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Úroveň 2

ROZVOJ HERNÍ INTELIGENCE V POZEMNÍM HOKEJI -  NEZBYTNOST
PRO DOSAŽENÍ ŠPIČKOVÝCH VÝKONŮ

Každá epocha se vyznačuje určitými tendencemi nebo módou. To platí nejen pro
hudbu, medicínu, módu, ale i pro hokej.

Trénování  a  koučování  v  hokeji  bylo  na počátku 50. a 60.  let  orientováno
především na zdokonalení technických dovedností. Já osobně jsem posunul
tyto tendence  od poloviny 60. let  s velkým úspěchem  kupředu k významu
větší  taktické  znalosti  pro  překonání  dlouhé  nadvlády  technicky
vynikajících týmů Indie a Pákistánu. Kromě toho jsem ve stejné době použil
jiný systém hry, odlišný od pyramidového systému 5:3:2:1, který hráli všichni po
celém  světě.  Použití  zametače,  který  dovolil  svým  obráncům  obsazovat  své
protihráče velmi těsně (co často vedlo k „bránění", v minulosti častému porušení
pravidel) se stalo módním všude po Evropě poté, co jsme poprvé porazili Indii 3:0

v Berlíně v roce 1967. Již v té době čísla dresů hráčů nebyla vybírána v žádné
další závislosti na jejich pozici na hřišti a místo specialistů na určitou pozici, kteří
hráli  především  v  omezeném  prostoru  hřiště  se  v poslední  etapě  hokeje  na
přírodní trávě zrodil „celoplošný“ hráč.

Hokej se více hrál na umělém trávníku od roku 1975 a objevoval se další aspekt
špičkového  výkonu  hokejisty,  kterému  se  věnovalo  více  pozornosti,  ale
nezapomínalo se i na důležitost technické a taktické přípravy. Já odkazoval na
fyzickou přípravu hokejového hráče, na aspekt, který byl v mnoha zemích
podceňován v době, v níž se hokej na přírodní trávě nehrál více než 26 až 28
minut z hrací  doby 70 minut.  Ale vzhledem ke zvýšenému využívání  umělých
trávníků a zvýšení efektivní hrací doby docházelo k vývoji jiné, více fyzické hry a
optimální úroveň fyzické výkonnosti se stávala stále větší nutností pro každý tým
doufající ve vynikající výsledky. V posledním desetiletí minulého století se hokej
dále rozvíjel a vznikaly nové techniky a taktiky (především v Německu, Nizozemí
a  Austrálii,  
v zemích, které nejlépe interpretovaly četné úpravy pravidel) ale žádná z nich
neovlivnila  trénování  tak  výrazně  jako  nové  tendence  charakterizující
pokračování úspěšnosti Německa v prvním desetiletí nového tisíciletí.

Proto,  aby  se  tým dnes  stal  mistry  světa  nebo  olympijskými  vítězi,  je  nutné
rozvíjet a formovat kompletní hokejisty se soutěživým přístupem, s vynikajícími
technickými  schopnostmi,  vysokou  úrovní  fyzické  zdatnosti,  se  širokými
taktickými znalostmi a konečně v neposlední řadě, za pomoci mentálního trenéra
s optimální duševní způsobilostí.

"Správné pochopení herní situace je základem všech akcí kteréhokoliv
hráče na hřišti."

Dominance Německa ve světovém hokeji  v  první  dekádě nového století  se  2
tituly  ve  Světovém poháru  a  zlatou  medailí  na  olympijských  hrách  v Pekingu
může  objasnit,  co  se  stalo  v  případě  Německa,  ale  ostatní  týmy  tak  dosud



neučinily.  Pro  autora  se  to  stalo  zřejmým při  finále  Mistrovství  světa  2002 v
Malajsii,  kdy  každý  favorizoval  Austrálii  (poté,  co  porazila  v  semifinále
Nizozemsko) jako budoucího mistra světa. S překvapivou výhrou Německa vznikl
nový trend, který od té doby pak ovlivnil  naše hokejové učení  a koučování  a
pravděpodobně tak bude činit v příštích letech až do olympijského hokejového
turnaje v Londýně v roce 2012.

Je to herní inteligence v hokeji, která je hnací sílou, která ovlivňuje výkonnostní
úroveň kteréhokoli hráče a týmu více než jakékoli jiné kvality. Pro mě není na
hřišti  větší  síla než herní inteligence. Protože ona umožňuje hráči  rozpoznat a
rychle  se  přizpůsobit  stále  se  měnící  situaci  na  hřišti  
v atmosféře velkého tlaku utkání a zajistit snížení množství chyb a ztrát míčku na
minimum. Herní inteligence hráče je již nyní důležitým kritériem pro růst úrovně
výkonu každého hráče a proto potřebuje větší  pozornost  v budoucím procesu
učení a hokejovém tréninkovém procesu.

Ale rozvoj intelektuálních schopností mládeže a dospělých hokejistů je
ještě v plenkách, a to především díky autoritativnímu stylu výuky, který
preferuje naprostá většina trenérů a koučů při formování a koučování
svých hráčů.

Časté pokyny a rady, které hráči  dostávají  od postranní čáry před zápasem a
během  jeho  průběhu  vývoje  nejsou  dostatečné  pro  pozvednutí  hry  na  vyšší
úroveň.

Jediný způsob, jak zlepšit úroveň hry ve střednědobém a dlouhodobém horizontu
je, mimo jiné, začít se systematickým rozvojem myšlení a taktického povědomí
hráčů od jejich raného věku s důrazem na postupnou stimulaci jejich vnímavosti a
intelektuálních schopností. Když se dovednosti hráče s míčkem stávají stále lepší
a lepší, může také zdokonalovat své znalosti a myšlení, tj. nejenom rozvoj jeho
svalů a šlach, ale i jeho mozku.

"V hokeji je jeden gram inteligence více důležitý než kilogram svalů "

Je dobře známo, že trénování, experimentování a pozorování dává každému dítěti
široké  množství  různých  zážitků  a  zkušeností.  Postoupení  o  krok  dál  pomocí
používání a vysvětlování těchto zkušenosti vede ke správnému modelu chování
tváří  v  tvář  různým  situacím,  a  to  jak  v životě  tak  
i v hokeji. Ale pokud dítě nikdo nevede a nepomáhá mu vysvětlovat jeho
správné  zkušenosti,  dítě  nemůže  nikdy  dosáhnout  svého  plného
potenciálu, ať už v životě nebo v hokeji. To, co dítě potřebuje je zkušenost
dospělých, poradit na téměř jakoukoli otázku a dávat příklady. Toto neplatí pouze
pro  všechny zkušenosti  dítěte  například  ve  škole  nebo v rodině,  ale  také pro
vývoj jeho celkového růstu. 

Tak brzo, jak to jen bude možné v závislosti na technické úrovni hráče, všichni
mladí  hráči  by měli  být  vystaveni  během tréninku zjednodušeným hrám,  aby
získávali  z  první  ruky  informace  a  taktické  zkušenosti  o  správném  způsobu
získávání taktických návyků. Čím více vědomostí a znalostí mladý hráč získá, tím
lépe!  Ale  subjektivní  zkušenosti  samy o  sobě  nestačí!  Získávání  zkušeností  a
znalostí je mnohem účinnější, když je to výsledek osvědčeného pedagogického
procesu,  ve  kterém trenér  používá  otázky  a  předvádění  k  odemknutí  rozvoje
zkušeností a znalostí, takže tyto jsou jasné a správně pochopeny.



Stimulace,  povzbuzení  a  rady,  vysvětlení  nebo demonstrace trenérem spolu s
příslušným počtem opakování stejné herní situace a následně přenos řešení na
jiné  podobné  situace,  které  se  vyskytují  ve  hře,  tvoří  pevný  základ  v mysli
mladého hokejisty pro rozvoj jeho herní inteligence.

Inteligenci je třeba rozvíjet především prostřednictvím globální a nikoli analytické
metody,  vystavovat  hráče  řadě  technicko-taktických  zjednodušených  her  jako
jsou 3 : 1, 2 : 1 nebo 3 : 2. V závislosti na zjednodušené hře musí každý hráč čelit
a řešit řadu problémů, které by měly být dokonale přizpůsobeny její fyzickým,
technickým a mentálním schopnostem. Široký výběr progresivních cvičení a her
je navržen v této publikaci, která bude pomáhat rozvíjet krok za krokem taktické
myšlení  a  vědomí  mladého  hráče,  až  sám začne  objevovat,  s  trenérem jako
průvodcem, velkou paletu řešení pro téměř každou situaci,  kterým může čelit
v hokejové  hře.  Nezáleží  na  tom,  zda  řešení  bylo  objeveno  díky  častému
opakování  podobné  situace  v  oblasti  tréninku  nebo  v  důsledku  jeho
představivosti,  tvořivosti  a spontánnosti.  Důležitou věcí  je,  že hráč je schopen
pochopit a číst situaci a vyřešit úspěšně problém.

Schopnost rychle a efektivně měnit dříve naučené dovednosti je možná pouze
v případě,  že  hráč  byl  vystaven  systematickému  rozvoji  jeho  duševních
schopností už od útlého věku až po špičkovou výkonnostní úroveň.

Po  dobrém  vnímání,  což  je  důležitý  požadavek  pro  všechny  hráče,
následuje správný výklad a pochopení herní situace a schopnost dělat
správná  rozhodnutí  a  toto  vše  pak  vrcholí  v  dobrém  technickém
provedení duševně připraveného pohybu. Všechny tyto fáze herní akce
musí  být  trénovány po dobu několika let,  aby tak bylo možné zvýšit
úroveň výkonnosti každého hráče.

"Příliš  často  opomíjíme,  že  kromě  technické  způsobilosti  a  fyzické
kondice  je  dosažení  nejvyššího  výkonu  podmíněno  systematickým  a
postupným  rozvojem  vnímání  a  poznávacích  dovednosti  (porozumění
pro hru), dvěma aspekty, které až doteď byly podceněny v tréninkovém
procesu příliš mnoha týmů. "

CO ZNAMENÁ HERNÍ INTELIGENCE?
V  hokeji  každá  pozice  v  týmu  nebo  provedení  úkolu  vyžaduje  určitý  typ
inteligence.  Jeden  typ,  vyžadovaný  od  brankáře,  je  zcela  odlišný  od  typu
vyžadovaného od středního obránce nebo koncového útočníka stejně tak jako
stejné  problémy  nejsou  řešeny  v  obraně  nebo  v  útoku  nebo  uprostřed  hrací
plochy nebo pouze před brankou.

Inteligence hráče by měla být považována za hybnou sílu jeho výkonu.
Často se rozdíl v úrovni inteligence mezi dvěma hokejisty projeví ve hře.
Inteligence hráče vysvětluje jeho úspěch.

Vysoká úroveň hry v hokeji je možná pouze při neustálém konstantním využití
herní  inteligence.  Ani  hráč,  který  je  fyzicky  fit  a  technicky  zdatný,  ale  bez
pohotového myšlení nebo inteligence, ani ten, kdo je schopen vyřešit problémy
mentálně,  ale  není  schopen  převést  své  skvělé  myšlenky  v  činy,  které  jsou
přínosem pro jeho tým, nemůže být považován za kompletního hráče.



Uvolnění a systematické rozvíjení herní inteligence hráče je stále ještě
nad rámec znalostí mnoha trenérů a učitelů.

Bohužel,  doposud  neexistuje  žádná  literatura  o  rozvíjení  tohoto  důležitého
aspektu ať už v hokeji nebo v jiných sportech a málo trenérů je připraveno změnit
svůj  styl  koučování,  který  je  důležitým  předpokladem  pro  stimulaci  herní
inteligenci. 

Průběžné  příkazy  a  pokyny  vydávané  většinou  trenérů  před,  v průběhu  a  po
utkání brání většině hráčů používat jejich inteligenci.

Namísto konfrontace hráče v tréninku s řešením velké řady problémů dostávají
hráči každodenně od trenéra pokyny pro řešení problémů, které mají poslouchat.
Tento přísný a autoritativní styl koučování nevede k výchově inteligentních hráčů
s vědomím odpovědnosti.

Proto,  aby  přivedli  v  budoucnosti  na  hřiště  více  inteligentních  hráčů,  trenéři
potřebují více stimulovat a méně poučovat.  Místo toho, aby byli instruktory na
hřišti, měly by stát poradci, průvodci a organizátoři informací, vědět, jak doplnit
výuku technických dovedností  o hromadění  konkrétních herních znalosti,  čímž
bude dosaženo významného pokroku!

Rozvoj herní inteligence u každého hokejisty znamená učit ho, aby:
- četl hru a pochopil, co se děje na hřišti (pro toto je nutná určitá úroveň vnímání,
znalostí  a  
    zkušeností),
- vycházel z předchozích zkušeností při konfrontaci dané situace s požadavkem
jejího  správného  
    řešení,
- prováděl řešení s vhodnou úrovní dovedností, a to rychle. 

Kromě toho, že umí "číst" situaci ve hře, může inteligentní hráč předvídat, jak se
hra může vyvíjet díky již dříve získaným informacím. Schopnost předvídat, která
je vždy výsledkem dobrého vnímání a rozhodování, je významným nástrojem pro
inteligentního hráče.

Aby se mohl hráč soustředit maximální pozornost na jeho problém nebo úkol a
rozhodnout  rychle  a inteligentně o svém příštím tahu,  musí  být  nejdříve jeho
technické dovednosti konsolidované a automatizované. Pokud tak učiníte, kvalita
jeho hry se bude zvedat a hráč bude hrát na vyšší úrovni. 
V hokeji je nutné provádět inteligentní činnost, aby bylo dosaženo lepší hry!

Nikdo se nenarodil s vysokou úrovní herní inteligence pro hokej, ale pro rozvoj
jejich  vrozeného  potenciálu  musí  být  hráči  vystaveni  každý  den  pestrému  a
progresivnímu  vzdělávacímu  programu  se  zjednodušenými  hrami.  Ty  jsou
ideálním  nástrojem  pro  odemknutí,  a  ne  pouze  k rozvoji  herní  inteligenci  u
každého hráče, ale také ke zdokonalení jeho technických a taktických dovedností.
Pestrý  a  progresivní  vzdělávací  program se zjednodušenými  hrami  je  nejlepší
způsob, jak rozvíjet a zlepšovat krok za krokem inteligenci v hokeji.

"Herní inteligence pomáhá hráčům převést své technické schopnosti a
fyzickou kondici do efektivního výkonu."



JAK SE PROJEVUJE INTELIGENCE HRÁČE NA HŘIŠTI?

Inteligentní hráč:

- Zpravidla volí nejlepší volbu v nejkratším čase

- Nejenom hledá nejlepší  řešení problému se kterým je konfrontován na hřišti
pomocí  rychlého  
   přirazení  priorit  všem  alternativám,  ale  také  počítá  s  rizikovými  faktory.
Málokdy  přestane  být  
   aktivní, dokud situaci nevyřeší.

- V každém okamžiku zápasu ví, jak dát dostatečnou rychlost míčku ale i rytmu
hry svého týmu.

- Nikdy nespěchá a cítí se bezpečně a sebejistě při provádění jakéhokoli pohybu
kdekoli  na  hřišti.  
   Vizuálně ovládá celý prostor kolem sebe, vpředu, vzadu a na obou stranách,
přičemž  plně  využívá  
   jak velmi omezeného tak i široce otevřeného prostoru! Vždycky vypadá, že má
čas.  On  ví,  že  spěch  a  
   dělání věcí příliš rychle vede ke vzniku chyb.

- Vždy se snaží dosáhnout rovnováhy mezi rizikem a bezpečností. Příliš mnoho
rizika  může  znamenat  
   ztrátu míče, nebo dokonce i  zápasu, hraní  bez jakéhokoliv rizika ale zřídka
pomáhá  otočit  zápas  ve  
   svůj prospěch. On je dost odvážný riskovat!

-  Je  nad  věcí,  dokáže  se  přizpůsobit  neustále  se  měnící  situaci  ve  hře,
rozhodčímu,  svým  spoluhráčům,  
   svým soupeřům, hřišti i povětrnostním podmínkám.

- Ví, že věci vždy nevycházejí dle představ. Toto je důvod, proč jeho výkonnostní
úroveň  zřídka  
   poklesne po udělání chyby nebo dvou nebo i tří za sebou.

- Ví, kdy a kam přihrát, nebo kdy je lepší držet pozici.

-  Má dobré optické - motorové hodnocení nebo prostorové povědomí. Hodnotí
správně  vzdálenost  
   mezi  ním a  jeho spoluhráči  i  protihráči,  nebo k čarám hřiště  a  k  umístění
branek,  které  získal  
   mnohaletou  praxí  se  zjednodušenými  hrami,  které  také  vybrousily  jeho
rozhodovací schopnosti.

- Drží vše v jednoduchosti. Jen mistr, vynikající hráč, může hrát jednoduše.

- Ví, co udělá s míčkem, ještě než jej přijme a kontroluje.

- Používá svou kreativitu ve prospěch svého týmu a spoluhráčů.

"Není větší síly na hřišti než inteligence hráčů."



- Dělá pouze to, co je v jeho možnostech.

- Je to hráč, který dává všechny své kvality ve prospěch svého týmu. Hráč, který
nevyužívá  svou  
   inteligenci ve prospěch svých spoluhráčů kolem sebe, nebude nikdy úspěšný ve
hře,  protože  pak  má  
   tendenci vnímat pouze část celé hry, vidí hru zcela izolovaně a ne v kontextu s
celkem.  Tento  typ  
   hráče nevidí všechno, co se odehrává na hřišti.

- Často klade otázky a rychle se učí ze svých chyb. Je dobrý v zapamatování si
velkého  množství  situací  
   a dokáže je opakovat.

-  Ví,  jak  hrát  hokej,  hlavně  bez  míče,  takže  je  neustále  k  dispozici  pro  své
spoluhráče,  pro  které  nabízí  
   možná řešení pro mnoho situací, které vznikají na hřišti.

-  Ví,  jak  určovat  tempo celé  hry.  Jeho zkušenosti  mu umožňují  učinit  vhodná
rozhodnutí  například  kdy  
   běžet nebo kdy je to plýtvání energií.

-  Není  ovlivněn  stresem,  protože  ví,  že  vysoká  míra  stresu  má  tendenci
zmenšovat  jeho  kapacitu  
   koncentrace a vnímání a také to, že stres negativně ovlivňuje jeho rozhodování.
To  vysvětluje,  proč  
   někdy klíčoví hráči nedávají pozitivní přínos pro tým v rozhodujících zápasech.
Tlak  naruší  jejich  
   obvyklou herní inteligenci.

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

K RŮZNÝM STYLŮM VÝUKY A TRÉNOVÁNÍ MLADÝCH HRÁČŮ

V průběhu  hokejového  zápasu  čelí  hráči  posloupnosti  více  než  sta  problémů,
které musí  řešit,  jak nejlépe umí. Musí  správně sledovat a analyzovat  každou
konkrétní herní situaci, aby provedli  moudrá rozhodnutí těchto problémů.

