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ABSTRAKT 

 

Název práce: Vybrané faktory úspěšnosti sportovního výkonu hokejových brankářů 

české extraligy a analýza herních činností brankáře v základní části 

Tipsport extraliga ČSLH 2017/2018  
Cíle práce: Objasnit vztah souvislosti tělesné výšky a celkové procentuální úspěšnosti 

brankářů české extraligy a analyzovat úspěšnost techniky jednotlivých 

herních činností jednotlivce v utkáních základní části soutěže. 

Metoda: Srovnávání tělesné výšky a úspěšnosti pomocí Pearsonova korelačního 

koeficientu, výzkumná část byla provedena metodou nepřímého 

pozorování ve 14 utkáních ze záznamů přenosů Tipsport extraligy 

ČSLH. Konkrétně se jedná o techniku vybraných herních činností 

hokejového brankáře a analýzu úspěšnosti těchto činností. 

Výsledky: Z výsledků korelace vyplývá, že tělesná výška nemá na procentuální 

úspěšnost brankáře významný vliv. Brankáři české extraligy využívají 

herní činnost (rozklek) z více jak 90% při reakci na vystřelený kotouč 

v každém utkání. Úspěšnost další herní činnosti (reverse V-H) a její 

technika provedení se pohybuje pod hranicí 90%.  

Klíčová slova: brankářské styly, sportovní trénink, tělesná výška, somatotyp, hokejová 

výstroj, pravidla ledního hokeje, korelace, Reverse V-H, rozklek, skluz 

po chrániči   

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAKT 

 

Title of dissertation: Selected factors of success of Czech goalkeepers´ sports 

performance and the analysis of the goalkeeper's game activities in the 

basic part of the Tipsport extraliga ČSLH 2017/2018 

 

Objectives of dissertation: To find out whether there is an association between the body 

height and the total percent success of Czech goalkeepers in Czech Hockey 

Extraliga. Another aim was to analyse the success of particular game 

techniques in the matches of the basic part of the competition. 

 

 

Methods: Comparison of the body height and the achievement of players by using the 

Pearson-co- correlation coefficient. The research part of this thesis was 

carried out through the method of indirect observation of 14 Tipsport 

extraliga matches. It is particularly a technique of goalkeeper´s selected 

game activities and the analysis of their success. 

Results: According to the results of correlation it is obvious that there is no relationship 

between the body height and the percent success of the goalkeeper. 

Goalkeepers of the Czech extraliga use the game activity butterfly more than 

90 percent while responding to the kicked hockey puck in every hockey 

match. The success of the following game activity and its technique (reverse 

V-H) is bellow the boundary of 90 percent.  

 

Key words: goalkeeper´s styles of play, sports training, body height, somatotype, hockey 

equipment, ice hockey rules, correlation, reverse V-H, goalie buttefly, 

slide 
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1. ÚVOD 

      

Nepovažuji se za odborníka, ale mohu říci, že za svůj život v hokejové brance 

jsem již zažil mnohé. Třetí rok mého života se pro mě stal osudným, otec mne totiž 

postavil na brusle. Stalo se tak na ledě tehdejšího klubu Spolana Neratovice, kde jsem 

začal poprvé bruslit, o rok později, po přestěhování do malého města Pelhřimova, mé 

krůčky směřovaly do přípravky a celkových začátků hokejového bruslení. V pěti letech 

nastal zlom, otec a trenér tehdy chtěli zužitkovat moji flexibilitu, a tak jsem zakotvil 

v hokejové brance. Tato pozice mi učarovala a dodnes se stavím proti kotouči ve snaze 

zabránit vstřelení branky soupeři. Pravidelné trénování a zápasy v oddílech TJ Spartak 

Pelhřimov, HC Dukla Jihlava, KLH Vajgar Jindřichův Hradec, SK Telč a Jiskra 

Humpolec mne dostaly na mou dnešní úroveň. 

 Od 16 let se aktivně podílím na tréninku a vývoji mladších brankářů. Má účast 

na kempech HTA nebo Altrichter Academy mi umožnila setkat se s mnoha odborníky 

a vynikajícími brankáři jako jsou Josef Dušek, Martin Altrichter, Filip Luňák a další. 

Téma své diplomové práce jsem si vybral právě z důvodů dnešního postoje 

k hokeji a přístupu k brankářům. V dřívějších dobách jsme měli možnost sledovat 

velikány tohoto řemesla, jako jsou Jiří Holeček, Vladimír Dzurila, Roman Turek, 

Dominik Hašek, Tomáš Vokoun a další.  

Právě vývojem hokeje se i styl brankářů výrazně změnil. Každý z těchto 

brankářů měl svoje specifické pohyby a zákroky a tím se stal výjimečným. Tato doba 

dnes pominula a brankářský styl se stal téměř jednotným, a proto dnes v české extralize 

můžeme vidět chytat brankáře běžně od věku 17 let. Dřívější doba umožňovala zrání 

brankářů a mnozí se ke kvalitním spolehlivým výkonům dostávali kolem 30. roku 

života. Dnes už je brankář v tomto věku běžně brán za zkušeného veterána a mnohdy 

nahrazován mladším. Problémem dnešní doby jsou velké výstroje a defenzivní hra 

mužstev, která sice posouvá hru dále, ale způsobuje, že se hokej stává showbyznysem, 

kde se nehledí na individualitu a kvalitu života, ale pouze na účelný výkon s možností 

nákupu a prodeje jak hráčů, tak i brankářů.  

Životní cíl každého sportovce a zejména pak brankáře ledního hokeje by měl 

spočívat v potěšení a kráse tohoto postu. V této práci se zaměříme na analýzu dnešních 
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extraligových brankářů, jejich herních stylů, techniku jejich činností a s tím i úspěšnosti 

a vývoje výstroje. 

Vývoj dnešní techniky nám umožňuje vychovat téměř z každého pohybově 

nadaného dítěte brankáře, ale o tom jakou bude mít kvalitu, mnohdy rozhoduje dobře 

zvládnutá technika herních činností brankáře a i faktory tělesných predispozic nebo 

volba brankářského stylu. Hlavní zaměření při tréninku mládeže by však mělo klást 

důraz na prožitek dítěte a výchovu, protože sportovní výsledek není stěžejním pro sport, 

ale slouží pouze k měření a porovnávání sil. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Sportovní výkon 

 

Abychom mohli vůbec hodnotit a analyzovat sportovní výkon, musíme si nejdříve 

sdělit, co se sportovním výkonem rozumí a co sportovní výkon obsahuje. 

Sportovní výkon je jednou z hlavních kategorií (základních pojmů) sportu a 

sportovního tréninku. K němu se soustřeďuje pozornost sportovců, trenérů a dalších 

odborníků. Pro trénink, v němž se výkon především buduje, má hlubší poznání zásadní 

význam (Dovalil, 2012). 

Sportovní výkony se realizují ve specifických činnostech, jejich obsahem je řešení 

úkolů, které jsou vymezeny pravidly příslušného sportu a v nichž sportovec usiluje o 

maximální uplatnění výkonových předpokladů. Tyto činnosti, ovlivňované vnějšími 

podmínkami, představují určité požadavky na organismus a osobnost člověka. Vysoký 

výkon charakterizuje dokonalá koordinace provedení, jeho základem je komplexní 

integrovaný projev mnoha tělesných a psychických funkcí člověka, podpořený 

maximální výkonovou motivací. Lze rozlišit průběh činnosti, jehož analýza má pro 

pochopení sportovního výkonu mimořádný význam. Výsledky činnosti jako kritérium 

úspěšnosti v soutěžích se nejrůznějším způsobem hodnotí (Dovalil, 2012).  

Sportovní výkon nemusí být posuzován jen z hlediska výsledku, ale můžeme na něj 

nahlížet a hodnotit jeho průběh, který je úzce provázán s výsledkem. Průběh a výsledek 

činnosti v dané sportovní disciplíně jako projev specializovaných schopností jedince 

v uvědomělé činnosti, který je zaměřen na řešení pohybového úkolu (Pavliš a kol. 1995). 

S termínem sportovní výkon souvisí i pojem sportovní výkonnost. Tu definujeme jako 

schopnost podávat pravidelně určitý výkon na poměrně stabilní úrovni ve specializované 

pohybové činnosti. Pokud má jedinec určitou výkonnost, znamená to, že je schopen 

podávat výkon víceméně pravidelně na standardní úrovni (Pavliš a kol. 1995). 

Výkon ve sportu můžeme rozdělit na různé typy, např. absolutní a relativní. Absolutní 

výkon je takový, který chápeme jako rekordní nebo účelový. Naproti tomu relativní 

výkon je takový, který je dán schopnostmi a možnostmi jedince. V ledním hokeji 

rozeznáváme sportovní výkon individuální a týmový (Pavliš a kol. 1995). 
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Právě individuálním výkonem se budeme zabývat i v této práci, protože brankář, i 

když je součástí týmu, plní samostatnou a jedinečnou funkci v týmu. 

 

2.1.1 Struktura sportovního výkonu 

Působením vlivů vrozených dispozic, prostředí a záměrného tréninku se postupně 

vytváří skladba psychofyzických předpokladů k různým typům sportovních činností. 

Současná teorie využívá pro tyto účely systémový přístup. Ten umožňuje interpretovat 

sportovní výkon jako vymezený systém prvků, který má určitou strukturu, tj. zákonité 

uspořádání a propojení sítí vzájemných faktorů (Dovalil a kol. 2012). 

Podíl faktorů na celkovém výkonu záleží na oblasti sportovního odvětví. Například 

tělesná výška jako somatický faktor má stěžejní význam v atletice u disciplíny skok 

vysoký, naproti tomu u hráče fotbalu nemá výška významný vliv, protože trenér usiluje 

o začlenění jakéhokoliv sportovně nadaného jedince, bez ohledu na tělesnou výšku, a 

vybírá jedinci příslušnou herní roli. 

