
Starší žactvo U14
Kapitola 9:  Hokej 8 proti 8

Úroveň 4

"Když inteligence, schopnosti a vůle spolupracují, můžeme 
očekávat mistrovské dílo".

Díky procesu integrovaného přístupu k učení, pomocí nácviku mnoha 
zjednodušených her a jejich variant nebo opravných cvičení jsou děti v časných 
úrovních jejich hokejového rozvoje podporovány 
v neustálém propojení jejich technické realizace, taktických a obecných znalostí a
dalších důležitých schopností (např. vidění, koordinace, předvídavosti, odhodlání 
a fyzických vlastností), prostě všech nezbytných prvků pro dobré hraní hokeje.

Tento nový model rozvoje, na rozdíl od tradičního koučování, se vyhýbá chybě
škatulkování  výuky  hokeje  do konkrétních  disciplín  (techniky,  taktiky,  tělesné
zdatnosti nebo mentální  přípravy).  Místo  toho  v  tomto Modelu  hokejového
rozvoje děti vždy zažívají a vychutnávají si hru jako dynamický celek.

Přístup „krok za krokem“ je jedním z klíčů úspěchu tohoto modelu, který používá
v  mozku  vrozenou  schopnost  vytvářet  paměťová  spojení.  V  prvních  třech
úrovních jsou základní herní situace rozděleny do několika malých kroků. Tyto
úrovně postupně a metodicky vedou ke konečnému cíli  hokeje mládeže: jak si
užít a úspěšně hrát hru 8 proti 8, ideální to most vedoucí mladé sportovce po
dvou letech tréninku k prvnímu hokejovému zápasu.

"Nadšení může převést i nejtvrdší trénink do příjemného setkání."

ZJEDNODUŠENÉ HRY 4 PROTI 4

Tyto  hry  jsou  logickým  pokračováním  zjednodušených  her  v  předchozích
kapitolách pro menší počet hráčů. Vycházejí z dovedností, které se mladí hráči již
naučili a na oplátku je realisticky připraví na hokej 8 proti 8 a nakonec i pro hru
11 proti 11.

1. zjednodušená hra
4 PROTI 2 V PŘILEHLÝCH ČTVERCÍCH

Postavte dva 15 metrové čtverce jako na obrázku a vytvořte dva týmy po čtyřech
hráčích.  Tým  
z nejmladších hráčů umístí své čtyři hráče v jednom čtverci, ale druhý tým rozloží
své hráče do obou čtverců: dva v prvním a dva ve druhém. Čtyři hráči prvního
týmu se snaží udržet pod svou kontrolou míček tak dlouho, jak je to možné. Jejich



úkolem je také zabránit, aby míček prošel přes postranní čáry nebo aby se dostal
ke dvěma obráncům, kteří se snaží získat držení míčku. Pokud obránci druhého
týmu získají míček, musí jej rychle přihrát svým spoluhráčům ve druhém čtverci.
Ihned po  přihrávce  na  jejich  spoluhráče  se  oba  obránci  připojí  ke  svým
spoluhráčům ve vedlejším čtverci.  Následují  je i  dva bývalí  útočníci,  kteří  nyní
brání  v tomto  čtverci.  Aby  bylo  možné  hrát  nátlakovou  obranu  proti  čtyřem
útočníkům  (presing),  že  je  vhodné,  aby  po  každé  změně  držení  míčku  do
vedlejšího čtverce běželi dva nejčerstvější nebo nejbližší obránci. 
Když míček opustí  hrací  plochu (čtverec)  po zásahu (dotyku)  jednoho ze čtyř
útočníků, je nařízena rozehrávka pušem pro dva obránce na jednoho ze svých
spoluhráčů v přilehlém čtverci s tím, že útočníci smí být ve vzdálenosti nejméně 5
metrů.
Cílem útočníků je udržet míček pod kontrolou 15 (později 20) vteřin (viz také 9.
zjednodušená hra "Držení míčku pod kontrolou v situaci 2 proti 1" v kapitole 4).

"Důležitý pramen pro trenéra je kreativita jeho hráčů."

Variace:

* Počítáme pouze přihrávky na vzdálenost nejméně 5 metrů.

* Útočníci se snaží udržet míček pod kontrolou 10 (později 15) sekund (viz také 9.
zjednodušená hra "Držení míčku pod kontrolou v situaci 2 proti 1")

* Poté, co je provedena úspěšná přihrávka, musí hráč okamžitě běžet nejméně 5
m v jakémkoli směru.

Cíle tréninku:

* Udržovat vysokou úroveň koncentrace po dobu nejméně dvou soutěží.



* Vyhýbat se situaci 1 proti 1, místo toho systematicky hledat situace 2 proti 1.

* Vyhýbat se vstupu do dosahu působení jakéhokoli obránce, když máte míček a
pokusit se přihrát,  jakmile jste napadán obráncem. Používejte přímé přihrávky
nebo z první tak často, jak je to možné.

* Jako útočník se precizně naučit pomocí fiktivních pohybů získat prostor, čas a
sebevědomí, zvláště když se dostanete do rohu, kde je méně možností přihrát.

* Vyhýbat se signalizaci směru zamýšlené přihrávky pro vaše soupeře.

* Naučit se utéct z dosahu obránců a uvolnit se pro možnou přihrávku v zóně,
která není pod kontrolou obránců a která není příliš blízko dráhy míčku. Příjem
míčku v  pozici  daleko od  obránců  poskytuje  více času  a  prostoru  pro  získání
kontroly nad míčkem a pro další přihrávku.

*  Zvažovat  pohyby svých  spoluhráčů  a  být  k  dispozici  v  zóně,  která  není  již
obsazena jedním z nich.

* Přihrávat míček rychle a přesně.

* Naučit  se zvednout míček přes nataženou hůl  obránce když tento napadá s
celou holí umístěnou vodorovně se zemí. Vyhnout se signalizaci směru zamýšlené
přihrávky pro obránce.

* Pokrčit nohy a mít při bránění těžiště co nejníže k zemi.

* Vyzvat držitele míčku prostřednictvím pohybu svého těla, aby hrál s míčkem ve
směru, kam chcete, aby jej přihrál.

* Být agresivní při bránění, být připraven jít naplno do napadení s cílem snížit čas
a prostor k dispozici pro útočníky.

* Zvážit polohu spoluhráče – obránce předtím, než jdete pro míček. Obrana je
obecně účinnější proti útočníkům, kteří se nacházejí v rohu hrací plochy.



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

Kam by se měli v ideálním případě umístit 2 spoluhráči obou obránců?
Vysvětlete proč!
Bylo by ideální, aby se 2 spoluhráči nabízeli pro přihrávku tak daleko od středové
čáry (která odděluje oba čtverce), jak je to možné. Pokud tak učiní, budou mít
dostatek času pro příjem a kontrolu míčku (protože obránci jsou daleko), jakož i
pro rozhodnutí o dalším kroku.
Jaké jsou vlastnosti dobré přihrávky?
Dobrá  přihrávka  vždy  dosáhne  spoluhráče,  který  není  okamžitě  pod  tlakem
obránce.
Dobrá  přihrávka  není  provedena  příliš  brzy  nebo  příliš  pozdě  a  umožňuje
spoluhráči hrát míček za více
příznivých podmínek.
Dobrá přihrávka má dostatečnou rychlost a byla provedena tak, že neumožnila
obránci číst záměr přihrávajícího.
Dobrá  přihrávka  je  obecně  hrána  po  zemi,  kde  může  být  kontrolována
jednodušším a rychlejším způsobem než přihrávka vzduchem.
Proč  bychom  se  měli  vyhnout  přihrávkám  vzduchem  při  snaze  o
zachování držení míčku?
Přihrávky podél země lze zvládnout s větší lehkostí a také rychleji.
Řekni mi, kdy v této konkrétní hře vzniká ideální okamžik pro přihrávku?
Když je pod plným tlakem obránce, měl by útočník raději přihrát. To znamená,  že
potřeba přihrávky vzniká z nutnosti.
Vysvětlete, co je úkolem hráče, který s úspěchem přihrál!
Ihned po jeho úspěšné přihrávce by měl opustit svou pozici a znovu se nabídnout
v oblastech, které nejsou kontrolovány žádným soupeřem.
Když je cílem týmu udržet míček, měli byste přihrávat do běhu svému
spoluhráči, nebo přímo na jeho forhend?
K usnadnění příjmu míčku měla by přihrávka být směřována přímo na forhend
spoluhráče.

"Inteligentní trenéři budou držet své znalosti zpátky, aby dostali to
nejlepší z ostatních"

John Whitmore

Kdy  máte  hrát  blížící  se  míček  přímo  (s  jedním  dotykem)  a  kdy  se
rozhodnete jej zpracovat?
V případě, že nás soupeř napadá v okamžiku obdržení míčku, hrajeme jej prvním
dotykem a nesnažíme se jej zpracovat, protože to zvyšuje rizika jeho ztráty.

V případě,  že útočník ztratí  držení  míčku,  co od něj  očekáváme, aby
dělal?
Útočník  (stejně  jako všichni  jeho spoluhráči)  by měl  přejít  ihned k  obranným
funkcím bez vytvoření pauzy mezi útokem a obranou.

Chcete-li  udržet  míček,  kdy  by  útočníci  měli  přihrát  a  kdy  by  měli
driblovat?
V okamžiku, kdy obránce napadá hráče s míčkem je držitel povinen přihrát jej
lépe postavenému spoluhráči, který nemá ve své blízkosti obránce. V případě, že



hráč s míčkem vůbec nemá možnost přihrát míček, drží jej a dribluje směrem do
neobsazené  zóny,  odkud  se  může  obrátit  na  některého  
z dalších 3 spoluhráčů.

Jaké jsou úkoly dvou obránců, aby získali míček od 4 útočníků?
Jakmile je míček v rohu hrací plochy, jeden obránce se blíží k míčku v diagonále.
Tato  konkrétní  linie  přístupu  navádí  hráče  s míčkem,  aby  jej  přihrál  do
otevřeného prostoru,  který  pokryje  zajišťující  obránce.  Ten  je  potom schopen
napadat přijímacího hráče při přebírání míčku.

Opravné hry:
Čtyři hráči jsou umístěni kolem čtverce o straně 12 m (22,90 m) s tím, že nesmí
vstoupit dovnitř čtverce. Měli by si přihrávat mezi sebou tak, že míček vždy běží
po zemi a prochází  dvě strany čtverce před jeho příjmem. Dva obránci  uvnitř
čtverce se snaží co nejvíce, aby zabránili čtyřem hráčům mimo čtverec si po dobu
2 minut přihrávat. Po 2 minutách si dva obránci vymění role a pozice se dvěma

útočníky. Hra končí, když každý hráč bránil po dobu 2 minut.

