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Úvod

 Filozofia

 Štatistiky

 Systémy herného rozostavania pri napádaní

 Štýl realizácie hry v oslabení v defenzívnej zóne



Filozofia

• Kedy byť agresívny a 
kedy pasívny

• Nenapadať za bránkou 
súpera, pokiaľ nie si v 
tesnom kontakte s 
hráčom, ktorý vedie puk

• Nedokončovať osobné 
súboje

Čo je nevyhnutné mať na mysli pri napádaní v
útočnom pásme?

• Vytláčať  a vyvíjať tlak z 
vnútra - von (smerom k 
mantinelu) – neustále 
korčuľovanie 

• Mať hokejku neustále na 
ľade a brániť stred ihriska

• Prvý napádajúci hráč 
určuje úlohu druhého 
napadajúceho hráča



Filozofia
Čo je nevyhnutné mať na mysli pri bránení v
strednom pásme?

Brániť stred ihriska

Vytláčať súpera do jednej strany smerom k mantinelu

Vyčkávať a donútiť súpera nastreľovať puky na zadný
mantinel

Pokryť modrú čiaru 3 hráčmi



Filozofia
Čo je nevyhnutné mať na mysli pri bránení vo
vlastnom obrannom pásme?

Prinútiť súpera strieľať z najhoršieho možného uhlu

• Vytvárať osobné súboje 
za účelom chrániť puk

• Okamžitý prístup k 
nastrelenému puku alebo 
voľnému puku

• Okamžitý prístup k 
hráčovi s pukom pri 
prechode modrou čiarou

• Nezbavovať sa puku 
bekhendom

• Nebáť sa strely blokovať 
telom

• Kryť telom a hokejkou 
líniu možnej prihrávky 
alebo strely súpera

• Byť aktívnejší smerom k 
vlastnej bráne

• Nedirigovať spoluhráčov



Pravidla
Presilová hra vs Hra v oslabení

Načasovanie (Založenie útoku)
(5 vzadu, 4 vzadu 1 vpredu, 3 vzadu 2 
vpredu, apod.)

=
Napádanie, reorganizácia 
herného tvaru
(Štýl agresívny alebo pasívny)

Rýchlosť v strednom pásme
(výpomoc hráčov v strede ihriska)

=

Odstupovanie a bránenie 
modrej čiary
(Hráč v strede osi, 3 hráči na modrej 
čiare)

Spôsob prechodu:
a) Nastreľovanie

(3 hráči za pukom)

b) Prechod modrou čiarou
(Herná kombinácia alebo individuálne)

=

a) Skorý prístup k hráčovi 
s pukom
(choď do osobných súbojov)

b) Vyvíjaj tlak na hráča
(prinúť ho vystreliť)

Usadenie sa v tretine:
a) Streľba

(vzorec - dáždnik  a pod.)
b) Hra v okolí bránky

(prihraj a korčuľuj, spoza brány, útok z 
oblasti bodu na vhadzovanie a pod.)

=

a) Pokrývaj líniu na strelu a 
prihrávku súpera – blokovanie 
striel
(krížne prihrávky a pod.)
b) Rotácia hráčov – výmena 
miest
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Systémy herného rozostavenia 
pri napádaní v útočnom pásme

a. 0-4

b. 1-1-2 Pasívny, agresívny alebo rotácia hráčov

1-1-2 Prvý útočník vytláča smerom k mantinelu a
druhý útočník blokuje stred ihriska



c. 1-3 Smerom k mantinelu

1-3 Stred ihriska

1-3 Prvý útočník napáda a druhý útočník blokuje
stred ihriska
1-3 Útočník 1 a 2 na tej istej strane ihriska

Systémy herného rozostavenia 
pri napádaní v útočnom pásme



Systémy herného rozostavenia 
pri napádaní v útočnom pásme

d. 1-2-1

e. 2-2

f. 3-1



Systém herného 
rozostavenia pri napádaní

0-4
Klady
• 4 hráči vzadu
• Vyčkávanie na modrej čiare
• Možnosť prechodu do útoku 
na modrej čiare

