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BC. ONDŘEJ ALMAŠI

kondiční specialista a trenér brankařů

O POHYBOVÉ PŘÍPRAVĚ MLÁDEŽE
Pohybová příprava dětí v úvodní části TJ?
Rozhodně ano! I úvodní část se dá krásně využít pro zdokonalení nebo nácvik určité pohybu. Např. dřepu, skoků,
poskoků, házení, chytání a dalších. Nebojte se být kreativní.
Jakou roli hraje úvodní část TJ ve vazbě na její hlavní část?
Dva pohledy.
První – nespecifická rozcvička. Naučit a nacvičit základní obecnou rozcvičku. Vhodná pro tréninky, kdy nebudeme dělat něco speciálního nebo výjimečného. A pro menší děti.
Druhý – specifická rozcvička. Rozcvička je odvislá od aktivit v hlavní části. Příklad. V tréninku budeme trénovat
stojky. Při rozcvičce se zaměřím více na zápěstí, ramena a ruce celkově. Nebo budeme sprintovat nebo jinou
rychlost. V rozcvičce bude více běžeckých cvičení a prvků atletické abecedy.
Mají mít trenéři obavy s využitím her v úvodní části TJ?
Určitě ne. Pokud je hra dobře vybrána a pod „kontrolou“ trenéra, je to naopak výborný prostředek. Jděte na to
postupně. Ze začátku zjednodušujte a postupně pomalu přidávejte další pravidla. Nadchněte děti příběhem. Za
čas vám děti ukážou, které hry jsou top. I přesto, hledejte další, ať to má šťávu.
Patří strečink a statické prvky do úvodní části TJ?
Minimálně. Úvodní část plánujte tak, aby děti byly co nejvíce času v pohybu. Přemýšlejte ze široka. Pokud už je
jednou rozhýbete a jsou v pohybu a nadšené, jaký smysl má vše zastavit a postavit se na 5-10 minut do kroužku.
Rozcvičujte tělo a zvyšujte pohyblivost při pohybu, různé kroužení klouby, lezení a prvky lokomoce.
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Jak co nejstručněji popsat význam a cíle úvodní části TJ?
Zaujmout. Probudit emoce. Zvýšit tělesnou teplotu. Zábava. Nastartovat organismus – energie, CNS.
Jaké možnosti a varianty organizace úvodní části TJ se nabízí?
Hromadně: všichni pracují zároveň a podle trenéra. Varianty hromadného zahřátí jsou dvojice, trojice, kdy děti
pracují opět všichni najednou ale spolupracují ve dvou nebo třech.
Příklad: zvířátka, krouživé prvky, prvky lokomoce, atl. Abc, drobné hry
Výhody: všichni jsou aktivní. Trenér má vše koncentrované na jednom místě.
Skupinově: družstvo na dvě nebo tři skupiny. Všichni dělají stejnou činnost nebo naopak každá skupina jinou a
pravidelně se střídají.
Nevýhoda: náročné na počet trenérů a organizaci
Výhoda: vhodné na průpravu dovedností v úvodní části
Příklad: úvodní část s hokejkou – 1 sk. přihrávky forehand, 2 sk. backhand, 3 sk. „žabička“. Na signál co
nejrychleji vyměnit pozice/stanoviště. Přidaný prvek běhu.
Drobné hry: kombinace obojího. Všichni jsou aktivní (pokud je hra dobře postavena), v některých hrách jsou
skupiny/týmy. Emoce. Zábava. Aktivita. Nasazení. Reagování na situaci. Čtení hry. Zahrnuje prakticky vše, co je
v kolektivních sportech důležité.
Je třeba zohlednit v úvodní části věkové náležitosti?
Rozhodně. Rozhoduje úroveň vůle. Děti ji mají nízkou. Dospělí nebo juniorka mají už vysokou. Děti potřebují
emoce, hru a nadšení. I proto je důležité toto zohledňovat.
Co je Váš trenérský tip pro úvodní část TJ? Na co nezapomenout?
Pokud využívám hru. Vždy mám v záloze variantu řešení, pokud to nebude fungovat nebo naopak pokud to bude
moc lehké. Stejné je to i s cviky. Nebojte se do toho zasahovat.
Cílem je, aby byli všichni zapojení. Vyřazovací hry nepatří do úvodní části. Minimálně.
1. Udělej to tak, aby byli všichni aktivní.
2. Vyber věku adekvátní činnost/hru!
3. Vyvolej emoce!
4. Buď kreativní – nezabředni do pojmů a dogmat.
5. Střídej a měň činnosti/hry.
6. Používej selský rozum – už běhají? Nestav se do kolečka.
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MGR. MILAN MARŠNER