Variace:
• Smí být hrány pouze přihrávky z prvního dotyku (tj. žádné zpracování míčku 
před tím, než je opět přihrán) přes dvě čáry hřiště.

• U více pokročilých hráčů trenér nezavazuje hráče používat pouze jednu určenou
techniku pro přihrávku (položený nebo zametený úder s oběma rukama spolu na
rukojeti  hole  nebo  s  oddělenými  rukama).  Viz  také  "Technika přihrávky"  v
"Přihrávky, příjem a hry se střelbou" – Úroveň 1 (kapitola 3).

• Tým 4 útočníků se snaží hrát co nejvíce přihrávek jak je to možné. Chcete-li
motivovat všechny zúčastněné strany, počítejte hlasitě každou přihrávku. Každý
tým se snaží první dosáhnout 15 a později 21 přihrávek pro vítězství v první hře.
Vítězný tým je ten, který dosáhne stanovený počet přihrávek ve dvou hrách.

• Pátý útočník je umístěn uvnitř čtverce pro příjem přihrávky od jednoho ze čtyř
spoluhráčů mimo hrací plochu. Ti si mohou si vybrat mezi přihrávkou přes dvě
čáry na jiného spoluhráče mimo hrací plochu (se ziskem 1 bodu), nebo na pátého



hráče  uvnitř  čtverce.  Každý  příjem  a  zpracování  míčku  pátým hráčem  s
následující přihrávkou na spoluhráče mimo čtverec se počítá za 3 body.

"Techniky a taktiky jsou jako dvě kola vozidla, která se pohybují
současně."

2. zjednodušená hra
RYCHLÝ ÚTOK 4 PROTI 2 SE TŘEMI TÝMY

Hra se hraje se třemi týmy, z nichž každý má čtyři hráče, na hřišti pro hokej 6
proti 6 nebo 8 proti 8. Chcete-li spustit hru, dejte viditelný signál pro dva týmy,
oba  na  středové  čáře  a  s  míčkem.  Týmy  útočí  na  svou  branku  v opačných
směrech.  Dva hráči  třetího týmu bránit  každou z těchto branek (viz obrázek).
Tým, který dokáže první vstřelit gól, vyhrává. Pokud získají míček obránci nebo
brankář,  musí  jej  odehrát  přes  středovou čáru.  Po  pěti  útocích  a  kompletním
odpočinku mezi nimi si tři týmy střídají pozice, dokud každý tým nebránil 5 krát a
útočil 10 krát. 

Po každém útoku trenér sezve hráče s jejich otázkami, aby našli nejefektivnější
útočné  kroky  
k překonání tři soupeřů (dvou obránců a brankáře).

Variace:



•  Místo  zahájení  z čáry  kruhu,  obránci  přicházejí  z  postranní  čáry  10  m  od
středové čáry,  nebo dokonce začínají  ze stejné středové čáry s cílem se dále
rozvinout a zabránit útočníkům ve skórování.

• Útok začíná z vymezené oblasti  (15 x 15 m) vyznačené v blízkosti  středové
čáry, postranní čáry (nebo obou), která je umístěna na levém nebo pravém křídle.



Cíle tréninku:

• Používání dlouhých, přímých přihrávek v preferenci před vodorovnými 
přihrávkami.

• Útok v diamantové formaci, která dává šířku a hloubku.

• Snaha tak často, jak je to možné o přihrávky z prvního dotyku.

• Získávání zkušeností ve skórování.

• Jako obránci, naučit se zpoždění a směrování útoku.

• Jako obránci, naučit se přistupovat k útočníkovi správným způsobem.

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

Řekni  mi,  jakým  způsobem  provedeš  své  přihrávky  během  rychlého
útoku?
Přednostně by měly být hrány přihrávky dopředu nebo šikmo dopředu do běhu
spoluhráči, který přebírá míček v oblasti, která v té chvíli  nebyla kontrolována
soupeřem. Vodorovné přihrávky, stejně jako dlouhý běh s míčkem dávají soupeři
možnost se zorganizovat.
Namísto příjmu míčku, hledání možností a pak přihrání by měl být míček přihrán
tak často, jak je to možné jedním dotykem. tj. kombinovat příjem míčku s přímou
přihrávkou.

Jak by měl být míček přijímán při rychlém útoku?
Ani míček ani útočník by neměli být v klidu. Příjem míčku v běhu bez zastavení je
to,  co  má  být  provedeno.  Technika  příjmu  a  kontroly  míčku  by  měla  být
provedena tak, aby nedošlo k žádné časové ztrátě pro zahájení dalšího útočného
tahu.

Jak má být vystřeleno na branku na závěr rychlého útoku?
Většina  střel  na  branku  má  být  přímo  (z  prvního  dotyku)  bez  předchozího
zpracování míčku.

Jaké jsou úkoly dvou obránců, kteří hrají v číselném oslabení (situace 2
proti 4)?
Před tím, než čelí držiteli míčku a snaží se mu vštípit, aby přihrál, měl by rychle
ustoupit, aby zpomalil 
rychlý útok a snažit se doprovázet hráče s míčkem tak dlouho, jak je to možné a
pak  ho  donutit,  aby  přihrál  směrem  na  křídla,  která  by  měla  být  nakonec
směrována pryč od branky.

Opravné hry:
Obraťte  se na hry s  driblingem a program zjednodušených her  pro 2 proti  2
(kapitola  4),  nebo  pro  
3 proti 3 (kapitola 5) pro některé dobré volby opravných her.



"Chcete-li  získat odpovídající  efekt z tréninku,  musí  být trénink
tvrdší než  hra.  Trénink  musí  být  často  navržen  tak,  aby  byl
fyzicky, psychicky  a  takticky  složitější  a  obtížnější  než  hra  
v zápase. Trénink by měl probíhat na hraně našich možností. "

Ric Charlesworth



3. zjednodušená hra
KOLMÉ PŘIHRÁVKY NA „STÍNUJÍCÍHO“ ÚTOČNÍKA

Podívejte se na pravidla pro 8. zjednodušenou hru v kapitole 5. Tato hra se hraje
dvěma týmy na hřišti pro hokej 6 proti 6. Každý tým má dva záložníky (kteří hrají
mezi  dvěma čárkovanými  kruhy),  jednoho  útočníka  (vždy  se  nachází  v kruhu
soupeře) a čtvrtého hráče, jenž brání (zachytí jakoukoliv potenciální přihrávku na
vysunutého útočníka), zatímco se pohybuje výhradně na čáře kruhu.

Dva záložníci se snaží přihrát míček na svého útočníka pomocí přihrávky do kruhu
hned, jakmile je útočník za obráncem volný pro přihrávku. Po zpracování  míčku
se útočník snaží skórovat, nejprve bez a pak s neutrálním brankářem. Během
prvních tréninků zjednodušené hry žádný z hráčů nesmí opustit jemu přidělený
prostor. Každých 5 minut si záložníci a obránce vymění pozice a funkce s jejich
spoluhráči.

Variace:
•  Jakmile  míček  vstoupil  do  střeleckého  kruhu,  každý  záložník  nebo  obránce
může běžet do kruhu a podpořit vysunutého útočníka nebo bránit. Každý útočník
může skórovat.

•  Pro  nácvik  útoku  z druhé  linie  zaveďte  pravidlo,  že  pouze  záložníci  mohou
vstřelit gól po předcházející přihrávce na vysunutého útočníka.

• Pokročilí hráči by měli nacvičovat kolmou přihrávku na útočníka, který je těsně
bráněn uvnitř kruhu. Nechte hráče zopakovat si 7. a 8. zjednodušenou hru pro
týmy dvou hráčů (kapitola 4) s cílem zlepšit jejich schopnost hrát kolmé přihrávky



a pracovat na příjmu a zpracování míčku, když jsou obsazeni. Použijte také hřiště
pro minihokej.

Možné otázky pro hráče pro rozvíjení jejich znalostí a herní inteligence:
Které náležitosti jsou potřeba k zahrání úspěšné kolmé přihrávky na 
vysunutého útočníka?
Před tím, než je zahrána kolmá přihrávka, držitel míčku musí vnímat a analyzovat
herní situaci s cílem určit dostupnost oblasti, do které může být míček přihrán.
Dále pak přihrávající by měl navázat vizuální kontakt s potenciálním příjemcem
(oční kontakt), aby zjistil, zda je připraven s ním komunikovat. Nakonec by měl
potenciální  příjemce  dát  signál  (hlavou  nebo  pohybem ruky),  který  protihráč
nevidí, kam chce dostat míček se správným směrem a s dostatečnou rychlostí.
Záložník s míčkem má na výběr z 3 různých útočných tahů. Který z nich
si vybere a ve které situaci?
Jeho první možnost je přihrát na neobsazeného vysunutého útočníka a v případě,
že  to  není  možné,  tak  hledá  druhou  možnost,  kterou  je  přihrávka  na  lépe
postaveného spoluhráče ve stejné zóně a jako třetí možnost vede míček mimo
rozsah působení obránce, přičemž si jej stíní svým jeho tělem, aby získal nějaký
čas nebo vyhledal jiné úhly pro přihrávku.
Jakou  pozici  by  měl  zaujmout  vysunutý  útočník  při  příjmu  dlouhé
přihrávky od záložníků?
Boční pozice mu umožňuje vidět přihrávajícího, stejně jako obránce (a branku) za
sebou. Současně mu boční pozice umožňuje pokračovat v jeho útočném pohybu
mnohem  rychleji  (může  střílet  na  branku),  aniž  by  musel  ztrácet  čas  svým
otáčením.
Kdy vznikne ideální příležitost ve hře pro zahrání kolmé přihrávky?
To se děje bezprostředně po získání míčku od soupeře. Kolmá přihrávka je v této
situaci více úspěšná, protože většina soupeřů má stále ještě ofenzivní postoj a
proto žádný z našich útočníků není obsazen.
Jaké jsou úkoly dvou bránících záložníků?
Měli by tak omezit prostor a čas dvou ofenzivních záložníků soupeře, že nejsou
schopni komunikovat s  jejich vysunutým útočníkem a přihrát mu přesnou kolmou
přihrávku.

Cíle tréninku:

V útoku to jsou tyto hlavní cíle:

• Udržovat vysokou úroveň koncentrace během dvou intervalů po 5 minutách.