 

Faktory individuálního sportovního výkonu 

 

Obecně se setkáváme se základními faktory, tvořícími sportovní výkon: 

- Oblast somatických faktorů  

- Oblast osobnostních faktorů  

- Oblast faktorů techniky 

- Oblast faktorů taktiky 

- Oblast kondičních faktorů 

 

V souvislosti s faktory individuálního sportovního výkonu je vhodné zavést ještě další 

termín, kterým jsou modelové charakteristiky struktury sportovního výkonu. V každé 

sportovní disciplíně je snaha vytvořit určitý model, jak by měl vypadat ideální 

představitel disciplíny. Znalost této problematiky vytváří představu, jaké nároky klade 

výkon na jedince. Tyto poznatky se pak uplatňují nejen při sportovním tréninku, ale i při 

výběru talentů (Pavliš a kol. 1995). 
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2.2 Charakteristika faktorů u výkonu hokejového brankáře  

 

Základním předpokladem pro hodnocení a analýzu je správná definice hry hokejového 

brankáře. Na hokejového brankáře, na rozdíl od hráčů hrajících v útoku nebo obraně, jsou 

kladeny speciální nároky, ať už se jedná o zatížení ve hře nebo požadavky psychického 

charakteru. Zde vytvoříme charakteristiku brankářovy úlohy a na jejím základě 

vytvoříme modelovou charakteristiku této role. 

Lední hokej je jednou z nejrychlejších kolektivních her na světě, ve které ti nejrychlejší 

dokážou jet na bruslích okolo padesáti kilometrů v hodině, ve které černý kus gumy 

dokážou ti nejtvrdší střelci vypálit rychlostí přesahující stopadesátikilometrovou hranici. 

A proti této útočné rychlosti stojí jako poslední instance hokejoví brankáři, kteří jsou 

jakoby jediným klidným bodem na hřišti. Klid hokejového brankáře je však zdánlivý. 

V nejrychlejší kolektivní hře je úlohou brankáře předvádět nejrychlejší úsudek, 

nejrychlejší odhad i nejrychlejší reakce. Schopný hokejový brankář musí být ve správnou 

chvíli přesně tam, kudy by mohl ten kus černé gumy proniknout za jeho záda do branky. 

S jeho výkonem, ať dobrým či špatným, stojí i padá výkon celého týmu (Stránský, 

Ondroušek 2005). 

Brankář má tedy jedinečnou úlohu v družstvu, jeho úkolem je zastavovat kotouče letící 

do jeho branky. K tomu, aby mohl vykonávat tuto roli, musí splňovat určité specifické 

podmínky.  

 

2.2.1 Kondiční faktory  

2.2.1.1. Intenzita zatížení – vytrvalostní schopnosti 

Pro lední hokej je charakteristická doba utkání, která se člení na tři periody, které jsou 

dlouhé 20 minut čistého času. V případě shodného výsledku následuje prodloužení, jeho 

délku určují pravidla dané soutěže. V občasných případech se můžeme shledat i 

s rozhodnutím v samostatných nájezdech, kde se utkává brankář pouze proti jednomu 

hráči.   
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Z hlediska metabolické charakteristiky je intenzita zatížení u hráče v poli střední až 

maximální, metabolické krytí zajišťuje ATP-CP systém, anaerobní glykolýza a aerobní 

fosforylace. Energetický výdej kolem 5000 kJ /za zápas (Kostka 1986). 

Maximální hodnoty fyziologických parametrů jako maximální příjem kyslíku Vo2max 

55,6 ml.min-1 . kg-1, maximální koncentrace laktátu 14,5mmol.l-1 a úroveň anaerobního 

prahu 83 % maximální srdeční frekvence (Nohejl 1993) 

Rozdílné je však zatížení brankáře, odlišuje se jednak doba strávená na ledové ploše i 

intenzita zatížení. Zatímco útočník nebo obránce jsou vystaveni 40 - 60 sekundovým 

intervalům, kde se projevuje maximální až submaximální intenzita, poté následuje 

odpočinek, většinou v poměru 1:3 nebo 1:4, úloha muže v masce je jiná. Většinou je 

zatížen po celou dobu zápasu, přičemž se střídají fáze útoku, obrany nebo dokonce 

oslabení. V každé z těchto tří fází je brankář vystaven jiné intenzitě zatížení.  

Dle Dobiáše (2010) se brankář pohybuje z 51% v zóně pod aerobní prahem, ze 43 % 

mezi aerobním a anaerobním prahem a nad úrovní anaerobního prahu se pohybuje kolem 

6 %.  

Na tomto základu bychom mohli stanovit, že mírou zatížení u brankáře, minimálně 

v půlce času stráveného na ledě, je nízká intenzita a z další větší části intenzita střední. 

Na hodnoty maximální intenzity se brankář dostane většinou při oslabení nebo větším 

tlaku soupeře. Všechny tyto aspekty záleží na vývoji hry a kvalitě soupeřů. 

 

 

 

2.2.1.2 Rychlostní schopnosti  

Rychlostní schopnost je schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost (do 20 s.) 

co nejrychleji. Jde o činnost maximální intenzity, prováděnou bez odporu nebo jen 

s malým odporem. Je charakterizována převážným zapojením ATP-CP zóny (Choutka, 

Dovalil 1991). 

Důležité pro praxi je, aby došlo prostřednictvím speciálních cvičení k provedení 

dílčích schopností na herně komplexními požadavky a to (Pavliš, Perič 1995): 
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- Rychlost reakce 

- Rychlost pohybu (rychlost acyklická) 

- Rychlost komplexního pohybového projevu (rychlost cyklická)  

Brankář se bez rychlostní reakce téměř neobejde, při zastavování kotoučů jde o tisíciny 

sekundy. V takovém případě lze reakci dělit na určitý podnět (taktilní, optický, 

akustický), přičemž brankář je závislý převážně na optickém podnětu, který tvoří 

vystřelený kotouč do branky. Další rozdělení může tvořit samotná odpověď na určitý 

podnět, a to reakce jednoduchá a složitá výběrová.  

U vývoje hry se setkáváme nejčastěji s reakcí složitou, kdy má brankář stále stejný 

podnět (vystřelený kotouč) a jen několik málo možností odpovědí na něj, např. střelba 

jednoho hráče, reakce brankáře, chycení kotouče lapačkou, vyrážečkou nohama či vůbec 

nereagování pohybem. Složitou variantou se pak stává několik podnětů, na které jsou 

různé odpovědi. Zde je doba reakce výrazně delší, jedná se o desetiny sekundy. Příkladem 

je kombinace dvou a více hráčů, přičemž brankář musí reagovat na více podnětů jdoucích 

rychle po sobě, přihrávka, střela (Pavliš, Perič, 1995). 

Přesuneme-li se na další část rychlosti, a to je rychlost acyklická, která je dána 

maximální rychlostí provedení jednotlivého pohybu, potom se v případě brankáře jedná 

o zákrok samotný, který je projevem explozivní síly.  

Rychlostí cyklickou se vyznačuje bruslení brankáře a jde o snahu překonat určitou 

vzdálenost v co nejkratším čase v prostoru brankoviště nebo obranné třetiny. 

 

 

2.2.1.3 Silové schopnosti 

V sobě zahrnující pojem síla lze rozdělit na dva úhly pohledu. První pohled se naskýtá 

z hlediska mechaniky a to pojem síla jako fyzikální veličina, kterou definuje schopnost 

překonávat, udržet nebo ubrzdit určitý odpor. Z hlediska fyziologického můžeme mluvit 

o síle jako o mohutnosti svalového stahu nebo o rychlosti svalového stahu, trvání pohybu 

nebo o počtu opakování v čase (Dovalil 2012). 
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Brankář většinou absolvuje v průměru od 20 - 40 zákroků za zápas a vykoná při tom 

400 –500 různých úkonů a pohybů za zápas (Zapletal 2012).   

Vzhledem k vykonávání mnoha náročných specifických pohybů nebo hmotnosti 

hokejové výstroje se vystavuje určitému druhu zatížení, při hře mimo obrané pásmo 

využívá vytrvalostní sílu, která je charakteristická nemaximální velikostí odporu a 

nemaximální rychlostí pohybu po delší dobu. Při hře v obranném pásmu je vystaven větší 

intenzitě zatížení a tím jsou spojeny i nároky na nemaximální velikost odporu, ale 

maximální rychlost pohybu po dobu několika sekund nebo minut. Hovoříme tedy o 

výbušné síle a to zejména pak dolních končetin, která je nutná pro zvládání přesunů, 

bruslení, kleků a pádů na led a s tím spojené i vstávání a zaujímání základního postavení. 

 

2.2.1.4 Obratnostní  schopnosti 

Obratnost můžeme definovat jako vlastnost pohybové činnosti, kdy při tělesných 

výkonech převládají požadavky na přesnou koordinaci stahu různých svalových skupin, 

pokud jde o jeho sílu i časový sled jednotlivých kontrakcí (Meinel 1997) 

Časoprostorová dynamická struktura tělesného pohybu je úrovní této současné nebo 

postupné souhry podmíněna. Základem obratnostních schopností jsou mechanismy řízení 

pohybu, činnost CNS. Jde o mechanismy biochemické, fyziologické a psychické. Mírou 

obratností schopnosti je technická úroveň průběhu pohybu a dosažení cíle (Čelikovský a 

kol. 1979). 

Obratnostní schopnosti můžeme dělit dle Pavliše (1995) na schopnost: 

- Rovnováhy 

- Orientace v prostoru 

- Spojování pohybových operací 

- Diferenciace pohybu 

- Rytmická 

- Přizpůsobivosti 

- Učit se novým věcem 

 

Pro brankáře a lední hokej obecně můžeme vyloučit rytmickou schopnost, která nemá 

pro lední hokej zásadní význam.  
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Nejdůležitější z těchto schopností pro brankáře je rovnováha a orientace v prostoru. 

Rovnováhou se rozumí udržování těla v určité poloze, např. brankářský postoj, ze kterého 

vychází všechny brankářovy pohyby. Jedná se o jeho statickou složku, dynamickou 

složkou se pak stává rovnováha při přesunech a bruslení.  

Orientace v prostoru má velice důležitou roli, zejména pak vnímání vlastní pozice 

vzhledem k brance nebo vůči spoluhráčům, protihráčům a kotouči samotnému.  