Jakmile  je  učiněno  rozhodnutí,  je  třeba  rychle  použít  vhodnou  techniku  bez
jakékoli  ztráty  času.  Rychlost  v  rozhodovacím  procesu  a  při  uskutečnění
zvolených  postupů  často  odlišuje  méně  kvalifikované  hráče  od  těch
talentovaných nebo schopných. 

Diváci a novináři často vysvětlují špatný výkon mladých hráčů poukazováním na
nedostatek  zkušeností.  Příliš  často  chybí  zkušenost  právě  proto,  že  hráči
nedostali dostatek příležitostí v procesu učení ke čtení hry a k reagování na různé
herní  situace.  Navíc  na začátku hokejové kariéry mnoho mladých hráčů čelilo
soutěžím, které byly příliš složité a nedovolily jim získávat cenné zkušenosti. 



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

Tradiční  metody  využívající  opakovaných  cvičení  pro  nahrávání,  příjem  nebo
střelbu, které nezahrnují žádné protihráče, nedokázaly vzít do úvahy kontextuální
a  poznávací  charakter  hry.  Tito  trenéři  mají  tendenci  trénovat  hlavně  "jak  to
udělat"  a zanedbávají  „kdy" a "proč" to udělat.  Místo trávení  nadměrné doby
kontrolováním nahrávek a příjmu míčku by trenéři věnovat alespoň polovinu času
na pochopení hry. Je velmi důležité vybrat si, a to zejména při práci s mládeží
starší  10  let,  metody,  pro  které  není  prioritou  technika!  Místo  kopírování  a
poslouchání pokynů trenéra by se hráči měli naučit pochopit a potom řešit své
vlastní různé problémy v souvislostech ze zjednodušených her.

Bohužel, rozhodování příliš často zůstává na trenérech, to pak staví mladé
hráče do konfrontace se stereotypními postupy, které nevyžadují aktivní účast
pravé hemisféry mozku (Thorpe, Bunker, Almond, 1988). Místo soustředění na
předvídatelné  postupy,  které  nepomáhají  hráči  vyrovnat  se  
s nepředvídatelností hry, trenéři  mládeže by měli  nabídnout dětem hru co
nejdříve, aby jim umožnili ji využívat a rozumět jí. Tak podpoří význam schopností
jako vize, tvořivost, představivost, rozhodování a předvídání.

Získávání těchto a dalších důležitých herních schopností nepochází z cvičení jen
izolované  dovednosti,  ale  také  účastí  v  jednoduchých  herních  situacích,  ve
kterých se hráči  mohou naučit reagovat na rozpoznávací  a fyzické požadavky
hry.  Trenér průběžně upravuje pravidla a podmínky zjednodušené
hry, aby tak zajistil, že všichni hráči získají vhled do hry, kterou hrají.  Nakonec,
zjednodušená hra obsahuje kontextuální povahu plné hry, ale bez zařazení příliš
velkých technických požadavků na hráče již v rané fázi jejich herní kariéry.

Následující  tabulka  ukazuje  výhody  a  nevýhody  použití  analytické  metody
trénování  (se  zaměřením  na  techniku)  nebo  globální  metody  trénování  (se
zaměřením na  reálné  herní  situace).  Je  zřejmé,  že  pro  úspěch  musí  být  obě
metody použity v rovnováze.

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



ANALYTICKÁ VERSUS GLOBÁLNÍ METODA
Analytická metoda

Charakteristiky

Výhody

Nevýhody

Motivace

Prezentuje jeden izolovaný aspekt hry, který 
často obsahuje techniku provedení

Trenér nemá potíže při zlepšování těch několika 
aspektů, které jsou zásadní pro plnění úkolu. 
Trénink touto cestou dosahuje rychlé a 
uspokojivé výsledky. Je snadné opakovat stejné 
situace znovu a znovu, až dokud je úspěch 
zajištěn.

Analytická cvičení kladou důraz pouze na jeden 
důležitý aspekt hry nebo jednu dovednost 
najednou. I když je dosaženo zlepšení v tomto 
konkrétním aspektu hry nebo v dovednosti, 
nezaručuje celkový rozvoj.

V porovnání s globální metodou hráči vykazují 
nižší úroveň motivace.

Schopnosti vnímání: Trénink situace, trochu 
upravené, vyžaduje od hráčů menší zapojení.

Stupně konfliktnosti 
různých schopností, 
které zasahují do hry

Schopnosti rozhodování: Protože úkoly jsou 
již fixně stanoveny předem, od hráčů nevyžadují 
rozhodování.

Schopnosti provedení: Při soustředění pouze 
na jednu izolovanou dovednost se hráči rychle 
naučí ji vykonávat, ale bez toho, aby věděli, kde, 
kdy a proč ji použít. 

Konečný závěr: Obě metody musí být 
používány v tréninku, a obě jsou 
považovány za platné tak dlouho, 
dokud se používají v rovnováze.



CO JSOU ZJEDNODUŠENÉ HRY? 
Pochopení  komplexní  hokejové  hry  lze  nejlépe  dosáhnout  prostřednictvím
tréninku logického postupu zjednodušených her, s postupným zvyšováním počtu
hráčů v týmu.  Stejně tak jako mladí hráči stále fyzicky a mentálně rostou, roste i
obtížnost a složitost zjednodušených her. 

 Hry  v  této  kapitole  se  nazývají  "zjednodušené",  protože  mají  tyto  
charakteristiky: 

• Snížený počet účastníků 

• Menší rozměry hrací plochy
 
• Zjednodušená pravidla, která jsou flexibilní a adaptabilní na stávající 
podmínky 

• Omezené množství herních situací  

• Zjednodušení problémů 
•  Snadnější  kontext  pro  trenéry,  aby  mohli  pozorovat,  analyzovat, 
vyhodnocovat  a  opravovat  
    výkon všech hráčů ve hře 
Tyto  vlastnosti,  které  charakterizují  zjednodušené  hry  na  CD  (bude  dodáno)
budou mít  pozitivní dopad na trenéry i hráče z několika důvodů, včetně těchto: 

•  Dlouhodobé vystavování  dětí  nácviku zjednodušených her  s  týmy dvou,  tří,
nebo  čtyř hráčů  vede  
k  daleko  menšímu  počtu  technických  a  taktických  chyb  při  pozdějším
soutěžení ve  složitějších hrách (např. hokej 6 proti 6 nebo 8 proti 8). 

•  Časté  provádění  stejných  technik  stimuluje  akvizici  a  dokonalost
dovedností  a vede k vytváření menších  rozdílů mezi  spoluhráči.   Navíc, při
menším  počtem  hráčů  je  k  dispozici  více  času   a  prostoru  pro  správné
vykonávání technik. 

• Aby se dítě stalo dobrým hokejistou, musí se naučit vnímat ostrost   a šířku
zorného pole  aktuální  herní  situace:  pozice  míčku,  spoluhráčů  a  soupeřů  v
pohybu,  branek  a  ohraničení  hrací  plochy.   Zjednodušené  hry  nejen
napomáhají  postupnému  rozvoji  vnímání, ale  také  umožňují  mladým
hráčům analyzovat herní situace a  provádět správná rozhodnutí - díky znalosti
hokeje, které získali  prostřednictvím herní praxe.

 
•  Častý  výskyt  stejných  základních  herních  situací  umožňuje   hráči

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

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



 "Každodenní práce trenéra nestojí za pokračování, pokud neprochází
revizí . "

•  Vzhledem k tomu,  že  každý tým se  skládá z  pouhých  dvou až  čtyř  hráčů,
zjednodušené  hry postupně rozvíjejí kapacitu komunikace a spolupráce
mezi hráči.  Toto jsou základní aspekty špičkové hokejové  výkonnosti, které
byly často v minulosti podceňovány. 

• Nedochází k žádné předčasné specializaci pro kterýkoli post;  u zjednodušené 
hry každý hráč hraje obranu, stejně jako útok, napravo i nalevo, stejně tak jako
ve středu pole.  Zjednodušené hry  pomáhají  vychovávat kompletní  a
inteligentní hokejisty. 

Zjednodušené hry obsahují  snížený počet hráčů, což umožňuje každému dítěti
hrát důležitou a intenzivní roli ve hře. 
Děti  nepotřebují  vysokou  úroveň  schopností  a  dovedností  nebo  konkrétní
hokejové   znalosti,  aby si  užily  trénink a soutěže se zjednodušenými  hrami.  
Jednoduchost   samotné hry okamžitě přitahuje mladé hráče a nabádá je, aby  
vyřešili  problémy, které ve hře objeví.   Po určité době tréninku, pokud trenér  
konstatuje  nedostatky  (technické  nebo  taktické),  které  omezují  dětskou  herní
kapacitu,  on nebo ona přeruší  hru,  izoluje  problémový aspekt  a vystaví   děti
použití korekčních činností nebo cvičení.  Cílem je odstranit nedostatek, který se
objevil ve vlastní hře. 

Pro  děti  se  tréninkové  cvičení  objeví  v  úplně  jiném  světle.  Místo 
jednoduché  práce  na  dovednosti,  které  trenér  stanovil  předem,  dítě
objevuje,  že  jemu  nebo  jí  ještě  něco  chybí  pro  vyhrávání  ve
zjednodušené hře. Dítě má motivaci se učit konkrétní dovednost, která
vyplynula z kontextu  hry.  Dítě chce zvládnout tento prvek do určité míry (co
nejlépe).   Pak zvládnutí dovednosti je vnímáno ne tak moc jako předpoklad pro
hraní her, ale jako její komplementární součást; trénink má pak jasný účel zvýšit
úroveň  výkonu hráče ve hře s cílem vyhrát ji.   Tento způsob tréninkové praxe
"nezabíjí"   nadšení mladých hráčů, jejichž hlavním přáním je vždy hrát, a také
vyhrát, než pouze zvládnutí určené dovednosti.  Pomocí zjednodušených her
je  postaven   most  mezi  výukou  nové  dovednosti  a  její  aplikací  v 
komplexní herní situaci. 

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

 
Foto: V. Stachovský

Zde je postup, jak postupovat v tréninku pro představení  
zjednodušených her vašim hráčům: 

 1. Rozhodněte, který problém nebo téma má být trénován (např. držení  míčku
ve správné pozici během nahrávky nebo nabíhání směrem k míčku při jeho
příjmu). 

 2. Vytvořte vhodnou zjednodušenou herní formu, která poskytne kontext pro  
využití a vývoj tématu. 

 3.  Demonstrujte hru s hráči  průběžně s vysvětlováním jejích pravidel  krok po
kroku. 



 4. Dejte všem hráčům několik minut pro trénink, během kterého kontrolujte,  zda
každý hráč chápe pravidla. 

 5. Vytvořte vhodnou soutěž pro všechny hráče týmu. 

 6. Pozorujte a analyzujte, jak budou hrát. 

 7. Zjistěte, prostřednictvím častého účinného dotazování všech hráčů, taktické 
problémy  a  jejich  řešení.   (Viz  následující  sekci  s  názvem  "Efektivní
dotazování"). 

 8. Za účelem odstranění nedostatků, které objevíte při pozorování hry a jejich
převedení do správných návyků, předložte dvě nebo tři korekční cvičení, které
všechny týmy pak provádějí na svých hracích plochách.  Tato cvičení najdete
hlavně v sekcích hry pro dribling, v hry pro napadání a v „Hry pro nahrávání a
příjem míčku a pro střelbu" v této kapitole. 

 9. Když hra pokračuje, opět sledujte úroveň hry. 

 10. Zasahujte do dalšího rozvoje porozumění cvičení (demonstrace jsou často  
nezbytné) a pokládejte další otázky nebo zařazujte nápravná cvičení (hry). 

 11. Opět kriticky pozorujte vývoj hry a vyhodnocujte poslední dosaženou úroveň.

 "Trenéři by si měli být jisti, že se jejich hráči učí v atmosféře  úspěchu. 
Měli by hráče vystavit dalšímu cvičení nebo hře až v době, když již plně
zvládli předchozí." 

 E F E K T I V N Í   D O T A Z O V Á N Í

Koučování je interakce mezi trenérem a hráči.  Proces výuky a učení je proto
dialog, nikoli monolog.  Pro zvýšení výkonnosti svých hráčů rozvíjejte tento
dialog kvůli rozpoznání, hodnocení a využívání   vlastností  a zkušeností hráčů.  
Ptát  se  vyžaduje  závazek   trenéra  k  experimentům,  protože  většina  lidí  má
přirozený sklon k „stačí říct“!   Zatímco většina mladých hráčů žije v prostředí,
kterému dominuje  vyprávění, když jste trenér mladých hokejistů, pomůžete jim
mnohem více tím, že se snažíte zapojit je do rozhodovacího procesu v průběhu
nácviku  zjednodušených  her;   chtějte  po  nich,  aby  aplikovali  své  znalosti  a
zkušenosti. 

Jakmile  je  efektivní  dotazování  šikovně  zavedeno,  umožňuje  to,  že  je  mnoho
herních   situace (dříve přiblížených  prostřednictvím vyprávění  nebo tréninku),
které je třeba řešit   jinak a nakonec i efektivněji.   Toto jsou některé návrhy pro
zavedení častějšího dotazování v tréninku: 

 • Rozvíjejte si vlastní důkladné znalosti zjednodušené hry a všech jejich cílů. 

 • Používejte co nejméně "uzavřených" otázek, jak je to jen možné. Otevřené
otázky vyžadují   informace,  zatím  co  uzavřené  dotazy  nejčastěji  vedou
k odpovědi "ano" nebo "ne". 

 • Začínejte většinu otázek s "Co?", "Kdy?", "Kde?" nebo "Kolik?" 



 • Pokládejte otázky, které sledují zájmy hráče. 

 • Pokládejte další otázky po poslechu rozdílných odpovědí na předešlý dotaz. 
 

Zde  jsou  příklady  otázek  na  první  zjednodušenou  hru  "2  proti  1  se  dvěma
širokými brankami": 

 • Kdy vzniká ideální moment pro provedení přihrávky?  Vysvětlete! 

 • Kdy by hráč s míčkem neměl přihrát? 

 • Jaká je nevýhoda příliš brzké přihrávky?  Proč? 

 • Kde by v ideálním případě měl spoluhráč obdržet míček (ve vztahu k  obránci)?

 •  Jaký  je  váš  názor  na  vzdálenosti  mezi  držitelem  míčku  a příjemcem?  
Vysvětlete svůj názor pro nás podrobněji. 

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

 • Popište cíl vaší přihrávky na spoluhráče. 

 "Nikdy byste se neměli přestat ptát!"
 Albert Einstein

 • Jaký je výsledek, pokud přihrávka směřuje přímo na hůl spoluhráče? 
 
 • Co se stane, když míček dorazí za hráče? 

 • Co se stane s cílem přihrávky, když se oba útočníci pohnou kupředu? 
 
 • Co se stane, když obránce odloží napadání a ustoupí? 

 • Jak ovlivní rychlost přihrávky situaci? 

 • Je  to  pravda,  že přihrávka má být  tím rychlejší  čím blíže se  držitel  míčku
dostane k obránci?  Proč? 

 • Jaký je nejpřirozenější pohyb útočníka, aby mohl obdržet přihrávku? 

 • Jak se může technika přihrávky lišit, když se hráč s míčkem dostane blíže k
obránci před přihráním? 

 • Jak může obránce hrát jako útočník? 
Stejným  způsobem  byste  se  měli  ptát  četnými  dotazy  týkajícími  se  obrany.
Vyzýváme trenéry, aby revidovali nebo přizpůsobili tyto vzorové otázky k dalším
zjednodušeným hrám. 



"Obecně se trenéři více koncentrují na obsah jejich tréninků než na svůj
styl koučování."

 ZJEDNODUŠENÉ HRY PRO 2 PROTI 2 
 Zjednodušené  herní  situace  v  této  kapitole  by  měly  být  zařazeny  jako  část
tréninků  mladých  hráčů  pro  podněcování  a  jako  pomoc  při  rozvíjení  jejich
rozhodovacích  schopností   a  pro  zdokonalování  správného  provádění  a
uplatňování nejzásadnějších  technických dovedností. 

 1. zjednodušená hra:   
 2 PROTI 1 SE DVĚMA ŠIROKÝMI BRANKAMI 

Navzdory názvu hry se hry účastní čtyři hráči. Dva hráči s míčkem se nachází v
centru hrací plochy a střídavě útočí na branky, z nichž každá je bráněna pouze
jedním soupeřem.   Cílem útočníka je driblovat s míčkem přes brankovou čáru
soupeře při soupeřově aktivní obraně. 
Útok směrem k jedné brance končí, když 

 • se obránce dotkl třikrát míčku, 

 • jednomu z útočníků se podařilo driblovat s míčkem přes brankovou čáru, 

 • jeden útočník porušil pravidla, nebo 

 • míček proběhl v libovolném bodě brankovou čáru. 

V případě porušení pravidel ze strany obránce, je udělen "volný" útok pro útočící
pár. Volný útok může být zahájen přihrávkou nebo driblingem, přičemž  obránce
nesmí stát blíže než 5 metrů. 

 Po 10 útocích (po 5 na každou branku) nebo po 90 sekundách útočení si oba
týmy  vymění  role a pozice.   Pár,  který dosáhne víc gólů,  vyhraje.   V případě
remízy je zařazen tiebreak, kdy má každý tým pouze 2 útoky. 



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

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

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

 Cíle tréninku:
Techniky Taktiky

1 Dribling s míčkem jenom 
forhendem bez koukání na 
míček. 

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

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

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

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

 Vědět, kdy přihrávat a kdy driblovat. 

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

 Komunikujte se spoluhráčem před 
přihrávkou. 

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

 Rychlá a přesná přihrávka. 

6 Přihrávka míčku v pohybu 
(běhu) směrem doleva.

Přizpůsobení se chování spoluhráče. 

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

 Hledejte správnou pozici před 
příjmem míčku. 



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

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

9 Simulujte osobní souboj 
pohybem těla  a / nebo holí.

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

10 Předvídejte hru útočníka, vzhledem k 
postavení jeho spoluhráče bez míčku,
stejně jako pozici míčku ve vztahu 
k chodidlu. 

 
 Pro lepší porozumění dětí a lepší výuku jsou v této první zjednodušené hře 
odděleny funkce útočení a bránění.  V závislosti na úrovni  hráčů může být šířka 
branek širší nebo užší.  Jakmile jsou útočníci schopni vstřelit 7 nebo více gólů v 10
útocích, měla by jim být předložena těžší a složitější hra nebo problém (viz 
následující zjednodušené hry). 
 Po uvedení  hry  je  dobré  zorganizovat  nácvik v  délce  nejméně pěti 
minut.  To  umožní  hráčům  čelit  některým  herním  potenciálním
problémům bez tlaku soutěže. 
 