• Prokázat silnou dovednost komunikace a spolupráce. Hráč, který chce získat
míč, by měl vytvořit vizuální kontakt s držitelem míčku a vždy mu signalizovat,
kam má přihrát.

• Mít hlavu nahoru, zatímco driblujete s míčkem; po analýze situace s využitím
poznatků z hokeje pak vybrat nejúčinnější přihrávku.

• Dávat přednost kolmým přihrávkám před přihrávkami v zóně nebo driblingem.

• Vědět, co dělat dál, před tím, než obdržíte míček, abyste mohli pokračovat ve
hře tak plynně jak je to možné.



• Rychle přepínat z útoku do obrany po ztrátě míčku.

• Jakmile vysunutý útočník přijímá míček, jeho technika příjmu by měla zohlednit
další  krok  a  přítomnost  obránce  (viz  poslední  variaci),  aby  mohl  skórovat  co
nejrychleji.

V obraně to jsou tyto hlavní cíle:

• Rychle přejít z obrany do útoku, když získáte míček.

•  Udělat  kolmý  pas  pro  útočící  obtížným  pro  útočníky  tím,  že  systematicky
zmenšujete jejich prostor a čas.

•  Spolupracovat  při  obraně,  provádět  napadení  vždy  s  ohledem  na  pozici
spoluhráče.

• Přečíst si hru útočníků pro předvídání jejich záměrů v čase.

Opravné hry: Použijte 8. zjednodušenou hru pro 3 proti 3 (viz kapitola 5).

"Když  byl  vývoj  hráče  příliš  rychlý,  může  trpět  omezeními,  ale
když se ukáže, že je příliš pomalý, může být zpomalen on. "



4. zjednodušená hra
„Osvobození vězňů“

Vyznačte čtvercovou hrací  plochu o straně 22,90 m pomocí  kuželů v každém
rohu. Dva hráči jednoho týmu soutěží proti dvěma hráčům dalšího týmu. Třetí a
čtvrtý  hráč  týmu stojí  v úhlopříčných  rozích  hrací  plochy  (viz  obrázek).  Cílem
dvou útočníků je hrát 10 po sobě jdoucích přihrávek aniž by míček opustil hrací
plochu. Hráč s míčkem může přihrát na jeho spoluhráče v hrací ploše nebo na
jednoho  
z  jeho dvou spoluhráčů ("vězni"),  v diagonálně protilehlých rozích ("věznice").
Když vězeň dostává míček do branky svého vězení, je  osvobozen od setrvání
v této pozici, přesune se z "vězení" a dribluje nebo přihrává na jiného spoluhráče.
Přihrávající pak přebírá pozici ve "vězení."
Mezitím dva obránci ve hrací ploše dělají, co můžou, aby zabránili týmu v držení
míčku v úspěšné přihrávce. Každá přihrávka by měla být počítána dost hlasitě,
aby  byl  informoval  jak  trenér,  tak  soupeř o aktuálním stavu hry.  Když míček
opustí hrací plochu, je nařízen puš nebo selfpas s tím, že obránci musí být ve
vzdálenosti nejméně 3 metrů. Tým, který dokáže zahrát 10 úspěšných přihrávek
třikrát nebo udrží míček ve svém držení déle je považován za vítěze.

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

Jaké jsou vlastnosti dobré přihrávky?
-  Dobrá  přihrávka  vždy  najde  spoluhráče,  který  není  okamžitě  pod  tlakem
obránce.
-  Dobrá  přihrávka  není  provedena  příliš  brzy  nebo  příliš  pozdě  a  umožňuje
spoluhráči  hrát  s  míčkem  
v příznivějších podmínkách.
- Dobrá přihrávka má dostatečnou rychlost a byla zamaskována, aby nedovolila
obránci přečíst záměr přihrávajícího.



-  Dobrá přihrávka je obecně hrána po zemi, kde může být snadněji  a rychleji
zpracována než přihrávka vzduchem.

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

Proč by se neměly hrát přihrávky vzduchem, když je cílem udržet míč?
Přihrávky  hrané  po  zemi  jsou  rychlejší  a  lépe  zpracovatelné  než  přihrávky
vzduchem.

Řekněte mi, kdy vzniká ideální okamžik pro přihrávku v této hře?
Když  soupeř  dostává  útočníka  s míčkem  pod  plný  tlak,  měl  by  tento  raději
přihrát. To znamená, že přihrávka je vyvolána nutností.

Vysvětlete, co je úkolem hráče, který provedl úspěšnou přihrávku!
Ihned  po  jeho  úspěšné  přihrávce  by  měl  opustit  své  postavení  a  znovu  se
nabídnout v prostoru, který není kontrolován žádným soupeřem.

Když  je  cílem týmu udržet  míček  měli  byste  přihrát  do  běhu svému
spoluhráči, nebo přímo na jeho forhend?
K usnadnění příjmu míčku by tento měl být přihrán přímo do nohy spoluhráče.

Kdy musíte hrát  blížící  se míček přímo (s  jedním dotykem) a kdy se
rozhodnete jej zpracovat?
V případě, že vás soupeř napadá v okamžiku příjmu míčku, zahrajete přihrávku
z prvního dotyku a nezpracováváte ji, protože se jedná o riziko ztráty míčku.

V případě, že útočník ztratí držení míčku, co očekáváme, aby dělal?
Útočník  (stejně  jako všichni  jeho spoluhráči)  by měl  přejít  ihned k  obranným
funkcím bez vytvoření pauzy mezi útokem a obranou.

Kdy se útočník rozhodne udržet míček pod kontrolou a kdy preferuje jej
přihrát?
V případě, že není možnost přihrát, drží míček a dribluje, ale když je napadán
jedním nebo dvěma obránci, měl by přihrát na lépe postaveného spoluhráče.

Variace:

Používejte tyto varianty hry v následujícím pořadí:
1. Nakreslete středovou čáru pro rozdělení čtverce na dvě oblasti. Nyní se počítají
pouze přihrávky, které jdou z jedné oblasti do jiné, aniž by bylo zakázáno přihrát
ve stejné oblasti (ale bez získání bodu jako odměny).

2. Počítají se pouze dlouhé přihrávky na více než 10 m.

3. Pro zlepšení hry z prvního dotyku se počítají pouze přihrávky z prvního dotyku.

4. Každý hráč může být propuštěn z "vězení" pouze tehdy, když přihrávka na něj
je přesná (to znamená, že jde mezi brankové kužely v jeho rohu).



5. Místo toho,  aby stáli  v  malých "věznicích,"  každý z těchto čtyř  hráčů zvolí
pozici  jen  za  jednou  
z postranních čar, kde obdrží přihrávku od spoluhráčů.

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

6. Pouze jeden příjemce musí zůstat mimo hrací plochu a být vždy k dispozici pro
příjem přihrávky kdekoliv mimo hřiště (to je situace 3 proti  3 plus jeden hráč
mimo).

7.  Všichni  čtyři  vězni  musí  neustále  běžet  s  použitím  různých  rychlostí  a  v
libovolném směru kolem hrací plochy a být v pozici pro příjem míčku.

8. Pro zlepšení hry s bekhendem se počítají pouze přihrávky bekhendem.

9.  Chcete-li  zlepšit  příjem a  zpracování  vysokých  míčků,  jsou  vězni  uvolněni
pouze po přihrávce vzduchem.

10.  Trénujte  tyto  varianty  s  5,  6,  7  a  pak  8  hráči  v  každém týmu; zvětšujte
rozměry hrací plochy podle počtu hráčů. 

Cíle tréninku:

• Provádějte to jednoduše a soustřeďte se na vysoké procento úspěšnosti vašich
přihrávek;  vyhýbejte  se  situacím  1  proti  1  a  udržujte  míček  mimo  rozsah
působení jakéhokoli obránce.

•  Mějte  na  paměti  všechny  možnosti  před  tím,  než  přihrajete  míček.  Buďte
schopni  zvolit  nejefektivnější pohyb,  kterým  je  obvykle  přihrávka  na  hráče
nejdále od obránců.

•  Rozvíjejte  přesnost  a  rychlost  jakékoli  přihrávky  a  zároveň  se  snažte
zamaskovat její směr.

• Podívejte se také na cíle 1. zjednodušené hry v této kapitole a v následující
zjednodušené hře "Provádění přihrávek za sebou".

"Dokonalé  zvládnutí  dovednosti  neznamená,  že  hráč  ji  dokáže
používat ve správném okamžiku hry."



5. zjednodušená hra
PROVÁDĚNÍ PŘIHRÁVEK ZA SEBOU

Dva týmy po čtyřech hráčích soutěží v polovině prostoru mezi středovou čárou a
jednou 22,90 m čárou pro hokej 8 proti 8. Snaží se hrát bez ztráty držení míčku
tolik  přihrávek  jak  je  to  možné  na  vzdálenost  nejméně  10  m.  Platí  oficiální
hokejová pravidla.  Poté,  co si  jeden tým dokáže přihrávat  bez změny pozic a
funkcí,  umožní  toto  cvičení  útočníkům,  ale  také  obráncům  získat  důležité
zkušenosti. Po provedení nejméně 6 pokusů obou týmů ve stejných funkcích jsou
hráči vyzváni k diskusi o úrovni jejich výkonu. Aby tým vyhrál hru, má zahrát v 6
nebo 7 pokusech více dlouhých přihrávek než soupeři.

Variace:

• Zahrajte si hru na menší či větší ploše. V případě, že se hra hraje v úplné zóně
mezi středovou a jednou čtvrtinovou čárou, počítají se pouze přihrávky úderem.

• Po provedení přihrávky se musí přihrávající hráč přesunout do jiné části hrací
plochy  nejméně  
10 metrů od bývalého místa.

• Podívejte se na všechny varianty v zjednodušené hře "osvobození vězňů".

Cíle tréninku:

• Podívejte se na cíle v zjednodušené
hře  "osvobození  vězňů"  a  zabraňte
koncentraci  hráčů  v  blízkosti  míčku
s cílem učinit obranu obtížnější.

•  Číst  správně  hru,  abyste  mohli
správně  zvolit  nejúčinnější  možnost
přihrávky.

• Naučit se udržet míček v kritických
situacích,  například  když  obránci
praktikují presing nebo když je hráč s

míčkem natlačen do rohu hřiště.

• Vědět, kdy přihrát a kdy ne (pak driblovat místo přihrávky).

• Naučit se chránit míček tělem.