Spojováním pohybových operací a jejich posloupnosti vzniká celkově úspěšný zásah 

zvláště při dnešních moderních stylech, kdy brankář postupuje co nejefektivněji a 

nejekonomičtěji a nepředvádí mnoho zbytečných pohybů.  

V rámci diferenciace brankář musí přesně rozlišit prostor a čas pohybu. Jde o to, 

jakým způsobem natočit část výstroje tak, aby kotouč nebyl vůbec vyražen do prostoru, 

anebo byl odražen do míst, kde nehrozí přímé ohrožení branky. 

 

2.2.1.5 Pohyblivost 

Jedna ze schopností člověka, která umožňuje vykonávat pohyby v kloubech ve 

velkém rozsahu, má ve sportu přímý i nepřímý význam. Přímo se uplatňuje ve 

specifických požadavcích jednotlivých odvětví. V řadě z nich patří k limitujícím 

faktorům výkonu. Nepřímo se uplatňuje při hodnocení ostatních pohybových schopností, 

ve vztahu k dovednostem se projevuje v ekonomii pohybu. Snížená pohyblivost, 

nejčastěji z důvodů tuhosti nebo zkrácení svalů, zvyšuje riziko zranění či bolestí (Dovalil 

2012). 

Pohyblivost jako významná složka brankáře spočívá v oblastech dostatečného 

kloubního rozsahu, který umožňuje lepší provedení zákroků a i chycení kotouče ve 

zdánlivě beznadějných situacích pro brankáře se setkáváme se zákrokem, který je veden 

pohyblivostí a umožňuje tak, někdy až neskutečné provedení pohybu. Za druhou složku 

pohyblivosti označujeme preventivní pohyblivost, která snižuje nebezpečí svalového 

zranění při nekoordinovaných zákrocích brankáře. 
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2.2.2 Somatické faktory 

Somatické faktory jako relativně stálé a ve značné míře geneticky podmínění činitelé 

hrají v řadě sportů významnou roli. Týkají se podpůrného systému, tj. kostry, svalstva, 

vazů a šlach a z velké části vytvářejí biomechanické podmínky konkrétních svalových 

činností. Podílejí se i na využití energetického potenciálu pro výkon. Diferencují výchozí 

předpoklady pro různé typy sportovních výkonů (Dovalil 2012). 

Musíme si uvědomit, že brankář hájí svou branku, která má již několik desetiletí 

stejný rozměr a to 183 cm do šířky a 122 cm do výšky. K somatickým faktorům patří 

výška a hmotnost těla, délkové rozměry a poměry, složení těla a tělesný typ. Délkové 

rozměry a poloměry nejsou nijak významně směrodatné, samozřejmě není na škodu větší 

délka horních i dolních končetin. 

 

2.2.2.1 Tělesná výška a hmotnost  

  Tělesná výška byla vždy jedno z kritérií pro výběr hokejového brankáře. Zatímco 

v dobách před několika desetiletími se brankářem stával nepříliš zdatný bruslař spíše 

menšího vzrůstu, vlivem populačního vývoje a technického pokroku v oblasti výstrojí a 

vyspělostí tréninkového procesu dnes výběr talentů upřednostňuje nadprůměrně vysoké 

brankáře. 

  V první sezóně samostatné české extraligy 1993/1994 se zapojilo do celé soutěže 

35 brankářů, kde jejich průměrná výška činila 180,7 cm.  

Dle Hellera (2002) se tělesná výška celé populace zvyšuje o 5 cm za každých deset let. 

Důkazem toho je i stále se zvyšující výška hokejových brankářů. V sezóně 2005/2006 se 

v soutěži objevilo 38 brankářů, kteří vytvořili výškový průměr 183,2 cm. Do předešlého 

ročníku 2017/2018 se zapojilo celkově 40 brankářů a výškový průměr se zastavil na čísle 

185,1 cm (Tabulka č.1). Dle Hellerových hypotéz můžeme vidět, že se tělesná výška 

skutečně zvyšuje, sice u pozice brankáře nečiní 5 cm za 10 let, ale poukazuje nejen na 

zvyšování tělesné výšky populace, ale i na právě moderní trend vysokého brankáře.   
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 Hmotnostní složka závisí na části sezóny, jiná je v přípravném období a jiná je 

v soutěži nebo po skončení soutěže. Důležitějším faktorem pro výkon brankáře je tělesný 

typ nežli pohyblivá složka hmotnosti.  

Vyšší brankář působí mohutně a z optického hlediska je výhodnější než malý brankář, 

jestli má tento faktor vliv na úspěšnost brankáře, se dozvíme v praktické části této práce. 

 

Brankář č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Výška (cm) 186 182 179 185 188 190 186 186 182 185 182 191 188 193 
Hmotnost 
(kg) 90 85 76 88 70 87 83 84 67 89 83 100 78 92 

  

Brankář č. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 

Výška (cm) 185 186 178 184 194 175 187 180 191 188 193 185 186 178 
Hmotnost 
(kg) 80 73 82 71 85 75 80 80 89 78 92 80 73 82 

  

Brankář č. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.     

Výška (cm) 189 182 180 186 183 193 181 180 186 180 187 184     
Hmotnost 
(kg) 97 88 83 90 87 91 86 74 77 74 80 86     

  

Ø výška 185,1 cm Průměrná hmotnost 82,6 kg 
 

Tabulka č. 1: Tělesná výška a hmotnost brankářů Tipsport ELH 2017/2018 ČSLH 

Zdroj: upraveno z http://hokej.cz/tipsport-extraliga/stats-center 

 

2.2.2.2 Složení těla  

 Složení těla rozlišujeme na aktivní tělesnou hmotu (svalstvo) a tuk. Důležité je složení 

svalu z hlediska zastoupení svalových vláken. Typy vláken, jejichž podíl je v podstatě 

určen geneticky, ovlivňují různé funkce svalu (Choutka, Dovalil 1991). 

V určitém zjednodušení se rozlišují svalová vlákna na rychlá a pomalá. Podle 

existujících poznatků mají nejlepší sportovci různých specializací podíl vláken odlišný. 

Vzájemný poměr vláken má cennou diagnostickou hodnotu při hledání talentovaných 

sportovců pro uvažovanou specializaci (Dovalil 2012). 
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Anatomická a funkční charakteristika svalových vláken 

 

  Jak jsme již zmínili, svalstvo se skládá z určitých svalových vláken, která 

umožňují pohyb nebo polohové funkce. Určitý typ vláken má svou anatomickou 

charakteristiku a taky funkční vlastnosti. Rozdělují se na tři hlavní typy. I. typ jsou vlákna 

pomalá červená, která jsou velmi tenká, bohatě kapilarizovaná a umožňují statický a 

pomalý pohyb se zajištěním polohových funkcí. Typ II. jsou vlákna rychlá, která se ještě 

dělí na dvě skupiny (A, B) červených a bílých vláken. Typ II. A je skupina rychlých 

červených vláken, která jsou středně silná a umožňují rychlý silový pohyb. Někdy se 

setkáváme s pojmem FOG – fast oxidative and glycolytic. Ve stavbě svalů druhého typu 

se ještě objevuje typ B, nebo také FG – fast glykolytic tzv. rychlá bílá vlákna, která jsou 

velmi silná, málo kapilarizovaná a umožňují maximální silový pohyb. Poslední skupinu 

tvoří III. typ vláken přechodných, která jsou zřejmě potencionálním zdrojem předchozích 

typů (Bartůňková a kol. 2013). 

  Při bruslení nebo postavení brankáře zabírají zejména dolní končetiny, pro příklad 

rozdílu ve složení svalstva můžeme pozorovat u m.vastus lateralis – zevní strana 

čtyřhlavého stehenního svalu, kde plocha svalových vláken u ledních hokejistů činí u 

typu I. - 5097µm2. Typ II A - 5870 µm2, typ II B - 5364 µm2. Naproti tomu maratonský 

běžec má hodnoty ploch svalů nižší. Typ I. - 4776 µm2. Typ II A - 4452 µm2 a typ II B - 

4654 µm2 (Melichna, 1990).  

Dle Wilmora a Costilla (1994) připadá průměrný podíl rychlých vláken ledních 

hokejistů na 55% naproti 45% vláken pomalých. Samozřejmě záleží také na stimulaci 

svalových vláken a vybraném stylu chytání, protože není pravdou, že i pomalejší brankář 

nemá šanci být úspěšný.  

 

2.2.2.3 Somatotyp 

  Tělesný typ, tzv. somatotyp, podává kvantitativní popis stavby a kompozice 

lidského těla. Nejpřesnější metoda určení somatotypu byla vytvořena Williamem 
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Sheldonem v roce 1940. V současné době stále využíváme tuto metodu upravenou dle 

Hethové a Cartera (1971), která vytváří tělesný typ pomocí tří komponent.  

  Endomorfní komponenta vyjadřuje míru tučnosti a obezity. Mezomorfní 

komponenta je vztahem robustnosti kostry a mohutnosti svalstva. Míru štíhlosti, 

hubenosti, astenie a gracility kostry se udává pomocí Ektomorfní komponenty (Pavlík 

1996). 

  Každá z těchto tří komponent může nabývat hodnot od 1 až 7, v ojedinělých 

případech u extrémní obezity se může endomofie dostat až na číslo 9 nebo 10. Celý 

somatotyp tedy vyjadřuje trojčíslí komponent a lze jej zaznamenat do somatografu (Obr. 

č. 1). Průměrná hodnota populace má složení 3,5 - 3,5 - 3,5, přičemž vysoká hodnota 

jedné z komponent vylučuje vysoké hodnoty u ostatních dvou složek (Měkota 1992). 

Somatotyp nám tedy udává typologické zpřesnění charakteristiky brankáře. Vyjádření 

somatotypu třemi čísly s uvedením tělesné výšky je velmi přesný popis tělesné stavby a 

složení těla jedince a zasvěcenému trenérovi podá daleko více informací než například 

množství antropometrických hodnot, které, pokud se nesyntetizují, nemají pro praxi 

žádný význam. Somatotyp může mít např. rozhodující význam při výběru jednoho ze 

dvou technicky stejně schopných jedinců. Vhodný somatotyp je morfologickým 

předpokladem výkonnosti v ledním hokeji (Kostka 1975). 

