
Příprava dětí do 10 let - zásady 

Do 10 let 

Platí to co v tréninku 1. stupně: Nabídka pro účastníky tréninku musí být zajímavá a pestrá. 

Trénink začíná vždy hrou !!  (není nutná speciální zahřívací část u dětí do 10 let!!). Hrou je myšlena 

hra ve formě soutěže (2:2, …).  

Teprve po 10´ začne trenér střídat jednotlivé součásti z plánu tréninku. 

 

HLAVNÍ ZÁSADA:  hráč musí být vždy v pohybu s míčem 

 
Dívky / chlapci 6-10 let  základní trénink 2 x za týden, délka 90 min. 
    hrubá forma jednoduchých technik,  všestrannost a obecná koordinace,   

  úvod do vytrvalosti, předtaktika a základní taktiky, získávání zkušeností.  
 
Dívky / chlapci 6 – 10 let = etapa základního tréninku:  

Popis:    v základním tréninku probíhá poznávání a výuka jednotlivých prvků v jejich  
    jednoduchém provedení. To znamená: bez tlaku soupeře,   v jednoduché  
    formě a pomalým tempem. Jde o koordinační základní trénink, nácvik hrou,  
    nácvik bez presu, cvičení se všestrannou nabídkou tělesného pohybu, cvičení  
    pestrá a uspokojující zvědavost, jde o získávání vlastních zkušeností,  
     jednoduché formy techniky, základy jednotlivých taktik, diferencovaná  
                                           nabídka tréninku.  
 
Obsah tréninku dívky + chlapci  9 – 10 let:   

Technika:     prohloubení a automatizace již naučených prvků, vedení míčku před sebou  
      forhendem (čelní) a změny vedení z čelního na vedení po straně, běhy v  
     obloucích, zastavení se a následná akce, všechny druhy nahrávek, hlavně  
     úderem a pušem, obehrání přes nohy soupeře a kolem již stojící levé nohy  
     soupeře, jednoduché obehrání vpravo a vlevo, chránění míčku uhýbáním  
     (vyhýbáním), blokováním soupeře tělem, chránění míčku proti vypíchnutí.  
     Střelba na branku, speciální trénink brankáře, kombinace ve dvou.  

     
Taktika:     poziční chování na malém hřišti (hlídání pozice), pozorování hry jiných týmů,  
     individuální taktická rozhodnutí;  standardní situace, útok jednotlivce, hra a  
     pohyb mimo dosah (3 : 1), přečíslení 3 : 1, jednoduchá taktika skupin.  Pohyb  
     ve hře, herní varianty s míčkem pro a proti.  

   
Kondice:    obecné ovládání těla, obecná koordinace, hry s honěním spoluhráče,  
     překážkové dráhy, mentálně-motorická koordinace, základní vytrvalost,  
                                           obecná škola běhu.  

 
Často pozorované chyby trenérů:  

 trénink pod tlakem (v dlouhodobé paměti hráče je pak prvek uložen s menšími 
zkušenostmi a vytvoří bloky v dalším tréninku).  

 příliš brzký nácvik jednotlivých forem techniky (nastává pak příliš velké korigování 
chyb, hráč musí absorbovat příliš velké množství informací, musí u něj dojít ke ztrátě 



koncentrace na klíčové body, následně ve vývojovém tréninku již není možná žádná 
korekce – hráč již má zafixovány špatné návyky).  

 hráč nebude kondičně připraven, nebo bude připraven jen nedostatečně pro 
koordinované práce (chybí základy pohybu pro budoucí úkoly = selhání přijde později, 
tělo nedostalo žádné potřebné podněty pro pohyb a tak se snižuje jeho vývoj).  

 

Hokejová část 

Při nácviku techniky bychom měli speciálně pamatovat na skutečnost, že člověk (a tedy i hráč) se 

nejsnadněji zlepší v tom, co dělá rád. 

Je proto nutné, aby trenéři maximálně využívali zábavné a soutěživé formy nácviku – pochopitelně při 

zachování metodiky nácviku (mluvíme o soutěživosti nejenom v případech soutěží jednotlivců, ale i 

skupin). 