hlavní trenér vítězného celku na
MS v kategorii U20

TRANSITION
Co si představit pod pojmem transition?
Transition je rychlý přechod z obrany do útoku anebo okamžitý agresivní forčekink se snahou o rychlé znovuzískání míčku po jeho ztrátě.
V čem je transition důležitý pro hru a pro hráče samotné?
Je důležitý pro rychlost hry, aktivitu a překvapení soupeře, který nezískává prostor pro svou hru. Pro hráče je
důležitý pro rozvoj herních dovedností v nejvyšší možné rychlosti a pod tlakem soupeře, a naopak na soupeře.
Jak transition co nejjednodušeji zakomponovat do tréninku?
V rámci jednoduchých cvičení zařazených do tréninků v rámci plánu přípravy v hlavní části tréninkové jednotky
v návaznosti na HČJ a herní kombinace. Důležité je zmínit, že cílený nácvik transition je vhodný od kategorie
dorostu. Důvodem je zvládnutí již zmíněných herních kombinací. Naopak, aniž bychom u kategorie starších žáků
cíleně prováděli nácvik, může transition vzejít ze cvičení se zaměřením na nácvik herních kombinací.
Jakými metodami nebo prostředky vštípit hráčům prvky transition?
Cvičeními na HČJ a herní kombinace jako jsou:
HČJ v pohybu s míčkem a bez míčku, průpravná cvičení ve dvojicích, jednoduchá cvičení 1-1 se střídáním postů,
hry na malém prostoru v situacích 1-1, 2-1, 2-2 s přechody z útoku do obrany a naopak, herní cvičení se
zaměřením transition obránců a útočníků v situacích 1-1, 2-1,1-2, 2-2, 3-2, herní cvičení v obranném, středním
a útočném pásmu, nácvik transition v situacích 3-3 a 5-5.
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Jaké nároky na čtení hry a kondiční připravenost hráčů klade transition?
Nároky jsou velké, transition se provádí v plné rychlosti a nasazení a to opakovaně. Tudíž hráč musí mít kvalitní
čtení hry pro řešení herních situacích jak v útočné fázi, tak obranné. Kondiční aspekty jsou nezpochybnitelné,
vysoké nároky jsou kladeny na rychlost a silovou připravenost v osobních soubojích, které se v rámci hry
opakují.
Co je Váš trenérský tip? Na co nezapomenout?
Provádět veškerá cvičení v pohybu, v rychlosti. Vyžadovat od hráčů při nácviku aktivní přístup k protihráči, tj.
těsný odstup od hráče, aby měl soupeř co nejmenší manévrovací prostor.

