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 Požadavky a obsah hokeje mládeže  
od nejmenších až po starší dorost  

metodika německého hokejového svazu DHB 
 
 
 
Klasifikace:     Fáze:    Cíle:         Rozsah:  
 
od nejmenších do 6 let  přípravný trénink    zvykání si na hůl, míček a hřiště,      1 x  týdně  
(Terminologie DHB = Bambini)      herní přístup k hokejovému vybavení,    60-90 min  

            všestrannost a  koordinace.  
 

Dívky / chlapci   základní trénink  hrubá forma jednoduchých technik,    2 x  za týden   
6-10 let                všestrannost a obecná  koordinace,            90 min  
(Terminologie DHB D + C)     úvod do vytrvalosti, předtaktika 

a základní taktiky, získávání zkušeností.  
 

 
Dívky / chlapci    vývojový trénink I     příjemné formy jednoduchých technik    2-3 x  týdně  
10-14 let               a jejich jemná automatizace.  Technika          90 min  
(Terminologie DHB      v pohybu a s klamáním + se soupeřem. 
B + A)                     Vznik taktiky a zápasové strategie. 
                  Koordinace (všeobecná  + speciální).   

           Síla jako stabilizátor.  
           Rychlost a formy vytrvalosti.  

 
Dorostenky + dorostenci  vývojový trénink II    speciální formy a automatizace obtížnější    2-3 x  týdně 
14-18 let        techniky a taktiky, speciální a všeobecná kondice          90 min 
(Terminologie DHB Jugend B + A)             
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Podrobný popis obsahu  
 

 

Bambini (do 6 let + začátečníci) přípravný trénink:  
 

     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).  

  
 
 
 
  

Dívky / chlapci D + C (6 – 10 let) základní trénink:  

 
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.  
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Obsah dívky + chlapci D (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 zápasy.  

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

  

Obsah dívky + chlapci  C (9 – 10 let):   

Technika:  Prohloubení a automatizace již naučených prvků, vedení míčku před sebou forhendem (čelní) a změny vedení  z čelního na vedení  
                                  po straně, běhy v obloucích, zastavení se a následná akce, všechny druhy nahrávek, hlavně úderem a pušem, obehrání přes nohy  
                                  soupeře a kolem již stojící levé nohy soupeře, jednoduché obehrání vpravo a  vlevo, chránění míčku uhýbáním (vyhýbáním),  
                                  blokováním soupeře tělem, chránění míčku proti vypíchnutí. Střelba na branku, speciální trénink brankáře, kombinace ve dvou.  
     

Taktika:   Poziční chování na malém hřišti (hlídání pozice), pozorování hry jiných týmů, individuální taktická rozhodnutí;  standardní situace,  
                 útok jednotlivce, hra a pohyb mimo dosah (3 : 1), přečíslení 3 : 1, jednoduchá taktika skupin.  Pohyb ve hře, herní varianty s míčkem  
                 pro a proti.  

   
Kondice:  Obecné ovládání těla, obecná koordinace, hry s honěním spoluhráče, překážkové dráhy, mentálně-motorická  koordinace, základní  
                  vytrvalost, obecná škola běhu.  
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Často pozorované chyby trenérů:  

  
 trénink pod tlakem (v dlouhodobé paměti hráče je pak prvek uložen s menšími zkušenostmi a vytvoří bloky v dalším tréninku).  
 příliš brzký nácvik jednotlivých forem techniky (nastává pak příliš velké korigování chyb, hráč musí absorbovat příliš velké množství 

informací, musí u něj dojít ke ztrátě koncentrace na klíčové body, následně ve vývojovém tréninku již není možná žádná korekce – hráč již 
má zafixované špatné návyky).  

 hráč nebude kondičně připraven nebo bude připraven jen nedostatečně pro koordinované práce (chybí základy pohybu pro budoucí úkoly = 
selhání přijde později, tělo nedostalo žádné potřebné podněty pro pohyb a tak se snižuje jeho vývoj).  
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Dívky + chlapci B + A (10 – 14 let) Vývojový trénink část I:  
   

Popis:       Dynamika pohybu, zpřesnění hrubé formy do jemné formy, fúze techniky a taktiky do taktiky jednotlivce (technická / taktická  
                    aplikace), podpora růstu výkonnosti, koordinační adaptace těla, tréninkové podněty jako výzvy a stanovení cílů, skupinové taktické  
                    chování, která berou v úvahu rozdíly v tělesném růstu.  