Základním cílem hry není nic jiného, než vstřelení branky soupeři! Proto jako základní prvek nácviku 

techniky má být nácvik s míčkem před tělem hráče. To umožňuje hráči korigovat předcházející chyby 

nebo chybičky při příjmu míčku a současně mu dává i možnost provádět pohyby zaměřené na 

oklamání soupeře. A tento druh vedení míčku má ještě jednu podstatnou výhodu: poskytuje hráči 

podstatně širší možnost periferního vidění.  

Základní činnosti jednotlivce: 

Pro všechny druhy přihrávek – nácvik přihrávek úderem, pušem, bekendem, zameteným úderem 

1. Přihrávka z lehkého pohybu na spoluhráče v lehkém pohybu  přípravka 

2. Přihrávka z klusu na spoluhráče v lehkém pohybu   přípravka 

 

Zpracování míčku 

1. Zpracování míčku v mírném pohybu     přípravka 

2. Zpracování míčku v rychlejší chůzi     přípravka 

 

Dribling 

1. Dribling v mírném pohybu a v rychlejší chůzi    přípravka 

 

Odebírání míčku soupeři – pro všechny druhy nácviku – postavení proti soupeři čelně, soupeř je na 

mém forhendu, soupeř je na mém bekhendu: 

1. Nácvik odebírání míčku soupeři v mírném pohybu a v rychlejší chůzi přípravka 

 

Pro všechny druhy nácviku střelby – střelba položeným úderem, pušem, bekhendem 

1. Nácvik střelby forhendem i bekhendem v mírném pohybu a v rychlejší chůzi přípravka 

 

Základní skupinové činnosti:  

Obsahuje 4 programy: 

A. Hry pro minihokej 

3:3 na hřišti 22 + 6m x 50m  

Branky hájí 1 brankář. Jsou 2m široké a 8m od sebe. Bez brankáře je vzdálenost branek 15m od 

sebe. Jsou v tom pruhu 6m za půlící nebo čtvrtinovou čárou. 



Branky lze posunout na vzdálenost 20m a pak je nutno dát přihrávku do branky = nácvik přesné 

přihrávky pro útočníka. 

Příprava pro hru: 

1. Absolvování  1. stupně (driblink, přihrávání) 

2. 3 útočníci hrají ve vymezené ploše s cílem dát gól do kterékoli ze 2 branek. 

a. Lze omezit časem nebo počtem akcí = např. 10x, 10x s povinností hrát bekhendem atd.)  

b. Následně lze zařadit brankáře – jednoho !! 

c. Následně lze zařadit 1 obránce – bez brankáře  (a opět postupně s omezením např. časem) 

d. Následně lze zařadit 1 obránce a 1 brankáře (opět bez časového omezení nebo s časovým 

limitem) 

e. Následně lze zařadit 2 obránce atd. až po minihokej 3:3 

 

B. 1:1 na 4 branky 

a. Začínáme s bully, pak je cílem dát gól do proti branky. Po gólu nebo překonání brankové čáry 

jde další dvojice. 

b. Dosažené góly lze ohodnotit různým způsobem – ale: dosažení gólu do branky po forhendu 

bránícího hráče je vždy ohodnocena více! 

c. 2:2 – detto jako 1:1 = na stejné ploše 

d. 3:3 – detto na stejné ploše 

Ve všech hrách dostávají hráči body (1:1 vítěz 1 bod, 2:2 vítězové 2 body, 3:3 vítězové 3 body – 

vede to ke kolektivní hře. 

Tento postup vyžaduje hodně času, ale je to perfektní testování hráčů. 

 

C. Opakování cvičení z 1. stupně. Slouží pro odstranění chyb v základních činnostech!! 

 

D. Zjednodušení hry 3:3 včetně triatlonu 3:3 s opravami chyb. Obsahuje 8 her 3:3 

 

Po každé soutěži musíme okamžitě zařadit korekční cvičení (pro odstranění chyb jedince), tj. cvičení 

jsou individuálně voleny! A pak zase soutěž. 