cvičení č. 1

cvičení č. 2
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DAVID KUNA

trenér trojnásobného vítěze Extraligy mužů

JAK PRACOVAT S OBRÁNCI
V čem je post obránce specifický?
Obránce byl vždy chápán jako někdo, kdo by měl jen zabraňovat vstřelení branky soupeři a dostat míček co
nejrychleji od své branky či z obranného pásma, ale to už dávno není pravda. Samozřejmě slovo obránce vychází
ze slova bránit či obrana v širším slova smyslu, ale jednoznačně platí a mělo by, že jedno se neobejde bez
druhého, takže obránce musí být provázán ve hře jak brankářem či s útočníkem, a proto podle mě platí, že
specificky by měl umět zvládnout jakoukoliv situaci ve hře, aniž by ho to překvapilo.
Jakými dovednostmi byl měl disponovat kvalitní obránce?
Těch dovedností je celá řada. Obecně platí, že by měl zvládnout a učit se základní herní činnosti jednotlivce
(obsazování hráče bez míčku, přístup k hráči s míčkem, blokování střel) a následně herní kombinace obranné
(přebírání, zajišťování apod.), rozhodně si projít jako hráč pozicí útočníka, to mohu z vlastní hráčské zkušenosti
jen potvrdit, že mi to hrozně pomohlo, stejně tak je potřeba, aby od věku starších žáků se začalo s hráči pracovat
daleko více individuálně a také z hlediska dělených tréninků, kde bychom měli hráče vystavovat speciálním
dovednostem i pod tlakem. Pokud mám opravdu vypíchnout dvě konkrétní dovednosti, jsou to za mě jednoznačně technika hole s míčkem a technika střelby, konkrétně střelba zápěstím, tam vidím u hráčů obrovské technické nedostatky napříč věkovými kategoriemi z pohledu pozice obránce.
Jaký zásadní význam pro hru má činnost obránce?
Dle mého soudu zcela zásadní, nejen že brání soupeři ve vstřelení branky, ale především hru zakládá, a tím
vytváří přechod z obrany do útoku, kde se následně měří míra úspěchu v útočné fázi .
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Z hlediska hry jako takové by mělo platit, čím úspěšnější hra a postavení v útoku, tím lepší obrana týmu. Na tom
se obránce svou hrou, která by měla být komplexní, zásadně podílí.
Jak pracovat s hráči na postu obránců v klubu?
Jak již jsem zmínil je potřeba hráče zkoušet v obraně, tak i v útoku, rozhodně si ale nemyslím, že by to od
žákovských kategorií mělo být každé utkání jinak. Je taky potřeba, aby si hráč na svou pozici zvykl myslím si,
že tak tři utkání, ale stejně tak ho překvapit někdy během utkání a zařadit jej neočekávaně na úplně jinou pozici.
Kategorie starších žáků by měla být jednoznačně tou formující. V klubech by se měli od této kategorie daleko
častěji zaměřovat na dělené tréninky, pochopitelně dle možností, ale 1x týdně je dle mého soudu absolutní
minimum.
Jaké postupné kroky zvolit k výchově obránců dle věkových kategorií od nejmenších hráčů?
Celou řadu tady v dané chvíli rozebírat nebudu, to by bylo na hodně dlouho, ale jak jsem již řekl, daleko více bych
dbal u kluků od těch nejmenších na technice hole. Samozřejmě je nutné věkové kategorii přizpůsobit náročnost.
Tu samozřejmě postupně zvyšovat. V jednom měsíci se zaměřit na dvě konkrétní dovednosti, sledovat progres
v technice hole a vědomě na tom pracovat. Vrátit se pak k tomu po dalších dvou měsících. Jako trenéři máme
často tendenci věci přeskakovat a co je horší, nevracet se k nim. Toto platí v neposlední řadě pro nácvik jednotlivých způsobů střelby. Od nejmladších kategorií sledujme techniku střelby zápěstím, opakovaně předvádějme
správné provedení a důsledně opravujme chyby. Bouchnout do míčku většina kluků po nějakém čase umí, ale
zvládnout základní techniku střelby s řádným postavením nohou a těla, to je věc, která musí být základem. Podle
věku a vyspělosti hráčů potom střelecký repertoár postupně rozšiřovat.
Co je Váš trenérský tip? Na co nezapomenout?
Za mě jednoznačně nebát se jít vlastní cestou, dívat se kolem sebe, naslouchat rozumným lidem a věřit sám
sobě. Nezapomínejme na svoje začátky, jak hráčské, tak trenérské, vracejme se k osvědčenému. A pokud si
dokážeme uvědomit chybu, nebudeme jí příště opakovat.

cvičení č. 1

cvičení č. 2

cvičení č. 3

cvičení č. 4
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KAREL MANHART

hlavní trenér ženské hokejbalové
Reprezentace

NAPADÁNÍ A JEHO VÝZNAM PRO HRU
Jaký význam má napadání pro hru a utkání?
Napadání vnímám jako první obrannou činnost při ztrátě balonku v útočném pásmu (UP). Jedná se o vytvoření
maximálního tlaku na soupeře a narušení jeho rozehrávky s cílem udržet pásmo se ziskem držení balonku a
následné kombinace s ohrožením jeho branky. Dalším a následným cílem je protivníka při udržení UP nenechat
vystřídat a tím využít jeho chyb pramenících z případné vyčerpanosti.
S jakými hráči a s jakými metodami nácvik napadání provádět?
Nácvik napadání je důležité rozfázovat a provádět z počátku simulačně tak, aby jednotliví hráči pochopili systém
zajišťování a nedocházelo k propadnutí a tím umožnit soupeři možnost přečíslení. Jednoduše řečeno nedostat se
pod hru. Aby tento prvek hry byl účinný, je důležité zažití a zautomatizování celé trojice napadajících hráčů tak,
aby rozpoznali, kdy použít agresivní přístup k soupeři v držení balonku a kdy využít prostorové obranné činnosti.
S tímto již zažitým návykem přistoupit k řízenému forčeku v rovnovážném stavu 3 – 3. V zásadě se jedná o dva
systémy napadání v hloubce UP.
V jakých prostorách a s jakou mírou tlak nácviku napadání realizovat?
Aby bylo napadání účinné musí být provedeno s cílem získat v UP balonek pod kontrolu. To znamená buď po
ztrátě v pásmu anebo po nahození do OP soupeře. Nácvik napadání provádíme postupně tak, aby v konečné fázi
bylo agresivní a soupeři nedalo prostor se s balonkem otočit od mantinelu do hry. Pak získáváme možnost
maximálního tlaku a případné chybovosti soupeře.
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Jaké taktické varianty napadání je vhodné zmínit?
Varianta č.1
obránce v držení balonku v pohybu za brankou – napadající hráč v
úzkém kontaktu s obráncem ve snaze znemožnit jeho rozehrávku s
úkolem nepustit ho přes BČ, další napadající hráč v pozici na ose se
přesouvá zavřít mantinel, třetí hráč od mantinelu se přesune na kopec
– osy hřiště.