Poté, co již děti  dostatečně nacvičily jednu zjednodušenou hru, tato hra  může
sloužit v jednom z následujících tréninků jako vnitřní  soutěž pro několik  týmů,
něco jako tenisový turnaj s k.o. systémem.  Vítězové prvních zápasů postupují do
dalšího kola vítězů, skupina  poražených týmů pokračuje až do určení vítěze mezi
nimi v turnaji útěchy (viz  Vzor organizačního schématu pro takovýto turnaj). 

Úprava pravidel 
Když  řídíte  zjednodušenou  hru,  někdy  je  vhodné  mírně  změnit  jedno  nebo
dokonce dvě  z daných pravidel – jakmile již hráči získali zkušenosti v nácviku a
v soutěžení  původní  hry.   Změna  jakéhokoli  pravidla  povede  nepochybně  k
odlišným možným odpovědím hráčů  v  technice,  taktice  nebo  i  ve   fyzickém
výkonu.  Trenéři by měli mít schopnost změnit pravidla všech aktivit podle toho,
co jsou jejich záměry, které je ke změnám přivedou. 

Těchto 10 modifikací pravidel může být použito na první zjednodušenou hru: 

1. Každý tým má k dispozici 10 útoků bez časového omezení. 
 Cíl tréninku: pochopit, co dělat v útoku stejně jako v obraně.
 
2. Tyto útoky mají hrací dobu pouze 90 sekund. 
 Cíl tréninku: získat více zkušeností ve všech herních pozicích. 

3. Pravý  útočník  smí  provést  pouze  jednu  přihrávku  doleva  nebo
driblovat kolem obránce po naznačení falešné přihrávky. 
 Cíl  tréninku: být  schopen  překonat  obránce  jedinou  akcí  (přihrávka  nebo
obehrání s nebo bez předchozí fiktivní přihrávky). 

4. Levý  útočník  si  může  vybrat  mezi  přihrávkou  doprava  pomocí
bekhendu nebo forhendu nebo obehrání. 
 Cíl tréninku: zjistit nejúčinnější způsob jak vyřešit situaci 2 : 1. 



5. Gól je považován za platný, pouze pokud je poslední ovládání míčku 
provedeno v pohybu. 
Cíl tréninku: příjem a ovládání míčku v pohybu. 

 "Dosáhnete lepších výsledků své odvedené práce při neustálém cvičení
po kratší  dobu a pak přestávky, než když budete pracovat neustále. 
Doby odpočinku (přestávek) by neměly být příliš dlouhé. " 

 L.Mourhouse / L.Gross

6.  Každý tým má k dispozici 20 sekund pro útočení na obě branky tak
často,  jak je  to možné
s odpočinkem dvě minuty před tím, než je zahájen nový pokus.  Každý
tým má čtyři šance (cvičení) na skórování maximálního počtu gólů. 
 Cíl tréninku: nácvik rychlých útoků. 

7. Oba útočníci musí hrát s míčkem alespoň jednou s bekhendovou 
stranou hole. 
Cíl tréninku: podporovat hru s bekhendovou stranou hole. 

8. Během průběhu útoků si musí oba útočníci vyměnit pozice. 
Cíl tréninku: používat výměnu pozic systematicky. 

9. Oba obránci mohou napadat v jakékoli části hrací plochy.   Útočníci
začínají ze středu a mohou dát gól do obou branek.  Útočníci a obránci si
mění pozice po 10 útocích. 
Cíl tréninku: cílené vytváření situací 2 : 1. 

10. Každý tým útočí a brání dvě 1 metr široké branky z kuželů.  Pro 
dosažení gólu musí hráč ovládat míček uvnitř jedné z branek vzdálených
od sebe 12 m.  
Cíl tréninku: zajistit šířku v útoku. 
 
Tím, že žádáte od útočníků, aby kontrolovali míček vevnitř široké branky z kuželů
a následně vystřelili na regulérní branku ve vzdálenosti 12 m od branky z kuželů,
útočníci získávají dodatečné zkušenosti se závěrem jejich útoků. 
 

Korekční (opravná) cvičení: 
Je důležité, abyste moudře vybrali a použili jedno nebo dvě opravná cvičení nebo
hry   poté,  co  děti  soutěžily  ve  zjednodušené  hře.  Učení,  konsolidace,  a 
zdokonalování  alespoň  některých  technických,  taktických  nebo
fyzických aspektů zjednodušené hry se nejlépe uskutečňuje tréninkem
mimo kontextu globální hry a za pomoci různých specifických opravných
činností. 
 
Nestačí,  že  trenér  řekne,  co  hráči  udělali  špatně.   Trenér  musí  najít  kořeny
problémů jednotlivých hráčů a aplikovat vhodná opravná cvičení, jakmile to je
možné  (téměř  okamžitě)  potom,  co  se  chyba  nebo  problém  objeví.   Při
systematickém  a   opakovaném  používání  opravných  cvičení  (vždy  hned  po
soutěži  ve zjednodušené  hře)  může  trenér  proměnit  spontánní  nebo  fyzické  
chování hráče (které často není to správné nebo nejúčinnější) do lepšího chování
(obvykle  podobného tomu, které může vidět ve hře u dospělých). 



 "Když je u zjednodušené hry představena více než jednu varianta,  musí
být nabízeny s různými stupni obtížnosti a složitosti, aby bylo dosaženo
účinné výuky." 



Spontánní, přirozené a
nesprávné chování

Propracované a správné chování

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

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

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

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

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

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

 Směr přihrávky je nezávislý na pohybu
příjemce. 

Poloha příjemce vždy určuje směr 
přihrávky.

 Přihrávka je směrována do nohy 
příjemce. 

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

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

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

 Útok se vyvíjí příliš pomalu. V nejkratším možném čase by měli 2 
útočníci  profitovat z jejich přečíslení (2
proti 1).

Útočník s míčkem naznačuje směr  jeho
přihrávky.

Útočník se musí naučit nesignalizovat 
směr přihrávky.

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

Útočníci potřebují více než jednu 
přihrávku k obehrání obránce.

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

 Ve většině útoků je v držení míčku 
útočník vpravo. 

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

 Obránce běží k útočníkovi, který má  
míček pod kontrolou. 

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

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

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

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

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

 Obránce urychlí svůj souboj a 
neprovede žádné klamavé pohyby. 

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

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

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



 
Každé korekční  cvičení  nebo hra zde uvedené jsou navrženy tak, aby zlepšily
pouze jeden nebo dva aspekty (viz instruktážní cíle) ve hře, aspekty, které byly
zaznamenány nebo  negativně ovlivňovaly výkon čtyř hráčů v předchozí soutěži.
Zvažte  každou  zjednodušenou  hru  s  jejím specifickým programem opravných
cvičení  nebo her  jako vyučovací  jednotku.   Můžete se dívat  na celý  program
zjednodušených her   pro týmy o dvou hráčích jako na celosezónní program a
přidávat  pouze  jednu  
z variant  v jednom tréninku. 



1.  Přihrávka a příjem míčku v běhu 

 Použijte stejnou hrací plochu zjednodušené hry "2 : 1 na dvě široké branky".  Dva
hráči stejného týmu, kteří stojí více než 10 metrů od sebe, zaútočí   na stejnou
branku naproti.  Ve dvojici si přihrávají a přijímají míček v běhu.  Poté, co překročí
brankovou čáru s míčkem pod kontrolou, se otočí a neprodleně útočí na opačnou
branku a tak dále.  Cílem je dosáhnout 10 platných gólů z 10  útoků. 
Jako variace, dva páry začínají ve stejnou dobu z opačných branek a snaží se
dosáhnout 10 platných gólů jako první.  Gól neplatí, pokud
 
 • vzdálenost mezi dvěma útočníky byla méně než 10 m nebo 

 • hráč bez míčku je v pozici před míčkem. 

Trenér může požádat hráče, aby používali hlavně bekhendovou stranu hole pro
přihrávku doprava. 

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

 Ric Charlesworth

 2. Koukejte se vlevo a nahrávejte vpravo 

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



kladen důraz, aby  přihrávka bekhendem byla prováděna bez indikace její dráhy
prostřednictvím zvedání zobáku hole. 

3. Příjem míčku v běhu 

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

stejného  rohu  jako  hráč  2.   Mezitím,  po  jejich   přihrávkách,  hráč  1  běží  za
čtvrtého  hráče  ve  druhém  rohu  a hráč  2  běží  za  hráče  3,  aby  pokračovali
v tréninku z jiného rohu. 

 V závislosti na tom, kde nabíhající hráč přijme míček (daleko vepředu před ním,
v blízkosti jeho nohy 



 nebo za ním),  musí  být míček ovládán různými   technikami (s bekhendovou
stranou hole při držení jednou rukou nebo obouruč nebo forhendem).  

 4. Přepínač 

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

kombinace pohybů probíhajících v opačném směru. 

 5. Obehrát obránce 

Použijte stejnou hrací plochu zjednodušené hry "2 : 1 na dvě široké branky“, ale
umístěte  před  každou  z branek  ještě  jednu,  širokou  2  metry  a  každý  kužel
z dvojice  je  jiné  barvy.  Tyto  branky  představují  imaginární  obránce  a  budou
obcházeny vpravo nebo vlevo.  Každý ze čtyř hráčů dribluje 
s  míčkem  k prvnímu  kuželu  zleva  (což  představuje  jednu  nohu  imaginární
obránce),  provede  potažení  míčku  2  m vpravo  (vlevo),  opět ovládá  míček  a
nakonec běží s míčkem pod kontrolou přes brankovou čáru.  Pak opakuje stejný



postup na zpáteční cestě a později se pokoušíme obehrát imaginárního obránce
nejprve bez a pak s fiktivní přihrávkou do opačné strany. 

 2. zjednodušená hra:  
 2 PROTI 1 S PROTIÚTOKEM 

Postavte dvě široké branky (asi 8-10 m široké a asi 18 metrů  od sebe navzájem)
pro každou hrací plochu. Rozdělte děti do týmů po dvou hráčích. Každá hra trvá
tři minuty, během nichž dva hráči jednoho týmu střídavě útočí na obě branky.
Každá branka je bráněna pouze jedním soupeřem.  Chcete-li skórovat, musí jeden
ze dvou útočníků driblovat s míčkem (mít jej pod kontrolou) přes brankovou čáru.
Útok je ukončen, jestliže 

 bylo dosaženo gólu, 

•   obránce  (kterému  se  podařilo  získat  míček)  přihrává  svému  týmovému
kolegovi v opačné brance a ten po obdržení míčku by měl driblovat do "jeho"
branky), nebo 

• došlo k porušení pravidel ze strany útočníků (po porušení je poskytnut volný
úder pro obránce, jehož úkolem je přihrát míček na jeho spoluhráče ve druhé
brance). 

Po přestupku proti pravidlům ze strany obránce si útočníci můžou vybrat mezi
přihrávkou na  spoluhráče nebo samostatný průnik s driblováním (v případě, že
jeho spoluhráč je těsně obsazen).   Nezávisle na výsledku protiútoku bude další
hra 2 : 1 směřována k protější široké brance. 

 Doba trvání hry jsou dvě útočné a dvě bránící období po 3 minutách pro každý
tým. 

 "Nic nemůže být pochopeno komplexně až do té doby, pokud to nebude
zažito."

 Cíle tréninku:
 
 • Sledujte průběh driblingu, aby bylo možné analyzovat herní situace a přijímat

správná rozhodnutí. 

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

 
 • Vybírejte nejlepší okamžik pro přihrávku. 

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

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

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

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



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

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

 • Jako obránce se snažte číst a předvídat hru soupeře. 

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

 • Jako obránce používejte klamavé pohyby pro znejistění protivníka. 

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

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

1. Napadání 1 : 1 

Trénujte  na  stejné  ploše  jako  pro
zjednodušenou  hru  
"2  proti  1  s  protiútokem".   Jeden  hráč  z
každého  týmu  vstoupí  na hrací  plochu,
zatímco  ostatní  dva  zůstávají za  svými
brankami (jeden je současně jako rozhodčí).  
Nahradí své spoluhráče, když jeden vstřelil gól

s  driblingem  do  branky  soupeře  nebo  v
případě, že míček opustí hrací plochu. Nechte
hráče losem rozhodnout, kdo  začne s míčkem
jako  první.  Obránce  začíná  zpočátku  ve
vzdálenosti  nejméně  3  metrů.   Po  vstřelení

prvního  gólu  dojde  k výměně  obránce,  který  zahájí   útok  proti  náhradě  za
předešlého útočníka. 

Variace: Zahajte hru tak, jak je popsáno v testu 5 v Desetiboji. 
 
2. Nejlepší ze šesti napadení 

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

3. Jeden obránce proti třem útočníkům 



Použijte stejnou hrací  plochu jako v předchozí hře, a opět tři  útočníci  a jeden
obránce, kteří trénují hru na honěnou na šířku hřiště nejprve bez míče. Útočníci
se snaží dostat z jedné brankové čáry k té druhé ve vzdálenosti 22,90 m, aniž by
se jich obránce dotknul (označil  je). Pak dejte každému ze tří  útočníků míček.
Útočníci driblují z kterékoli brankové čáry směrem ke druhé s cílem dosáhnout
opačné brankové čáry bez ztráty míčku (aby jim jej obránce nevzal). Nicméně,
obránce je může napadat v jakékoli části hrací plochy. Jako trenér sledujte, kolik
míčků dokázal obránce odstranit z hrací plochy během pěti průchodů hrací plochy

každým ze tří útočníků.   



4. Přihrávání a příjem míčku 

Použijte stejné hřiště jako u předchozích dvou korekčních cvičení pro hru "2 : 1
s protiútokem“. Znovu vytvořte týmy o dvou hráčích a mějte několik rezervních
míčků  umístěných  vedle  obou  branek  
z kuželů pro zajištění intenzivnějšího tréninku. Tým, který vstřelí  za tři  minuty
více  gólů  zametením nebo plesknutím je  prohlášen  vítězem.  Aby bylo  možné
nacvičovat  správné  návyky  v  příjmu  a  kontrole  míčku,  příjemce,  ihned  po
provedení přihrávky, by měl běžet z jeho 10 m čáry dovnitř do 22,90 m hrací
plochy. Jejich zpětná přihrávka musí pak být provedena ze stejného místa, kde
byl míček převzat pod kontrolu.  

Variace: 

• Hrajte se dvěma míčky. 

5. Příjem a kontrola míčku v běhu
 
Vyznačte hrací plochu včetně čar,  jak je znázorněno na obrázku. Po vizuálním
signálu od trenéra, jeden hráč z každého týmu přihrává svůj míček z brankové
čáry směrem na jeho týmového kolegu. Tento kolega nabíhá asi 2 metry do hrací
plochy (až na vyznačenou čáru na ploše), dostává míček, otočí se a drží jej pod
kontrolou za brankovou čárou tak dlouho, než druhý hráč druhého týmu může
udělat  totéž  s míčkem  svého  týmu.  Po  10  přihrávkách  si  hráči  vymění  své
postavení a úkoly. Příjemce by měl nejdříve dostávat míček pod kontrolu v čelní



pozici  a  později  v  boční  pozici  (poté,  co  byl  požádán  trenérem,  aby  použil
konkrétní techniku = forhend nebo bekhend). 

6. Relé 

Pro tuto soutěž vytvořte týmy ze čtyř hráčů. Jako trenér určujete, jaké techniky
by  hráči  měli  používat  pro  přihrávku.  Jeden  "kapitán,"  aniž  by  opustil  své
postavení v jedné z branek, přihrává míček směrem do branky naproti, kde jeden
jeho spoluhráč (hráč 2) přijímá míček a vrací jej „kapitánovi“ zpět. Hráč 2 pak
běží  jednou kolem hrací  plochy a vrací  se k jeho spoluhráčům a zařadí  se na
konec řady (viz  obrázek).  Žádný hráč  nesmí  vstoupit  do hrací  plochy.  Soutěž
končí, když hráč 3 vrátí podruhé míček „kapitánovi“. 

"Hraní bez přemýšlení je jako střelba bez míření. "



3. zjednodušená hra: 
2 proti 2 se čtyřmi protilehlými brankami 

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

hry  by  měla  být  čtyřikrát  
3 minuty. 

Variace: 
 Branky vytvořené z kuželů zůstanou jako výše, ale každý tým útočí a brání dvě z

branek, které jsou vedle sebe (nikoli naproti). 
• Použijeme stejnou hrací plochu jako výše, ale branky jsou definovány přes roh

hrací plochy na místo branek naproti sobě (viz obrázek). 



Cíle tréninku: 

•  Být  schopen  systematicky  vytvářet  početní  převahu  v  útoku  pomocí  časté
změny směru a rychlosti. 

• Vědět v každém okamžiku hry, co se děje ("číst" hru), aby bylo možné činit
správná rozhodnutí při útocích stejně jako v obraně. 

•  Mít  přehled  o  méně  kontrolovaných  zónách  hrací  plochy  a  systematicky  je
používat ke svému prospěchu. 

• Jako obránce nutit útočníky hrát na své protějšky. 

• Konsolidovat technicko-taktické dovedností v útoku i v obraně (zkušenosti hráči
získali v prvních dvou zjednodušených hrách). 

Opravná cvičení: 
Vyberte si a zařaďujte tato opravná cvičení mezi dvěma soutěžemi v 
zjednodušené hře: 

1. Změna směru 

Po signálu trenéra jeden hráč z každého týmu dribluje s míčkem mezi dvěma
kužely, které vytvářejí branku.  Jeden ze dvou hráčů, kteří nejsou právě zapojeni
do  cvičení,  hlasitě  počítá  počet  dokončených  úseků.  Pak  další  dva  soupeři
praktikují stejný úkol. Ten, kdo jako první dokončí šest úseků, získá bod pro svůj
tým. 

Kouč by měl upozornit hráče na různé techniky pro změnu směru po přiběhnutí
na  úroveň  s tyčí  (kuželem)  -  hrát  míček  bekhendem  nebo  otáčet  se  pouze
forhendovou stranou hole, stejně jako na zvláštní práci nohou a nízké těžiště těla
při otáčení. 

Můžete  si  také  zorganizovat  individuální  soutěž  mezi  čtyřmi  hráči  (např.
paralelně). 

2.  Jeden proti jednomu 

Tato  opravná  hra  začíná  hozením
míčku. Přiřazení branek je stejné jako
v  hlavní  hře  
"2  proti  2  se  čtyřmi  protilehlými
brankami",  ale  nejlépe  funguje,  když
přiřadíte  každému  hráči  dvě  branky,
které  jsou  umístěny  vedle  sebe.  V
případě  porušení  pravidel  je  hrán
selfpass s obráncem 3 m od míčku. Po
každém gólu jsou oba hráči nahrazeni
dalšími  dvěma,  takže  mají  čas  na
odpočinek. 





