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Úroveň 3

"Když uděláme to, co jsme udělali vždy, nikdy nedospějeme dále. "
Pochopit hokej zahrnuje pochopení, jak se hra vyvíjí a probíhá. Trenér musí naučit

hráče nejen mnoho individuálních i  týmových dovedností,  ale také dovednosti

myšlení. Bez pochopení nejběžnějších situací, které se vyskytují ve hře, je těžké
přijmout správná rozhodnutí; na druhé straně nelze tato rozhodnutí provést bez

zvládnutí  herních  dovedností.  Nejpřirozenější  způsob,  jak rozvíjet  "dovednosti
čtení a reakce" je vystavit mladé hráče mnoha různým zjednodušeným hrám,
které učí hráče, jak být na správném místě na hřišti v pravý čas.  To je

přesně to, k čemu jsou určeny zjednodušené hry v Úrovni 3. 

Čtení hry znamená sledovat a analyzovat umístění spoluhráčů, soupeřů,  míčku,

stejně jako rychlost a směr hry. Tato schopnost umožňuje účastníkům předvídat
příští hru.

TŘI ZÁKLADNÍ HERNÍ SITUACE 
Vše, co se děje na hokejovém hřišti se vyskytuje v jedné z těchto tří situací: 

1. Míček je ztracen a ani jeden tým jej nemá. 

2. Tým má míček v útoku. 

3. Tým je v obraně, brání soupeři ve skórování. 

Tyto tři podmínky se často střídají, ale během každé z nich je hráč musí neustále
číst a reagovat na ně. Jak reagovat závisí na pozici hráče ve vztahu k míčku a
jeho  blízkosti  k  vlastní  brance  týmu.  Zlaté  pravidlo,  předpoklad  předvídání
jakéhokoli herní situace je, že hráč musí sledovat hru, aby mohl vnímat situaci,
teprve potom může reagovat. Otočení se zády ke hře (jak činí například mnoho
vysunutých útočníku, když obdrží míček) je zásadní chybou.

Hra při ztrátě míčku 



Reakce hráče, který je nejblíže ztraceného míčku určuje, zda tým bude v útoku
nebo v obraně. První myšlenka tohoto hráče by měla být defenzivní, dokud on

nebo ona nemůže perfektně přečíst situaci.
Obecně platí, že nejbližší reakcí hráče na ztracený míček je, aby se stal hráčem

s míčkem (aby jej získal).  Zatímco došlo ke ztrátě míčku, všichni  ostatní  hráči
podílející se na herní situaci (spoluhráči možného útočníka a ti, kteří jsou možní
obránci)  musí  znát  v  předstihu  jejich  role  v  případě,  že  jejich  týmový kolega
vyhraje, prohraje, nebo se zapojí do hry o ztracený míček.  Dokáže  během hry  
o ztracený míček hráč správně rozpoznat svou blízkost nebo blízkost k míčku? 

Ví, jak vyhodnotit svou vzdálenost k míčku (v souvislosti  s  tím i k nejbližšímu

soupeři), s přihlédnutím ke své a soupeřově rychlosti? Když situace není jasná,
dokáže  rozeznat,  zda  mu  jeho  vzdálenost  od  vlastní  branky  umožňuje  učinit

ofenzivní  nebo  defenzivní  rozhodnutí?  Statistiky  ukázaly,  že tým,  který

vyhraje nejvíce ztracených míčků, obvykle také vyhrává zápas.  Proto, k
vylepšení počtu znovu získaných ztracených míčků, by se hráči měli soustředit na
získání těchto ztracených míčků! 

Ofenzivní hra 
Ten hráč, který je nejblíže k míčku volí mezi obehráním svého protihráče nebo
přihrávkou, ale měl by také zvažovat pozice svých spoluhráčů dále od míčku.

Někteří z nich by jej mohli podpořit a připojit se k útoku. Čím více podpory hráč s

míčkem  dostává,  tím  má  více  možností. Měl  by  mít možnost  nejméně  tři
bezpečných přihrávek na své spoluhráče, kteří svým volným během dávají šířku a

hloubku útoku  a  pomáhají  roztáhnout  obranu.  Šířka  útoku  je určena tím,  jak
daleko  jsou  pozice,  které  spoluhráči  obsadili  u  postranních  čar  a  zda  zaujali

všechny útočné pozice. Záleží také na tom, kde jsou spoluhráči v centrální části,
z  níž  je  nejjednodušší  pohyb s míčkem nebo přihrát  míček.  Hloubka  útoku  je

vzdálenost mezi hráči, kteří jsou nejblíže a nejdále od míčku v poli. Kdykoliv je to

možné, měla by být nízká, střední a velká hloubka pro útok.

Má velký význam jak rychle se uskuteční přechod z obrany do útoku a obráceně.

Moderní  hokej  je  hra  rychlých  přechodů. Nejvíce nebezpečné  útočné  situace
mohou  být  vytvořeny  po úspěšném napadení,  když  nový  útok  je  uskutečněn

doslova  během vteřiny.  Obecně to  ale  zabere  více  času  pro obránce,  aby  si
uvědomili, že musí změnit své role. 

Útočníci,  kteří  využijí  rychlý  přechod  z  obrany  do  útoku,  obecně útočí  do
neorganizované obrany, zatímco pomalý přechod může mít za následek, že útok
je již veden proti organizované obraně.



První hráč, který buď přehraje svého soupeře a vede míček ve hřišti  (nebo jej
přihraje na nejbližšího svého spoluhráče) a jeho nejbližší spoluhráč jsou klíčoví

hráči.  Když  útočník  bez  míčku  vytváří  možnosti  přihrávek,  přechod se  stává
mnohem rychlejší než v případě, kdy je držitel míčku nucen běžet s míčkem s
cílem vytvořit pro sebe prostor a čas.

Defenzivní hra 
Hráč druhého týmu, který nebyl tak blízko k míčku, když došlo k jeho ztrátě, se
stává obráncem. On je klíčovým hráčem pro obranu: koneckonců, jeho rychlost a
druhy  pohybů  určí,  jak  musí  jeho  spoluhráči  bránit.  Pokud  je  agresivní,  jeho
spoluhráči brání osobně jeden na jednoho, ale pokud je první hráč pasivní, jeho
spoluhráči brání pouze zónově.

Měl by rychle vyvíjet tlak na hráče s míčkem a ve stejné době by měl dostat
bezprostřední podporu od nejbližšího spoluhráče a zbytku bránících hráčů. Role
těchto obránců závisí na jejich vzdálenosti od míčku a také zda jsou druhý, třetí,
čtvrtý nebo pátý nejbližší hráč k napadajícímu spoluhráči. Zatímco čelí míčku a
protihráči současně s kroužením nebo otáčením hlavy po celou dobu, obránce se
může rozhodnout  napadnout  soupeře,  aniž  by zapomínal  na výběr  správného
postavení mezi útočníkem a svou vlastní brankou. Zmenší nejbližší bránící hráč
prostor  a  času  držitele  míčku?  Získá  okamžitou  podporu  od  svého  bránícího
spoluhráče?  Dá  celá  obranná  skupina  ještě  okamžitou  podporu  napadajícímu
hráči poté, kdy se zdá zřejmé, že soupeř získá volný míček? Hráč s míčkem, který
je napadán nejbližším obráncem, často není nejnebezpečnějším hráčem, ale je to
někdo z potenciálních příjemců míčku.

Součástí práce trenéra je sledovat, jak jeho obránci provádějí tyto čtyři typy hry
nebo role:
1. Jako hráč s míčkem 
2. Hráč napadající držitele míčku 
3. Hráč podporující držitele míčku 
4. Hráči, kteří pokrývají napadajícího obránce nebo oblast dál od míčku 
Čím více mladý hokejista chápe hru, tím lépe on nebo ona bude schopen vidět,
číst a reagovat na všechny herní situace.

Foto: Dušan Hrazdíra
"Mládež spíše preferuje, aby byla stimulována než aby dostávala

instrukce"!
Johan Wolfgang von Goethe

ORGANIZACE TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY 
Zde je několik doporučení pro strukturování tréninku pro hráče mladší než 12 let:

1. Místo úvodního zahřívání (které není povinné pro děti mladší než 12 let), by
měl  trénink  vždy  začínat  zjednodušenou  hrou,  ve  které  trenér  představuje
konkrétní herní problémy související s několika hráči z každého týmu.



2. Během 10 minut hry sledovat a analyzovat technické a taktické herní výkony
hráčů. Po této hře zařaďte a provádějte sérii opravných cvičení ke zdokonalení
problémových situací, které jste objevili. 
Volba těchto opravných cvičení závisí na technicko-taktických aspektech, které
snížily kvalitu hry (například můžete pracovat na napadání ve správný okamžik,
ani příliš pozdě ani příliš brzo nebo na dovednostech příjmu míčku).

3. Po tréninku samostatných dovedností (vždy vnímáno jako funkce výkonnosti
ve zjednodušené hře), tuto hru vyhodnoťte. Podívejte se, zda tyto nedostatky,
které jste předtím zaznamenali, byly odstraněny pomocí korekčních cvičení nebo
zda je také ještě třeba zlepšit jiné aspekty hry. Prostřednictvím systematického
dotazování od vás jako trenéra mohou hráči obdržet vědomí důležitosti specifické
hokejové znalosti; požádejte je, aby pracovali podle správných vzorů.

"Když  budete  znát  sám  sebe  a  znát  vaše  soupeře,  zvítězíte
v každé bitvě. Úspěch se skládá z řady malých denních vítězství. " 

Sun Tsu

Další tréninkové tipy: 

• Chcete-li usnadnit pozorování, analýzu, rozhodování a motorickou odpověď od
mladých  hráčů,  nikdy  by  se  nemělo  více  než  šest  dětí  za  tým  účastnit  ve
zjednodušené hře.

• Prostor, ve kterém se odehrává zjednodušené hra, by měl být zpočátku spíše
široký a hluboký, aby dal hráčům dostatek času se rozhodnout pro pohyby a dost
prostoru  pro  jejich  provedení.  Pouze  
v  případě,  že  úroveň  techniky  je  dostatečně  vysoká,  aby  pozornost  hráčů
upozornila na další neodmyslitelné aspekty v hokejové hře, měl by kouč snižovat
čas a prostor. Postupně pak se tyto parametry podobají těm z oficiální soutěže. 

•  Vzdělávání  a  zdokonalování  základních  dovedností  a  schopností  musí  být
považováno za důležitou součást každého tréninku.  Čím  více herních situací
budete prezentovat hráčům v tréninku, tím více budou schopni přenášet
zkušenosti do hry.

• Mělo by být samozřejmé, že se střídají cvičení a hry s vysokou intenzitou s těmi
s nízkou intenzitou.

• Vzhledem k tomu, jak se zlepšují herní schopnosti, měly by být mnohostranné
hry zařazovány stále méně často do tréninku. Mnohostranné hry, kromě toho,
že jejich používání přispívá k intenzitě, variabilitě a zábavě v tréninku, jsou také
nedílnou  a  důležitou  součástí  rozvoje  základních  schopností  a
způsobilostí.



• Trénink koordinačních dovedností  a fyzických schopností  (např.  různé druhy
odporu, rychlosti a síly) by měl být nedílnou součástí obsahu tréninkové jednotky.

• V této fázi, v Úrovni 3, díky zlepšení hráčského vnímání a schopnosti abstrakce,
namísto vysvětlení určené dovednosti  nebo taktického prvku v detailu, trenéři
potřebují zajistit pouze ukázku provedení.
To je obvykle dostatečné, aby to hráčům umožnilo reprodukovat s lehkostí stejný
vzor.

•  Je  obzvláště  důležité pro trenéry přistupovat  ke všem stejným způsobem a
neprojevovat  zvýhodňování.  Obecně  platí,  že  jsou  předpubertální  hokejisté
spokojeni s jejich trenéry v případě, že jsou spravedliví ke každému.

"Vědět, kdy se nehýbat, je stejně důležité jako vědět, jaký pohyb
udělat."



ZJEDNODUŠENÉ HRY PRO 3 PROTI 3 
Zjednodušená hra je stále ideálním rámcem pro objevování, pochopení a řešení
konkrétních problémů souvisejících s hrou.
 

1. zjednodušená hra: 
ZVLÁDNUTÍ DRŽENÍ MÍČKU 3 PROTI 1 

Vyznačte dva sousedící čtverce o straně 8 až 10 metrů. V jednom drží tři útočníci

míček proti jednomu obránci. Ve vedlejším čtverci čekají dva spoluhráči obránce
na přihrávku od svého spoluhráče, pokud jeho nebo její obrana 1 proti 3 uspěje.

Jakmile bránící tým získá míček, bývalý obránce se připojí ke dvěma spoluhráčům
ve vedlejším čtverci se snahou společně udržet míček v jiné situaci 3 proti 1.

Přepnutí hry z jednoho do druhého čtverce také nastane, když jeden z útočníků
poruší  pravidla  nebo  útočníci  hráli  s míčkem  po  stanovenou  dobu.  V  obou
případech obránce přihrává z postranní čáry na jednoho spoluhráče v přilehlé
oblasti,  s obránci  ve vzdálenosti  nejméně 3 metry.  Bezprostředně po úspěšné
přihrávce se tento hráč připojí k členům svého týmu v přilehlé oblasti. Tady je
jejich úkolem udržet vlastnictví míčku v nové situaci 3 proti  1. Pokud jednomu

obránci dojde energie, může se on nebo ona vyměnit se spoluhráčem z přilehlého

čtverce.  Po  5  minutách  nácviku  zorganizujte soutěž  
s jedním hráčem ve vedlejším čtverci, který bude počítat sekundy držení míčku.

Doba trvání hry: tři intervaly po 3 minutách. Po 9 minutách hry je vítězem tým,

který dosáhne nejlepší  čas.  Po každé změně plochy (čtverce) dojde k výměně
hráče u bránícího družstva.



"Hráč  by se  měl  vždy snažit  dosáhnout  toho,  že  místo  aby byl
závislý na svém soupeři, měl by učinit svého soupeře závislým na
sobě. Jak? Tím, že bude mít vždy v držení míček."

Pep Guardiola

Variace: 
* Po přihrávce na spoluhráče se musí útočník přesunout alespoň 5 metrů ze své
předchozí pozice.
Použití  tohoto  pravidla  pomáhá  rozvíjet  orientaci  jednotlivých  hráčů  a  jejich
vnímání.

*  Chcete-li  podpořit  kontrolu  nad  míčkem,  uložte  útočníkům  povinnost  hrát
přihrávky vzduchem. Přihrávky po zemi zakažte. 

* Počítejte počet po sobě jdoucích přihrávek hraných výhradně bekhendem.

* Počítejte počet přihrávek prvním dotykem během jednoho držení míčku týmem.

* Zařaďte tři útočníky proti jednomu obránci v obou hracích plochách. Vyhrává
skupina, která udrží míček déle.

Cíle tréninku: 
* Naučit se nehrát míček do dosahu hráčů soupeře. 

* Naučit se přihrát s přesným načasováním, ne příliš brzy a příliš pozdě. 

* Naučit se kdy přihrát a kdy driblovat. 

*  Naučit  se  přihrát  přesně,  dost  rychle  a  bez  předešlé  signalizace  dráhy
přihrávky. 

* Po přihrání míčku být připraven jej znovu přijmout; naučit se podporovat držení
míčku spoluhráčem a zvážit podporu, kterou mu poskytují jeho spoluhráči. 

* Jako obránce se naučit napadat držitele míčku a předvídat soupeřovou hru. 

Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence:

Kam by se měli v ideálním případě umístit dva spoluhráči obránce vedle
něj?  Vysvětlete proč! 
Bylo  by  ideální,  kdyby  se  2  spoluhráči  nabízeli  pro  přihrávku  tak  daleko  od
středové čáry, jak je to možné.  Přitom pak budou mít dostatek času na příjem a
zpracování míčku (protože obránci jsou daleko) jakož se i rozhodnout o dalším
svém tahu.

Jaké  jsou  úkoly  3  útočníků,  kteří  by  měli  zachovat  držení  míčku  tak
dlouho, jak je to možné?



Obecně platí, že by měl být míček přihráván pouze tehdy, když je držitel míčku
pod tlakem. V případě, že oba spoluhráči podporují držitele míčku, by přihrávka
měla  být  provedena  na  lépe  umístěného  hráče,  který  je  dále  od  jediného
obránce. 
Ale  v případě,  že  nikdo  není  k  dispozici  pro  přihrávku,  může  hráč  s  míčem
driblovat  do  volného  prostoru,  aby  získal  nějaký  čas  pro  přihrávku  nebo  pro
vyhledání lepší možnosti pro přihrávku.
Při  driblingu  by  měl  útočník  chránit  míček  vlastním  tělem,  umístěným  mezi
obránce a míček.
Každá  přihrávka  musí  mít  dostatečnou  rychlost  a  její  směr  by  neměl  být
signalizován očima nebo jakýmkoliv pohybem těla.
Po  úspěšné  přihrávce  by  se  přihrávající  hráč  měl  okamžitě nabízet
v neobsazeném prostoru. 

Kdy by se měl útočník vyhnout přihrávce a místo toho držet míček blízko
u svých nohou?  
V případě, že nevidí  žádnou možnost přihrávky,  by měl držet míček ve svém
vlastnictví a driblovat do neobsazeného prostoru, kde by mohl získat nové úhly
pro přihrávku.

Jak by měl napadaný útočník řešit situaci 1 proti 1? 
Hráč s míčkem musí  umístit  své tělo  mezi  obránce a míček a chránit  jej  tak
dlouho, dokud nedostane podporu od spoluhráče.

Foto: Dušan Hrazdíra 

Jaké jsou vlastnosti dobré přihrávky? 
Dobrá  přihrávka  vždy  dorazí  ke  spoluhráči,  který  není  okamžitě  pod tlakem
obránce. Dobrá  přihrávka  není  provedena  příliš  brzy  nebo  příliš  pozdě  a
umožňuje spoluhráči hrát s míčkem v příznivějších podmínkách. Dobrá přihrávka
má  dostatečnou  rychlost  a  bude  provedena  bez  toho,  aby  obránci  byl



signalizován úmysl přihrávajícího. Dobrá přihrávka je obecně hrána po zemi, kde
může být lépe a rychleji zpracována než přihrávka vzduchem.

Proč bychom se  přihrávkám vzduchem měli  vyhnout,  pokud je  cílem
zachovat držení míčku? 
Přihrávky  hrané  po  zemi  jsou  rychlejší  a  snáze  zpracovatelné  než  přihrávky
vzduchem.

Řekněte  mi,  kdy  v  této  konkrétní  hře  vzniká  ideální  okamžik  pro
přihrávku? 
Když je útočník pod plným tlakem soupeře, měl by raději přihrát. To znamená, že
přihrávka se narodí z nevyhnutelnosti.  

Vysvětlete, co je úkolem hráče, který přihrál úspěšně míček! 
Ihned po jeho úspěšné přihrávce by měl opustit svou pozici a nabídnout se zase v
oblasti, která není kontrolována žádným soupeřem.



Když  je  cílem  týmu  udržet  míček  měli  byste  přihrát  míček do  běhu
svému spoluhráči, nebo přímo jemu na forhend?
Pro usnadnění příjmu míčku svým spoluhráčem by měl být míček přihrán přímo
na jeho forhend.

Kdy musíte hrát blížící se míček přímo (s jedním dotykem) a kdy se máte
rozhodnout jej ovládnout? 
V případě, že mne soupeř napadá v okamžiku obdržení míčku, tak jej hraji prvním
dotykem a nechci jej ovládnout, protože to zahrnuje rizika ztráty míčku. 

V případě,  že  útočník ztratí  držení  míčku, co od něj  očekáváme, aby
udělal? 
Útočník (stejně jako všichni jeho spoluhráči) by měl přejít do obranné funkce bez
vytvoření pauzy mezi útočením a bráněním.

Co udělá inteligentní obránce, když předstírá, že chce získat míček od 3
útočníků (situace 1 proti 3)? 
Přistupuje k držiteli míčku diagonálně takovým způsobem, že jej pobízí k tomu,
co obránce očekával: Přihrání míčku soupeři, kterého obránce záměrně nehlídal.

Opravná cvičení: 
Většina her v "Přihrávky, příjem míčku a hry se střelbou", stejně jako všechny
zjednodušené  hry  
2 proti 2 jsou dobrý materiál pro opravná cvičení.

"Není správné hodně pomáhat hráčům a dělat pro ně věci, které 
by mohli a měli dělat na vlastní pěst."



2. zjednodušená hra: 
RYCHLÝ ÚTOK 

Vytvořte hřiště pro hru 5 proti 5 nebo 6 proti 6. Rozdělte děti na tři útočníky a tři
obránce,  
s přídavným brankářem. Tři útočníci začínají s míčkem od středové čáry a snaží
se  porazit  obránce  („zametače"),  který  se  nachází  v  přední  části  střeleckého
kruhu.  Když se útočníci  poprvé dotknou míčku na středové čáře,  dva obránci
nacházející se 8 až 12 metrů za nimi začínají pronásledování a snaží se pomoci
zametači, který dělá všechno proto, aby útok zpomalil.
Útok končí 
• když je dosaženo branky, 
• když útočníci poruší pravidla, 
• když míček opustí hrací plochu, nebo 
•  když  se  obránci  dokáží  dotknout  míčku  třikrát  po  sobě,  nebo si  jej  přihrát
jednou mezi sebou.  