Tím jsou hráči neustále motivováni – vědí, že za chvíli budou opět soutěžit a snaží se chyby odstraňovat! 

 

Pohybová příprava 

Základní trénink znamená „trénink základů pohybu“, je tedy mnohostranný, ne jenom přizpůsobený 

pozemnímu hokeji.  V popředí tréninků dětí od 6 do 10 let stojí z hlediska motoriky rozvoj tělesných a 

pohybových smyslů. 

Mnohostranný trénink je cílevědomým tréninkem, když je věnována pozornost základům. 

 

Základní trénink = trénink koordinace 

Technika je prezentací specifických řešení úkolů. Čím lepší je řešení, tím lepší jsou pak základy. 

Základy se skládají ze schopností orientace, rozlišovacích schopností, schopností reakce a schopností 

rytmizace – zkráceně schopností koordinace, které se dají natrénovat.  

 

 

  



Trénink koordinace pod lupou 

V základním tréninku učíme děti jednoduché pohyby: kroužení rukami, balancování, obraty, padání, 

chytání, poskakování, lezení a šplhání, plazení, běhání, přeskakování, výskoky, házení s cílem 

zvládnutí dalších nových pohybů tím, že nácvik těchto pohybů zařazujeme do tréninku.  

Jak trénink techniky, tak i trénink koordinace sleduje metodické postupy: variuje, kombinuje a 

rytmizuje tak moc, jak to je jenom možné.  

 

Metodika tréninku koordinace:  

Variace: výuka různých možností pohybu, pendlování nejdříve s míčem na basketbal až k míčkům na 

tenis 

Kombinace: současné pohyby prováděné před i za tělem, současné házení a pendlování s míčem 

Rytmizace: Každý pohyb má svůj takt, výskoky v rytmu tleskání trenéra 

Není nic dobré mimo toho, co člověk dělá! 

 

Příklady tréninkových forem jsou jako návody pro vlastní experimentování. Dejte každému dítěti 

možnost si i v tréninku koordinace zkoušet, hledat a nacházet. Pokud v každém tréninku bude 20 – 30 

minut věnováno tréninku koordinace, tak to přinese velké pokroky. 

 

Posilovací cvičení trupu 
Silová cvičení jsou pohyby s odporem, které mají za následek nárůst svalové hmoty. Při cvičeních 

nedochází k překonávání odporu rázem, ale pozvolna. 

 

U mladých sportovců v období růstu je ale nutno doporučit opatrnost, aby přehnaným cvičením 

nedošlo k poškození organizmu. Je nutno omezit vytrvalostní cvičení a nedělat čistě silová cvičení. 

Jako základní princip ve vývojovém věku musí platit, že je nutno zabránit krajnímu výdeji síly. Trenér 

tudíž připustí jen přiměřená silová cvičení krátkého trvání bez násilného namáhání. Naproti tomu 

dává přednost cvičením pružnosti s odpovídajícími přestávkami na zotavení. 

 

Základní vzor pro tréninkovou jednotku 

Hokejová část 

1. Úvod do tréninkové jednotky – úvodní část tréninku 

- Hra na rozehřátí (baba, „mrazík“, soutěže skupin, hra s větším lehčím míčem) – cca 10´ 

- Stačí krátké protažení 

- Abeceda – do této věkové kategorie včetně není nutná (ale lze ji občas zařadit) 

- Různá běhací cvičení – člunkový běh, hokejky na zemi v řadě za sebou – jejich přebíhání 

v různých variantách, rychlé starty, soutěže skupin, jednotlivců proti sobě – viz část 

trénink koordinace a posilovací cvičení trupu + část „Kondice“ základního modelu 

 

2. První část s hokejkou = vybíráme z části: základní činnosti jednotlivce 

- Dribling na místě, vedení míčku různým směrem, forhendem, bekhendem, otočka 

s míčkem, nadhazování,… 

- Přihrávky ve dvojicích (krátká vzhlednost – puše, delší – golfák, zametený úder), nejdříve 

ve stoje (co nejméně), pak v pohybu (lehký pohyb, klus), s důrazem na náběh pro balonek 