3. ZZ Dribling (tam a zpět, cik - cak) 

Hra se provádí na stejné ploše, která byla použita pro soutěž ve hře "2 proti 2 se
čtyřmi protilehlými brankami". Dva hráči z opačných týmů začnou driblovat od
levé  tyče  (kužele)  své  branky  k pravému  kuželu,  vrátí  k  prvnímu  a  odtud
pokračují až na třetí, vrátí se ke druhému, pak pokračují ke čtvrtému, zpět na
třetí  a  konečně odtud  k  pátému kuželu  (počáteční  bod,  od  kterého startoval
soupeř). Vítězem je ten, kdo první doběhne do branky druhého týmu (k pátému
kuželu  od  začátku).  Cvičení  je  určeno  

k nácviku nejrychlejšího způsobu, jak změnit směr. Zatímco jeden hráč postupně
dribluje, druhý hráč odpočívá a sleduje soutěž. 

4. Slalom (osmičky) 

Můžete použít  stejnou hrací  plochu s kužely jako u cik-cak cvičení.  Dva hráči
soutěží  současně.  Každý  má  s  míčkem  driblovat  mezi  tyčemi  (kužely)  jedné
branky,  přičemž  svým  pohybem  vytváří  osmičky.  První  hráč,  který  dokončí
pětkrát plnou osmičku, je vítězem. Zatímco dva hráči soutěží, další dva by měli
odpočívat.  Aby  bylo  možné  běžet  s míčkem  rychleji,  trenér  doporučí  použití
bekhendové  strany  hole  v  některých  okamžicích  driblování.  Zdatnější  hráči



můžou provádět cvičení pouze buďto s forhendovou nebo bekhendovou stranou
hole, ale smí držet hůl za rukojeť pouze jednou rukou. 

5. Přihraj a běž 

Hrací plocha je stejná jako u cvičení 4. Čtyři hráči nacvičují současně, tvoří stejné
týmy.  Každý  hráč  je  postaven  v jedné  brance.  Dva  hráči  jednoho  týmu  jsou
postavěni v sousedních brankách (viz obrázek). To jim umožňuje přihrát míček ve
směru pohybu hodinových ručiček (proti směru pohybu hodinových ručiček jako
variace)  přes  branku  na  svého  spoluhráče.  Po  přihrávce  běží  přihrávající  do
protější branky. Když se tam dostane, hráč vytváří vizuální kontakt s jeho nebo
jejím spoluhráčem a poté přijme míček za brankovou čáru před novou přihrávkou.

Soutěž vyhraje pár, který první dokončí jedno nebo dvě kola. 

6. Rychlý dribling 

Všichni čtyři hráči, kteří hráli před několika minutami zjednodušenou hru "2 proti
2 se čtyřmi protilehlými brankami" začnou driblovat s míčkem ze středu hrací
plochy  přes  kteroukoli  branku  
z kuželů. Hráč, který jako první projde všechny čtyři branky z kuželů s míčkem



pod kontrolou, je vítězem. Gól platí pouze v případě, když hráč projde brankou
driblingem zevnitř hrací plochy (viz obrázek). 

7. Přihrávka bekhendovou stranou hole a / nebo forhendovou stranou 
hole 

Každý hráč obsadí jednu branku. Dva hráči v protilehlých brankách mají míček a
driblují s ním směrem ke kuželu uprostřed hrací plochy. Nejdříve na levou stranu
(na pravou stranu)  kužele. Po minutí  kužele musí  přihrát  vpravo (vlevo) na
svého  spoluhráče.  Tato  hra  dává  mladým  hráčům  zkušenosti  s přihrávkou
bekhendovou stranou hole (zobákem a stejně tak i  hranou hole)  a stejně tak
forhendovou stranou hole. Po přihrávce doběhne hráč do branky naproti němu a
čeká na další přihrávku od příjemce. 

8. 3 proti 1 

Použijte stejnou hrací plochu se čtyřmi 3 m širokými brankami. Určete jednoho
obránce a tři útočníky. Ti využívají jeden míček. Kolik úspěšných přihrávek bude
provedeno mezi třemi útočníky proti jednomu obránci uprostřed bez toho, aby
byli útočníci nuceni hrát s míčkem mimo kteroukoli ze čtyř branek? 



4. zjednodušená hra: 
2 PROTI 1 DVAKRÁT VE HŘE 

Pro tuto hru postavte hrací plochu tak, jak je znázorněno na obrázku. Použijte
šest  kuželů  (ideálně  vždy  2  kužely  stejné  barvy)  pro  vyznačení  různých
brankových  oblastí  s tím,  že  každá  je  široká  
8  -  10  metrů.  Určete  dva  týmy  o  dvou  hráčích.  Kolikrát  se  podaří  dvěma
útočníkům  obehrát  
2 obránce jednoho po druhém? Obránci hájí individuálně každý svou branku před
brankovou čárou.  Pro dosažení gólu musí být míček převeden přes příslušnou
brankovou čáru pod kontrolou. 

Pomocí mince rozhodneme, který tým začíná útočit a který individuálně brání dvě
branky.  Žádný  obránce  nesmí  napadat  za  svou  brankovou  čárou,  ale  druhý
obránce smí vystoupit  dopředu směrem k brankové čáře obránce před sebou,
když jeho týmový kolega před ním byl obehrán útočníky. Útok končí, když
 
• jsou dosaženy dva góly, 

• jeden ze dvou obránců dokáže vzít míček útočníkům nebo jej odehrát mimo
hrací plochu, 

• míček opustí hrací plochu, nebo 

• jeden z útočníků se dopustí porušení pravidel. 

V případě porušení pravidel obráncem, může být použito stejné pravidlo jako v

předchozích hrách. 

Variace: 
• zaveďte časový limit pro provedení útoku. 

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



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

R.Thorne / D.Bunker

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

• Použijte tři obránce, ale pouze jeden z obránců zasáhne v době, která je vidět
na pravé straně obrázku výše. První obránce začíná své napadení před první
brankovou čárou a v případě, že výchozí napadení je neúspěšné, ustoupí, aby
bránil  druhou  branku.  Druhý  obránce  se  v té  době  nachází  v  horní  části
střeleckého kruhu ve třetí brance a zasahuje poté, co útočníci přešli přes druhou
branku.  Druhý obránce  pokrývá  obrannou část  společně  s  třetím obráncem,
kterým je brankář. 

• Místo podpory spoluhráče s míčkem na stejné straně, nyní se útočník bez míčku
na  začátku  útoku  posune  za  první  brankovou  čáru.  Zde  může  očekávat
přihrávku  nebo  může  čekat  na  hráče  s míčkem,  než  se  k němu  připojí  po
úspěšném obehrání prvního obránce. Druhému obránci není dovoleno obsadit
spoluhráče hráče s míčkem; musí zůstat ve své brance, dokud míček neprojde
první brankovou čáru. 



 Cíle tréninku: 
Cíle jsou stejné jako v 1. a 2. zjednodušené hře 2 : 2. 



5. zjednodušená hra: 
KOLMÉ PŘIHRÁVKY K VYSUNUTÉMU HRÁČI 

Hra se hraje na hřišti pro minihokej (viz obrázek pro nastavení hrací plochy) se
dvěma týmy o čtyřech hráčích. Dva z hráčů musí vždy zůstat ve střelecké zóně
soupeře (je 6 m široká). Zde čekají na přihrávku od jejich dvou spoluhráčů ve
středu hřiště. Po příjmu a kontrole míčku ve střelecké zóně se snaží vstřelit gól do
jedné z branek. Jakmile se míček dostane do střelecké zóny je všem hráčům ze
středu hrací  plochy (útočníkům stejně jako obráncům) dovoleno připojit  se ke
dvěma vysunutým útočníkům. Po každém gólu nebo kdykoliv poté, co se míček
dostane  mimo  hrací  plochu,  bývalí  obránci  znovu  zahájí  hru  od  čáry  ve
vzdálenosti  6 metrů od brankové čáry buď krátkou přihrávkou na spoluhráče,
nebo driblingem. Obránci musí být ve vzdálenosti nejméně 3 metry. 

Doba trvání hry: čtyři části po 3 minutách, s přestávkami 2 minuty, v nichž trenér
klade dětem otázky k pojmenování nedostatků. Po každých 3 minutách si hráči ze
středu hrací plochy vymění své postavení a funkce s vysunutými útočníky. 

Variace: 
 Platné jsou pouze góly vstřelené jedním z hráčů ze středu hrací plochy. Toto

pravidlo pomáhá všem záložníkům naučit se podporovat vysunuté hráče po
úspěšné kolmé přihrávce. 

Cíle tréninku: 
 Hráči  se  učí,  že  předtím,  než  se  zahraje  kolmá  přihrávka,  přihrávající  a

příjemce míčku by měli navázat vizuální kontakt.

• Hráči  se učí, že během driblingu a příjmu míčku by dráha míčku měla vždy
respektovat postavení obou spoluhráčů v hloubce hřiště a k podpoře druhého
spoluhráče uprostřed. 



• Hráči se učí provádět volný úder rychle a předtím, než bránící tým reorganizuje
svou obranu. Chápou, že kolmá přihrávka je vhodnější než vodorovná. 

• Hráči se učí rychle přepnout z obrany do útoku a naopak a snaze o kolmou
přihrávku ihned po získání a pokrytí míčku. 

• Hráči se učí skrýt směr kolmé přihrávky. 

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

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



6. zjednodušená hra:
1 PROTI 1 SE STŘÍDÁNÍM 

Dva soupeři hrají proti sobě ve středu hrací plochy 10 x 22,90 metrů s cílem projít
driblingem  
s míčkem přes branku soupeře. Mladší hráč útočí jako první. Po vstřelení gólu,
nebo když míček projde za kteroukoli  brankovou čáru,  oba hráči  musí  opustit
hrací plochu a vrátit se za jejich branky. Mezitím je nahradí další dva hráči, kteří
dosud byli za brankami. Ti po vstupu do hrací plochy zahájí novou hru 1 : 1 s tím,

že míček má partner bývalého obránce.  Vítězným týmem je ta dvojice hráčů,
která jako první šestkrát projde driblingem přes branku soupeře. 

Cíle tréninku: 

V této hře jsou tři cíle pro útočníky: 
• Udržet míček mimo dosah obránce a chránit si míček tělem. 
• Variabilita hry, vyřadit obránce a použít rychlost - zejména změny rychlosti a
změny směru. 
  Při útočení zůstat ve střehu a uvědomovat si základní postavení, poziční hru a

obranné  akce  svého   
 soupeře. 

Jsou tam i cíle tréninku pro obránce: 
  Vybrat nejvhodnější techniku pro napadení a naučit se provádět různé techniky

co nejsprávněji: 

1. Napadení bodnutím / dloubnutím hole a odložené / předstírané 
napadení (viz obrázek výše). 
Napadení  bodnutím  je  nejrychlejší  a  nejvíce  překvapující  technika  napadení.
Obránce  by  měl  počkat,  dokud  není  míček  nekrytý,  nebo  dokud  útočník  na
okamžik neztratí kontrolu nad míčkem a tak si být jistý úspěchem. 

Popis pohybu: 
Těžiště co nejníže 
Držení: levá ruka drží hůl zespodu (držení pánve na smažení) 
Tělo, paže a hůl se pohybují ve směru míčku 
Horní části těla a levá ruka katapultují hůl ve směru míčku



Míček bodneme seshora krátkým pohybem s dlouhou počáteční fází nebo jej 
bodneme z levé nebo pravé strany. 
Při falešném napadení se směrem k míčku pohybují pouze rameno a hůl. 

Běžné chyby: 
Špatné držení (nemáme držení pánve na smažení) 
Hůl je po bodnutí na zemi 
Pozice těla je příliš vysoká
 
Variace pro napadení bodnutím: technika obrany bodnutím bekhendem 
Napadení bodnutím, při kterém je obránce zevnitř (vpravo) od útočníka. 
Jakmile útočník vede míček do prostoru, kde je možný výpad bekhendem, musí
obránce nutně zvážit obranu v této poloze.  Je třeba brát v úvahu, že napadení
bodnutím provádí obránce zevnitř hrací plochy. 

Popis navrhované obrany 
Obránce se musí dostat na úroveň útočníka, jeho hlava musí být co nejblíže k
rameni  útočníka.  
V okamžiku, kdy útočník táhne svou hůl zpět, obránce provede bodnutí. Pokud je
to možné bodnutí by mělo být provedeno s holí v pravé ruce. 

Důvodem pro použití pravé ruky je umožnit obránci simulovat stejnou "řeč těla"
jako u útočníka a aby bylo možné vzdálit své tělo pryč od nebezpečí případného
prohození  dovnitř.  Obránce  je  toho  schopen  dosáhnout  tím,  že  stínuje  postoj
útočníka a srovná své tělo proti tělu útočníka. 
Obránce  musí  sledovat  míček,  držet  hlavu  v  blízkosti  ramene  útočníka.  Jeho
načasování bodnutí je rozhodující. 

2. Napadení blokováním forhendem nebo bekhendem 
Hůl obránce musí být v kontaktu se zemí před provedením napadení. Umístění
hole na zem může být odloženo do poslední sekundy z důvodu, aby se zabránilo
útočníkovi  míč  mírně  zvednout  přes  položenou  hůl.  Obránce  by  měl  použít
maximální možnou plochu povrchu hole, včetně vnitřní a vnější hrany, když hraje
s forhendem nebo bekhendem. Může blokovat míček s plochým forhendem nebo
bekhendem. 

Popis pohybu: 
Těžiště extrémně nízko 
Držení hole jednoruč nebo obouruč  
Při držení jednou rukou zametu holí nad povrchem hřiště (větší vzdálenost) 
Při držení oběma rukama držím hůl nad zemí (větší síla) 

Běžné chyby: 
Žádné finty před blokem 
Použití příliš širokého pohybu hole varuje útočníka
 
3. Směřování soupeře (nabízet mu možnost, aby udělal to, co chceme,
aby udělal) 
Obránce by se měl navádět útočníka jít tam, kam on chce, aby šel. Obránce může
ovlivnit útočníka svým postavením více vlevo aby se pohyboval k jeho silné pravé
straně na jeho forhend, což mu následně usnadňuje napadení. Jeho záměrem by
mělo být směřovat dráhu míčku k zóně s menším nebezpečím. 

Popis pohybu: 



Postavení na levé straně, žádný spěch s napadením 
Použít forehand 
Dostatečná vzdálenost od útočníka 
Synchronizace směru pohybu a rychlosti s útočníkem 

Běžné chyby: 
Chybí odklad napadení 
Příliš velká rychlost, když napadáme 
Obránce nemá dostatek trpělivosti 
Pozice obránce je příliš čelní 

Existují tři hlavní požadavky na mladé obránce: 

• Přibližte se k útočníkovi,  obecně, s pravým ramenem proti  pravému rameni
útočníka a levé chodidlo je umístěno mírně dopředu. Tento poloha umožňuje
obránci směřovat útočníka na svou silnou (forhendovou) stranu. 

• Napadat rychle s cílem překvapit útočníka. 

• Použijte klamavé pohyby, aby útočník odhalil svůj záměr. 
    Podívejte se také na obecná doporučení nebo pravidla pro napadení v kapitole 

hry s napadením. 

Opravná  cvičení: Existuje  mnoho  aktivit  na  výběr  pro  opravná  cvičení.  Viz
driblovací  hry,  hry  
s napadením a hry jeden na jednoho na hřišti pro minihokej. 

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

Harter



7. zjednodušená hra:
OVLÁDAT MÍČEK A PORAZIT SVÉHO SOUPEŘE 

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

Variace: 
•  Požadujte  přihrávky

směřované na bekhend pro
zlepšení  dovedností
přijímání  a ovládání  míčku
pomocí  bekhendu  a
převedení  míčku  okamžitě
na  forhend.  Hráči  by  měli
znát  a  experimentovat  s
"orientovaným"  nebo
"účelným"  a  plánovaným
ovládáním  míčku  a
předvídat  během  příjmu
míčku  svůj  následný
útočný tah. 

•  Obránce  může  zasahovat
za  první  brankovou čárou,
čímž se sníží  pro útočníka
čas  a  prostor  k ovládnutí
míčku  a  tímto  se  pokusit
vyhrát bod. 



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

Ric Charlesworth

Cíle tréninku: 

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

zabránili obránci předvídat vaši hru. 

• Dejte své tělo mezi obránce a blížící se míček před jeho příjmem a ovládnutím. 

• Při obehrání obránce, snažte se ho donutit posunout se do jedné strany, pak jej
obehrajte po opačné straně pomocí změny rychlosti a směru. 

• Ovládejte míček tak často, jak je to možné. To vám umožní váš příští útočný
tah. 

• Jako obránce,  naučte se, že nemusíte spěchat,  když útočník plně kontroluje
míček. Pochopte, že je lepší přesunout se několik kroků zpět na pomoc oddálení
napadení do doby, dokud míček není více volný a dostupný. 

• Předvídejte soupeřovu hru. 

• Zaujměte před napadením optimální základní pozici, postavte se do správné
linie k útočníkovi. 

Opravná cvičení: 
Vyberte si z cvičení her pro napadení nebo páté opravné cvičení ve 2. 
zjednodušené hře 2 proti 2. 

"Trenér nebo hráč, který se nepoučí z porážky, bude vždy
začátečník. "



8. zjednodušená hra: 
VOLNÝ ÚDER NA OBSAZENÉHO ÚTOČNÍKA 

Hrají čtyři hráči: dva hrají uvnitř plochy o straně 10 metrů a dva jsou rozmístěni
venku, jeden před a druhý za hrací plochou. Pomocí mince určete, který tým útočí
a který brání. Útočník mimo hrací plochu provede volný úder na jeho spoluhráče
ve středu hrací  plochy.  Ten se snaží  přijmout míček a zpracovat  jej  navzdory
přítomnosti a obraně soupeře.
 
Pro účel nácviku obránce smí být postaven na kterékoli straně útočníka nebo za
ním, nesmí se ale postavit před něj.  Aby zabránil  obránci  předvídat svou hru,
musí  útočník  v okamžiku provedení  přihrávky běžet  směrem k míčku.  Pak se
útočník snaží přijmout míček, dostat jej pod kontrolu, chránit jej vlastním tělem a
přihrát jej tak rychle, jak je to možné přes širokou branku třetímu hráči za hrací
plochou. Hráč 3 pak opakuje akci nahrávače, přihrává na bývalého obránce, který
je úzce obsazen bývalým útočníkem. 

Útok je ukončen, když je útočník úspěšný (získává jeden bod), míček opustí hrací
plochu,  nebo  útočník  poruší  pravidla.  Pokud  poruší  pravidla  obránce,  útočníci
rovněž  získají  bod.  Vyhrává  tým  (dvojice  hráčů),  který  první  dokončí  10
správných  prvků  s příjmem  a  ovládáním  míčku  s následnou  přihrávkou  na
druhého hráče mimo hrací plochu. Po dokončení první soutěže si oba hráči obou
týmů vymění pozice a funkce. 

Variace: 
 Příjemce může vrátit míček přihrávajícímu, který potom opakuje hru z jakéhokoli

místa mimo hrací plochu. 

