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Rámcový tréninkový plán U12 - pozdější školní věk 

 

1. Specifický hokejový kondiční trénink  

 

1.1. Vytrvalostní trénink  

Základy získané v U10 budou v tomto věku systematicky dále rozšiřovány.  

⊗  velmi dobrý je výběh po uplynutí 5 minut po každém tréninku a každé hře s následným 

protažením   

⊗  vždy po tréninku 1-2 regenerační a vytrvalostní běhy v délce od 2 x 10 až 1 x 30 minut týdně  

 

1.2. Trénink síly  

⊗ příprava stabilizace celého těla pomocí jednoduchých stabilizačních cvičení.  

⊗ herní formou pomocí cvičení s partnerem (tahání, tlačení), hry s chytáním s „trestem“ např. 

kliky, chůze v hlubokém dřepu apod.)  

⊗ dynamická cvičení jako házení / koulení, skoky přes švihadlo 

 

1.3. Trénink rychlosti 

⊗ naplánovat ve 2 trénincích týdně po dobu 20 minut  

⊗ ob s a h  k o o r d i n a č n í  č á s t i :  zakopávání, skipink, poskakování, boční poskoky, boční 

křížení nohou  

⊗ trénink sprintu a agility  

hry s chytáním, honičky, štafetové běhy apod. s a bez hole, skoky přes švihadlo   

 
2. Trénink techniky  
 

2.1. Vedení míčku  
⊗ automatizace již naučených technik při zvážení "nekoukat na míček“ a zvýšení rychlosti 

jednání  
⊗ zaměření na „zakryté“ vedení míčku, pozici hole a nekoukání na míček  

 
2.2. Přihrávky  

⊗ nárůst zvýšení kvality a přesnosti přihrávek  
⊗ golfový úder, zametený úder a „krátký“ úder  
⊗ výuka techniky vysokého puše  
⊗ přihrávka pod tlakem s prohozením hole na zemi, přihrávka pušem 

 
2.3.  Chytání (příjem) míčku  

⊗ dynamické převzetí přihrávky těsně nad zemí forhendem i bekhendem v pomalém pohybu bez 
tlaku soupeře  

⊗ převzetí míčku (při blokování, proklouznutí, skákající přihrávka) s následným dějem (puš, 
zametený úder, obehrání, centrování, střelba). Klíčovým bodem tréninku je zaměření na čisté 
a kontrolované kombinace technik  

⊗ stabilní příjem skákající přihrávky a zabezpečení míčku proti napadajícímu soupeři  
⊗ příjem tvrdé (prudké) přihrávky zahrané bekhendem a argentinským bekhendem   
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2.4. Obehrání soupeře  

⊗ správné techniky obehrání soupeře pomocí různých technik v útoku 1 proti 1 (kužel, 
poloaktivní protihráč, aktivní protihráč)  

⊗ obehrání s klamáním (tělem, naznačením fiktivní přihrávky, pohledem směřujícím jinam, než 
bude pak uskutečněný pohyb, dvojitým potažením míčku)  

 
2.5. Obranné techniky  

⊗ nácvik obranné techniky bodnutím a obranné techniky blokování  
⊗ poznání síly obranné pozice, když je soupeř na našem forhendu  
⊗ obrana „doprovodem“ umožňuje napadení!  

 
2.6. Střelba  

⊗ všechny techniky spojené se střelbou na branku: vedení míčku  
- úder (krátký úder, zametený úder), vysoký puš,  
- obehrání a úder (krátký úder, zametený úder), vysoký puš, 
- příjem míčku  – úder (krátký úder, zametený úder), vysoký puš,  

⊗ použití různých technik podle herní situace proti brankáři 
⊗ nácvik dorážky  
⊗ 1 proti brankáři  

 
2.7. Trénink brankáře  

⊗ dynamizace všech základních technik a hra na konkrétních postech  
⊗ spojování několika činností / akcí (zastavení a odstranění míčku z nebezpečné zóny, 

opakované zastavení, atd.)  
⊗ specifické agility a stabilizace trupu  
⊗ trénink soubojů brankář proti útočníkovi  

 
3. Trénink taktiky 
  
3.1. Individuální taktika  
3.1.1. Chování při útočení (taktika útočné fáze)  
       ⊗ poziční hra útočníka na větším hřišti  

⊗ přihrávky na levou nohu nebo mimo dosah soupeře  
⊗ obehrání soupeře, kterého jsme dostali do pohybu  
⊗ dynamické herní pozice v obraně a ve středu hřiště  

 
3.1.2. Chování při bránění (taktika obranné fáze) 

⊗ výuka poziční hry při osobní obraně na hráče soupeře (například pravý obránce proti levému 
křídlu soupeře: pravé rameno proti soupeři, ofenzivní postavení umožňující mu při přihrávce 
předskočit soupeře)  

⊗ linie míček – soupeř   
⊗ těsná osobní obrana v blízkosti míčku, větší zónové – osobní krytí při velké vzdálenosti od 

míčku  
⊗ obsazovat střed, nabízet prostor po stranách - rozpoznávat nebezpečí herních pozic  
⊗ individuální obranné chování (pozice s odstupem a obrana doprovodem)  

 
3.1.3. Standardní situace  

⊗ obecný trénink individuálních úkolů při TR (všichni by se měli snažit vyzkoušet nahrávku a 
zastavení!)  

⊗ nácvik standardního TR po zastavení (přímá střela, rozehrávka doleva na střelu, zpětná 
přihrávka nahrávači, rozehrávka doprava)  
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⊗ pokrytí volného úderu a vystřelení TR soupeře 
⊗ 7m - vyzkoušet a naučit se (krok, klamání, stresové situace)  

 
3.2. Taktika skupin  
3.2.1 Útok  

⊗ 3-1 (vždy nabídnout hráči s míčkem dvě možnosti přihrávek)  
⊗ 2-1 s výměnou pruhů (zadní křížení)  
⊗ 2 – 1 vedle - kolmo: výměna herních pruhů po přihrávce vedle (do strany), nácvik 

připravenosti k běhu (rozpoznat akci soupeře a správné reakce)  
⊗ kontaktní hry na různých (vyznačených) plochách hřiště / v herních pruzích s úkolem vytvářet 

proměnlivé situace s přečíslením (žolík nebo neutrální hráč), nácvik rychlé a bezpečné 
kombinační hry, individuální ochrana míčku a změny orientace, snaha o uvolnění pohybem  

⊗ výstavba hry přes 4 pozice (směr přihrávek ve středu hřiště bez tlaku soupeře)  
⊗ hra přes šířku (dynamická poloha)  

 
3.2.2. Obrana  

⊗ poziční hra proti soupeři  
⊗ uzavřít střed při rozehrávce soupeře  
⊗ přiřazení k různým herním pozicím  

 
3.3. Taktika týmu  

⊗ sbírání zkušeností na všech herních pozicích, uspořádání v prostoru v útoku a obraně (hráči 
v obraně se pouze nekoukají při útočení, útočníci pomáhají při bránění!)  

⊗ vytváření prostorově orientované poziční hry (hloubka a prostor), pozice na hřišti jsou 
dynamické a měly by být relativně provázaně zapojeny do hry.  

⊗ osobní obrana, útočníci stojí v prostoru, jsou ale navzájem organizováni  
 
3.4. Herní formy  

⊗ hra na ¾  hrací plochy, 8 proti 8, 10 proti 10  
⊗ hra na 4 branky (na polovině hřiště), roztažení hry do šířky, přesuny po stranách  
⊗ hra v pruzích (zapojení hloubky do hry)  

 
 

 

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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