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Rámcový tréninkový plán U16 
 
Tento materiál je překladem metodického materiálu DHB pro věkovou skupinu do 16 let. 
 
1. Specifický hokejový kondiční trénink  
 
1.1. Vytrvalostní trénink  
     V tomto věku dále systematicky rozvíjíme základy získané v U14.   
⊗ velmi vhodné jsou výběhy (po uplynutí 15 minut) po každém tréninku a každém zápase  

s následujícím strečinkem (alespoň 20 sekund na každý prvek)   
⊗ v závislosti na etapě přípravy 2-3 regenerační a vytrvalostní výběhy kolem 30-35 minut v týdnu.  
 
1.2. Trénink síly  
⊗ rozvoj stabilizace celého těla prostřednictvím posílených stabilizačních programů. Základní   

programy dáváme také jako domácí úkoly. Důraz je kladen na rozvoj svalů trupu a rozšíření na jiné  
svalové skupiny (kliky, shyby na hrazdě nadhmatem a podhmatem, dřepy na jedné noze,  
komplexní stabilizační podněty (rotace, výpony, atd.))  

⊗ stabilizační cvičení pro stabilizaci celého těla před každým tréninkem a zápasem  
⊗ dynamická cvičení jako je házení / koulení medicinbalů, švihadla  
 
1.3. Trénink rychlosti  
⊗ dva tréninky rychlosti týdně  
⊗ obsah části pro koordinaci: práce kotníků, zakopávání = vysoko paty, skipink, běh se zvedáním  

kolen, běh s poskoky, stupňované běhy, sprinty po schodech, poskoky přes kotníky, agility trénink 
⊗ sprinty 5 -20 metrů z různých výchozích poloh, sprinty se změnou směru, slalomové sprinty - i se  

zvláštními úkoly, jako přinést a odnést hůl (někam položit a zase vzít), sednout si, lehnout si, 
sprinty s obraty, stínové běhy s / bez změny směru 

 
 
2. Trénink techniky  
 
2.1. Vedení míčku  
⊗ správné řešení situací a stabilní aplikace získaných technik a spojení různých technik v soubojích i  
     pod tlakem soupeře 
⊗ zlepšení kontroly míčku "ve vzduchu" (rozhraní vedení míčku / obehrání)  
 
2.2. Přihrávky 
⊗ zvyšování tvrdosti a přesnosti úderů  
⊗ krátký úder a zametený úder s klamáním  
⊗ zlepšování stabilnosti, vzdálenosti a přesnosti nahrávek pušem  
⊗ centrování argentinským bekhendem  
⊗ nahrávky pušem těsně nad zemí na pravé noze vepředu 
 
2.3. Chytání (příjem) míčku 
⊗ chytání poskakující a těžké (tvrdé) přihrávky na forhend a bekhend v chůzi a ve volném běhu  
⊗ příjem míčku při blokování nebo proklouznutí spojený se zakončením (úder, puš, obehrání, puš  
     nad zemí, střelba). Trénink se zaměřuje na kombinaci technik a rychlé a čisté provedení  
⊗ ofenzívní příjem míčku a zpracování přihrávky od spoluhráče na forhend nebo bekhend proti  
     pasívnímu nebo poloaktivnímu protihráči (princip přihrávky v nejlepším momentu)  
⊗ příjem vysokých míčků a ochrana míčku proti útočícímu protihráči. Závěrečná činnost proti 

útočícímu protihráči  
⊗ příjem dlouhých a tvrdě nahraných míčků nízkým (argentinským) bekhendem  
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2.4. Obehrání soupeře   
⊗ používání správných technik obehrání podle herní situace v útočném provedení 1:1 v různých 

pruzích a výřezech hřiště.   
 
2.5. Obranné techniky 
⊗ používání správných technik obrany podle herní situace v defenzívě 1:1 v různých pruzích a 

výřezech hřiště  
⊗ hluboký obouruční blok na forhendu a bekhendu s posouváním proti pohybu soupeře v oblouku.  
 
2.6. Střelba 
⊗ všechna možná spojení různých technik při zakončení střelbou proti pasivnímu a poloaktivnímu  
     protihráči: 

- vedení míčku + úder (krátký úder, bekhend, argentinský bekhend z obou nohou), vysoký puš, 
vyndavák, příklep, čip, střelba v pádu) 

- obehrání + úder (krátký úder, bekhend, argentinský bekhend z obou nohou), vysoký puš, 
vyndavák, příklep, čip, střelba v pádu) 

- příjem míčku + úder (krátký úder, bekhend, argentinský bekhend z obou nohou), vysoký puš 
vyndavák, příklep, čip, střelba v pádu)  

⊗ všechna možná spojení různých technik při zakončení střelbou proti brankáři  
⊗ změny typu zakončení (klamání) v souvislosti se změnou situace – všechny techniky střelby včetně  
     obehrání brankáře.  
 
