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Ľadový hokej  je hra, ktorá sa neustále vyvíja 
 
      Keď v prvej polovici 19. storočia ľadový hokej začínal, bol veľmi odlišný od hry akú 
poznáme dnes. Sedem hráčov, ktorí vyhrali Stanley Cup v roku 1905, by nerozoznalo hru, 
ktorú hral Pittsburgh Penguins a Detroit Red Wings vo finále playoff NHL 2009. Po prvé by 
sa pravdepodobne čudovali čo robia 14-ti sediaci hráči na striedačke a prečo je len šesť 
hráčov na ľade. Potom by sa pravdepodobne pýtali, kto, ako a prečo namaľoval čiary na ľad. 
Nakoniec by určite chceli vedieť, prečo Gonchar zdvíha hokejku pred strelou, prečo Guerin 
korčuľuje priamo na hráča a prečo puk ako magnet drží na Crosbyho hokejke. 
 
      Takmer počas dvesto rokov existencie ľadového hokeja sledujeme zmeny pravidiel, nové 
zručnosti a efektívnejšie tréningové metódy, ktoré prinášajú revolúciu do hry a na ich základe 
vývoj neustále pokračuje. Posledné podstatné zmeny sa udiali v kompozitných hokejkách, 
nulovej tolerancii a odstránení červenej čiary. Na začiatku každej zmeny bol vizionár, ktorý 
dokázal prispôsobiť hru samotným zmenám. Scotty Bowman povestne prispôsobil televízne 
prestávky na to, aby častejšie využíval najlepších hráčov počas zápasu. Keď pred pár rokmi 
NHL zväčšila vzdialenosť medzi bránou a modrou čiarou a zmenila tým hru v obrannom 
pásme, tak reakciou trénerov MacTavisha a Laviolette bolo vytvorenie taktiky zameranej na 
blokovanie striel. Jednoducho, po každej zmene nasleduje proces prispôsobovania sa týmto 
zmenám, ktoré postupom času modifikujú hru. Tí, ktorí lepšie rozumejú vývoju, tak dokážu 
lepšie predvídať zmeny a pravdepodobne sa stanú ďalšími vizionármi.  
 

Obranné pásmo a jeho najdôležitejšie zóny 
 
     Jednoduchý spôsob ako opísať rôzne časti obranného pásma je prideliť každej zóne 
(priestoru) opisný názov ako napr.: zóna tlaku (T), zóna podpory (P), barikáda (B), zámok 
(Z), zóna kontroly (K). Účelom rozdelenia a pomenovania je organizovanie krytia obranného 
pásma (KOP). Každý z trénerov používa odlišnú taktiku pri krytí (obrane) obranného pásma 
(KOP), avšak tento spôsob je základom pre väčšinu systémov. 
 

 
obr. 1 

 
   Omnoho dôležitejšie ako poznanie jednotlivých názvov a rozdelenie zón je porozumieť 
logike a zámerom systému. Pre základné systematické zobrazenie môžu byť zámery 
vysvetlené ako:   
 
Zóna tlaku (T) Najbližší (brániaci) hráč vytvára tlak na útočiaceho hráča s pukom.
   Brániaci hráč sa snaží útočníka zbaviť kontroly nad pukom a hrou telom 
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   zastaviť jeho pohyb. Je maximálne dôležité súboj udržať v tomto  
   priestore a nenechať sa obísť smerom k bráne. 
 
Zóna podpory (P) Druhý hráč/ka sa pohybuje medzi súbojom o puk a bránou. Z tejto 
   pozície môže reagovať a získať stratený puk (zdvojovanie), zabrániť 
   prístupu k bráne (preberanie), v prípade prihrávky z rohu obsadzuje 
   hráča, ktorému smeruje prihrávka. 
 
Barikáda (B)  Tretí brániaci hráč je v takej pozícii, aby kryl priestor (bránu) pred 
   pukmi a súperom. Súčasne vníma súpera (tretieho útočníka) a je  
   pripravený obsadiť ho v prípade spracovania prihrávky. 
 
Zámok (Z)  Štvrtý brániaci hráč uzatvára priestor tak, aby hráč v držaní puku  
   nemohol prihrať puk do priestoru medzi kruhmi alebo do streleckej 
   pozície na modrú čiaru. 
 