Když se obránci dopustí porušení pravidel uvnitř kruhu, bude nařízen trestní úder
ze 7 m proti neutrálnímu brankáři. Po pěti rychlých útocích si oba týmy vymění
postavení a funkce, dokud každý tým nebude bránit a útočit 10 krát. Po každém
útoku dojde k výměně "zametače". Ve druhé sérii útoků musí hráči v útoku stejně
jako v obraně hrát na jiných postech. Obránci, kteří podporují zametače, můžou
nyní také začínat z různých pozic na obou postranních čárách.

Po prvním tréninku použijte otevřené otázky pro práci s vašimi hráči, jak by mohl
být rychlý útok nejúčinnější vzhledem k driblingu nebo přihrávkám, kdy driblovat,
kdy přihrát a kam utéct bez míčku.

Variace: 
•  Po  úspěšném  napadení  nebo  zastavení  musí  obránci  přihrát  míček  přes
středovou čáru nebo přes jednu ze dvou branek, které by měly být postaveny na
středové čáře v pozicích křídel. 
•  Útočníci  si  nesmí  přihrát  míček  více  než  třikrát  (nebo  můžete  určit  pouze
dvakrát).



• Tři  útočníci  hrají  proti  dvěma obráncům,  s jedním napadajícím zezadu (tato
varianta je určena pro pokročilejší hráče.)

"Postoj hráče je pro trenéra důležitější než jeho schopnosti."

Cíle tréninku: 

•  Upevnit  provádění  základních  dovedností  driblování,  přihrávání,  příjmu  a
skórování ve vysoké rychlosti.

• Vytvořit správné návyky pro protiútok: například chtít přihrát míček z hloubky
pole  přímo  do  dráhy  spoluhráče,  přijímat  míček  v  běhu,  používat  přihrávky
z prvního dotyku místo příjmu a ovládání míčku před provedením přihrávky. 

• Naučit se číst hru: vědět, kdy přihrát a kdy ne, vždy s ohledem na akce tří
obránců, což je podmínka útočné hry.

• Naučte se vyhledávat efektivní útok. Tři útočné akce jsou lepší než čtyři.  Po
dopravení míčku na centrálního obránce před kruhem, úhlopříčná přihrávka do
běhu jednoho z podporujících spoluhráčů na obou stranách umožní spoluhráči,
který běží z pozice křídla do pozice vnitřního útočníka, dostat se k dobré střelbě z
dobrého úhlu. To nakonec zajistí úspěšné zakončení rychlého útoku.

• Naučit se spolupracovat v obraně a systematicky zbrzdit protiútok když je tam
příliš málo podporujích spoluhráčů. 

Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence:

Který z 3 útočníků by měl mít míček při zahájení rychlého útoku? 
To závisí na postavení 3 obránců před a za útočníky. Obecně by měl mít míček
střední  útočník,  protože  má  nejkratší  cestu  ke skórování  a  nejlepší  možnosti
přihrát.

Jak  střední  útočník  zahájí  rychlý  útok? Pomocí  přihrávky  na  jedno  z
křídel nebo s rychlým driblingem?
Přihrávka  na  jedno  z  křídel  by  mohla  zpomalit  útok  a  dát  2  obráncům
přicházejícím zezadu příležitost zasáhnout. Ale když se střední útočník s míčkem
rychle pohybuje do prostoru na levé nebo pravé straně středního obránce, tak jej
nutí,  aby opustil  jeho pozici  uprostřed. Pak musí  být  provedena přihrávka do
opačné strany do běhu druhého křídla, které mezitím zaujalo více centrální pozici
u tyče nejblíže k němu. To mu umožní optimální úhel střelby. 
Foto: Dušan Hrazdíra 

Kdy nastane nejlepší okamžik pro provedení přihrávky? 
Když je střední obránce zaměstnán napadením tak může být zahrána přihrávka
do běhu jednoho  z podporujících  spoluhráčů.  Dobré  načasování  přihrávky  (ne



příliš pozdě, ani ne příliš brzy) stejně jako její směr nedovolí žádnému z obránců,
aby se zabránil útočníkovi v převzetí míčku a vystřelení na branku v této situaci
2 proti 1.

Které faktory musí střední útočník vzít v potaz před přihrávkou? 
Přihrávka nezávisí jenom na pozici středního obránce (je obránce v čelní nebo v
boční pozici?), ale také na chování a blízkosti 2 obránců, kteří se vrací zpět zpoza
3 útočníků stejně jako na dostupnosti obou podporujících křídel (kdo má lepší
úhel pro střelbu?).

Jaká je ideální pozice středního útočníka, když je jedno z křídel v držení
míčku?
V případě, že střední obránce napadá křídlo v držení míčku, střední útočník by se
měl pohybovat zpět nebo běžet do prostoru za obránce (nabídnout se pro kolmou
přihrávku). Třetí  útočník  se  vždy přizpůsobí  tomu,  co  dělají  jeho  další  dva
spoluhráči.

"Zařazení opravných cvičení nebo her je důsledkem obtíží, které
trenér pozoroval během celkového provádění zjednodušené hry."



Jaké jsou úkoly obou útočníků bez míčku? 
Mají podporovat držitele míčku, vždy zůstávat za míčkem (není to ale nutnost,
platilo  to,  když  se  ještě  hrálo  na  ofsajd) a  umístit  se  dostatečně  daleko  od
obránce, aby jej tento nemohl napadat, když hledá pozici k vystřelení na branku,
v ideálním případě před nejbližší tyčí branky. 
To umožňuje optimální úhel střelby. 

Při přihrávce, které další poznámky byste chtěli přidat? 
Když útočník přihrává: 
-  neměl by nikdy signalizovat směr přihrávky a měl by obránce uvést v omyl
pomocí klamavých pohybů a fint nebo koukáním do jiného směru. 
- měl by směřovat míček do běhu spoluhráče, aby mu umožnil příjem míčku na
úrovni obránce nebo i za jeho úrovní. 
-  měl  by  se  okamžitě  nabízet  před  nebo za  držitelem míčku,  aby  útok  mohl
pokračovat.  
-  měl  by  to  udělat  s  preferencí  do  opačného  směru  pohybu  jeho  útočícího
spoluhráče. 
Když  by  vzal  soupeře  s sebou,  umožní  příjemci  své  přihrávky  přihrávku  na
opačnou stranu, aby měl jeho spoluhráč více času přemýšlet a jednat podle toho,
jak je obránce daleko. 

V případě, že je před ním neobsazený prostor, co by útočník měl udělat
s míčkem? 
Měl by proniknout s míčkem a hledat možnost vystřelit na branku. 

Řekni mi něco o úkolech dalších dvou útočníků, když třetí hledá možnost
pro vystřelení na branku? 
Nejprve  musí  zaujmout  pozici  pro  příjem míčku  a  v  případě,  že  třetí  útočník
vystřelil,  by  měli  dávat  pozor,  aby  zaujali  optimální  pozici  před  brankou  pro
dorážku. Přitom by  se  neměli  rušit  navzájem  a  neměli  by  přijít  do  blízkosti
brankáře.

Jak vyřešíte herní situaci, ve které máte číselnou převahu 3:1? 
V první řadě by neměl být ztracen žádný čas pro dokončení útoku před tím, než
osamocený obránce získá podporu zezadu.  To je důvod, proč by měli hrát tak
málo přihrávek, jak je to možné pro překonání obránce. Druhým aspektem je hrát
tak jednoduše, jak je to možné, aby se zabránilo zbytečným rizikům a chybám.
To se  stane,  když  hráč  s  míčkem přihrává  ve správný  čas (když jej  obránce
napadá), to znamená, že neumožňuje obránci kdykoliv znovu napadat přijímací
levé nebo pravé křídlo při jejich střelbě na branku.

Co může udělat osamocený obránce, když čelí třem útočníkům? 
Má 2 možnosti: 
1. Zpomalit  jejich  útok  pomocí  ústupu  ve  hřišti  a  získat  nějaký  čas  pro  své
spoluhráče,  aby  jej  podpořili. Pokud  tak  učiní,  numerické  oslabení  1:3  by  se
mohlo dostat do vyrovnané situace 3:3.



2. Měl by přinutit držitele míčku ve středu přihrát co nejdříve jak je to možné pryč
od branky na křídlo, které má obecně méně možností přihrát než střední útočník
a proto může být lépe směřováno. Navedení tří útočníků, aby provedli 2 nebo
více přihrávek, umožní jeho spoluhráčům ze středu hřiště, aby se připojili k němu
v obraně.
Zatímco zpomaluje útoku a ustupuje, měl by změnit svůj přístup v případě, že si
všimne, že míček je mimo kontrolu hráče s míčkem.

Jak ovlivňuje postavení dvou hráčů ve středu hřiště za 3 útočníky pohyb
útočníků? 
Před  zahájením  rychlého  útoku  držitelem  míčku  by  tento  měl  vnímat  a
analyzovat herní situaci (zejména postavení soupeře před ním a dvou za ním). V
závislosti  na jejich postavení by měl být míček vždy přihrán (v momentu, kdy
střední obránce projeví svůj záměr napadat) do běhu spoluhráči, který je nejdále
od záložníků vracejících se napadat.

Měli  by  se  oba  obránci  za  třemi  útočníky  pokoušet  napadat  hráče  s
míčkem nebo je lepší pokusit se zachytit přihrávky mezi nimi?
Zatímco se střední obránce snaží zpomalit individuální útok středního útočníka,
další dva obránci mohou získat nějaký čas, aby zaujali pozice ve hřišti, které jim
umožní zachytit přihrávku na kterékoli křídlo.
Každopádně by si 3 obránci měli vypracovat plán, jak zabránit třem útočníkům ve
skórování.

Jak by poslední obránce mohl ovlivnit útočnou hru? 
Když neřeší napadení soupeře, aby zpomalil jejich útok a když se pohybuje mírně
ven z centra do jedné strany, tak povzbuzuje hráče s míčkem přihrát míček do
opačného směru na útočníka nejdále od obránce. Když obránce zná tyto dvě
skutečnosti, může ovlivnit držitele míčku, aby přihrál způsobem, který očekával.

Opravná cvičení: 
Následující opravná cvičení by měly být zahrnuty do výcvikového programu tak,

jak bude potřeba.  

1. Driblovací hry a hry s napadením 
Podívejte se na "Driblovací hry" a zejména "Hry s napadením" v kapitole 3 "Hry

pro základní dovednosti a způsobilosti." 

2. Napadání zezadu 
Jeden útočník začíná s míčkem z čáry jedné střelecké zóny na hřišti pro hokej 5
proti  5.  Obránce  stojí
 1 m za útočníkem a následuje jej poté, co se dotkl míčku a snaží se jej úspěšně



napadnout před tím, než útočník může ovládat míček ve druhé střelecké zóně 10
m.

Pro úspěšné útočení směrem dopředu se musí útočník
• rychle pohybovat,  
•  zablokovat  cestu  obránci,  který  se  blíží  (aby  nedošlo  ke  kolizi  a  porušení
pravidel, musí obránce zpomalit rychlost jeho běhu), nebo
• naznačit zastavení míčku bekhendem; zatímco obránce reaguje na tuto novou
situaci  a  připravuje  se  k  napadení,  může  útočník  náhle  změnit  rychlost  a
uniknout.

Po třech útocích si obránce a útočník vymění funkce. Ujistěte se, že oba hráči
mají podobnou úroveň rychlosti běhu. 

3. Zpomalení útoku soupeře 
Přezkoumejte pravidlo o "trestu" v soutěži minihokeje. Toto cvičení používá šest
hráčů. Poté, co trenér dá vizuální signál, útočník ve středu hřiště na minihokej
dribluje s míčkem k jedné ze dvou soupeřových branek bráněných obráncem,
který  začíná  od  koncové  čáry.  Tento  obránce  se  snaží  „zavřít“  útočníka  a
směřovat jej do jedné strany hřiště. Zatím, po zahájení útoku, další čtyři hráči
(dva  útočníci  a  dva  obránci)  běží  z  opačného  koncové  čáry  do  hřiště,  aby
podpořili  osamoceného útočníka nebo k jeho napadení nebo aby zachytili  jeho
přihrávku. 

Gól  může být vstřelen pouze zevnitř střelecké zóny.  Útok tří  (jeden plus dva)
skončí, když
• jeden z útočníků skóruje, 
• útočníci ztratí míček a mají jej obránci, 
• útočník poruší pravidla, nebo 
• když míček opustí hrací plochu. 



Hráči si mění pozice pro druhý a třetí útok a týmy si vymění funkce po každé plné
rotaci. Vyhrává tým, který dokáže vstřelit nejvyšší počet gólů v šesti útocích. V
případě  faulu  jednoho  z obránců  musí  být  útok  opakován.  Jako  variace,  dva
podporující obránci a dva podporující útočníci smí začínat od čáry střelecké zóny
a tak vyvíjet větší tlak na útočníky.

"Dobrý trenér neukládá nikomu nic, jen pomáhá svým žákům
objevovat a přemýšlet."



3. zjednodušená hra: 
3 PROTI 1 PLUS OBRÁNCE, KTERÝ JEJ ZAJIŠŤUJE 

Hra, která zahrnuje šest hráčů, se hraje mezi dvěma střeleckými zónami hřiště na
hokej 5 proti 5 nebo mezi středovou čárou a střeleckým kruhem hřiště pro hokej
6 proti 6.
Vytvořte z kuželů dvě 15 nebo nejdříve 23 m široké branky na čáře kruhu a na
středové čáře (u 6 proti 6), nebo na čárách střelecké zóny u 5 proti 5. Tři hráči
jsou v držení míčku a začnou svůj útok ze středové čáry s cílem střídavě dopravit
míček  pod  kontrolou  do  střelecké  zóny  nebo  kruhu.  Obě  branky  hájí  jeden
obránce, který musí vždy zůstat na stejné čáře bez vstupu do hřiště. Jeden další
hráč hraje před ním a musí napadat jako první. Po provedení prvního útoku, s
nebo bez  úspěchu,  tři  útočníci  se  otočí  k  útoku  na opačnou  branku a  budou
napadáni stejným hráčem středu pole, který se také otočí a druhým obráncem,
který jej podporuje a zůstává vždy na brankové čáře.

Útok končí 

• vstřelením gólu driblingem přes jednu ze dvou branek z kuželů, 

• když míček opustí hřiště 6 proti 6, nebo 

• když jeden ze dvou obránců získá míček a dokáže provést přihrávku na jednoho
z jeho dvou spoluhráčů.

Doba trvání zápasu: tři intervaly po 2 minutách, dokud každý obránce hrál jednou
v každé pozici.
Útočníci si také mění své pozice každé 2 minuty. 



Variace: 
• Když hráč ve středu hřiště získá míček, můžou další dva obránci opustit jejich
pozice na koncových čárách a nabízet se pro přihrávku. Pokud si dokáží přihrát
dvakrát,  nyní  útočí,  zatímco bývalí  tři  útočníci  musí  převzít  obranné pozice a
funkce.

• Po driblování s míčkem přes brankovou čáru musí útočníci neprodleně vystřelit
na branku, hájenou neutrálním brankářem.  

Cíle tréninku: 
Podívejte se na první zjednodušenou hru 3 proti 3, která má stejné cíle. 

Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence:

Které úkoly musí držitel míčku splnit předtím, než hraje s míčkem? 
Nejprve si musí analyzovat postavení nejbližšího obránce, vzdálenost ve vztahu k
němu a postavení jeho dvou spoluhráčů. Ale předtím, než přijde k rozhodnutí o
jeho  dalším tahu,  musí  také  vnímat  postavení  a  přístup  pokrývající  ch  hráčů
soupeře  za  sebou. Teprve  po  zpracování  všech  těchto  cenných informací  je
schopen  vybrat  nejlepší  možný  útočný  tah. Ideálním  řešením  by  bylo,  aby
dribloval  
s míčkem diagonálně směrem k obránci před ním a navázal jej k pohybu mírně
mimo střed a pak přihrál do běhu jeho spoluhráči na protější straně.

Které chyby dělají pravidelně 3 útočníci? 
-  Místo hraní v trojúhelníku, který umožňuje více možností přihrávek, zůstávají

všichni na stejné úrovni.



-  Křídla přijdou příliš blízko ke hráči s míčkem místo toho, aby dali dostatečnou
šířku jejich útoku.

-   Poslední  přihrávka  před  převedením  míčku  přes  brankovou  čáru  nebyla
směřována do běhu křídla.

-  Hráč s míčkem neskrývá své záměry a jeho gesta dávají pokrývajícímu obránci
možnost předvídat, kam se bude hrát s míčkem.

Opravná cvičení: 
Vyberte  si  z již  dříve  uvedených  zjednodušených  her  pro  udržování  míčku
v situacích  2  proti  1  nebo  
3 proti 1.  

"V hokeji mozek znamená hodně. Všichni hráči mají dvě nohy, dvě
ruce, dvě uši a dvě oči, ale pouze jeden mozek!"

4. zjednodušená hra:
3 PROTI 3 SE ČTYŘMI PROTILEHLÝMI BRANKAMI

Týmy ze tří hráčů současně hájí dvě protilehlé branky (které by měly být mezi
7,50 m až 10 m široké) a útočí na další dvě. Obrázek ukazuje podobu a rozměry
hřiště.

Hra  je  zahájena  vhozením  míčku  do  středu  hřiště.  Když  míček  projde  přes
kteroukoli  postranní  čáru,  tak hra pokračuje pušem nebo volným driblingem z
místa,  kde  míček  opustil hrací  plochu.  Během puše  nebo  driblingu  musí  být
protihráči nejméně 5 metrů od míčku. Chcete-li skórovat, musí hráč driblovat s
míčkem přes jednu ze dvou protilehlých branek.

Doba trvání hry: čtyři intervaly po 3 minutách.



Variace:
Použijte stejné variace jako u hry "2 proti 2 se čtyřmi protilehlými brankami".

Cíle tréninku:

•  Nácvik  a  stabilizace  technických  a  taktických  cílů  hry  "2  na  2  se  čtyřmi
protilehlými  brankami"  a  
     předchozích zjednodušených her. 

• Naučit se zaútočit vždy na branku, která je méně dobře bráněna. 

• Naučit  se útoku vždy v trojúhelníkové formaci,  zatímco obrana musí  zajistit
šířku a hloubku (krytí)  a musí  být schopna tlaku na držitele míčku, aby ho
donutila udělat chyby.

• V útoku se naučit vyhledávat situaci 2 proti  1 situaci a předcházet situaci 1
proti 1.

• Být schopen náhle změnit směr a rytmus útoku, aniž by došlo k driblingu příliš
blízko obránce.

• V obraně se naučit tlaku na držitele míčku a donutit jej udělat chyby.

•  Naučit  se  směřovat  hru  soupeře  do požadovaného  směru  (např.  do  oblasti
s napadajícím spoluhráčem nebo od branky).

• Zajistit šířku a hloubku pokrytí.

• Naučit se odložit napadení, aby se získal čas pro získání podpory spoluhráče.



• Naučit se odložit napadení v obraně v 1 proti 2 pro zamezení obehrání předtím,
než dorazí podpora spoluhráčů.

Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence:

Na kterou ze dvou branek z kuželů by měl směřovat útok?
Když jsou v držení míčku, musí 3 útočníci sledovat, která ze dvou branek z kuželů
je méně bráněna.  To závisí  především na postavení středního obránce a jeho
vzdálenosti k jedné ze dvou branek.

Jak mohou útočníci systematicky vytvořit situaci s přečíslením (2:1) před
jednou z branek soupeře?
Když  držitel  míčku  směřuje  útok  směrem k jedné  z branek,  navede středního
obránce, aby podpořil svého spoluhráče v napadené brance. V případě, že pak
náhle změní svůj směr a rychlost a vede míček ke druhé brance soupeře, vytváří
tak s podporou svého dalšího spoluhráče situaci 2 proti 1. 

Opravná cvičení: viz zjednodušenou hru "2 proti 2 se čtyřmi brankami



5. zjednodušená hra:
3 PROTI 2 S PROTIÚTOKEM

Použijte hřiště pro hokej 6 proti 6 se dvěma 20 metrů širokými brankami, které
jsou umístěné na středové čáře a na úrovni jednoho střeleckého kruhu. Na hřišti
pro hru 11 proti 11 hrajte mezi středovou čárou a jednou čtvrtinovou čárou. V
každé polovině hrací plochy vytvořte jeden tým ze tří hráčů, kteří střídavě útočí
na dvě branky. Dva ze tří hráčů soupeře vždy brání branku, na kterou je veden
útok,  aby  zabránili útočníkům  projít  driblingem  přes  jejich  brankovou  čáru.
Mezitím třetí  hráč týmu soupeře zůstává v opačné brance,  připraven přijmout
přihrávku od jednoho z dalších dvou obránců jeho týmu,  pokud se jim podaří
získat  míček  od  útočníků.  Po obdržení  míčku  tento  třetí  obránce  skóruje
driblingem přes jeho vlastní brankovou čáru bez napadení zezadu od útočníků (ti
mohou napadat pouze v útočné polovině hřiště). Útoky končí

• když útočníci vstřelí gól,

• když míček projde do autu přes jednu z koncových čar, nebo

• když obrana skóruje po získání míčku a přihrávce přes imaginární středovou
čáru na třetího obránce.

