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CHARAKTERISTIKA TRÉNINGOVEJ JEDNOTKY 
 

Dátum a miesto: 13.01. 2003              St. Paul Minnesota wild  
Hlavný tréner: Jacques Lemaire Počet hráčov: 20 + 3 

Zameranie tréningu: 
HČJ –           streľba, dorážanie a tečovanie puku 
                      prihrávanie a spracovanie puku 
HK a HS  –   prechod útok - obrana (transition) 
                      dokorčuľovanie súpera (backchecking) 

Dĺžka tréningu: 90 min. 

 

 
Hráči na tréningovú jednotku nastupovali naraz niekoľko minút pred začiatkom a mali 

oblečené 2 farby dresov – zelené a biele. Každý hráč sa individuálne rozkorčuľoval bez puku, až 
pokiaľ nezačal samotný tréningový proces (trvalo to cca 5 minút). Ten začal presne o 17.00 
hodine. Po krátkom oboznámení nasledovalo rozkorčuľovanie s pukmi a potom strečing.  
           Celá tréningová jednotka mala vysoké tempo a odohrávala sa v  uvoľnenej atmosfére. 
Jednotlivé prípravné a herné cvičenia nútili hráčov k neustálemu riešeniu vzniknutých herných 
situácii. Hráči boli veľmi dôrazní vo všetkých herných činnostiach, hlavne pri streľbe. Každé 
cvičenie bolo vykonané v maximálnom nasadení. Po ukončení tréningu na ľade zostalo pár 
hráčov, ktorí individuálne zdokonaľovali streľbu. Cvičenia som sa snažil zachytiť chronologicky 
ako išli za sebou.  

OBSAH TRÉNINGOVEJ JEDNOTKY 

Rozkorčuľovanie - rozohriatie 

Hráči korčuľovali voľne po obvode ihriska okolo bodov na vhadzovanie a poza bránky na 
obidvoch koncoch ihriska. Cela časť úseku rozkorčuľovania bola realizovaná 70% úsilím 
najprv bez puku potom s pukom. Dĺžka trvania - 5 minút. 
 

Strečing – rozcvičenie 

Individuálny strečing v strednom pásme pri mantineli. Dĺžka trvania - 5 minút. 

Herná situácia 1:0 - 2 skupiny hráčov na modrých čiarach pri mantineli a dvaja obrancovia 
umiestnený na vrchole kruhov na vhadzovanie v útočnom a obrannom pásme. Na znamenie 
štartujú hráči z protiľahlých skupín, ktorý prihrávajú puk obrancovi naprieč. Obrancovia si puk 
vymenia a prihrávajú útočníkovi, ktorý si nabieha do oblúku a po krátkom vedení puku strieľa na 

bránku. Po streľbe sa hráč zaradí do 
tej istej skupiny. Štartuje sa na 
znamenie z oboch strán súčasne. 
Dôraz sa kladie na zakončenie, 
presnosť a tvrdosť prihrávok. Dĺžka 
trvania - 3 minúty. 
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Herná situácia 1:0 - 2 skupiny hráčov na modrých čiarach pri mantineli a po dvaja 
obrancovia umiestnení na vrchole kruhov na vhadzovanie v útočnom a obrannom pásme. Na 

znamenie štartujú hráči z protiľahlých 
skupín, ktorí prihrávajú puk 
obrancovi naprieč. Obrancovia si 
vymenia puk a prihrávajú útočníkovi 
o mantinel, ktorý si nabieha do 
oblúku a po krátkom vedení puku 
strieľa na bránku. Po streľbe na 
bránku ostáva hráč na teč pred 
bránou. Po tečovaní sa hráč zaradí 
do tej istej skupiny. Štartuje sa na 
znamenie z oboch strán súčasne. 

Dôraz sa kladie na zakončenie, presnosť a tvrdosť prihrávok. Dĺžka trvania - 3 minúty. 
 

Herná situácia 3:3 - Hra 3:3. Cieľom bola príprava na kritické momenty v zápasoch (hru v 
oslabení, presilovú hru, predĺženie). Cvičenie začína nastrelením puku na zadný mantinel, keď 

súčasne vyštartujú dve trojice 
hráčov. Trojica, ktorá prvá získa puk 
začína útočiť. Po zakončení alebo 
strate puku prechádza brániaca 
trojica do útoku a snaží sa zakončiť 
na druhej strane ihriska, pričom 
predchádzajúca trojica sa zaraduje 
k mantinelu a nastupuje ďalšia 
trojica od mantinelu.   Dĺžka trvania 
-10 minút. 

 

Hra 5:5 – voľná hra 

Riadená hra 5:5 so striedaním po 50 sekundách. Cieľom bolo v závere hlavnej časti 
tréningovej jednotky viac strelecky zaťažiť brankárov, ako aj hráčov. Pomer zaťaženia 
a odpočinku 1:3. Dĺžka trvania -10 minút. 
 