Zóna kontroly (K) Piaty hráč kontroluje priestor medzi kruhmi (slot). 

 
     Iný spôsob ako vysvetliť bránenie obranného pásma je vytvoriť zoznam najdôležitejších 
priestorov v obrannom pásme.  Zoznam priestorov vysvetľuje, ktorá časť obranného pásma 
má najvyššiu dôležitosť bránenia. Na obrázku (č.2) nižšie je obranné pásmo rozdelené do 
piatich úrovní podľa dôležitosti (AA, A, B, C, D). Naviac sa v obrannom pásme nachádza 
„špeciálny“ priestor nazvaný „Pre-A“, ktorý má rovnakú dôležitosť bránenia ako D-zóna, ale 
vyžaduje si zvláštnu pozornosť, pretože priamo hraničí s priestormi odkiaľ padá najviac gólov 
(AA, A).   
 

 
                                             obr. 2 

 
AA Z tohto priestoru padá viac ako 75% všetkých gólov. Preto sú všetci zodpovední za 
 obranu tohto priestoru. 

• Nedovoľ súperovi prístup do tohto priestoru! 
• Vytláčaj súperov tak, aby nezakrývali brankárovi výhľad a nemohli dorážať. 

Priority: 
AA je dôležitejšie ako A 
A je dôležitejšie ako B 
B je dôležitejšie ako C 
C je dôležitejšie ako D 
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A  Hlavnou úlohou priestoru je zabrániť súperovi v dorážaní pukov. 
• Osobná kontrola všetkých hráčov! 

B Základom je nedovoliť súperovi strieľať z tohto priestoru. 
• Osobná kontrola hráča s pukom! 

C Dôležité je nepripustiť strely z modrej čiary, ktoré smerujú na bránu. 
• Blokovanie striel! 

D Z tohto priestoru súper pravdepodobne neskóruje, preto je to výborná možnosť 
 odobrať puk a získať nad ním kontrolu.  

• Agresívne vytláčaj súpera! 
• Pri mantineli hraj súperovi do tela! 
• Získaj stratené alebo odrazené puky! 
• Buď chytrý; nepremeškaj príležitosti splniť úlohy v priestoroch s vysokou 

dôležitosťou bránenia. 
Pre-A Čím dlhšie je puk v tomto priestore, tým je menej pravdepodobné, že súper skóruje. 
 Avšak  rýchla činnosť s pukom z tohto priestoru môže znamenať nebezpečenstvo 
 v zónach s vysokou prioritou bránenia. 
 

Defenzívna pozícia v obrannom pásme 
 
     Predstavte si čiaru (os) medzi súperom a bránou! Keď sa postavíte na spomínanú os, ste 
v defenzívnej pozícii. Všetky taktické spôsoby krytia obranného pásma (KOP) sú postavené 
na tomto jednoduchom princípe. Ak kontrolujete túto čiaru, kontrolujete prístup k bráne. 
Presnejšie, kontrolovaná os je os medzi súperom a priestorom mierne pred bránou, odkiaľ sa 
skóruje väčšina gólov. Z okrajových priestorov (zóny D a Pre-A na obrázku 2 a znázornenie 
A, B a C na obrázku 3) musí súper pred vstrelením gólu prihrať puk do priestoru odkiaľ padá 
najviac gólov, takže krytie dráhy prihrávky je dôležitejšie ako pokrytie priameho prístupu 
k bráne. Dráha strely z hlavného priestoru (prioritné zóny A, B, C na obrázku 2 a znázornenie 
D a E na obrázku 3) prechádza cez priestory s najvyšším podielom vstrelených gólov. To 
znamená, že čiara, ktorú treba pokryť, je identická s dráhou strely. 
 