Po ukončení každého útoku musí jeden ze dvou obránců rychle běžet k protější
brance  s cílem znovu vytvořit  (s  třetím obráncem)  situaci  "3  útočníků proti  2
obráncům".  V  případě  porušení  pravidel  útočníkem  je  nařízen  volný  úder  ve
prospěch obránců s tím, že útočníkům je dovoleno bránit pouze v útočné polovině
hřiště a nikdy za ní.

Během volného úderu pro útočníky (nesmí být proveden blíže než 5 metrů od
brankové čáry), musí obránci také zůstat nejméně 5 metrů od míčku.

Doba trvání hry: 10 útoků pro každý tým, nebo pro více pokročilé hráče čtyři
intervaly  po  dobu  
3 minut.



"Existuje  jedna  rada  pro  trenéra  pro  vynikající  vztah s  jeho
výborným  hráčem.  Nesmíte  hráči  dovolit  zkoušet  tento  vztah
měnit.“

Variace:
• Tři obránci si nemění pozice. Proto pak útočníci trénují útok 3 proti 1 na jednu

brankovou čáru a útok 3 proti 2 na druhou branku.
• Namísto dvou 20 m širokých branek je hra hrána na čtyři 6 m široké branky

(jako pro minihokej).
• Za každou koncovou čáru je postavena klasická hokejová branka ve vzdálenosti

14,50 m. Ihned poté, co prošel s míčkem pod kontrolou koncovou čáru, tentýž
útočník střílí na neutrálního brankáře.

• V jedné polovině hřiště pro hokej o 6, 8 nebo 11 hráčích v týmu dva obránci
odehrají míček od koncové čáry směrem k 3 útočníkům na středové čáře. Hra
je  zahájena  odehráním míčku.  Zatímco  útočníci  můžou skórovat,  2  obránci
musí  založit  protiútok  dlouhou  přihrávkou  přes  jednu  
z  2  branek  z  kuželů  (6  metrů  širokých),  které  jsou  umístěné  v  křídelních
pozicích na středové čáře.

Cíle tréninku:
 Nácvik a stabilizace technických a taktických cílů her "2 proti 1 s protiútokem" a

předchozí zjednodušené hry 3 proti 3.

•Naučit se systematicky vytvářet situace 2 proti 1 v útoku pro dosažení vysokého
procenta úspěšnosti.

• Naučit se napadat ihned po ztrátě držení míčku.

• Jako obránce získat trpělivost pro vyčkávání na nejlepší okamžik k napadení
nebo zachycení míčku.

• Jako obránce se naučit donutit útočníka hrát míček do požadovaného směru.

• Jako obránce se naučit rychlému protiútoku.

• Jako obránce neustále přemýšlet o tom, co dělat dál a nezapomínat přepnout
postavení, když je útok zastaven.

Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence:

V situaci 3 proti 2, který z 3 útočníků by měl mít míček?
Střední  útočník  má  ideální  možnosti  pro  přihrávku  míčku  na  obě  strany.  V
závislosti  na podpoře od jednoho z jeho dvou křídel  a  chování  dvou obránců
zahájí situaci 2 proti 1 na pravé nebo levé straně.

Měl by střední útočník míček přihrát nebo je lepší, aby s ním dribloval?
To závisí  na vzdálenosti  a  na postoji  obránců.  V případě,  že žádný z obránců
nenapadá  útočníka  s míčkem,  ten  proniká  nebo  dribluje  s  míčkem přímo  k
jednomu  obránci,  aby  jej  vyprovokoval  
k napadení.  Když se tak stane, vytváří  situaci  2 proti  1 s jeho křídlem z téže
strany.



Řekněte mi, kdy byste měli přihrát a kdy driblovat s míčkem v situaci 3
proti 2?
V případě, že hráč s míčkem vnímá volný prostor před ním, měl by proniknout a
udržet  míček,  ale  
v případě, že je před ním soupeř,  místo toho,  aby jej  obehrál,  by měl přihrát
míček ve správný moment do běhu jednomu z jeho spoluhráčů.

"Čím více zvýšíme rychlost, tím obtížnější je udržet přesnost."

Na jakých kritériích záleží, zda budete přihrávat směrem doleva nebo
směrem do pravé strany?
Směr  přihrávky  nezávisí  jenom  na  pozici  a  vzdálenosti  obránce  ve  vztahu  k
podporujícím útočníkům, ale závisí také na tom, jak se obránci rozhodli zastavit
útok v početní  převaze (mohou bránit  na stejné úrovni,  mohou ustoupit nebo
jeden obránce zaujme pozici mírně před druhým, který pak zajišťuje).

V jakém směru by měl být zahrán míček v situaci 2 proti 1?
Míček by měl být přihrán diagonálně do běhu spoluhráče po navedení obránce k
napadení.  Přijímající  hráč  by  měl  obdržet  míček  vždy  na  úrovni  nebo  za
obráncem, ale vždy dostatečně daleko mimo jeho rozsah působení.

Jaký je nejúčinnější způsob pro vyřešení situace 3 proti 2?
Zatímco se blíží ke dvěma obráncům, držitel míčku by měl náhle běžet přímo  k
jednomu z nich, co vyprovokuje tohoto obránce k napadení. Ve stejném okamžiku
se jeho spoluhráč ze stejné strany musí posunout dále od obránce a vytvořit
situaci 2 proti 1.

Co mohou udělat 2 obránci, aby zabránili úspěchu 3 útočníků?
Nejdříve by měli udělat vše pro to, aby útočníci zahráli míček na jedno z křídel.
Když  se  to  stane,  křídlo  je  napadeno  a  směřováno  k  postranní  čáře  pokryté
druhým obráncem.
V případě, že má míček střední útočník, oba obránci by měli oddálit svůj útok  a
ustoupit s  cílem získat nějaký čas.  Zatímco ustupují,  měli  by provádět fiktivní
pohyby tělem i holí, aby přiměli útočníky k udělání chyby nebo aby hráli více než
2 přihrávky, co by zpomalilo jejich útok.

Jaké jsou nejčastější chyby spáchané obránci v situaci 2 proti 3?
Kromě řícení  se  k  útočníkovi,  který  vede míček  blízko  k  jeho nohám je  další
důležitou chybou, když oba obránci hrají v rovině na stejné úrovni, protože pak
není  nikdo  schopen  zajistit  napadajícího  hráče.  Během  ústupu  je  potřeba
trpělivosti a počkat na nejvhodnější okamžik k napadení. 

Opravná cvičení:
Použijte první čtyři ze zjednodušených her 2 proti 2.

"Trvám  na  důležitosti  detailů.  Je  nutné  zdokonalit  každý  malý
základní aspekt obchodu (nebo zjednodušené hry), když chcete,
aby myšlení fungovalo správně".

Ray Kroc



6. zjednodušená hra:
TŘI TÝMY NA DVĚ ŠIROKÉ BRANKY

V závislosti na věku vašich hráčů používejte hřiště buď pro hokej 5 proti 5 nebo 6
proti  6  se  dvěma střeleckými  zónami  nebo kruhy.  Jeden  tým ze  tří  hráčů  je
uprostřed  hřiště  a  střídavě  útočí  na jednu ze dvou širokých  branek z  kuželů,
postavených v kruhu nebo střelecké zóně. Tuto branku a stejně i tu naproti brání
dva hráči v poli před brankou, a třetí, který je zajišťuje, aniž by mu bylo dovoleno
napadat je pryč z brankové čáry. Pro začátek je doporučeno mít pouze jednoho

záložníka a dva obránce,  kteří  jej  zajišťují  a jsou vždy na kruhu nebo na čáře
střelecké zóny.

Útočníci  mají  10  útoků  (5  na  každou  branku),  ve  kterých  se  snaží  driblovat
s míčkem přes tuto čáru (a dostat 1 bod) a skórovat do regulární branky na PH
bez  (nebo  později  s)  brankáře  (a  dostat  další  bod).  Vždy  po  třech útocích  si
zajišťující obránce vymění místo s jedním z jeho dvou spoluhráčů, kteří jsou před
ním. Útok končí

• když je dosaženo branky,

• když míček projde přes čáru kruhu bez toho, aby byl pod kontrolou,

• když obránce získá kontrolu nad míčkem a přihraje jej spoluhráči, nebo

• když se útočníci dopustí porušení pravidel.

Vítězný tým je ten, který získá nejvíce bodů z 10 útoků.

"Hráč, který běží, musí myslet, a ten, který myslí, musí běžet."
Cesar Luis Menotti





Variace:

• Chcete-li zjednodušit útok a nácvik skórování, obrana má jednoho obránce před
kruhem, dalšího obránce, který jej zajišťuje na čáře kruhu a brankáře;

-  Dva obránce hrající jenom na čáře střelecké zóny nebo kruhu a brankáře;

- Nebo dva obránce na brankové čáře, brankáře a jednoho obránce ve středu
před  oběma  
    zajišťujícími obránci.

•  Každý tým má 2 minuty na dosažení  maximálního  počtu  gólů.  Čím rychleji
rozvinou své útoky, tím více šancí skórovat mají.

•  Přidáme brankáře! Jakmile se míček dostává do kruhu nebo střelecké zóny,
brankář napadá s cílem zabránit útočníkům ve skórování.

• Střídejte týmy v závislosti na výsledku útoku. Když se obráncům podaří získat
míček a také si alespoň dvakrát přihrát v jejich týmu, stávají se z nich útočníci a
útočí na druhou branku. Zatímco provádí útok, bývalí útočníci brání branku, kde
jejich útok selhal. Pokud útočníci skórují driblingem, tak pokračují v útoku.

• Útočníci mohou zahrát maximálně pouze 4 (3) přihrávky a tak musí pracovat na
nalezení nejefektivnějšího útoku.

Cíle tréninku:
• Útočníci se budou učit, že před přihrávkou by měli zvážit nejen pozice a akce

obránců, ale také pohyb zajišťujícího obránce na kruhu.

• Chápat,  jak je důležité, aby útočník ve středu byl  ten, kdo má mít míček v
okamžiku, kdy jsou obránci blízko, nebo když chce jeden z obránců napadat.

• Stabilizovat dovednosti získané v předchozích zjednodušených hrách a zejména
zásady zajištění šířky a hloubky útoku.

Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence:
Podívejte se na otázky a odpovědi z předchozích zjednodušených her.

Opravná cvičení:
Použijte prvních pět ze zjednodušených her pro 2 proti 2.

"Na hřišti není jiná velmoc než hráčova inteligence."



7. zjednodušená hra
UDRŽENÍ MÍČKU V SITUACÍCH 3 PROTI 2

Viz pravidla zjednodušené hry pro týmy tvořené dvěma hráči  "Držení míčku v
situaci 2 proti 1." Hlavní rozdíly jsou, že počet hráčů v týmu se zde zvýšil ze dvou
na tři a rozměry hřiště se také zvětšují (na plochu o straně 15 - 22,90 metrů).
Útočící tři hráči mají šest držení míčku a jejich cílem je udržet míček tak dlouho,
jak je to možné. Když míček uteče do autu, nebo jej tam odehrají obránci, jeden
ze dvou obránců je nahrazen třetím, doposud čekajícím mimo hřiště. Hlídejte čas
v sekundách, jak dlouho udrží tři útočníci míček. Pokud máte více než tři týmy,

můžete uspořádat turnaj pro určení nejlepšího týmu.
 
Cíle tréninku:
  Naučit se vytvářet a pak i využít prostor, který je k dispozici v hloubce hřiště.

•  Jako  útočník  se  naučit  vždy  zaujmout  pozici  v  trojúhelníkové  formaci  pro
vytvoření dvou možností pro přihrávku.

• Být schopen zamaskovat směr své přihrávky.

• Zajistit dostatečnou rychlost míčku při přihrávce.

• Vědět, kdy přihrát a kdy ne.

• Naučit se systematicky vyhledávat situace 2 proti 1.

• Nezapomínat zvedat hlavu při driblingu.

•  Naučit  se  běžet  do  neobsazeného  prostoru  bezprostředně  po  úspěšné
přihrávce.

• Pokud je osobní obrana, naučit se používat přímé přihrávky nebo narážečky.

•  Jako  obránci  se  naučit  neustále  zmenšovat  prostor  a  čas  třech  útočníků  a
předvídat jejich hru a to zejména v hloubce hřiště.



Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence:

Jaké jsou hlavní úkoly hráče s míčkem?
Má hrát  ve  vzpřímené pozici,  která  mu umožňuje  vnímat  a  číst  herní  situaci
každou sekundu a říká mu, kdy a kam přihrát,  nebo kdy a kam driblovat  do
neobsazeného  prostoru  obranné  sítě.  Když  se  rozhodne přihrát,  neměl  by
signalizovat ani na okamžik směr přihrávky prostřednictvím jakéhokoli pohybu,
který může soupeř číst.  Po úspěšné přihrávce by se měl  přesunout  ihned do
neobsazeného prostoru a neustále komunikovat se svými dvěma spoluhráči.

Co by měli dělat 2 útočníci bez míčku?
Nejprve by měli  zvětšit  hřiště na tak veliké,  jak je  to možné.  Dosáhnou toho
prostřednictvím běhu od hráče s míčkem a zaujímáním pozic, ve kterých nejsou
hlídáni žádným obráncem. V případě, že přijmou míček, když jsou pod tlakem,
měli  by  vyhledávat  přihrávku  prvním  dotykem.  Měli  by  být  vždy  
v pohybu a komunikovat s jejich spoluhráčem s míčkem.

Co by měli dělat dva obránci, aby získali míček?
Měli by napadat (zdvojovat) hráče s míčkem, zvláště když je v  rohu obranné sítě.
Zatímco jeden jej napadá a pokrývá prostor na jeho levé straně, druhý obránce
předvídá přihrávku na pravou stranu. Věnování se soupeři a agresivita jsou nutné
pro  zmenšení  hřiště  pro  útočníky  na  co  nejmenší.  
V neposlední řadě fiktivní pohyby při napadání jsou dalším způsobem, jak donutit
3 útočníky dělat chyby.

Opravná cvičení:

Použijte 9. zjednodušenou hru pro 2 proti 2, prvních šest zjednodušených her v
této  kapitole  pro  
3 proti 3 a "Přihrávky, příjem a hry pro střelbu" (viz úroveň 1).

Variace:

• Tato variace je pro více pokročilé hráče. Vyznačte hrací plochu 22,90 m širokou
a 22,50 m hlubokou, rozdělenou na tři  zóny po 7,50 m. Hrají  tři  útočníci, dva
obránci a jeden náhradník pro obránce. Čím jsou zkušenější hráči, tím menší je
šířka  a hloubka hřiště.  V každé zóně je  jeden útočník.  Aniž  by směl  kterýkoli
útočník opustit  přidělenou oblast,  snaží se společně udržet míček proti  dvěma
obráncům, kteří mohou hrát v každé ze tří oblastí. Zpočátku není žádný z obránců
v  prostoru  prvního  útočníka.  Ale  hned  poté,  co  se  útočník  dotkne  míčku,  jej
můžou  oba  obránci  napadat.  Když  jeden  
z obránců napadl úspěšně a podařilo se mu dotknout se míčku třikrát po sobě,
nebo když míček uteče mimo hřiště, náhradník (který by měl sledovat čas na
stopkách) se přesune do hrací plochy a nahradí jednoho z obránců. V každém
pokusu by se tři útočníci měli snažit udržet míček na 10 (nebo později na 15)
sekund. Vítězným týmem je ten, který udrží míček nejčastěji  po dobu 10 (15)
sekund  
z 10 pokusů.

Pokud je k dispozici  pouze pět hráčů,  úspěšný obránce si vymění postavení a
funkci s útočníkem, který selhal.



"Hra je integrovaný prvek z různých dimenzí (technika, taktika, poznání
a kondice), které se bohužel stále učí a trénují odděleně."



Cíle tréninku:
• Naučit se vytvářet a pak i využít prostor,
který  je  k  dispozici  
   v hloubce hřiště.  

• Jako útočník se vyhnout postavení v přímé
linii  se  spoluhráči.   
   Vždy  zaujmout  pozici  v  trojúhelníkové
formaci  pro  vytvoření  
   dvou možností pro přihrávku.

• Být schopen zamaskovat svou přihrávku.

• Zajistit dostatečnou rychlost míčku při přihrávce.

• Vědět, kdy přihrát a kdy ne.

• Naučit se systematicky vyhledávat situace 2 proti 1.

• Nezapomínat zvedat hlavu při driblingu.

•  Naučit  se  běžet  do  neobsazeného  prostoru  bezprostředně  po  úspěšné
přihrávce.

• Pokud je osobní obrana, naučit se používat přímé přihrávky nebo narážečky.

•  Jako  obránci  se  naučit  neustále  zmenšovat  prostor  a  čas  třech  útočníků  a
předvídat  jejich  hru,  a  to  
    zejména v hloubce hřiště.

Foto: D. Hrazdíra

"Z praktického hlediska každá celá hodina nemá 60 minut; hodina
se skládá pouze z tolika minut, ze kterých jste schopni profitovat."



8. zjednodušená hra:
KOLMÉ PASY SE TŘEMI TÝMY

Hry se účastní 3 týmy vždy z 3 hráčů na hřišti pro hokej 5 proti 5, ale je to také
adaptabilní pro použití jedné poloviny hřiště pro hokej 6 proti 6 (mezi středovou a
jednou koncovou čárou. Prostor uprostřed hřiště o délce 10 metrů a šířce 22 až
45 metrů je lemován dvěma zónami, které jsou pouze 7,5 m dlouhé (omezené na
obou  stranách  jednou  koncovou  čarou  a  čárou  uprostřed).  V  každém  
z těchto dvou vnějších pásem čelí jeden obránce týmu 3 hráčů.
V zóně zahájení  se 3 hráči  snaží  udržet míček proti  jednomu obránci  s  cílem
vytvořit prostor a dostatek času pro možnost přihrát tak často, jak je to možné
přes centrální  zónu do protější  zóny,  kde by jeden z jejich  3 spoluhráčů  měl
zvládnout příjem a zpracování dlouhé kolmé přihrávky. 
Tři obránci, jeden v první zóně, druhý ve střední a třetí v zóně příjmu pracují co
nejlépe,  aby  nutili  
6 útočníků dělat chyby.
Žádný z 9 hráčů nesmí opustit svou zónu za účelem splnění jeho útočné nebo
obranné  funkce.  Pouze  obránci  v  zóně  příjmu  je dovoleno  tak  udělat,  pokud
předvídá  přihrávku  na  jednoho  ze  svých  
3 protihráčů.
Po 10 akcích obou útočících týmů proběhne rotace mezi 3 týmy, dokud každý
tým  nehrál  jednou  
(10 útoků) v obraně.
Vítězem jsou dva týmy, kterým se podařilo zahrát více kolmých přihrávek, které
jejich spoluhráč zpracoval.

Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence:

Které  náležitosti  jsou  potřeba  pro  zahrávání  úspěšných  kolmých
přihrávek?
Před provedením kolmé přihrávky musí držitel míčku vnímat a analyzovat herní
situace s cílem zjistit dostupnost oblasti, do které může být přihrán míček. Pak by



se  měl  přihrávající  vizuálně  dohodnout  
s  potenciálním  příjemcem  (oční kontakt),  aby  zjistil,  zda  je  připraven  s  ním
komunikovat.  Nakonec  by  měl  potenciální  příjemce  naznačit  pohybem (hlavy
nebo ruky nebo holí),  který soupeř není  schopen vnímat,  kam chce,  aby mu
přihrávající poslal míček se správným směrem a s dostatečnou rychlostí.
 
Držitel míčku má na výběr 3 různé útočné přihrávky. Kterou z nich si
vybere ve které situaci?
Jeho první možnost je přihrát na neobsazeného spoluhráče vepředu a v případě,
že  to  není  možné,  tak  volí  druhou  možnost,  kterou  je  přihrávka  na  lépe
postaveného spoluhráče ve stejné zóně a jako třetí možnost vede míček mimo
rozsah působení obránce, stíní si přitom míček tělem a snaží se získat čas pro
vyhledání jiných možných úhlů pro přihrávku.

Jakou pozici by měl zaujmout vysunutý hráč při příjmu dlouhé přihrávky 
mimo obránců?
Boční pozice mu umožňuje vidět nahrávače, stejně jako  obránce (a branku) za
ním.  Dále  boční  pozice  mu  umožňuje  pokračovat  v  jeho útočném  pohybu
mnohem rychleji (může vystřelit na branku), aniž by musel ztrácet čas pro svůj
pokus.

Kdy vzniká ve hře ideální příležitost hrát kolmou přihrávku?
To se děje bezprostředně po získání míčku od soupeře. Kolmá přihrávka je v této
situaci pak mnohem úspěšnější, protože většina soupeřů má ještě stále ofenzivní
postoj  a  proto  není  obsazen  žádný  
z našich útočníků. 