Zatímco u vrcholových hráčů v poli se setkáváme s podobnými somatotypy, u 

brankářů jsme našli dvě zcela odlišné skupiny typů. Jednu skupinu endomorfních 

mezomorfů (např. 5,0 – 7,5 – 0,5) a druhou více ektomorfních typů, např. (1,0 – 4,5 – 

3,5), každý z těchto typů brankářů má specifické vlastnosti (Kostka 1975).  

Každý z těchto brankářů se prezentuje i jiným herním stylem a projevem, na obr. č.1 

je znázorněný somatograf se 14 ligovými brankáři, kde jsou patrné právě dvě skupiny 

typologických brankářů. 
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Obrázek č. 1: Somatograf 14 československých vrcholových brankářů (černá tečka), průměrná hodnota 

populace (oblast červeného kruhu) 

Zdroj: upraveno dle Kostky 1975 

 

2.2.3 Faktory techniky – styl  

Technika je chápána jako optimální provedení daného pohybu v souladu se 

zákonitostmi pohybu a v souladu s předepsanými pravidly dané disciplíny (Bukač, 

Dovalil 1989). 

Zde může u brankáře nastat problém, souhrn všech faktorů ovlivňují výkon brankáře, 

neméně i technika provedení herních činností jednotlivce, v tomto případě se může jednat 

o techniku bruslení nebo techniku vybraných zákroků. Tyto herní činnosti se syntetizují 

a udávají celkový styl, jakým se brankář prezentuje v zápase. 

Styl, jakým brankář provede určitou činnost, bývdá odlišný, a proto dle Dovalila 

(2002) můžeme styl chápat jako individuální odlišnost techniky herní činnosti jednotlivce 

od vzorného provedení. 



15 

Brankářská terminologie však hovoří o stylu poněkud komplexněji, právě v kontextu 

spojení těchto jednotlivých herních činností se setkáváme s pojmem brankářský styl, 

který je právě již zmíněnou syntézou herních činností (techniku) s herním projevem 

v utkání. 

Dle Hirsche (2006) rozdělujeme styly do čtyř kategorií. Prvním stylem, který se u 

brankářů objevil je „Stand – up“ v překladu do českého jazyka „Ve stoje“. Jedná se o 

nejstarší styl, který se vyvinul z pravidel brankáře, kdy z počátku vývoje ledního hokeje 

nesměl brankář ani padat, ani klekat na ledovou plochu. Koncem devadesátých let 20. 

století se vlivem vývoje výstroje a rychlosti hry setkáváme se stylem „Athletic Butterfly“ 

česky „Atletický motýlek“, který vytvořil základní kostru pro dnešní styly. Z atletického 

motýlka se vyvinul postupně styl „Blocked“ – „Blokovací“, který využívá pasivní 

vykrývání a blokování střel středem těla. A nejnovější styl „Hybrid“ – „Hybridní“, který 

tvoří kombinaci stylů „Stand – up“ a „Athletic Butterfly“.  

 

2.2.3.1 Styl Stand - up 

Jedná se o historicky nejstarší styl chytání kotoučů, který se dnes již nepoužívá. Styl 

spočívá v trpělivém čtení hry, perfektním pohybu na bruslích. Vyznavači tohoto stylu se 

již dnes nevyskytují, protože hokej se vyvinul v mnohých oblastech a zejména pak 

v rychlosti a přesnosti střelby. 

Brankář chytající tímto stylem se snažil ustát každou situaci, zachytit puk holí nebo 

rukavicí, a když už musel snížit pozici, využíval pouze polorozklek nebo poklek na jedno 

koleno Pro tento styl jsou typické reflexní zákroky a vykopávání kotoučů ve stoje. 

Všechny tři způsoby zachycuje Obrázek č. 2. Poslední brankář, který se prezentoval tímto 

stylem, byl Kanaďan Bill Randford kolem roku 1990 (The downs and ups of different 

goaltending styles. Ontario Minor Hockey Association [online]. Copyright ©2018 

Ontario Minor Hockey Association [cit. 05. 02. 2018]. Dostupné z 

:http://www.omha.net/news_article/show/631894?referrer_id=1063069). 

 

http://www.omha.net/news_article/show/631894?referrer_id=1063069
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Obrázek č. 2: Poklek na jedno koleno (vlevo nahoře), polorozklek (vpravo nahoře), vykopnutí kotouče 

(dole) 

Zdroj: http:/www.pintrest.com/retrogoalies 

 

 

Výhody   

- při chytání tímto stylem vynaloží brankář méně energie než u ostatních stylů, 

protože odpadají pády na kolena a rychlé zvedání z ledové plochy 

- velmi malé riziko zranění, protože brankář v základním postoji neabsolvuje 

pády na zem a nevyužívá hraniční rozsahy kloubů 

- ve stoje má brankář větší přehled o protihráčích a dokáže lépe odhadnout 

situaci 
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- lepší pohyblivost a schopnost upravit pozici podle vývoje hry 

Nevýhody 

- odkrytá větší část spodní poloviny branky 

- má menší pokrytí rohů branky. 

- skryté střely mohou být někdy problematické, vykrytí střeleckého úhlu musí 

být dokonalé (Rossiter, 1999). 

 

2.2.3.2 Styl Athletic butterfly 

Typ atletického brankáře tzv. stylu motýlek se objevil poprvé v 70. letech a jeho 

průkopníkem byl brankář Toronto Maple Leafs Mike Palmateer. Později se tímto směrem 

vydali i Finové v Evropě a začali rozvíjet tento styl v pozdních devadesátých letech, když 

pochopili, že jediným způsobem, jak se vyrovnat nejúspěšnějším národnostem v ledním 

hokeji, kterými jsou Kanada či Rusko, je působení skvělého brankáře. Vyvinuli systém, 

který spoléhal na velikost a akrobacii brankářů. Motýlek se tomuto stylu začalo říkat pro 

pozici rozklek (Obrázek č. 3), která připomínala křídla motýla. Brankáři tohoto typu, 

využívající tuto techniku, jsou velice pracovití a cílevědomí (Hirsch, 2016). 

 

Obrázek č. 3: Pozice rozklek 

Zdroj: Archiv autora 

 

Tento styl je přímým kontrastem stylu „ve stoje“. Zatímco se styl „ve stoje“ zaměřuje 

na reflexy, čtení hry s cílem nepadnout na led, tak u stylu „atletický motýlek“ jde o přesný 
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opak. Brankář padá instinktivně na led, aniž by došlo ke střele nebo ať směřuje střela do 

horní nebo dolní poloviny branky. (The downs and ups of different goaltending styles. 

Ontario Minor Hockey Association [online]. Copyright ©2018 Ontario Minor Hockey 

Association[cit. 05.02.2018]. Dostupné z: 

http://www.omha.net/news_article/show/631894?referrer_id=1063069). 

 

Výhody   

- rutinní charakter stylu je velmi praktický  

- pokrytí všech oblastí hokejové branky 

- méně náročný na předvídavost soupeře 

 

Nevýhody 

- odkrytá větší část horní poloviny branky 

- náročné hraniční zákroky na kloubní rozsah  

- riziko zranění třísla a kolenní klouby 

- časté kleky a pokleky jsou energeticky náročnější  

- pokud je rozklek nevhodně načasován, útočník odhadne 5 volných prostorů 

v brankařově brance 

 

2.2.3.3 Styl Blocked  

Jak dnešní konzumní společnost, tak i trenéři, se zaměřují na cíl a tím je úspěch a 

vítězství, a proto doba pokročila, trenéři se snaží vychovat úspěšného brankáře z každého 

člověka, který má zájem, v co nejkratším čase. Mnohdy nemá jedinec dostatečné vlohy a 

predispozice, proto se snažíme vhodně upravit herní styl brankáře tak, aby se stal 

úspěšným. 

 Na přelomu druhého tisíciletí trenér Francois Allaire trénující klub Mighty Ducks 

of Anaheim vymyslel blokovací styl, který byl založen na brankářově velikosti a velikosti 

brankářské výstroje. Průkopníkem blokovacího stylu se stal Allairův svěřenec Jean-

Sebastian Giguere. Allaire využil výšky svého svěřence a v té době se zvětšující výstroje. 

Postavil styl na míru, který nespoléhá na atletické vlastnosti brankáře, ale postavil do 

http://www.omha.net/news_article/show/631894?referrer_id=1063069
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popředí osu těla výšku člověka, která zabírá nevětší prostor v brance. Tento styl se hodí 

pro méně pohyblivé brankáře, kteří pouze vykrývají prostor a spoléhají na to, že 75% 

střel letí po ledě. Brankáři se omezují pouze na techniku zákroku rozklek, který je stejný 

jako u stylu „motýlek“. Nic jiného však prakticky nevyužívají (Hirsch, 2016). 

 

Výhody   

- omezení na jeden druh zákroku  

- snadnost učení a provedení  

- využívání plochy těla a výstroje 

Nevýhody 

- malá pohyblivost  

- spolehnutí pouze na vlastní velikost  

- pasivita při zásahu  

- časté odrážení kotoučů  

- zvýšené nároky na obranu při dorážkách protihráčů  

 

2.2.3.4 Styl Hybrid  

Jedná se o nový trend posledních let. Charakteristikou tohoto stylu je brankářova volba 

rozhodnutí. Na základě vystřeleného kotouče si sám brankář volí, zda jeho reakce bude 

v pádu na ledovou plochu, nebo zůstane v základním postoji.  