  
                                   obr. 3 

 
 

V hokeji 
hrájú 5 

proti 5, ale 
rozhoduje 
sa 1 na 1! 
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„Kolaps“ organizácie hry v priestore okolo brány 
 
     Slovo kolaps je predovšetkým spojené s niečím negatívnym. Existujú pády burzových 
obchodov, nervové zrútenia, zrútiť sa môže aj strecha štadióna pod váhou ťažkého snehu. 
Kolaps je slovo, ktoré v hokeji opisuje najbežnejšiu črtu víťazných družstiev. Opisuje 
družstvo, angažované brániť najdôležitejší priestor na ľade. Vyjadruje ako si všetci hráči delia 
zodpovednosť na bránení 14 m2 priestoru, z ktorých padá 75 %  všetkých gólov. Vyhrať 
znamená, že môžete byť prečíslení v akomkoľvek priestore na ľade, ale nikdy pred svojou 
bránou. Ak nekontrolujete tento priestor, ak v tomto priestore nezískavate voľné puky, puk už 
nikdy neuvidíte, až pokiaľ nebude vhodený v strede ľadu. 
 

Blokovanie striel 
 
     Dôsledok zlyhania je ten, že hráči súpera na vrchole kruhov majú viac času na streľbu. To 
znamená, že každý v družstve musí byť schopný, mať vôľu a dostatok odvahy blokovať 
strely. Dôležitosť tejto činnosti výrazne vzrástla od roku 2005, keď NHL posunula modrú 
čiaru ďalej od brány. Jasným príkladom tohto celého je, že v prvom finále play-off NHL po 
zavedení tejto zmeny v pravidlách, dva tímy (Edmonton a Carolina), s najvyšším počtom  
zablokovaných striel, sa stretli vo finále. V dvoch prípadoch zaznamenali brankári 
(Markkanen a Ward) menší počet zásahov, ako bol počet streleckých pokusov. 
     Dôležitosť blokovania striel bola dokonca uznaná aj denníkom New York Times, ktorý 
uviedol, že blokovanie striel sa stáva dôležitejšou časťou hry. Tréneri (kouči) poukazujú na 
to, že sa tým obmedzujú šance súpera,  zjednodušujú život brankárovi a obranu sa stáva 
niečím praktickým pre celý tím. Zablokované strely stoja na hrdinstve a stratégii, 
kalkulovanom riziku a nemalej časti šialenstva. (26. November, 2007) 
      Čo môže pre nezainteresovaného človeka vyzerať ako šialenstvo, je premyslený čin 
hráčsky čin. Po pozorne dokonalej a vyžadovanej technike všetko smeruje k jednoduchej 
otázke, „chcem vyhrať alebo prehrať?“ Mnoho rozumných ľudí by preferovalo výhru. 
     Bežná technika je priblížiť sa k súperovi, kľaknúť si na koleno alebo si ľahnúť na bok, tak 
aby sa zablokovali všetky strely nad ľadom. 

 
Hra pri mantinely – to, čo vyhráva zápasy 

 
     Kúsok od priestoru pred bránou, sú hluché priestory a sú to strategicky najdôležitejšie 
priestory. Niekto si môže myslieť, že držanie puku súperom v hluchom priestore nespôsobí 
okamžité riziko pre bránu. Je to pravda, ale existujú iné faktory, ktoré robia tento priestor 
dôležitým. Po prvé, tento priestor je miestom prechodu z obrany do útoku a naopak 
(transition). Znamená to, že brániaci (napádajúci) tím vytláča hráča s pukom a snaží sa získať 
puk v tomto priestore. Vždy, keď hráč opäť získa kontrolu nad pukom, hra sa zmení z obrany 
na útok a celé mužstvo prechádza z obranných pozícii k útočeniu. Preto je pri strate puku 
mužstvo veľmi zraniteľné. 
     Po druhé, keď sa brániaci tím dostane ku kontrole puku v hluchom priestore, tak to 
automaticky neprináša jeho bezpečné držanie na tomto mieste obranného pásma. Dostať puk 
z obranného pásma znamená, že puk musí prejsť cez priestory s vysokou dôležitosťou 
bránenia a každou prihrávkou sa prihrávajúci hráč dostane do nesprávnej pozície k puku tak, 
aby obraňoval bránu. Preto, keď sa v hluchom priestore bojuje o puk, moderná taktika tento 
priestor preťažuje. Avšak ak sa hráč dostane k jasnej kontrole puku, dovoľuje to jeho 
spoluhráčom korčuľovať do otvorených priestorov za účelom útočenia. 
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     Dostať puk z hluchého priestoru do stredného pásma je v hokeji jednou z rozhodujúcich 
úloh, čo si vyžaduje vhodne spolupracujúce mužstvo. Všetci štyria spoluhráči poskytujú 
hráčovi s pukom výpomoc (podporu) a snažia sa vytvárať možnosť prihrávky, vrátane 
bezpečnej spätnej prihrávky obrancovi do rohu. Obrana brány v prípade straty puku je  
dôvodom k výpomoci od spoluhráčov. Na obrázku 4 je znázornená šípka, ktorá ukazuje riziko 
straty puku. Čím bližšie k modrej čiare družstvo stratí puk, tým je riziko pre bránu vyššie. 
V rohu obranného pásma je strata puku najmenej riziková.   
 