   Tyto prvky mají být stanoveny na bázi základního tréninku. Kromě toho přicházejí nové tělesné požadavky, zejména pákové. Proto  
    musí dojít k celkové adaptaci na změněné okolnosti nácviku.  

 
 Obsah:  Technika: Prohlubování, zdokonalování a automatizace již naučených prvků, vedení míčku jednou rukou, nahrávky v pohybu a se změnou  

                  směru, příjem míčku na bekhend čelně a příjem vysokých míčku na forhend. Příjem míčku již vždy v pohybu a s klamáním tělem,  
                  střídání obranných technik, střelba na branku, střelba z odskoku a z dorážky. Brankář (speciální trénink); hra v přečíslení,   
                  zejména 2 : 1.  

   
Taktika:   Doplnění již dříve naučeného: proti polo aktívnímu a aktívnímu soupeři, pod časovým tlakem, ve volném běhu,  variace na  
                 standardní situace, prostorově orientované (zóna) a osobně orientované obranné chování, skupinové taktiky obrany a útoku v  
                 přečíslení, ve stejném počtu a v menším počtu hráčů, jednoduché taktické skupinové bránění míčku, poziční útok. 

.  
       Kondice: Konstrukce a trénink obecné a pro hokej specifické rychlosti, vytrvalosti a síly, vytrvalost k zotavení (regenerační běhy),  

                             protahování a pohyblivost, adaptace, koordinace v novém tempu, stabilizace břicha, zad a trupu.  
  

Pozorované chyby trenérů:  

  nedostatečné tempo v cvičeních (chybí nácvik pod tlakem)   
  jednostranný nácvik techniky s cílem co nejrychlejšího úspěchu (variabilita a kreativita nebudou moci být později již natrénovány)  
  špatný trénink kondice, zejména síly (nebezpečí tělesných poškození v budoucnu)  
  trenér příliš využívá svou moc (ztrácí se svéprávnost hráčů, přístup k hráčům se ztěžuje, růst výkonnosti nemůže být dosahován vůbec nebo jen 

velmi pomalu).  
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Dorostenky a dorostenci (15 – 18 let) Vývojový trénink část II:  
  

         Popis:      Je potřeba, aby byl trénink postavený pro výkonnostní přípravu. Probíhá zvyšující se specializace a individualizace.  
  

Technika: Prohloubení a automatizace již naučených prvků, variabilní použití techniky, speciální technika, pozičně specifická orientace tréninku  
               a orientace na individuality.  

Taktika:   Taktické chování skupin, týmové taktické chování a změna taktiky ve hře, analytický trénink (např. video), komplexní taktické obranné  
                  a útočné varianty.  

  Kondice:  Adaptace svalového napětí pro napínání, protahování a koordinaci, speciální a individuální kondice, speciální příprava rychlosti, síly a  
                  vytrvalosti.  

 

Pozorované chyby trenérů:  

  cvičení bez zápasového tempa (zatížení chybí)  
  chybí úcta k herním pozicím (dochází pak k rozostření taktických úkolů)  
  chybí definování cílů (žádná orientovanost k cílům, nezájem, ideový hokejový duch je často jenom otázkou)  

 
 
Překlad:  Vladimír Poludvorný 
  Duben 2012 
Autor:   Christopher Faust: Anforderungen des Jugendhockeys, 2004  
Zdroj:   Různé dokumenty DHB (Peters, Hanel, Hillmann, apod.)  
 