Prakticky se jedná o přímý kontrast mezi styly „ve stoje“ a styl „motýlek“. Hráči 

využívající tento styl se vyznačují dobrým čtením hry a rychlou reakcí. Neklekají 

zbytečně na led, pokud si to nevyžaduje sama situace. Různé styly určují i základní 

rozdíly v postoji brankáře, je vidět, že u stylu „Atletický motýlek“ brankář využívá široce 

rozkročeného postoje (Obrázek č. 4). Brankáři toho stylu se omezují zejména na zákrok 

rozklek a pohybu po chráničích.  Naproti tomu „hybridní“ styl postoje se vyznačuje 

vyšším postavením těžiště a tím i větší variabilitou bruslení, zákroků a schopností reakce 

(Obrázek č. 5). V dnešní době se dokonce setkáváme s výrobou speciálních chráničů pro 

zvolený styl. 
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Obrázek č. 4: Snížení těžiště postoje (styl Atletický motýlek) 

Zdroj: Třinec - Vítkovice, ELH, Aktuálně.cz. Sport - Aktuálně.cz [online]. Dostupné z: 

https://sport.aktualne.cz/trinec-vitkovice-

elh/r~fbfb0fcc9aa811e7a0c50025900fea04/r~a4923ec8e5bb11e78d510cc47ab5f122/?redirected=153295

2072 

 

 

Obrázek č. 5: Vyšší těžiště uvolněný postoj (styl Hybridní) 

Zdroj: Archiv autora 

 

https://sport.aktualne.cz/trinec-vitkovice-elh/r~fbfb0fcc9aa811e7a0c50025900fea04/r~a4923ec8e5bb11e78d510cc47ab5f122/?redirected=1532952072
https://sport.aktualne.cz/trinec-vitkovice-elh/r~fbfb0fcc9aa811e7a0c50025900fea04/r~a4923ec8e5bb11e78d510cc47ab5f122/?redirected=1532952072
https://sport.aktualne.cz/trinec-vitkovice-elh/r~fbfb0fcc9aa811e7a0c50025900fea04/r~a4923ec8e5bb11e78d510cc47ab5f122/?redirected=1532952072
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Výhody   

- zřídkakdy se brankář dostává mimo osu branky 

- reaguje až na pohyb hráče a kotouče, ne dříve 

- aktivní zapojení do hry 

- nespoléhá na svou velikost  

- styl trpělivých brankářů 

 

Nevýhody 

- příliš trpělivosti způsobuje občasné zaváhání při reakci  

- nižší úspěšnost při střelách po ledě a nad ledem 

 

 

2.2.4 Faktory taktiky 

Nedílnou součástí projevu brankáře je vlastní taktická hra. Ta v mnoha případech 

jeho výkon zviditelňuje i usnadňuje jeho práci. Takticky vyspělý brankář se stává součástí 

obranného systému mužstva. Při řešení herních situací se objeví řada nepřesností, které 

převážně pramení z nesprávné anticipace brankáře nebo ze špatné komunikace s hráči. 

Tento problém se snažíme vyřešit častým zařazováním modelovaných situací. Nejvíce 

taktických dovedností si brankář ověřuje v herním projevu a zkušenosti z něj se pak 

přeměňují v taktickou vyzrálost (Kostka, Wohl, 1979). 

Brankářova taktika je spojená s jeho projevem, který záleží na důležitosti utkání a 

stavu skóre. Ve fázích utkání záleží na jeho rozhodnutí a sebejistotě. Můžeme spatřit, že 

za stavu 1:1 ve finálové sérii posledního utkání play-off se brankář snaží spíše defenzivně 

ustát akce soupeře, také méně opouští branku, aby rozehrál kotouč. Plní defenzivní úkoly 

a koncentruje se pouze na zabránění vstřelení kotouče do jeho branky. 

 Platí to i pro obrácenou situaci, kdy brankářovo družstvo vede např. 6:2, v takovém 

případě si brankář může dovolit taktizovat, dokonce rozehrávat útočné akce, zastavuje 

kotouče za brankou, v domnění náskoku vlastního týmu je mnohem uvolněnější a 

sebejistější.  
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Brankařova výstroj je také součástí taktiky, i když podléhá pravidlům IIHF 

(Mezinárodní hokejová federace). Volba velikosti, značka nebo tvar záleží čistě na 

brankáři. Dokonce jsou i brankáři, kteří zvětšují velikost úmyslně a mnohdy se proviňují 

proti pravidlům.  

Dle Koliše a Haška (2002) začalo zvětšování brankářské výstroje již v 80. letech 20. 

století. Pokud se chtěl tenkrát brankář udržet ve špičce, musel jít s dobou a tím i zvětšovat 

svoji výstroj, zvětšily se nejen betony, ale i dresy, kalhoty, vyrážečka a vesta nad rameny. 

Hašek dokonce využíval přidání tzv. buřtu na rukávníkách a díky tomu zachytil 

střelu Raymonda Borquea v semifinále slavného turnaje olympijského turnaje v Naganu a 

posunul tím Českou republiku do finále (Koliš, Hašek 2002). 

Stejně tak jako technický pokrok s příchodem kompozitové hole pro útočníky, stejně 

tak se i technicky a materiálně vylepšuje výstroj brankáře. Před sezónou 2006/2007 se 

hokejová federace i NHL zaměřili na to, proč v ledním hokeji padá, tak málo branek a 

dospěly k závěru, že příčinou je velikost brankářské výstroje. Došlo tedy ke zmenšení a 

k pravidelným kontrolám velikosti.  

Na obrázku č. 6 jsou patrné rozdíly v různých sezónách u stejně vysokých brankářů. 

Zvolené trio měřilo shodně 184 cm.  
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Obrázek č. 6: Vizuální rozdíly ve výstroji v sezóně 1993/1994 (vlevo nahoře), 2005/2006 (vpravo nahoře), 

2017/2018 (dole) 

Zdroj: Litvínovské listy, www.hcsparta.cz, www.bkmb.cz 

 

  Na obrázku číslo 6 jsou patrné vizuální rozdíly, v roce 1993 se setkáváme s většími 

rukavicemi, ale celkově se jeví brankář opticky menším, hlavně v oblasti ramen a mezerou 

mezi chrániči. V sezóně 2005/2006 můžeme pozorovat větší šířku chrániče (betonu) a růst 

chrániče hrudníků do šířky s dresem, pouze velikost rukavice se snížila. V sezóně 

2017/2018 se chránič hrudníku zúžil oproti sezóně 2005/2006, ale nárůst je vidět v jeho 

výšce nad rameny a v neposlední řadě vidíme obrovský rozdíl v délce chrániče (betonu) 

nad kolenem, který rapidně zmenšil mezeru mezi chrániči v poloze rozklek. 

 

2.2.5 Faktory osobnostní - psychika  

 

Osobnostní faktory jsou jedním ze základních pro brankářské řemeslo vůbec. Každý 

brankář tvoří velice náročnou individualitu. V užším psychologickém pohledu se výkon 

považuje za závislý na schopnostech a motivaci. Schopnosti se dají obvykle členit na 

senzoricko-pohybové, intelektuální a sociální (Dovalil a kol. 2012). 

Senzorické schopnosti jsou založené na smyslech člověka. Jedná se o předpoklady 

vnímání v hokejové terminologii důležité pro vnímání vzdálenosti, vidění pohybu i 

celková pozornost. Lze říci, že se jedná o percepčně – motorické vlastnosti. Nejedná se 

pouze o rozsah periferního vidění a rychlost reakce, ale především schopnost koordinovat 

svůj pohyb s viděnou situací (koordinace oko – ruka). Tyto schopnosti tedy podmiňují 

rozsah vnímání, rychlost pohybu a vzájemnou koordinaci (Pavliš a kol. 1995). 

Stavebním kamenem brankáře je předvídavost a odhad chování kotouče nebo 

protihráče hrajícího s kotoučem. Vezmeme-li v úvahu rychlost vystřeleného kotouče, 

který létá rychlostí mnohdy až 170 km/h, a reakční dobu na zákrok, kterou tvoří tisíciny 

sekundy, je nezbytné, aby brankář oplýval výše uvedenou vlastností. Mnohdy dobrá 

předvídavost rozhoduje o úspěchu či neúspěchu zvoleného zákroku.  
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Intelekt chápeme jako schopnost vyhodnocení různých situací nejen herních, ale i 

sociálních, které se odehrávají uvnitř týmu. Brankář je schopen nalézt a rozpoznat problém 

a nalézt řešení v krátké době.  

Spíše se můžeme opřít o herní inteligenci a cit pro hru samotnou, než o samotný 

inteligenční kvocient (IQ). Napovídá tomu i fakt, že brankář branky nestřílí, pouze 

inkasuje a zabraňuje jejich vstřelení. A mnohdy se můžeme i shledat s výrazem, že 

brankáři jsou prostě gumy. Takové přirovnání právě naráží na brankářovu inteligenci, i 

když ve skutečnosti nemá s inteligencí ani herní inteligencí co dočinění. 

Do sociálních schopností můžeme zařadit přijmutí sociální role brankáře. Obtížnost 

role je dána náročností pozice. Velký tlak často člověk neustojí, zvláště pak vysoké nároky 

na odpovědnost.  

Dle Koliše a Haška (2002) každý brankář odolává velkému stresu, každý jej zvládá 

po svém. Některý si zvykne na to, že před zápasem zvrací, jiný si stříhá nehty a existuje i 

spousta dalších rituálů, bez kterých by tato pozice nebyla obsazována, ovšem záleží na 

každé individualitě. Všechny eventuality působí jako obrana proti stresu a tím i přijmutí 

této role, která je nejzodpovědnější v týmu. 

Za stálejší vlastnost můžeme považovat temperament, který tvoří další složku 

osobnosti. Zahrnuje v sobě nejen typologii temperamentu, ale i emoční stabilitu, kterou 

musí brankář mít. Nemůžeme čistě vydělit určitý typ temperamentu brankáře, ale 

z hlediska charakteristiky pozice se domníváme, že úspěšný brankář by měl být stabilní, 

tudíž by měl odpovídat typu flegmatika nebo sangvinika. V praktickém případě se spíše 

setkáváme se samotářskými a tichými typy. Jak již bylo zmíněno, pro zvládání stresu a 

odolnosti vůči tlaku, bychom mohli doporučit flegmatický typ s introvertními sklony.  

Samozřejmě se v praxi setkáváme i s jinými typy brankářů, kteří jsou i přes svoje 

temperamentní rozdíly úspěšní. Rozdíly se tvoří až v práci trenérů a manažerů, kteří musí 

reagovat na brankářovu osobnost a podle ní zvolit i práci s jedincem. Zvládání frustrace, 

píle a síla motivace a jiné aspekty to vše se odráží na práci a celkových výkonech brankáře.  
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2.2.6 Model „extraligového“ brankáře 

Somatické faktory 

- výška 172 – 194 cm (průměrná 183,5 cm) 

- hmotnost není určující (mění se) 

- typologie somatotypu endomorfní-mezomorf nebo ektomorf (Kostka, 1975). 

