
Odoberanie puku telom / body contact!!!
Obranná hra začína v  momente, keď súper získa puk. Bránením sa mužstvo 
opätovne snaží získať puk späť. Korčuľovaním, napádaním a  vytláčaním hráča sa 
snaží brániaci hráč dostať protihráča pod tlak a usmerniť ho požadovaným smerom. 
Použitím hokejky sa brániaci hráč dostáva do prvotného kontaktu so súperom. 
Nasleduje vlastná hra telom, ktorou sa brániaci hráč snaží oddeliť súpera od puku 
kontaktnou hrou telom, a takisto sa dostať do postavenia medzi puk a protihráča.!!!
Kľúčové body nácviku pri kontakte telom:!
• Zintenzívni napádanie, vytláčanie protihráča ako aj korčuliarske schopnosti!
• Vytíč sebavedomie ako základ pre hru telom!
• Takisto zdokonaľuj, zintenzívňuj útočné herné činnosti ako vedenie puku a  krytie 

puku!
• Počas nácviku nezabudni na bezpečnosť v  hre a  takisto aj na zodpovedný 

a ohľaduplný prístup, ktorý by hráči mali brať na vedomie!
• Hravou a  zábavnou formou zostav proces nácviku v  súťažnom, ako aj v 

bezpečnom prostredí!!!
Na základe progresie nácviku môžeme cvičenia zamerané na kontakt telom 
rozdeliť do dvoch kategórií:!
1. Sebavedomie!
• Pády!
• Zápasnícke aktivity!
• Nárazy / Bodyčeky!
2. Napádanie a vytláčanie spojené s kontaktom!!!

Základné pravidlá pre hráča, ktorý je vystavený napádaniu a 
kontaktu s protihráčom!!

1. Nebuď prichytený pri kontaknej hre v „nebezpečnej zóne“ – Zostaň bližšie pri 
mantinely!!

Hráč v pasívnom postavení 60 – 120 cm od mantinelu je vystavený riziku zranenia. Ak 
je vystavený kontaktu zo zadu alebo zo strany, počas pádu hlava ako prvá naráža na 
mantinel. Nie je žiaden čas sa „zotaviť po kontaktnej hre súpera pred nárazom na 
mantinel. Ak je hráč v pohybe, korčuľuje, je schopný lepšie reagovať na kontaktnú hru. 
Upozorni hráčov aby boli v  postavení bližšie ku mantinelu. Pre utlmenie nárazu 
bodyčekom, hráč využíva dlhé kosti rúk, nôh, ramien a panvy.!



2. Buď si vedomý o postavení a lokalizácii súpera!!
Počas prenasledovania voľného puku v  rohu ihriska sa hráč periférnym videním 
a  otáčaním hlavy vzad ponad ramená, snaží pozorovať protihráčov. Vedieť včas, 
z ktorého smeru protihráč pristupuje, pomáha hráčovi sa pripraviť na potencionálny 
bodyček. Taktiež aktívne pozorovanie okolia informuje o  lokalizácii spoluhráčov pre 
prípadnú prihrávku.!!
3. Využi ruky pre tlmenie nárazu !!
Predpažením rúk v  momente príjmu bodyčeku, hry telom, hráč tlmí náraz o mantinel. 
Taktiež si chráni hlavu a  poskytuje oporu pre opätovné odstrčenie od mantinelu 
a vrátenie sa do hry.!!
4. Hlava „hore“!!
Toto pravidlo treba dodržiať počas celej hry, no hlavne počas kontaktnej hry. 
Korčuľovanie smerom ku mantinelu s hlavou „dole“ zvyšuje riziko vážného krčného 
úrazu. Hráči by mali byť upozornení, aby nekrčili ramená s predklonenou hlavou, či 
nevytŕčali bradu smerom vpred pred nárazom.!!!
5. Vytoč hornú časť tela aby ramená narazili ako prvé!!
Hráči by mali upozornení, že pri rútení sa smerom na mantinel (po hre telom), prvým 
pohybom by malo byť predpaženie rúk s  následným vytočením ramien. V  tomto 
prípade, ramená narazia o mantinel a nie hlava.



Cieľ cvičenia!
Poskytnúť hráčom možnosť 
sebadôvery padnúť na ľad a 
nauč iť sa rýchlo opätovne 
postaviť do korčul iarskeho 
postavenia (korčuľovania).!!
Popis cvičenia!
• Na zvukové znamenie prvý rad 

hráčov pomaly korčuľuje vpred, 
na druhé zvukové znamenie 
padá smerom vpred!

• Na tretie zvukové znamenie 
štartuje druhý rad a pokračuje v 
pádoch na každé znamenie!

• Ako alternatívy sa môžu pridať 
pády, resp. pády s pretáčaním 
(kotúle)

Kľúčové body nácviku!
• Snaha o čo najväčší kontakt tela s ľadovou 

plochou!
• Pritiahnutie kolien späť k hrudníku pre čo 

najrýchlejší návrat späť

Odoberanie puku telom  - skoky a sklzy s opätovným návratom

Cieľ cvičenia!
Z d o k o n a l i ť r o v n o v á h o v é 
schopnosti / koordináciu a 
zároveň upevniť sebadôveru pri 
páde a kontaktu s ľadovou 
plochou!!
Popis cvičenia!
• Hráči postupne po jednou 

prechádzajú dráhou!
• Ďalší hráč štartuje v memente 

kedy hráč predním preskakuje 
poslednú prekážku!