(lehký pohyb, klus), zpracování – důraz na pevné držení hole, aby míček nevyskočil) 



- Cvičení na techniku – slalomy, opičí dráha, klička doleva, doprava, obhození, nácvik 

zvedání balonku přes hůl pro překonání soupeře, nácvik krytí balonku 

3. Druhá část = vybíráme z části: základní skupinové činnosti 

- Obranná činnost – cvičení jeden na jednoho, krytí nohou v kruhu – aby nebyl nájezd 

- Útočná činnost – cvičení jeden na jednoho, 2:1, 2 na brankáře 

- Dále hry 2:2, 3:3, klasická hra 5:5 (pouze jako tréninkový zápas mezi sebou), ujasnění 

postavení hráčů na hřišti 

- Nájezdy - důležité nacvičovat tuto situaci, jak pro hráče, tak pro brankáře 

- Základní taktické pokyny – co dělat když my rozehráváme, co dělat, když rozehrává 

soupeř, pokyny pro brankáře (speciální trenér gólmanů a vysvětlit základy), jak řešit 

situaci v obranném kruhu, jak v útočném, zdůrazňovat a naučit děti, že důležitý je pohyb 

těch bez balonku (ideálním prostředkem jsou skupinové hry – příklady materiál Wein) 

- Možnost samorozehrávky (selfpas) – stále si to všichni neuvědomují 

4. Závěrečná část 

- Výklus, buď klasicky, nebo formou hry 

- Protažení – hlavně kompenzační cviky na záda, protažením nohou 

 

Důležité v hlavní části hokejová cvičení proložit hrou, zpestří to tréninkovou jednotkou, děti na závěr 

hlavní části rády hrají tréninkový zápas proti sobě, pokud mají trénink 2krát týdně, alespoň na 

jednom tréninku by hrát měli. Příliš cvičení bez zábavy je akorát otráví. Hodně rádi při tréninku sdělují 

své zážitky – mít chvilku v pauzách je poslouchat, komunikovat s nimi i o těchto věcech. Je třeba děti 

hodně chválit, být pozitivní! 

 

Kondiční/pohybová část 

- Především trénink obratnosti, rychlosti a koordinace 

- Cvičení reaktivnosti 

- Posilování formou různých her – děti spolu vozí trakaře (ve dvojicích), páka (pro srandu, 

ale zároveň výzva, protože je to soutěž), přetlačovaná ve dvojicích, žabáky, výskoky,… 

- Hry na trénování rychlosti a částečně i vytrvalosti 

 

  



STREČINK  = Cvičení kloubní pohyblivosti 

 

Uvolňovací cvičení je nutno považovat za nedílnou součást tréninkového procesu.  Úkolem těchto 

cvičení je vyrovnat a obnovit přechodný proces poklesu funkčních schopností jednotlivých orgánů a 

celého organizmu hráče, který je způsobený sportovním výkonem. 

Současný tréninkový proces charakterizuje vysoké tréninkové zatížení i účast na značném počtu 

soutěžních zápasů. Proto je nutno rozvíjet optimální schopnosti regulace svalového napětí s cílem 

maximálního uvolnění svalové činnosti. 

Svaly, které v tréninku zatěžujeme, sílí a mohutní. To znamená, že i v klidu mají větší napětí a 

tendenci se zkracovat. Zatímco svaly mohou mohutnět, šlachy a úpony svalů zůstávají stejné, jsou 

zvýšeně namáhány jak v klidu, tak i v akci. Chronické přetěžování úponů a šlach vede k různým 

potížím a zraněním. Právě cviky pro kloubní pohyblivost (uvolňovací cviky) a zvláštním protahováním 

se snažíme zmírnit trvalý tah (svalovou kontrakci). 

Strečink = cvičení bez dynamických prvků s určitou výdrží v dané poloze.  