Řekni  mi,  jaké  jsou  funkce  3  obránců,  kteří  musí  hrát  ve  3  různých
zónách?
Obránce v zahajovací zóně by měl snížit čas a prostor držiteli míčku a nedovolit
mu hrát přesnou přihrávku na hráče v opačné zóně. Svým agresivním přístupem
by měl nutit hráče s míčkem do driblingu.
Obránce  v  centrální  zóně  zvolí  pozici  více  vzdálenou od  zóny  s míčkem,  aby
získal více času na zachycení přihrávek, které nemají dostatečnou rychlost anebo
přesnost. Komunikuje zejména s třetím obráncem několik metrů za ním v zóně
příjmu. 
Tento obránce, stejně jako ten ve střední zóně, musí číst hru a předvídat dráhu
dlouhé  přihrávky  a  zaujmout  pozici před  přijímacím  hráčem.  Existuje  mnoho
signálů  mezi  přihrávajícím a  příjemcem,  které  se  musí  druhý a  třetí  obránce
naučit interpretovat ve svůj prospěch.

Jako příjemce byste raději dostávat přihrávku vzduchem nebo po zemi?
Kdykoli  je  to  možné  má  být  hrána  přihrávka  po  zemi,  protože  přihrávky
vzduchem jsou obtížně zpracovatelné a také časově náročné,  zvláště  když je
obránce v blízkosti přijímajícího hráče.

Variace:

1. Obránce ve střední zóně může hrát v každé ze tří oblastí.

2.  Místo přihrávek po zemi jsou útočníci  povinni hrát přihrávky vzduchem, co
rozvíjí dovednost příjmu a kontroly míčků ve vzduchu.



3. V případě, že je k dispozici 12 hráčů hrají 4 útočníci proti jednomu obránci ve
svých zónách a dva obránci hrají ve středové zóně.

"Na vzdálenosti nezáleží. Je to jenom první krok, který je obtížný."

Cíle tréninku:

• Jako přihrávající se naučit komunikovat a navázat vizuální dohodu s příjemcem;
přihrát míček přesně ve chvíli, kdy je příjemce připraven.

• Být schopen zamaskovat směr své přihrávky.

• Jako obránce neposkytovat útočníkovi dostatek času na přemýšlení a hru.
• Naučit se předvídat nebo číst soupeřovu hru.

Opravná cvičení:

Použijte 5., 9. a 10. zjednodušenou hru pro dva hráče týmů, stejně jako test 3 z
"Desetiboje" pro zlepšení dosahu obránců a pro naučení zamaskovat směr jejich
přihrávky u útočníků.

"Způsob,  jakým hráči  komunikují  mezi  sebou  a  kdy  komunikují
mezi sebou, nakonec určuje kvalitu jejich týmu."



9. zjednodušená hra:
3 PROTI 3 SE DVĚMA ŠIROKÝMI BRANKAMI

Hráči používají hřiště o šířce 20 m a 22.90 m dlouhé nebo hrají na jedné polovině
hřiště pro 5 proti 5, (hrají pak mezi jednou koncovou čárou a středovou čárou).
Vyznačte branky na obou koncových čárách (viz obrázek pro rozměry a umístění).
Pro  skórování  musí  útočník  driblovat s míčkem pod  kontrolou  přes  soupeřovu
brankovou čáru.

Doba trvání hry: čtyři intervaly v délce 4 minut.

Variace:
•  Po  provedení  míčku  driblingem přes  brankovou čáru  soupeře  musí  útočníci
zakončit svůj útok střelou na branku, která je bráněna neutrálním brankářem.
Oba týmy útočí nebo brání 4 minuty, použijeme oficiální pravidla 5 proti 5, 6 proti

6, 8 proti 8 nebo pro hokej 11 proti 11.

• Stejná hra může být hrána se čtyřmi brankami (každá 5 metrů široká), vždy dvě
z nich jsou umístěny na každé brankové čáře a vzdáleny od sebe alespoň 12
metrů.  Pro  skórování  musí  útočníci  driblovat  
s míčkem přes jednu ze soupeřových branek.

"Všechno chování hráče je důsledkem jeho momentálního
osobního pocitu."

Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence:

Co musí udělat 3 útočníci, aby ovládali míček na brankové čáře soupeře,
bráněné 3 soupeři?



Tři útočníci musí vytvořit trojúhelník, který má vždy dostatečnou šířku a hloubku
pro jejich útok. Tímto způsobem si vytvoří dostatečný prostor mezi obránci, který
by mohl  být  použit  k  jejich  výhodě.  Útočníci  by se měli  vždy snažit vytvářet
situace 2  proti  1  a  vyhýbat  se  situacím 1  proti  1,  které  mohou  dát  soupeři
možnost protiútoku.

Která přihrávka je pro držitele míčku nejúčinnější?
Chcete-li  podpořit  držitele  míčku,  aby  vyhledával  možnosti  kolmé  přihrávky,
jeden z jeho spoluhráčů by se měl nabídnout za obranou, kde dostává míček a
skóruje.

Jak by měl vysunutý hráč přijímat míček?
Měl by přednostně zaujmout boční pozici, která mu umožňuje rychlé pokračování
v útoku a kromě toho mu dává mnohem lepší přehled, zvláště na samém konci
hrací plochy, kde je možné skórovat.

Co musí hráč vzít v úvahu při znovuzahájení hry po porušení pravidel
soupeřem?
Měl by ji provést tak rychle, jak je to možné (zvláště když jeden spoluhráč není
obsazen) a překvapit soupeřovu obranu, nebo to udělat velmi pomalu, aby mohl
pečlivě prostudovat všechny možnosti přihrávky.

Kdy musíme zrychlit a kdy musíme zpomalit náš útok?
Ke změně rychlosti má dojít vždy, když se hraje v početní převaze (například 3
proti 2), nebo v případě, objeví se mezera před držitelem míčku. 
Zpomalení útoku je nutností, když se žádný ze spoluhráčů nenabízí v optimální
pozici, nebo když je většina z útočníků vyčerpaná.

Obecně, kde na hřišti je nějaký prostor k využití?
Nějaký prostor je často k dispozici na opačné straně, než kde se hraje s míčkem.
Tento prostor  by měl  být  systematicky  používán pomocí  dlouhých a  rychlých
přihrávek po zemi do běhu spoluhráči.

Jaké jsou klíčové body pro realizaci úspěšné přihrávky pušem?
Přihrávka  pušem  by  neměla  vést  k žádnému  riziku.  Její  provedení  by  mělo
probíhat rychle a před tím, než má soupeř čas obsadit všechny naše hráče.

Jakým způsobem by měl obránce pokrýt svého soupeře bez míčku?
Měl by se vždy postavit mezi soupeře a branku, ale o  něco více uvnitř a blíže k
brance,  než  jeho  soupeř.  Z  této  pozice  by  měl vnímat  míček  a  (!)  soupeře
současně.

Jak by měl být postaven obránce ve vztahu k držiteli míčku?
Neměl by nikdy stát v čelní pozici, protože to dává útočníkovi možnost porazit ho
na obou stranách. Je lepší se s ním setkat v boční pozici, která mu umožňuje
doprovázet  útočníka,  stejně jako směřovat  jej  do požadovaného směru (např.
směrem k postranní čáře nebo ke spoluhráči, který jej zajišťuje).

Existují  i  jiné  důvody,  které  by  měl  obránce  vzít  v  úvahu,  když  čelí
situaci 1 proti 1?
Měl by vždy zahájit své napadání z pozice na špičkách (na bříškách chodidel),
udržet  váhu  svého  těla  rovnoměrně  rozloženou  na  obě  nohy,  pro  udržení
rovnováhy by neměl vzdálit obě nohy od sebe více než na šířku ramen a mít



jednu nohu před druhou. Měl by mít mírně pokrčeny kolena, aby byl připraven
napadat  v každé  sekundě,  když  by  se  míček  vzdálil  příliš  daleko  od  nohy
útočníka.
Provedení napadení musí být velmi rychlé a překvapivé bez přenesení celé váhy
těla na přední nohu, protože to mu brání v případném druhém napadení, pokud
první  napadení  nebylo  úspěšné.  Zatímco  pečlivě  pozoruje  míček  (ne nohy
soupeře),  měl  by  mít  přehled  o  ostatních  hráčích  soupeře  a také  
o jeho spoluhráčích v blízkosti míčku. V případě, že jeho napadení bylo úspěšné,
měl by přejít tak rychle, jak je to možné z obranné fáze do útočné. 

"Žádný trénink je plýtvání talentem."

Které úkoly má obránce, který se nachází v blízkosti situace 1 proti 1?
Bez ztráty pozornosti k jeho osobnímu protihráči by měl předvídat možné selhání
jeho  spoluhráče  a  pokrývat prostor  ve  svém dosahu,  aby  nemohl  být  využit
útočníkem.

Kdy by měl obránce obsazovat soupeře a kdy prostor?
Způsob obsazování závisí  na vzdálenosti mezi obráncem a útočníkem. Když je
míček blízko, řekněme méně než 15 metrů, musí obránce obsadit svého soupeře
velmi těsně a být více uvnitř a blíže k brance než útočník. V případě, že míček je
vzdálen více tak je obsazování méně těsné. To umožňuje, aby obránce zachytil
přihrávku do prostoru, stejně jako i přímo na soupeře.

Cíle tréninku:

V útoku by hráči měli pracovat na dosažení těchto cílů:

• Vědět, co dělat, když nejste držitelem míčku: To znamená být k dispozici pro
přihrávku v oblasti,  která není pod kontrolou bránícího týmu. Tímto způsobem
zajistit,  aby  měl  hráč  s míčkem  možnost  buď  proniknout  do  prostoru,  který
útočník vytvořil nebo přihrát.

• Útočit v trojúhelníkové formaci se zajištěnou šířkou a hloubkou.

•  Při  driblování  sledovat  chování  soupeřů i  spoluhráčů,  aby  byl  schopen činit
správná rozhodnutí.

• Zabránit možnosti, aby byl soupeř schopen odhalit jeho další tah.

• Přijmout odpovědnost za každý útočný pohyb; jakákoliv chyba může vést ke
skórování soupeře.



V obraně by hráči měli pracovat na dosažení těchto cílů:

• Žádný hráč neodpočívá v obraně, naopak, všichni se plně účastní útoku stejně
jako obrany tak, že tři obránci jsou vždy aktivní.

• Zajistit vždy takovou šířku obrany, která pokrývá celou šířku branky.

• Zajistit vždy krytí hráče, který napadá hráče s míčkem (bránit v trojúhelníkové
formaci).

• Nasměřovat útok do směru, do kterého chcete a pak udržet míček v této oblasti
ve spolupráci s ostatními obránci.

• Podle potřeby i  odložit  napadení,  pokud není jisté,  že dostanou podporu od
spoluhráče.

•  Po  každém zablokování  útoku  soupeře  pamatovat  na  dokončení  obrany  na
opačné straně (soustředit se na úkol).

• Být schopen provést rychle volné údery a předtím, než obránci soupeře mohou
postavit "zeď" před koncovou čárou.

• Zahájit rychle protiútok, s nebo bez pomoci ostatních spoluhráčů.

• Zamaskovat směr jakékoli dlouhé přihrávky.

"Pro vyléčení nemoci nestačí stanovit diagnózu! Je důležité 
podívat se na kořeny problému a aplikovat příslušná nápravná 
opatření! "



10. zjednodušená hra:
3 PROTI 2 SE STŘELBOU NA BRANKU

Použijte polovinu hřiště pro hru 5 proti 5 nebo 6 proti  6 s brankářem spolu se
dvěma obránci  za  brankovou čárou  u  každé  tyče  (viz  obrázek).  Jeden  z  nich
zahraje míček směrem ke středové čáře, kde jej zpracují tři útočníci a snaží se
vstřelit gól ze střeleckého kruhu proti dvěma obráncům, kteří vybíhají proti nim a
snaží se jim v tom zabránit. Po 5 útocích si dva obránci vymění pozice se dvěma
ze tří útočníků.

Cíle tréninku:

• Jako útočník, využít prostor za obránci  a využívat při  útoku také šířku hrací
plochy.

• Během útoku udržovat vždy trojúhelníkovou formaci, která pomáhá útočníkům
překonat dva obránce.

•  Jako  útočníci  vytvářet  vždy  situace  2  proti  1  prostřednictvím  driblování  s
míčkem přímo k jednomu ze dvou obránců (čímž jej zafixujete), aby napadal v
situaci 1 proti 1, co umožní držiteli míčku přihrát na jeho křídelního útočníka na
stejné straně.

• Vyhýbat se tomu, aby vznikla situace 1 proti 1 při hře v přečíslení (3 proti 2).
• Využívat odražené míčky od betonů brankáře.
•  Jako  obránce,  spolupracovat  (krýt  jej)  a  komunikovat  s  obráncem  nejblíže

k držiteli míčku a to zejména, když se rozhodne napadat v situaci, kdy je míček
u jednoho z křídel útočníků.

•  Jako  obránce,  odkládat  napadení  tak  dlouho,  jak  je  to  možné při  ústupu a
provádění fiktivních napadení tělem a holí.



11. zjednodušená hra:
KŘÍŽENÍ S TEČOVÁNÍM

Použijte kuželů pro rozdělení buďto hřiště 5 proti 5 nebo 6 proti 6 do tří koridorů,
dva krajní se šířkou mezi 5 a 10 metry. Každý tým útočí na jednu branku; jeden z
hráčů  týmu  by  měl  být  pravé  křídlo  a  další  levé,  zatímco  třetí  hráč  hraje
v koridoru  uprostřed.  Oba  střední  útočníci  přihrávají  míček  na  jedno  z  jejich
křídel,  které  musí  zůstat  v  rámci  svého koridoru.  Po  převzetí  míčku se křídlo
posouvá vpřed bez protihráče až do okamžiku, kdy je více nebo méně v jedné
rovině  s penaltovým  bodem.  Zde  pak  centruje  na  středního  útočníka  v jeho
koridoru, nebo na opačné křídlo. Toto křídlo v okamžiku centrování smí opustit
svůj  koridor  a postaví  se  tak,  že  může centr  tečovat  nebo přímo vystřelit  na
branku před druhou brankovou tyčí. Střední útočník obsazuje pozici před první
tyčí. Oba týmy nacvičují ve stejné útočné formaci po dobu nejméně tří minut. Pak

si  mění  místa,  dokud všichni  nehráli  ve  všech  třech pozicích.  Jako  další  krok
uspořádejte soutěž, který tým vstřelí více gólů z přímé střely z 10 útoků. Soutěž
skončí, když se všichni hráči zapojili 10 krát v pozici středního útočníka.

Variace:
• Trenér umožní křídlu centrovat ve stoji. Později musí být centrováno s míčkem
v pohybu.

• Brankář je součástí hry, ale může hrát jenom na brankové čáře.

• Brankář hraje bez omezení.

Zkušenější hráči nacvičují tuto hru s obráncem, který obsazuje jednoho z dalších
dvou  útočníků.  Křídlo  se  tedy  musí  rozhodnout,  na  kterého  útočníka  může
centrovat míček: na středního útočníka nebo na druhé křídlo.



Cíle tréninku:
• Naučit se centrovat míček s rychlostí a přesností na forhend spoluhráče.

• Získat zkušenosti v přímé střelbě na branku.

• Naučit se vyhledávat optimální pozici před brankou před vystřelením na 
branku.

• Naučit se běžet proti blížícímu se míčku před provedením přímé střelby.

• Naučit se strefovat blížící se míček v různé výšce a v různých úhlech.
 
Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence:

Jaké jsou úkoly hráče, který centruje?
Křídla by měla být schopna provádět dobře časované centry, které mají přesnost
a měly by být směřovány 8 až 10 metrů před branku, což udělá úkol brankáře
těžším.
Centry s dráhou po zemi a s vysokou rychlostí jsou mnohem nebezpečnější než ty
„měkké“ a ty lehce zvednuté, které jsou pro útočníka obtížnější.

Které aspekty musí být vzaty v úvahu hráči, kteří střílí přímo 
tečováním?
Před vystřelením musí útočník "číst" rychlost míčku a jeho dráhu. Jakákoli chyba
v opticko motorickém posouzení může mít za následek nesprávné rozhodnutí a
špatné provedení tečování.
Kdykoli je to možné, útočník by měl běžet směrem k blížícímu se míčku, aby měl
jeho teč větší rychlost.
Měl by vědět, jak zaujmout optimální pozici před brankou a jak použít správné
techniky tečování míčku s holí na zemi.

Opravná cvičení: Viz první 2 varianty, které jsou užitečné pro opravné aktivity.



SOUTĚŽE PRO ÚROVEŇ 3 

Triatlon 4 proti 4 a hokejové soutěže dále rozvíjejí vnitřní potenciál hráčů ve věku
10 let a starších.

TRIATLON 4 PROTI 4 

Zahrňte  Triatlon  pravidelně  do  tréninkového  programu  k  posílení  schopnosti
hráčů číst  a  reagovat  na  složitější  situace  a  na  zvýšený  počet  hráčů.  V dále
následujícím programu "Evropa" soutěží s "Asií", dokud není rozhodnuto o vítězi.
Následující zjednodušené hry tvoří Triatlon 4 proti 4.

"Velká většina hráčů zemře z hokejového pohledu dřív, než se úplně
narodili."



Triatlon 4 proti 4
SOUTĚŽE MEZI TÝMY O 4 HRÁČÍCH EUROPA proti ASII

ŠPANĚLSKO NĚMECKO HOLLAND
ČÍNA, KOREA, JAPONSKO

1. HRA: DRIBLING PŘES PROTILEHLÉ BRANKOVÉ ČÁRY

Hřiště Utkání Výsledek
1 CHI-ESP
2 KOR-GER
3 JPN-HOL

2. HRA: DLOUHÉ PŘIHRÁVKY ZE STŘEDU HŘIŠTĚ

Hřiště Utkání Výsledek
1 CHI-GER
2 KOR-HOL
3 JPN-ESP

3. HRA: SKÓROVÁNÍ, BRÁNĚNÍ A PROTIÚTOK

DÉLKA TRIATLONOVÉHO TURNAJE:  45 minut

Konečný výsledek:
(Součet vítězství) EUROPA PROTI ASII ..................

DRIBLING PŘES PROTILEHLÉ BRANKOVÉ ČÁRY 
• Hra se hraje mezi středovou a jednou z koncových čar na hřišti pro 6 proti 6.

Hřiště Utkání Výsledek
1 CHI-HOL
2 KOR-ESP
3 JPN-GER



• Celá šířka hřiště tvoří široké branky.
 
• Oba týmy se snaží dopravit míček pod
kontrolou přes 
   koncovou čáru soupeře.

• Hra začíná buly.

• Selfpasy a volné údery musí být prováděny
nejméně 
   4,50 m od koncové čáry.

• Doba trvání hry: 3 krát 3 min.

DLOUHÉ PŘIHRÁVKY ZE STŘEDU HŘIŠTĚ
• Hra se hraje na hřišti pro hokej 11 proti 11 mezi
středovou a čtvrtinovou čárou.
• Za každou koncovou čárou jsou ve vzdálenosti 8
metrů postaveny dvě 3 m široké branky z kuželů.
• Aniž by opustil hranice hrací plochy, každý tým
se snaží přihrát míček přes jednu ze dvou branek
8 m za soupeřovou koncovou čárou.

 

SKÓROVÁNÍ, BRÁNĚNÍ A PROTIÚTOK 
• Buly uprostřed hřiště pro hru 8 proti 8.
• Jeden tým útočí na branku.
• Druhý tým ji brání a podniká protiútoky
na dvě 
    branky z kuželů, které jsou umístěny 10
metrů za 
    čtvrtinovou čárou.
• Musí skórovat dlouhou přihrávkou přes
jednu ze 
    dvou branek.
• Pro ostatní pravidla konzultujte pravidla
hokeje 8 
    proti 8.
• Doba trvání hry: 4 krát 3 min. Každé 3 min. si 
    útočníci a obránci vymění postavení a funkce.
• Je doporučeno mít v brance neutrálního brankáře.



OPRAVNÝ PROGRAM PRO ZLEPŠOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ HRY
4 PROTI 4

Zjednodušené hry 2 proti
2, ve kterých hráči musí
systematicky vytvářet

situace 2 proti 1 a naučit
se řešit tuto situaci jako
útočníci i jako obránci 

(viz úroveň 2)

Cvičení / hry pro
vytváření prostoru

(viz úroveň 2)

Hry pro držení míčku
pod kontrolou (2 proti

1, 3 proti 1, 
3 proti 2, 3 proti 3), s a
bez neutrálního hráče

1. zjednoduš
ená hra:

DRIBLING PŘES
PROTILEHLÉ
BRANKOVÉ

ČÁRY

Všechny zjednodušené
hry

3 proti 3

Hry pro přihrávání,
příjem a střelbu
(viz úroveň 1)

Útoky z 2. řady
(viz úroveň 2)

Hry s napadením 
(viz úroveň 1)

Cvičení pro driblování
obránce se změnou
směru a rychlosti 

(viz úroveň 1)

První dotykové hry
(viz úroveň 2)

Hry 4 proti 4 
pro držení míčku

Hry pro
přihrávání, příjem

a střelbu 
(viz úroveň 1)

2. zjednodušená
hra:

DLOUHÉ
PŘIHRÁVKY ZE
STŘEDU HŘIŠTĚ

Podívejte se na průběh
her uvedených v

programu
zjednodušené hry 

"2 proti 2“ s kolmými
přihrávkami na

spoluhráče"

Hra pro zlepšení
střelby (viz také

úroveň 2)
3. zjednodušená

hra:
SKÓROVÁNÍ,
BRÁNĚNÍ A
PROTIÚTOK

Hry pro zahájení a
rozvoj pozičního

útoku 
(viz úroveň 2)

Zjednodušené hry
pro rohy v útoku a v

obraně

Selfpas vně 
střeleckého kruhu



Trénink brankáře 
(viz úroveň 3)

Umění protiútoku 
(viz úroveň 2)

HOKEJ 5 PROTI 5

PRAVIDLA HOKEJE 5 PROTI 5
(Doporučeno pro hráče do 10 let)

1. Každý tým se skládá z minimálně 5 hráčů, maximální počet je 7 hráčů. Pět z
nich (včetně brankáře)  musí  být  současně  na hřišti.  V  případě,  že  jeden tým
nemá brankáře, tak hráč, který plní jeho roli musí mít oblečení jiné barvy a není
mu dovoleno opustit střeleckou zónu.