Zápory
• Bez možnosti prechodu do 
útoku v útočnom pásme
• Súper má možnosť zaútočiť v 
plnej rýchlosti
• Pasivita v útočnom pásme



1-2-2
Klady
• Pokrytie stredu ihriska
• Možnosť okamžitého 
prechodu do útoku

Zápory
• Dáva dve možnosti
• Náročné bránenie na modrej 
čiare

Systém herného 
rozostavenia pri napádaní



1-2-2 s rotáciou hráčov
Klady
• Krytie stredu ihriska
• Obidvaja útočníci sú v pohybe
• Možnosť prechodu do 
protiútoku v útočnom pásme

Zápory
• Náročné bránenie po modrú 
čiaru

Systém herného 
rozostavenia pri napádaní



1-2-2- Rozdelenie hráčov

Klady
• Určovanie protihráčom „kde 
majú ísť s pukom“
• Zastavenie útoku po červenú 
čiaru
• Ľahší systém pre obrancov

Zápory
• Vždy dvoch obrancov na 
modrej čiare
• Dvaja hráči plnia tú istú 
funkciu

Systém herného 
rozostavenia pri napádaní



Útočník 1 a 2 na tej istej strane ihriska

Klady
• Pokrytie jednej línie
• Krytie modrej čiary
• Pomerne ľahko čitateľný
• Určuješ, ktorou stranou má 
puk vyjsť s tretiny

Zápory
• Pasívny systém

Systém herného 
rozostavenia pri napádaní



1-2-1
Klady
• Pokrytie stredu ihriska
• Príliš úzky herný tvar
• Druhý útočník získava voľný 
puk

Zápory
• Náročné bránenie modrej 
čiary
• Pasivita v útočnej tretine

Systém herného 
rozostavenia pri napádaní



1-3 Smerom k mantinelu
Klady
• Určovanie súperovi, kde má 
ísť s pukom
• Pokrytie modrej čiary
• Vytláčanie hry smerom k 
našim obrancom

Zápory
• Bez tlaku na súpera
• Bez možnosti prechodu do 
útoku v útočnej tretine súpera

Systém herného 
rozostavenia pri napádaní



1-3 Stred ihriska
Klady
• Bránenie stredu ihriska
• Pokrytie modrej čiary
• Pozičné vytláčanie hráča s 
pukom smerom k obrancovi 

Zápory
• Bez možnosti prechodu do 
útoku v útočnej tretine súpera
• Niekedy musia útočníci 
korčuľovať v jazde vzad

Systém herného 
rozostavenia pri napádaní



2-2
Klady
• Príliš úzky herný tvar
• Bránenie stredu ihriska

Zápory
• Pasívna hra v útočnej tretine 
súpera
• Náročné bránenie modrej čiary

Systém herného 
rozostavenia pri napádaní



3-1
Klady
• Pokrytie troch zón dĺžky 
ihriska

Zápory
• Pasívna hra v útočnej tretine 
súpera

Systém herného 
rozostavenia pri napádaní



1-3 Prvý útočník napáda a druhý útočník blokuje 
stred ihriska

Klady
• Ľahko čitateľný
• Vyššia možnosť získať puk a 
následne prejsť do protiútoku
• Bránenie modrej čiary

Zápory

Systém herného 
rozostavenia pri napádaní



Hokejový slang (voľný preklad)

 Vhadzovanie (face off)

Výhra (winning)

Prehra (loosing)

 Pozičná hra a pohyb 
hráčov verzus (position 
and rotation vs.)
Dáždnik (umbrella)

Roztiahnutie (spread)

Preťaženie (overload)

1-3-1
 Spoza bránky (behind net)

 Kontaktná hra (low play)

Skorý prístup, ľahké
nastrelenie puku, osobný
súboj, „zjesť puk“ (early
press, soft dumps, battle, eat the
puck)

Najbližší priestor (near slot)

Za chrbtom (back door)

Za bránkou, chrbtom k
bráne (behind net, back to the
post)

Krídlo napáda obrancu
(winger attacking the D)

Mantinel (rim)

Hokejka na hokejku (stick
to stick)



Ďakujeme za pozornosť.
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