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Rámcový tréninkový plán U10 - mladší školní věk  

 

1. Specifický hokejový kondiční trénink  

 
 1.1.  Vytrvalostní trénink  
 v mladším školním věku jsou nejpříznivější podmínky pro získání pohybových dovedností a zlepšení 
koordinačních schopností – to znamená, že vytrvalost (mimo vytrvalosti získané mimochodem) ale 
není speciálně trénována.  

 ⊗ vhodné tréninkové metody s intervalovým typem zatížení: (malé hry, štafety, běhy podle 
čísel, běh po všech čárách hokejového hřiště atd.  

 ⊗ 8-9 letí by měli být schopni 8 až 10 minutového běhu => postupně zvládnout vytrvalostní běh 
5; 7,5 a 10 minut. 

  
 1.2.  Trénink síly  
⊗ hravá cvičení ve dvojicích (tahání, protlačování), hry s chytáním jednoho z dalších hráčů   

s „trestem“ např. kliky, chůze v hlubokém dřepu apod.)  

 
 ⊗ viz také přednáška „Vytváření herního napětí“, Behrmann (listopad 2004)  
 

 1.3.  Trénink rychlosti  
 ⊗ zařazovat na začátku tréninkové jednotky  
 ⊗ zařazen do koordinační části: jako kyvadlové běhy (tam a zpět): zakopávání, skipink, 

přeskakování, běhy s poskoky, poskakování bokem  
 ⊗ sprint a trénink agility  

 hry s chytáním jednoho z dalších hráčů, štafetové běhy, skoky (např. přes hůl položenou na 
zemi)  

  

 2. Trénink techniky – osvojování základních forem - bez tlaku soupeře - ve hrách a cvičeních  
 
 2.1.  Vedení míčku  

 ⊗ forhendem po straně (přímo, zatočení vlevo, zatočení vpravo). Míček v blízkosti hole  
 ⊗ zastavení bekhendem z forhendového vedení po straně (otočením hole)  
 ⊗ zatočení doprava bekhendem  
 ⊗ bekhendem po straně (doprava, dopředu a dozadu)  
 ⊗ vedení střídavě forhendem a bekhendem (ve stoji, v chůzi, v běhu)  
 ⊗ vedení míčku zakrytím za tělem  
 ⊗ čelní vedení míčku před tělem 
  

 2.2.  Přihrávky  
 ⊗ tahem (pušem) forhendem z bočního postavení ve stoji 
 ⊗ pušem forhendem z čelní pozice ve stoji  
 ⊗ pušem bekhendem z bočního postavení ve stoji  
 ⊗ pušem forhendem z bočního vedení na forhendu (ve směru běhu dopředu, doleva a doprava)  
 ⊗ pušem bekhendem z čelního vedení míčku   
 ⊗ pušem forhendem z bočního vedení na forhendu s pravou nohou vepředu 

⊗ příklep, zametený úder  
  

 2.3.  Chytání (příjem) míčku 
 ⊗ forhendem v bočním postavení   
 ⊗ forhendem ve frontálním postavení  
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 ⊗ vysokým bekhendem v bočním postavení  
 ⊗ položeným bekhendem (na plochu hole)  
 ⊗ na forhend ve stoji / v pohybu po přihrávce zepředu, šikmo zleva, šikmo zprava  
 ⊗ na bekhend ve stoji / v pohybu po přihrávce zprava, přímo zezadu 
  

 2.4.  Obehrání soupeře  
 ⊗ obehrání obhozením forhendem a oběhnutím  
 ⊗ obehrání z čelního vedení míčku bekhendem vpravo  
 ⊗ obehrání z čelního vedení míčku forhendem vlevo 
  

 2.5.  Obranné techniky  
 ⊗ obranný blok forhendem a bekhendem 
 

 2.6.  Střelba 
 ⊗ všechny techniky střelby  
 ⊗ 1 proti brankáři (nájezdy)  

 
 2.7.  Trénink brankáře - nejsou nutné žádné zvláštnosti – vše může být vyzkoušeno  

 ⊗ základní techniky:  
 o kopání,  
 o chytání pomocí betonů   
 o chytání pomocí rukavic  

 ⊗ poziční hra (postavení) 
 

3. Trénink taktiky 
 
 3.1.  Individuální taktika 
 3.1.1.  Chování při útočení (taktika útočné fáze) 

 ⊗ poziční hra na hřišti (ne všichni k míčku!)  
 ⊗ rozpoznávání prostorů pro dribling nebo přihrávku  
 ⊗ rozpoznání slabší strany soupeře na jeho bekhendu  
 ⊗ neschovávat se ve "stínu" soupeře (za ním)  
 ⊗ hůl na zemi v blízkosti míčku 
  

 3.1.2.  Chování při bránění (taktika obranné fáze) 
 ⊗ najděte konkrétního hráče soupeře  
 ⊗ osobní obrana 
 ⊗ nespěchat při obranné akci  
 ⊗ hůl na zemi v blízkosti míčku 
 

 3.1.3.  Standardní situace - vynechány, pouze nájezdy  
 
 3.2.  Taktika skupin  
 3.2.1 Útok  

 ⊗ druhy přihrávek (2-0)  
 o vedle - vedle  
 o vedle - šikmo 
 o vedle - kolmo  
 o uhlopříčně - uhlopříčně 
o běh s kličkou doprava před brankovou čárou a zpětná nahrávka na penaltu  

⊗ při držení míčku roztažení po ploše  
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 3.2.2.  Obrana  
 ⊗ při držení míčku mnoho hráčů za míčkem  
 ⊗ organizace pro různé herní pozice  

 
 3.3.  Taktika týmu  

 ⊗ shromažďování zkušeností na všech herních pozicích,  
 ⊗ vytváření prostorově orientované poziční hry (hloubka a prostor), pozice na hřišti by měly být 

poměrně blízko pozicím zaujímaným ve hře.  
 ⊗ osobní obrana 
 

 3.4.  Herní formy  
 ⊗ Malé hry pro získání techniky;  

 o hra s míčem na házenou nebo s fotbalovým míčem, jednoduchá týmová hra pro 
dosažení gólu 

 o změna místa  
 o běh podle čísel  

 o hodně kuželů na ploše, driblování mezi nimi (fakticky „bludiště“ u Weina)  
 o hra pro rozcvičení: vyžadujeme neustálý pohyb s míčem nebo i bez něj  
 o stínohra  

o hra pro rozcvičení: hráči jsou v zástupu, na povel mění všichni směr  
 o zastavení míčku  
 o ukazování čísel  
 o hra na policistu  
 o štafetový slalom  
 o udržujte volnou stranu  
 o zaháněná 

o hra pro rozcvičení: přihrávej míček tak rychle jak umíš ve skupině ve vymezené zóně 
hřiště  

o hra pro rozcvičení: hrajeme s fotbalovým míčem, děti jsou ve skupině ve vymezené 
zóně, pokud jsou zasaženy míčem, vypadávají (princip z vybíjené, ale všechny děti se 
pohybují v celé zóně) 

 o strážce mostu  
 

 ⊗ 4 proti 4 na 4 branky bez brankáře  
 ⊗ 4 proti 4 na hokejové branky s brankářem (pásy hřiště se zónou pro střelbu)  
 ⊗ 6 proti 6 s brankářem na polovině hřiště  

  

Poznámka: Tento materiál je překladem jednoho z metodických materiálů DHB. Jeho obsah je 
potřeba si zapracovat do jednotlivých dílčích materiálů trenérů.  
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