
Mikrocyklus  č. Tréninková jednotka č. Hrací plocha : 

Trenér: Kategorie:  Kategorie:  

Místo: Počet hráčů: Doba trvání:

Téma TJ :

Cíl :  Kruhový trénink  

Technika Taktika Kondice Mentální trénink

Pomůcky: Branky ,mety, zapichovací tyče, míče

Obsah TJ Část TJ 1vs1 ve zvýšené rychlosti Doba trvání: 20 min

Intenzita IZ IO PO PS IOS IZ/IO ANP

Organizace: Hráči cca 3m od sebe. Branka z kuželů 3m široká. Branky vedle sebe 3 – 4 

m. Branka s kuželů cca  12 m. Střelecká zóna 3 m

Popis cvičení: Hráč s míčem i hráč  bez míče vbíhají do hřiště brankou z met. Hráč se musí 

dotknout branky a poté bránit hráče s míčem, který se snaží po obejití 

zakončit. Pokud bránící hráč  získá míč, provádí míč červenou brankou z 

kuželů.

Varianty: Z obou stran , jedna branka může být průchozí za 3 body , místo branek 

sestřelování míčů položených na metách.

Práce s detailem

Dílčí principy:

Úkoly pro hráče: Dávej pozor na včasné zahájení kličky, zrychlení po kličce, jakou nohou hráč 

vede míč.

Tip na koučink: Pozor na včasné zahájení kličky, zrychlení po kličce, kterou nohou hráč vede 

míč.

Metody:

Obsah TJ Část TJ Rychlost práce s míčem, přesnost přihrávky (střelby) Čas:

podle obsahu Intenzita IZ IO PO PS IOS IZ/IO ANP

Organizace: Změny směru, vedení míče

Popis cvičení: Území 4-5 m široké. Hráči mají míč. Branka ve vzdálenosti 6-8 m. Hráč vede 

míč na úrovni mety zasekává míč (změna směru) a vede míč na výchozí 

čáru, zde opět zasekne, vede míč na branku a zakončuje.

Varianty: 1. Možnost zakončení do branky soupeře za 2 body
2.Ten, kdo vystřelí může bránit soupeře.

Práce s detailem

Dílčí principy:

Úkoly pro hráče: Zasekni tak, aby si měl míč ve směru pohybu. Udělej to rychle ale kvalitně a 

zakončuj přesně, aby si mohl jít bránit.

Tip na koučink: Kontroluj zda si zaseknou do směru běhu a zrychlí za míčem.

Metody:

Obsah TJ Část TJ 1 vs 1 Čas:

Intenzita IZ IO PO PS IOS IZ/IO ANP

Organizace: Hrací prostor 10 x 10m.  Branky vedle sebe vzdálené 6 m. Branky z kuželů 
cca 2 m. Střelecké zóna 3 m.

Popis cvičení: Volná hra 1vs1. Hráči hrají proti sobě a snaží se vstřelit gól do branek ve 

střelecké zóně nebo provést brankami z kuželů 

Varianty: Provedení brankou z kuželů za 3 góly.

Práce s detailem

Dílčí principy:

Úkoly pro hráče: Využij toho co jsi se již naučil, 

Tip na koučink:

Metody:



strana 2 Mikrocyklus  č. Tréninková jednotka č. Hrací plocha : 

Obsah TJ Část TJ Zdokonalení obcházení soupeře v bočním postavení a zakončení. Doba trvání: 20 min

Intenzita IZ IO PO PS IOS IZ/IO ANP

Organizace: Hráči proti sobě ve vzdálenosti 6-8  m. Šířka hřiště cca 10-12 m se dvěma

brankami s malými kuželi před brankami.

Popis cvičení: Hráč bez míče po klamavém pohybu a kontrole prostotu získává míč po 
přihrávce protihráče. Cílem útočníka je si dát první dotek do strany a 
pomocí a  oklamat soupeře. Pokud hráči nezvládají, odeberte branky z 
kuželů a dejte jen zóny zakončení.

Varianty: Z obou stran , velká branka , průchozí branky. Pokud se obcházení nedaří

, odeberte branky z kuželů.

Práce s detailem Udělej kličku včas. Zrychli a skóruj. 

Dílčí principy:

Úkoly pro hráče: Kličku dělat včas, po kličce zrychlit.

Tip na koučink: První dotek, klamavý pohyb hráče.

Metody:

Obsah TJ Část TJ Střelba, vedení míče, spolupráce. Čas:

podle obsahu Intenzita IZ IO PO PS IOS IZ/IO ANP

Organizace: Hráči každý tým má míč. Branky jsou vzdáleny od čtverce 6 m a od sebe 2 
m. Čtverec z met je od startovního kuželu vzdálený 4-6 m.

Popis cvičení: Hráči startují a  obíha jí první metu a ze čtverce střílí na branku. 

Varianty: 1.soutěž na počet gólů.
2.jakmile hráč vystřelí, stává se obráncem a může sám zakončit
3.Hráči zakončují až v území za metou blíže branek.

Práce s detailem

Dílčí principy:

Úkoly pro hráče: Způsob zaseknutí na první metě,střílej placírkou.

Tip na koučink: Sleduj, vedení míče hráčem, první dotek, způsob zaseknutí míče.

Metody:

Obsah TJ Část TJ Rychlost s míčem, kontrola míče, přihrávání (střelba) Čas:

Intenzita IZ IO PO PS IOS IZ/IO ANP

Organizace: Branky od sebe vzdálené cca 10-12 m. Dva  hráči  uprostřed hřiště 

startující ze dvou stran.

Popis cvičení: Oba hráči obíhají branku a zakončují na útočné polovině. Bod získává ten 
kdo zakončí dříve. Hráči se střídají ve startu. Startují sami.

Varianty: 1. Možnost volby startu na obě strany.

Práce s detailem Způsob a počet doteků potřebných pro obejití branky.

Dílčí principy:

Úkoly pro hráče: Běhej blízko branky a dej si delší poslední dotek.

Tip pro koučink: Kontroluj, jak blízko obíháš branku a jestli si dáš delší první dotek řed
oběhnutím branky. 

Metody:


