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Proč dnešní webinář?

A pro koho je?



http://www.youtube.com/watch?v=2OCnDrab3dk








VÝSTROJ



Priorita: Ochrana

Budování jistoty a 
pocitu bezpečného 

prostoru



Priorita: Velikost

výstroj se přizpůsobuje 
brankáři, ne naopak.

“Koupíme to větší, ať to 
vydrží”



Betony: Velikost

např. 32+1 = 

Výška kolena + délka navíc

Koleno uprostřed kolenního 
chrániče



Výběr:

Betony + kalhoty

Rukavice + Vesta

Vesta + Kalhoty

Hůl - délka příložníku 
podle postoje



Videa - nákup, kombinace, velikosti a měření
Betony: 

Total Hockey Správná velikost, co měřit?

Správná velikost video 2

Bauer, Mensator výška betonu.

Vesta:

TotalHockey Jak měřit a jak by měla sedět?

ProHybrid Oblékání Vesta + kalhoty

Kalhoty, jak měřit?

TOTAL HOCKEY - HOW TO 
FIT VIDEO MANUÁLY

https://www.youtube.com/watch?v=ZF628mqZk8Q
https://www.youtube.com/watch?v=6yDPbRiv-as
https://www.youtube.com/watch?v=U6FAkVDdT3s
https://www.youtube.com/watch?v=jg4PBF6k_iw
https://www.youtube.com/watch?v=tXITH88uIU0
https://www.youtube.com/watch?v=qhm9QrFSP4o
https://www.youtube.com/c/totalhockey/search?query=fit
https://www.youtube.com/c/totalhockey/search?query=fit
https://www.youtube.com/c/totalhockey/search?query=fit
https://www.youtube.com/c/totalhockey/search?query=fit


Oblékání:

Samostatnost

Od spodu nahoru 
&

Zevnitř ven

http://www.youtube.com/watch?v=hdy5kZ5dwj8


Údržba:

Pravidelná kontrola & 
“KPZ”

Nůžky, šroubovák, zapalovač, duck tape.
Tkaničky, maska - šroubky a plasty, 

řemínek.
Válec, tenisáky, Catch ball, švihadlo… 



Samostatnost:

Čím dříve tím lépe

Vybalování po 
tréninku - hygiena



85-95%



Základní principy
(holistický pohled)

CO JE POTŘEBA PŘIJMOUT?





PRVNÍ DVĚ PRAVIDLA
NIKDY 2X
“VYSOKÁ CENA” 
BAVIL SES?
SPORTOVEC JAKO PRVNÍ
KONTROLA
ZAČNI U SEBE



Dvě hlavní pravidla

První pravidlo. “Přijmout, že budu dostávat góly.” Druhé 
pravidlo.  “První pravidlo se nikdy nezmění.”

PRINCIP 1





Nikdy dva góly za sebou!

…next shot mentality!
Max. se soustřeď na tu 
další střelu.
Vyšší soustředění a urgence

PRINCIP 2



“Brankář platí vysokou cenu”

Nic nepřichází jen tak, samo od sebe.
Strečink, spánek, výstroj, technika, příprava, 

psychika, tlak…

PRINCIP 3



“Bavil ses?”

Ne nadarmo se říká “hrát” hokejbal.
Vášeň, emoce a zábava, k chytání patří.

PRINCIP 4



“MultiSportovec jako první…”

Dokonalá technika a strategie sama nic nezmůže.
Atletismus jako základna pro budoucí vrcholný 

výkon.

PRINCIP 5



“Zaměřuj se pouze na to, co můžeš kontrolovat”

Výsledek ovlivňuje až moc okolností.

Co je mimo tvojí kontrolu, neřeš!

PRINCIP 6



“Vždy začínej u sebe”

Jeden prst ukazuje na někoho, 
tři prsty ukazují na tebe.

PRINCIP 7



ZÁKLADNÍ 
POSTOJ

ZÁKLADNÍ POHYB

ZÁKL. 
ZÁKROKY



ZÁKLADNÍ
POSTOJ

“Každý sportovec 
začíná ze svého 

základního postoje”



Neexistuje jediný 
správný ZP

Základní principy a hranice 
postoje jsou dané.

Každý brankář má jiný 
somatotyp,anatomii apod.

ZP musí být v první řadě 
pohodlný a efektivní.



RUCE

TRUP

NOHY

NÁKLON DOPŘEDU, POHLED 
PŘED ŠPIČKY, OSA 

RAMENA-KOLENA ŠPIČKY

POKRČENÉ V KOLENOU, ŠÍŘE ≥ 
RAMENA - DYNAMIKA A REAKCE

PERIFERNĚ VIDĚT RUKAVICE A 
HŮL



POHLED NA 
RUKAVICE A HŮL Z 

“PTAČÍ PERSPEKTIVY”

RUKAVICE A ROVNOVÁHA ZP



Základní postoj

http://www.youtube.com/watch?v=GkYyUP6iTmA&t=5
http://www.youtube.com/watch?v=rgbJ-24o54I&t=8


VIDÍŠ RUKAVICE? = volné ruce

“MĚKKÉ” RUCE = rychlost

POHYB VEDE HOKEJKA = kolmost

ZP “LYŽAŘ” => SNÍŽENÍ => DYNAMIKA

HRDÝ HRUDNÍK / UKAŽ LOGO = prostor

PRAXE



“výborně zvládnuté základy, je to, co 
odlišuje amatéra od profesionála”



Komunikace





“Jakmile hra začne,
nechte golmana hrát.”

Dobrá rada je…
PŘED / PO utkání!
NE během!
...když už, tak pozitivně



POZITIVNÍ

POZITIVNÍ
negativní



coaching



“Každý člověk/brankář je jedinečná 
osobnost.”



PODPORA - výsledek neovlivňuje vztah
INDIVIDUALITA - kdo začne mluvit ?
TÝM > BRANKÁŘ - proberte výkon týmu
POZITIVNÍ > NEGATIVNÍ - proberte “megasave”
GÓLY - ptát se a poslouchat
CO PŘÍŠTĚ UDĚLAT LÉPE? 
BAVIL SES? 



“Rodič jako zrcadlo ne 
soudce”

Otázky

Po-učení



MOBILITA & FLEXIBLITA

BUTTERFLY challenge IOS

BUTTERFLY challenge Android

https://apps.apple.com/ca/app/butterfly-challenge/id1429201714
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.implicitli.butterflychallenge&hl=cs
http://www.youtube.com/watch?v=_aovWUUT3YI


HockeyCanada -
Goal Log Sheet

https://drive.google.com/file/d/1PFx6p5yEifzd_w2cKwspZfvuUSmHUBRA/view?usp=sharing


SIG GameDay

https://apps.apple.com/cz/app/sig-game-day/id1577077615?l=cs
https://apps.apple.com/us/app/id1577077615


http://www.youtube.com/watch?v=P9hBz0zcaCc


Jakou máte otázku?



Děkuji
za pozornost
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