Kondiční faktory 

- explozivní síla dolních končetin 

- obratnost 

- pohyblivost  

- spíše vytrvalostní schopnosti se schopností rychlé reakce na podnět 

Technické faktory 

- statická i dynamická rovnováha (bruslení, postoj, provádění zákroků) 

- ovládání moderního stylu „motýlek“ nebo „hybrid“ 

- kvalitní jemná koordinace (chytání a vyrážení kotoučů) 

Taktické faktory 

- tvůrčí schopnosti (rozehrávka) 

- souhra a komunikace v kolektivu  

- schopnost rychlého rozhodnutí 

- využití moderních prvků výstroje  

Osobnostní faktory 

- typ temperamentu flegmatik introvertní 

- odolný vůči stresu  

- pracovitý, cílevědomý 

- zodpovědný, předvídavý  

- emocionálně stabilní  

 

2.2.7 Kritéria hodnocení úspěšnosti 

Rozhodnout, zda byl brankář úspěšný nebo ne, není vždy snadné. Záleží na úhlu 

pohledu a klasifikaci při hodnocení úspěchu. Dnešním měřítkem kvantitativním se často 

stává hodnocení takzvané procentuální úspěšnosti zákroků. 
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Procentuální úspěšnost (často známá pod symboly SV%, SVS%, SVP, PCT) je 

statistika používaná nejen v ledním hokeji, ale i v mnoha dalších sportech. Výpočet se 

skládá z poměru úspěšných zákroků brankáře a počet střel vyslaných na branku. Pro 

zjednodušení k úspěšným zásahům připočítáme inkasované branky. Vznikne tak desetinné 

číslo, které musíme vynásobit 100, aby vznikla již zmíněná procenta. Pro příklad, brankář 

kryl úspěšně 27 střel soupeře, nicméně obdržel dvě branky. Určíme poměr (27 : 30) * 100, 

výsledná procentuální úspěšnost je 90 %. Hranici úspěšnosti dokážeme zvolit pohledem 

do statistik loňského ročníku 2017/2018. Ve statistice jsou zahrnuti všichni muži, kteří se 

v tomto ročníku postavili do branky. Pokud se podíváme na průměr procentuální 

úspěšnosti, můžeme označit za měřítko hodnotu 90,00 % úspěšnosti a brankáři, kteří měli 

hodnotu vyšší, se dají označit za nadprůměrně úspěšné (Tabulka č. 2). 

 

POŘ. GP GAA  Sv%  POŘ. GP GAA  Sv%  POŘ. GP GAA  Sv%  

1 30 1,69 93,47 15 29 2,71 90,12 29 16 3,64 88,31 

2 41 1,97 93,01 16 24 2,48 90,08 30 11 3,47 87,85 

3 39 2,11 93,05 17 44 2,68 90,04 31 3 3,55 87,84 

4 31 2,32 92,61 18 26 3,10 89,94 32 4 3,58 87,10 

5 41 2,22 92,57 19 1 0,00 100,00 33 2 2,89 86,21 

6 46 2,25 92,46 20 3 1,21 94,83 34 7 3,79 85,94 

7 37 2,11 92,23 21 4 1,47 94,64 35 9 3,96 85,81 

8 23 1,92 92,07 22 4 1,99 92,38 36 8 3,71 85,63 

9 21 2,48 91,74 23 9 2,38 92,39 37 6 4,48 85,23 

10 49 2,17 91,41 24 14 1,93 92,36 38 4 4,86 82,61 

11 38 2,80 91,34 25 17 2,57 91,79 39 4 5,66 81,13 

12 49 2,77 91,12 26 13 3,40 89,72 40 6 5,17 80,77 

13 39 2,23 91,06 27 2 3,20 89,47 Průměr 19,95 2,81 90,00 

14 31 2,50 90,49 28 13 3,12 88,98         
 

Tabulka č. 2: Statistika brankářů podle úspěšnosti  Sv%, v tabulce další statistika průměr branky 

na zápas GAA a počet odehraných utkání GP 

 

Dalším měřítkem úspěšnosti by mohl být průměr obdržených branek na zápas 

(symbol GAA). Poměr součtu zápasů, do kterých brankář nastoupil proti inkasovaným 

brankám. Tento ukazatel však není určující, protože záleží na obranném systému celého 

družstva, není to tedy jen individuální statistika brankáře, ale celého týmu. Stejná tabulka 

http://hokej.cz/tipsport-extraliga/stats-center?season=2016&competition=5821&yearFrom=&stranger=0&state=&stats-order=a&stats-direction=asc&stats-section=goalkeeper&t=4w5ug9oncybhmoebjyiijlj9di8vy8ejx8w09hmttb9wz44xwmllhc9
http://hokej.cz/tipsport-extraliga/stats-center?season=2016&competition=5821&yearFrom=&stranger=0&state=&stats-order=sp&stats-direction=asc&stats-section=goalkeeper&t=4w5ug9oncybhmoebjyiijlj9di8vy8ejx8w09hmttb9wz44xwmllhc9
http://hokej.cz/tipsport-extraliga/stats-center?season=2016&competition=5821&yearFrom=&stranger=0&state=&stats-order=a&stats-direction=asc&stats-section=goalkeeper&t=4w5ug9oncybhmoebjyiijlj9di8vy8ejx8w09hmttb9wz44xwmllhc9
http://hokej.cz/tipsport-extraliga/stats-center?season=2016&competition=5821&yearFrom=&stranger=0&state=&stats-order=sp&stats-direction=asc&stats-section=goalkeeper&t=4w5ug9oncybhmoebjyiijlj9di8vy8ejx8w09hmttb9wz44xwmllhc9
http://hokej.cz/tipsport-extraliga/stats-center?season=2016&competition=5821&yearFrom=&stranger=0&state=&stats-order=a&stats-direction=asc&stats-section=goalkeeper&t=4w5ug9oncybhmoebjyiijlj9di8vy8ejx8w09hmttb9wz44xwmllhc9
http://hokej.cz/tipsport-extraliga/stats-center?season=2016&competition=5821&yearFrom=&stranger=0&state=&stats-order=sp&stats-direction=asc&stats-section=goalkeeper&t=4w5ug9oncybhmoebjyiijlj9di8vy8ejx8w09hmttb9wz44xwmllhc9


27 

nám ukazuje, že i brankář, který má větší procentuální úspěšnost, může mít i větší počet 

inkasovaných branek, a to právě záleží na obranné hře mužstva, a proto tento ukazatel 

nezahrnujeme do kvantitativního ukazatele jednotlivce. 

Úspěšnost techniky dokáže posoudit většinou jen trenér brankářů, který sám tuto 

pozici vykonával, ani špičkový trenér někdy nedokáže odhadnout, co se v brankovišti 

odehrává. Ze záznamu může vyhodnotit zpětně kvalitu techniky provedení zákroků a 

celkový herní projev. I brankář, který se nachází na hranici nebo i pod hranicí 90% 

úspěšnosti, může být považován za úspěšného z hlediska kvality techniky jeho zákroků. 

Nicméně může hájit branku nekvalitního mužstva nebo se jeho mužstvo může prezentovat 

nekvalitním systémem, a i přes všechny tyto aspekty může být brankář úspěšný.  

Většinou však pro volbu brankáře rozhoduje právě celková úspěšnost a aktuální 

forma. Trenér často klade důraz na výsledek a kvalita zásahů jako složka pohybu není pro 

tým v celkovém pojetí důležitá. Z trenérského postu by však měl být brankář posuzován 

z obou hledisek. Za prvé záleží na celkové procentuální úspěšnosti při chytání kotoučů, za 

druhé zvládání techniky herních činností brankáře. 

 

2.2.8 Změny výstroje a jejich vliv na volbu stylu  

Vývoj ledního hokeje přinesl velké změny v oblasti technického pokroku, výroba a 

konstrukce výstrojí je rapidně na vzestupu. Hmotnost a materiály jsou lehčí, což má vliv 

na rychlost hry. Brankáři byli tímto směrem ovlivněni nejvíce. Se změnou konstrukce, 

hlavně brankářských chráničů, se vyvinul i modernější a efektivnější styl.  

Nejvýraznější změnou za 25 let prošla konstrukce a velikost brankářských chráničů 

dolních končetin a také chránič hrudníku. Ostatní výstroj se upravuje spíše v detailech a 

maličkostech. Významně výstroj ovlivnilo omezení velikosti brankářské výstroje v roce 

2006. Od té doby se pravidelně přeměřuje velikost výstroje a jejich součástí komisí ČSLH 

hlavně před začátkem sezóny. 
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2.2.8.1 Chrániče (betony) 

Chrániče se jinak v brankářské terminologii nazývají „betony“. Rozdíly v chráničích 

ovlivnila hlavně jejich velikost a konstrukce. V sezóně 1993/1994 se setkáváme s betony, 

které tvoří takzvané buřty. Z hlediska výšky se pro mužskou kategorii vyráběly do 

maximální velikosti 34 palců (86,36 cm). Běžně v takto velkých chráničích nastupoval jak 

malý brankář vysoký 172 cm, tak i brankář o výšce 192 cm. Šířka takových chráničů 

mohla dosahovat až 34 cm maximálně. Betony nebyly konstrukčně upraveny na klouzání 

po vnitřní hraně betonu, pásky byly tvořeny koženými řemínky a kovovými přezkami, celá 

konstrukce chrániče byla robustní a i hmotnostně se jednalo o těžký chránič z důvodu 

použití plastů.  

Rozdíl se začal utvářet již na přelomu tisíciletí, kdy se do betonů začala vkládat 

místo plastů tvrzená polyuretanová pěna ve formátu desky. Konstrukčně lehčí chránič měl 

již plochou vnitřní hranu, po které se brankář mohl sklouznout. Rozměry se upravily. Šířka 

betonu zůstala do 34 cm, hlavně výška se začala vyrábět v různých možnostech, a to od 

již zmíněných 34 palců do 37 palců (93,98cm). Chrániče byly vyvinuty tak, aby se 

dokázaly přizpůsobit novému stylu „motýlek“.  

