
Příprava dětí do 6 a 8 let - zásady 

 

Do 8 let: 

+ v závěru materiálu pokyny pro přípravu dětí do 6 let a začátečníky: 

Trénink začíná vždy hrou !!  (není nutná speciální zahřívací část u dětí 6-8 let!!). Hrou je myšlena hra ve 

formě soutěže (2:2, …).  

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

 

ZÁSADY:  

a. hráč musí být vždy v pohybu s míčem 

b. vždy soutěží maximálně 2 hráči 

c. nelze potlačovat individuální sklony – míček je hráče  

 

 

Metodika německého hokejového svazu (DHB) stanovuje pro tuto věkovou kategorii: 

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 dívky + chlapci 6 – 8 let:   
       

Technika:     vedení míčku forhendem, zastavovat se při vedení míčku, driblování  forhend  
       - bekhend, nahrávka, pušování;  položený úder, příjem míčku na forhend  
    čelně a po stranách, příjem míčku na bekhend, dát důraz na nácvik obehrání.  
 
Taktika:       úvodní poznatky z taktiky:  vpravo = forehand = silná stránka  
                                                                                                    vlevo = bekhend = slabá stránka 

             vlastní pravá strana = levá strana soupeře 
                                                            dopředu = ofenzíva = útočení 
                                                            dozadu = defenzíva = obrana  
          blízko = malý prostor na reagování, ale rychlý  

         pohyb (tah, řešení)   
      větší vzdálenost = dobrý prostor na  

        reagování, ale dlouhá cesta vpřed  



                                           poziční rozvoj vpravo / vlevo / vpředu / vzadu,  
      postavení pro zahájení hry vlastní a soupeře,          
                                           standardní situace (volný úder, selfpas apod.)  
                                           potřebné pro zápas 

Kondice:         obecné ovládání těla, obecná koordinace, hry s honěním spoluhráče,  
                                           překážkové dráhy  

  
 

Hokejová část 

 

Schopnosti a charakteristiky pro přípravu pro věkovou kategorii 6 – 7 let 

- hodně pohybu, koordinace, motorická zdatnost s a bez míčku a hole 
- intervaly práce s krátkou dobou pozornosti 
- svět fantasie 
- sám uprostřed (já jsem centrem ) 

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

1. Přihrávka z lehkého pohybu na spoluhráče v lehkém pohybu   

 

Zpracování míčku 

1. Zpracování míčku v mírném pohybu      

 

Dribling 

1. Dribling v mírném pohybu     

 

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  

 

Pro všechny druhy nácviku střelby – střelba pušem, bekhendem 

1. Nácvik střelby forhendem v mírném pohybu   

 

1. Stupeň (6-8 let) 

Obsahuje 7 programů: 

A. Driblování  

B. Střelba   

C. Hry v labyrintu (v bludišti) 

D. Hry pro nácvik individuální obrany  

E. Hry z jiných sportovních odvětví (rozvoj kondice a koordinace) 

F. Hra 2:2 (včetně triatlonu 2:2) 

G. Hry dle individuální představy trenéra 

 

Nabídka pro účastníky tréninku musí být zajímavá a pestrá 

 

 



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. 

 

  



Děti do 6 let + úplní začátečníci: 
 
od nejmenších do 6 let (bambini)  přípravný trénink  1 x týdně 60-90 min.   

 
zvykání si na hůl, míček a hřiště, herní přístup k hokejovému vybavení,    
všestrannost a  koordinace.  

 
Děti do 6 let + začátečníci (Bambini) = etapa přípravného tréninku:  
 
Popis:                předností přípravného tréninku je včasné uvedení hráče do hokeje a včasná  
    koordinační příprava. Hlavním znakem je konstrukce přechodu ze světa her do  
                                           reálného světa.  
 
Obsah:       
 
Technika:     výuka prvků potřebných pro hru na góly, nahrávky, pušování, zpracování míčku  

    forhendem čelně, jednoduché vedení míčku.  
 

Taktika:          jenom, když to rychlost výuky dovolí, hra se střelbou na branku, odpovídat na 
dotazy co možná nejjednodušeji.  

 
Kondice:                 obecné ovládání těla, všeobecná koordinace, hry s honěním spoluhráče, hry se 

všemi druhy míčů (minimálně 50% hokej).  
 
 
Z metodických materiálů DHB a H. Weina sepsal Vladimír Poludvorný 
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