. Tým skóruje, když 
jeden z jeho 8 hráčů převede míček na holi přes koncovou čáru soupeře. 
 
Brankáři mohou hrát s plnou výstrojí po celém hřišti a mají právo hrát míček jakoukoli částí těla. 
 
Cíle tréninku: 
 
• Zvládnout prostřednictvím inteligentní hry bez míčku a díky dlouhým a přesným přihrávkám po 
šířce do pohybu pohyb v útoku. 
 
• Po příjmu a kontrole míčku v méně bráněné části hřiště vyhledávat rychlé pronikání nebo situace  
2 proti 1. 
 
• Zajistit hloubku v útoku stejně jako v obraně. 
 
• Aplikovat osobní obranu v částech hřiště, kde se hraje s míčkem. 

 

 
 
 

"Čím více zvýšíte rychlost, tím je větší problém zajistit přesnost." 
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PROČ JSOU HOKEJOVÉ ZÁPASY 8 PROTI 8 LEPŠÍ PRO DĚTI VE VĚKU 12 A 13 LET 
NEŽ OFICIÁLNÍ SOUTĚŽ 11 PROTI 11? 

 
1. Každý hráč se dotkne míčku častěji a tak je více zapojen do hry. Tato intenzivnější účast nejen 
zvyšuje technickou a taktickou výuku, ale také umožňuje trenérovi mládeže shromažďovat přesnější 
informace o výkonu každého hráče, stejně jako jeho týmu jako celku. 
 
2. Ačkoli parametry prostoru a času jsou téměř přesně stejné jako v hokeji 11 proti 11 (213 m2 pro 
hráče ve hře 8 proti 8 a 207 m2 pro hráče ve hře 11 proti 11), hra 8 proti 8 zajišťuje lepší učení (a 
usnadňuje hladký přechod k regulérní hře 11 proti 11), protože tam je jen 16 hráčů v poli. S menším 
počtem hráčů na hřišti se základní herní situace objevují častěji, ale konfrontují mladé hráče s méně 
složitými problémy než ve hře 11 proti 11. Hráči se proto můžou cítit více schopni, což vede  
k sebevědomí a zároveň i k větší motivaci učit se ještě více. 

 
3. Hra na menším hřišti (zejména z důvodu menší hloubky hřiště) umožní, aby mladí hráči dokázali 
přihrát kterémukoli hráči na hřišti (něco, co je nemožné najít v jejich hře na velkém hřišti, zejména  
u dívek). Tento aspekt stimuluje jejich vizuální vnímání. 
 

 
 
4. Soutěž 8 proti 8 proto napomáhá mladým hráčům rozvíjet správné návyky, které pak využijí ve hře 
11 proti 11. Není pochyb o tom, že je mnohem snazší úspěšně integrovat hráče do hry 11 proti 11 
poté, co byl vystaven dva roky jednodušším problémům hry 8 proti 8.  
 
5. Všichni mladí brankáři mezi 12 a 14 lety raději hrají hokej 8 proti 8 než klasický hokej 11 proti 11. 
Proč? Stejně jako jejich spoluhráči i oni mají možnost hrát s míčkem častěji, protože do hry je 
zapojeno méně hráčů a protože se míček vyskytuje častěji v blízkosti branky. Proto získají více 
zkušeností za kratší čas. 
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6. Díky tomu, že se s míčkem častěji hraje v blízkosti branky, útočníci, obránci a také brankáři získají 
více cenných zkušenosti v rozhodujících částech hřiště, kde jakákoliv chyba nebo úspěšná akce může 
změnit výsledek hry. V hokeji 8 proti 8 mají více příležitostí se učit řešit stresové situace, protože 
všechny situace jako např. střelba na branku nebo jít na útočné a obranné dorážky se objevují častěji 
než v klasické hře. 

 
7. S pouze osmi hráči v týmu je hra méně přerušovaná a s míčkem se hraje více času. Vzhledem  
k menším vzdálenostem v hokeji 8 proti 8 je méně podnětů na anaerobní odolnost, co v této fázi 
vývoje hráče musí být považováno za pozitivní. 
 

 
 
8. Hokej 8 proti 8 se hraje takticky stejným způsobem jako klasická verze hry. Obecně je tým tvořen  
3 útočníky, 3 záložníky, jedním obráncem a brankářem. Chybějící jedna linie uprostřed stimuluje 
častou změnu z obránců na útočníky, kteří mají méně prostoru na pomoc v obraně nebo k podpoře 
útoku. Proto hokej 8 proti 8 vychovává všestrannější hráče, kteří jsou schopni dobře hrát v různých 
pozicích. 

 
"Trénink je proces rozvoje prostřednictvím postupně rostoucích nároků." 

L. Moorehouse 
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9. Práce trenéra mládeže, který obecně není moc zkušený, je mnohem jednodušší. Učí se za 
jednodušších podmínek (méně hráčů, ale častější kontakt s míčkem, méně složité herní situace) 
analyzovat výkon jednotlivých hráčů a týmu jako celku, stejně jako způsobům, jak programovat 
obsah pro další trénink. Větší možnosti v analýze usnadňují nalezení vhodných řešení problémů. 
 
10. Co je platné pro trenéra platí i pro rozhodčí. Uvedení logického průběhu mládežnických soutěží 
do praxe bude také nepochybně přínosem pro úroveň rozhodování v dlouhodobém horizontu. Stejně 
jako trenér a jeho nebo její mladí hráči, mladí rozhodčí také rostou pomalu tváří v tvář stále 
obtížnějším a složitějším problémům do regulérní verze hry, což zajistí, že se cítí schopni v každé fázi 
jejich vývoje jako rozhodčího. 
 
11. Diváky, zejména rodiče, opravdu baví koukat na hru 8 proti 8 více než na tu tradiční, protože je to 
jednodušší sledovat. Vzhledem k tomu, že je více brankových příležitostí pro oba týmy, je to víc 
vzrušující. 
 

 

 
 
 
V neposlední řadě, rodiče vidí své dcery a syny v držení míčku častěji, vidí více úspěšných zásahů než 
v plné hře a více možnosti ke skórování. 