• Přidat šířku a hloubku do útoku s cílem roztáhnout soupeřovou obranu; útočníci
bez míčku by měli být neustále připraveni k příjmu míčku v těchto zónách hrací
plochy, která je pod menší kontrolou obránců.

•  Před  provedením  jakékoli  přihrávky  zajistit,  aby  bylo  vytvořeno  vizuální
ujednáním  mezi  hráčem  
s míčkem a příjemcem.

• Hrát jako tým a omezit individuální hru (zejména 1 proti 1) co možná nejvíce.



• Jak obránci,  umístit  více hráčů do blízkosti  míčku než útočníci;  číst  hru pro
předvídání dalších kroků ze strany útočících a podmínky jejich hry.

6. zjednodušená hra
Dribling přes koncovou čáru soupeře

Dva týmy po čtyřech hráčích soutěží mezi středovou a čtvrtinovou čárou v celé
šířce hokejového hřiště s cílem driblovat s míčkem pod kontrolou přes koncovou
čáru  (čtvrtinovou).  Hra  začíná  buly ve  středu  hrací  plochy.  Všechna  ostatní
pravidla jsou stejná jako oficiální pravidla.

Doba trvání hry: tři intervaly po dobu 3 minut, s přestávkami 2 minuty, v níž by si
oba týmy měly odpočinout a vypracovat taktiku pro hru na další 3 minuty.

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

Co mají 4 útočníci udělat, aby ovládali míček na brankové čáře soupeře,
kterou brání 4 obránci?
Když 4 útočníci hrají spolu, měli by tak dělat v kosočtvercové formaci. Dva z nich
zajistí  šířku,  jeden na pravé a druhý na levé straně,  zatímco další  dva zajistí
důkladnou hloubku. Zachování tohoto tvaru, zatímco neustále mění pozice, udělá
obranu pro 4 soupeře velmi obtížnou. Útočníci by měli vždy vyhledávat situace 2
proti  1  a  vyhýbat  se  situacím  1  proti  1,  které  mohou  dát  soupeři  možnost
protiútoku.

Která přihrávka je pro držitele míčku nejúčinnější?
Chcete-li podpořit držitele míčku ve snaze o kolmou přihrávku, měl by se jeden z
jeho spoluhráčů nabízet za obranou, kde dostane míček a skóruje. 

Jak by měl vysunutý útočník převzít míček?
Měl  by  přednostně  zaujmout  postranní  postavení,  které  mu  umožní  rychlé
pokračování útoku. Kromě toho tato pozice mu umožňuje mnohem lepší vidění a
skórování na konci hrací plochy.



Kdy musíme zrychlit a kdy zpomalit náš útok?
Změna rychlosti je žádoucí vždy, když se hraje v početní převaze (například 4
proti 3), nebo když se objeví mezera před hráčem s míčkem.
Zpomalení útoku je nutností, když se žádný ze spoluhráčů nenabídl v optimální
pozici, nebo když je většina z útočníků vyčerpána.

Kde je obecně na hrací ploše nějaký prostor k využití?
Obecně  je  nějaký  prostor  k  dispozici  na  opačné  straně,  než  kde  se  hraje  s
míčkem.  Tento  prostor  by  měl být  používán  systematicky  pomocí  dlouhých,
plochých a rychlých přihrávek do běhu spoluhráči.

Co bychom měli dělat, když soupeřova obrana presingem nefunguje?
Držitel  míčku  by  měl  předjímat  tlak  soupeře  a  přihrát  dozadu,  kam ustoupil
spoluhráč,  který  pak  přihraje  míček  vzduchem  na  neobsazeného  vysunutého
útočníka nebo záložníka.

Jaké jsou klíčové body pro realizaci úspěšného rozehrání?
Rozehrání  by  nemělo  obnášet  žádné  riziko.  Jeho  provedení  by  mělo  probíhat
rychle, než má soupeř čas obsadit všechny naše hráče. 

Co musí hráč vzít v úvahu při provádění volného úderu?
Měl by jej provést tak rychle, jak je to možné (zvláště když je jeden spoluhráč
neobsazený) a překvapit soupeřovu obranu, nebo to udělat velmi pomalu, aby
pečlivě prostudoval všechny možnosti přihrávek.

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

Kdy má obránce obsazovat soupeře a když prostor?
Způsob obsazování závisí  na vzdálenosti mezi obráncem a útočníkem. Když je
míček blízko, řekněme méně než 15 metrů, musí obránce obsadit svého soupeře
velmi těsně, více uvnitř a blíže k brance, než útočník. V případě, že je míček dále,
je obsazování méně těsné. To umožňuje obránci zachytit přihrávku v prostoru,
stejně jako přihrávky do nohy soupeře.

Jak má být obránce postaven ve vztahu k hráči s míčkem?
Neměl  by  mu  nikdy  čelit  v  čelní  pozici,  protože  to  dává  útočníkovi  možnost
porazit jej na obou stranách. Je lepší, když se s ním setká v boční pozici, která
mu umožňuje doprovázet útočníka, stejně jako vytlačovat jej do požadovaného
směru (např. směrem k postranní čáře nebo ke spoluhráči, který jej zajišťuje).

Jaké další prvky by měl obránce vzít v úvahu, když čelí situaci 1 proti 1?
Měl by vždy zahájit své napadání z pozice na špičkách (na bříškách chodidel),
udržet  váhu  svého  těla  rovnoměrně  rozloženou  na  obě  nohy,  pro  udržení
rovnováhy by neměl vzdálit obě nohy od sebe více než na šířku svých ramen a
mít jednu nohu před druhou. Měl by mít mírně ohnuta kolena, aby byl připraven
napadat v každé sekundě, když bude míček příliš daleko od hole útočníka. Při
provádění napadení musí být velmi rychlý a překvapit soupeře bez uvedení celé
váhy  těla na  přední  nohu,  protože  to  by  mu  bránilo  v provedení  druhého
napadení v případě, že první bylo neúspěšné. Zatímco pozoruje pečlivě míček (ne
hůl  soupeře),  měl  by  mít  přehled  o  ostatních  hráčích  soupeře  a také  



o  svých  spoluhráčích  v  blízkosti  míčku.  V případě,  že  jeho  napadení  bylo
úspěšné, měl by přejít co nejrychleji od obranného chování k útočnému.

Které úkoly má obránce, který se nachází v blízkosti situace 1 proti 1?
Bez ztráty pozornost o jeho osobním soupeři by měl předvídat možné selhání
jeho spoluhráče a pokrýt prostor ve svém dosahu, který by využil útočník.

"Je to všeobecně přijímaný fakt, že zlepšení výkonnosti částečně
souvisí  s  kvalitou  zpětné  vazby  dané  hráčům  po  dokončení
požadované hry." 

D. Millmann

Variace:

• Před soutěží ve výše popsané hře by měli mladí hráči trénovat její následující
variantu: každý tým má pět útoků, které začínají vždy z jejich koncové čáry. Když
se dotknou poprvé míčku, jejich soupeři zahájí obranu z opačné koncové čáry.
Útok končí buď gólem nebo ztrátou držení míčku útočníky. Obránci nesmí  hrát
protiútok po úspěšné obraně. Tým, který vstřelí více gólů z 10 útoků je vítězem.

• Vyspělejší hráči by měli trénovat na menší hrací ploše (zde lze snáze bránit)
nebo na mnohem větší hrací ploše (aby bránění bylo velmi obtížné).

• Tato varianta by se dala nazvat "Udělej to." Po skórování útočníci pokračují v
útoku. Okamžitě se otočí k útoku na opačnou branku, která by měla být bráněna
stejnými soupeři. Tým, který dokáže vstřelit více gólů za 5 minut hry, je vítězem.

• Místo útočení na dvě široké branky se útočníci nyní snaží skórovat do jedné z  6
m širokých branek, které se nachází v křídelních prostorech na obou koncových
čárách.

• Každý tým má v držení jeden míč. Pro skórování musí tým provést jeden míček
přes koncovou čáru soupeře a současně mít v držení také druhý.

• Hra se hraje se třemi týmy na dvou navazujících hřištích, to znamená, že mezi
oběma  čtvrtinovými  čárami.  Na  prvním  hřišti  je  hrána  hra  4  proti  4,  jak  je
popsáno  v  původní  verzi.  Jakmile  tým,  který  začíná  z  první  čtvrtinové  čáry,
zvládne  přejít  s míčkem  přes  středovou  čáru,  bráněnou  druhým  týmem,  tito
obránci  musí  ustoupit  a  zaujmout  pozici  na  čtvrtinové  čáře.  Mezitím  útočníci
pokračují  
v útoku ve stejném směru a čelí za středovou čárou dalšímu týmu 4 hráčů, kteří
brání druhou čtvrtinovou čáru.

Vyhraje tým, který je schopen dosáhnout gólu do obou branek (na středové a
čtvrtinové čáře) a na své cestě zpět skórovat znovu proti posledním obráncům na
středové  čáře  a  následně  proti  prvním  obráncům,  kteří  nyní  brání  první
čtvrtinovou čáru.



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

Lynne Spackmann



Cíle tréninku:

V útoku to jsou tyto hlavní cíle:

• Hrát v "kosočtvercové formaci" a zajistit šířku a hloubku útoku. 

• Zvedat hlavu při driblování s míčkem pro sbírání informací, které vám umožní
přihrát míček na nejlépe postaveného spoluhráče.

• Vědět, kdy změnit rytmus útoku, naučit se zrychlit ve správnou chvíli.

•  Naučit  se  být  k  dispozici  pro příjem míčku v části  hrací  plochy,  která není
kontrolována obránci;  tato  zóna je obvykle  ve větší  vzdálenosti  od míčku,  na
opačné straně hřiště než kde je míček.

• Vybírat nejefektivnější možnost přihrávky, neriskovat dlouhé přihrávky když je
pravděpodobnost úspěchu nízká.

• Vědět, co je správná možnost pro poražení obrany presingem.

• Vědět, jak rozehrát volné údery a selpasy úspěšně.

• Vyhýbat se vzniku situací 1 proti 1, která má malou pravděpodobnost úspěchu;
místo toho vytvářet situace 2 proti 1 díky systematické podpoře držitele míčku.

V obraně to jsou tyto hlavní cíle:

• Postavit se mezi soupeře a vlastní branku, zůstat blíže do středu hřiště než
soupeř.

•  Sledovat  herní  situaci,  pozorovat  zejména  míček,  ale  pamatovat,  aby  jak
soupeři, tak i spoluhráči byli ve vašem zorném poli.