2. Doba trvání hry: tři časová období po 10 minutách, s přestávkami 3 minuty.
Každé období je zahájeno buly. Přestávka může trvat maximálně 5 minut.

3. Rozměr hřiště je 43 x 26 m (tj. čtvrtina celého hřiště na PH). Místo střeleckých
kruhů jsou vyznačeny střelecké zóny mezi koncovými čárami a čárou vedenou
souběžně s koncovou čárou ve vzdálenosti 10 m od ní. (viz foto). Pátou paralelní
čárou je středová čára.

4. Velikost branek je oficiální, ale tyto branky můžou být nahrazeny dřevěnými
boxy se stejnou šířkou 3,60 m a hloubkou pouhých 0,46 metru, které jsou často
používány pro Minihokej.

5. Gól  platí,  když byl  míček hrán ve střelecké zóně útočníkem a zcela prošel
brankovou čáru ve výšce menší než 0,46 m (tzn., že se musí dotknout dřevěného
bednění branky).

6. Nejsou žádné rohy (ani dlouhé rohy ani trestné rohy).

7.  V případě, že se obránce dopustí neúmyslného porušení pravidel uvnitř jeho
střelecké zóny,  je  nařízen  trestný  nájezd.  Ten  musí  být  proveden  driblingem
jednotlivce  ze  středu  hřiště  jedním  
z  útočících  hráčů  proti brankáři.  Všichni  ostatní  hráči  musí  čekat  ve  druhé
střelecké zóně na zahájení akce hráče s míčkem a pak se smí zapojit do akce jako
útočníci nebo obránci.

"Úspěch je žebřík, který nemůžete vylézt s rukama v kapsách."
Americké přísloví

Pro každý trestný nájezd musí být vybrán jiný hráč. Pouze v případě, že všichni
jeho spoluhráči  na  hřišti  již  provedli  trestný  nájezd,  může  stejný  hráč  útočit
podruhé. Rozhodčí hlídá dodržování tohoto pravidla.

8. Trestný úder je nařízen za úmyslné porušení pravidel obráncem uvnitř jeho
střelecké zóny. Nízký puš (ne vyšší než je dřevěné obložení v brance) musí být
proveden z bodu ve vzdálenosti 5 m před brankou. Zbytek hráčů zůstává mimo
střeleckou zónu.



9. Volné údery a rozehrávky autů z postranní čáry můžou být provedeny pouze
ve vzdálenosti větší  než 3 m od střelecké zóny.  Všechna ostatní  pravidla pro
znovuzahájení  hry  před  střeleckou  zónou  lze  nalézt  v  oficiálních  pravidlech
pozemního hokeje.

10. Místo udělování karet rozhodčí doporučí trenérovi, aby vystřídal hráče, který
porušil pravidla. Tento hráč se smí opět zapojit do hry pouze v  případě, že mu to
rozhodčí dovolí.

11. Každý  tým může  požádat  rozhodčího  v každém hracím intervalu  o  jeden
timeout  v  délce  
1 minuty, kromě případů, kdy je nařízen trestný úder nebo trestný roh.

12. Pro podporu rozhodčích je doporučeno delegovat rozhodčí starší 16 let.

13. Trenér nesmí vstoupit na hrací plochu, aby uděloval hráčům pokyny.

14.  Pro  zbytek  pravidel,  která  zde  nejsou  uvedena,  platí  oficiální  pravidla
pozemního hokeje.

"Každý člověk má svůj vlastní styl pohybu a všechny vyžadované
změny  v  provedení  pohybu  musí  být  prováděny  v souladu  se
stylem jednotlivce." 

L. Mourehouse / L.Gross



HOKEJ 6 PROTI 6

PRAVIDLA HOKEJE 6 PROTI 6
(Doporučeno pro hráče ve věku 11 let)

PRAVIDLO 1:
Toto nařízení se vztahuje pouze na konkrétní hokej 6 proti 6. Pokud pro jakékoli
okolnosti  ve hře není  zde uvedeno pravidlo,  platí  oficiální  pravidla pozemního
hokeje.

PRAVIDLO 2: HRACÍ PLOCHA
Soutěž se hraje na jedné polovině hřiště na pozemní hokej od jedné postranní
čáry k druhé s brankami a střeleckými kruhy v normální velikosti.  Hra hokeje 6
proti 6 umožňuje zřídit 2 hrací plochy na jednom hřišti pro pozemní hokej.

"Kdyby nebyli trenéři, každý hráč by mohl hrát, jak on chápe hru;
pak by bylo nemožné vytvořit tým ".

Pep" Guardiola



PRAVIDLO 3: POČET HRÁČŮ
Každý tým se skládá z minimálně 6 hráčů a maximálně z 9. Pět z nich (včetně
brankáře) musí být současně na hřišti. V případě, že jeden tým nemá brankáře,
tak hráč, který plní jeho roli musí mít oblečení jiné barvy a nesmí opustit střelecký
kruh. Výjimečně je možné zahájit hru jen s 5 hráči týmu v případě, že existuje
možnost, že po zahájení utkání může být chybějící hráč zapojen do hry.

Tři  náhradníci smí střídat kdykoli  hráče, který je na hřišti. Musí být používána
oficiální  pravidla  pro  střídání  hráčů.  Když  by v  průběhu  utkání  jeden  tým,
z jakýchkoli  důvodů  (například  vyloučení),  měl  na  hřišti  méně  než  5  hráčů,
rozhodčí  ukončí  zápas  a  prohlásí  tým  s  méně  než  5  hráči  za  poražený
s výsledkem 0 : 3.

PRAVIDLO 4: TRESTNÝ ROH: 
Během trestného rohu smí jen 3 obránci a brankář hájit svou branku. Vybíhají z
koncové čáry,  zatímco další  2 hráči  se můžou zapojit  do bránění  po zahájení
trestného rohu dobíháním zpoza středové čáry.

PRAVIDLO 5: VOLNÉ ÚDERY: 
Během volných úderů, prováděných nejméně 4,55 m před střeleckým kruhem,
všichni hráči, kromě hráče, který znovu zahájí hru, musí být ve vzdálenosti více
než 4,55 m.

PRAVIDLO 6: DOBA TRVÁNÍ ZÁPASU 6 PROTI 6: 
Dva intervaly po 20 minutách s přestávkou 5 minut. Každý tým má právo požádat
rozhodčího v každé polovině o jeden "timeout" v délce 1 minuty, kromě případů,
kdy je nařízen trestný úder nebo trestný roh. V případě, že bude v jednom dnu
odehrán více než jeden zápas, hrací doba by měla být redukována.

PRAVIDLO 7: ROZHODČÍ: 
Zápas  řídí  pouze  jeden  rozhodčí,  který  píská  v souladu  s  výše  uvedenými
pravidly. Pro lepší podporu mladých rozhodčích je doporučeno využít pro hru 6
proti 6 pouze jednoho rozhodčího mladšího než 16 let, nebo v případě, že by se
týmy shodly, tak maximálně dva rozhodčí stejného věku. Místo udělování karet
rozhodčí doporučí  trenérovi,  aby  vystřídal  hráče,  který  porušil  pravidla.  Tento
hráč se smí opět zapojit do hry pouze v případě, že mu to rozhodčí dovolí.

KOMENTÁŘE:
Rozměry hřiště jsou přizpůsobeny fyziologickým vlastnostem mladých hokejistů.
Berou v úvahu všechny aspekty hry, včetně těchto:

1. Fyzická příprava

• Většina herní zátěže je aerobní.

• Pro hru jsou charakteristické časté krátké běhy buď s nebo bez změny směru a
rytmu  a  náhlá  
    zastavení.



• Větší nároky jsou kladeny na schopnosti koordinace u mladých hráčů, protože
jsou  více  zapojeni  do  
    hry.

2. Technická příprava

•  Hráči  mají  častý  kontakt  s  míčkem,  který  prospívá  rozvoji  jejich  základních
dovedností.

• Vzhledem k tomu, že hráči jsou vystaveni méně složitým herním situacím, jejich
sebevědomí  roste,  
    což  má  za  následek  jejich  větší  iniciativu  a  používání  jejich  vrozených
schopností  představivosti  a  
    tvořivosti.

• K této verzi hokeje patří častý výskyt základních a standardních herních situací,
jako  je  střelba  na  
    branku z jakéhokoliv úhlu nebo systematické používání situací  2 proti  1 v
útoku.

3. Taktická příprava

•  V  obraně,  protože  jsou  kratší  vzdálenosti  mezi  hráči,  je  pro  ně  jednodušší
obrana se zajišťováním.

• V útoku hráči často mění směr útoku, používají více narážeček nebo přihrávek
z prvního  dotyku  a  
    útočí více z druhé linie (hráči středu).

•  Kratší  vzdálenosti  umožňují  hráčům  získat  cenné  zkušenosti  v  takových
standardních  situacích  jako  
    jsou rohy, rozehrávky autů, volné údery, trestné rohy a trestné údery.

• Komunikační dovednosti a spolupráce jsou získávány za ideálních podmínek

Menší velikost hřiště pro hokej 6 proti 6 usnadňuje spolupráci a
komunikaci mezi hráči.

Tato kapitola představuje mládežnickým trenérům bohatý a pestrý program pro
děti do 10 let a výše; jeho aplikace umožňuje dětem hrát soutěže na míru, jako
jsou hokejový triatlon 4 proti 4, hra hokeje 5 proti 5 a nakonec i hokej 6 proti 6
nejen s radostí a zábavou, ale také s úspěchem. S menším počtem hráčů v týmu,
s  menší hrací plochou, s různými zjednodušenými hrami a soutěžemi se všichni
chlapci a dívky této věkové skupiny mohou cítit schopni plnit požadavky hry 6
proti  6.  Trenéři  časem  získají  zkušenosti,  že  všechny  zjednodušené  hry
doporučované již v raném věku se nyní znovu, jedna po druhé, objevují pro tuto
věkovou skupinu ve složitějších situacích ve hře 6 proti 6. Dobré hraní hokeje 6
proti  6 je důsledkem toho,  že chápou a více nebo méně zvládají  nejen různé
zjednodušené hry, ale také Triatlon 4 proti 4 a hokej 5 proti 5.



"Tradiční koučování bylo zcela řízeno trenérem a do značné míry
orientované na techniku, zatímco dnes je kladen důraz na taktické
řešení problémů prostřednictvím hraní her."

Lynne Spackmann
Kapitola 6:  Rozvoj mladých hokejových brankářů

Úroveň 3

"Zítřejší úspěch je založen na dnešní přípravě"
William Osler

Protože  jen  málo  trenérů  hrálo  jako  brankář,  jsou  jejich  znalosti  toho,  jak  je
trénovat poněkud omezeny.
Poměrně málo trenérů věnuje dostatečnou pozornost procesům výuky a učení
tohoto nejdůležitějšího hráče týmu, i když každý ví, že vítězství nebo prohra v
zápase závisí v mnoha případech na výkonu brankáře. Zatímco ostatní členové
týmu mohou napravit chyby hráče v poli, chyba, kterou udělá brankář, obvykle
vede ke gólu.

Ačkoli moderní hokej vyžaduje dobré obecné znalosti od všech hráčů, musí být s
brankářem zacházeno jako s jediným specialistou v týmu. Na rozdíl od ostatních
členů týmu, brankář pokrývá velmi omezené území a je jediný hráč, který může
hrát míček jakoukoli  částí  těla. Vzhledem ke specifické funkci brankáře a jeho
významu  jako  klíčového  hráče  v  každém  hokejovém  týmu,  měla  by  mu  být
věnována zvláštní pozornost a dáván velký význam jeho vývoji.

P R O F I L   B R A N K Á Ř E

Velký vliv výkonu brankáře na výsledek hry jej často staví do centra rozhodujících
herních situací a důležitých diskusí.
Po  výborném  výkonu  mu  všichni  blahopřejeme,  ale  pokud  jeho  výkon  nebyl
uspokojivý,  brankář  slyší  vážné  výhrady.  To  je  důvod,  proč  brankář musí  být
klidný člověk! Měl by si být jistý svými schopnostmi a dovednostmi, trvale stavět
na tomto sebevědomí prostřednictvím pozitivní sebe mluvy a častého tréninku.

Brankář by měl v průběhu hry vyzařovat klid a důvěru na ostatní  členy týmu,
čímž pozitivně ovlivní jejich výkonnostní úroveň. Na druhou stranu, brankář mající
silnou  osobnost  a  sebevědomí  negativně  působí  na  hráče  soupeře,  kteří  při
závěru jejich útoků zaměřují příliš mnoho ze své pozornosti na jeho hru. 

Když je brankář nejistý, ukazuje, že je nervózní, nebo je pomalý v rozhodovacím
procesu, tato špatná kvalita jeho hry nepochybně negativně ovlivňuje jeho vlastní
tým.  Obránci,  stejně jako jejích  útočníci  v týmu, budou pravděpodobně méně
riskovat a bát se zaútočit s více než čtyřmi hráči v dosahu. 

Již  těchto  několik  poznámek  vysvětluje,  proč  může  jakýkoliv  průměrný  tým s
vynikajícím  brankářem  vyhrát  nebo  alespoň  remizovat  zápas  proti  mnohem
silnějšímu týmu s  méně šikovným brankářem.  Aby úspěšně plnil  své  důležité
úkoly ve hře, musí mít brankář určité psychofyzické schopnosti, kterými se liší od
hráčů v poli.



"Schopnost relaxovat pod tlakem je často také životně důležitým
faktorem pro výkon brankáře v soutěži."



Přesná rozhodnutí

Aby  bylo  možné  využívat  různých  kvalit  rychlosti,  je  nezbytné,  aby  brankář
efektivně využíval veškeré informace, které jsou k dispozici před střelbou soupeře
na branku. Jinými slovy, předvídání konečného výsledku z časných složek tahů
soupeře je nedílnou součástí úspěšného výkonu brankáře.

Musí mít vynikající znalosti a porozumění toho, co se děje ve hře jako základ pro
jeho vnímání.  Co brankář dokáže "číst" nebo vnímat určuje, jak by měl
jednat. Čím více zkušeností a znalostí brankář získal, tím více je schopen zaměřit
svou vizuální pozornost  na nejdůležitější  zdroje  informací.  Špičkoví  brankáři  si
vyvinuli lepší vizuální strategií vyhledávání než mladí, kteří obvykle sledují pouze
míček a jsou si méně vědomi postavení a pohybů hráčů mimo míček. Proto jako
trenér  hrajete  důležitou  roli  
v  procesu  učení  tím,  jak  se  pokusíte  nasměrovat  jeho  pozornost  na  důležité
zdroje informací.

"To co je obtížné, to bude nějakou dobu trvat, nemožné se může
stát přes noc."

Vzhledem k tomu, že více než polovina z práce brankáře je duševní kondice a
rozhodování  (které  obě  pocházejí  ze  zkušenosti),  je  pochopitelné,  že většina
chyb u mladých brankářů je způsobena méně jejich technickou úrovní
hry než slabým nebo nesprávným rozhodováním.

Technicky  dobře  připravení  brankáři,  kteří  jsou  fyzicky  stále  fit,  musí  být
trénováni,  aby  se stali  vynikajícími  osobnostmi  v procesu  rozhodování,
které  vědí,  co  je  nejlepší  udělat  v konkrétní  herní  situaci.  Jejich  chyby  v
rozhodování  jsou  způsobeny  buď špatnou  pozorností,  špatným  vnímáním,
nedostatečným určením nebo nedostatkem znalostí (z nekvalitních tréninků). Je
důležité, aby se  mladí brankáři učili používat svůj mozek pro rychlé zpracování
veškerých  relevantních  informací  
s cílem vybrat k provedení nejlepší motorickou odpověď - díky tomu, že se u nich
již vyvinula vysoká úroveň psychické zdatnosti.

Pro  brankáře  musí  být  považován  taktický  výcvik  za  stejně  důležitý  jako
technická  příprava.  U  starších  brankářů  tím  více,  že  taktický  výcvik  může
nahradit  technickou  činnost  (v  níž  není  vyžadováno  zpočátku  provádění
rozhodování).

Brankáři  od  14  let  a  více  by  měli  být  systematicky  vystaveni  široké  škále
problémů, které jsou zahrnuty ve zjednodušených hrách určených výhradně na
zlepšení jejich výkonnosti. Prostřednictvím těchto her se naučí zvolit nejúčinnější
odpověď z několika možností.

Odvaha
Dalším  důležitým  aspektem  výkonnosti  brankáře,  vedle  stabilní  mentality
(charakterizované  jeho  sebevědomím)  je  být  tak  agresivní  jako  je  potřeba  v



daném okamžiku,  mít  odvahu  v  kombinaci  
s odhodláním. Být odvážný je nutné, zejména v situacích 1 proti 1, při střelbě z
krátké vzdálenosti a během trestných rohů. 

Schopnost brankáře ovládat úroveň vzrušení bude minimalizovat chyby. Studie
prokázaly, že při vysokých úrovních vzrušení se výkon zhoršuje, což platí zejména
o  výkonu kognitivním,  který  zahrnuje  řešení  problémů  a  přijímání rozhodnutí.
Každý brankář je vystaven vysokým úrovním stresu asi 15 až 20 krát v průběhu
hry,  je  si  vědom,  že  jakákoli  malá  chyba  nebo  špatné  rozhodnutí  může
dramaticky změnit výsledek zápasu. Jinými slovy, každý od něj očekává, že
bude dokonalý hráč a brankář musí žít s tímto očekáváním.
 
K překonání tohoto problému by měl být brankář mistrem "vnitřní hokejové hry",
která  zahrnuje  pozitivní  sebe  mluvu  (například  "Dnes  je  můj  den!",  "Já  jsem
nejlepší! ", "Nikdo nemůže skórovat proti mně"). Nicméně, když je míček daleko,
je vhodné, aby brankář provedl před jeho brankou některá základní technická a
zahřívací  cvičení,  které  jej  udržují  být  fyzicky  a  psychicky  připraven  na  další
důležité akce.

"Výkon hráče je omezen pouze pravidly hry a jeho vlastními
schopnostmi."

VLASTNOSTI ÚSPĚŠNÉHO BRANKÁŘE

Fyzické schopnosti:

• Schopnost snížit reakční dobu

• Schopnost rychle provádět zvláštní pohyby

• Rychlé startování

Koordinační schopnosti:

• Rovnováha

• Schopnost kombinovat různé pohyby

• Dobrý smysl pro směr

• Dobrý rytmus

• Smysl pro prostor a čas

Emoční schopnosti:

• Koncentrace

• Agresivita (ale respektování pravidel)



• Odvaha

• Schopnost udržet klid a důvěru ve stresových situacích

• Racionalita

• Vůdcovství

Schopnosti vnímání:

• Schopnost rozpoznat (pozorovat a analyzovat), 
interpretovat a předvídat situace   
    v blízkosti branky s míčkem v centru pozornosti

• Dobrá vizuální paměť

"Strach je písek v motoru hráče."

TIPY PRO TRÉNINK BRANKÁŘŮ

Chcete-li optimalizovat výkon, je efektivní, když všichni brankáři hrají často na
jiné pozici,  například během tréninku i  mimo střeleckou zónu.  To jim pomůže
rozvíjet  se  v  psychických  a  fyzických  oblastech,  které  potřebují,  aby  správně
fungovali. Dále přijdou na druh napětí, které útočníci cítí a na obtíže, kterým čelí
při pokusu o překonání posledního hráče obrany soupeře. Zkušenosti získané při
hraní jako obránce nebo útočník umožní brankáři zasahovat s větším úspěchem.
Brankáři,  kteří  ve  svých  prvních  šesti  letech  hráli čas  od  času  minihokej  (se
dvěma brankami k bránění současně), hokej 6 proti 6 a 8 proti 8 před přechodem
na soutěže 11 proti 11, mají vyšší úroveň vnímání a větší znalosti než tradičně
vyškolení brankáři.

Navíc, díky logické progresi soutěží, v nichž hrají stále aktivnější úlohu, stanou se
duševně rychlejšími a vědí, jak předvídat hru soupeře mnohem lépe než ti, kteří
byli vystaveni jen tradičnímu vzdělávacímu programu, založenému především na
získávání technických dovedností.

"Z příkladů se učí nejlépe."



V ideálním případě je trénink brankářů veden a pod dohledem odborného  trenéra
brankářů,  obvykle  to  je  bývalý  zkušený  brankář.  Nicméně,  ve  většině těchto
případů trenér brankářů neví, jak propojit trénink brankáře s tréninkem obránců.
To je teď důležitý úkol,  protože brankáři jsou více než kdy jindy součástí  celé
obrany.