 
 
"Koučování je nástroj pro optimalizaci potenciálu lidí a výkonu. Velení, požadavky  
a pokyny nemůžou produkovat udržitelnost optimálního výkonu. " 

John Whitmore 
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PRINCIPY HOKEJE 8 PROTI 8  

 
Náhodnému pozorovateli se může hokej někdy zdát složitý. Ve skutečnosti to je neobyčejně 
jednoduchá hra, když byly jednou zvládnuty a pochopeny základní pojmy, dovednosti a pravidla. 
 
Hra má dvě odlišné fáze: 
 
1. Útočná fáze, když někdo z vlastního týmu má míček 
 
2. Obranná fáze, když má míček soupeř 
 
 
Cíle (individuální a týmové) pro každou fázi jsou následující: 
 
1. Útočná fáze 

• Udržet míček. 
• Dostat míček dopředu a proniknout nepřátelskou obranou při nejbližší příležitosti. 
• Vytvořit střelecké a gólové příležitosti. 
• Góly. 

 
2. Obranná fáze 

• Získat zpět míček při nejbližší příležitosti. 
• Zabránit, aby byl míček hrán nebo dopraven dopředu, tj. aby nepronikl vlastní obranou. 
• Zabránit soupeři ve střelbě nebo ve vytvoření gólových příležitosti. 

 
Vyhněte se inkasování gólů (předcházejte gólům před jejich inkasováním). 
 
 
Následující schopnosti jsou nezbytné pro dosažení cílů v útočné fázi: 
 

• Ovládání míčku a klid, když máte míček. 
 

• Schopnost běžet s míčkem. 
 

• Schopnost driblovat s míčkem a obehrát soupeře. 
 

• Schopnost přihrát. 
 

• Schopnost přijmout a poté zpracovat blížící se míček. 
 

• Schopnost vytvořit a využít příležitost ke vstřelení gólu. 
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V obranné fázi: 
 

• Schopnost obsazovat hráče. 
 

• Schopnost odklánět, směřovat a uzavřít soupeře. 
 

• Schopnost zachytit a napadat. 
 

• Schopnost nedovolit vytvářet gólové příležitosti a zabránit ve vystřelení. 
 

• Efektivní obrana branky. 
 

 
 
Každá fáze má svůj vlastní požadovaný styl hry: 
 
1. Útočná fáze je proměnlivá, výbušná a kreativní. 
 
2. Obranná fáze je disciplinovaná, organizovaná a bezpečná. 
 
 
Zjednodušeně, tyto dvě fáze stanovují zásady pro hraní zápasů. 
 
1. V útoku jde o držení, rychlost, podporu, pronikání, koncentraci, šířku a pohyblivost. 
 
2. V obraně jde o hloubku, zbrzdění, rovnováhu, soustředění, organizaci, bezpečnost a rychlost. 
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PŘEHLED 
 
Pro efektivní hru hokeje 8 proti 8 musí hráči pochopit cíle, styly a principy hry, které jsou od nich 
vyžadovány v průběhu různých fází hry a v různých oblastech hřiště. A co je nejdůležitější, efektivní 
týmová hra závisí na jednotlivých hráčích, na jejich zvládnutí základních technik a dovedností a jejich 
správném provádění. 
 
Pevný most mezi učením složitějších situací a jejich uplatňováním ve hře je uveden v této kapitole. 
Zde je velký výběr zjednodušených her a jejich opravných cvičení především pro vyladění technických 
aspektů, ale navíc tato kapitola buduje spojení mezi pochopením konkrétních situací a aplikací  
v oficiální soutěži hokeje 8 proti 8. 
Trénink a soutěže jsou vždy považovány za celek, z nichž jedna část je pevně spojena s další. Trénink 
orientovaný na hru, který najdete v této kapitole, stimuluje mladé hráče skrze možnosti objevování 
více než dělání návodů a školení (tak často pozorovaných u jiných přístupů k hokeji mládeže), jejichž 
obsah je izolován od soutěžení a je především orientován na předvídatelné situace. 
 

Foto: P. Vančura 

 
 
"Kdo je nejvíce zbytečný hráč v našem týmu? Ten, kdo není schopen velet a ani neumí 
poslouchat " 

Johann Wolfgang von Goethe 
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ČÁST  3 
 

Posun hokeje do 
budoucnosti 

 
 

 
 
"Talent se rozvíjí v opakující se konfrontaci mnoha hráčů na malém omezeném hřišti, 
protože regulérní hokejové hřiště vytváří únavu a omezuje fantazii, tvořivost a ničí rychlost 
mladých hráčů" 

Dante Panzieri 
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Požadavky na rozvoj kreativnějších hokejistů 

 
Od chvíle narození máme v sobě potenciál kreativity. Lišíme se pouze v tom, jak dobře jej využíváme 
v oblastech, ve kterých je každý člověk schopen být kreativní. 
Většina z nás byla více kreativní jako dítě než jako dospívající nebo dospělý, protože na předškolním 
stupni bylo více příležitostí a možností si hrát, než později ve škole. 
Obecně platí, že rozvoji schopnosti být kreativní a stávat se ještě více tvořivým není bráněno u dětí 
do 6 let. To je považováno za normální. 
Nicméně, jakmile dítěti začne škola, může se evoluční proces zastavit. To je způsobeno, v mnoha 
případech, negativním účinkem vyučovacích metod se záměrnou orientací a velmi přísnými normami. 
Najednou je čas na hraní snížen a škola často dusí tento vývoj, který se přirozeně vyskytoval. 

 
Při hraní hokeje děti čelí stejným problémům při rozvíjení jejich tvořivosti kvůli tradičním postupům 
koučování. Mnohé z metod, které byly po desetiletí základní součástí vyučovacího procesu 
v hokejovém světě, jsou nyní každodenními překážkami, které brzdí rozvoj tvůrčího potenciálu  
každého dítěte. 
 
Pro překonání těchto závažných nedostatků byly formulovány následující podmínky, abychom znovu 
viděli vyrůstat a dospívat více kreativních hráčů na našich hokejových hřištích. 
 
 
1. VYHLÁŠENÍ VÁLKY HŘE 11 PROTI 11 

 
Hokej 11 proti 11 po mnoho let dusil, jako rakovinový nádor, dynamický vývoj mladých hokejistů. Jak 
již bylo uvedeno, před 30 lety byl v Indii nahrazen jiným typem soutěže, který byl ušit na míru pro 
děti mladší než 13 let. 