• Zajistit šířku a hloubku vaší obrany.

• Předvídat úmysly hráče s míčkem.

• Sledovat herní situaci hry a nacvičovat kombinovanou obranu (těsně bránit v
přiděleném  pásmu),  zónovou  obranu,  nebo  obranu  „hráč  hráče“  s  neustálou
komunikací mezi všemi čtyřmi obránci.

•  Používat  boční  postavení  pro  napadení  útočníka,  který  má  míček  plně  pod
kontrolou.

• Udržovat vysokou úroveň koncentrace během hry.

"S hokejem se stane totéž co s hudbou: abyste přežili, musíte být
vždy v relaci s vývojem. Nemůžete zpívat věčně stejné písně. Je
nezbytné obnovit váš repertoár. "



7. zjednodušená hra
DLOUHÉ PŘIHRÁVKY ZE STŘEDU HŘIŠTĚ

Dva týmy pouze ze čtyř hráčů soutěží mezi dvěma čtvrtinovými čárami na hřišti
pro hokej 8 proti 8.  Hra trvá tři intervaly po 5 minutách. Začněte vhozením míčku
ve středu hřiště. Každý tým se pak snaží získat míček a přihrát jej, při současném
napadání týmem soupeře, přes jednu ze dvou branek (vytvořených z kuželů a 3
metry širokých), které jsou postaveny na koncové čáře na obou stranách branky
(v případě, že se používá hřiště 8 proti 8), nebo na velkém hřišti asi 13 metrů za
soupeřovou  koncovou  čárou (22,90  m čára).  Žádný  hráč  nesmí  opustit  hrací
plochu. Pro lepší průběh hry lze zařadit nějaké rezervní míčky na každé koncové
čáře, aby bylo možné bez odkladu znovu zahájit hru po dlouhé přihrávce. Zatímco
útočící tým dělá vše pro vytvoření dostatečného prostoru a získání nějakého času
pro přípravu dlouhé, přesné přihrávky, soupeři brání agresivně. Obránci se snaží
vždy přečíslit útočníky v zóně, kde se hraje s míčkem. Mladí hráči se rychle naučí,

že hned po úspěšném napadení je zde ideální příležitost k protiútoku s dlouhou
přihrávkou.

"Člověk  musí  žít  uprostřed  mezi  rizikem  a  bezpečností.  Riziko
vede k sebedestrukci, bezpečnost vede ke stagnaci. Mezi oběma
leží přežití a pokrok. "

Gunnar Breivik



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

Kdy vzniká možnost hrát dlouhou přihrávku?
Obecně se říká vždy ihned po získání míčku od soupeře. Inteligentní obránce,
před provedením jeho napadení, již analyzoval, co se děje před ním.
V  případě,  že  jeho  napadení  bylo  úspěšné,  ihned  hraje  kolmou  přihrávku  na
vysunutého útočníka nebo záložníka, kteří jsou nyní bránění s menší pozorností,
protože jejich obránci museli podporovat svou útočnou akci.

Mluvte o příjmu a ovládání míčku!
Před  tím,  než  přijme  míček,  by  měl  hráč  vědět,  co  s  ním  dělat.  Místo  jeho
ovládnutí ve statickém postavení by měl míček zůstat v pohybu, orientován do
určeného směru, ve kterém bude hra pokračovat (orientované ovládnutí).

Jaké jsou charakteristiky úspěšné kolmé (dlouhé) přihrávky?
První,  že  přihrávka  dosáhne  svého  cíle  (spoluhráče).  To  vyžaduje  kromě
dokonalého načasování, přesnosti a rychlosti i nejmenší výšku jak je to možné,
aby se usnadnilo ovládnutí míčku.

Variace:

Veďte hráče, aby se snažili o varianty v postupném pořadí (uvedeném
zde):
1. Neutrální hráč podporuje tým v držení míčku.

2. Alespoň tři  přihrávky by měly být zahrány uprostřed hřiště předtím, než je
provedena dlouhá přihrávka.

3. Pátý útočník se nabízí za jednou ze dvou branek pro příjem dlouhé přihrávky a
pak dokončí útok vystřelením na branku.

4.  Místo  pátého  útočníka  jako  v  předchozí  variantě  obránce nyní  zůstává  v
blízkosti branek z kuželů a snaží se zachytit dlouhou přihrávku do jedné z branek.

5. Hrajte stejnou hru (variace 4) na menším hřišti.

6. Dva útočníci, sledováni jedním obráncem mezi nimi, jsou umístěni za každou
ze  dvou  branek  
z kuželů. Jejich cílem je zachytit dlouhou přihrávku ze středu hřiště přes jednu
z branek. Obránce se snaží o opak.

7. Odstraňte branky z kuželů, ale zachovejte umístění dvou útočníků více či méně
na stejném místě, asi 13 metrů za 22,90 m čárou při hře na velkém hřišti, nebo
na koncové čáře, když budete hrát na hřišti pro hru 8 proti 8. Po  obdržení dlouhé
přihrávky musí útočníci skórovat i přes aktivní práci jednoho obránce a brankáře.

8. Hrajte jako ve variaci 7, ale přidejte druhého obránce. Díky jeho přítomnosti
oba obránci mohou nyní obsazovat těsně.

9. Hrajte jako ve variaci 8, ale přidejte třetího obránce, který se chová jako volný
hráč (zametač) za dvojicí jeho obránců, které zajišťuje.



10.  Povolte  kterémukoli  záložníkovi  opustit  vymezenou  plochu  po  každém
úspěšném příjmu  a  zpracování  kolmé  přihrávky  na  jednoho  z vysunutých
útočníků.

11. Viz variantu 10. Pouze záložníci  mohou skórovat.  To jim ukládá povinnost
podporovat  jejich  vysunuté  útočníky  bezprostředně  poté,  co  byla  provedena
kolmá přihrávka.

12. Povolte kterémukoli hráči, aby si vyměnil v průběhu vývoje hry své postavení
a funkci s jiným spoluhráčem.

13. Zahrajte si  variantu 12 s 5 záložníky v každém týmu. Tímto způsobem je
každý tým  složen  
z 11 hráčů: brankář, zametač, dva těsně bránící obránci, 5 záložníků a 2 vysunutí
útočníci.

Cíle tréninku:

• Splnit cíle tréninku předchozích zjednodušených her.

•  Snažit  se  provést  dlouhou  přihrávku  bezprostředně  po  získání  míčku  od
soupeře.

• Naučit se zamaskovat směr přihrávky.

• Analyzovat herní situaci před příjmem míčku s cílem zjistit, zda je možná dlouhá
přihrávka. 

•  Vždy  vyhledávat  možnost  dlouhé  přihrávky,  ale  když  se  pro  její  provedení
nezdá být pravděpodobné, že povede k úspěchu, zapomenout na to a místo toho
si vybrat hru, která zajišťuje vašemu týmu držení míčku.

•  Jako  obránci,  snažte  se  snížit  prostor  a  čas  hráče  s  míčkem  a  jeho
doprovodných hráčů; po získání míčku rychle přepínat do útoku.

Opravné hry:
• Použijte 2., 5. a 7. zjednodušenou hru pro týmy, tvořené 2 hráči, 5., 8. a 10. 
zjednodušenou hru pro týmy, tvořené 3 hráči a 3. zjednodušenou hru pro týmy 
složené ze 4 hráčů.

"Překážka nebo obtíž je pouze příležitost ke zlepšení a pokroku."



8. zjednodušená hra
STŘELBA, OBRANA A PROTIÚTOK

Vytvořte  dva týmy po čtyřech  hráčích,  kteří  budou soutěžit  v  jedné  polovině
hřiště  6  proti  6 nebo  
8 proti 8. Použijte oficiální branku a přidejte dvě 3 m široké branky z kuželů na
středové  čáře  nebo  
13 m za 22,90 m čárou. Je také dobré přidat jednoho neutrálního brankáře pro
každý tým. Zahajte hru s buly na středu čtvrtinové čáry. Oba týmy si hodí mincí
pro určení, který z nich bude nejprve útočit na oficiální branku a který se bude
snažit  skórovat  prostřednictvím přihrávky  z jakékoli  vzdálenosti  přes  jednu ze
dvou branek z kuželů. Za jakékoli porušení pravidel konzultujte pravidla hry pro 7

proti 7 nebo 8 proti 8 (v závislosti na věku hráčů). Doba trvání hry: čtyři intervaly
po 5 minutách; v každém intervalu si týmy mění strany a branky.

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

Které faktory ovlivňují vaše rozhodnutí, zda vystřelit  na branku nebo
přihrát spoluhráči?
Existuje  mnoho  faktorů,  které  je  potřeba  zvážit,  například  vzdálenost  mezi
hráčem s míčkem a brankou, střelecký úhel, pozice, počet a chování spoluhráčů
v blízkosti branky, postavení brankáře v brance nebo mimo ní a konečně i počet,
postavení a chování obránců před brankou.

Když  je  vystřeleno  na  branku,  jaké  jsou  úkoly  ostatních  útočníků  a
obránců v blízkosti branky?
Každý  z nich  by  měl  předvídat  možný  odraz  a  snažit  se  postavit  takovým
způsobem, aby byl schopný skórovat nebo odehrát míček z trestného kruhu. Jít
příliš blízko k míčku je častá chyba útočníků, zatímco se obránci snaží odehrát
míček vždy k některé z postranních čar.
Vzhledem k tomu, že je zde nedostatek času nebo příliš  mnoho hráčů kolem
blížícího se míčku, měl by být míček hrán z prvního dotyku.

Proč vždy bránící týmy dosáhnou lepší skóre než útočící?



To má něco do činění s rychlým přemístěním po ztrátě držení míčku. Obecně
útočníci potřebují více času pro přepnutí na bránění, než obránci na přepnutí do
útoku.



Útočník má stěží čas a prostor na zakončení jeho útoku vystřelením na
branku, protože obránce na něj vyvíjí velký tlak. Co by měl udělat, aby
získal výhodu proti jeho obránci?
Když provádí fingované vystřelení nebo jakýkoliv falešný pohyb tělem, obecně
získá nějaký čas pro zakončení svého útoku.

Které rady byste dal svým útočníkům, když je nařízen roh pro ně?
Míček by měl směřovat do oblastí, které mají brankář a obránce problém ovládat.
Útočníci by se měli pohybovat v kruhu, aby se dostali pryč od svých obránců a
najednou, když míček přichází, jít mu vstříc s rychlostí, agresivitou a odvahou.