 
obr. 4 

 
     Vo finále Olympijských hier 2010 vo Vancouveri hrali oba tímy (USA a Kanada) 
mimoriadne náročným spôsobom, ktorý preťažoval priestory pri bočných mantineloch. 
Priestor okolo puku bol uzavretý a stratené puky zostávali popri mantineli. V predĺžení 
hranom 4 proti 4 sa hra stala menej prehustenou a skákajúci puk, ktorý sa odrazil aj od 
rozhodcovej korčule sa Crosbymu s Iginlom podarilo dostať od mantinelu do priestoru pred 
bránou. Zvyšok je už históriou. 
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Príklady cvičení 
 
     Hra v obrannom pásme je rozhodujúca pre hru celého družstva a aj preto profesionálne 
tímy po celom svete trávia množstvo času tréningom a vylaďovaním tejto časti hry. Letmý 
pohľad na tréning na ľade Edmontonu Oilers v januári 2010 ukazuje, že 3 cvičenia z 5 sú 
zamerané na časť hry v obrannom pásme. Založenie útoku a obrana proti rýchlemu útoku boli 
dvomi dominantnými témami, po ktorých tesne nasledoval rýchly prechod z obrany do útoku 
po zisku puku. Ďalšie členenie cvičení ukazuje, že pozičná hra, vzorce kombinácii, rýchlosť 
realizácie, samotná rýchlosť a súťaživosť boli ďalšími tréningovými témami. 
 
     Tvorba a výber cvičení je časťou trénerovej práce, ktorá v oboch prípadoch ponúka výzvy, 
ale aj uspokojenie. Preto výzvy, lebo tréner cvičeniami priamo ovplyvňuje hráčov, čo je časť 
jeho práce, a hráči ich vidia, cítia  a hodnotia. Iná výzva týkajúca sa tvorby a výberu cvičení je 
v tom, že každé cvičenie musí patriť do väčšieho celku. Cvičenia musia viesť tím, ale aj 
individualitu, postupne k cieľu a súčasne určovať ideálny pomer zaťaženia a odpočinku. 
Každé cvičenie musí súvisieť s ostatnými cvičeniami v tréningu, budovať postupnosť, 
ktoré zvyšujú  úroveň nadobudnutých schopností. Výber správnych cvičení je tiež 
uspokojujúci, pretože dobré cvičenia robia tréning kvalitným, budujúcim dobrý pohyb 
(prevahu družstva) a vedú k zdravému rozvoju. 
 
     Pokiaľ tvoríte a vyberáte cvičenie, je dôležité myslieť na hlavný cieľ, ktorý ste  si vytýčili 
z družstvom a byť si istý, že každé cvičenie smeruje k tomuto cieľu. Okrem toho, by každé 
cvičenie malo mať vlastný zámer, alebo skôr tému, na ktorú sa cvičenie sústredí. Opakuje sa 
často počas priebehu zámer cvičenia? Poskytuje cvičenie hráčom zodpovedajúci rozvoj? 
Zodpovedajú intervaly zaťaženia a odpočinku zápasovým podmienkam? Tieto otázky treba 
zodpovedať pred rozhodovaním ako dizajnovať cvičenie a ktoré cvičenie použijeme. 
 

• Fyziologické zaťaženie cvičenia je aspekt, ktorý ovplyvňuje každú zložku tréningu.  
• Dlhé pracovné intervaly a krátke intervaly odpočinku vyčerpávajú hráčov pri nízkej 

úrovni realizácie. Krátke pracovné intervaly a dlhé intervaly odpočinku hráčov nudia 
pri nízkej úrovni realizácie. 