 
Hry jako minihokej (3 proti 3 na 4 branky) pro děti ve věku 8-9 let, hokej 5 proti 5 pro děti do 10 let, 
hokej 6 proti 6 nebo halový hokej (pro 11 - 12 let) a hokej 8 proti 8 (pro děti ve věku 13 let hraný na ¾ 
regulárního hřiště), nabízejí odpovídající rámec (prostor a počet hráčů) pro děti k vyjádření jejich 
kreativity a inspirace ve zdravějším prostředí, které neobsahuje požadavky a stres ze hry 11 proti 11 
s pravidly orientovanými na dospělé (viz kapitola, která se vztahuje k výhodám minihokeje, 5 proti 5, 
6 proti 6 a 8 proti 8 ve srovnání s tradiční hrou 11 proti 11). 
 
Často je hra 11 proti 11 stále i dnes používaná jako preferovaná tréninková metoda pro přípravu na 
víkendový zápas. Měla by být nahrazena atraktivnějšími a z hlediska učení účinnějšími 
zjednodušenými hrami, které používají méně hráčů. 
 
Ve "velké hře" na regulárním hřišti je mladý hráč obvykle odsouzen, aby se stal pasivním, velmi  
zřídka se účastnícím ve hrách, kde by mohl představit své kreativní schopnosti. 
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2. VÍCE HER A MÉNĚ ANALYTICKÝCH CVIČENÍ.  
     NÁCVIK BY SE MĚL PROBÍHAT V KONTEXTU HRY. 

 
Prohlášení jako: "Hokej se naučíte hrát pouze tím, že jej hrajete" musí být nově přeformulována a 
při plánování všech tréninků je nutno zvážit, která cvičení jsou stále dominantní a která nepřiměřená. 

Děti by měly být vystaveny více hraní her (globální metoda) a méně tréninkům s analytickou 
metodou. Nácvik může probíhat ve hře! 

 

 

 
3. NECHTE DĚTI HRÁT BEZ NEUSTÁLÉHO OPRAVOVÁNÍ. 
 
Při hře není nutné pro mladé hokejisty, aby přesně věděli konkrétní účely vzdělávání. Znalost cílů 
tréninku je vždy důležitá pro trenéra, ale ne pro hráče. 
Hráč by měl často mít možnost "hrát", nebo "hrát jen pro zábavu, aniž by nutně měl konkrétní 
učení jako hlavní cíl". 
Neměli bychom zapomínat, že jednou ze základních součástí hry je její nepředvídatelnost. Toto 
vysvětluje, proč je hra tak fascinující pro děti. Jak Buytendik řekl: "Každá hra začíná s pohybem, 
kterého důsledky nejsou zcela předvídatelné a má tedy prvek překvapení". 
 
Měli bychom dát dětem příležitost prozkoumat a objevovat prostřednictvím "hraní", infikovat je 
kreativitou, kterou ukazují jejich spoluhráči a soupeři a aniž by trenér často zasahoval. Opravováním 
od začátku vystavujeme mladé hráče intenzivnímu tlaku. Být ve stresu je v rozporu s rozvojem 
kreativity. 
Friedrich Schiller uvádí perfektně zásadní význam hraní her pro člověka s těmito slovy: "Člověk se cítí 
a chová jako člověk, jen když si hraje." 

 
 
"Tvořivost je vyhovět sám sobě, experimentovat a hledat nové věci, proměňovat, 
přetvářet, bavit se, cestovat do světa snů a dělat nové věci s radostí a potěšením pomocí 
fantazie a představivosti." 
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4. MÍT MOŽNOST HRANÍ VE VŠECH POZICÍCH A V OMEZENÝCH PROSTORECH. 
 
Mladí hokejisté do 13 let "by měli mít možnost hrát v různých pozicích, aby poznali role a funkce, 
které jsou pro tyto pozice charakteristické". 

 
Experimentování hraním v různých pozicích stimuluje tvořivost. Například děti do 8 - 9 let by měly 
provádět mnoho (16) variant minihokejové hry (3 proti 3 na 4 branky) namísto hraní 5 proti 5 nebo  

6 proti 6 nebo až 11 proti 11. Pokud děti mezi 10 a 12 lety soutěží ve hře 5 proti 5 a 6 proti 6 místo 
soutěžení v zápasech 11 proti 11 a pokud hráči ve věku 13 let budou hrát turnaje v hokeji 8 proti 8 
místo mistrovství ve hře 11 proti 11, pak bude problém vyřešen, protože soutěž s menším počtem 
hráčů ve zmenšeném prostoru stimuluje tvořivost. Na druhou stranu, hra na regulérním hokejovém 
hřišti pouze týrá mladého hráče fyzicky i intelektuálně tím, že omezí jeho tvůrčí hru. 

 
5. POUZE TI, KTEŘÍ SE HROU BAVÍ, MŮŽOU BÝT TVOŘIVÝMI JEDINCI. 
 

Každý trénink by měl obsahovat velké množství her (a nejen těch "specificky hokejových").  Když si 
děti hrají, měly by mít legraci a hra jim přiroste k srdci. Pokud se mladý hráč neidentifikuje 
s navrženou hrou, kterou popsal trenér, tvůrčí schopnost zůstane spát. 
Čím více se hráči těší na hru a míček, tím více to stimuluje rozvoj kreativního způsobu interpretace 
hry mladého hokejisty. 

 
Bohm a Peat (1988) uvedli v "Věda, pořádek a kreativita", str. 255-256, že "stanovení cílů a vzorců 
chování, stejně jako posedlost účinností produkují pevné znalosti, které blokují volný pohyb 
myšlení a pohybu, které jsou nutné k tvůrčímu chování hráče." 
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6. DÁT HRÁČŮM MOŽNOST VYTVOŘIT SI SVÉ VLASTNÍ HRY A PRAVIDLA. 
 