Které rady byste dal svým obráncům, aby se zabránilo úspěchu útočníků
z rohu?
Nikdy se neschovávat za soupeřem. Postavte se na stejnou úroveň s útočníkem,
ale blíže k brance (na straně k brance).
Vždy sledujte  očima soupeře,  ale  i  míček.  Postavte  se tak,  abyste  viděli  oba
najednou.
Nikdy nečekejte na míček, než k vám přijde. Lepší je se s ním setkat hned, jak
jste si jisti s jeho rychlostí a dráhou. Předvídejte situaci a předskakujte soupeře.
Nezapomeňte komunikovat s ostatními obránci.

Dej mi 2 základní pravidla pro rozehrávku pušem!
1. Čím rychleji je rozehrání provedeno, tím méně času má soupeř pro postavení
své obrany.
2.  S  rozehráním na vlastní  polovině  nikdy  neriskujte.  Proto  je  vhodné přihrát
dozadu.

Které rady byste dal svým obráncům, když rozhodčí nařídil volný úder v
blízkosti vaší branky?
Ihned poté, co rozhodčí nařídil volný úder, požádejte jednoho obránce, aby se
postavil za míček.
Tímto způsobem nás útočníci nemohou překvapit a my získáme nějaký čas pro
zorganizování naší obrany a obsazení spoluhráčů hráče s míčkem. Sledujte vždy
míček a nikdy se od něj neodvracejte.

Co hráč musí vzít v úvahu při provádění volného úderu?
Měl  by  jej  provést  tak  rychle,  jak  je  to  možné  (zvláště  když  spoluhráč  je
neobsazený) a překvapit soupeřovu obranu, nebo to udělat velmi pomalu, aby
pečlivě  prostudoval  všechny  možnosti  přihrávek.  V  závislosti na  vzdálenosti
směrem  k brance  je  provedeno  vystřelení  na  branku,  nebo  je  provedena
přihrávka na neobsazeného spoluhráče, který je v lepší pozici.

Cíle tréninku:

• Snažte se o cíle z předchozích zjednodušených her pro týmy o čtyřech hráčích. 

• Vědět, jak hrát efektivně ve střelecké zóně soupeře.

• Sledovat systematicky odrazy od brankáře.

• Vědět, jak dobře provádět rohy, trestné rohy, volné údery, rozehrávky pušem a 
selfpasy.

• Získat zkušenosti v budování obranného postavení.



• Získat zkušenosti ve střeleckém kruhu.

• Vědět, jak se bránit, aniž by byl nařízen trestný roh.

Opravné hry:
Podívejte se na některé z předchozích zjednodušených her, stejně jako na "Hry
pro základní dovednosti a způsobilosti" (kapitola 3).

9. zjednodušená hra:
BRÁNĚNÍ V OSLABENÍ (3 PROTI 4)

Hra se hraje na hřišti 30 m x 35 m. Tým ze 4 hráčů útočí na 30 m širokou branku
z  kuželů,  bráněnou  
pouze 3 soupeři, protože čtvrtý obránce zůstává při útoku 4 proti 3 hráčům mimo
hřiště za brankou jeho týmu z kuželů. On může vstoupit do hřiště pouze když jeho
3 spoluhráči získali míček a pak přihráli zpátky k němu.
Současně se zpětnou přihrávkou na něj jeden z bývalých 4 útočníků běží za jeho
brankovou čáru a zůstane tam až do doby, než jeho tým, nyní v oslabení, získá
opět držení míče.
Hráči jsou povinni rotovat na postech obránců.
Vzhledem k těmto specifickým pravidlům bránící tým nikdy neprovádí protiútok,
což poskytuje novým obráncům čas organizovat svou obranu, aniž by byli nuceni
rychle přepnout z ofenzívy do obrany.

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

Kdy by se obránce nikdy neměl pokoušet napadat držitele míčku?
V případě, že míček je v držení útočníkem ve více či méně centrální pozici pak
má napadení malou šanci, aby bylo úspěšné, protože hráč s míčkem má širokou
škálu možností pro jeho příští útočný tah.

Kdy nastane ideální okamžik pro 3 obránce, aby zahájili jejich kolektivní
obranu?
Když je míček přihrán na křídlo,  obránce nejblíže k němu by se měl rychle k
němu  přiblížit  a  to  ne  



v čelní, ale v boční pozici, aby mu nabízel nebo jej nutil proniknout do prostoru v
blízkosti postranní čáry, kde jsou jeho útočné možnosti a čas omezeny.

Jaké jsou funkce dalších dvou obránců, když je křídlo napadáno jejich
spoluhráčem?
Druhý obránce zaujímá pozici v blízkosti napadajícího obránce, ale trochu ustoupí
ve srovnání
 s prvním obráncem s cílem zajistit jej  v případě úspěšného proniknutí křídla.
Svým druhým okem předvídá možnost šikmé přihrávky na spoluhráče útočníka,
který je k němu nejblíže, zatímco třetí obránce v úrovni s druhým se pouze snaží
zachytit  přihrávku  směřující  na  třetího  útočníka.  Čtvrtý  útočník  (nejdále  od
držitele míčku) je ten, kterému obrana věnuje méně pozornosti.

10. zjednodušená hra
4 PROTI 2 S CENTRY A TEČOVÁNÍM

Použijte pravidla 11. zjednodušené hry pro 3 proti 3 (viz kapitola 5) se dvěma
výjimkami:
Hra je nyní hrána týmy o čtyřech hráčích a pouze s jedním míčkem pro oba týmy.
Dva hráči každého týmu začínají jako křídla a dva začínají uprostřed hrací plochy.
Tým, který získá míček po úvodním buly, přihrává na jedno z jeho dvou křídel,
která jsou obsazena křídly soupeře. Jakmile křídlo dokáže ovládat míček ve svém
vymezeném pásmu na tři  po sobě jdoucí  dotyky, může postoupit bez odporu!
Poté,  co  dorazí  na  úroveň  kruhu,  centruje  míček  na  jednoho  z  jeho  dvou
spoluhráčů v středovém pruhu. Tito dva spoluhráči by jej  měli podpořit během
jeho driblování s cílem vystřelit tečováním.
Jsou  ale,  nicméně,  pokryti  dvěma  obránci  ve  středovém  pruhu.  Zpočátku
nepoužíváme brankáře. Po 10 útocích si čtyři hráči každého  týmu mění pozice,
dokud se všichni nevystřídají na všech třech možných pozicích.



"Umění  zvládnout  různé  hráče  svého týmu není  nic  jiného,  než
umět spojit jejich myšlenky."



Variace:

Veďte hráče, aby se snažili o varianty v postupném pořadí (uvedeném
zde):

1. Hra je hrána nejdříve bez obránců. Oba týmy útočí, každý má míček (jak je
popsáno  
v 1. zjednodušené hře pro 3 proti 3 v kapitole 5).

2.  Když útočníci  dokáží  často  vystřelit  tečováním,  udělejte hru více složitou a
hrajte pouze s jedním míčkem. Jednomu ze dvou středových hráčů soupeře je
dovoleno bránit jako hráčem v poli, zatímco druhý zůstává na středové čáře.

3. Sledujte variantu 2, ale obránce má hrát jako brankář; brankář může bránit
pouze s oběma nohama na brankové čáře.

4.  Neexistují  žádná omezení  pro oba obránce ve středovém pruhu,  jakmile  si
uvědomí, že jejich tým neútočí. Obecně lze říci, že jeden z nich rychle běží do
branky, kde hraje jako brankář, zatímco druhý se snaží obsazovat střed.

5. Zahrajte si podle pravidel původní hry (popsáno výše).

6. Zahrajte si originální hru se dvěma neutrálními brankáři (viz obrázek).

7. Křídla si mohou vybrat mezi centrem a střelou na branku, která je bráněna
brankářem.

8.  Křídlo,  které  nemá míček,  se  může  připojit  ke  svým dvěma útočníkům ve
středovém pruhu a podílet se na vstřelení gólu (což je situace 3 proti 2).

9.  Hrajte  jako  volnou  hru  s  výjimkou,  že  gólu  může  být  dosaženo  pouze
tečováním.

Cíle tréninku:
Použijte stejné cíle jako pro 1. zjednodušenou hru pro 3 proti 3 (kapitola 5).

Opravné hry:
Použijte 1. zjednodušenou hru pro 3 proti 3.

"Je těžké pochopit něco, co jste dosud nezažili."



ZJEDNODUŠENÉ HRY 5 PROTI 5

Následující  zjednodušené  hry  umožňují  trenérům  prezentovat  svým  hráčům
problémy, které jsou běžné ve hře 8 proti 8 a 11 proti 11.

1. Využitím 8 zjednodušených her 
Přečtěte si prosím znovu prvních osm zjednodušených her pro 4 proti 4. Všechny
tyto  hry by měly být hrány podle  stejných pravidel  (včetně stejných rozměrů
hřiště a délky trvání zápasů); stačí přidat ještě jednoho hráče do každého týmu.

Cíle tréninku a opravná cvičení také zůstávají stejná pro tyto těžší a složitější hry
v porovnání s cvičeními, uvedenými v předchozích zjednodušených hrách pro hru
4 proti 4. Zaměřte se na obranné zkušenosti, které se lze naučit z prvních
8 zjednodušených her, než postoupíte k tréninku zjednodušených her 5 proti 5!

9. zjednodušená hra
5 PROTI 5 S RYCHLÝM ÚTOKEM

Hřiště pro hokej 8 proti 8 má tři stejné zóny (22,90 m x 50 m). Hra je zahájena ve
středové zóně nebo oblasti. Zde se čtyři hráči z každého týmu snaží udržet míček
na čtyři a později na pět po sobě jdoucích přihrávek. Pokud to tým dokáže (nebo
ještě vyšší počet přihrávek), musí jeho hráči přihrát na jejich vysunutého útočníka
v blízkosti  branky soupeře.  Hráči  (útočníci  stejně jako obránci), nesmí  opustit
středovou zónu hřiště dříve, než je míček přihrán do útočného pásma. Po příjmu a
zpracování  dlouhé  přihrávky  musí  hráč  umístěný  v  koncové  zóně  čekat  na
podporu  spoluhráčů  (kteří  přijdou  ze  středové  zóny  po  provedení  kolmé
přihrávky), protože  jemu  není  dovoleno  skórovat.  Závěr  útoku  je  bráněn
neutrálním brankářem a záložníky soupeře, kteří by měli vyběhnout ze středové
zóny ihned po dlouhé přihrávce. Tým, který vstřelí více gólů po 10 buly ve středu
hřiště je vítězem.



