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Všechna práva vyhrazena.  Žádná část této publikace nesmí být reprodukována nebo přenášena  
v jakékoliv formě  a jakýmkoli způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií, 
nahráváním nebo jakýmkoli jiným systémem vyhledávání nebo načítání bez písemného souhlasu 
společnosti  vydavatele.  
 
Poděkování patří mnoha hráčům, trenérům a sportovním vědcům všech úrovní  a různých sportů, 
kteří mě inspirovali k rozšíření a prohloubení mých hokejových znalostí a tak mi poskytli zdroje pro 
tuto knihu.  
 
V této knize byly použity slova „on“,  "jeho" nebo "jemu" pro snadné pochopení, ale jsou určeny pro 
hráče mužského i ženského rodu.  
 

Speciální poděkování si zaslouží především švýcarský fotograf Alfred Wälti, španělský fotograf 
Alfredo Ferrer, jakož i Federazione Italiana Hockey, která nabídla fotografie jejich vynikajícího 
profesionála Marco Massettiho bez jakýchkoli poplatků.  
 
 

 

 
 
 

Všechny obrázky byly navrženy s www.easy-sports-software.com  
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Poznámka překládajícího: 

 

Materiál, který máte před sebou, vznikl přeložením knihy Horsta Weina.  Obsahuje kompletní model 

přípravy dětí v pozemním hokeji. Měl by jej prostudovat každý trenér, který chce, aby děti, které 

vede, jednou vyrostly v kvalitní reprezentanty nebo hráče týmů dospělých v jeho klubu. 

 

Autor knihy ponechává dostatečný prostor pro individuální přístup každého trenéra, ale některé 

zásadní věci bychom, dle mého názoru, měli akceptovat všichni.  

 

 

V české verzi byly použity fotky autorů: V. Stachovský, V. Hána, Z. Hladík, D. Hrazdíra, I. Vošahlíková, 
Z. Jan 
 

 

Materiál neprošel ani redakční ani jazykovou úpravou. 

 

 

Vladimír Poludvorný 

únor 2013 
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Poznámka:  
Pro program koučování hráčů ve věku 16 let a více (úroveň 5), prosím  konzultujte knihy "Hokej", 
která byla publikována ve španělském jazyce Národním olympijským výborem Španělska v roce 1992, 
"Rozvoj herní inteligence ve fotbale",  která byla vydána v anglickém jazyce Reedswain (USA) v roce 
2004, nebo první  multimediální knihu koučování Horsta Weina o protiútoku (118 stran) v německém 
jazyce (2011).   