Když trenér specialista trénuje žáka pomocí  různých cvičení a her, ve kterých
mladí  brankáři  musí  řešit  společné  problémy,  se  kterými  se  potýkají  v  jejich
soutěžích,  mladí  získají  široké  znalosti  a  zkušenosti,  které  jim  umožní zvolit
nejvhodnější techniku. Mladý hráč se také učí provádět dovednosti správně a s
požadovanou rychlostí, pružností svalů a mobilitou v kloubech.

Dále se mladý brankář učí dirigovat a vést spoluhráče s autoritativním hlasem.
Jasnost a stručnost jeho nebo její pokynů ("Je to moje!", "Nechte toho!", „Aut“)
jsou nezbytné pro vytvoření požadovaného efektu. Nakonec, ale ne v poslední
řadě,  se  ctižádostivý  brankář  učí  podporovat  spoluhráče  pomocí  pozitivních
komentářů.
Bohužel není neobvyklé vidět mnoho mladých hráčů, kterých výkonnost ve hřišti
není  dle  jejich  názoru  dostačující,  že  se  náhle  rozhodnou,  že  budou brankáři.
Trenéři by  měli  povzbudit  hráče,  aby  se  stal  brankářem  pouze  tehdy,  když
vykazuje určitý přirozený talent pro tuto konkrétní pozici. Jen ti mladí hráči uspějí,
kteří  mají  jistou základní  úroveň  většiny  dovedností,  které  dělají  dobrého
brankáře.

"Cesta k úspěchu má velmi málo cestujících,  protože mnoho se
jich ztratí, když se snaží najít zkratky."



MODEL ROZVOJE PRO BRANKÁŘE
Model  rozvoje  pro  brankáře  se  skládá  ze  čtyř  úrovní.  Následující  diagram
znázorňuje jednotlivé úrovně a její součásti.

1. úroveň
Cvičení a hry bez nebo s jedním útočníkem
Učení základních dovedností v předpokládaných

situacích

Postoj a
poziční hra

Obrana s jednou
nohou, oběma

nohama, rukou a
holí

Odehrání s
jednou nohu a

holí

Odehrání
od branky

Desetiboj
(Provádění dovedností a rozhodování v
předpokládaných i nepředpokládaných

situacích)

2. úroveň
Cvičení a hry se dvěma nebo více útočníky
Konsolidace dovedností a rozhodovacích

schopností
v upravených situacích

Postoj a
poziční hra

Obrana s jednou
nohou, oběma

nohama, rukou a
holí

oOdehrání s
jednou nohu a

holí

Odehrání
od branky

3. úroveň
Cvičení a hry s útočníky a s pomocí 1 nebo 2

obránců
Zlepšení dovedností / rozhodování 

v nepředvídatelných situacích

Postoj a
poziční hra

Obrana s jednou
nohou, oběma

nohama, rukou a
holí

Odehrání s
jednou nohu a

holí

Odehrání
od branky

4. úroveň
Zjednodušené hry, které často zahrnují

brankáře
Dokonalost, provádění a správné rozhodování

v nepředvídatelných situacích

                                                                               Zákroky

Poziční hra Hra mimo 
branku



                                                                        Odehrání od branky 



ZÁKLADNÍ POSTOJ

Základní  postoj  je  pohotovostní  pozice,  kterou  brankář  zaujme  před  svým
zákrokem. Následující tipy vám pomohou zvýšit úspěšnost mladého brankáře. 

Brankáři by se měli naučit tyto zásady:

• Vždy zahájit pohyb z "postavení na špičkách" (na bříškách chodidel).

•  Udržovat  rovnováhu,
zajistit  jí  pomocí  nohou,
které jsou od sebe vzdáleny
na  šířku  ramen.  Zvednout
paže a ruce do úrovně pasu.
Uchopit  hůl  pravou rukou
trochu výš (mírně nad jejím
středem)  
s  cílem  zlepšit  svůj  akční
dosah  bez  ztráty  síly  a
natočit hůl plochou stranou
směrem k míčku.

•  Udržovat  váhu  těla
rovnoměrně  rozdělenou  na
obě nohy, aby se zabránilo
vlastnímu  překvapení,  že
stojí na "špatné noze."

•  Udržovat  kolena  před
kopnami.

• Ohnout mírně kolena, aby
byl  připraven  skočit  (horní
část nohy a holeně by měly
tvořit  úhel  110  až  120
stupňů). 

•  Udržovat  dobrou
rovnováhu,  
s trupem mírně nakloněným
dopředu.

•  Upírat  pozornost
především na míček, ale také si být vědom pozic spoluhráčů a soupeřů.

•  Odpočívat,  když  je  míček  ve  vzdálenosti  více než  40  metrů  od  něj,  za
předpokladu, že zaujme základní postoj právě v okamžiku střelby na branku.



POZIČNÍ HRA

Jedna schopnost, kterou je nezbytné u brankáře rozvíjet je, aby zaujal takovou
pozici před provedením střelby na branku, že může zachytit míček s minimálním
rozsahem pohybů.  Nalezení  nejlepší  možné pozice  ve vztahu jak  k  útočníkovi
s míčkem  tak  i  k  brance  pomáhá  brankáři  snížit  počet zoufalých  zákroků  a
pohybů v  poslední  sekundě.  Když  chytá  dobrý  brankář,  vypadá to,  jako když
míček jde vždy rovnou k němu. Každý z jeho zákroků vypadá jednoduše. Brankář,
který často předvádí akrobatické skoky, není ten nejlepší, protože jeho poziční
hra je často špatná. Naopak, zkušení brankáři, těžící z jejich jemné poziční
hry, těžko potřebují padat a skákat.

Mnoho brankářů se cítí nejpohodlněji v postavení na nebo velmi blízko k brankové
čáře.  Nicméně,  
v dnešní hře roste počet situací, které jim ukládají povinnost zvládnout hru mimo
brankovou čáru, stejně jako se někdy chovat jako zametač.

Obecně  platí,  že  brankář  zahájí  zákrok  z  čáry,  která  rozděluje  úhel  tvořený
trojúhelníkem míčku a dvou brankových tyčí. Při pohybu na této pomyslné čáře
směrem vpřed k útočníkovi v držení míčku, brankář nakonec dosáhne toho bodu,
ve kterém může pokrýt celý střelecký úhel, aniž by musel vykonat zákrok pomocí
maximálního rozsahu pohybu nebo roztažením rukou nebo nohou. Čím blíže se
dostane k soupeři,  který se připravuje vystřelit  na branku, tím méně
času  a  menší  úhel  jsou  
k dispozici pro vystřelení. Ale čím víc se  brankář vzdálí od linie půlící
úhel, tím je méně pravděpodobné, že se svým zásahem uspěje.

Cvičení pro postoj a poziční hru
1. Toto cvičení pomáhá nezkušeným brankářů mentálně si představit trojúhelník

mezi třemi body tvořenými brankovými tyčemi a útočníkem s míčkem. Útočník
zaujme pozici kdekoli na střeleckém kruhu. Dva kabely (dlouhé kousky lana) by



měly být uvázány na brankových tyčích, jeden na pravé brankové tyči a další
na levé a spojené s holí útočníka. V závislosti na tom, jak se hráč pohybuje po
čáře střeleckého kruhu, brankář upravuje své postavení. Snaží se být vždy na
(fiktivní) čáře, která půlí úhel střelby a musí přijít dost daleko dopředu, aby
mohl dosáhnout s jeho pravou nohou, bez problémů, na pravé lano nebo s jeho
levou nohou na levé lano. Současně, jeho ruce by měly natažené dosáhnout do
prostoru  po  jeho  obou  stranách.  Nemůže-li dosáhnout  obou  lan  
s nohama, ví, že je zle umístěn, což by umožnilo útočníkovi dost prostoru na
skórování.

2. Jeden hráč dribluje s míčkem po čáře kruhu, často mění jeho směr pohybu a
pak se náhle rozhodne vystřelit na branku. Brankář, mezitím, zaujímá základní
postoj 3 metry před brankou a je vždy umístěn na čáře, která půlí úhel střelby.
Také se pohybuje v závislosti na směru a rychlosti útočníka. Trenér brankářů
musí být postaven za brankou, aby pečlivě sledoval a analyzoval poziční hru
brankáře a opravil tuto herní pozici, je-li to nezbytné.



Foto: V. Stachovský

3. Postavte pět míčků ne dále než 2 m uvnitř střeleckého kruhu (viz ilustrace).
Jeden hráč je všechny vystřelí, jeden po druhém, v nebo ne v předpokládaném
pořadí na branku. Chcete-li povolit brankáři dostatek času vybrat si výhodnou
pozici  pro  hru  a  zaujmout  správný  základní  postoj,  útočník,  po  každém
vystřelení  na branku, musí  běžet ven z kruhu, než bude moci provést další
střelu s dalším míčkem nebo s některým z 5 míčků.

Variace:
• Udělejte pro brankáře stejné cvičení  s  druhým útočníkem umístěným poblíž
(cca 5 - 6 m). Jeho primární funkcí je dorážka míčků odražených od brankáře, ale
z jeho pozice před brankou může také tečovat střelu na branku přímo do sítě. 



4. Dva útočníci na okraji střeleckého kruhu si přihrávají mezi sebou na vzdálenost
8 až 12 m. Mezitím musí brankář přizpůsobovat svou pozici v brance měnící se 
poloze míčku. Jeden ze dvou útočníků by se měl snažit "z ničeho" překvapit 
brankáře vystřelením před tím, než brankář stihne zaujmout optimální pozici 

pro zachycení střely.

5.  Čtyři  hráči  trénují  s  brankářem. Po  obou stranách branky je  útočník,  který
přihrává z koncové čáry na jednoho ze svých spoluhráčů na čáře kruhu. Hráč,
který dostává míček, může vystřelit z prvního dotyku nebo může místo toho
přihrát zpět na koncovou čáru nebo na druhou stranu, kde je jeho spoluhráč,
vzdálen vždy  nejméně  8  metrů  od  přihrávajícího.  Cílem  všech  útočníků  je
překvapit brankáře střelou. Úkolem brankáře ve všech fázích tohoto cvičení je

však zajistit svou správnou poziční hru, která mu umožní zúžit úhel pro každou
střelu na branku.

6. Jako trenér byste měl stát za brankou a pozorovat hru. Dejte vizuální signál
jednomu z  3  hráčů,  nacházejících  se  v  různých  pozicích  uvnitř  střeleckého
kruhu.  Pak  se  tento  hráč  snaží  rychle  vystřelit.  Dejte brankáři  zpětnou
informaci  o všech problémech v jeho poziční  hře,  které jste si  všimli  z vaší



pozice za brankou. Brankář má za úkol, aby se v momentu střelby na branku
vždy postavil na čáru půlící střelecký úhel.

Tento úkol  se stane snadnějším, když jsou všichni  útočníci  čelem ke středové
čáře. Takže poté, co trenér vyvolá jméno hráče, útočník se otočí a vystřelí tak
rychle na branku, že brankář nemá téměř žádný čas zaujmout správné postavení
v  brance  nebo  zaujmout  optimální  základní  postoj.  Jak  se  brankář zlepšuje,
můžete dále snížit čas pro brankáře tím, že vyvoláte jména útočníků v kratších

intervalech.

7. Čtyři hráči jsou umístěni kolem kruhu o průměru 16 -20 m nakresleném pomocí
křídy na hokejovém hřišti (pochopitelně lze vyznačit kruh i jiným způsobem).
Jejich cílem je přihrát si míček vně
kruhu  přes  některou  z  tří  branek
3,60  m  širokých,  které  jsou
postaveny  ve  středu  kruhu  v
trojúhelníku (viz obrázek).

      Brankář brání všechny tři branky
najednou,  pohybuje  se  z jedné
branky  do  druhé  
v  závislosti  na  poloze  míčku.
Pracujte  s brankářem,  aby  vždy
dělal malé kroky, zatímco pokračuje
v pozorném sledování míčku a jeho
dráhy. Tato technika mu umožňuje
snadno  přenášet  jeho  tělesnou
hmotnost z jedné nohy na druhou.
Výsledkem  by  měla  být  optimální
poziční hra, která zabrání čtyřem útočníkům skórovat.  Je zřejmé, že brankář se
nebude moci  přizpůsobit  dostatečně  rychle  požadavkům  této  hry  pomocí
dlouhých kroků nebo pohybů.

8.  Pravé  křídlo  (nebo  levé  křídlo)  proniká  hluboko do soupeřovy  poloviny.  Po
driblingu s míčkem přes branku z kuželů, která je umístěna uvnitř střeleckého



kruhu asi 7 metrů od pravé (levé) tyče branky a asi 3 metry od koncové čáry,
může křídlo vystřelit nebo přihrát míček buď na středního útočníka, nebo na
levé křídlo (pravé křídlo), které je postaveno před druhou tyčí. Ten, kdo obdrží
přihrávku, se snaží vystřelit z prvního dotyku nebo tečováním s holí umístěnou
vodorovně  na  zemi.  V  tomto  cvičení  brankář  musí  neustále  prokazovat
optimální  úroveň  poziční  hry,  aniž  by  se  dostal  úplně  mimo  branku.  Když
brankář pokrývá úhel pravého (levého) křídla v blízkosti brankové tyče, jeho
pravá (levá) noha je již umístěna takovým způsobem, že může rychle pokrýt
branku  
v  případě centru.  Křídlo  nikdy  nedá  brankáři  vědět,  zda  bude střílet,  nebo
provede fiktivní naznačení střelby, nebo bude centrovat. Pouze tehdy, když se
brankář naučí  rychle  měnit  pozice,  může  čelit  oběma  útočícím  hráčům  a
zabránit skórování.



Cvičení pro zlepšení rychlosti reakce
Pro  zlepšení  rychlosti  reakce  brankáře  je  doporučeno  používat  také  tenisové
míčky v těchto cvičeních.

1. Dva útočníci stojí na obou stranách bodu pro trestný úder.  Jejich úkolem je
tečovat střely, které provádí třetí hráč z okraje kruhu směrem k brance. Chcete-li
překvapit  brankáře, může útočník  
v držení míčku také střílet přímo, bez nutnosti tečování jeho spoluhráčem.

2. Trenér nebo hráč střílí na branku různou rychlostí a v různé výšce. Brankář 
zavírá oči. Pouze tehdy, když trenér nebo útočník zavolá brankáře, tento otevře 
oči, aby zaměřil pohledem míček, zastavil jej a odehrál jej z kruhu, aby zabránil 
dorážce.



3.  Trenér  z  pozice  za  brankou  vizuálně  signalizuje  jednomu  ze  tří útočníků
(všichni  mají  míček),  jsou  od  sebe  vzdáleni  nejméně  6  metrů  a  všichni  se
nacházejí  uvnitř  kruhu  v  různých  vzdálenostech od branky.  Zatímco  vyvolaný
hráč  vystřelí  (nejlépe  s  holí vždy  na  zemi,  aby  šetřil  čas),  brankář  zaujme
optimální správnou základní pozici, aby zabránil míčku projít do branky. Pokud je
potřeba, dejte brankáři zpětnou vazbu.

4. Postavte se za branku pro dávání vizuálních signálů dvěma útočníkům. Dva
hráči, každý s míčkem na čtvrtinové čáře, driblují se stejnou rychlostí směrem ke
střeleckému kruhu. Měli by zůstat od sebe nejméně 8 metrů. Když přijdou blízko
čáry kruhu, trenér jim dává vědět prostřednictvím viditelného signálu (který by
měl být ale neviditelný pro brankáře), aby provedli vystřelení na branku z čáry
kruhu. Jeden útočník střílí, zatímco druhý, který pouze  simuluje střelbu, jde na
dorážku.

5.  Umístěte  brankáře  na  zem  přímo  vedle  tyče  mimo  branku.  Jeden útočník
dribluje s míčkem ze vzdálenosti 6 m za kruhem s cílem skórovat zevnitř kruhu.
Když hráč začne individuální útok, brankář vstává ze země a zaujímá správnou
pozici v brance v základním postoji; snaží se zabránit gólu. Útočník (kterým také
může být jiný brankář) má čtyři pokusy na skórování. Nesmí ale více než 2 m do
střeleckého kruhu. Brankář by měl začít dvakrát od každé brankové tyče.

"Chcete-li hrát dobře, musíte se zaměřit na vaše "vnitřní já" a ne 
tak moc na "vnější já.““



ZÁKROKY S JEDNOU NOHOU, OBĚMA NOHAMA, RUKAMA NEBO 
HOLÍ
Přestože  se  brankář  ve  hře  dotkne  míčku  méně  často  než  jeho  spoluhráči,
neměla by být jeho příprava kratší  ani méně intenzivní než příprava ostatních
hráčů z jeho týmu.  

Důležitou  součástí  jeho  mnohostranné  přípravy  má  být  trénink  techniky,  ve
kterém by měly být zahrnuty různé techniky zákroků proti míčku.

Zastavení míče jednou nohou:
Jedním z důležitých aspektů, který má být součástí výcviku mladého hokejového
brankáře,  je  získání  základních  technik  pro  zastavení  míčku,  se  zvláštním
důrazem  zaměřeným  na  techniku  zákroků  
s jednou nohou.

Správné zastavení míčku s jednou nohou musí být vždy zahájeno pohybem hlavy
směrem k blížícímu se míčku. Současně je váha těla posunuta směrem k míčku
pomocí  pohybu druhé nohy s tím, že hrací  noha je položena za míčkem před
odkopem brankáře.

V okamžiku zastavení,

• noha, která zachytí míček, by neměla být na úrovni s druhou nohou. Paralelní
postavení  obou  nohou  by  mělo  za  následek  špatnou  rovnováhu,  která  může
způsobit, že by brankář příliš padal dozadu. To by pak znamenalo, že již nebude
schopen provést  další  okamžitý  zákrok  pro  zastavení  případné  dorážky
přicházející po odrazu míčku od jeho betonů.

•  noha,  která  hraje  s míčkem,  by  se  měla  pohybovat  směrem k  blížícímu se
míčku (namísto čekání než míček přijde k brankáři).



• noha, která hraje s míčkem, by měla být umístěna o něco více vpřed než druhá
noha a její  prsty by měly směřovat k nejbližšímu praporku na čtvrtinové čáře.
Postavení  "hrací  nohy"  tímto  způsobem zajistí,  že  míček  odskočí směrem do
prostoru před nohy brankáře a ne do jedné strany.  Velkou pozornost je třeba
věnovat při  zastavení tomu, aby se zabránilo soupeři vzít  si  zastavený míček.
Zastavení je považováno za ideální,  když je brankář schopen zahájit okamžitě
útok pomocí přihrávky po zemi na jednoho z jeho spoluhráčů.

• špička nohy, která provádí zákrok, by neměla směřovat k jedné z brankových
tyčí,  protože to bude mít za následek, že většina povrchu kopny nesměřuje k
míčku, ale k tyči. Může dojít i ke zranění když míček zasáhne nechráněnou část
nohy.

• noha, která zasahuje míček, stejně jako koleno této nohy a hlava brankáře musí
tvořit  svislou  čáru.  Použití  této  techniky  může  divákovi  poskytovat  dojem,  že
brankář má v úmyslu políbit své koleno nebo sníst přicházející míček. S hmotnosti
těla nad "hrací nohou" nemůže brankář padnout dozadu.

•  hůl  by  měla  být  umístěna  ve  svislé  poloze  hned  vedle  pravého  betonu  v
případě,  že je  zákrok  prováděn pravou nohou.  Tím se  zvýší  hrací  plocha  pro
zastavení  míčku směřujícího k jeho pravé straně a umožní  mu dosáhnout  dál
směrem k pravé tyči, a to zejména, když má být zachycena vysoká střela. Střely
směřující do levého rohu branky  -  levá ruka brankáře je v dolní poloze hned
vedle levého betonu pro zásah, pokud je potřeba.

Jakmile  brankář  zastavil  míček,  má dát  opěrnou nohu rychle  spolu  s
hrací nohou, aby tak rychle, jak je to možné zaujal základní postoj, který
mu  umožňuje,  aby  zasáhl  v  optimálních  podmínkách  proti  možné
dorážce.

TECHNIKA ZASTAVENÍ A ODEHRÁNÍ

Zvláštní  pozornost  by  měla  být  zaměřena  na  techniku  zastavení  a  odehrání
přicházejícího míčku ve stejnou chvíli  s jednou nohou. Zastavení a odehrání je
použito, když brankář musí reagovat na střely soupeřů blízko u něj. Vzhledem k
extrémně krátké době, která je k dispozici pro zastavení a odehrání míčku mimo
dosah útočníků, musí použít jinou techniku pro vyřešení tohoto problému.

Zvládnutí techniky zastavení s jednou nohou je nezbytné pro úspěch zastavení a
odehrání.  Nejdůležitější  je,  že  se  brankář  pohybuje  kroky  směrem
k přicházejícímu míčku bez ztráty rovnováhy. Aby toho bylo dosaženo, musí se
pohybovat hlavou spolu s nohou směrem k míčku. Rychlost vyvinutá "hrací
nohou" a rychlost přicházejícího míčku určí vzdálenost pohybu k místu zastavení
a odehrání.

"Špatný je ten hráč, kterému se nepodařilo včas převést své
chyby na zkušenosti."