Kouč by měl nejen zajistit, aby cíle zjednodušené hry byly zvládnuty většinou jeho hráčů v souladu  
s jeho plánem, ale měly by často povzbudit děti, aby vytvořily různé hry pomocí změny pravidel 
navržených trenérem. Časté změny pravidel, zaváděné jako překvapení během tréningu hry, nutí 
hráče, kteří chtějí vyhrát, aby se přizpůsobili změně pravidel, použili svou kreativitu. 
Několik variant minihokeje se 4 brankami, které jsou hrány ve zmenšeném prostoru, jsou zvláště 
účinné pro stimulaci tvořivosti u mladých hráčů. 
 
Čas od času také během tréninku by měl trenér dát svým hráčům (snad po dobu 10 minut) prostor 
pro volnou hru, aby dělali to, co jim nejlépe vyhovuje. 
Toto může být provedeno v jakékoli části tréninku. Jakmile jsou mladí hráči obeznámeni  
s "velkorysostí" trenéra, nejen že roste jejich představivost a fantazie, ale také jejich smysl pro 
odpovědnost, osobní iniciativu a jejich odvaha improvizovat a být kreativním. To může také zvýšit 
možnost vytvoření vůdce ve skupině hráčů. 
 

 
7. ODVAHA RISKOVAT A IMPROVIZOVAT, BEZ OBAV Z MOŽNÝCH DŮSLEDKŮ 
 
 

Mladí hráči musí růst "s míčkem a holí". To znamená, že 
stejným způsobem, jakým rostou fyzicky a psychicky  
v každé fázi jejich vývoje, také roste obtížnost a složitost 
hry. 
Mladí hráči, obzvláště ti ve věku 7 až 12 let, by neměli 
být pod tlakem svého trenéra, aby rychle přihráli 
s cílem lepší týmové hry a výhry. Měli by mít často 
příležitost "mít rád míček", odvážit se improvizovat ve 
své hře a riskovat bez obav z možných důsledků 
spáchání chyby nebo ztráty držení míčku. Bohužel toto 
neexistuje dlouho, protože výhra se stala příliš důležitou 
a to i na nejnižších úrovních! 
 
 
Mladí hráči, kteří "zacházejí s míčkem jako s jejich 
nejlepším přítelem" a často udělají své vlastní nápady, 
jsou často více kreativní, než ti, kteří jsou orientovaní 
na trenéra a přijmou to, co trenér požaduje. Pro pokrok 
v rozvoji jejich snahy být více a více kreativní v hokeji by 

měly děti vykazovat určitou míru nezávislosti na jejich trenérech! 
 
To je důvod, proč by mladí hráči měli trénovat a hrát tak často, jak je to možné bez přítomnosti svého 
trenéra (tj. to, co v minulosti bylo na ulici, v parku, ve dvoře apod.), protože jeho absence jim 
umožňuje se cítit více pohodlněji při zkoumání jejich vnitřního potenciálu bez strachu z kritiky při  
udělání chyby. 
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8. DÁT VĚTŠÍ DŮRAZ NA TRÉNINK PRAVÉ HEMISFÉRY MOZKU 

 
Poté co malé děti nastoupí do školy je hlavně stimulována levá hemisféra jejich mozku, kde jsou 
umístěny logické myšlení, počítání s čísly a slovní vyjádření. Od žáků se očekává řešení úkolů (obvykle 
"uzavřených", dokonale definovaných úkolů) podél linek vyznačených učitelem, aniž budou moci 
přispět něčím vlastním k řešení úkolu nebo k tomu být kreativní. 

 
Přesto vývoj tvořivého potenciálu potřebuje systematickou stimulaci pravé hemisféry mozku. To je 
důvod, proč ve škole, stejně jako v hokejovém tréninku více než kdy jindy jsou vyžadovány 
"otevřené" úkoly! Tyto "otevřené úkoly" vyžadují od mladých lidí, aby byli kreativní a hledali 
nejlepší řešení daného problému. 

 
Tak dlouho, jako bude levá hemisféra mozku převažovat ve školní třídě, stejně jako v hokejovém 
tréninku, tak dlouho budeme vychovávat méně kreativní hokejisty. 
 
Výuka v hokeji musí být rozšířena, nabízet častěji možnost přemýšlet a učit se mimochodem a 
různými způsoby. Trenér nemusí přikazovat vše! Není to vztah lékař - pacient s nastavenými 
předpisy. 

 
Místo toho, aby byl kouč hlavní postavou v procesu výuky a nácviku, měl by často přenést 
odpovědnost na jeho mladé žáky a ptát se jich prostřednictvím systematického dotazování na řešení 
většiny situací, které se objevily. Opravdový mistr ve výuce nikdy nedává odpovědi na problémy, 
ale pomáhá svým žákům hledat a objevovat je na vlastní pěst, vést je ke správným výsledkům. 
Samotná hokejová hra se musí stát učitelem a ne trenér". Johann Wolfgang von Goethe to říká 
jinými slovy: "Naše mládež preferuje spíše stimulaci než pokyny". 

 
Nadměrné pokyny od trenéra, stejně jako získávání automatizovaných a trenérem nařizovaných 
hokejových pohybů nepomáhají rozvíjet kreativitu mladých hokejistů. 

 
 

"Pouze ti, kdo se pokusí o to, co nemohou dělat, porostou" 

Ralph Emerson 
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9. VÍCE KREATIVNÍ TRENÉŘI = VÍCE KREATIVNÍ HRÁČI 

 
Aby bylo vidět více kreativní hráče (se schopností být inovativní a dělat věci úplně jiným způsobem 
než je zavedeno) v budoucnu na našich hokejových hřištích, budou muset naši trenéři přehodnotit, 
mimo jiné: 

 
- Při nacvičování nebo v soutěžích by trenéři neměli vždy trestat chyby svých hráčů, protože to bude 
bránit hráčům v riskování a tím zastaví jejich kreativitu, fantazii a představivost v rozvoji. 

 
- V tréninku by se mělo nabídnout více prostoru a času hráčům na experimentování s novými pohyby, 
které se u nich objeví spontánně. Více neformální prostředí - jaké je vidět, když se hokej hraje na 
pláži nebo v parku, pomáhá rozvíjet kreativní hráče. 

 

 
Každý záblesk tvůrčího chování hráče by měl být rozpoznán trenérem, který by měl udělat vše pro 
to, aby povzbudil své hráče v tom být jiní a měl by dávat pozor na originální řešení problémů 
spojených s hokejovým zápasem. 