Variace:

Hra se hraje bez "vysunutého" hráče. Všech pět hráčů týmu zůstává ve středu
hřiště. Tým může opustit střed hřiště a zaútočit na branku pouze po dosažení tři
(později pěti) po sobě jdoucích přihrávek. Všechna ostatní pravidla jsou stejná.

Cíle tréninku:

Jsou stejné jako pro 8. zjednodušenou hru 3 proti 3 a 3. zjednodušenou hru 4 proti
4 (dříve v této kapitole).

Opravné hry:

Jsou  velmi  podobné  8.  zjednodušené  hře  3  proti  3  (viz  kapitola  5)  a  3.
zjednodušené hře 4 proti 4 (dříve v této kapitole).

"Cesta k úspěchu je pokryta mnoha překážkami, porážkami a
zklamáním."



10. zjednodušená hra
KOLMÁ PŘIHRÁVKA NA HRÁČE V KRUHU.

Tři obránci hrají uvnitř D (kruhu) se dvěma spoluhráči v obraně před nimi  proti
třem útočníkům. Tři útočníci mají za cíl dopravit míček z místa mimo střelecký
kruh k jednomu ze dvou vysunutých útočníků, kteří dělají všechno, aby se uvolnili
pro  přesnou  kolmou  přihrávku  uvnitř  D  a  pak  skórovali  tečováním  nebo  po
zpracování míčku.

Když jeden z 5 obránců získá míček, musí je odehrát přes 22,90 m čáru.

Doba trvání hry: 4 krát 5 minut s výměnou funkcí a pozic mezi oběma týmy.

"Mysl je jako padák, funguje, pouze když je otevřena."



SOUTĚŽE PRO ÚROVEŇ 4: KOMPLETNÍ HOKEJOVÝ TEST

Doporučujeme použít kompletní hokejový test dvakrát v sezóně, na jejím začátku
a  na  konci,  abyste  měli  srovnání  mezi  výkonem hráčů  na  začátku  a  později
v sezóně - a prostřednictvím tohoto srovnání mít pravdivý výsledek o stupni jejich
zlepšení.

Toto je jednoduchý test mezi různými skupinami šesti hráčů. Hodnotí v globálním
kontextu u hráčů nejen technické, taktické a fyzické schopnosti, ale také hodnotí
ostatní  podstatné  aspekty  výkonu  
v hokeji jako efektivních strategií pro správné vnímání, předvídání, porozumění
nebo komunikaci se spoluhráči, dělání rozhodnutí a zvládání stresu.

TEST OBSAH TESTU SOUPEŘENÍ MEZI HRÁČI

1 2 proti 2 s protiútokem 1/6 proti 2/5, 3/4 proti 1/6, 2/5 proti
3/4

2 1. test Desetiboje 1 proti 6, 2 proti 5, 3 proti 4

3 2. test Desetiboje 1 proti 5, 2 proti 4, 3 proti 6

4 2 proti 2 se 4 protilehlými
brankami

1/4 proti 2/6, 3/5 proti 1/4, 2/6 proti
3/5

5 3. test Desetiboje 1 proti 4, 2 proti 3, 5 proti 6

6 4. test Desetiboje 1 proti 3, 2 proti 6, 4 proti 5

7 2 proti 2 na dvě široké
branky

1/5 proti 2/6, 3/4 proti 2/6, 1/5 proti
4/4

8 5. test Desetiboje 1 proti 2, 3 proti 5, 4 proti 6

9 6. test Desetiboje 1 proti 6, 2 proti 5, 3 proti 4

10 3 proti 3 se 4 protilehlými
brankami

1/2/3  proti 4/5/6

11 7. test Desetiboje 1 proti 5, 2 proti 4, 3 proti 6

12 8. test Desetiboje 1 proti 4, 2 proti 3, 5 proti 6

13 3 proti 3 s protiútokem 1/2/4 proti 3/5/6

14 9. Test Desetiboje 1 proti 3, 2 proti 6, 4 proti 5

15 10. test Desetiboje 1 proti 2, 3 proti 5, 4 proti 6

16 3 proti 3 se dvěma
širokými brankami

1/3/6 proti 2/4/5

          



Bodování pro Desetiboj: Za každý vyhraný test desetiboje dostane hráč 1 bod.

Bodování pro testy Triatlonu 2 proti 2: Za každou ze tří zjednodušených her,
které tým vyhraje, každý hráč tohoto týmu dostane 2 body.

Bodování pro testy Triatlonu 3 proti 3: Za každou ze tří zjednodušených her,
které tým vyhraje, každý hráč tohoto týmu dostane 3 body.

Konečné  pořadí: hráč,  který  získá  nejvíce  bodů  v  16  testech  je  vyhlášen
vítězem ze šesti účastníků. Pokud mají dva hráči stejný počet bodů v závěrečné
klasifikaci, bod 10 z Desetiboje slouží jako tiebreaker.
Dva hráči, klasifikovaní jako nejlepší z jedné skupiny, můžou vyzvat další vítězné
dva  hráče  dvou  dalších  skupin,  aby  mohlo  být  vyhlášeno  nakonec  pořadí  na
prvních 6 místech.
(První dva hráči skupin A, B, a C hrají nový turnaj, stejně tak udělají třetí a čtvrtí
hráči z každé skupiny a pátí a šestí hráči z každé skupiny).

"Váš nejlepší výkon přijde, pokud se budete blížit k nasazení s
dětskou otevřeností."

L.Moorhouse / L.Cross



Tři nebo čtyři krát během sezóny můžete nahradit trénink triatlonem 5 proti 5,
aby 12 a 13 let staří hráči dostali příležitost soutěžit ve stresujících podmínkách
ve  většině  běžných  situací  z hokeje  
8 proti 8.

TRIATLON 5 PROTI 5

1. hra: OVLÁDÁNÍ MÍČKU PŘES KONCOVOU ČÁRU SOUPEŘE

• Hra se hraje ve střední části hřiště 8 proti 8 a začíná buly.

• Cílem pro oba týmy je driblovat s míčkem přes koncovou čáru soupeře o šířce 
50 m.

• Doba trvání zjednodušené hry: tři intervaly po třech minutách.



 

2.  hra:  DLOUHÉ
PŘIHRÁVKY ZE STŘEDU HŘIŠTĚ

• Bez opuštění  středu hřiště pro
hokej 8 proti 8 se každý tým snaží
přihrát přes jednu ze dvou branek

z  kuželů  (3  m  širokých)
nacházejících  se  v  blízkosti  obou
brankových  tyčí  na  soupeřově
koncové  čáře  (simulující  pozici
útočníků,  kteří  očekávají  kolmé
přihrávky).

• Chcete-li ušetřit čas, mělo by být
k dispozici  několik  rezervních
míčků. 

• Doba trvání: 3 krát 3 minuty.

3. hra: SKÓROVÁNÍ, OBRANA A PROTIÚTOK

• Buly ve středu hřiště.

• Jeden tým útočí na branku.

• Jiný tým ji brání a podniká
protiútoky s přihrávkou přes
jednu  z  2  branek  z kuželů
umístěných  7  m  za
čtvrtinovou čárou

•  Doba  trvání:  4  krát  3
minuty.  Každé  3 minuty  si
oba týmy vymění postavení
a funkce.

•  Je  doporučeno  používat
brankáře.

"Trenéři se ještě stále koncentrují více na obsah tréninků, než na
jejich styl výuky."





TRIATLON 5 PROTI 5
SOUTĚŽE MEZI TÝMY O 5 HRÁČÍCH EUROPA proti OCEANII

FRANCIE  SKOTSKO  POLSKO
AUSTRÁLIE  NOVÝ ZÉLAND  FIDJI

1. HRA: PŘES BRANKOVOU ČÁRU SOUPEŘE (3X3 MIN.)

Hřiště Utkání Výsledek
1 POL-AUS
2 FRA-NZ
3 SCO-FDJ

2. HRA: DLOUHÉ PŘIHRÁVKY ZE STŘEDU HŘIŠTĚ (4X3 MIN.)

Hřiště Utkání Výsledek
1 POL-NZ
2 FRA-FDJ
3 SCO-AUS

3. HRA: SKÓROVÁNÍ, OBRANA A PROTIÚTOK (4X3 MIN.)

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

Poznámka: Není dovoleno měnit složení jakéhokoliv týmu v průběhu soutěže.

HOKEJ 8 PROTI 8

Hřiště Utkání Výsledek
1 POL-FDJ
2 FRA-AUS
3 SCO-NZ



Hokej 8 proti  8 je považován za ideální most,  který dovede 12 a 13 let staré
hráče  z  populární  hry  
6 proti 6 směrem k plné hře.

PRAVIDLA HOKEJE 8 PROTI 8
Stávající pravidla pouze určují ty konkrétní pro soutěž 8 proti 8. Proto jakákoli
okolnost,  která není zahrnuta v těchto pravidlech, je řešena po nahlédnutí  do
oficiálních pravidel PH.

1. Počet hráčů / tým:
Hokej 8 proti 8 je považován za ideální soutěž pro hráče ve věku 12 a 13 let.
Vytváří pevný most směrem k hokeji 11 proti 11.

Tým je tvořen pouze 10 hráči. Osm z nich je současně zapojeno do  hry. Všech 10
hráčů se musí zúčastnit soutěže.

"Život člověka (trenéra) bez neustálého revidování jeho
každodenní práce 
nestojí za to žít."

Johann Wolfgang von Goethe



2. Hrací plocha:

Hokej 8 proti 8 se hraje na tři čtvrtiny oficiálního hokejového hřiště, mezi jednou
koncovou čárou a nejvzdálenější čtvrtinovou čárou s použitím branek normální
velikosti. Jedna z nich je umístěna na středu čtvrtinové čáry a druhá zůstává na
původním místě.
Střelecké kruhy jsou normální velikosti.

3. Trestný roh:

Během  trestného  rohu  čtyři  obránci  včetně  brankáře  vybíhají  zpoza  jejich
koncové  čáry.  Ostatní  
4  obránci  se  mohou účastnit  trestného rohu vyběhnutím od středového bodu
hřiště v okamžiku, kdy je míček rozehrán útočící stranou.

4. Doba trvání hry:

Soutěž trvá 2 poločasy po 35 minutách s 5 minutovou přestávkou.