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

• Cvičení pouze se třemi hráči. Po každých třech volných úderech si hráči vymění
pozice. Když získá míček obránce, tak jej vrátí zpět přihrávajícímu. 

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



Cíle tréninku: 

• Být schopen "číst", jak obránce obsazuje svého soupeře. V případě, že obránce
soupeře  obsazuje  zezadu,  měla  by přihrávka směřovat  na forhend útočníka;
obsazování  ze  kterékoli  boční  strany  útočníka  vyžaduje  přihrávku  na  stranu
odkrytou obráncem.

 
• Naučit se vytvořit vzájemnou dohodu mezi přihrávajícím a příjemcem. 

• Zlepšit se při volbě optimálního okamžiku přihrávky na příjemce. 

• Naučit se usnadnit ovládnutí míčku příjemcem pomocí získání optimální pozice
vůči obránci, stavět své tělo mezi něj a míček, tím si chránit míček a neumožnit
obránci předvídat hru útočníka. 

• Naučit se vybrat nejlepší techniku pro příjem v závislosti na postupu hry. Úhel
hole ve vztahu na směr blížícího se míčku (90, 60, nebo 120 stupňů) určí, zda se
útočník bude nejprve snažit zajistit držení míčku nebo bude pokračovat v útoku
z boční pozice tak rychle, jak je to možné. 

• Naučit se odehrát blížící se míček přímo na spoluhráče (z jednoho dotyku).
 
• Naučit se pozdržet další přihrávku po příjmu míčku v případě, že zahrání by

bylo velmi riskantní. 

Opravná cvičení: viz sedmou zjednodušenou hru „ Ovládat míček a porazit 
svého soupeře " 

Foto: V. Stachovský

"Smyslem  a  cílem  tréninku  není  jenom  získávání znalostí;  je  to
schopnost vykonávat činnosti ve vhodnou chvíli." 





9. zjednodušená hra: 
UDRŽENÍ MÍČE 2 PROTI 1 

V této hře, která zahrnuje čtyři hráče, dva hráči se snaží udržet vlastnictví míčku
uvnitř čtverce tak dlouho, jak je to možné, nebo po dobu 15 sekund. Obránce
začíná vždy ze středu hřiště a dělá vše, aby jim zabránil v dosažení jejich cíle.
Jeho úkolem je odehrát míček útočníkům z hrací  plochy,  zatímco jeho týmový
kolega mimo hrací  plochy (čtvrtý hráč)  počítá sekundy, dokud míček neopustí
hrací plochu nebo útočníci neporuší pravidla. V některých případech si obránce
vymění své místo a funkci  se čtvrtým hráčem (jeho týmovým kolegou) až do
doby,  kdy  již  oba  bránili  každý  pětkrát  v této  situaci  2  :  1.  Po  10  pokusech
útočnících je známý rekordní čas útočníků.  

Pak si  oba týmy vymění  funkce.  Tým bývalých obránců má nyní  šanci  zlepšit
výsledek bývalých útočníků. Kdykoliv obránce poruší  pravidla je čas zastaven,
dokud útočníci znovu nezahájí hru přihrávkou nebo driblingem (!). Pokud máte
více než dva týmy, můžete uspořádat turnaj a tak určit, která dvojice hráčů umí
nejlépe držet míček. Hráči mladší 10 let by měly hrát na ploše, která má stranu
15 m. Pro pokročilejší hráče by již měla být hrací plocha menší. 

Pokud máte k dispozici  pouze tři  hráče,  útočník,  který ztratí  míček třikrát,  se
stává obráncem.
 

"Podívejte se na vaši přihrávku z pohledu soupeře." 





Cíle tréninku: 

•  Naučit  se být neustále připraven a k dispozici  pro přihrávku a zůstat  mimo
"stínu" ochránce, když nemáte míček. 

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

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

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

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

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

• Vyhněte se vstupu do dosahu obránce v akci; naučte se umístit vaše tělo mezi
míček a obránce v případě, že přihrávka není možná a obránce je blízko. 

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

• Předvídejte hru útočníků. 

• Provádějte klamavé pohyby a usměrňujte hru útočníka. 

Opravná cvičení: 
• Provádějte hru na honěnou s oběma útočníky a snažte se běžet z jakéhokoli

směru přes hrací plochu, abyste nebyl pokryt jedním obráncem ve středu hřiště.

• Podívejte se na prvních pět zjednodušených her pro týmy o dvou hráčích. 

• Podívejte se na driblovací hry "lupič a policista", "udržte míček pod kontrolou ",
"kočka a myš" a "uniknutí ".

 
10. zjednodušená hra:
2 PROTI 2 SE DVĚMA ŠIROKÝMI BRANKAMI 

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

Doba trvání hry: čtyři intervaly po 2 minutách. 



Variace: 
 Stejná hra se hraje na čtyři branky 6 metrů široké. Jedna je na levé a jedna na

pravé postranní čáře. Pro dosažení gólu musí být míček dopraven přes jednu
z branek driblingem. 

•Děti hrají kolem otevřené, 6 metrů široké branky vyznačené kužely. Tým, který
nemá míček, používá jednoho z jeho dvou hráčů jako brankáře a tento hráč
nesmí opustit brankovou čáru. Ale jakmile tým dokáže vybojovat nebo zachytit
míček může brankář opustit brankovou čáru. Po jedné úspěšné přihrávce mezi
obránci získají útočníci právo zaútočit na branku ze kterékoliv strany, přičemž ji
brání  jeden  z bývalých  útočníků.  Gólu  může  být  dosaženo  z  jakékoliv
vzdálenosti. 

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



Cíle tréninku: 
 V útoku se naučit  systematicky vyhledávat situace 2 proti  1 pomocí  častého

driblingu s míčkem přímo na jiného obránce, který hlídá druhého útočníka. Když
tento  obránce  obrátí  svou  pozornost  na  držitele  míčku,  držitel  přihrává  na
druhého útočníka, který zůstává nehlídán a kontroluje běžící míček, aby tak dal
obránci méně času na jeho zásah. 

•  Naučit  se  přepínat:  po  diagonálním průniku  hráče  s míčkem jeho spoluhráč
zůstává mírně vzadu a pak hledá prostor pro přihrávku s náhlým naběhnutím
poza hráče s míčkem (viz obrázek pro první variantu 10. zjednodušené hry). 

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

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



KOUČOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÝCH HER 

• Dávejte pozor na pokrok v programu zjednodušených her pro týmy dvou,
tří a pak i čtyř hráčů. 

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

•  Zvažte  úroveň kapacity  hráčů, stejně  jako  jejich  momentální  duševní  a
fyzikální stav, aby byli schopni přizpůsobit se rozměrům hrací plochy, branek a
pravidlům dle jejich stavu vývoje. 

• Objektivně posuzujte skutečnou herní úroveň, kterou vidíte u svých hráčů
vůči  úrovni,  kterou by děti  měly nakonec dosáhnout  v  jejich  věkové
kategorii.

 
•  Nabízejte  zpětnou vazbu a  zjednodušené  hry,  nejlépe  ty,  ve  kterých  se

každý hráč učí výsledek provedení dovednosti bezprostředně po jeho úsilí a tak
zná důvody, proč selhal nebo uspěl. 

• Identifikujte některé aspekty, které omezují úroveň výkonnosti hráčů,
příčiny chyb a nezbytná opravná opatření  (opravná cvičení  nebo hry),  které
pomohou mládeži vytvářet správné návyky. 

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

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

Konrad Adenauer



MODEL TRÉNINKU POSTAVENÉHO NA SOUTĚŽÍCH VE ZJEDNODUŠENÝCH
HRÁCH

Zahájení: uvedení do zjednodušené hry 
• Pravidla hry 
• Vysvětlení funkcí každého hráče během demonstrace hry 
•  Nakonec  poskytněte  hráčům  čas  na  nácvik,  na  pochopení hry,  na
pokládání  otázek,  na  reagování  
    na otázky trenérem a na získání svých prvních zkušenosti s touto
konkrétní hrou. 

25. minuta: 
• čtvrtfinále soutěže 

35. minuta: 
Předvedení a nácvik dvou opravných cvičení / her, které jsou prováděny
na stejné hrací ploše se stejnými týmy 

50. minuta: 
Semifinále soutěže (vítězové proti vítězům a poražení proti poraženým) 

60. minuta: 
Předvedení  a  nácvik  dvou opravných cvičení  /  her  (procvičení  funkcí
zjednodušené hry) 

75. minuta: 
FINÁLE SOUTĚŽE, soutěže o 1., 3., 5. a 7. místo. 

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



HRY PRO MINIHOKEJ

Varianty minihokeje, minihokejového pětiboje a triatlonu 3 proti 3 jsou soutěže
šité na míru pro mladé lidi do 10 let věku. 
Všechny  pomáhají  odemknout,  stimulovat  a  rozvíjet  vnitřní  potenciál  těchto
mladých chlapců a děvčat a v těchto soutěžích trenér může (a měl by) být více

organizátorem než instruktorem. Vzhledem k tomu, že je zde méně hráčů a hrací

plocha menších rozměrů, budou se osm a devět let staré děti (ale i starší) vždy
cítit příjemně. 

Tento pocit sebeúcty je pro ně důležitá zkušenost, která také může podporovat
hokej a možná vštěpovat jim tuto hru jako jejich celoživotní sport.
Soutěže na míru, ve kterých hráči mohou prokázat svou schopnost rozhodování a
dovednosti budou podporovat jejich pocity schopnosti a sebevědomí.

Pravidla minihokeje 3 proti 3 

Minihokej  3 proti  3 je považován za ideální  soutěž pro osm a devět let  staré

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

Hrací plocha 
Minihokej se hraje na ploše 22,90 x 25 až 30 m, nebo na hřišti pro házenou nebo
pro  halový  hokej  
(20 x 40 m). Na každé koncové čáře by měly být dvě branky 2 m široké a 1 m

vysoké. Obvykle  jsou  branky  od  sebe  vzdálené  12 m. Zóny pro  střelbu  jsou
obecně určeny přímými čárami, které jsou rovnoběžné s brankovými čarami a
vzdáleny od nich 5,8 m (jako čára volného hodu na basketbalovém hřišti).
Na  házenkářském  hřišti  jsou  vyznačeny  půlkruhy  pomocí  přerušovaných  čar
vedené od obou tyčí. 

Gólu je dosaženo, když míček zahraný útočníkem z vnitřní strany střelecké zóny
úplně přejde brankovou čáru mezi oběma tyčemi buď jedné, nebo druhé branky. 
Pokud byla branka přesunuta v průběhu zápasu a míč, dle názoru  rozhodčího,
zcela přejde brankovou čáru v původní pozici branky, gól platí. 



Týmy pro minihokej 
Tým pro minihokej se skládá pouze ze čtyř hráčů, třem z nich je dovoleno hrát

současně na hřišti. Soutěž nesmí být hrána s méně než třemi hráči týmu. 

Pokaždé,  když  jeden  tým vstřelí  branku,  jeden  hráč každého  týmu  musí  být
vystřídán. 
Tito hráči musí vždy vstupovat na hrací plochu na středové čáře poté, co jejich

spoluhráč opustil hřiště na stejném místě. V případě, že dojde k porušení tohoto
pravidla, bude ve prospěch druhého týmu nařízen volný úder nebo dribling před
střeleckou zónou soupeře - ale nejméně 3 metry od něj.

Hrací doba 
se skládá ze tří 10 minutových úseků s 5 minutovými přestávkami mezi úseky
v případě, že se hraje pouze jeden zápas denně. Pokud se hrají ve stejný den dva

zápasy a více, doporučená délka hrací doby jsou dva úseky v délce 10 minut.

Technická pravidla 

Hráč nesmí 
• kopat do míče nebo hrát s jakoukoli jinou částí svého těla nebo projevovat 

žádné násilí, 
• přihrát míček úderem (zvedat hůl nad hrací plochu a použít obě ruce u sebe na

horní rukojeti hole). 

Volný úder: Při jakémkoli porušení pravidel v jakékoli části hřiště (s výjimkou
porušení pravidel  obránci v jejich vlastním obranném pásmu), je nařízen volný

úder nebo dribling proti týmu, který se dopustil porušení pravidel. Pro uvedení

míčku do hry  může mladý hráč zvolit možnost buď přihrát na spoluhráče, nebo

driblovat  s  ním. Všechny  volné  údery  musí  být  provedeny  ve  vzdálenosti  ne

méně než 3 metry od střelecké zóny a s obránci i více než 3 m od míčku. 

Trest: Nejsou zde žádné trestné údery nebo trestné rohy za úmyslné porušení
pravidel uvnitř vlastní 5,80 m brankové zóny, ale soupeř získá "nájezd" ze středu

hrací plochy. Při nájezdu musí všichni hráči, kromě jednoho obránce na brankové
čáře zůstat 5 m za útočníkem provádějícím nájezd. 

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

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



Rohy: V minihokeji nejsou žádné rohy. 

Rozehrání z postranní čáry: Míček je uveden do hry volným úderem 

z postranní nebo z 5,80 m čáry.

Zahájení a znovuzahájení: Vždy pomocí buly ve středu hřiště. 

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

Vybavení týmů 

Všichni hráči jednoho týmu musí nosit dres stejné barvy, šortky (sukně) a štulpny.
Ochranné vybavení: Všichni hráči jsou povinni nosit holenní chrániče. 

Rozhodčí: 
Jeden  rozhodčí  řídí  zápas  a  hlídá  pravidla.
Chcete-li podpořit a vyškolit nové rozhodčí, děti

do 16 let věku řídí zápasy minihokeje.

Osm  minihokejových  hřišť  se  vejde  na  jedno
velké hokejové hřiště, co umožňuje hrát v jedné
polovině hřiště jednomu klubu nebo škole proti
jinému klubu nebo škole, každý tým se 16 hráči.
Když  ve  druhé  polovině  hřiště  jiný  klub  nebo
škola hrají proti dalšímu, může se celkem zapojit
64  hráčů  současně.  Pro  každé  minihokejové

hřiště  by  klub  nebo  škola měly  poskytovat  pouze  jednoho  rozhodčího,
který hlídá pravidla minihokeje. 



"Trenéři by měli zajistit, aby se jejich hráči učili v atmosféře 
úspěchu. Neměli by je vystavit další hře, dokud hráči nezvládli 
předchozí."



PROČ MINI HOKEJ 3 PROTI 3 NA 4 BRANKY A NE HOKEJ 6 PROTI 6?
Srovnání dvou soutěží pro hráče ve věku 8 - 9 let

Minihokej se 4 brankami Hokej 6 proti 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Je vstřeleno méně gólů menším 
počtem hráčů.

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

* Slabší hráč má mnohem menší 
zapojení než ti lepší.



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

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

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

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

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

Další výhody hraní minihokeje místo hokeje 6 proti 6

1. Bezpečnost: úder do míčku s oběma rukama svírajícími horní část rukojeti hole
není povolen, protože je nebezpečí vysoké hole při nápřahu a při pohybu hole
po úderu do míčku.
Méně shlukování kolem míčku, méně nebezpečných situací. 

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

3.  Minihokej nepotřebuje mnoho prostoru (jen basketbalové hřiště) a při hraní na
velkém hokejovém hřišti může hrát a učit se současně 64 dětí. 

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

5.   Minihokej  je snadnější  se naučit,  protože je výrazně jednodušší,  má méně
hráčů  a  méně pravidel,  co  umožňuje  snadnější  kontrolu  a  analýzu  hry  pro
trenéra.

6.  Minihokej je jednodušší se naučit, protože se na hře podílí méně hráčů. Proto
je zpracování informací mnohem jednodušší, stejně jako zaujetí správné pozice
na hřišti.

7. Hraní minihokeje umožňuje lepší propagaci hokeje, protože pouze 6 hráčů je
požadováno pro plnou hru. Je možné mít mnohem více týmů než na turnaj
hraný 6 : 6.

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

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



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

11. Vzhledem k tomu, že je mnohem více kontaktů s míčkem, lze mnohem více
zlepšovat  technické  dovednosti  driblování,  přihrávání,  příjmu,  obehrání,
napadání atd.

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

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

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



PŘÍPRAVNÉ NEBO OPRAVNÉ HRY PRO MINIHOKEJ 

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

nejvíce důležitých dovedností pro úspěšnou hru minihokeje. Hráči se již seznámili
s  hřištěm a učili  se,  jak  si  přihrát  míček  bezpečně  a  rychle  mezi  sebou,  jak
ovládat a běžet s míčkem a jak přesně střílet zevnitř střelecké zóny. Zatímco
trénují, trenér vysvětlí kousek po kousku pravidla minihokeje.

A. Hry Útok 3 : 0 
1.  Útok 3 : 0 bez obrany 
Tým  ze  tří  hráčů  se  seřadí  na  brankové

čáře. Dva  ze  tří  začnou  zevnitř dvou
branek, třetí je ve středu.
Všichni tři pak útočí směrem k brankám na
druhé  straně  pomocí  libovolné  kombinace

(ale každý se musí dotknout míčku alespoň

jednou),  než  smí  skórovat. Platný  gól  lze
vstřelit  z  jakéhokoli  místa  uvnitř  střelecké

zóny. Útok končí vstřelením gólu, nebo když

míček přejde přes některou z postranních čar nebo brankovou čáru. Vítězem je

tým, který skóruje nejčastěji z 5 nebo 10 útoků. 

2.  3 proti 0 v opačných směrech 
Dva týmy ze tří  hráčů  startují  z  opačných  konců hřiště ve stejnou dobu.  Bez
přerušení po dokončení jejich útoku pokračují až do chvíle, než jeden tým vstřelí
pět gólů.



3.  3 proti 0 v trojúhelníkové formaci 
Tři hráči v týmu musí vždy zůstat v trojúhelníkové formaci během průběhu útoku.

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

Efektivní dotazování 

Proč musíš hrát v trojúhelníkové formaci? 

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

dalšího hráče.

• Je jednodušší aktivně ovládat míček a běžet s ním.  

Chcete-li  rychle  odstranit  případné  nedostatky  v  driblingu,  přihrávkách  nebo
příjmu, kouč by měl konzultovat cvičení pohybových aktivit a her navržených v

"Hrách  pro  základní  dovednosti  a  způsobilosti  -  úroveň  1"  (kapitola  3),  které
poskytují hráčům dostatek příležitostí, aby přezkoumali a nacvičovali rozvoj svých
dovedností.

4.  3 proti 0 s výměnou postavení  
Pro vstřelení platného gólu si musí tři útočníci měnit své pozice během přihrávání
tak, že když vstřelí gól, každý z nich je v jiné pozici, než když začali.

Efektivní dotazování 

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

Do cesty vašeho týmového kolegy. 

Proč by měly být všechny pozice při útočení vždy obsazeny? 

Protože  vám  to  umožní  případně  vytáhnout  soupeřovu  obranu  z postavení.
Postavte hřiště na minihokej nebo fotbal se čtyřmi brankami, jak je uvedeno na
obrázku a dvě střelecké zóny 5,8 m.