 
     Nižšie je znázornených niekoľko cvičení Edmontonu Oilers. 
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Bekčeking s prechodom do útoku 
 
     Toto bolo hlavné cvičenie počas tréningu Edmontomu Oilers 8. Januára 2010 deň po 
domácom zápase s Colombusom v prvý deň štvordňového obdobia bez zápasu. Cvičeniu 
predchádzalo 20 minútové rozcvičenie a po ňom nasledovalo cvičenie 5 na5 so založením 
útoku proti forčekingu po nastrelení puku. Sedem modrých útočníkov, šesť bielych útočníkov, 
sedem červených obrancov a extra hráč vo farebnom drese zúčastňujúci sa cvičenia. 
 
     Zámer cvičenia:  a.) skórovať z rýchleho útoku, 
   b.) založiť rýchly útok po zisku puku v obrannom pásme, 
 

Priebeh cvičenia: kontinuálne, z oboch strán striedavo. 
A Obranca vstupuje do priebehu cvičenia a bráni útočníka – vzniká situácia 1-1. 
B Útočník štartuje ako (oneskorený) bekčeker a snaží sa zabrániť súperovi v skórovaní. 
C Obranca berie puk a odrazený puk a zakladá útok na opačnú stranu. 
D Obranca vstupuje do priebehu cvičenia a bráni útočníka – vzniká situácia 1-1. 
E Útočník štartuje ako (oneskorený) bekčeker a snaží sa zabrániť súperovi v skórovaní. 
F Obranca berie puk a odrazený puk a zakladá útok na opačnú stranu. 

Modifikácie 
2 na 1 Dvaja útočníci (B+b alebo E+e) štartujú ako bekčekeri a vytvárajú nasledovný útok 2-1. 
2 na 2 Dvaja obrancovia (B+D) vstupujú do cvičenia a bránia situáciu 2-2 proti útočníkom. 
3 na 2 Traja útočníci (2B+b) štartujú ako bekčekeri a vytvárajú nasledovný útok 3-2. 

Udržať priebeh cvičenia: 
• Tréneri majú k dispozícii náhradné puky (v prípade, že sa nevyskytne dorážka alebo puku mimo 

hry). 
• Útočiaci útočníci dorážajú ale neforčekujú. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Cvičenie, ktoré zdokonaľuje rýchly útok z obranného pásma. 
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Založenie útoku 5-0 na polovici ihriska 
 
     Toto cvičenie bolo časťou ranného rozkorčuľovania mužstva Edmonton Oilers dňa 12. 1. 
2010 v zápasový deň proti Nashvillu. Cvičenie bolo zaradené ako prvé v tréningovej jednotke 
a predchádzalo mu iba individuálne rozcvičenie brankárov. Tréningu sa zúčastnilo 12 
útočníkov a 7 obrancov, všetci boli oblečení v modrých dresoch. Zámerom cvičenia je 
zopakovať vzorce založenia útoku.   
 
Priebeh cvičenia: dve pätice hráčov realizujú založenie útoku na polovici ihriska. 

 
 

        
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Tréner nastreľuje puk a vydá pokyn k typu založenia útoku. Piati hráči realizujú založenie útoku podľa pokynu. 

DDWC Obranca prihráva puk druhému obrancovi, ktorý pokračuje prihrávkou krídlu 
k mantinelu. Z krídla od mantinelu ide prihrávka na os ihriska centrovi. 

Reorganizácia M s 
križovaním 

Dvaja obrancovia za bránou reorganizujú útok, po ktorom nasleduje prihrávka na stred 
(os ihriska). V strede spracuje prihrávku krídlo, ktoré sa predtým križovalo s centrom. 

Reorganizácia W s 
križovaním 

Dvaja obrancovia za bránou reorganizujú útok, po ktorom nasleduje prihrávka krídlu 
k mantinelu. V strede (na osi) ihriska je nakorčuľované krídlo, ktoré sa predtým 
križovalo s centrom. 
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Bránenie obranného pásma s prechodom do útoku č. 1 
 
     Toto cvičenie dominovalo tréningu Edmontonu Oilers 13. 1. 2010 v deň medzi dvomi 
domácimi zápasmi s Nashvillom a Pittsburghom. Cvičeniu predchádzalo 20 minútové 
rozcvičenie a po cvičení sa družstvo venovalo založeniu útoku po nastrelení puku na zadný 
mantinel. Hráči, ktorí sa zúčastnili tréningu boli rozdelení do skupín podľa farieb dresov na 
modrých (6 útočníkov), bielych (6 útočníkov), červených (7 obrancov). 
 