 
Kouč by měl hledat způsoby, které umožňují hromadění nových zkušeností u mladých hráčů, které 
nejsou získané výhradně s použitím analytické metody, ale pokud je to možné, měl by najít způsob, 
jak to udělat více atraktivním způsobem prostřednictvím použití "globální" metody. 

 
Otázky, které normálně trenér pokládá jako pomoc jeho hráčům pro nalezení řešení, by měly čas od 
času přicházet od hráčů samotných. 
 
 
 
10. PROSTŘEDÍ MLADÝCH HOKEJISTŮ JE NEPŘÍTELEM JEJICH TVOŘIVOSTI 

 
V dnešní době většina našich mladých talentů roste v atmosféře, která je znatelně nepřátelská vůči 
kreativitě. Jejich rodinné a školní prostředí, zejména ve věku mezi 7 a 14 lety, jsou obecně 
charakterizovány "úmyslným směřováním" učení (se striktními normami), které omezuje osobní 
iniciativu, nezávislost, originalitu a hodnotu snahy dělat věci různými způsoby. 

 
Na většině hokejových hřišť jsou mladí hráči řízeni trenéry, kteří umožňují relativně malou svobodu 
pohybu a rozhodování mladých hráčů, jejichž názory se prakticky neberou v úvahu. Pro trenéra je 
důležité mít vždy vše pod svou kontrolou. Když se hráč odchýlí od svých norem, je často kárán a 
žádán, aby respektoval pokyny trenéra. 

 
Často jsou hráčům dávány pokyny, co dělat a jak problém vyřešit, nebo kam se má nejlépe postavit 
na hřišti. Pokud v průběhu soutěže trenér neřídí své hráče, mnoho rodičů si myslí, že trenér není 
motivován ani kvalifikován pro jeho práci. 

 

 "Kreativita jeho hráčů je zdrojem, ze kterého by měl trenér pít denně." 
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V hokejovém tréninku stejně jako ve škole příliš mnoho instrukcí z vnějšku nevítá osobní iniciativu 
hráčů. Mnoho trenérů myslí za své hráče, místo aby je stimulovali, aby mysleli sami za sebe. 
 
Shoda musí mít vysokou prioritou! Pokud hráč začne ukazovat signály autonomie a vlastního 
sebeuvědomění, dostane požadavek trenéra, aby byl v souladu s ostatními. Tímto způsobem  
v průběhu let začne mladý hokejista používat pokyny trenérů a hraje podle obdržených informací, ale 
bez vkladu svých vlastních myšlenek a jeho osobního vkusu. 
 
Když tito mladí hráči dosáhnou věku 14 - 15 let, je zřejmé, že budou čelit vážným problémům, pokud 
budou požádáni, aby činili své vlastní rozhodnutí, protože po mnoho let byli vedeni provést pouze to, 
co jim řekli dospělí. Je logické, že najednou je pro ně velmi těžké, aby se stali více skladateli a tvůrci 
namísto jednoduchého vykonavatele, kterému po léta nebylo dovoleno hrát tvůrčím způsobem. 
Takoví hráči nejsou schopni obohacovat hokejový svět a výkon svých týmů o jejich kreativitu, fantazii 
a představivost. 
 
Místo prezentace ryb pro mladé a staré hráče, jak tomu bylo v minulosti, bychom je měli učit, jak 
ryby chytat! 

 
"Mnoho soukromých nebo státních institucí nebo organizací má dnes plné ruce práce  
s obsazením volného času našich dětí, ale děti ztrácí fantazii, představivost a kreativitu 
dělat své vlastní věci, dělat to, co jsou jejich touhy, očekávání a potřeby." 
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DOSTAŇME HRU ZE STŘEDOVĚKU 

 
Neil Postman, profesor sociologie na University of New York, uvádí ve své známé knize Zánik dětství 
(1992), že moderní společnost často neumožňuje dětem rozlišovat jejich způsob života od způsobu 
dospělých. "Jedí stejné jídlo, sledují stejný televizní program, páchají zločiny jako dospělí, konzumují 
alkohol v raném věku, stejně jako drogy, atd." Dále uvádí, že "Svět práce se také vymkl kontrole. 
Dívky mezi 12 a 17 lety jsou dnes mezi světovými nejlépe placenými modelkami a jsou tam děti, které 
jsou ve věku 18 let již multimilionáři (např. herci nebo popové hvězdy). Je nemožné, aby se tyto děti 
chovaly a v budoucnu budou chovat jako normální děti . . . " 
 
Podle Postmana je to velmi nebezpečné, když si společnost nevšimne velký rozdíl mezi světem dětí a 
dospělých. Věří, že děti musí objevovat tajemství života pomalu a krok za krokem, vždy v souladu  
s jejich duševní fází a s jejich současnými schopnostmi. 

 
Prostředí, ve kterém se dnes děti pohybují a hrají si, utrpělo obrovskou transformaci od přírody  
k "městské džungli." Tento vývoj vzal dětem šanci učit se od přírody a postupovat podle ní. Místo 
toho jsou často nuceni se stěhovat "proti své vlastní přirozenosti" (např. přes silnici, pouze pokud je 
tam vyznačena zebra nebo hraní počítačových her místo venkovních her na čerstvém vzduchu). 
Vzhledem k tomu, že děti ztratily přirozené prostředí, které ovlivnilo vzdělávání a rozvoj jejich rodičů 
a prarodičů, měly by mít moderní prostředí pro učení a získávání zkušeností na vlastní pěst, které by 
nahradilo to dřívější. To je důvod, proč je organizovaný sport ve školách a klubech tak důležitý pro 
kvalitu života našeho mládí! 

 
Náš hokejový svět odráží současnou situaci. Místo toho, aby děti byly schopny vykonávat své 
konkrétní hry, stejně jako v minulosti, v ulicích nebo jiných přírodních oblastech, rostoucí urbanizace 
krajiny neumožňuje většině z nich využívání přírodního prostředí, které jejich prarodiče měli na hraní.  
 