  Mnohem
důležitější než vzdálenost
odehrání  je  jeho  směr.
Přestože  se  pozornost
brankáře  zaměřuje
především  na  míček,
před  tím,  než  provede
zastavení  a  odehrání  by
měl  také  vnímat
postavení a pohyb svých
spoluhráčů  pro  zahájení
nového útoku, nebo těch
protihráčů,  kteří  jsou
blízko k němu, aby mohl
být  schopen  nasměřovat
míček  do  zón,  které
nejsou  obsazeny
soupeřem  (zpravidla
v křídelních prostorech). 

SÉRIE CVIČENÍ PRO TRÉNINK ZASTAVENÍ 
A ODEHRÁNÍ:

1. Kdo je nejrychlejší brankář?

Dva brankáři, jeden za druhým, nacvičují ve svých
3,60 m širokých brankách z kuželů. Oba zaujímají
optimální  základní  postavení  s pohledem  na
trenéra před nimi. Jakmile udělá trenér kroky vpřed
ve směru k jednomu kuželu, oba brankáři reagují
ve stejném směru.

Brankář,  který  se  jako  první  dokáže  dotknout
kopnou  daného  kužele, získává bod.  Vítězem  je
brankář, který první  získá 5 bodů. Pro dosažení a
dotyk je povolen pouze jeden krok. 

Trenér hodnotí techniku, zejména zahájení zákroku



s pohybem hlavy směrem k přicházejícímu míčku a podporu opačné nohy, která
by měla být úplně natažena. 
Kromě toho by měl  trenér  opravit  chyby v základním postavení  a  v  rychlosti
reakce a pohybu brankářů.

2. Akce na levé a pravé straně

Brankář  zaujímá  základní  postavení  v malé  brance  z kuželů,  která  je  0,50  m
široká. Simuluje zákrok pohybem levé nohy a levé ruky z malé branky s úkolem
dotknout se levého kuželu, který je umístěn mírně vepředu na jeho levé straně,
zatímco jeho pravá noha zůstává na stejném místě. Po návratu jeho levé nohy do
branky z kuželů, natáhne se na opačnou stranu s pravou nohou a s holí. Obě se
musí dotknout  pravého  kuželu  před  ním  po  jeho  pravici.  Mezitím  levá  noha
zůstává  v  brance.  Trenér  před ním  hlídá,  aby  byly  požadované  postupy
prováděny dokonale.

3. Zastavení a odehrání střel po zemi
Jeden  útočník  střílí  míčky  ze  vzdálenosti  12  metrů  do  jednoho  rohu  branky.
Brankář postavený uprostřed branky by měl zastavit míček pomocí své kopny (po
startu ze základního postavení) a potom jej odehrát z kruhu.

Různé míčky by měly být stříleny do stejného rohu s cílem pracovat na perfektní
technice zastavení a odehrání míčku s jedním výbušným krokem k míčku.

Péče by měla být věnována tomu, aby po zastavení a odehrání s jednou nohou
brankář neztrácel rovnováhu a nepadal dozadu na zem. To mu umožní zastavení
případné dorážky.

ZASTAVENÍ MÍČKU S OBĚMA NOHAMA SOUČASNĚ



V ideálním případě by se měl brankář vždy snažit,  aby bylo celé jeho tělo za
míčkem. To není těžké, pokud jsou střely směrovány do rohů branky a brankář
má čas  využít  maximální  plochu  svých  betonů pro  zastavení  míčku  s  oběma

nohama současně.

"V minulosti byla hra pozdržena, dokud nebyly kompetentně
provedeny dostupné dovednosti a taktiky byly ignorovány, dokud

nebylo dosaženo "mistrovství " 
u předepsaných dovedností."

R.Thorne / D. Bunkr

Při zastavení míčku, obě nohy, ohnuté v kolenou, jsou lehce nakloněny dopředu,
aby lépe absorbovaly sílu střely a byly připraveny na dorážku. Podle vzdálenosti
soupeřů v  okamžiku vystřelení  brankář  nakloní  své betony více nebo méně s
cílem  ve  většině  případů  nechat  míček  odskočit  
o 0,50 m, která by mu umožnila snadněji odehrát již pohybující se míček.

Ve většině cvičení navržených v této kapitole bude rozvíjena schopnost tlumit
blížící  se  míček  
s oběma nohama (a také s jednou) pomocí úhlu sklonu betonů a pak následné
odehrání  míčku  
z dosahu soupeře. Také test č. 8 z Desetiboje brankáře vyžaduje tuto schopnost.

ZASTAVENÍ MÍČKU S JEDNOU RUKOU NEBO HOLÍ

Také zastavení s jednou rukou nebo holí jsou pohyby, na kterých se podílí celé
tělo. Před tím, než brankář vymrští ruku nebo přesune svou hůl do dráhy
míčku s cílem jej zachytit, musela jeho hlava vydat pokyn k zastavení.
Následně mírně ohnutá noha na druhé straně vůči blížícímu se míčku tlačí tělo ze
základního postoje do více rozšířeného postoje s cílem dostat jej co nejvíce za
nebo  alespoň  téměř  k  míčku.  Pro  trénink těchto  konkrétních  technik  je
doporučeno cvičení pro zlepšení rychlosti reakce.



DALŠÍ INFORMACE O NÁCVIKU RŮZNÝCH TECHNIK ZASTAVENÍ 
MÍČKU

Bohužel,  výcvik mnoha brankářů probíhá bez přítomnosti  spoluhráčů,  kteří  by
mohli  mít  vliv  na  jejich  hru,  nebo  dokonce  i  bez  hráčů,  kteří  by  mohli  být
potenciálními  střelci  gólů.  Je  důležité vědět,  že výkon brankáře a útočníků se
zlepšuje  pouze  minimálně,  když  jsou  statické  míčky  nebo  míčky  
v pohybu prostě stříleny na branku. Chcete-li se naučit, jak předvídat co nejlepší
zásahy, brankář musí být během tréninku vystaven reálným herním situacím. Je
to právě trénink herních situací  za přítomnosti  obránců a útočníků s
rychlostí  jako  v  zápasech,  který  nejvíce  zlepšuje  výkon  jakéhokoli
brankáře.  Brankář se učí číst hru, rozhodnout se jakou použije techniku a kdy
zasahovat. 

V  důsledku  toho  by  cvičení  a  hry,  jejichž  cílem je  zlepšit  techniky  zastavení
nemůžou  dát  brankáři  předem  informaci  kdy,  odkud  a jak  bude  střelba
provedena. Simulováním reálných herních situací je brankář nucen v okamžiku
útoku soupeře najít nejlepší možné řešení. Po provedení rozhodnutí on nebo ona
pak reagují bezprostředně, bez ztráty času.

Během tréninku musí trenér pečlivě sledovat, jak dobře mladý brankář provádí
různé techniky chytání a jeho taktickou hru, hodnotit výkonnost a také si všímat,
zda brankář a poslední obránce optimálně komunikují  a spolupracují.  Chcete-li
zajistit efektivní výuku,  měly by být chyby opravovány ihned po jejich objevení.
Během procesu učení se mládeže z chyb by měl ale trenér pamatovat také na
chválení hráčů.

"Nejlepší příprava na zítřek je správně trénovat dnes"
William Ossler

CVIČENÍ / HRY NA ZDOKONALENÍ RŮZNÝCH TECHNIK CHYTÁNÍ
(Viz také cvičení ke zrychlení času reakce)

1. Střelba se soupeřem (1 proti 1)
Viz "Přihrávky, příjem a hry se
střelbou", hra 14 
v kapitole 3.

Variace:
• Použijte dva obránce místo jednoho.
První zavře útočníka s míčkem a druhý
zajišťuje.

• Použijte brankáře a obránce a dva
útočníky. Zahrajte si hru jako 2 proti 1,



začínající přihrávkou jednoho útočníka z čáry kruhu na spoluhráče, který se 
nachází na koncové čáře. Po úvodní přihrávce se obránce a brankář (oba startují 
z koncové čáry) snaží zabránit útočníkům ve skórování.

2. Rychlé vystřelení (1 proti 2)
Trenér  přihrává  zevnitř  kruhu na jednoho ze tří  hráčů, kteří  čekají  v  různých
pozicích na okraji kruhu. Všichni tři hráči musí být nejméně 5 metrů od sebe. Ten,
kdo dostává míček od trenéra,  se snaží  vstřelit  branku, zatímco zbývající  dva

dělají vše pro to, aby mu v tom zabránili.

3. Brankář plus 2 proti 1
Dva útočníci, kteří se nachází na čtvrtinové čáře, se snaží překonat obránce a
skórovat  za  méně  než  
8 sekund. Útok končí s 
• míčkem mimo hřiště,
• porušením pravidel ze strany útočníků nebo obránců (trestný úder), nebo 
• po 8 sekundách.

Brankář se učí kdy opustit brankovou čáru a kdy zůstat v brance. Jak se hráči
zlepší, lze zkrátit vymezený čas na 5 sekund.

Variace:
• Tři hráči začnou svůj útok ze čtvrtinové čáry, dva obránci je očekávají na okraji
kruhu. Brankář,  kromě toho, že zaujímá správný postoj a dobrou poziční hru  v
okamžiku vystřelení, se musí rozhodnout, zda zůstane v brance, nebo ji opustí.



Následně musí vybrat a vykonat nejúčinnější obrannou akci, aby zabránil gólu z
první nebo druhé střely (dorážka).

"Hráč se učí a roste metodou pokusu a omylu. Důležité je učit se z
chyb. "

Moorhouse / Gross

• Tato  hra zahrnuje čtyři  útočníky proti  dvěma obráncům a brankáři.  Útok  je
zahájen volným úderem ze středové čáry hřiště pro 6 proti 6 nebo 8 proti 8. Čtyři
útočníci musí skórovat do 10 sekund (později můžete čas snížit na 8 sekund) a
musí se snažit zabránit tomu, aby hráli všichni v jedné linii. Vzhledem k početní
převaze  útočníků  vůči  obráncům  brankář  často  zasahuje  a  proto  se  rychle
zlepšuje.

"V závislosti na tom, jak se chováme, pole života nám dává sklizeň

v podobě květin nebo trnů."
Johann Wolfgang von Goethe

ODEHRÁNÍ KOPNUTÍM NEBO HOLÍ

Schopnost  vědět,  jak  nejlépe  odehrát  míček,  kdy  a  kde  to  provést  kopnutím
vyžaduje  hodně  zkušeností,  které  mladí  brankáři  můžou  získat  jenom
prostřednictvím častého tréninku a mnoha soutěží v malých herních situacích.

Většinou brankář vykopne volné míčky vnitřkem nohy ze svého kruhu rovnou na
spoluhráče pro zahájení útoku. Jeho procento selhání může být sníženo, pokud

• drží pořád hlavu nad míčkem,
• používá stranu chodidla,
• nezaklání se při odehrání míčku,



• se pohybuje za kopající nohou a
• skončí s hlavou nad kolenem kopající nohy.

Další chyby se stanou, když brankář nemá dostatek času k odehrání zastaveného
míčku kvůli přítomnosti jednoho nebo více "hladových" soupeřů. V přeplněném
prostoru před svou brankou nemůže riskovat zastavení a poté odehrání míčku z
důvodu nedostatku času. V této situaci se obecně volí zastavení s odehráním.

Ale když jsou soupeři v okamžiku zákroku brankáře vzdáleni více než 7 metrů,
brankář má dostatek času po zastavení si vybrat mezi odehráním kopem pomocí
kopny (nejúčinnější ze všech technik odehrání, ale s nebezpečím zvednutí míčku)
vnitřní stranou jeho levé nebo pravé nohy, nebo odehráním provedeným s jeho
lehkou holí 17 nebo 18 uncí. Nedostatek času často neumožňuje brankáři odehrát
míček holí, kterou by držel oběma rukama. Proto musí být věnována pozornost
tréninku odehrání s požadovanou přesností a výkonem také s jednou rukou na
holi,  jako  tomu  bylo  
v minulých letech, kdy blízkost útočníka vyžadovala tuto techniku.



Vzdálenost  odehrání  závisí  na  technice  použité  brankářem,  na  rychlosti  jeho
výkonu, na rychlosti přicházejícího míčku (v případě, že je míček odehrán, aniž by
byl  předtím  zastaven)  a  také  na  jeho  vybavení  (vysoká  hustota  pěny  kopen
umožňuje odehrání míčku na dlouhou vzdálenost).

Teprve  po  zpracování  všech  dostupných  informací  pro  brankáře  se  tento
rozhodne, kterou techniku použije pro odehrání míčku dostatečně daleko mimo
dosah nejbližších soupeřů.

Ve  zlomku  sekundy  musí  brankář  vnímat  místo,  odkud  byl  vystřelen  míček,
správně posoudit jeho dráhu, výšku a rychlost a pak se rozhodnout, zda vyběhne
či nikoli, kdy a kam vyběhnout, aby se potkal s míčkem dříve, než může útočník
vystřelit.

Pozornost brankáře by se měla zaměřit hlavně na míček, ale také na postavení a
pohyb jeho obránců před ním ve vztahu k útočníkům. Jeho pozice v kruhu je vždy
vybrána podle dráhy míčku, musí si být jistý, že vyběhne z branky, jenom když
existuje vysoké procento možností, že bude moci hrát míček dříve, než jej může
hrát někdo jiný.

Je velmi důležité pro hru brankáře mimo branku "cítit" přesný okamžik
pro vyběhnutí z branky. Jakákoli chyba při posuzování rychlosti míčku,
jeho výšky a dráhy a také rychlosti běhu soupeřů může mít za následek
gól.

Dovednost odehrání míčku s některou nohou nebo s holí může být trénována a
zlepšována častým tréninkem opravdových herních situací, jako jsou například
některá cvičení uvedené na předchozích stranách a 1., 8. a 9. test Desetiboje
brankáře a čtyř následujících cvičení:

1. Dlouhé odehrání
Míčky jsou hrány s různou rychlostí a výškou z vrcholu kruhu směrem k brankáři v
brance. V závislosti na rychlosti a výšce střel na branku, brankář je odehraje buď
po zastavení  nebo kopem z prvního dotyku,  provedeným jako kopem z voleje
nebo špičkou, aby bylo dosaženo odehrání tak daleko, jak je to možné.

2. Odehrání přes neobsazenou branku z kuželů
Po zastavení střely jednou nebo oběma nohama, rukou nebo holí, musí brankář
odehrát  míček  přes  jednu  ze  dvou  branek  z kuželů,  které  jsou  postaveny  v
blízkosti okraje  kruhu  na  jeho  pravé  a  levé  straně.  Protože  se  útočník  snaží
obsadit  jednu z  těchto  branek  bezprostředně  po  svém vystřelení  na  branku,
brankář musí myslet na to, aby odehrál míček vždy bez rizika přes tu druhou.

Variace:
Brankář  musí  odehrát  zastavený  míček  přes  jednu  ze  tří  branek  z  kuželů
postavených uvnitř kruhu. Dva útočníci, jeden na okraji kruhu a druhý na úrovni
bodu pro trestný úder se mu snaží zabránit, aby skóroval přes jednu ze tří branek
za použití jakékoli techniky.



"Nedívejte se na viníky, podívejte se na možnosti opravy."
Henry Ford

3. Přesné odehrání navzdory přítomnosti 5 útočníků
Čtyři útočníci zaujali pozice v půlkruhu kolem bodu pro trestný úder. Pátý v držení
míče dribluje s míčkem v blízkosti čáry kruhu a vystřelí jej přes mezery vytvořené
jeho 4 spoluhráči směrem na branku.

Zatímco  brankář  se  snaží  zastavit  míček  a  odehrát  jej  ven  z  kruhu,  všichni
útočníci se snaží získat míček po odrazu od tyče, betonů, těla, rukou nebo hole do
3  vteřin  po  zákroku  brankáře.  Žádný  
z nich nemá právo tečovat původní střelu na branku a může se zúčastnit pouze
poté, co je míček brankářem zastaven. Aby bylo možné dorážkou zasahovat tak
rychle, jak je to možné, tito hráči dorážku předvídají, mají obě ruce oddělené na
holi a zaujímají nízkou pozici.

V  závislosti  na  vzdálenosti  nejbližšího  útočníka  v  okamžiku  zákroku  používá
brankář  zastavení  
s odehráním nebo zastavení o dobře polstrované betony s úspěšným odehráním
nohou nebo holí.

Netřeba říkat,  že je pro něj  důležité, aby odehrál  míček směrem do prostorů,
které nejsou  pokryty  



5 útočníky. Za každé odehrání míčku ven z kruhu a za každé porušení pravidel
útočníkem získá brankář bod.

Útočníci získají bod za přímý gól, za gól z dorážky, nebezpečné odehrání míčku
brankářem  a  za  záměrné  odehrání  míčku  za brankovou  čáru,  které  rozhodčí
obvykle postihuje trestným rohem. Za další porušení pravidel ze strany brankáře
trenér nařizuje trestný úder pro útočníky.

Všech 5 útočníků má právo vystřelit pohybující se míček od okraje kruhu tolikrát,
kolik můžou, dokud neminou branku. Pak je na řadě další hráč dokud všech pět
útočníků neztratí právo na skórování z přímé střely. V tomto okamžiku hra skončí.

4. Odehrání navzdory přítomnosti 3 útočníků
Tři  hráči  začínají  svůj  útok  ze  čtvrtinové  čáry.  Jakmile  jeden  z  nich pronikl  s
míčkem nejvýše 2 m do kruhu, musí vystřelit pohybující se míček na branku. Jeho
dva spoluhráči  po stranách  udělají  vše pro to,  aby dorazili  odražený míček a
skórovali,  zatímco  brankář  se  snaží  míček  zastavit  a  odehrát  ven  z kruhu při
zohlednění pozic útočníků.

Variace:
• Před tím, než je vystřeleno na branku, musí být obehrán jeden obránce (později
dva).

• Dva obránci  vedle obou brankových tyčí  pomáhají  brankáři  odehrát míček z
kruhu (obrana vůči dorážce).



"Cesta úspěchu je vždy ve výstavbě."
Harald Robbins

HRA BRANKÁŘE MIMO BRANKU

Brankář zasahuje často mimo své branky,

• zejména při centrech,

• když se neobsazenému útočníkovi podaří kontrolovat míček v kruhu a žádný
obránce není schopen zasáhnout dříve, než útočník vystřelí na branku,

• když je míček blízko k jeho brance volný po odrazu od tyče, něčí hole či těla
brankáře nebo po nedostatečném ovládnutí míčku jedním z jeho obránců nebo
jedním ze soupeřů.

Ve všech těchto případech rozhodnutí brankáře vyrazit z branky nebo zůstat v
blízkosti brankové čáry musí být přijato ve zlomku vteřiny. Pokud existuje byť i
sebemenší  možnost,  že  jeden z  jeho obránců  by  mohl  ještě  zabránit
útočníkovi ve vystřelení, brankář musí zůstat v brance. Jakmile se rozhodl
běžet ven, postavit  se situaci  1 proti  1 s odhodláním a agresivitou,  neměl by
změnit své rozhodnutí na půl cestě.

V situaci  jeden proti  jednomu musí být brankář připraven najít  správné řešení
dvou možných akcí útočníka: driblování nebo vystřelení na branku. Kromě zúžení
střeleckého úhlu  svým vyběhnutím,  brankář  se  musí  držet  trpělivě  zpět  před
útočníkem a nutit jej do uspěchané akce nebo k chybě. Pokud tak učiní, měl by
držet vzpřímený postoj tak dlouho, jak je to možné s roztaženýma rukama, 
aby snížil útočníkovi přehled a odvedl jej  od střelby. Tímto chováním se může
snadno přizpůsobit útočné akci útočníka a prostřednictvím fiktivních pohybů mu
nabídnout, aby udělal to, co chce, aby udělal. Když se útočník snaží hrát míček
kolem něj,  brankář po perfektním posouzení parametrů času a prostoru může
provést s odhodláním ze stoje první osobní souboj a potom odehrát míček, nebo 
v případě, že se míček dostává mimo jeho dosah, má pokračovat ve vzpřímené
poloze a pokrývat střelecký úhel s optimální poziční hrou. 
Když  se  v situaci  jeden  proti  jednomu  brankář  rozhodne  vyběhnout,  měl  by
zrychlit co nejvíce během prvních metrů, ale pak musí zpomalit, když se setká
nebo se přiblíží k útočníkovi, aby jej vykryl. Je úspěšnější dostat útočníka pod
tlak během ve tvaru Y, než při vyběhnutí ve tvaru T.  Čím méně času a
prostoru je k dispozici pro útočníka v situaci jeden proti jednomu, tím má brankář
větší šance vyhrát souboj.

Ale čím častěji brankář vybíhá z branky, tím více možností existuje pro
útočníka,  aby  jej  porazil,  zvláště  když  sklouzne  příliš  brzy,  což
útočníkovi  umožní  jej  obejít  nebo  vystřelit  míček  švihem  přes  jeho
natažené tělo.

Před tím, než je mladý brankář uveden do umění hrát na zemi, musí  se plně
naučit schopnostem ve stoje!

Výhody stoje jsou zřejmé:

• Dobrá rovnováha



• Snadná změna směru a přizpůsobení se novým situacím
• Lepší přehled (brankář na zemi má potíže "číst hru")
• Bezpečnost

„Překážka nebo obtíž je jen příležitostí ke zlepšení a pokroku."