Vyberte si několik týmů, z nichž každý má tři hráče, kteří budou soutěžit proti
sobě. Každý tým začíná svůj útok z jedné brankové čáry. Před tím, než členové
týmu vstřelí gól do jedné z branek zevnitř střelecké zóny, musí se každý hráč

dotknout alespoň jednou míčku. Každý tým se snaží vstřelit pět gólů z pěti útoků.



Útok končí, když míček opustí hřiště, vstřelením gólu, nebo prostě mine svůj cíl
(netrefí branku).

Jaký je smysl výměny pozic? 

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

sledovat svou přihrávku a ne jen stát a čekat. To vytváří  prostor  pro ostatní
hráče, aby se posunuli dopředu.



5.  3 proti 0 Příjem míčku v běhu 
Gól platí, pouze pokud jsou všechny přihrávky provedeny v běhu, bez zastavení 

míčku. 

Efektivní dotazování 
Proč  byste  měli  přihrát  do  cesty  (směru  pohybu)  svého  týmového
kolegu, když před ním nebo před ní není obránce? 

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

V důsledku toho obránci nemají dostatek času na napadání.

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

měli z prvního dotyku také střílet.

Efektivní dotazování 
Kdy a proč byste měli míček raději přihrát, spíše než jej mít pod 
kontrolou? 
Pokud je k vám soupeř blízko, když přijde přihrávka, nebo pokud je potřeba útok
zrychlil a chcete, aby obránci měli méně času pro napadání.

Kdy lze přihrávce pomoct na její cestě prvním dotykem? 
Pokud  je  přihrávka  zahrána  přesně  na  vás  nebo  je  zahrána  rychlostí,  která

umožňuje  snadno  uskutečnit  první  dotyk. Spoluhráč  musí  být  k  dispozici  pro

pohodlný příjem přihrávky. 

Kdy byste měli spíše podržet míček než jej přihrát prvním dotykem?  
Jestliže  je  míček  k  vám zahrán  nepřesně  nebo příliš  rychle,  nebo  není-li  váš
spoluhráč k dispozici pro příjem míčku.

7.  3 proti 0 Použití bekhendu 
Gól platí pouze v případě, že míček byl přihrán bekhendem každým hráčem 

jednou nebo dvakrát.  

8.  3 proti 0 Rychlý útok 

Toto  je  hra  mezi  všemi  týmy  tří  hráčů. Týmy  musí  vstřelit  gól  v  co  možná
nejkratší době. Který tým potřebuje méně času k dosažení střelecké zóny a poté

ke  skórování  do  jedné  ze dvou branek?  Každý hráč  se  musí  dotknout míčku
alespoň  jednou.  Nejsou-li  k  dispozici  stopky,  hra  může  pokračovat  

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



Kouč by měl vést své adepty k co nejlepším útočným kombinacím.

On nebo ona směřují jejich pozornost směrem k hráči, který začne hru a na směr

a počet provedených přihrávek. Po několika pokusech se hráči naučí začít útoky

vždy s pravým křídlem. Křídlo přihraje míček na středního útočníka, který vede
míček do středu hřiště a ihned přihrává do střelecké zóny na levé křídlo, které
skóruje z prvního dotyku.

B. útočné hry 3 proti 1 

1. Útok 3 proti 1 
Tři  hráči  jednoho  týmu  začínají  na  jejich
brankové čáře a rozvíjejí útok na dvě branky
soupeře, které brání pouze jeden hráč. Stejný

hráč může bránit po celou dobu, nebo jeden
ze dvou hráčů čekajících na brankové čáře si
s ním  může  vyměnit  místo.  Pokud  obránce

získá  míček,  on  nebo  ona musí  střílet  tak
rychle, jak je to možné z jakékoli vzdálenosti
na  jednu z  branek soupeře  než tři  útočníci
mohou  znovu  získat  držení  míčku.  Po  šesti

útocích další tým tří  obránců převezme roli  bránícího týmu a opět s možností
střídání obránce v akci.

Variace: 

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

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

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

Střední útočník. 

Kam by se měl střední útočník postavit, když má křídlo míček? 
Pokud má obránce problémy na křídle, střední útočník zůstane zpět nebo zaujme
pozici  za  obráncem,  kde  on  nebo  ona  může  přijmout  zpětnou  přihrávku
(trojúhelníková formace). Útočník na opačném křídle zaujme pozice, které berou
v úvahu hru bez míčku jeho středního útočníka.

Kdy musíte přihrát míček? 

Ani  příliš  brzy,  ani  příliš  pozdě. Přihrávejte,  když  obránce odpoví  na výzvu a
začne  vás  napadat.  Pokud  je  načasování  přihrávky  dobré,  obránce  nemůže

pokrýt a napadnout příjemce přihrávky (to je základ úspěchu v situacích dvou



proti jednomu). Přihrávejte, když jste právě mimo dosah obránce (znázorněte si

pro  představu  dosah  ochránce).  Tato  vzdálenost  může  být změněna,  pokud
obránce ustoupí, když čelí útočníkovi, který běží s míčkem na něj nebo na ní.

Proč je to nejlepší, aby měl míček střední útočník? 

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

pro vytvoření šance ke skórování. Úkol obránce je nejtěžší, když je izolován.  

Čemu musí věnovat pozornost spoluhráči hráče s míčkem? 

Musí zůstat dostatečně daleko od obránce a zhruba na úrovni hráče s míčkem
tak, že mohou běžet směrem k míčku mimo dosah obránce.

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

Běžte s míčkem k brance a pokuste se skórovat.

Co děláte, když nemáte míč? 

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

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

Věnujte pozornost pozici obránce vzhledem k hráči s míčkem, pozici třetího člena
vašeho týmu a postavení  branek.  Nikdy nezaujměte pozici  tak,  že obránce je
přímo v linii mezi vámi a míčkem.

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

Vyhněte se přihrávkám, které nezískají jakýkoli prostor, abyste stále měli svou
početní výhodu a obránce nemohl napadat nebo je zachytit.

Co by samotný jeden obránce měl dělat? 

On nebo ona by se měli  snažit,  aby střední útočník zahrál  míček dopředu na

jedno z křídel co nejdříve. 
Na straně má osamocený obránce lepší šanci na uzavření křídla, které má méně
možností. Obránce smí bojovat o míček pouze tehdy, pokud si jej útočník pustí

příliš daleko od jeho nebo její nohy.

"Žádná příprava je plýtvání talentem." Leonardo da Vinci

Na co ještě musíte dávat pozor, když přihráváte? 

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

Tímto způsobem můžete oklamat obránce. Nyní zahrajte míček šikmo do cesty
spoluhráče, který jej dostává na úrovni obránce. Po provedení přihrávky zůstaňte
zapojeni do hry (sledujte míček, přeběhněte na křídlo nebo zaujměte jinou pozici
pro příjem přihrávky).



2.  3 proti 1 Průběžné a střídavé útoky v obou směrech 
Tým ze tří hráčů ve středu hřiště útočí střídavě na každý konec hřiště a snaží se
skórovat. Na každém konci jsou dvě branky bráněné pouze jedním hráčem. Po 10

útocích si dva týmy vymění své pozice a funkce. Útok končí, když se obránce

dotkne míčku nebo když obránce získá míček a přihraje jej na spoluhráče v druhé
polovině, který pak skóruje. 

Třetí obránce, který čeká mimo hřiště, vystřídá vždy obránce, jehož akce byla 
úspěšná.

Variace 

• Uvnitř střelecké zóny je povolen pouze jeden dotyk pro přihrávku a střelbu. 
• Branku lze vstřelil i po získání ztraceného míčku od obránce. 

3.  3 proti 1 v trojúhelníkové formaci 
Gól platí  pouze v případě, že tři hráči zůstanou v trojúhelníkové formaci  během

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

Variace: 

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

• Gól platí pouze v případě, pokud jsou všechny přihrávky provedeny v pohybu.

Viz také efektivní dotazování u hry 3 proti 0 v trojúhelníkové formaci.

4.  3 proti 1 Rychlý útok 
Viz pravidla hry 3 proti 0 Rychlý útok a aplikujte na 3 proti 1 Rychlý útok. Vyhrává
tým ze tří hráčů, který vstřelí platný gól v co nejkratším čase.

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

Jaký je nejúspěšnější způsob útoku ve hře 3 proti 1? 
Střední útočník běží s míčkem na obránce. V pravou chvíli zahraje střední útočník
míček do střelecké zóny do cesty jednomu z křídel. Křídlo pak střílí  z prvního
dotyku na branku.



5.  3 proti 1 plus jeden další obránce podporující zezadu 

Tři  útočníci  hrají  proti  jednomu obránci. Druhý obránce,  umístěný 6 (nebo 4)
metrů za útočníky, simuluje
vracejícího  se  obránce  a
zapojí  se do hry po prvním
dotyku míčku útočníky. Třetí
hráč bránícího družstva má

pauzu a  nahradí  jednoho z
jeho nebo její spoluhráčů při

dalším útoku. On nebo ona
čeká  za  startovní  čárou  
v rohu hřiště na další útok. 

Efektivní dotazování 
Jaký je nejlepší způsob, jak vstřelit gól v této hře? 
Běh  s  míčkem  a  jeho  přihrání v  pravou  chvíli,  než  může  druhý  obránce
zasáhnout.  Je  třeba  se  vyhnout  zbytečným  přihrávkám,  které  nemají  žádný
důvod. 

Který hráč by měl mít míček, když útok začne? 
Aby se ztratilo co nejméně času, jak je to možné, měl by mít míček střední 
útočník.

Jak by měl střední útočník zahájit  útok? Přihrávkou na jedno z křídel
nebo tím,  že  běží  dopředu  
s míčkem?
Střední útočník dribluje s míčkem nejdříve k obránci a přihrává až poté, co se
k němu přiblíží. Brzká přihrávka může poskytnout čas obránci, aby zasáhl. 

Jaký je nejlepší čas pro středního útočníka, aby přihrál? 
Když obránce zahájí svou akci proti němu, nejlépe, když je útočník ještě mimo
dosah obránce, takže přihrávku nemůže obránce zachytit. 

Které faktory hrají roli v načasování přihrávky? 
Co dělá obránce, směr běhu druhého obránce, pozice dalších dvou útočníků a
postavení  obránce  ve  vztahu  k  oběma  brankám  -  to  jsou  všechno  důležité
faktory.



Mělo by si křídlo nejdříve míček ve střelecké zóně zpracovat, nebo by on
nebo ona měl střílet z prvního dotyku?
Aby obránce měl co nejméně času pro napadení, křídlo by mělo střílet z prvního 
dotyku.

6.  3 proti 1 a zajišťující hráč
Tři útočníci hrají proti jednomu obránci a druhému, který jej zajišťuje (zůstává 
vždy na koncové čáře).

Efektivní dotazování 
Který útočník by měl být v držení míčku? 
Ideálním je střední útočník, protože má lepší možnosti přihrát.

Co by měl dělat? Driblovat s míčkem, nebo jej přihrát? 
Přihrávky  na  křídelní  útočníky  před přinucením  obránce  k akci  (ke  svému
napadení) jsou špatné řešení tohoto problému. Měl by, jako první, driblovat s
míčkem rovnou na obránce a najednou se začít pohybovat do jedné strany (která
je obráncem méně bráněna). Jakmile dostane svým pohybem obránce z centra,
měl by přihrát míček na opačnou stranu, kde křídlo může skórovat (nemá proti
sobě obránce, který by jej pokryl). 

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

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

10 metrů od některé z postranních čar. Jakmile se jeden ze tří útočníků dotkne

míčku, oba obránci se musí snažit zabránit tomu, aby útočníci skórovali.

"Úroveň výkonu hráče není určena porovnáním s ostatními hráči.
Měla by být hodnocena ve vztahu k jeho potenciálu." 



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

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

z  pozice  8  m za  útočníky  a  běží  zpátky  na  pomoc  svému spoluhráči. Cílem
útočníků je  přihrát  si  vzájemně v pravou chvíli  s  rychlostí  a  přesností  míček,
s cílem uvolnit se pro přihrávku a rychlé vystřelení.

Efektivní dotazování 
Jak další dva obránci ovlivní hru útočníků? 
Pokud útočník s míčkem udržuje dva obránce za sebou, on nebo ona ví, který z
jeho  spoluhráčů  je  nejdál  od  obránce.  Když  by  první  obránce  začal  napadat,
útočník může přihrát do střelecké zóny tak, aby jeho nejméně bráněný spoluhráč
mohl běžet k míčku a z prvního dotyku vystřelil.  

Můžou obránci přicházející zezadu napadnout hráče v držení míčku nebo
pokusit se uzavřít jeho nebo její dráhy přihrávek?
Zatímco první obránce se snaží zpomalit středního útočníka, další dva obránci by
se měli  snažit  uzavřít  dráhy přihrávek. Tři  obránci  by se měli  naučit,  aby se
dohodli předem, co chtějí dělat. 

Jak může poslední obránce ovlivnit hru útočníků? 
Jestliže on nebo ona neprovede žádnou akci pro zpomalení útoku ani pro zavření
dráhy přihrávek, střední útočník nebude přihrávat.  V případě, že obránce není
umístěn  přesně  uprostřed,  ale  spíše  
k jedné straně, míček bude přihrán do pohybu útočníkovi, který je nejdále od
obránce.



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

9.  3 proti 1 plus dva obránci (jeden zezadu a druhý 

z postranní čáry)
Dva další obránci (jeden na boku a druhý vzadu) nutí útočníky, aby urychlili svou

hru. Zatímco první  obránce  je  umístěn před dvěma brankami,  druhý obránce

začíná 8 metrů za útočníky. Třetí obránce pomáhá těm dvěma z různých pozic,

například 10 metrů od některé z postranních čar na různých úrovních. Jakmile se

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

Efektivní dotazování 
Který útočník má největší šanci skórovat? 

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

Kdy by měl střední útočník přihrát a komu? 
Když  poslední  obránce začne  napadat,  střední  útočník  by  měl  přihrát  na
spoluhráče, který je nejdále od obránce na boku a od obránce za ním. 

"Člověk  musí  žít  uprostřed  rizika  a  bezpečnosti. Riziko  vede  k
sebedestrukci,  bezpečnost  vede  ke  stagnaci.  Mezi  oběma  leží
přežití a pokrok."
Gunnar Breivik 

C. Útočné hry 3 proti 2 



1.  3 proti 2 

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

Zpočátku  branky  na  každém  konci  hájí  obránce  ve střelecké zóně  a  jeden

záložník  ve  středu  hřiště.  Následně odstraníme  omezení pro  obránce  před

brankami.  Kolik  platných  gólů  jsou útočníci  schopni  vstřelit  proti  dvěma
obráncům (bez ztráty držení  míčku nebo bez toho, aby míček utekl do autu)?

Útok končí, když je vstřelen gól, když se míček dostal do autu nebo když obránce
získá míček a přihraje jej druhému obránci.  

Efektivní dotazování 
Kde by útočníci měli poprvé použít situaci dva proti jednomu? 

Je  důležité vytvořit  situaci  dva  proti  jednomu  nebo  přečíslení  tam,  kde  má

obránce problémy s pomocí jeho nebo její spoluhráče. Hráč s míčkem toto může
snadno zařídit pomocí směru jeho nebo jejího běhu na prvního obránce. 
Dva proti jednomu je nejúčinnější na pravém křídle, protože útočník nalevo (za
předpokladu, že má správně postaveny nohy) může zamaskovat směr přihrávky
snadněji (přihrává od pravé nohy, nebo předstírá přihrávku nebo běh v jednom
směru a pak běží do středu).

Který útočník má největší šanci ke skórování? 
Obvykle útočník, který běží po křídle. Protože obránce musí v první řadě pokrýt
střed, aby nedošlo k průniku středem, může střední útočník přihrát do strany po
zahájení svého pohybu do středu. Obránce pak nemá správné postavení nohou
vůči běhu s míčkem.
Pokud střední útočník běží s míčkem směrem k jednomu ze dvou obránců, jeho

nebo její  spoluhráč na stejném křídle utíká od míčku směrem na křídlo,  čímž

vytváří  situaci  dvou  proti  jednomu. Spoluhráč  dostává  míček  od středního
útočníka předtím, než může zasáhnout druhý obránce.



Jaké faktory ovlivňují souhru tří útočníků? 
Faktory jsou: Běh od míčku dvou spoluhráčů hráče s míčkem, postavení obou
obránců vzhledem k sobě navzájem, postavení obránců vzhledem k minibrankám
a okamžik, kdy se obránce poprvé pokusí o akci. 

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

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

3.  3 proti 2 na 3 proti 1 

Zatímco jeden pár branek je střežen dvěma obránci, jeden hráč samotný brání
jinou  dvojici  branek.  Tři  útočníci  nejdříve  útočí  na  branky  bráněné  jedním

obráncem a pak na branky bráněné dvěma hráči.

Útok  končí,  když  jeden  ze  tří  obránců  vyhraje  míček  a  přihraje  jej dalšímu
obránci, nebo když se míček dostane do autu, nebo vstřelením prvního gólu. Po

10 útocích si týmy vymění místa a úkoly. Tým, který skóruje nejvíce gólů  v 10
útocích, je vítězem.



4.  3 proti 2 v obou polovinách hřiště 
Po každém útoku proti dvěma obráncům, jeden ze dvou obránců se připojí k jeho

nebo  její spoluhráči ve  druhé  polovině  tak,  že  vždy  dva  obránci  čelí  třem
útočníkům.

5.  Pokračování 3 proti 2 (10 útoků) se třemi týmy 

6.  3 proti 2 plus podporující obránce 

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

7.  3 proti 2 Plus jeden další obránce podporující zezadu 
Viz hru a otázky z "3 proti 1 plus jeden další obránce podporující zezadu"



8.  3 proti 2 plus jeden další obránce podporující z obou 
postranních čar 
Viz výklad a otázky ze hry 3 proti 1. 



TESTOVÁNÍ HERNÍCH SCHOPNOSTÍ JEDNOTLIVCE  

Při  hokejových  tréninzích  budete  obvykle  vystavovat  mladé  hráče  pestrému
programu činností, navržených v úrovních 1 a 2  Modelu hokejového rozvoje. Pro

kontrastní a motivační výzvu, stejně jako pro vlastní kontrolu pokroku, zaveďte
třikrát během sezóny zorganizování testu jejich schopností hrát dobře minihokej.
Před zahájením následujícího testu  rozdělte  děti  do skupin  po šesti  hráčích  a
přiřaďte každému chlapci nebo dívce číslo.