 
Herná situácia 5:0 - Nácvik prechodu stredným pásmom 5:0 a súbežné nácvik I. fázy presilovej 
hry. Cvičenie začína nastrelením puku na brankára, následnou rozohrávkou podľa obrázka 

a končí zakončením (poznámka: do 1 
minúty) v útočnom pásme. Hráči 
štartujú striedavo raz z jednej raz 
z druhej strany ihriska. Dĺžka trvania 
-7 minút 

 
 

* Nácvik tejto hernej situácie bol realizovaný 
ešte pred zmenou pravidiel o prihrávke cez 
dve čiary 
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Presilová hra 5:4 v celoplošnej hre - Presilová hra 5:4, súbežné zdokonaľovanie I. a II. fázy 
presilovej hry 5:4 (analogicky I. a II. fázy hry v oslabení 4:5). Cvičenie začína pre súperiace 
družstvá podľa úspešnosti na vhadzovaní puku, ktoré sa realizuje podľa zakresleného herného 

rozostavenia (útočná resp. obranná 
fáza hry). Dôležitý je vzhľadom na 
dĺžku striedania úspešný prechod 
stredným pásmom a samotné 
niekoľkonásobné zakončenie 
(poznámka: do 1 minúty) v útočnom 
pásme. Striedanie približne po 1 
minúte. Dĺžka trvania -7 minút 

 

 

Herná situácia 2:2 - Dvaja hráči štartujú súčasne z rohu, ako je vyznačené na obrázku. Prechod 
stredným pásmom, križovanie v tom sa pripájajú dvaja brániaci hráči. Riešenie situácie 2:2. Po 

zakončení alebo získaní puku 
brániaci hráči prechádzajú do útoku, 
snažia sa zakončiť na protiľahlej 
strane ihriska, pričom sa ich snažia 
dokorčuľovať (backchecking) dvaja 
brániaci hráči, ktorí štartujú zo 
súhlasnej strany (zo strany, kde sa 
zakončovalo). Takto dochádza k 2:2 
k celoplošnej hre. Dĺžka  trvania - 7 
minút. 

 
 
 
 
Herná situácia 1 -0 (1) - Hráči sú postavení v protiľahlých rohoch ihriska. Jeden z dvojice sa 
pred štartom posunie na vyznačenú časť kruhu na vhadzovanie s pukom. Hráči štartujú na 

zapískanie z obidvoch strán súčasne 
a korčuľujú popri mantineli. Zadný 
hráč sa snaží dokorčuľovať hráča s 
pukom, ktorý štartuje s 2-3m 
náskokom (zadný hráč ma hendikep). 
Dĺžka trvania - 5 minút. 
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Korčuľovanie - Hráči sú postavený rohoch ihriska v jednotlivých herných formáciách. Hráči 
štartujú na zapískanie vždy len z jednej strany celá päťka a korčuľujú ako je vyznačené na 

obrázku. Pomer intervalu zaťaženia 
a odpočinku 1:4. Dĺžka trvania - 5 
minút 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zhrnutie TJ   
 
           Tréningovú jednotku môžeme charakterizovať ako herný tréning (prevaha herných cvičení 
v hlavnej časti TJ). Prvé dve vičenia boli zamerané na nácvik rozohrávky v strednom pásme a 
súčasné rozchytanie brankárov. V cvičení č.7 sa tréner venoval nácviku prechodu stredného 
pásma spolu s I. fázou presilovej hry a v posledných dvoch cvičeniach sa zameral na rozvoj 
kondičných schopností. 
           Okrem didaktickej fázy nácviku v tréningovej jednotke prevládala fáza zdokonaľovania 
herných činnosti za prítomnosti aktívneho súpera (odporu). Jednalo sa hlavne o herné situácie 
2:2, 3:3, 5:5, ktoré boli základom cvičení 5, 6 a 9. Tieto herné situácie sa pomerne často 
vyskytujú v samotnej hre a ich úspešne riešenie, ako v útočnej alebo obrannej fáze hry je 
základom úspechu družstva v zápase. V cvičení č. 8 sa tréner venoval zdokonaľovaniu I. a II. 
fázy presilovej hry 5:4 (analogicky I. a II. fázy hry v oslabení 4:5). 

Chcel by som poukázať na prevahu výskytu herných cvičení s riešením herných situácii 
početnou rovnováhou 2:2, 3:3 a 5:5, ktoré práve často absentujú v tréningoch našich hokejových 
družstiev. 
 

Vysvetlivky: M.O.F – metodicko-organizačná forma, TJ – tréningová jednotka, IZ – interval 
zaťaženia, IO – interval odpočinku, PrCv. – prípravné cvičenie, HrCv. – herné cvičenie, * - 
rozohriate, strečing 
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