
Manuál ku hre
Úvod
Hokejový manažér je športová simulácia ľadového hokeja. Hra sa snaží zachytiť obdobie 
jednej sezóny v úlohe športového manažéra jedného hokejového klubu. Ten si hráč 
vyberie na začiatku pri vytvorení novej hry.

Hráč má po spustení hry tri možnosti. Začať novú hru, načítať rozohratú alebo ukončiť 
aplikáciu.

Identita
Po kliknutí na Nová hra sa hráčovi otvorí nové okno, v ktorom musí vyplniť základné 
údaje. 



Meno a priezvisko manažéra v hre. Buď  môže hráč napísať vlastné meno, alebo si 
vymyslieť pre účely hry. Ďalej hra ponúka zoznam líg k dispozícii vypísaný  v roletkovom 
menu.
Pod týmto výberom je zoznam dostupných tímov danej ligy. Ten sa pri zmene ligy 
aktualizuje.
Pred potvrdením vytvorenia kliknutím na Začať hru sa môže hráč vrátiť do úvodného menu 
cez možnosť Späť do menu.

Kancelária
Po vytvorení profilu manažéra a vytvorení hry sa hráč dostane do svojej kancelárie. 
Kancelária je prostredie s informáciami, ktoré môžu byť pre hráča - manažéra 
najdôležitejšie, keď sa bude potrebovať rýchlo zorientovať. 

Modrou farbou je vyznačené hlavné menu hry. Hráč sa pomocou menu pohybe v prostredí 
hry. Menu pozostáva z nasledujúcich častí: Kancelária, Zostava, Taktika, Tréning, Zmluvy 
a trh, Tabuľka ligy, Štatistiky a Nápoveda.
Kancelária je rozdelená na niekoľko logických blokov. V prvom bloku je kalendár 
nasledujúcich 5 zápasov. Ide o šedé boxy s dátumom a menom súpera. Po kliknutí na 
šípku na červenom podklade sa zobrazí kompletný sezónny rozpis všetkých zápasov. 
Ďalším blokom sú tímové karty. Tie sú v kancelárii celkovo dve - jedna pre hráčov tím a 
jedna pre nasledujúceho súpera. Prvá tímová karta obsahuje privítanie manažéra s 



aktuálnym dátumom dňa v hre. Taktiež obsahuje logo klubu, názov a číslo sezóny. Druhá 
karta obsahuje logo a názov nasledujúceho súpera.
Napravo od prvej karty je krátka klubová štatistika. Dáva rýchle informácie o tom, kto je 
kapitán tímu, asistenti, prvý  brankár nominovaný na zápas a aktuálne najlepší strelec 
klubu. Najlepší strelec je hráč s najvyšším počtom strelených gólov  v aktuálnom ročníku. 
Tento počet je uvedený v zátvorke vedľa mena.
Poslednou častou kancelárie je tlačidlo na posun v  hre. To môže nadobudnúť tri stavy, 
ktoré popisujú nasledujúce texty: “Pokračovať na ďalší deň..”, “Odohrať zápas” a 
“Vyhodnotiť sezónu”. Stavy sa nastavujú automaticky.
Prvá možnosť predstavuje simuláciu dňa, keď  sa nehrá žiadny zápas. Pri takejto simulácii 
sa vykonáva tréning.
Druhá možnosť je generovanie zápasu.
Tretia možnosť je vyhodnotenie sezóny po odohratí posledného zápasu.

Zostava
Ako už názov vypovedá, táto časť je určená na nastavenie zostavy na zápas. Obsahovej 
časti dominujú rolovacie menu na výber hráča na danú pozíciu.

Pozície sú logicky popísané a rozdelené na formácie. Prvá formácia pozostáva z prvého 
útoku a prvej obrany. Druhá formácia z druhého útoku a druhej obrany, atď.



Útok pozostáva z ľavého krídla, centra a pravého krídla (v  tomto poradí). Obrana 
pozostáva z ľavého obrancu a pravého obrancu (v tomto poradí). Brankári sú zapísaní v 
poradí prvý brankár (začne zápas) a druhý brankár (na lavičke). 
Hráča na akejkoľvek pozícii je možné zmeniť. Na zápas sú zapísané 4 kompletné formácie 
a dvaja brankári.
Napravo od zostavy je zoznam s hráčmi. Každý  hráč má napísanú obľúbenú pozíciu a 
celkové ohodnotenie schopností. Ide o priemernú hodnotu jeho schopností. Tie sú 
jednotlivo vypísané v časti Štatistiky.