     Zámerom cvičenia bolo:  a.) založiť rýchly útok po získaní puku v obrannom pásme, 
    b.) bekčeking a obrana rýchleho útoku. 
 

Priebeh cvičenia: jednosmerne. 

A 
Dvaja útočníci (bieli) hrajú v rohu proti dvom brániacim hráčom (červený obranca  a 
modrý útočník). Ďalších šesť hráčov sa pohybuje v priestoroch podľa systému krytia 
obranného pásma (KOP) alebo v stoja v útočnom postavení. 

B 
Tréner umiestni puk do opačného rohu a vydá zvukový signál. Obranca, ktorý nebol 
zapojený v situácii v rohu získava puk a zakladá útok. 

C 
Traja brániaci útočníci korčuľujú so pozícií pre založenie útoku, prijímajú prihrávku od 
obrancu a útočia na opačnú stranu ihriska. Útočiaci útočník (biely), nezapojený v situácii 
2-2 v rohu a dvaja útočiaci obrancovia bráni (bekčekujú). 

D Protiútok je vedený situáciou 3-3. 
Akonáhle sa pásmo, v ktorom začínalo cvičenie vyprázdni, dvaja obrancovia zakladajúci útok sa stavajú do 
pozície na modrej čiare. Spoločne so šiestimi útočníkmi a ďalšími dvomi obrancami začínajú ďalšiu akciu.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cvičenie, ktoré zdokonaľuje rýchly útok z obranného pásma. 
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Bránenie obranného pásma s prechodom do útoku č. 2 
      
     Toto cvičenie bolo jediným cvičením s taktickým zámerom počas tréningu Edmontonu 
Oilers dňa 19. januára 2010 deň po tripe do San Jose a Colorada a deň pred domácim 
zápasom s Vancouverom.  
 

Priebeh cvičenia: kontinuálne 3 – 2 rýchlym útokom a 3 – 3 v koncovom pásme. 

 

 

 

A 

Traja útočníci (bieli) hrajú 3 na 3 proti dvom obrancom (červení) a jednému útočníkovi (modrý). 
Všetci šiesti hráči sa počas hry pohybujú pod osou vrcholu kruhov. Zostávajúci dvaja útočníci (modrí) 
a dvaja obrancovia stoja (sa pohybujú) podľa systému krytia obranného pásma (KOP), ale nezasahujú 
do hry v hĺbke pásma. (Útočník môže vstúpiť do šedo vyznačených políčok v prípade voľného puku 
v týchto miestach.) 

B Ak defenzívny hráči získajú puk, zakladajú rýchly útok. 

C 
Brániaci útočníci (modrí) korčuľujú do pozícií na založenie útoku a pokračujú v akcii 3-2. Dvaja 
obrancovia na modrej čiare ustupujú jazdou vzad a bránia protiútok.  

D Ak útočiaci útočníci prekorčuľujú útočnú modrú čiaru, bekčeker (biely) preskočí mantinel zo 
striedačky a zapojí sa do akcie, z ktorej vzniká situácia 3-3. 

Protiútok sa v hĺbke pásma mení na situáciu 3-3. Štyria noví hráči (dvaja obrancovia a dvaja biely útočníci) sa 
stavajú do príslušných pozícií podľa krytia obranného pásma (KOP) a cvičenie opäť pokračuje rovnakým 
priebehom. Udržanie priebehu cvičenia: 

• Akonáhle brániaci hráči dosiahnu kontrolu puku, útočiaci hráči prestávajú forčekovať. 
• Všetci hráči sa rýchlo vymieňajú. 
• Ak sa ešte predtým udeje strata puku, všetci hráči zostávajú vo svojich pozíciách a tréner dá ďalší puk 

útočiaci hráčom tak, aby cvičenie pokračovalo ďalej. 

Cvičenie, ktoré zdokonaľuje rýchly útok z obranného pásma. 