2.7. Trénink brankáře 
⊗ zvyšování dynamiky všech základních technik a poziční hry   
⊗ spojování více činností (zastavení a vyřešení akce soupeře, vícenásobné zastavení akce soupeře za  
     sebou)  
⊗ zvláštní obratnost a stabilizace trupu 
⊗ trénink duelu brankáře s útočníkem   
 
 
3. Trénink taktiky 
 
3.1. Individuální taktika  
3.1.1. Chování při útočení (taktika útočné fáze)  
⊗ hra v prostoru (1:1 s velkou plochou směrem k bráně)  
⊗ fixace v "dobrých" pozicích před soupeřem s následnou rychlou změnou směru pohybu s tahem  
     k brance nebo do kruhu  
⊗ hra na riziko kolem levé nohy soupeře (volné údery a rohy)  
⊗ zvyšování pevnosti těla - ve fyzickém kontaktu pak dostat soupeře z rovnováhy v agresívních  
     ofenzívních soubojích s úmyslem obehrání soupeře, hra v prostoru s odstavením soupeře  
     (zablokování jeho pohybu postavením se mu do cesty) v běhu  k dalšímu soupeři (cíl: Trvalé výhry  
     v soubojích a tím zvýšení prospěchu (získání výhody) v podobě získání času pro zlepšení závěrečné  
     fáze akce)  
⊗ zlepšování činností při střelbě (rychlost, univerzálnost, houževnatost, přesnost, sledování míče a  
     dorážky).  
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3.1.2. Chování při bránění (taktika obranné fáze) 
⊗ zlepšování poziční hry při osobní obraně hráčů soupeře (např. pravý obránce proti levému křídlu: 

pravé rameno k soupeři, ofenzívní postavení, aby bylo možné skenování soupeře zakončit jeho 
předskočením při nahrávce na něj)  

⊗ použití specifického postavení obranné taktiky proti rychlým útokům v různých částech hřiště  
⊗ použití specifického postavení obranné taktiky proti čelně útočícímu soupeři v různých částech  

hřiště 
⊗ provokování útočících k chybám (naznačování vypíchnutí a jiné klamavé pohyby, které lze  

 okamžitě použít)  
 
3.1.3. Standardní situace  
⊗ trénink individuálních prvků TR (čistá nahrávka, zastavení, střelba pušem, úderem, posunutí 

doleva, činnosti po vystřelení)  
⊗ rozšíření repertoáru variant TR  
⊗ volné údery na útočném kruhu a střelba TR úderem (útočné a obranné úkoly)  
⊗ trénink penalt (7m)  
 
3.2. Taktika skupin  
3.2.1 Útok  
⊗ provádění komplexních složitých řešení při přečíslení 4:2, 3:2 v různých pásech hřiště, útoky po  
      křídlech  
⊗  výuka principů výměny pozic a fixování výměn  
⊗  objasnění (vysvětlení) situací 2:2: změna herního pruhu držitelem míče, vysvětlení hry ve stejném  
      počtu a její krátkodobé převedení na situace 2:1 a rychlé využití takto vzniklého přečíslení, trénink  
      připravenosti k běhu, neustálá optimalizace vlastní pozice, trénink přepínání = rychlý přechod z  
      útoku do obrany a naopak  
⊗ kontaktní hry v mnoha různých částech hřiště (herních pásech) s variabilními podmínkami:       
      výuka rychlé a bezpečné kombinační hry, individuální krytí míčku, neustálý přehled o míčku a pre- 
     orientace, volný běh s kritérii: 

a) vytváření prostoru, 
b) vnášení hloubky do hry, 
c) připravenost na zapojení do hry 

⊗ výuka hry 7:6 a 7:7 a 7:8, tedy 4 obránci (tvůrci hry), dva vnitřní a dva vnější a 3 záložníci proti  
     různým strukturám (postavení) soupeře a při odlišných stupních tlaku soupeře 
⊗ vymanění se z presingu v různých pásech hry, hra podél postranních čár,  buly  
 
3.2.2. Obrana  
⊗ zdvojování   
⊗ narušování a rozbíjení zakládání hry soupeře v situaci 3:4  
⊗ pressing  
 
3.3. Taktika týmu  
⊗ specializace hráčů na pozice a pro úkoly v herním systému (4-3-3), rozdělení prostoru a pozic při  
     útočení a při bránění 
⊗ vytváření dynamické hry v pozicích, pozice na hřišti budou dynamicky obsazovány a opouštěny,  
     změna pozic hráčů po šířce a délce hřiště 
⊗ z čisté osobní obrany k obraně smíšené (výuka principů zónové obrany: dohled nad liniemi  
     možných přihrávek) 
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Poznámka: Tento materiál je překladem jednoho z platných metodických materiálů DHB. Jeho obsah 
je potřeba si zapracovat do jednotlivých dílčích materiálů trenérů.  
 
 
Forstner, Ulrich a Weise, Markus   DHB Rahmentrainingsplan U16   
 
 
Překlad Vladimír Poludvorný 
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