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Periodická tabulka 
prvků hry brankáře



ZÁKLADY: 
zákl. postoj, pohyb, zákroky

POZIČNÍ HRA:
úhel, kolmost, hloubka

TAKTIKA:
herní situace



ZÁKLADY: 
zákl. postoj, pohyb, zákroky

POZIČNÍ HRA:
úhel, kolmost, hloubka

TAKTIKA:
herní situace

KOLMOST

HLOUBKA

ÚHEL



PŘÍPRAVA / 
PŘESUN

ZÁKROK

DOHRÁNÍ



POZIČNÍ HRA
Základní pojmy a 

principy

“Chytání je hra geometrie a 
umění improvizace zároveň”



http://www.youtube.com/watch?v=z6I9Stcwnhc&t=45


Pokud nevím kde jsem a neznám 
“okolí”, nemůžu se zorientovat.

Princip I.



Kde je branka?
Povědomí o mojí pozici vůči 
brance a míčku je základem 

poziční hry!

tzv. “Musíš cítit branku!”

Výborně zvládnuté základy 
odlišují amatéry od profíků. 

Trénuj TO!



Znáš svoje orientační 
body? 

Zmapuj si hřiště a trénuj 
podle nich pohyb a poziční 

hru.



Princip II. => U přesunu jde PRVNÍ…

+ Hlava jako na “obrtlíku”



http://www.youtube.com/watch?v=QA2Tv5QMKo4


Pohled míčku vs. Pohled Střelce

Princip III. => “Každý vidí něco jiného”





PYRAMIDA POZIČNÍ HRY

ÚHEL

KOLMOST

HLOUBKA

Princip IV.



HLOUBKA

KOLMOST

ÚHEL

“Zabíráš co největší plochu?”
Natočení celým tělem proti míčku. Co 

největší plochou. 

“Stojíš uprostřed?”
Postavení mezi středem brankové čáry a 

míčkem.

“Jak daleko jsi od brankové čáry?” 
Vždy podle situace a brankáře -  

věk, postava, atl. schopnosti, zkušenosti



ÚHEL “Stojíš uprostřed?”
Postavení mezi středem brankové čáry a 

míčkem.



http://www.youtube.com/watch?v=dpw2QBRzwAs&t=38


Branka není vždy stejná...



KOLMOST “Zabíráš co největší plochu?”
Natočení celým tělem proti míčku. Co 

největší plochou. 



“Je brankář kolmo?”



“Jsem kolmo.
ANO, ale mimo úhel”



HLOUBKA “Jak daleko jsi od brankové čáry?” 
Vždy podle situace a brankáře -  

věk, postava, atl. schopnosti, zkušenosti

http://www.youtube.com/watch?v=X3-ivJ7ZMrI




Hloubka v praxi: zmenšení střeleckého úhlu



Princip V. 
Rychlost brankáře = Rychlost hráče



Princip VII. 
Poziční hra je vždy závislá na herní situaci





Příliš hluboko v brance - hloubka

Mimo úhel - není v dráze střely

Příliš agresivní hra - moc z branky, všude daleko

Chybí čtení hry a předvídání

Napadají vás nějaké chyby?

TOP chyby



TRÉNINK 
Poziční hry

Cvičení
Trénink

Praktické tipy





http://www.youtube.com/watch?v=QA2Tv5QMKo4


Zdůraznit princip “hlava první”, “hlava vede pohyb” 

● Jeden B poziční hra - druhý B radí z pohledu míčku - jeden / 
dva statické body

● Libovolně rozházené kužely - nácvik přesunu kamkoliv
● Libovolně rozházené kužely - nácvik přesunu dle barev
● nebo Přesuny dle orientačních bodů - trenér vyvolává
● Brankář otočený zády, Hráč (s míčkem) libovolně změní pozici - 

brankář po točení přesun na novou pozici - (střela)
●

Cvičení



“KISS”



Grafické značení - F. Allaire









1. Stále sleduj míček - head trajectory
2. Nezavírej před střelou oči
3. Dohrávej každou situaci
4. Rychlé nohy jsou základ, trénuj je
5. Vykrývej správně úhly
6. Hrudník / pupík vždy proti míčku
7. Čti hru a předvídej
8. Uč se hrát aktivně holí - neboj se hrát
9. Vyrážej do strany

10. Dobrý brankář chytá dorážky, 
výborný je nedovolí





https://youtu.be/IiFQYg3saac


Základní postoj 1. díl

Základní pohyb 2. díl

Základní zákroky 3. díl

http://www.hokejbal.cz/docs/hokejbalovy_brankar_-_1-dil_-_zakladni_postoj.pdf
http://www.hokejbal.cz/docs/hokejbalovy_brankar_-_2-dil_-_zakladni_pohyb.pdf
http://www.hokejbal.cz/docs/hokejbalovy_brankar_-_3-dil_-_zakladni_zakroky.pdf
https://activeforlife.com/off-ice-sports-to-help-hockey-goalies-get-better/




Děkujeme za pozornost
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