Taktika
Taktika je dôležitou súčastou generovania zápasu. So zlou taktikou môže aj papierovo 
silný tím prehrať s oveľa slabším súperom a naopak. 

Hra ponúka 4 tématické časti taktiky, ktoré vplývajú na riešenie situácií v  zápase. Prvou je 
ofenzívna (útočná) hra obrancov. Ide o podporu obrancov pri zakladaní útokov. Nasleduje 
forechecking, teda napádanie súpera pri jeho zakladaní útoku. Dohrávanie súbojov a 
Spôsob prihrávania. Tieto časti taktiky  sa premietajú do mentality tímu a sú graficky 
interpretované pod nastaveniami v podobe percentuálnej sily tímu v každom pásme. Zľava 
ide o vlastné obranné pásmo, nasleduje stredné pásmo a útočné pásmo. Čísla 
reprezentujú, na ktoré pásma sa behom zápasu (100%) budú hráči primárne sústrediť.



Tréning
Kvalitný a správne vybraný tréning je základ. Treba poznať silné a slabé stránky (atribúty) 
hráčov a vedieť “čo chcem hrať” (taktika). Tréning prebieha každý voľný deň, keď sa nehrá 
zápas a ide o cvičenie, na ktorom hráči trénujú schopnosti. Ak sa nastaví mladému hráčovi 
s vysokým talentom trénovanie konkrétnej schopnosti, je predpoklad, že sa mu podarí túto 
schopnosť zlepšiť. Naopak starším hráčom môžu schopnosti ubúdať.

Na začiatku má každý hráč nastavený  základný  tréning, takže sa odporúča investovať čas 
do skúmania schopností hráčov (kompletný  výpis nájdete v  časti Štatistiky) a podľa toho im 
naplánovať tréning. Pripravených je 8 cvičení: Chytanie, Reflexy, Bránenie, Založenie 
útoku, Prihrávanie, Strelba, Korčulovanie, Základný. 

Zlý tréning môže spôsobiť, že aj dobrím hráči sa zhoršia schopnosti a vo výsledku bude 
tím prehrávať aj zápasy s predtým vyrovnanými tímami. Odporúča sa vybrať jednotlivo 
hráčom cvičenia ešte pred simulovaním prvého dňa.



Na rýchlosť hráča pozitívne vplýva tréning reflexov (inak brankárske cvičenie) a 
korčulovania. Kondícia sa dá zlepšiť chytaním a korčulovaním. Na bránenie a strelbu 
vplývajú ich rovnomenné tréningy. Útok sa zlepšuje tréningom založenia útoku a 
korčulovaním. Reflex (brankársky atribút) sa zlepšuje tréningom chytania a reflexu. 
Prihrávanie sa trénuje pri zakladaní útoku a tréningu prihrávania. Technika sa zlepšuje 
tréningom s názvom Prihrávanie. Chytanie sa zlepšuje tréningom Chytanie a Reflexy. 
Vodcovstvo a vyrovnanosť sa zlepšujú základným tréningom.

Zmluvy a trh
Ak chce manažér vykonať prestup  hráča medzi tímami, podpísať nového hráča alebo 
naopak uvolniť hráča zo súpisky, slúži na to časť Zmluvy a trh.

Zmluvy a trh pozostávajú z dvoch hlavných zoznamov. Napravo je zoznam hráčov 
manažérovho tímu. Naľavo je zoznam hráčov z druhého tímu alebo zoznam voľných 
hráčov. Zoznam voľných hráčov je nastavený  v základe a indikuje to “Vymeniť hráčov s 
tímom: Free Agents”. 
Ak si chce manažér vymeniť hráčov s iným tímom, stačí keď  zmení v roletkovom menu tím 
a tým sa upraví zoznam hráčov. Pre výmenu hráča treba kliknúť v zozname na riadok s 
jeho menom a kliknúť na Vykonaj prestup. Hráča sa automaticky presunie do opačného 
tímu v prípade, že sedia počty  hráčov na oboch stranách (minimálny počet hráčov na 



jednej resp. maximálny počet hráčov na druhej). Overall je označenie pre celkové 
ohodnotenie schopností (priemer).