5. Rozhodování:
Pro podporu rozhodčích by měla být soutěž 8 proti 8 řízena dvěma rozhodčími
mezi 16 a 18 lety.

"Děti se naučí 10% z toho, co čtou, 20% z toho, co slyší, 50% z
toho, co vidí a slyší 

a 90% z toho, co dělají"



John Whitemore

POPULÁRNÍ "OPRAVNÉ HRY" PRO HOKEJ 8 PROTI 8

Hra se hraje na oficiálním hřišti přes jeho šířku od jedné postranní čáry k druhé.
Tým skóruje, když jeden z jeho 8 hráčů převede míček na holi přes koncovou čáru
soupeře.

Brankáři  mohou hrát  s plnou výstrojí  po celém hřišti  a  mají  právo hrát  míček
jakoukoli částí těla.

Cíle tréninku:

•  Zvládnout  prostřednictvím  inteligentní  hry  bez  míčku  a  díky  dlouhým  a
přesným přihrávkám po šířce do pohybu pohyb v útoku.

•  Po  příjmu a  kontrole  míčku v  méně bráněné části  hřiště  vyhledávat  rychlé
pronikání  nebo  situace  
2 proti 1.

• Zajistit hloubku v útoku stejně jako v obraně.

• Aplikovat osobní obranu v částech hřiště, kde se hraje s míčkem.

"Čím více zvýšíte rychlost, tím je větší problém zajistit přesnost."



PROČ JSOU HOKEJOVÉ ZÁPASY 8 PROTI 8 LEPŠÍ PRO DĚTI VE VĚKU
12 A 13 LET NEŽ OFICIÁLNÍ SOUTĚŽ 11 PROTI 11?

1.  Každý  hráč  se  dotkne  míčku  častěji  a  tak  je  více  zapojen  do hry.  Tato
intenzivnější  účast  nejen  zvyšuje  technickou  a  taktickou  výuku,  ale také
umožňuje  trenérovi  mládeže  shromažďovat  přesnější  informace  o  výkonu
každého hráče, stejně jako jeho týmu jako celku.

2. Ačkoli  parametry prostoru a času jsou téměř přesně stejné jako v hokeji  11
proti 11 (213 m2 pro hráče ve hře 8 proti 8 a 207 m2 pro hráče ve hře 11 proti
11), hra 8 proti 8 zajišťuje lepší učení (a usnadňuje hladký přechod k regulérní
hře 11 proti 11), protože tam je jen 16 hráčů v poli. S menším počtem hráčů na
hřišti  se  základní  herní  situace objevují  častěji,  ale  konfrontují  mladé hráče  s
méně složitými problémy než ve hře 11 proti 11. Hráči se proto můžou cítit více
schopni,  což  vede  
k sebevědomí a zároveň i k větší motivaci učit se ještě více.

3. Hra na menším hřišti (zejména z důvodu menší hloubky hřiště) umožní, aby
mladí hráči dokázali přihrát kterémukoli hráči na hřišti (něco, co je nemožné najít
v  jejich  hře  na  velkém  hřišti,  zejména  
u dívek). Tento aspekt stimuluje jejich vizuální vnímání.

4. Soutěž 8 proti  8 proto napomáhá mladým hráčům rozvíjet správné návyky,
které pak využijí ve hře 11 proti 11. Není pochyb o tom, že je mnohem snazší
úspěšně integrovat hráče do hry 11 proti  11 poté,  co  byl  vystaven dva roky
jednodušším problémům hry 8 proti 8. 

5. Všichni mladí brankáři mezi 12 a 14 lety raději hrají hokej 8 proti 8 než klasický
hokej 11 proti 11. Proč? Stejně jako jejich spoluhráči i oni mají možnost hrát s
míčkem častěji,  protože  do  hry  je  zapojeno  méně  hráčů a  protože  se  míček
vyskytuje častěji v blízkosti branky. Proto získají více zkušeností za kratší čas.
6. Díky tomu, že se s míčkem častěji hraje v blízkosti branky, útočníci, obránci a
také brankáři získají více cenných zkušenosti v rozhodujících částech hřiště, kde
jakákoliv chyba nebo úspěšná akce může změnit výsledek hry. V hokeji 8 proti 8
mají více příležitostí se učit řešit stresové situace, protože všechny situace jako
např. střelba na branku nebo jít na útočné a obranné dorážky se objevují častěji
než v klasické hře.

7. S pouze osmi hráči v týmu je hra méně přerušovaná a s míčkem se hraje více
času.  Vzhledem  
k  menším  vzdálenostem  v hokeji  8  proti  8  je  méně podnětů  na  anaerobní
odolnost, co v této fázi vývoje hráče musí být považováno za pozitivní.

8. Hokej 8 proti 8 se hraje takticky stejným způsobem jako klasická verze hry.
Obecně  je  tým  tvořen  
3  útočníky,  3  záložníky,  jedním obráncem a  brankářem.  Chybějící  jedna  linie
uprostřed  stimuluje častou  změnu  z obránců  na  útočníky,  kteří  mají  méně
prostoru na  pomoc  v  obraně  nebo  k  podpoře  útoku.  Proto  hokej  8  proti 8
vychovává všestrannější hráče, kteří jsou schopni dobře hrát v různých pozicích.

"Trénink je proces rozvoje prostřednictvím postupně rostoucích
nároků."

L. Moorehouse



9.  Práce  trenéra  mládeže,  který  obecně  není  moc  zkušený,  je mnohem
jednodušší. Učí se za jednodušších podmínek (méně hráčů, ale častější kontakt s
míčkem, méně složité herní situace) analyzovat výkon jednotlivých hráčů a týmu
jako celku, stejně jako způsobům, jak programovat obsah pro další trénink. Větší
možnosti v analýze usnadňují nalezení vhodných řešení problémů.

10.  Co je  platné  pro  trenéra  platí  i  pro  rozhodčí.  Uvedení  logického průběhu
mládežnických  soutěží  do  praxe  bude také nepochybně přínosem pro  úroveň
rozhodování v dlouhodobém horizontu. Stejně jako trenér a jeho nebo její mladí
hráči,  mladí  rozhodčí  také  rostou  pomalu  tváří  v  tvář  stále  obtížnějším  a
složitějším problémům do regulérní  verze hry,  což zajistí,  že se cítí  schopni v
každé fázi jejich vývoje jako rozhodčího.

11. Diváky, zejména rodiče, opravdu baví koukat na hru 8 proti 8 více než na tu
tradiční,  protože  je  to  jednodušší  sledovat.  Vzhledem  k  tomu, že  je  více
brankových příležitostí pro oba týmy, je to víc vzrušující.

V neposlední řadě, rodiče vidí své dcery a syny v držení míčku častěji, vidí více
úspěšných zásahů než v plné hře a více možnosti ke skórování.

"Koučování  je nástroj  pro optimalizaci  potenciálu lidí  a výkonu.
Velení,  požadavky  
a pokyny nemůžou produkovat udržitelnost optimálního výkonu. "

John Whitmore



PRINCIPY HOKEJE 8 PROTI 8 

Náhodnému pozorovateli se může hokej někdy zdát složitý. Ve skutečnosti to je
neobyčejně jednoduchá hra, když byly jednou zvládnuty a pochopeny základní
pojmy, dovednosti a pravidla.

Hra má dvě odlišné fáze:

1. Útočná fáze, když někdo z vlastního týmu má míček

2. Obranná fáze, když má míček soupeř

Cíle (individuální a týmové) pro každou fázi jsou následující:

1. Útočná fáze
• Udržet míček.
• Dostat míček dopředu a proniknout nepřátelskou obranou při  nejbližší

příležitosti.
• Vytvořit střelecké a gólové příležitosti.
• Góly.

2. Obranná fáze
• Získat zpět míček při nejbližší příležitosti.
• Zabránit, aby byl míček hrán nebo dopraven dopředu, tj. aby nepronikl

vlastní obranou.
• Zabránit soupeři ve střelbě nebo ve vytvoření gólových příležitosti.

Vyhněte se inkasování gólů (předcházejte gólům před jejich inkasováním).

Následující schopnosti jsou nezbytné pro dosažení cílů v útočné fázi:

• Ovládání míčku a klid, když máte míček.

• Schopnost běžet s míčkem.

• Schopnost driblovat s míčkem a obehrát soupeře.

• Schopnost přihrát.

• Schopnost přijmout a poté zpracovat blížící se míček.

• Schopnost vytvořit a využít příležitost ke vstřelení gólu.



V obranné fázi:

• Schopnost obsazovat hráče.

• Schopnost odklánět, směřovat a uzavřít soupeře.

• Schopnost zachytit a napadat.

• Schopnost nedovolit vytvářet gólové příležitosti a zabránit ve vystřelení.

• Efektivní obrana branky.

Každá fáze má svůj vlastní požadovaný styl hry:

1. Útočná fáze je proměnlivá, výbušná a kreativní.

2. Obranná fáze je disciplinovaná, organizovaná a bezpečná.

Zjednodušeně, tyto dvě fáze stanovují zásady pro hraní zápasů.

1. V útoku jde o držení, rychlost, podporu, pronikání, koncentraci, šířku a 
pohyblivost.

2. V obraně jde o hloubku, zbrzdění, rovnováhu, soustředění, organizaci, 
bezpečnost a rychlost.



PŘEHLED

Pro efektivní hru hokeje 8 proti 8 musí hráči pochopit cíle, styly a principy hry,
které jsou od nich vyžadovány v průběhu různých fází hry a v různých oblastech
hřiště. A co je nejdůležitější, efektivní týmová hra závisí na jednotlivých hráčích,
na jejich zvládnutí základních technik a dovedností a jejich správném provádění.

Pevný  most  mezi  učením složitějších  situací  a  jejich  uplatňováním ve  hře  je
uveden v této kapitole. Zde je velký výběr zjednodušených her a jejich opravných
cvičení  především  pro  vyladění  technických  aspektů,  ale  navíc  tato  kapitola
buduje  spojení  mezi  pochopením  konkrétních  situací  a  aplikací  
v oficiální soutěži hokeje 8 proti 8.
Trénink a soutěže jsou vždy považovány za celek, z nichž jedna část  je
pevně  spojena  s  další.  Trénink  orientovaný  na  hru, který  najdete  v  této
kapitole, stimuluje mladé hráče skrze možnosti objevování více než dělání
návodů a školení (tak často pozorovaných u jiných přístupů k hokeji mládeže),
jejichž obsah je izolován od soutěžení a je především orientován na předvídatelné
situace.

"Kdo  je  nejvíce  zbytečný  hráč  v  našem  týmu?  Ten,  kdo  není
schopen velet a ani neumí poslouchat "

Johann Wolfgang von Goethe