1.  1 PROTI 1 VÝZVA 
Hráč 1 vyzve hráče 2, hráč 3 hraje proti hráči 4 a hráč 5 soupeří s hráčem 6.
Soutěž se  hraje na hřišti pro minihokej a podle pravidel minihokeje. Hra začíná

vhozením  míčku.  Zatímco  dva  hráči  soutěží, další  čtyři  čekají  za  koncovými
čárami. Když byl vstřelen gól, nebo míček prošel koncovou čáru, další dva hráči

nahradí tyto první dva hráče, kteří hráli. V další soutěži mezi stejnými hráči, ten,
který prohrál první soutěž, bude útočit ze středu hřiště na soupeře, který od něj
musí  být  minimálně  

3  metry.  Hráč,  který  první  vstřelí  tři  góly  proti stejnému  soupeři  je  vítězem

souboje  1  :  1  a  získává  
1 bod pro test. Jako rozhodčího můžeme vždy použít jednoho z hráčů, kteří právě

nehrají.  Platí oficiální pravidla pro minihokej bez brankáře. 

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

2.  2 PROTI 2 VÝZVA 
Tým hráčů 1, 2 a 3 hraje proti týmu hráčů 4, 5, 6 a to znamená, že jsme vytvořili
dva týmy ze tří hráčů.



Pochopitelně že pouze dva hráči z týmu můžou hrát současně. Pokaždé, když je

vstřelen gól, jeden hráč každého týmu vystřídá a přijde třetí  hráč. Tým, který

skóruje více  gólů  během 5  minut,  je  vítězem.  Každý  hráč  z  vítězného  týmu

získává 2 body pro test.

3.  MINIHOKEJ 3 PROTI 3 
Hráči 1, 2 a 4 tvoří jeden tým, hráči 3, 5 a 6 tvoří druhý tým.  Soutěž  se hraje
podle  oficiálních  pravidel  minihokeje,  bez  brankáře,  s hrací  dobou  třikrát  3

minuty. Každý hráč vítězného týmu získá 3 body pro test. 

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

"Trénink orientovaný hlavně na techniku vypne zábavu a radost z
tréninku, které jsou obecně generovány hraním her."

Varianty minihokeje 3 proti 3 pro stimulaci rozvoje tvořivosti a 
herní inteligence
Chcete-li  zařadit  ještě  více  různých  druhů  tréninkového  programu  pro
začátečníky ve věku 8 a 9 let, měli byste zanechat experimentů a věnovat se
dále uvedeným variantám minihokeje.

1.  Driblování s míčkem přes koncovou čáru 

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

Variace: 
Po skórování drží úspěšný tým dále míček s cílem driblovat míček přes koncovou
čáru na druhé straně. 

2.  Smíšený minihokej 
Jeden tým skóruje vystřelením zevnitř střelecké zóny do jedné z 2 m širokých
branek, zatímco soupeři musí driblovat s míčkem přes jednu 6 m širokou branku
(vyznačenou pomocí kuželů) na soupeřově koncové čáře.

Variace: 
Po každém gólu si oba týmy vymění úkoly. 

3.  Minihokej s hendikepem  
Každý tým, který skóruje vystřelením zevnitř střelecké zóny soupeře nebo ovládá
míček v jedné ze dvou 6 m branek soupeře, ztrácí hráče. To proto, aby tým, který
vstřelil gól, musel hrát až do dalšího gólu o jednoho hráče méně než druhý tým (2
: 3). Pokud se týmu se třemi hráči podaří skórovat, třetí hráč druhého týmu se
vrací na hřiště, zatímco tým, který skóroval, opět jednoho hráče ztrácí (3:2). Tým,



který skóruje při  hře se dvěma hráči,  získává jeden bod.  Cílem obou týmů je
skórovat třikrát ve hře v oslabení (2:3). 

Efektivní dotazování pro rozvoj herní inteligence 

Proč hrajeme minihokej s hendikepem? 
Protože se tak naučíte, jak se přizpůsobit různým herním situacím a jak neustále
číst hru. Zpočátku budete hrát 3 : 3, pak 2 : 3 nebo 3 : 2, nebo dokonce 1 : 3
nebo 3 : 1.

4.  Minihokej na dvě 6 m široké branky z kuželů 

Podívejte  se  na  oficiální  pravidla  minihokeje. Místo  střelby  do jedné  ze  dvou

branek zevnitř  střelecké zóny musí  útočník driblovat  s míčkem přes jednu ze
dvou 6 m širokých branek z kuželů.

Variace: 
• Gól platí, pouze pokud každý ze tří hráčů hraje s míčkem alespoň jednou od
okamžiku, kdy tým míček získal.
• Gól platí, pouze pokud jsou všichni útočníci v okamžiku skórování na polovině
bránícího týmu. 
• Gól platí,  pouze pokud jeden z 3 útočníků je v okamžiku skórování  na jeho
vlastní polovině, čímž udržuje dobrou rovnováhu mezi útokem a obranou.

5.  Minihokej s držením pozic v situacích 3 proti 2 
Každý tým musí mít jednoho hráče ve své vlastní  střelecké zóně. Ostatní dva
hráči zůstávají uprostřed hřiště. Každý tým se snaží udržet míček po dobu šesti
sekund  za  současného  napadání  dvěma  hráči  soupeře.  Jakmile  se  třem
útočníkům podaří udržet míček pod kontrolou po danou dobu, hráč ve střelecké
zóně se může pohybovat  dovnitř  hrací  plochy spolu s  dvěma spoluhráči  proti
třem soupeřům, kteří brání v postavení 2:1. Poté, co jeho tým ztratí míček, jeden
ze tří útočníků se vrátí do své obranné zóny. Mezitím další dva hráči nyní brání
proti třem novým útočníkům, kteří drží míček, než jim bude povoleno zahájení

útoku.



Variace: 
•  S  výjimkou  těchto  pravidel  platí  oficiální  pravidla  minihokeje.  Tým  si  musí
přihrát míček čtyřikrát bekhendem, než se smí jeho obránce posunout do středu
hrací  plochy,  aby  spolu  se  svými  spoluhráči  skórovali  do  některé  z branek
protivníka. To zlepšuje specifické dovednosti, jako je přihrávání bekhendem nebo
přihrávky na vzdálenost nejméně 10 metrů nebo dokonce i přihrávky z prvního
dotyku. 

Efektivní dotazování pro rozvoj herní inteligence 

Co musí hráči dělat mezi získáním míčku a skórováním? 
• Držet bezpečně míček. 
• Vytvořit útok ve směru střelecké zóny. 
• Přihrát míček do cesty spoluhráčům kdykoli je to možné. 
• Vystřelit. 

Jaký je nejlepší způsob, jak udržet míček? 
• Vyhněte se zbytečným situacím 1 : 1. 
• Přihrajte míček k nohám spoluhráče kdykoli je to možné. 
• Běžte do prostoru, hledejte volné prostory a využívejte je. 

6.  Minihokej s jedním hráčem, který brání 
Jeden hráč  z  každého týmu musí  vždy zůstat  v  jeho vlastní  střelecké zóně a
nemůže  postoupit  do  středu  hřiště  (viz  ilustraci  na  předcházející  straně).  Po
každém gólu  si  tento  obránce  vymění  místo  s jedním spoluhráčem ze  středu
hřiště.

Variace: 
Když tým vytváří  útok,  může se obránce  posunout do středu hrací  plochy za
předpokladu, že jeden z jeho spoluhráčů se vrátí  zpět k pokrytí  jejich obranné
zóny. 

Efektivní dotazování 

Proč by měl jeden ze tří hráčů zůstávat v obranné zóně? 
Protože se tím vytváří rovnováha mezi obranou a útokem a jsou tam pak další 
možnosti přihrávek.

Jaké  jsou  úkoly  hráče,  který  zůstává  vzadu  za  jeho  nebo  jejími
spoluhráči? 
• Hráč, který zůstává zpět, může pomoct, pokud jeho nebo její spoluhráči udělají
defenzivní chybu a může pokrýt záda hráčům uprostřed.
•  On nebo ona může zaujmout postavení pro příjem zpětné přihrávky a může
svou přihrávkou zahájit útok.  



• Gól platí pouze v případě, že všichni tři hráči útočícího týmu jsou v obranné
polovině druhého týmu ve chvíli, když střelec střílí. To podporuje snahu všech tří
hráčů útočit jako kompaktní blok.
• Chcete-li  zachovat rovnováhu mezi útokem a obranou, jeden ze tří  útočníků
musí být na jeho vlastní polovině hřiště, když je vstřelen gól. Tento hráč je pak
v pozici, která mu umožní zpomalit protiútok soupeře, když by jeho tým ztratil
kontrolu nad míčkem.
7.  Minihokej se třemi týmy 

Jeden tým ze tří útočí střídavě na dvě branky na obou koncových čarách.  Branky
jsou hájeny jedním hráčem soupeře zůstávajícím pouze na koncové čáře, dalším
obráncem,  který zůstává pouze ve střelecké zóně a jedním záložníkem, který
může bránit v každém místě jeho vlastní poloviny. Jakmile 3 obránci získali míček
a podaří se jim jej přihrát spoluhráči, útočníci se mají otočit a zaútočit na branky
na druhé straně.  Po deseti útocích si tři týmy vymění postavení a funkce, dokud

všichni nebudou desetkrát útočit a dvacetkrát bránit (ale v různých rolích).

Efektivní dotazování pro rozvoj herní inteligence 

Jak poziční hra posledního obránce na koncové čáře ovlivňuje aktivity tří
útočníků?
Hráči by měli zaútočit na branku nejdále od posledního obránce, nejlépe pomocí
dlouhé přihrávky. Když je míček v záloze, poslední obránce sleduje hru útočníků z
pozice uprostřed mezi 2 brankami, aby mohl rychle bránit nebo pokrýt branku,
na kterou je veden útok.

8.  Minihokej: Třikrát jeden proti jednomu. 
Trenér  vybere  tři  dvojice  hráčů  s  podobnou  výkonnostní  úrovní.  Tito  soutěží
navzájem ve stejné době, přihrají míček pětkrát stejnému hráči předtím, než je



požádán o bránění pětkrát. Hra jedné dvojice končí vstřelením branky, nebo když

míček opustil  hrací  plochu. V případě, že dojde k porušení pravidel je nařízen
selfpas ve vzdálenosti nejméně 3 m.

9.  Kolmá přihrávka na vysunutého hráče 

Každý tým umístí útočníka (vysunutého hráče) do střelecké zóny soupeře. Tento
útočník  očekává,  že  obdrží  přesnou  kolmou  přihrávku  od  jednoho  ze  dvou
spoluhráčů,  kteří  nesmí  opustit  střed  hřiště.  Útočník  zpracuje  míček  (nejlépe
v postavení vedle branek, aby je viděl) a vystřelí na jednu z nich.
Jak  dovednosti  jednotlivých  hráčů  stále  více  rostou,  může  trenér  žádat  nejen
boční  postavení,  ale  může  také  požádat,  aby  hráči  používali  jiné  techniky
přihrávek na útočníka s pravou nebo levou nohou vepředu. Jinak gól neuzná. 

Efektivní dotazování 

Kdy je nejlepší okamžik hrát kolmou přihrávku? 
Ihned po získání míčku, než má soupeř čas k přeskupení defenzivy.

Jaké podmínky musí být splněny před tím, než může být zahrána kolmá 
přihrávka? 
Přihrávající a příjemce by měli mít vizuální dohodu (oční kontakt) tak, aby mezi
nimi  došlo  
k porozumění jejich úmyslů. Příjemce by měl vždy přebírat a zpracovávat míček
v bočním postavení vedle branky, které mu umožňuje vidět, co se děje za ním.

Je lepší přihrávat po zemi nebo vzduchem? Proč? 
Přihrávka po zemi je lepší, protože vysoké přihrávky komplikují a zpomalují hru.
Vysoké přihrávky mají za následek více chyb.

Variace: 
• Záložníci mohou vstoupit do střelecké zóny až potom, co byl do něj přihrán
míček.  To  přinutí  vysunutého  útočníka  přijímat,  ovládnout  a  orientovat  se
s míčkem do prostoru, kde není soupeř.



• Útočníkovi není dovoleno skórovat. To znamená, že jeden ze dvou záložníků se
musí  rychle  nabídnout  útočníkovi  ve  střeleckém  prostoru,  kde  on  nebo  ona
dostává míček od útočníka a poté skóruje.

Efektivní dotazování 
Co musíme udělat, abychom vstřelili gól? 
Jeden ze dvou záložníků musí běžet do střelecké zóny soupeře a nabízet se pro 
přihrávku.

Který ze dvou záložníků by měl nabíhat vpřed? 
Obvykle  to  bude hráč,  který  je  nejblíže  k  útočníkovi.  V  některých  herních
situacích je lepší  výměna křídel,  protože záložník,  který je  dál,  má pak volný
prostor k naběhnutí k brance.

Proč neběží dopředu oba záložníci? 
Pokud obránci získají míček, budou moct provést protiútok, protože nikdo pak 
nepokrývá střed hřiště.

10.  Útok na diagonálně postavené branky 

Každý  tým  útočí na  dvě
diagonálně protilehlé branky a hájí

další  dvě  branky. Cílem je
skórování  střelbou  do  jedné  
z  těchto  dvou  branek  zevnitř
střelecké  zóny  nebo  driblingem
projít  s  míčkem  přes  jednu  ze
dvou  6  m  širokých  branek
vyznačených pomocí kuželů.

Variace: 
Trenér a jeho asistent (nebo hráč),
každý za jednou koncovou čárou,

náhle a současně změní barvu kuželů vytvářejících branky a vedou pak jednání
hráčů k tomu, aby jeden tým vždy útočil na dvě ze čtyř branek stejné barvy.
Gólu může být dosaženo pouze driblováním s míčkem přes branku z barevných

kuželů  stanovené  barvy.  Změna  barvy  branek  při hře  přispívá  ke  zlepšování
vnímavosti hráče, neboť jejich zorné pole je oblast 360 stupňů.

Efektivní dotazování 

Která ze dvou branek je nejlepší pro útočení? 
Hráči  by  měli  zaútočit  na  branku,  která  je  bráněna  pouze  jedním obráncem.
Chtějí-li tak učinit, měli by vytvořit situace dva proti jednomu a využívat tohoto
přečíslení k úspěšnému skórování.

Jak by měl být útok proveden (během s míčkem nebo přihrávkami)? 



• Přihrávky činí hru rychlejší a umožňují efektivněji využít volný prostor.  
• Časté změny směru při běhu s míčkem můžou vytvořit více prostoru a dostat
obránce do situace, že provede špatné rozhodnutí nebo poziční chybu.

Jak může útočník vytvořit situaci, v níž jeho nebo její tým má výhodu 
přečíslení?  
Změnou směru při běhu s míčkem a pak přenášením hry. 



11.  Vyberte si některou ze čtyř branek 

Tři útočníci vždy zaútočí na branku, která je méně bráněna. Trenér může určit,
zda má být dosaženo gólu střelbou zevnitř střelecké zóny nebo driblováním s
míčkem přes kteroukoli brankovou čáru (branka je 6 metrů široká). 

Variace: 
• Gól platí pouze v případě, že nejbližší obránce je vzdálen nejméně 5 metrů,
když je míček driblingem proveden přes brankovou čáru.
• Tým tří  hráčů má 10 útoků s míčkem proti  druhému týmu, který brání  čtyři
branky. Útok končí, když je dosaženo branky, nebo se míček dostal mimo hru,
nebo když se obránce dotkne míčku. Každý útok začíná ve středu hřiště. Obránci
se mají prosadit inteligencí a zaujmout postavení tak, aby zabránili útočníkům ve
skórování.  Cílem hry je naučit  útočníky využít  prostor  s inteligencí  a  hrát  tak
bezpečně, že jsou schopni skórovat 10 krát z 10 útoků.
•  Čtyři  branky můžou být  umístěny kdekoliv  na  koncových  nebo postranních
čárách. 

Efektivní dotazování 
Jak mohu zakrýt směr mého útoku? 
Především  během v  jiném směru  pro  oklamání  svého  soupeře. Poté  můžete
zrychlit a změnit směr pro zanechání svého soupeře za sebou, nebo si míček
obhodit kolem něj.

Čemu musí věnovat pozornost útočník s míčkem? 
Musí zvednout své oči od míčku vzhůru (hlavu vzhůru, periferní vidění) tak, aby
mohl vidět, co dělají obránci před brankami a to, co dělají jeho dva spoluhráči,
aby mohl použít správnou taktiku.

12.  Dejte svému útoku šířku 

Tato variace minihokeje vybízí hráče k

vytvoření útoků hraných po stranách a
dát  jejich  útokům  šířku.  Dvě  6  m

široké branky jsou vytvořeny z kuželů
umístěných  v blízkosti  postranních
čar,  asi  v  polovině  délky  každé
poloviny hřiště. Útočníci nesmí zahájit



útok  v  centru  (nebezpečí  protiútoku,  pokud dojde  ke ztrátě  míčku),  ale  musí

zaútočit pomocí křídel. Gól platí pouze v případě, že útok začal driblingem nebo
přihrávkou míčku přes jednu z těchto dvou branek z kuželů ve středu hřiště.

13. Minihokej s jedním hráčem na každé postranní čáře 

Minihokejový tým je nyní tvořen pěti hráči, tři hrají uvnitř hřiště a jeden další hráč

se nabízí pro přihrávku a pohybuje se na každé postranní čáře. Poté, co obdrží

míček (nejlépe z opačné strany hřiště) a je na boční čáře, může vstoupit do hrací
plochy, zatímco přihrávající hráč musí hřiště opustit.

14.  Směrování útoků 

Použijte oficiální pravidla pro minihokej. Pokud tým skóruje do branky vpravo,
získává tři body a pokud skóruje do branky vlevo, získává jen jeden bod. Tímto

způsobem se obránci učí, jak uzavřít volný prostor a směřovat útok do strany,
kde jsou lépe připraveni.

15.  Udělejte to 
Po skórování útočníci okamžitě útočí na další dvě branky na druhém konci hřiště.
Bránící tým je nemůže napadat uvnitř střelecké zóny, ve které právě skórovali. To
znamená,  že  obránci  mohou bránit  jen protiútok ve středu hřiště.  Tým, který
vstřelí  nejvíce  gólů  za  sebou,  je  vítěz.  Tato  variace  je  obzvláště  dobrá  pro
zlepšení koncentrace hráčů.  

Efektivní dotazování 

Co se naučíme, když budeme muset ihned po vstřelení branky zaútočit
na branku na opačném konci? 
• Naučíte se, jak se rychle přizpůsobit nové situaci  a hrát míček z přeplněné
zóny, abyste dali vašemu týmu více času a prostoru na vytvoření šance skórovat.
• Naučíte se, jak ovládat rychlost hry (můžete hru zrychlit nebo zpomalit). 



Jaký je nejlepší způsob, aby útočící družstvo skórovalo několikrát za 
sebou? 
Bezprostředně po skórování by se střelec neměl snažit běžet s míčkem, ale měl
by jej hrát na spoluhráče, který již naběhl do prostoru uprostřed hřiště. Všichni
hráči, kteří pomáhali v akci, která vedla ke gólu, by se měli vzdálit od sebe a od
míčku a běžet do prostoru družstva soupeře na druhé polovině hřiště.