Snahou těchto cvičení je protahovat jednotlivé svaly popřípadě svalové skupiny tak, že se je snažíme 

prodloužit pasivně vlastní vahou těla a v různých polohách. Je to především cvik statický, bez 

komíhání a změny napětí. Při těchto cvičeních se musí hráč cítit příjemně, cvičení nesmí bolet a 

v příslušných svalech má hráč cítit příjemné teplo. Bolestivý pocit vyvolá totiž ihned obranné stažení 

svalu a tedy pravý opak toho, čeho chceme dosáhnout. Při cvičeních je potřeba se soustředit na 

protahovaný sval a danou pozici a tam vydržet stanovenou dobu. 

Aby se hráči mohli na protahované svaly soustředit i duševně, mely by odpadnout veškeré rušivé vlivy 

a všechny ostatní svaly by měly být uvolněné. Dále uvedené uvolňovací cviky doporučuji zásadně 

zařazovat před tréninkem i po tréninku, podle potřeby i mezi jednotlivými složkami tréninkového 

procesu (v přestávkách, případně odpočinkových fázích), ale také při soutěžích, mezi zápasy nebo 

podle aktuální potřeby nebo pocitů hráčů. 

Desatero správného protahování pro hráče 
 

1. Ke cvičení přistupuj naprosto uvolněný a soustředěný 

2. Soustřeď se na ty svalové skupiny, které budou zatěžovány 

3. Z počátku se omezuj pouze na „lehký strečink“ (vhodné je počítání sekund) 

4. Cviky prováděj do polohy, která je Ti příjemná, bez bolesti a přílišného napětí 

5. Při cvičení se vyvaruj trhavých pohybů, hmitů. Nesnaž se tímto způsobem zvýšit rozsah 

pohybu 

6. Po zvládnutí lehkého strečinku zařaď superstrečink, avšak pouze podle svých individuálních 

schopností (stále bez pocitu zvýšeného napětí či dokonce bolesti) 

7. Dýchej přirozeně, pravidelně, nikdy nezadržuj dech  

8. Protahovací cvičení zařazuj před i po tréninku 

9. Po zranění protahuj s větší opatrností 

10. Dodržuj vymezený čas pro jednotlivé typy strečinku: 

Lehký strečink   do 20 sekund 

Superstrečink   20 sekund a výše (až do 60 sekund) 



 

Kdy protahovat 

Protahovat hráč může před i po tělesné námaze, v každém prostředí, při každé příležitosti: 

- Ráno, před denním zaměstnáním nebo školou 

- Po dlouhém stání nebo sezení 

- Když se cítí „ztuhlý“ 

- V různých částech dne 

- Po tělesné únavě 

- Pokud chce získat pocit svěžesti 
 

Proč protahovat 

Protahování uvolňuje tělesně i duševně, uzdravuje kondičně. Má vliv na: 

- Zvětšení pohybových možností 

- Uvolněnost celého organizmu 

- Zabraňuje zranění 

- Má vliv na koordinaci svalů 

- Usnadňuje namáhavou činnost 

- Vytváří tělesné sebevědomí 

- Povzbuzuje krevní oběh 

- Podporuje celkový dobrý pocit 
 

Na co dbát 

Každý nový způsob tréninku je třeba se správně naučit i zažít. Při strečinku by měl hráč dosáhnout 

příjemného a uspokojujícího pocitu. Proto postupujeme zvolna, zprvu lehkým strečinkem. Po 

pravidelném zařazování protahovacích cvičení se svalstvo asi po 2 týdnech stává schopnějším 

k protažení, proto můžeme prodloužit čas na 20-30 sekund. Je potřeba se neustále vyvarovat  všech 

trhavých pohybů, protože vedou ke „tvrdnutí“ svalu. Je nesmírně důležité protahovat všechny 

svalové skupiny, které jsou v pozemním hokeji zatěžovány. Dále musí trenér naučit hráče správné 

technice jednotlivých cviků, tj. zaujetí správné výchozí polohy se soustředěním na určitou 

protahovanou oblast svalstva.  

 

 

Z metodických materiálů DHB a H. Weina sepsal Vladimír Poludvorný 

Listopad 2012 

 


