
Kapitola 3: Hry pro základní dovednosti a 
způsobilosti

Úroveň 1

„V každé lidské bytosti existuje skryté dítě, které si chce hrát"
Friedrich Nietzsche

     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. 

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."

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.

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. "

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.

•  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.



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.



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.

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.

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."

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.

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.

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)?

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").

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.



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).



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.  





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.



• 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. "



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.

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.

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.

"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. "

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
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.

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  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



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.



• 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.



• 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.





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".



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 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. 
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,
 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),



 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).



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.

 
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. 

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, 
- 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.



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).



"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.

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").



 
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.

 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.

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.

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).



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.



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.



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. "



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



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.



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.



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.

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.



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. "



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. "



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.



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. "



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. "



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).



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

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.





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



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).

VĚK

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

max. síla

výbušná síla
W MM   WWW MMM WWW

síla odporu
W

aerobní odpor
MM       WW MMM WWW

anaerobní odpor
W

rychlost reakce
MM       WW MM      WW MMM WWW

W MMM WWW

flexibilita
MM      WW MM       WW MMM WWW MMM WWW MMM WWW

Fyzické kapacity 
pro trénink

M             
WW

MM         
WWW

M             
WW

M             
WW

MM        
WWW

M                 
     W

M                
W

MM         
WW

M             
WW

MM      
WWW

M                 
W

M               
W

max. cyklická a 
acyklická síla

M             
WW

MM         
WW

MM         
WW

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.

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



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.



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 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.

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.

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.



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.



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. "



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. 



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.
"



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.

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."

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

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.

SOUTĚŽ PRO TÝMY TVOŘENÉ 2 HRÁČI:

EVROPA proti AFRICE
Týmy Itálie Německo Belgie Wales

jména hráčů

Týmy J. Afrika Keňa Zimbabwe Ghana
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.

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"