SOUTĚŽE PRO ÚROVEŇ 2  

MINIHOKEJOVÝ PĚTIBOJ 

Není pochyb o tom, že univerzální příprava mladého hráče je předpokladem pro
pozdější  úspěšné  rozvíjení  složitějších  dovedností.  Specifická  hokejová
příprava  se stává velmi  obtížnou,  pokud nebyly  dostatečně  rozvinuté
základní dovednosti a koordinace.
Protože většina mladých trenérů má obrovskou touhu vyhrát další zápas (doufají,
že pak budou více uznáváni  rodiči  a svým klubem),  většinou zaměřují  proces
výuky a tréninku výhradně na ty specifické hokejové dovednosti, které do značné

míry určují  dosažené výsledky v  soutěžích. Trénují  samozřejmě to,  co soutěž

vyžaduje. Vzhledem k tomu, že soutěž vyžaduje, aby hráči aplikovali a realizovali
základní hokejové dovednosti, trenéři se u hráčů soustředí výhradně na získávání

a upevňování těchto dovedností. Nezbývá čas pro vytvoření
bohatého a pestrého programu činnosti,  který tvoří  pevný základ pro budoucí
úspěchy, méně zranění, méně odchodů z hokeje a větší motivaci v hokeji.

Chcete-li  podpořit  (nebo dokonce to udělat jako jejich povinnost)  mládežnické
trenéry,  aby  nabízeli  a  zahrnovali  do  tréninků  mnohostranné  činnosti,  pak  je
nezbytné  změnit  strukturu  soutěží  pro  začátečníky.  Když  současná  soutěž

vyžaduje  pouze  hokejové znalosti  a  specifické  dovednosti,  je  pak
logické, že trenéři soustředí úsilí hráčů na jejich procvičování znovu a

znovu. Nicméně když je tato soutěž nahrazena mnohostrannou soutěží,
která vyžaduje mnoho dalších mnohostranných schopností nezbytných
pro kompletního hokejistu - nastane úplně jiná situace.

Minihokejový pětiboj pramení z těchto myšlenek a přesvědčení. Chcete-li pomoci
hráči  vyhrát pětiboj,  jeho trenér připraví  mladého hráče nejen ve specifických
dovednostech  pro  minihokej  tří  proti  třem,  ale  také  v mnohostranném



tréninkovém  programu  pro  další  dvě  hry,  které  jsou  vloženy  mezi  zápasy
minihokeje. 

"Schopnost zpracovávat vizuální informace během hry (zpracování
znamená  jejich  vnímání  a  pochopení  nebo  rozpoznání  vzoru  z
tréninku) je základním prvkem výkonu vysoké úrovně"
A.M. Williams 

1. MINIHOKEJ S UDRŽENÍM POSTAVENÍ V SITUACÍCH 3 PROTI 2 

Každý tým musí mít jednoho hráče ve své vlastní střelecké zóně. Další dva hráči

zůstávají ve středu hrací plochy. Každý tým se snaží udržet míček šest sekund, i

když je napadán dvěma hráči soupeře. Jakmile se třem útočníkům podaří udržet
míček po danou dobu, hráč ve střelecké zóně se může pohybovat vpřed po hřišti
a skórovat spolu s dvěma záložníky proti třem soupeřům, kteří drží postavení 2 :

1. Když jeho nebo její tým ztratí míček, jeden ze tří útočníků se vrátí do střelecké
zóny.
Mezitím další dva hráči nyní brání proti třem útočníkům soupeře, kteří drží míček
do doby, než dostanou povolení trenéra k útoku. S výjimkou tohoto pravidla platí
oficiální pravidla minihokeje.

Doba trvání: Dva intervaly po 7,5 minuty.  

2. KOORDINAČNÍ OKRUHY 
Každý tým se seřadí  v jedné ze dvou branek v jedné střelecké oblasti.  Dejte
vizuální signál pro první hráče každého týmu, aby udělali následující:
• Běžte 6 m na hranici střelecké zóny s cílem natáhnout ruku a dotknout se čáry
s holí (1).
• Vraťte se na startovní čáru, kde se dotkněte s holí jednoho ze dvou kuželů své
branky (2).
• Běžte ke kuželu, který se nachází ve středu hřiště (3), oběhněte jej a směřujte
ke dvěma holím nebo jakýmkoli  jiným překážkám (které leží  v cestě běžícího
hráče, který musí přeskočit přes 1,5 m-širokou "řeku").
• Přeskočte přes "řeku" (4). 
• Pokračujte v běhu směrem na startovní čáru a dotkněte se holí opět jednoho
kužele (5).



• Jakmile se dotkne hráč kužele svou holí, další hráč začne dělat totéž cvičení.
Každý hráč má běžet dvakrát.
• Vyhraje tým, který dokáže první dokončit dva okruhy. 

3. MINIHOKEJ S KOLMÝMI PŘIHRÁVKAMI ZE STŘEDU HŘIŠTĚ

Jeden hráč z každého týmu musí zůstat ve střelecké zóně soupeře, kde zůstává
připraven přijímat kolmé přihrávky a pak skórovat do jedné ze dvou branek. Po

každém gólu si musí  tři  hráči  z  každého týmu vyměnit  pozice.  Jakmile míček

vstoupí do jedné ze střeleckých zón, všichni čtyři hráči ze středu hrací plochy se

můžou pohybovat do této zóny, aby pomohli bránit nebo poskytli podporu svému

útočníkovi. Doba trvání hry: Dva intervaly po 7,5 minuty. 

4. HONIČKA DVOU „LUPIČŮ“ 
Jeden  tým,  složený  ze  tří  "policistů“,  je  umístěn  v  jeho  sídle (jedna  ze  dvou
branek v jedné střelecké zóně). Trenér signalizuje začátek hry, hráči běží jeden
po druhém do střelecké zóny, kde musí chytnout (dotknout se) lupičů, kteří se

tomu  pochopitelně  snaží  vyhnout.  Jakmile  se  policista  dotknul  dvou různých
hráčů,  rychle  se  vrátí  do  svého  sídla,  aby  udělil  právo  pronásledovat  lupiče
svému spoluhráči (musí se spoluhráče dotknout). Okruhy nebo označování končí,
když všichni tři policisté odvedli svou práci a vrátili se do výchozího bodu. Jestliže
jeden ze tří unikajících hráčů opustí střeleckou zónu, počítá se to jako by se jej



policista  dotknul. Chcete-li  vyhlásit vítěze,  sledujte  čas  každého  týmu,  jaký

potřebuje pro "zatčení" zlodějů. Každý tým má označovat a unikat dvakrát. 
Hráči trénují běh bez nebo s holí, kterou by měli nosit pouze v pravé ruce.



5. MINIHOKEJ 3 PROTI 3 
Platí oficiální pravidla pro minihokej (ale bez výjimek nebo doplňků). Doba trvání
hry: Dva intervaly po 7,5 minuty.

Doba trvání celého pětiboje je asi 70 minut, jako je oficiální hrací doba hokeje.
Tým, který vyhraje alespoň tři z pěti testů, je prohlášen vítězem minihokejového

pětiboje. 

"Přírodní řád počítá s progresivním vývojem v čase."

TRIATLON 3 PROTI 3 A S I A   P R O T I   A M E R I C E 

Týmy: Indie Pákistán Japonsko Malajsie 
Týmy: ARGENTINA CHILE USA KANADA 

1. HRA: 3 PROTI 3 SE 4 BRANKAMI ŠIKMO PROTI SOBĚ (4X3MIN.) 
hřišt
ě zápas výsledek

1 IND-Arg. 
2 PAK-CHI
3 JPN-USA

4 MAL-CAN 

2. HRA: 3 PROTI 3 S 

PROTIÚTOKEM (4X3 MIN.) 
hřišt
ě zápas výsledek
1 MAL-CHI
2 JPN-Arg.



3 PAK-CAN
4 IND – USA

3. HRA: 3 PROTI 3 SE 2 ŠIROKÝMI BRANKAMI (4X3 MIN.) 
hřišt
ě zápas výsledek
1 IND-CHI
2 PAK.USA
3 JPN-CAN
4 MAL-Arg

KONEČNÝ VÝSLEDEK: ……….. :  ……….

               (Součet vítězství) 
POZNÁMKA: Tento model můžete použít pro turnaj jakýchkoli 4 týmů.
Počítají se pouze vítězství, každá výhra je ohodnocena 1 bodem

3 PROTI 3 SE 4 BRANKAMI ŠIKMO PROTI SOBĚ 
• Každý tým útočí na 2 branky, které mu byly přidělené a brání další dvě.
• Neexistují žádné postranní auty. 
• Volné údery smí být zahrávány minimálně ve vzdálenosti 3 m od brankové 
čáry. 
• Hra je zahájena buly. 
• Pro vstřelení gólu musí hráč driblovat s míčkem z místa uvnitř hrací plochy přes
jednu ze dvou protilehlých branek.
• Doba trvání hry: 4 x 3 min. s přestávkou vždy 1 min. 

3 PROTI 3 S PROTIÚTOKEM 
Doba trvání hry: 4 krát 3 min. 



• Během 3 min. jeden tým útočí střídavě na dvě 20 m široké branky z kuželů. 
• Dva soupeři brání branku, zatímco třetí je umístěn v brance na opačné straně a
čeká na přihrávku od svých týmových kolegů.
• Po každém útoku se musí  obránci  vyměnit:  jeden ze dvou se připojí  k jeho
spoluhráči v další brance pro obranu dvou proti třem.
• Jakmile byl míček útočníky ztracen, měli by začít okamžitě napadat, ale nikdy
za středovou čárou na vlastní polovině.
• Gól je vstřelen driblováním přes brankovou čáru. Oba týmy mohou skórovat. 
• Každé 3 min. se vymění role mezi útočníky a obránci. 
• Volné údery můžou být provedeny nejméně 3 m od brankové čáry. 

3 PROTI 3 SE DVĚMA ŠIROKÝMI BRANKAMI 
• Rozměry hřiště: 22,90 m x 20 m (s brankami 20 m širokými). 
• Hra začíná buly. 
• Volné údery smí být zahrávány minimálně 3 m od brankových čar. 
• Pro dosažení gólu musí být míček převeden driblingem přes brankovou čáru 
soupeře. 
• Doba trvání hry: 4 x 3 min. 

Poznámka: není dovoleno měnit složení jakéhokoliv týmu v průběhu soutěží 
triatlonu.



PROPOZICE PRO VYTVOŘENÍ INTERNÍ LIGY MINIHOKEJE
S VARIACEMI ROZVOJE

Pro zajištění rozvoje herní inteligence jsou hráči ve věku 8 až 9 let vystaveni
každý měsíc úpravou pravidel minihokeje odlišné, obtížnější a složitější hře:

Říjen: MINIHOKEJ – JEDEN OBRÁNCE JE POVINEN ZŮSTAT VŽDY VE 
VLASTNÍ STŘELECKÉ ZÓNĚ (ZAJIŠŤUJÍCÍ HRÁČ) 

Listopad: MINIHOKEJ PODLE OFICIÁLNÍCH PRAVIDEL 
2. víkend: Gól platí pouze v případě, pokud se každý hráč dotkl 
míčku po jeho získání 
4. víkend: Gól platí pouze v případě, pokud jsou všichni hráči týmu 
v okamžiku skórování na polovině soupeře.  

Prosinec: MINIHOKEJ S DRIBLOVÁNÍM S MÍČKEM PŘES JEDNU ZE 
DVOU 6 M ŠIROKÝCH BRANEK, VYZNAČENÝCH KUŽELY 
2. víkend: Akrobatické dovednosti musí být prokázány při přechodu
brankové čáry 
s míčkem. 
3. víkend: Gól platí pouze v případě, když jeden hráč zůstane na 
jeho vlastní polovině pro zajištění. 

Leden: MINIHOKEJ NA BRANKY DIAGONÁLNĚ PROTI SOBĚ 
1. a 2. víkend: Skórování vystřelením zevnitř střelecké zóny 
3. víkend: Skórování převedením míčku přes jednu z 2 brankových 
čar (6 m širokých). 
4. víkend: V průběhu vývoje hry jsou měněny pozice 4 branek. 

Únor: MINIHOKEJ - PŘED ZAHÁJENÍM ÚTOKU UDRŽET MÍČEK 
V DRŽENÍ PO DOBU ŠESTI SEKUND. JEDEN HRÁČ ZŮSTÁVÁ 
VZADU.   

Březen: MINIHOKEJ NA KTEROUKOLI ZE 4 BRANEK 
1. víkend: Skórování vystřelením zevnitř střelecké zóny. 
2. víkend: Skórování driblováním s míčkem přes kteroukoli 
brankovou čáru. 
3. víkend: Skórování provedením míčku přes kteroukoli branku. 
Protihráč musí být vzdálen více než 4 m. 
4. víkend: V průběhu vývoje hry jsou měněny pozice 4 branek. 

Duben: MINIHOKEJ S PŘIHRÁVKOU ZE STŘEDU HŘIŠTĚ NA 
VYSUNUTÉHO ÚTOČNÍKA 
2. víkend: Když míček dorazí do střelecké zóny, každý hráč se 
může pohybovat směrem k ní a do ní s cílem podpořit útočníka 
nebo napadnout příjemce míčku. 
4. víkend: Vysunutý hráč je jediný hráč, kterému není dovoleno 
vstřelit gól, což ukládá jednomu z jeho spoluhráčů povinnost 
pohybovat se do střelecké zóny a nabídnout se pro přihrávku, aby 
mohl skórovat.

Květen: MINIHOKEJ S DLOUHÝMI PŘIHRÁVKAMI ZE STŘEDU HŘIŠTĚ 
PŘES KTEROUKOLI 
Z 2 BRANEK 
1. a 2. víkend: Čtvrtý hráč se nabízí za 2 brankami k příjmu dlouhé 
přihrávky v bočním postavení mimo hrací plochy pro minihokej.  



3. a 4. víkend: Čtyři hráči brání obě branky v pozici před nimi uvnitř
hřiště. 



SMĚŘOVÁNÍ DÁLE K HOKEJI 6 PROTI 6
VÝVOJ MINIHOKEJOVÝCH SOUTĚŽÍ

1 Minihokej 3 proti 3:
Jeden hráč na každé straně musí zůstat v opačné střelecké zóně (kvůli 
kolmým přihrávkám).

2 Minihokej 4 proti 4:
Tři proti třem ve středu, aniž by jim bylo dovoleno tento prostor opustit. 
Úkolem některého z těchto 3 hráčů je přihrát míček přes některou ze dvou 
protilehlých branek, které musí bránit čtvrtý hráč každého týmu. 
Tento obránce zůstává v jeho vlastní střelecké zóně a zakládá útoky. 

3 Minihokej 5 proti 5:
Gólu může být dosaženo, když tři hráči ve středu dokáží přihrát míček ze 
středu na jednoho ze dvou vysunutých hráčů, kteří přijímají míček za 
jednou z branek soupeře (branky jsou vyznačeny kužely). 

4 Minihokej 5 proti 5:
Namísto tří pouze dva hráči jednoho týmu ve středu hřiště smí přihrát ze 
středu hřiště na vysunutého útočníka za brankou z kuželů, to znamená, že 
tento hráč je mimo hřiště. 
Pátý hráč, obránce, který je umístěn vevnitř střelecké zóny před 
vysunutými útočníky, se snaží zabránit kolmým přihrávkám pomocí 
dobrého předvídání. 
Takto hrají 2 proti 2 se 2 vysunutými útočníky a dalším obráncem ve 
vlastní střelecké zóně. 

5 2 proti 2 na hřišti pro minihokej se dvěma vysunutými útočníky a
dalším obráncem

a brankářem
Stejně jako v čtvrté hře se hraje na hřišti pro minihokej a navíc tato hra 
umožňuje situace 
2 proti 1 v blízkosti střeleckého kruhu pro hru 6 proti 6 a střelbu na 
branku, hájenou brankářem.
Jakmile je míček zahrán ven ze středu hřiště k jednomu z vysunutých 

útočníků, oba nadále pokračují ve hře mimo hřiště na minihokej. Tímto 
způsobem budeme hrát 6 proti 6 ve 3 různých sekcích hřiště pro hokej 6 

proti 6.  
6 Každá skupina hráčů (brankář, obránce, záložníci a vysunutí útočníci mají 

plnit různé role ve hře se 6 hráči, které musí nejprve pochopit a pak se 
pokusit experimentovat.

7 Každých 7,5 minuty trenér požádá hráče, aby si vyměnili pozice a plnili 

zcela jiné úkoly. Jako vývoj jsou dvě branky z kuželů na koncové čáře 

hřiště pro minihokej odstraněny a vysunutí útočníci se pohybují volně na 
libovolnou stranu, aniž by vstoupili do hrací plochy.

8 Jakmile jeden ze dvou středových hráčů přihraje míček na jednoho z jeho 

nebo jejích vysunutých útočníků, on nebo ona se mohou pohybovat ze 
středu, stejně jako jeden bránící hráč středu druhého týmu s cílem 
podpořit útočící nebo bránící působení jejich spoluhráčů.

9 Hokej 6 proti 6:

Zahrajte si volnou hru, bez omezení hráčů v jejich funkcích a postavení 
(jako jsme to udělali 
v předchozích hrách).



 

Všechny aktivity navrhované v úrovních 1 a 2 mají za cíl, aby se hráči ve věku

méně než 10 let mohli naučit jak si užít a úspěšně hrát minihokej. Všechny hry
(základních schopností, jakož i zjednodušené hry) uvedené v této kapitole spolu s
jejich soutěžemi na míru, jsou považovány za mnoho kusů, které tvoří kompletní
puzzle s názvem minihokej.
Tak jak děti hrají minihokej, přezkoumávejte s nimi hry pro základní schopnosti v
úrovni  1  a ty  obtížnější  a  složitější  na úrovni  2  (všechny z  nich by měly být
považovány za opravná cvičení pro minihokej). To jim pomůže zlepšit a upevnit
většinu hokejových základů.

Kromě toho, že hráči trénují různé varianty minihokeje (včetně minihokejového
pětiboje), díky dvěma brankám pro útok i pro bránění si dále upevňují základní
dovednosti přihrávání, příjmu, napadání a hraní her, aniž by byli v držení míčku.

Minihokej je důležitým nástrojem pro výuku mladých hráčů, aby získali zkušenosti
v  takových  důležitých  schopnostech  jako  vnímání,  předvídání  a  rozhodování,
které jsou zásadní pro úspěšnou hru 5 proti 5 ve věku 10 let a 6 proti 6 ve věku
11 let. 

"Není pochyb o tom, že cvičení je zapotřebí pro lepší techniku, ale
trénovat  ji  bez  vazby  na reálnou  herní  situaci  má  jen  malou
hodnotu,  protože skutečný  smysl  dává upřednostňování  obsahu
před nácvikem."


