
 

Spomeňte si na všetky športy, ktoré vystavia športovcov istému typu laterálneho (bočného) 

pohybu dolných končatín. Je len veľmi málo športov, ktoré nezahŕňajú takéto bočné pohyby. Teraz 

si spomeňte na tréningové zariadenia (pomôcky), ktoré presne napodobňujú takéto bočné pohyby 

a zapojené svaly jednoznačne zaťažujú. Odpoveď znie: „málo, ak vôbec nejaké“. Jedna 

z ojedinelých pomôcok, ktorá presne zasahuje špecifické laterálne pohyby, pre športy ako ľadový 

hokej, je jednoduchá kĺzavá podložka (slideboard). Táto pomôcka je efektívnym nástrojom sa 

udržanie kondície pred sezónou a to aj pre viaceré športy, pretože veľmi presne napodobňuje 

laterálne pohyby, ktoré športovci používajú v špecifických podmienkach. 

Slideboard je najjednoduchšou tréningovou pomôckou. Jednoduchosť tejto podložky 

maskuje potenciál a adaptabilitu. Má hladký, plochý povrch, asi 61 cm široký a typický rozsah dĺžky 

je od 213,5 cm do 274,5 cm. Odporúčaná dĺžka slideboardu je jeden a pol krát dlhšia ako výška 

športovca. U brankárov pracujeme s kratšou dĺžkou, okolo 213,5 cm. 

Najkomerčnejšie slideboardy prichádzajú so špeciálnymi návlekmi, ktoré športovci používajú 

počas cvičenia. Jediná požiadavka na údržbu je príležitostná aplikácia bezvoskového leštidla na 

nábytok, ktorá sa nanáša na povrch. 

Realistické pohyby vytvárané cvičeniami na slideboarde v priebehu posilňovania a cvičenia 

pred sezónou môžu pomôcť zníženiu pravdepodobnosti vystavenia hráčov zraneniu v oblasti slabín. 

Je to preto, lebo pohyby jednoznačne zaťažujú práve tie svalové skupiny, čo je niečo, čo sa 

nevyskytuje napríklad na bicykli alebo na bežeckom páse. Vzniká tak u hráčov adaptácia na záťaž už 

pred sezónou. Slideboard poskytuje hráčom a trénerom okamžitú odozvu v technike korčuľovania. 

Keď sa umiestni slideboard pred zrkadlo, športovci si ľahko vedia opraviť chyby v technike, keďže 

sa priamo sledujú. 

Z hľadiska financovania slideboardy znamenajú významný úspech za „babku“. Komerčné 

verzie obyčajne stoja menej ako 380 €, a o jeden slideboard sa môže podeliť niekoľko športovcov. 

Keďže najefektívnejšie tréningové intervaly zahŕňajú aj dostatočne dlhý oddych, skupina 3 až 4 

športovcov sa môže v používaní striedať, bez toho aby prerušovali plynulosť tréningovej jednotky. 

Tréning mimo sezóny 

Predtým ako sa začneme zaoberať špecifikami tréningových metód a cvičeniami na 

slideboarde, je dôležité zdôrazniť, že slideboard využívaný na špecifické pohyby by mal byť 

zaradený do tréningového procesu len v období mimo sezónny. V priebehu sezóny sa mu treba 

vyhnúť, pretože vysoká intenzita špecifických pohybov na slideboarde môže viesť k zraneniam 

z nadmerného používania. Počas sezóny sa musíme vyhýbať vytváraniu záťaže na ohýbače, ktoré 

športovec má aj tak v priebehu sezóny zaťažované. 

Tréningové programy na slideboarde môžu byť vytvorené použitím typických intervalových 

tréningových metód. Športovci by mali začať programom s nejakými úvodnými cvičeniami, 

v ktorých intervaly odpočinku majú trikrát dlhší ako intervaly zaťaženia.  

    

Tréning na slideboarde 



 

Príklad základného intervalového programu tréningovej jednotky na slideboarde 

Začína sa voľne 15 sekúnd, po ktorých nasleduje 45 sekundový interval, s 8-10 

opakovaniami. Výsledkom je 160-190 srdcových úderov za minútu. Takýto tréning poskytuje aj 

aeróbny efekt, pokiaľ sa pulzová frekvencia udržiava nad 120 úderov za minútu počas odpočinku. 

Avšak hlavným účelom slideboardu je poskytnúť anaeróbny tréning. Anaeróbne a aeróbne 

ťažisko tréningu na slideboarde sa môže meniť ovládaním pomeru zaťaženia a odpočinku. 

Efektívny je pomer 1:2, čím sa rozvíja anaeróbna vytrvalosť. Striedaním pomeru zaťaženia 

a odpočinku a úpravou trvania týchto dvoch charakteristík zaťaženia, môže kondičný tréner 

vytvoriť individuálny program vychádzajúc z herného postu hráča. Napríklad pre útočníka by sme 

zvolili pomer zaťaženia a odpočinku 1:3, s 30 sekundovými laterálnymi pohybmi a 90 sekundovým 

odpočinkom.  

Základy a technika 

 Základným pohybom na slideboarde je tlak-šmyk, podobný ako na korčuliach. Na 

slideboarde sa tlačí vnútorná noha z jednej strany na druhú odrazom z vonkajšej nohy. Počas 

laterálnych pohybov by sa malo dodržiavať ohnutie v kolennom kĺbe od 120 do 130°. Ťažisko by 

malo byť rozložené po dĺžke do členka, cez koleno až po bedrové kĺby. Bedrová oblasť by mala 

ostať v jednej rovine po celý čas cvičenia. 

Zostavenie cvičení 

Začnite piatimi intervalmi trvajúcimi do 30 sekúnd v závislosti od kondičných požiadaviek 

športovca. Odpočinkové intervaly trvajú od 15 do 90 sekúnd medzi každým cvičebným intervalom. 

Celé cvičenie by malo trvať 10 až 20 minút. Každý interval odpočinku trvá dlhšie ako interval 

zaťaženia. Je to kvôli intenzite cvičenia. Keď vytvárame cvičenia na slideboarde, mali by sme 

vedieť, že intervaly zaťaženia dlhšie ako 30 sekúnd rýchlo vyčerpajú športovca a výsledkom je 

strata techniky. Ako sa bude zvyšovať úroveň kondičných schopností, treba zvýšiť počet intervalov 

zaťaženia  alebo znížiť interval odpočinku. Ak sa kombinuje v tréningovej jednotke 

s plyometrickými cvičeniami, tak slideboard sa môže stať hlavným dôvodom zlepšenia rýchlosti na 

ľade. 

 

Pridajte slideboard do prípravného obdobia hokejistom a Vaši hráči uvidia a pocítia rozdiel 

na začiatku sezóny. 

 Mgr. Michal Tokár, PhD. 
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