V roce 2006 upravila IIHF (Mezinárodní hokejová federace) hokejová pravidla, 

změna se týkala i velikosti brankářské výstroje. Zmenšení obvodů rukavic nebylo pro 

brankáře tak zásadní jako úprava šířky betonu a redukce v oblasti ramen. 

Výňatek z pravidel vydaných v červenci 2006 federací (IIHF) : 

- Chrániče brankáře nesmí překročit 28 cm při měření na noze brankáře. 

- Délka betonu brankáře by měla být maximálně 96,52 cm od středového bodu dole 

až po středový bod na vrcholu. 

- Minimální délka botičky chrániče musí být nejméně 17,78 cm. Botička je spodní 

částí chrániče, která sedí přes horní část brusle. Botičkový kanál chrániče musí 

mít plochý nebo dutý vzhled. 

- Žádná příslušenství, jako jsou fólie z plastu, nejsou povoleny. 

 

Z pravidel je patrné, že redukce šířky chrániče není zanedbatelná. Velikost plochy, 

o kterou se chrániče zmenšily, činila na jednom páru 37 palcových betonů 469,9 cm2.  



29 

Konstrukci betonů zpočátku tvořila kůže vycpaná žíněmi ze slámy do tzv. „buřtů“. 

Chránič nebyl nijak zvlášť flexibilní a končil těsně nad kolenem brankáře, upínání tvořila 

sada kožených pásků zakončena ocelovou přezkou. Vnitřní stranu chrániče tvořila válcová 

plocha, tento chránič nebyl uzpůsoben, aby se po něm dalo lehce klouzat po ledové ploše, 

a pokud se chránič nasákl vodou, byl velice těžký. 

 

 

Obrázek č. 7: Chrániče (betony) v roce 1993 čelní, boční a zadní pohled 

Zdroj: www.ebay.com/pads/vaughnretro 

 

Technickým pokrokem byla výroba z plastů s kompozicí s polyuretanovou pěnou. 

Betony se začaly používat vyšší hlavně v části nad kolenem a dostaly i estetičtější tvar. 

Upínání tvořila stále série kožených přezek, ale byl doplněn o přezky plastové. Celkově 

byl chránič hmotnostně lehčí a i vzory a design jednoduší a estetičtější. Vrchní materiál 

tvořila kůže a syntetické materiály. Vnitřní strana se začala vyrábět plochá, uzpůsobená 

právě stylu „Atletický motýlek“ (Obrázek č. 8). 
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Obrázek č. 8: Chrániče ze sezóny 2005/2006 značka Vaughn Velocity (čelní, vnitřní a zadní strana) 

Zdroj: www.ebay.com/pads/vaughnvelocity 

 

  V ročníku 2017/2018 (Obrázek č. 9), se konstrukce betonu vyrábí výhradně 

z tvrzené polyuretanové pěny. Vrchní materiál tvoří syntetická kůže, která neabsorbuje 

tekutinu, k upínání se používají výhradně suché zipy a tak odpadá náročné upínání, 

zvýšil se i podíl velikosti chrániče zejména nad kolenem a vnitřní plocha chrániče je 

plochá a kluzká, aby umožňovala pohyb po chránič tzv. Slide. 

 

 

Obrázek č. 9: Betony ze sezóny 2017/2018 značka Vaughn V7 (přední, vnitřní a zadní strana) 

Zdroj: www.ebay.com/pads/vaughnv7 

 

2.2.8.2 Vesta 

Chránič hrudníku se také dočkal výrazných změn, jak následně uvidíme (Obrázek č. 

10). Důsledkem tvrdší střely se musela změnit konstrukce i tvar, zatímco v sezóně 

1993/1994 se jednalo o malou základní vestu s malými chrániči v oblasti klíčních kostí a 

ramenních kloubů, konstrukčně tato vesta byla tvořena tvrzeným molitanem a doplněným 

plasty a obšitá pomocí plátna, ze kterého se vyrábí tašky, v roce 2005/2006  se jednalo o 

podobnou konstrukci, ale již s vyztuženou hrudní kostí a hlavně s rapidním nárůstem do 

šířky v oblasti ramen, do již použitých materiálů se začala přidávat polyuretanová pěna a 

vesta tím ztrácela na hmotnosti. Úpravou pravidel v červenci 2006 dochází ke změně 

velikosti, vesta působí robustněji, hlavní rozdíl je spíše v konstrukci, kterou tvoří výhradně 

polyuretanová pěna a lehčené materiály doplněné tvrdým a lehkým kevlarem. Dnešní 
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vesty se oproti roku 2006 zúžily, ale jejich nárůst velikosti se realizuje spíše do výšky 

v oblasti ramen, což činí brankáře vyšším a opticky mohutnějším. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10: Vesta stejné značky ve vývoji rok 1993, 2005 a 2018 

Zdroj: upraveno z http:/ebay.com/chestprotectors 

 

Výňatek z pravidel vydaných v červenci 2006 federací (IIHF) : 

- Nejsou dovoleny žádné zvýšené hřbety / výčnělky na předních stranách okrajů a 

stran hrudní vložky ani z vnitřní, nebo vnější strany paží, nebo přes ramena. 

- Vrstvení na lokty je povoleno, abychom zvýšili ochranu, ale ne k tomu, abychom 

přispěli k plochu zastavení. Toto vrstvení, jak napříč, tak po stranách k ochraně 

lokte, nesmí přesáhnout 17,78 cm. 

- Ramenní chránič musí dodržovat obrys ramenního krytu, beztoho, aniž by 

vyčníval, nebo byl prodloužen nad, nebo za rameno, příp. ramenního krytu 

(chrániče). Tento tvarovaný chránič nesmí být větší než 2,54 cm v tloušťce za 

horním hřebenem ramene a ramenního krytu. 

- Na každé straně nesmí ramene a klíční kosti překročit šířku 17,78 cm. Jejich 

maximální tloušťka je 2,54 cm. Tato ochrana nevyčnívá ani netrčí nad nebo za 

ramenem nebo ramenním krytem, ani nesmí přesahovat za podpažní jamku.  
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- Žádná vložka není povolena mezi chráničem kloubního ramene a hrudní 

podložkou, jelikož by navýšila chránič ramene a klíční kosti. 

- Pokud brankář zaujme normální pozici dřepu a ochrana ramenního kloubu je 

posunuta přes obrys ramena, hrudní vycpávka bude považována za nezákonnou. 

 

2.2.8.3 Vývoj stylu 

Brankářský styl se nevolí pouze podle brankářské výstroje, nicméně odolnější a 

lehčí materiály a celková konstrukce významně přispívají úspěšnosti. Dokladem je 

statistika z první extraligové sezóny, kdy se průměr úspěšnosti brankářů pohyboval na 

hranici 90%, a toto procento se každým rokem zvyšovalo, vrcholu dosáhlo právě v sezóně 

2005/2006, kdy procento úspěšnosti brankářů činilo 92,9%. Následek změny velikostí a 

jejich úprava se projevilo snížením procentuální úspěšnosti brankářů, které se v současné 

době pohybuje mezi 90 – 91%.   

 

2.2.9 Technika vybraných činností jednotlivce 

Pro analýzu v praktické části vybereme herní činnosti, které dnes využívá moderní 

brankář nejvíce a rozebereme si jejich techniku a úspěšnost. Brankář se prezentuje paletou 

pohybů a zákroků, které jsou jeho nutnou součástí. Zaměříme se hlavně na techniku 

chytání kotoučů v pozici „rozklek“ a jeho modifikace, který je velice oblíbený a 

frekventovaný. Následně zařadíme i techniku pokleku u tyče tzv. „reverse V-H“, 

v neposlední řadě se zaměříme na pohyb po chráničích tzv. „slide“. 

 

2.2.9.1 Technika HČJ „rozklek“ a jeho modifikace 

Zákrok rozklek se začal používat na přelomu 90. let, kdy se ze stylu (stand up – 

ve stoje) plynule přešlo na styl (motýlek – athletic buttefly). Hra ledního hokeje se 

zrychlila a v tomto důsledku začali brankáři více padat a využívat své velikosti. Přestali 

spoléhat jen na reflexy a cit pro hru, ale začali využívat více své velikosti a konstrukci 

výstroje. 
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Dle Wilsona (2018) by měl brankář co nejdéle dodržovat základní postoj, aby 

neodkrýval horní polovinu branky. Muži, kteří požívají tento zákrok příliš brzy, 

kompenzují nedostatek rychlosti a předvídavosti. Pozice rozkleku umožňuje, při dnešní 

konstrukci brankářských chráničů, perfektní pokrytí spodní poloviny branky. V závislosti 

na vzdálenosti, ze které je kotouč vystřelen, se používají dva základní typy rozkleků a to 

tzv. „blokovací rozklek“ a „ reakční rozklek“.  

Rozklek lze použít jako zákrok na střely letící po ledě i na polovysoké střely. 

Technika provedení (Toth 2013) 

- při přechodu do rozkleku „padnou“ současně kolena přímo k ledu 

- kolena zůstávají pod rameny, při pohledu ze strany přímka protínající ramena a 

kolena je kolmá k ledu 

- při přechodu do rozkleku se brusle posunou dozadu v porovnání s místem, kde 

byly v základním postoji 

- tělo zůstává vzpřímené – ve stejné pozici jako v základním postoji 

- ruce zůstávají před tělem - ve stejné pozici jako v základním postoji 

- brusle jsou od sebe a betony jsou co nejvíce do strany, aby pokrývaly spodní část 

brány, kolena v ose pod rameny 

- hýždě udržují vzpřímenou polohu trupu 

- čepel hole je celou plochou na ledě a vykrývá prostor mezi chrániči 

 

Blokovací rozklek (obrázek č. 11) 

   

  Technika blokovacího rozkleku se opírá o stejnou techniku provedení jako 

rozklek obecně. Tento typ zákroku se využívá na střely z bezprostřední blízkosti 

brankoviště, kdy se zkrátí reakční doba na chycení kotouče reflexem a předvídáním. 