O NAPADENÍ VE SKLUZU V SITUACI JEDEN PROTI JEDNOMU

Skluz mladého brankáře před útočníkem směrem vpravo (vlevo) je iniciován flexí
pravé (levé) nohy a rychlým poklesem pravé (levé) kyčle a pravé (levé) strany
trupu. Je třeba dbát, aby nebyl nabízen útočníkovi žádný "tunel" pod podpažím
brankáře.

Mladí  brankáři  mohou začít  na kolenou, valit  se dolu na stranu,  na boky (bez
padání dopředu) a vytvářet bariéru. Pak pokračují z pozice ve stoje.

Když je pravá (levá) noha a pravý (levý) bok zcela rozložen na zemi, jeho horní
noha by měla opisovat kruhový pohyb pro zametení země před jeho betony při
pátrání po míčku. V této pozici vleže jeho pravá ruka s holí (stejně jako jeho levá
paže) je  zcela natažená a v kontaktu  se zemí.  Levá ruka,  obecně,  má funkci
zachytit vysoký puš nebo střelu namířenou přes něj a zároveň chránit jeho hrdlo.

Ačkoli brankáři raději provádí skluz s hlavou směřující vpravo, v tréninku by měli
také nacvičovat skluz s hlavou směřující k levé straně.

V situaci jeden proti jednomu by brankář, pokud je to možné, měl udělat všechno
pro nasměrování útočníka do své pravé strany, kterou může pokrýt díky své holi
snadněji než na levé straně. Aby rozšířil svůj dosah na maximum, chytne si hůl
tak vysoko, jak je to možné bez příliš velké ztráty síly.



Cvičení, která zahrnuje poziční hru napadení skluzem:

SKLUZ PŘI TRESTNÉM ROHU

Přestože by trenéři měli podporovat brankáře (a zejména mladé), aby zůstávali
na svých nohou a šli na zem, jen když je to nutné, skluz má určitý význam v
obraně  trestného  rohu.  Když  brankář  čelí  útočníkovi,  který  obvykle  střílí
položeným úderem, může jít dolů do lehu asi 4 - 5metrů před brankou a vytvořit
ze svých na sobě položených betonů a těla solidní překážku pro blokování střely
(obraťte se na "Zjednodušené hry pro trestný roh v oblasti obrany"). 



PROGRESIVNÍ SÉRIE CVIČENÍ / HER PRO HRU MIMO BRÁNU:

1. Vyběhnutí, lehnutí a natažení před míčkem
Brankář  vybíhá rychle  a  agresivně.  Jeho cílem je,  aby  si  lehnul před  stojícím
míčkem a ve vzdálenosti mezi 6 a 8 metry v různých místech před brankou. Ze
své  pozice  za  brankou  trenér hodnotí  techniku  běhu  brankáře  ven  a  jak  se
dostává dolů, a to zejména
• jeho rychlý přístup v přímce proti míčku, pokud míček stojí,
• jeho schopnost dostat se dolů (ze svislé do vodorovné polohy) aniž by dovolil
útočníkovi přihrát pod jeho tělem v okamžiku, když jde do lehu,
• umístění jeho rukou v okamžiku, když jde na zem,
• umístění nataženého těla (90 stupňů vůči pohybu míčku) a části, která směřuje

k míčku (žaludek).

2. Brankář ve skluzu proti pasivnímu útočníkovi
Jeden ze tří útočníků dribluje s míčkem hluboko do kruhu a drží jej vždy v blízkosti
své hole. Běží přímo na brankáře bez úmyslu jej obejít. Brankář vybíhá z branky a
sklouzne před ním.
Po skluzu musí odehrát míček z dosahu útočníka holí nebo jednou nohou. V tomto
cvičení se brankář učí jít rychle dolů a zaujmout pozici vleže před útočníkem. V
závislosti  na kvalitě ovládání  míčku soupeřem, brankář  napadá volný míček s



nohama nebo míček pod kontrolou s jeho nataženým tělem na zemi (žaludek čelí
míčku).

3. Soutěž o stojící míček
Po vizuálním signálu trenéra útočník a brankář si jdou pro míček, který je umístěn
na půl cesty mezi nimi, s úmyslem skórovat nebo jej odehrát z kruhu.

Variace s pohybujícím se míčkem:
Útočník  střílí  pušem z  okraje  kruhu směrem k brankáři.  Pak  se  útočník  snaží
získat  nad  ním  znovu  kontrolu  před  tím,  než  tak  může  učinit  brankář.  Po
zhodnocení  rychlosti  míčku,  své  vzdálenosti  
k útočníkovi a rychlosti  soupeře se brankář rozhodne, co bude  dělat.  Setrvání

v brance je jistě chyba. To je důvod, proč by si měl vybrat mezi vyběhnutím a
blokováním  střely  nebo driblingu  útočníka  a  



snažit se odehrát volný míček dřív, než jej získá soupeř. Při častém nácviku této
situace může brankář získat cenné zkušenosti pro řešení volných míčků v kruhu.



4. Soutěž v reálné situaci 1 proti 1
Postavte útočníka na čtvrtinovou čáru a brankáře na brankovou čáru. Po signálu
má útočník 5 sekund na to, aby se pokusil překonat brankáře s driblingem nebo
střelou z jakékoliv pozice uvnitř kruhu.

Variace:
1. Křídlo přihrává přes střelecký kruh na jiného útočníka,  který se nachází na
okraji  kruhu.  Zatímco  je  míček  v pohybu  a  útočník  sleduje  míček,  brankář
vyběhne  a  snaží  se  udělat,  co  je možné,  aby  zabránil  gólu  ze  střely  nebo  z
úspěšného driblingu. Gól musí být vstřelen během 5 sekund od úvodní přihrávky,
aby se počítal útočníkům bod. 

2. Záložník přihrává míček z různých pozic mimo kruhu do širokého prostoru mezi
útočníkem na okraji  kruhu a brankářem stojícím na brankové čáře.  Oba zváží
situaci s cílem vyhrát souboj.

„Aby byla zpráva významná, nesmí být komplikovaná. Ve 
skutečnosti tam jsou jen 3 barvy, ale podívejte se, co s nimi 
Miguel Angelo udělal."

Zig Ziglar



"Trénink je rozvoj prostřednictvím postupně rostoucích nároků v
rámci úrovně schopností  zúčastněných hráčů. S počátku si  hráč
nemusí být vědom toho, co udělal špatně a proto se spoléhá na
zpětnou vazbu trenéra a dotazy, které by mu měly pomoci uchopit
problém. Po více pokusech hráči po udělání chyby ví, co neudělali
správně a nakonec je jejich vědomí integrováno s jejich myslí a



tělem, než znovu opakuje činnost  a chyby jsou opraveny dříve,
než vzniknou. "

Mourehouse / Gross

5. Sladký čtverec
Pomocí  kuželů  vyznačte  čtverec  o  straně  6  metrů  a  zvolte čtyři  útočníky  a
brankáře.  Brankář  hraje  uvnitř  čtverce  proti útočníkovi,  který  začíná  ve
vzdálenosti  8 m od čtverce.  Aby získal  bod,  musí  brankář zabránit  útočníkovi
proběhnout přes čtverec s míčkem pod kontrolou. Pokud útočník ztratí kontrolu
nad  míčkem  nebo  se  míček  dostane  přes  jednu  z postranních  čar, brankář
vyhrává souboj. Po prvním hráči útočí druhý, třetí a čtvrtý. Svou akci zahájí poté,
co dali brankáři dostatek času na plný odpočinek. Soutěž končí po 12 útocích,
s tím, že každý hráč útočil třikrát. Obecně by měl brankář získat více bodů než
útočníci. Účelem tohoto cvičení je, aby se brankář naučil směřovat soupeřovu hru

použitím  fint  tělem.  Přesvědčivá finta  funguje  pouze  tehdy,  když  je  pohyb
vykonán ve správném čase a když je útočník asi 3 metry před brankářem.

6. Dvakrát 2 proti 1
Vyznačte  hrací  plochu  pomocí  kuželů  podle  obrázku  a  použijte  dva útočníky,
jednoho obránce a jednoho brankáře. Útočníci se utkají s  obráncem na čáře ve
vzdálenosti 10 m. Po obehrání obránce a ovládání míčku v první široké brance,
dva útočníci  se snaží  obehrát  druhého obránce,  kterým je brankář.  Ten brání
druhou branku, postavenou 10 m za první, ale můžou se k této brance přesunout
až poté, co převedli míček pod kontrolou přes první branku. 
Aby porazili brankáře a vstřelili platný gól, musí jeden ze dvou útočníků ovládat
míček na druhé brankové čáře.

7. Dribling přes koncovou čáru
soupeře 
Toto je varianta 6.  zjednodušené hry
pro  4  proti  4  (v  kapitole  9),  takže
byste  měli  používat  její  pravidla  a
postavení  hráčů.  Obraťte  se  na
ilustraci  tam i pro postavení  hřiště  a
pro  hru.  
V  této  variantě  se  z jednoho  hráče



pole  
z každého týmu stává  brankář.  Brankáři  mohou hrát  v  jakékoli  části  hřiště  a
můžou používat ruce.

ČASTÉ CHYBY PŘI HŘE MIMO BRANKU

Většina  mladých  brankářů  dělá  stejné  nejčastější  chyby  a  to  jsou  nejčastější
chyby v hraní mimo branku:

•  Zůstávají  na  brankové  čáře  místo  agresivního  vyběhnutí  proti  útočníkovi  s
míčkem.

• Vyběhnou z branky, i když jejich spoluhráč stále ještě může zasáhnout předtím,
než může být vystřeleno na branku.

• Nemají dobrou komunikaci a spolupráci s obránci, což má za následek špatnou
synchronizaci činností mezi brankářem a obránci.

• Blíží se k útočníkovi s příliš velkou rychlostí, místo toho, aby zpomalil, když je
brankář asi 4 m od útočníka. Když brankář doběhne k útočníkovi,  který je stále v
běhu,  útočník  nemá  žádný  problém  s jeho  jednoduchým  obehráním  nebo
přihrávkou.

• Odehrají míček, ale bez přesnosti (často i k soupeři) a bez síly (neodehrají jej
dost daleko od branky, takže se míček může vrátit během několika sekund).

• Padají na zem příliš často, téměř jako ze zvyku, namísto setrvání ve vzpřímené
poloze  a  
v rovnovážném stavu.

• Padají do sedu namísto dolů na jednu stranu.

• Ztrácí kontakt s brankou, když vybíhají do strany na útočníka, který má úzký
střelecký úhel místo setrvání v brance, pokrytí  střeleckého úhlu a přípravě na
možnou střelu na branku po zpětné přihrávce.

Foto: V. Stachovský

"Intenzivní myšlení při plnění jednoho cíle je jednou z nejmocnější
zbraní. "



BRANKÁŘSKÝ DESETIBOJ
                                                                                                                       
Pro  velkou  většinu  trenérů,  zejména  trenérů  dětí,  je  obtížné,  aby  spojili  svůj
trénink hráčů z pole se souběžným tréninkem brankářů. To je bod, kde se hodí
znalost 10 testů Brankářského desetiboje. Trenér může povzbudit brankáře, aby
po krátké časové úseky cvičili sami, určit jim jeden nebo dva testy, přičemž se
věnuje  tréninku  zbytku  týmu.  Tímto  způsobem  brankáři  využívají  svůj  čas
efektivně, než je trenér může znovu zapojit do tréninku a procesů výuky celého
týmu. 

Desetiboj může být použit jako soutěž mezi libovolným počtem brankářů. Pokud

se  klub nebo regionální  orgán  rozhodne organizovat  desetiboje  pro konkrétní
věkové skupiny, obvykle dobře fungují soutěže v délce dvou dnů. Účast na této
dvoudenní soutěži (každý den obsahuje pět testů proti pěti různým brankářům)
obecně  motivuje  soutěžící  ke  zlepšení  v  nejrůznějších  schopnostech,  jako  je
poziční hra, techniky pro chytání střel, vybíhání z branky, blokování střel vleže a

různé techniky odehrání. Brankář má možnost analyzovat svou herní úroveň a
porovnávat  svůj  výkonu  
s vrstevníky a soupeři.  Na druhé straně můžou mladí brankáři  cítit  inspiraci  s
cílem zlepšit se prováděním řady opravných cvičení pro nedostatky, které jsou
pozorovány v jejich hře.

Desetiboj  pomáhá  vyhodnotit  úroveň  výkonnosti  mezi  libovolným  počtem
brankářů. Nejen,  že  můžete  hodnotit  zvládnutí  specifických  brankářských
dovedností,  ale  můžete  důkladně prověřit  další  potřebné aspekty  optimálního
výkonu:  pozornost,  předvídání,  opticko-motorické  vnímání,  přehled,  správné
rozhodování  ve zlomcích sekundy; sílu  vůle a odvahu; fyzické schopnosti  jako
např. zrychlení, rychlost reakce, rychlost pohybů, výbušná síla a koordinace. Díky
Brankářskému desetiboji máte ideální a spravedlivý výběr hodnotících kritérií.

"Jsem schopen kontrolovat pouze to, čeho jsem si vědom. Čeho si
nejsem vědom, to mě ovládá. Povědomí se mě zmocňuje."

John Whitmore



10 testů Brankářského desetiboje:

1. DVA DOTEKY

• Oba brankáři hájí svou vlastní 4 m širokou branku.

•  Po  úvodním  výkopu  z  jedné  brankové  čáry  smí  oba  brankáři  opustit  svou
brankovou čáru, aby vyvinuli tlak na soupeře.

• Mají povoleny maximálně dva doteky (tělo a / nebo hůl).

• Délka: 3 minuty.

Brankář, který kopne více gólů, vyhrává.

Cíle tréninku:

• Kopání míčku čistě každou nohou.
• Přesnost a síla výkopů
• Předvídání soupeřových pohybů
• Dostat soupeře v držení míčku pod tlak
• Snížit soupeři střelecký úhel. 

"Přírodní řád vyžaduje pro progresivní vývoj čas."



2. SPRINT A ODEHRÁNÍ MÍČKU

• Oba brankáři stojí na stejné brankové čáře, se dvěma míčky 8 m před nimi

• Na vizuální signál běží oba brankáři ke svému míčku a čistě jej vykopnou z 
kruhu

• Opakujte z pozice v sedě a pak z lehu. 

Počítá se nejlepší výsledek ze tří odehrání

Cíle tréninku:

• Zlepšit koordinaci a zrychlení.

"Naše nejlepší nápady přicházejí od ostatních."



3. CHYTÁNÍ TENISOVÝCH MÍČKŮ

• Vystřelte tenisový míček ze vzdálenosti 12 m každých 12 sekund.

• Chytající brankář se smí pohybovat pouze až po vystřelení.

Brankář, který zachytí více z 6 střel, vyhrává.

Cíle tréninku:

• Zlepšit reflexy a rychlé pohyby

• Udržování koncentrace

• Zaujímání správného základního postavení.

"Než kritizovat, co bylo uděláno, mělo by být připraveno 
stanovisko, co je třeba udělat."



4. DVAKRÁT ZÁKROK

• Útočící brankář začne 3 m za kruhem. Bránící brankář se pohne z branky, když
startuje útočící brankář. Běží vpřed bránit druhou branku vytvořenou z kuželů 3,5
m před oficiální brankou na PH.

• Útočící brankář běží a kopne první míč z okraje kruhu a druhý se snaží bránit
branku z kuželů.

• Poté, co je první míček zastaven nebo minul cíl, druhý, puštěný z ruky útočícího
brankáře, je kopnut 
přes hlavu bránícího brankáře do oficiální branky.

• Brankář běží pozpátku, aby provedl druhý zákrok.

Brankář, který inkasuje méně gólů, vyhrává.

Cíle tréninku:

• Zlepšení reakce a rychlý návrat

• Zlepšení koordinačních schopností

"Čím více zřejmé jsou nedostatky ve výkonnosti hráče nebo týmu, 
tím blíže je řešení."



5. CHYTÁNÍ NA ZEMI

• Útočící brankář běží od vrcholu kruhu, aby vystřelil stojící míček, umístěný 3 m 
uvnitř kruhu.

• Ve stejném okamžiku startuje druhý brankář z brankové čáry k obraně druhé
branky z kuželů 3,5 m před první.

• Brankář chytá vleže na zemi.

Brankář, který chytí nejvíce ze tří nízkých střel, vyhrává.

Cíle tréninku:

•  Zaujmout  rychle  správnou  pozici  na  zemi  (dva  betony  musí  být  jeden  na
druhém, tělo úplně natažené, levá ruka volná pro zastavení míčku a hůl v pravé
ruce). 

"Jste šťastný hráč, když nic ve vašem životě nebylo pro vás příliš 
snadné."



6. ŠAMPION TRESTNÝCH ÚDERŮ

• Každý z brankářů začíná s 3 body.

• Nejstarší začne v bráně.

• Když není vstřelen gól, brankáři si mění místa.

• Bránící brankář ztrácí bod, pokud je dosaženo branky.

Vítězem je brankář, který sníží protivníkovo skóre na nulu.

Cíle tréninku:

• Předvídat směr míčku

• Připravit se psychicky na každý trestný úder, soustředit se pouze na míček.

"Úspěch působí na základě plánu podpory sebe sama."



7. NATAŽENÍ VPRAVO A VLEVO

• Simulujte zákrok pohybem pravé nohy a holí, dokud se obě nedotknou pravého
kužele, který je umístěn mírně vepředu.

• Levá noha musí zůstat v centrální oblasti (0,50 m).

• Vraťte pravou nohu do centrální oblasti.

• Nyní se dotknete levého kužele s levou nohou a rukou, zatímco druhá noha
zůstává v centrální oblasti.

Kdo nejrychleji dokončí deset správných pohybů je vítězem.

Cíle tréninku:

• Zlepšit pružnost a rychlost.

• Podporovat správnou techniku zákroku s jednou nohou.

"Co je to porážka? Není to nic jiného než zkušenost, první krok k
něčemu lepšímu. "

Wendell Phillipps



8. ZASTAVENÍ S ODEHRÁNÍM NEBO ZASTAVENÍ A ODEHRÁNÍ

• Útočící brankář střílí pušem míček z 7m na betony brankáře.

• Brankář musí zastavit míček a odehrát jej buď nohou nebo holí přes jednu z 2 m
širokých  branek  
z kuželů, 3 m od každé brankové tyče.

• Útočící brankář může běžet dopředu a předvídat úspěšné odehrání.

Vítězem je brankář, který odehraje většinu z pěti střel směřovaných na
jeho betony přes jednu ze dvou branek z kuželů.

Cíle tréninku:

• Zastavit střelu, dostat míček pod kontrolu a čistě jej odehrát.

• Rozhodování, kdy odehrát míček holí a kdy nohou.

• Maskovat směr odehrání.

"Vítězem se stane všeobecně ten, kdo odevzdal své nejlepší."
Charles Buxton



9. OBRANA V SITUACI 1 PROTI 1 

• Útočící brankář začíná od okraje kruhu driblingem s míčkem na branku.

• V tomto okamžiku bránící brankář může vybíhat z branky, aby zabránil obehrání
útočníkem nebo zachytil jeho střelu na branku.

• Gól musí být vstřelen do 5 sekund.

•  Útok  končí,  když  míček  opustí  kruh,  byl  vstřelen  gól,  útočník  se  dopustí
porušení pravidel nebo uplynutím času 5 vteřin. 

Brankář, který inkasuje nejméně gólů z 5 útoků, vyhrává.

Cíle tréninku:

• Zlepšení poziční hry

• Předvídání hry útočníka z jeho různých pohybů. 

• Naučit se rozhodnout, kdy jít na zem nebo kdy zůstat ve vzpřímené poloze.

"Dobrý způsob, jak generovat nadšení u hráčů je použít pozitivní
slovní zásobu 
a povzbuzení."



10. ZÁKROK S HENDIKEPEM 

• Bránící brankář leží 5 m před brankou.

• Útočící brankář v pozici buď pravého nebo levého křídla dribluje s míčkem ze
vzdálenosti 1 metru mimo kruh do kruhu.

• Musí se snažit skórovat ze vzdálenosti ne více než 2 metrů uvnitř kruhu.

• Při útoku začne brankář vstávat a přesouvat se na pokrytí střely.

• Hra se zastaví po vstřelení branky, nebo když míček opustí kruh.

• Dva útoky z každého křídla (5 m uvnitř hřiště).

Brankář, který inkasuje nejméně gólů ze 4 útoků, vyhrává.

Cíle tréninku:
• Použití akrobatických dovedností.

• Prokázat sílu vůle a že nemá žádný strach.

• Zlepšení koordinace.

Brankář je považován za nejvýznamnějšího hráče v týmu (jakákoliv chyba tohoto
hráče by mohla vést k brance soupeře) a jeho přípravě by měla být věnována
zvláštní pozornost. Protože většina chyb brankářů je způsobena méně technikou
a více špatným rozhodováním, je zásadní učit mladé brankáře nejen technickým,
ale i taktickým aspektům hry specifickým pro jejich pozici. Všichni mladí brankáři

by měli být pravidelně vystaveni nejrůznějším cvičením a hrám, v nichž se naučí
nejen chytat míček, ale také zvážit hru soupeřů i jeho spoluhráčů.

"Hráč se musí soustředit na svůj úkol. Sluneční paprsky mohou
produkovat oheň pouze když byly soustředěny do centra zrcadla. "

Harold Robbins