Kromě toho, že hrají hokej na umělé trávě hřišť daleko od svých domovů, v naší vyspělé společnosti 
mladí chlapci a dívky musí udržovat přísné tréninkové metody a soutěže v mnoha klubech a školách. 
Tyto staromódní metody v žádném případě nerespektují zákony přírody nebo skutečných dětských 
duševních a fyzických schopností. 
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Všude jsou děti povinny trénovat a soutěžit jako dospělí, jsou nuceny se přizpůsobit pravidlům 
původně určeným pro dospělé. Spěch zapojit talentovanou mládež do hry pro dospělé má často za 
následek získání špatných návyků, které později omezují jejich výkonnost v našich starších týmech. 
 
Děti by se měly účastnit her, které jsou speciálně určené pro jejich věk, než spěchat do komplexní hry 
dospělých. 
 
Víme, že když instituce organizuje soutěž, určuje do značné míry cíle, obsah, metody odborné 
přípravy dětského tréninku a procesu výuky. To znamená, že pokud je struktura soutěže špatná, tak 
způsob, jakým je trenér vede, musí být také nesprávný. 

 
Zkušenost ukazuje, že trenéři mladých hráčů jsou vnímáni pozitivně rodiči a klubovými funkcionáři 
pouze tehdy, když děti vykazují úspěch nebo vítězství. Ale k dosažení tohoto druhu úspěchu v tradiční 
soutěži musí trenéři připravovat děti velmi podobným způsobem jako dospělé, s více či méně stejným 
obsahem a metodami. 

 
Začátečníci v takovémto systému jsou povinni soutěžit každý víkend v zápase, kde je úspěch 
podmíněn především jednou konkrétní dovednosti (dlouhá přihrávka) a často destruktivní nebo 
negativní taktikou. To nutí trenéry, aby se v omezené době tréninků (obvykle 3 hodiny týdně) 
soustředili téměř výhradně na prvky vyhrávající zápasy. Bojí se "ztrácet čas" ve výchově dětí  
v počáteční etapě prostřednictvím široké škály pohybových aktivit a situací, vyžadujících řešení. Ale 
pouze systematickým způsobem můžou být získány koordinační a kondiční schopnosti. A jak všichni 
dobře víme, jsou nepostradatelné pro další zlepšení výkonnosti mladých hráčů. 

 
Ačkoli se všichni sportovní vědci shodují na tomto vývojovém modelu, pouze pár sportovních federací 
využívá důležitých doporučení, která udělali tito profesionálové. Namísto kopírování přírody a 
trpělivého rozvíjení všech potřebných schopností a to prostřednictvím tréninků a soutěží šitých na 
míru dětských schopností, mnoho trenérů mladých hráčů je stále nutí hrát jako klony dospělých. 

 
Mírnou úpravou Postmanových slov bychom mohli potvrdit prohlášení "Jakmile jsme dali dětem 
přístup k zakázanému ovoci dospělých informací *soutěž+, vyhnali jsme je ze zahrady dětství." Zdá se 
to, jako by v mnoha částech světa existovalo ještě příliš mnoho učitelů a trenérů mladých hokejistů, 
kteří dosud žijí ve středověku. Proč to říkáme? Ve středověku společnost rozeznávala jen děti a 
dospělé. Od šesti nebo sedmi let byla již osoba považována za dospělého, protože se podílela na 
činnosti dospělých: dítě pracovalo, jedlo, oblékalo se a chovalo se jako dospělý. 
 
Na jak dlouho si můžeme dovolit ignorovat neznalost těchto trenérů a učitelů, aby i nadále bránili 
přirozenému vývoji příští generace hokejistů? 

 
 

"Nic není trvalé, kromě změny." 

Heraclites 
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DESATERO PRO NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ 

 

 
1 Být připraven vzdát se svého předchozího způsobu myšlení. 

 
2 Když učíte, vždy se ptejte, co a jak učíte a co jste dělali doposud. 

 
3 Chcete-li překonat některé slabé stránky a nedostatky hráče nebo týmu, 

nestačí odhalit a diagnostikovat problémy: musíte hledat jejich kořeny a 
použít odpovídající opravná opatření. 

 
4 Chcete-li zajistit skvělou výkonnost v příštím zápase, zvažujte a 

zdokonalujte každou malou složku výkonu; malé detaily mohou 
dramaticky změnit okolnosti. 

 
5 Zlepšujte krok za krokem. 

 
6 100% řešení je obtížné nalézt 

 
7 Rozdíl mezi dobrým výkonem a excelentním je v o trochu větším úsilí. 

 
8 Nejlepší přípravou na zítřek je dělání optimální práce dnes; konečné 

vítězství se odvíjí od celé řady malých, každodenních úspěchů. 

 
9 Protože nikdo z nás neví tolik jako my všichni, práce v týmu zajišťuje lepší 

výsledky. 

 
10 Proces neustálého zlepšování se nikdy nedokončí. 

 
 
 
 
Zde máte program krok za krokem, navržený přesně tak, aby odpovídal mladým hráčům a vedl jejich 
motivaci k růstu a rozvoji ve hře. Prostřednictvím tohoto modelu rozvoje jim můžete pomoci být rok 
od roku lepšími a lepšími hráči na cestě k nádherné hře dospělých. Můžete podpořit jejich lásku ke 
sportu a dobré hokejové hře. 

 
 
"Když instituce nemá podporu výzkumu a zjišťování informací, jak můžeme očekávat, že 
naše hra poroste a bude se zlepšovat? Inovace se skládá z 10% inspirace a z 90% námahy a 
úsilí. " 
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"Nejlepší rada, kterou můžu dát mladým hráčům, je využít každou minutu a ne se schovat 

do krabice, kterou ostatní pro ně postavili." 

Michael Jordan 
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SHRNUTÍ 
MODELU HOKEJOVÉHO ROZVOJE 

 
Klíč k lepšímu hokeji je schéma nebo Model hokejového rozvoje, který má v úmyslu vést a pomáhat 
učitelům a trenérům plánovat své tréninky pro hráče mezi 7 a 14 lety. Obsahuje postupnou řadu 
činností, které vždy berou v úvahu fyzický a duševní stav žáků a které mají za cíl podporovat  
v průběhu let postupný rozvoj správných technických, taktických a fyzických schopností mladého 
hokejisty. Činnosti jsou v tomto modelu navrženy v 5 úrovních: 
 
1. Přerušení rutiny běžného trénování. 
 
2. Představují vzájemný a nepřetržitý proces mezi získáním schopností a dovedností a jejich správným 
použitím ve více či méně složité hře: pokud je kterákoli důležitá součást schopností hrát dobře 
opomíjena v procesu výuky a tréninku, bude to mít negativní dopad na hráčův výkon. 
 
