
 
 

Rámcový tréninkový plán U14 
 
Tento materiál je překladem metodického materiálu DHB pro věkovou skupinu do 14 let. 
 
1. Specifický hokejový kondiční trénink  
1.1. Vytrvalostní trénink  
Tréninkem ve věku 12-14 let se získávají základy pro dosažení vysoké úrovně aerobní vytrvalosti  
v pozdějším výkonnostním tréninku. Sensitivní fáze (fáze zvýšené schopnosti k tréninku) spadá tak u 
dívek v pubertě do věku 11/12 až 13/14 let a u chlapců do věku 12/13 až 14/15 let.  
 
Správný vytrvalostní trénink dětí je aerobní. Důraz je dán na trénink při nízké intenzitě. Cílem by 
mělo být, že děti absolvují 20 minut trvající tréninkové působení na nohou. Minimem jsou 2 tréninky 
vytrvalosti týdně, za optimální jsou považovány 3-4 tréninky vytrvalosti. Tréninkové jednotky se 
skládají z mnoha variant vytrvalostních a intervalových metod, které umožňují vytvořit dětem 
dosažení optimálního efektu z tréninku při současné eliminaci nebezpečí monotónnosti.  
 
Následným hokejovým tréninkem může pak být úspěšně dosaženo herních vrcholů. 
 
1.2. Trénink síly 
⊗ základní stabilizační program  
⊗ herní silový trénink (s využitím vlastní tělesné hmotnosti), soutěže 1:1 
  
1.3. Trénink rychlosti  
⊗ herní rychlostní trénink (sprinty na 5-20 metrů) v podobě soutěží  
⊗ slalomové sprinty (se spoustou koordinačně náročných speciálních úkolů, jak s holí nebo bez ní  
     nebo v sedě, vleže, kutálení, skoky, otočky, ...) 
⊗ honičky  
⊗ trénink reakce na akustické a vizuální podněty  
⊗ trénink správné techniky běhu, provozování abecedy s přechody do sprintu  
 
1.4. Agility trénink = strečink 
Každý hráč má povinnost znát minimálně 2 různá funkční protahovací cvičení pro každou svalovou 
skupinu.  
Rozlišení: Strečink jako příprava na zápas nebo trénink (krátce 6-8 sekund protáhnout důležité hlavní 
svalové skupiny) a strečink jako trénink flexibility (20-30s na každé cvičení, 3 série) a regenerace  
 
1.5. Trénink koordinace   
V této věkové skupině je povinností rozsáhlý a různorodý trénink koordinace, aby později docházelo 
díky rozsáhlým tréninkovým stimulům ke zlepšení a posílení stávající minimální úrovně. 
Trénink agility, rovnováhy a rytmu:  
⊗ různé druhy běhů a rychlé změny  
⊗ slalomové a překážkové běhy s řadou dalších úkolů  
⊗ překážkové dráhy a lezecké stěny v kombinaci s úkoly hokejové techniky  
⊗ stínové a zrcadlové běhy (jednoduchá imitace pohybu a zrcadlově obrácená imitace pohybu) 
⊗ hry s chytáním jednoho z dalších hráčů  
⊗ hry s házením a různé míčové hry  
⊗ skoky a skokové kombinace s oboustrannými obraty a dalšími úkoly při skocích  
⊗ běhy s poskoky dozadu  
⊗ cvičení rovnováhy na jedné noze s dalšími úkoly (chytání / házení míčků)  
⊗ stání a balancování na jedné noze a na obou nohách se zavřenýma očima  
 
 



 
 

2. Trénink techniky  
2.1. Vedení míčku  
⊗ výuka a upevňování všech technik a spojování jednotlivých technik (s rostoucím tempem  
      provádění)  

- vedení míčku forhendem na straně  
- vedení míčku před tělem (čelní)  
- střídání vedení míčku forhendem a bekhendem  

⊗ změny rychlosti a směru v souvislosti s periferním viděním (trenér ukazuje pokyny) 
 
2.2. Přihrávky 
⊗ výuka a upevňování všech technik  
⊗ zvyšování tvrdosti a přesnosti úderů 
⊗ krátký úder a zametený úder s klamáním  
⊗ puš do výšky a těsně nad zemí (také při stoji na pravé noze)  
⊗ zvedání míčku na forhendu a na bekhendu  
⊗ přihrávky vysokým bekhendem (klasickým) a položeným bekhendem (argentinským), tyto 

přihrávky na levé a na pravé noze  
 
2.3. Chytání (příjem) míčku  
⊗ chytání poskakující a těžké (tvrdé) nahrávky na forhend a bekhend ve stoji a ve volném běhu  
⊗ příjem míčku při blokování nebo proklouznutí spojený se zakončením (úder, zametený úder, nebo  
     střelba na branku)  
⊗ ofenzivní příjem míčku a zpracování přihrávky od spoluhráče mimo dosah obránce na forhend  
     nebo bekhend s pasívními a poloaktívními protihráči  
⊗ příjem vysokých míčků  
⊗ chytání míčku nízkým bekhendem  
 
2.4. Obehrání soupeře 
⊗ obehrání s prohozením překážky  
⊗ obehrání pomocí jednoduchého potažení z forhendu na bekhend (z bekhendu na forhend), 

dvojitého potažení  (forhend-bekhend-forhend, bekhend-forhend-bekhend) s kombinací různých 
technik provedení jako potažení s nadhozením, nadzvednutí tahem z bekhendu, atd.  