Varianta č.2
zvolí-li obránce v držení balonku přihrávku za brankou, pozice tří
napadajících hráčů se změní v přesunu tak, že hráč z osy hřiště vyvíjí
tlak na hráče, který přihrávku přijímá, hráč, který zavíral mantinel
přebíhá uzavřít mantinel tak, aby byl v pohybu ve směru přihrávky a
hráč který napadal obránce s balonkem se přesune na osu hřiště až
nad vrcholy kruhů pro vhazování.

PINČINK
při volbě obránce na balonku rozehrát na svou stranu je účinné poslat
útočícího obránce hluboko do útočného pásma (klidně až pod čárky) s
úkolem znemožnit soupeři zpracování a následné rozehrání. Tento
obránce však musí být v kontaktu s hráčem na ose hřiště který ho
ihned zastupuje. Tento prvek musí být maximálně zautomatizovaný a
k napadání vyzve obránce hráč na ose svým pohybem k jeho zajištění.
V opačném případě dochází k propadnutí tří útočících hráčů.

Na co nezapomenout?
Důležité je rozpoznat sílu soupeře a jeho systém hry. Napadání a tím i omezení soupeři klidnou rozehrávku je
vždy výhodou, ne však za každou cenu. Vše je odvislé od vývoje utkání. Je potřeba rozpoznat, jestli při hře použit
forček a následný pinčink anebo dobře pokrýt SP tak, aby soupeř nezískal možnost přejít červenou čáru a tím
nahodit a přesunout hru do našeho OP. Já ale zastávám agresivní přistup k soupeři na celé ploše hřiště, proto
jsem si toto téma vybral.
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JIŘÍ MAŠÍK

hlavní trenér mužské hokejbalové
Reprezentace

JAK VYCHOVAT KVALITNÍHO CENTRA
V čem je post středního útočníka specifický?
Zjednodušeně řečeno je střední útočník napůl útočník a napůl obránce. Jeho pohyb je asi nejsložitější, aby byl
včas vždy na správném místě. Při obranné činnosti nabírá – brání třetího útočícího hráče soupeře. Nesložitější
je asi jeho úloha při bránění a rozehrávce středního pásma, kdy se hra rychle přelévá z jedné strany a na druhou.
Jakými dovednostmi by měl disponovat kvalitní centr?
Měl by být zodpovědný. Musí i v útočném pásmu myslet na to, že se musí včas vrátit do obrany a doplnit
obránce. Měl by umět obranné i útočné vhazování. Neměl by se bát řídit celou pětku, už od postavení na buly.
Měl by dobře číst hru a mít kvalitní rozehrávku. Neměl by se ani bát přitvrdit před vlastní brankou. Samozřejmě
musí podporovat křídla do útoku. Důležitý je i výběr místa postavení v různých herních situacích. Měl by to být
komplexní hokejbalista.
Jaký zásadní význam pro hru má činnost středního útočníka?
Jeho role je velmi důležitá. Je to taková spojka mezi obrannou i útokem. Ať v pohybu dopředu, nebo vzad. Zajišťuje v obranném pásmu své obránce při soubojích v rohu, při zisku míčku by se měl ihned nabízet na rozehrávku.
Jak pracovat s hráči na postu středního útočníka v klubu?
Důležitá je určitá jeho volnost – kreativita v řešení různých situací. I při chybě, by měl mít podporu trenéra a jen
mu citlivě vysvětlit, proč se stala chyba. Samozřejmě mu vysvětlit jeho místa a postavení v různých částech
hřiště při obranných i útočných situacích. A pracovat na jeho komplexnosti. Rychlost, čtení hry, rychlá reakce a
rozhodování. Občas ho i dávat do obrany, aby uměl bránit.
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Jaké postupné kroky zvolit k výchově středních útočníků dle věkových kategorií od nejmenších
hráčů?
V menších kategoriích bych středního útočníka úplně cíleně nevybíral a zkoušel tam všechny hráče, kteří by
připadali v úvahu. Až podle jejich komplexnosti, bych postupně vybíral a vychovával střední útočníky. Pracoval
bych na všech činnostech zmíněných výše. Hodně je zapojovat ve cvičení do rozehrávky. Řešil bych s nimi i
předvídavost různých herních situací.
Co je Váš trenérský tip?
Vybrat zodpovědné hráče, kteří jsou zodpovědní i v osobním životě. Oni mají k tomuto postu větší předpoklady.
Na co nezapomenout?
Opravdu na podporu a jeho řešení situací. Nesvazovat ho úplně přesnými vzorci. Centr je většinou mozek pětky
a jeho překvapivé řešení může rozhodovat zápasy.

cvičení č. 1

cvičení č. 2

cvičení č. 3

cvičení č. 4

cvičení č. 5

cvičení č. 6
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