3. Jsou podobné tomu, co hra vyžaduje od hráče. 
 
4. Jsou založeny na systematickém objevování vždy složitějších základních herních situací, 
stanovených k dosažení předem určených cílů. 
 
5. Jsou snadno pochopitelné, aplikovatelné a asimilovatelné. 
 
6. Mají flexibilní pravidla, která můžou být snadno přizpůsobena stávajícím podmínkám ve školách a 
klubech. 
 
7. Rozvíjejí od lehkého k těžšímu a od jednoduchého ke složitějšímu. 
 
8. Umožní každému intenzivní účast v procesu výuky a tréninku, aniž by zanedbával své právo na 
rozvoj svých schopností představivosti, kreativity a fantazie. 
 
9. Kromě toho, že jde o pestrou, atraktivní a bohatou zábavu, učí a posiluje základní principy hry. 
 
10. Postupně zlepšuje technické, taktické a psycho-fyzické schopnosti. 
 
11. Upevňuje schopnost hrát ve stresových situacích (hrát dobře přesto, že jsou pod tlakem nebo 
unavené). 
 
12. Díky jeho zjednodušení a opakovanému výskytu v různých kontextech umožňují hráči získat 
sebedůvěru a zkušenosti, aniž by neustále přijímal pokyny trenérů. 
 
13. Procvičuje a stimuluje mladé hokejisty s trenérem, který zasahuje pouze, pokud hráč není 
schopen najít své řešení předloženého problému. 
 
14. Podporuje soutěživého ducha mladého hráče. 
 
15. Vytváří mladé sportovce jako myslící hráče a ne jako osoby, které provádějí dovednosti. 
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O AUTOROVI 

1974        2004 
 

 
Horst Wein je nestor koučování. 
 
Bylo to jeho odhodlání a víra, že změní styl koučování zavedením metod, taktik a strategií, které byly 
neslýchané. A to vše bylo již koncem šedesátých let! Jeho vnímání, znalost hry, které poskytují 
dovednosti a celkovou strukturaci jak koučování provádět ve sportu – to je zjevení. To, s čím přišel 
před více než 30 lety, je stále používáno jako základ jakéhokoli materiálu o koučování, základ, 
kterému se lidé posmívali během této doby. 

 
Měl jsem to štěstí, že jsem se setkával s Horstem při různých příležitostech a musím upřímně říct, že 
se každým zasedáním něčí znalostí zvýšily. 

 
Skutečný úspěch jakéhokoliv národního týmu je vedlejší cesta. Tento jev je dobře známý všem, ale 
jen málo se jich pustilo do rozvoje mládeže způsobem, který Horst dokázal zavedením jeho Modelu 
hokejového rozvoje ve Španělsku na počátku 80. let. Jeho mozek poslal Španělsko na vítěznou cestu 
pro jednu zlatou olympijskou a dvě stříbrné olympijské medaile v letech 1980 a 1996. Jeho vize a 
schopnost předvídat budoucnost hokeje z něj dělá jednoho z největších a vysoce respektovaných lidí. 

 
Jeho knihy a jiná periodika nepotřebují souhlas, protože každý, kdo četl jeho literaturu, ví, že Horst 
vám dává něco víc - já budu vždy vděčný mistru za sdílení jeho znalostí, bez nichž bych se nikdy 
nepustil do koučování. 

 
S každým dalším rokem se mistr stává lepším - stejně jako zraje dobré víno a přeji mu mnoho 
úspěchů v jeho další činnosti. 
 
 

Cedric D'Souza 
Indian Hockey National Coach - olympijské hry 1996 
      a výkonný ředitel indické hokejové federace 
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HORST WEIN - RESUMÉ 
- Magister tělesné výchovy z Deutsche Sporthochschule Köln 
- Lektor tělesné výchovy na Universität Münster, Techn. Universität München a na Instituto Nacional de  
   Educación física v Barceloně 
- Technický ředitel Královské španělské hokejové federace v letech 1973-1984 a trenér národního týmu, který  
    vyhrál 2. Evropský pohár národů a na XXII olympijských hrách získal olympijské stříbro. 
- První trenér západního světa, který byl pozván do Sovětského svazu vyškolit jejich nejlepší hráče 
- Master Coach Mezinárodní hokejové federace (FIH) 
- Ředitel sportovního oddělení organizačního výboru XX olympiády v Mnichově a asistent při organizaci  
   Asijských her v Teheránu 
- Pravidelně spolupracuje s Mezinárodním olympijským výborem "Olympijská solidarita" 
- Lektor "Centra výzkumu a vývoje" (CEDIF) Královské španělské fotbalové federace a Andaluské  
   fotbalové federace od roku 1995 

 
- Poradce při proškolování trenérů fotbalu (soccer) na 
UNITED NATIONS-Program rozvoje a míru pro jihoamerické fotbalové školy, 
"Inter" Milán (Itálie), 
Universidad Nacional Autónoma de México ("Pumy"), 
Mládežnická fotbalová federace Uruguaye (Comisión Nacional de Baby Fútbol, 
Cruz Azul de México, Club de América (México), 
Club Atlético de Montevideo Peñarol, Club de Fútbol Nacional de Montevideo (Uruguay), 
Villareal, Real Sociedad de San Sebastián, FC Alavés (España), 
"Universidad de Fútbol" Pachuca a FC Pachuca (México), 
Universidad Católica de Chile, INAF-Instituto Nacional de Fútbol (INAF) de Chile, 
Santa Fe de Bogotá, Deportivo Cali, Escuela Nacional de Deporte (Kolumbie), 
FC Sunderland, Arsenal Londýn a Leeds United (Anglie), 
US Youth Soccer Association, Lousiana Soccer Association (USA), 
Necaxa (México), Rayados de Monterrey, FC Laguna Torreón (México), 
Universitario de Deportes de Lima, Lima a Alianza Sporting Cristal (Perú) 
Escuela Superior de Entrenadores de Fútbol (Eseful) v Limě (Peru) 
Vedoucí trenér Nike Football Club (UK), 
Skotský fotbalový svaz, Federación Costarricense de Fútbol,  
Federación Salvadoreña de Fútbol, Sdružení národních fotbalových trenérů Ameriky (NSCAA) 
Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras, Unión de Fútbol Centroamericana, 
Fotbalový svaz Zambie, Federación de Fútbol del Norte de Maruecos 
Schalke 04, Bayer 04 Leverkusen, Mainz 05, St.Pauli Hamburg, MSV Duisburg (Německo), 
Mezinárodní vzdělávací systémy managementu (Finsko), 
Severoirský Institute of Coaching, (NIIC), 
Federación Mexicana de Fútbol (Escuela Nacional de Directores Técnicos-ENDIT), 
Federación Peruana de Fútbol, dánský fotbalový svaz, fotbalový svaz Finska, 
Federación Colombiana de Fútbol, 
Deutscher Fussball Bund (DFB), TSG Hoffenheim 1898 (Německo) 
 