⊗ výuka a situační použití různých obehrání v ofenzivě 1:1 ve spojení s technikou střelby. Souboje  
     „Face to Face“ (z očí do očí) se zdviženou hlavou, takže žádná záda  
⊗ hazardní hry (riskantní) směrem k cíli (hazardní hra přináší zábavu a góly přináší ještě větší),  
     otevřené prostory vedou k riziku   
⊗ výuka klamání holí a tělem  
 
2.5. Obranné techniky  
výuka následujících obranných technik:  

- zachycení míčku v hlubokém forhendu nebo bekhendu  
- odehrání míčku soupeři forhendem nebo bekhendem  
- krádež míčku forhendem a jeho oddálení z dosahu forhendu soupeře  
- obranné vypíchnutí míčku  
- zablokování míčku forhendem celou plochou hole  

 
2.6. Střelba 
⊗ střelba úderem, pušem a vysokým pušem po vedení míčku  
⊗ střelba vysokým pušem z bekhendu  / zvednutí míčku z bekhendu – oba prvky přímo z vedení 

míčku  
⊗ střelba po obehrání pasivního protihráče  
⊗ střelba po spolupráci z různých směrů a po různém příjmu míčku 



 
 

2.7. Trénink brankáře   
⊗ výuka všech základních technik a poziční hry brankáře  
⊗ spojování několika dějů / akcí (zde je důležité zastavování a vysvětlování (objasňování) činností)   
⊗ specifická obratnost a stabilizace trupu 
 
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)  
⊗ změny rychlosti a směru s tahem směrem k brance nebo do kruhu  
⊗ hra na riziko kolem levé nohy soupeře (volné údery a rohy)  
 
3.1.2. Chování při bránění (taktika obranné fáze)  
⊗ rozvíjení smyslu pro rozsah vzdáleností, směrování soupeře (snaha o vytlačení soupeře  
     z nejnebezpečnějších zón pro bránící = směrem pryč od branky), obrana „doprovodem“.  
     Vysvětlení: doprovodem je míněno dočasné stínování soupeře s míčkem, než bránící hráč dostane  
     soupeře do situace, která je výhodná pro jeho zásah (např. soupeř dá hůl pryč od míčku). Jde tedy  
     o čekání na vhodný okamžik, ne o okamžitý zásah.  
⊗ důraz na práci těla a dolních končetin u bránících hráčů v souladu s rychlostí a změnami směru  
     útočících  
⊗ trénink časování pro: předskočení soupeře, vypíchnutí míčku soupeři nebo převzetí soupeře do  
     „doprovodu“ 
⊗ trénink efektivních klamavých pohybů holí a tělem  
 
3.1.3. Standardní situace  
⊗ základní úkoly při trestním rohu – nahrávka, zastavení, střelba, jednoduché varianty ofenzivního  
     TR, obeznámení hráčů se způsoby vybíhání TR a obsazení důležitých pozic vybíhajícími hráči, hra  
     brankáře vleže a naopak střídání stání a lehnutí  
 
3.2. Taktika skupin  
⊗ jednoduché útoky v obloucích 3-1 v prostorech obou křídel, s použitím výchozích pozic dle taktiky  
⊗ zpřesňování základního cvičení 2-1 a obehrání v přečíslení 2-1 (spojení cvičení dvakrát za sebou)  
⊗ 2:1 se střídáním jednotlivých pruhů hráčem, vedoucím míček  
⊗ 2:1 situace v protiútoku (odstoupení od protihráče a uvolnění se pro přihrávku)  
⊗ hra na ploše ¾ hřiště 9:9 s využíváním různých taktických variant týmu (3-3-2, 4-2-2, 2-3-3, atd.)  
 
3.3. Taktika týmu 
⊗ hra na velkém hřišti, úvod do pozic a povinností v herním systému (4-3 -3), rozdělení prostorů  

v útoku a v obraně  
⊗ struktura rozdělení týmu na jednotlivé pozice týmu na hrací ploše v rovinách zakládání akcí  

(v obraně / ve středu hřiště / v útoku) a v podélných pásech (levý pás: v obraně vlevo / vlevo ve  
     středu hřiště / v útoku vlevo, pás na středové ose hřiště, pás vpravo)  

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