Tabuľka ligy
Táto časť obsahuje tabuľku tímov aj ligové štatistiky.

Tabuľka tímov hovorí o tom, ktorý  tím má akú bilanciu (výhry, remízy, prehry, počet 
strelených gólov, počet obdržaných gólov), koľko bodov dokopy a teda na akom mieste v 
tabuľke sa nachádza.
Pod ligovom tabuľkou je legenda s vysvetlivkami jednotlivých skratiek v tabuľke, aby sa 
manažér lepšie orientoval.
Ligové štatistky predstavujú kanadské bodovanie strelcov. Ide o hráčov s najvýšším 
počtom strelených gólov v sezóne. Je tam uvedené meno strelca, skratka tímu v ktorom 
pôsobí, počet odohratých zápasov, počet gólov, počet striel na bránu a strelecká 
úspešnosť.

Štatistiky
Štatistiky sú prakticky  jedna veľká tabuľka s informáciami o každom hráčovi vo vašom 
tíme. 
V prvom rade je v  nich zapísaná každá informácia o každom hráčovi, to znamená meno, 
priezvisko, vek, herné atribút (schopnosť) hráča - rýchlosť, kondícia, talent, bránenie, útok, 
strelba, nahrávanie, vodcovstvo, vyrovnanosť, chytanie, reflexy a technika.



Tabuľka tiež obsahuje štatistiky hráča a to konkrétne počet striel na bránu (#STR), počet 
strelených gólov (#GÓL), počet zásahov ak ide o brankára (#ZÁS) a počet inkasovaných 
gólov (#INK).

Zápas
Generovanie zápasu, alebo srdce každého športového manažéra. 



Prostredie zápasu je rozdelené do viacerích časti. Obsahuje informáciu o tom, ktoré tímy 
sa stretávajú vo forme nadpisu “Zápas (domáci) vs. (hostia)” a lôg oboch tímov. Napravo 
od nadpisu je skóre zápasu, ktoré sa priebežne aktualizuje, ak padajú góly. Pod skóre su 
zoznami strelcov gólov  na domácej a hosťujúcej strane. Medzi logami a zoznamami je 
komentár zápas. Sú v ňom popísané akcie. Dole je zostava, ktorá sa dá behom zápasu 
meniť (presúvať hráčov na iné pozície v iných formáciach). Po skončení zápasu sa 
odomkne tlačidlo “Ukončiť zápas”, pomocou ktorého sa manažér dostane naspäť do 
kancelárie.

Pravidlá sezóny
Tímy medzi sebou hrajú systémom každý  s každým, to znamená dokopy 54 zápasov, vždy 
9 zápasov s otatnými tímami, potom nových 9 zápasov atď. Každé dva tímy sa spolu 
stretnú dokopy 6 krát, pričom polovica zápasov sa hrá u jedného tímu a polovica u 
druhého (striedajú sa, raz hrá doma jeden a raz druhý). Majstrom v sezóne sa stane ten 
tím, ktorý na konci sezóny získa najviac bodov. Po odohratí posledného zápasu nastane 
vyhodnotenie sezóny.
Do vyhodnotenia sa hráč dostane kliknutím na tlačidlo v Kancelárii.

Pridanie ligy do výberu
Zoznam líg pri vytovrení novej hry  sa tvorí vždy pri otvorení okna. Aplikácia preskenuje 
priečinok /db/ v hlavnom adresári hry a ak nájde databázu zostáv (*.RDB), skontroluje 
funkčnosť zostáv  a ak súbor nie je poškodený, ponúkne ligu hráčovi na výber. Odfiltrujú sa 
tým poškodené zostavy a nastrčené súbory s prepísanou koncovkou.



Príklad s nastrčeným súborom. Vľavo je skutočná databáza zostáv, vpravo je nastrčený 
súbor (pôvodne obrázok). Pri výbere líg hra ponúkne len zostavy vľavo.
Ak si chcete v hre vyberať z viacerích líg, stačí umiestniť zostavy do tohto priečinka a o 
zvyšok sa postará samotná aplikácia.