- Zapojen jako kouč v 5 olympijských sportech v 53 zemích 

 
- Autor 34 sportovních textových knih, jednoho Multimediálního kurzu Football Coaching Courses,  jednoho 
hokejového CD, 3 videí, jednoho DVD o vývoji herní inteligence v mládežnickém fotbalu a četné články 
v časopisech a na webových stránkách, některé zveřejněny ve španělštině, korejštině, řečtině, němčině, 
angličtině, holandštině, italštině, japonštině, portugalštině, dánštině a ruštině. 

 
e-mail: horstwein@erresmas.net   Tel: 0034-93-6746246 

 
 

mailto:horstwein@erresmas.net
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Poté, co jsem přihrál míček na vaši stranu, 
je teď řada na vás skórovat! 

 

 

 
"Včera v noci bouře zničila střechu mého domu. Teď vidím měsíc jasněji. " 

Japonský filozof Haiko 

 
Bouře nápadů zahrnutých do této knihy mohou zničit vaši budovu 
koučování, ale doufám, že vám pomohla vidět nyní proces výuky a 
tréninku hokeje jasněji. 
  



Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 417 z 418 
 

 

Bibliografie 
 
Almond, L. 1983. “Teaching games through action research.” Pp. 185-197 in Teaching Team Sports. 
Roma: Comitato Olimpico Nazionale Italianio/Scuola dello Sport. 
 
Andresen, R., and G. Hagedorn. 1976. Zur Sportspiel-Forschung, Band 1. Berlin: Bartels und Wernitz. 
 
Blázquez Sánchez, D. 1995. La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: INDE 
Publicaciones. 
 
Diem, C. Lectures author attended at Deutsche Sporthochschule Köln, 1960s. 
 
Dietrich, K. 1968. Fussball Spielgemäss lernen-spielgemäss üben. Schorndorf (Germany): Verlag 
Hofmann. 
 
Dietrich, K., and G. Landau. 1976. Beiträge zur Didaktik der Sportspiele, Teil 1. Spiel in der 
Leibeserziehung. Schorndorf (Germany): Verlag Hofmann. 
 
Durand, M. 1988. El niño y el deporte. Barcelona: Ediciones Paidos. 
 
Gallahue, D. 1973. Teaching Physical Education in Elementary Schools, 5th edition. Philadelphia: W.B. 
Saunders Company. 
 
Gallahue, D., and B. MacClenaghan. 1985. Movimientos fundamentales: su desarrollo y  
rehabilitación. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana. 
 
Gould, D., and M. Weiss, eds. 1987. Advances in pediatric sport sciences, vol. 2. Champaign, IL: 
Human Kinetics. 
 
Halliwell, W. 1994. “The motivation in team sports,” Apuntes de Educación Física y Deportes, no. 35 
(Barcelona), 51–58. 
 
Leitner, S. 1991. So lernt Man lernen. Freiburg (Germany): Herder Verlag. 
 
Leitner, S. 1972. So lernt Man lernen. Freiburg (Germany): Herder Verlag. 
 

Mahlo, F. 1981. La acción táctica en el juego. La Habana: Ed. Pueblo y Educacíon. 

 
Martin, D. 1982. Grundlagen der Trainingslehre. Schorndorf (Germany): Verlag Hofmann. 
 
Millmann, D. 1979. The Warrior Athlete—Body, Mind, and Spirit. Walpole, NH: Stillpoint Publishing. 
 
Morehouse, L., and L. Gross. 1977. Maximum Performance. New York: Mayflower Granada 
Publishing. 
 
Mosston, M. 1988. La enseñanza de la educación física. Buenos Aires: Ediciones Paidos. 
 
Ostrander, S., N. Ostrander, and L. Schroeder. 1979. Leichter lernen ohne Stress– 
Superlearning. Bern: Scherz Verlag. 
 



Český svaz pozemního hokeje 
metodický materiál pro trenéry 
 

Stránka 418 z 418 
 

Pierce, W., and R. Stratton. 1981. “Perceived sources of stress in youth sport participants.” In 
Psychology of Motor Behavior and Sport. Champaign, IL: Human Kinetics. 
 
Robbins, A. 1987. Poder sin limites. Barcelona: Ediciones Grijalbo. 
 
Spackmann, L. 1983. “Orientamenti practici per l’insegnamento dei giochi.” In L’insegnamento dei 
Giochi Sportivi. Roma: CONI–Scuola dello Sport. 
 
Thorpe, R., and D. Bunker. 1983. “A new approach to the teaching of games in physical education 
curriculum” In Teaching Team Sports. Roma: CONI - Scuola dello Sport. 
 
Thorpe, R., D. Bunker, and L. Almond, Eds. 1988. Rethinking games teaching. Northans (England): 
Loughborough University. 
 
Wahlsten, J., and T. Molley. 1995. Quality ice hockey, Vol. 2. of Understanding and Learning the 
Game of Ice Hockey. Helsinki: Finlands Ishockeyförbund. 
 
Wein, H. 1999. Fútbol a la medida del adolescente. Sevilla: Federación Andaluza 
 

Wein, H. 2005. Fútbol la medida 

 