• Ako alternatívy sa môžu pridať 
preskoky znožmo, jednonožne, 
zvýšením výšky prekážky, či 
preskok z nízkeho postavenia 
(hlbší podrep)

Kľúčové body nácviku!
• Tesne pred preskokom je postavenie chodidiel 

na šírku ramien, pokrčené kolená!
• V prípade pádu snaha o čo najrýchlejšie návrať 

späť!
• Ťažisko tela v nízkom postavení!

Odoberanie puku telom - preskakovanie cez prekážky



Cieľ cvičenia!
P o c i t s i l o v é h o o d p o r u a 
zdokonaľovanie koordinácie a 
agility.!!
Popis cvičenia!
• Hráči pevne oboma rukami 

držia jednu hokejku!
• Na znamenie hráči zápasia a 

snažia sa vyviesť súpera z 
rovnováhy!

• Ak sa hráč doktne ľadovej 
plochy akoukoľvek časťou tela 
okrem noža korčule, prehráva!

• Ako variácie sa môže pridať 
zápasenie bez hokejky, či start 
z kľaku na kolenách

Kľúčové body nácviku!
• Pevné a široké postavenie!
• Využívanie sily nôh!
• Ťaž isko tela počas súboja v nízkom 

postavení

Odoberanie puku telom - “zápasenie” s hokejkou

Cieľ cvičenia!
Dôraz na význam pevného 
postavenia ako aj využívanie sily 
nôh a váhy tela!!
Popis cvičenia!
• Na znamenie sa všetci hráči 

snažia ťahom prinútiť protihráča 
prekročiť modrú čiaru!

• Ako variácie sa môže pridať 
zápasenie bez hokejky, či start 
z kľaku na kolenách

Kľúčové body nácviku!
• Pevné a široké postavenie! !
• Využívanie krátkych o odrazov nôh

Odoberanie puku telom - “preťahovanie” s hokejkou



Cieľ cvičenia!
Rozvoj sebadôvery v kontaktnú hru, 
ako aj využívanie sily nôh.!!!
Popis cvičenia!
• Hráči pritiahnu lakte k telu!
• Hráči vo dvojici ramenami do seba 

navrájom narážajú!
• Ako ďalšie variácie sa môže pridať 

narážanie s využitím panvy, panvy 
s ramenami bez pritiahnutých 
lakťov k telu

Kľúčové body nácviku!
• Pevné a široké postavenie!
• Vlastný pohyb bodyčeku / nárazu vychádza z 

nôh!

Odoberanie puku telom - bodyčekovanie vo dvojiciach

Cieľ cvičenia!
Rozvoj koordinácie, stability, sily. 
Zameranie na silu nôh a rozvoj 
sebadôvery v kontaktnú hru.!!
Popis cvičenia!
• Hráči sa postavia na vyznačený 

bod!
• Na znamenie sa hrou telom / 

narážaním snažia vytlačiť jeden 
druhého z vyznačeného územia!

• Ako variácie sa môže využiť 
ochrana puku na vyznačenom 
bode; čelom oproti sebe; bokom 
jeden k druhému; jeden čelom 
vpred a druhý chrbtom oproti

Kľúčové body nácviku!
• Ruky prekrížené, lakte dole!
• Nízke postavenie!
• Využívanie sily nôh!

Odoberanie puku telom - súboj o vyznačené územie



Cieľ cvičenia!
Oboznámenie sa s kontaktnou hrou 
v pohybe ; nácv i k vhodného 
postavenia počas aktívneho odporu!!
Popis cvičenia!
• Bez hokejok!
• Na znamenie hráč O sa snaží 

aktívne vytláčať hráča ∆ smerom 
von z kruhu!

• Hráč ∆ sa snaží odvrátiť odpor a 
nedať sa vytlačiť von z kruhu!!

Výmena úloh
Kľúčové body zdokonaľoavania!
• Pohyb nôh; obranné postavenie!
• Pri postavení čelom k sebe hraj hruďou, pri 

bočnom postavení hraj bokmi/panvou

Odoberanie puku telom - “býk v aréne”

Cieľ cvičenia!
Zameranie na zdokonaľovanie 
vytláčania a tieňovanie hráča s 
pukom.!!
Popis cvičenia!
• Hráč ∆ s rôznym odstupom tieňuje 

hráča O s pukom !
• Na znamenie hráč ∆ agresívne 

korčuľuje smerom k  hráčovi O s 
pukom, ktorý ľubovoľne mení smer 
a rýchlosť korčuľovania!

• Hráč ∆ sa snaž í dostať do 
postavenia medzi puk a hráča so 
zameraním na čepel hokejky 
protihráča a snahu odobrať puk

Kľúčové body zdokonaľovania!
• Rameno pred vnútorné rameno hráča s pukom 

so snahou sa dostať medzi puk a hráča !

Odoberanie puku telom - “tieňovanie” pohybu a odoberanie puku
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