Brankář v tomto rozkleku má těsně sevřené lokty u těla a rukavice jsou níže postavené, 

ale aktivní. Dobré a včasné provedení má za následek trefení výstroje brankáře. 
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 Obrázek č. 11: Pozice blokovacího rozkleku (vlevo) a pozice reakčního rozkleku (vpravo) 

Zdroj: Archiv autora 

 

Reakční rozklek (Obrázek č. 11) 

  Provedení je opět stejné jako u rozkleku, změna se týká polohy paží. Zatímco u 

blokovacího rozkleku jsou lokty přitisknuté těsně u těla, u reakčního rozkleku jsou paže 

výše a uvolněné jako v základním postoji. Využívá se u střel ze střední a dlouhé 

vzdálenosti, kdy má brankář možnost reagovat a aktivně kotouč zachytit, ať už chrániči 

nebo rukavicemi.  

 

Modifikace polorozklek (Obrázek č. 12) 

 

  U všech brankářů se můžeme shledat s modifikací zákroku rozklek. Tyto 

modifikace spočívají ve vytočení chrániče, na který letí směřovaný kotouč a tím i 

usměrnění kotouče mimo branku nebo soupeřův dosah. Ve starších publikacích se 

setkáváme s pojmem polorozklek. Kotouč lze usměrnit chráničem nebo doplnit 

modifikaci o vyražení holí.  
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Obrázek č. 12: Polorozklek s vyrážením kotouče holí vlevo 

Zdroj: Archiv autora 

 

 

2.2.9.2 Technika „skluzu po chrániči - slide“ 

Skluz po jednom chrániči se dnes označuje také termínem „butterfly slide“. Dnes 

je nedílnou součástí brankářských technik. Brankář využívá konstrukce chráničů 

(betonů), zejména pak vnitřní ploché hrany, po které se vlivem nízkého tření „klouže“. 

Tento pohyb umožňuje rychlý pohyb s kompaktním postavením těla, při efektivním 

pokrytí branky.   

Tato technika brankářského přesunu se používá v případě, kdy brankář nemá dost 

času, aby se s přihrávkou přesunul ve stoje. Tedy na přihrávky, kdy volný hráč je blízko 

brány a brankář nemá šanci se ve stoje přesunout dříve, než přihrávka dojde k volnému 

hráči. I kdyby se ve stoje přesunout stihl, tak střelec je tak blízko, že základní postoj 

nechává ve spodní části brány příliš mnoho volného místa (Český svaz ledního hokeje 

[online]. Copyright©2018[cit.28.05.2018]. Dostupné z: http:/ /www.cslh.cz /clanek 

/1559-video-pro-brankare-buttefly-slide.html.). 

 

 

 

http://www.cslh.cz/clanek/1559-video-pro-brankare-buttefly-slide.html
http://www.cslh.cz/clanek/1559-video-pro-brankare-buttefly-slide.html
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Technika provedení (Obrázek č. 13) 

- Slide se provádí po linii (přímka je nejkratší spojnice mezi dvěma body) 

- před odrazem do slidu je třeba provést pivot (natočit ramena kolmo na dráhu 

kotouče, který bude po přihrávce vystřelen) 

- koleno přední nohy jde na led jako první 

- okamžitě po odrazu je třeba přitáhnout koleno odrazové nohy zpět pod rameno 

- častá chyba: žádné nebo pomalé přitažení kolene odrazové nohy, vzniká tak 

prostor mezi koleny, brankář je v nestabilní pozici, přesun je pomalejší, reakce 

na případnou dorážku na stranu nadzvednuté nohy je ztížena 

- betony se kloužou po jejich vnitřní straně 

- váha těla je rovnoměrně rozprostřena mezi obě dolní končetiny 

- častá chyba: odklánění se od kotouče, resp. přenesení větší části váhy těla nad 

koleno odrazové nohy. Vzniká tak prostor nad a vedle ramena přední nohy 

 

 

Obrázek č. 13: Technika provedení Skluz po chrániči (Slide) na levou stranu 

Zdroj: Archiv autora 
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2.2.9.3 Technika „Reverse V-H“ 

  Obtížnou techniku zákroku Reverse V-H proslavil Johnathan Quick v týmu Los 

Angeles Kings  v play-off ročníku NHL 2012/2013. Někteří odborníci se domnívají, že 

zákrok vznikl u finských florbalových brankářů, kteří často pokrývali prostor v rohu 

hřiště právě tímto způsobem. Dnes již není brankář na vrcholové úrovni, který by zákrok 

nepoužíval.  

  Technika se používá při chytání kotoučů a vykrývání prostoru branky při rychlém 

zakončení protihráče z prostoru s brankou nebo při střelách z „mrtvého úhlu“. Mnoho 

brankářů dnes využívá tuto techniku chybně a nedodržuje zásady při jejím provádění. 

Provedení musí být naprosto přesné a jedná se i z tohoto hlediska o velice náročný zákrok. 

Pokud není správně zvládnutá technika pohybu nebo dojde-li k nedodržení zásad, při 

kterých se Reverse V-H používá, klesá jeho účinnost. 

  Ze zdravotního hlediska se jedná o velice náročný pohyb. Hlavně tlak na oblast 

kolenního kloubu je enormní, a proto musí zkušený trenér odhadnout, zda bude vůbec 

učit této technice a je-li ji brankář vůbec schopen zvládnout. 

  Vývoj zákroku Reverse V-H vznikl z pozice vertikální a horizontální (příloha x), 

jedná se o poklek u tyče, kdy se dolní končetina opírá o ledovou plochu špičkou nože 

brusle, chránič tvoří vertikální polohu, zatímco druhý chránič leží na vnitřní hraně a 

vyplňuje podstatnou část spodní poloviny branky. Umístění paží před betony dává 

možnost aktivně zachytit kotouč letící do horní poloviny branky, čepel hole se nachází 

celou plochou na ledě mezi brankařovými chrániči.  

  Z důvodu rychlejšího přemístění a zabrání více prostoru v brance se zákrok 

modifikoval do dnešního Reverse V-H, kde se využívá k utěsnění brankářovy tyče tělem 

brankáře a zvolená pozice zabírá větší místo v brance a možnosti rychlejšího přesunu od 

tyče k tyči.  
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Technika provedení (Obrázek č. 14) 

 

Na straně lapačky 

- brankář zaujme u tyče polohu klek únožný na vnitřní stranu chrániče na straně 

lapačky, nůž brusle se zapře o tyčku  

- druhý chránič není celou plochou na ledě, opírá se o nůž brusle a slouží k vytáčení 

směrem ke kotouči a k dotlačení trupu na horní končetinu s lapačkou a utěsnění 

kolem tyče 

- hmotnost trupu spočívá na noze v kleku  

- hýždě udržují vzpřímenou polohu těla 

- otevřená lapačka s ramenem a celou paží utěsňují tyč  

- vyrážečka je v uvolněné poloze před chrániči  

- hůl je celou plochou čepele na ledové ploše a připravena zachytit přihrávku nebo 

kotouč směřující do oblasti brankoviště 

- hlava sleduje kotouč 

 

 

Na straně vyrážečky 

- brankář zaujme u tyče polohu klek únožný na vnitřní stranu chrániče na straně 

vyrážečky, nůž brusle se zapře o tyčku  

- druhý chránič není celou plochou na ledě, opírá se o nůž brusle a slouží k 

rotační manipulaci s pozicí kolem tyče a utěsňuje tyč na straně vyrážečky 

- hmotnost trupu spočívá na klečící končetiny na straně vyrážečky  

- hýždě udržují vzpřímenou polohu trupu  

- vyrážečka společně s holí tvoří příložník na ledové ploše a je připravena zachytit 

kotouče letící do brankoviště 

- lapačka spočívá nad druhým chráničem v uvolněné poloze a otevřená směrem do 

hry 

- hlava sleduje kotouč 
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Obrázek č. 14: Technika provedení Reverse V-H na straně lapačky a na straně vyrážečky 

Zdroj: Wilson, van Viliet 2018 

 

Přesun v pozici Reverse V-H 

- vytočené tělo směrem do hřiště srovná do osy brankové čáry brusle končetiny, na 

které nespočívá hmotnost 

- následně dojde k přenosu hmotnosti na oba chrániče do polohy rozklek 

- brankář provede odraz od brankové konstrukce  

- zahájí přenos pohybu sklouznutím po obou chráničích k druhé tyči  

- zaujme polohu Reverse V-H u druhé tyče  

 

 

Zásady využívání pozice Reverse V-H vzhledem ke kotouči  

   

  Efektivita tohoto typu zákroku závisí nejen na technice provedení, ale i na použití 

vzhledem k poloze kotouče. Reverse V-H se používá primárně u střel nebo ohrožení 

zpoza branky, nebo, jak již bylo zmíněno, při mrtvých úhlech (Obrázek č. 15). Pokud se 

hráči pohybují s kotoučem mimo vyznačené zóny, které jsou doporučené pro tento 

zákrok, stává se Reverse V-H neefektivní, ba dokonce odkrývá soupeři v brance o mnoho 

více místa, než kdyby stál v základním postavení.  

Dnes se shledáváme i se situací, kdy brankáři v této pozici odpočívají, ale jedná 

se o chybu. Brankář by měl být aktivní celé utkání, i když odpočívá, a kotouč mají na holi 

jeho spoluhráči nebo se hraje ve větší vzdálenosti od branky bez možnosti ohrožení 

(Wilson 2018). 
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Obrázek č. 15: Zóny pohybu kotouče, ve kterých se využívá pozice Reverse V-H 

Zdroj: upraveno dle https://ingoalmag.com/technique/reverse-vh-common-issues-proper-execution/ 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST  

 

3.1 Cíl a úkoly práce 

 

Cílem práce je objasnit souvislost výšky a celkovou úspěšnost brankáře a analyzovat 

úspěšnost vybraných herních činností brankářů (rozklek, Revererse V-H) v závislosti na 

technice provedení a volbě herního stylu v Tipsport extralize ČSLH 2017/2018. 

 

Úkoly diplomové práce: 

 

1. Provést rešerši odborné literatury. 

2. Na základě dostupných pramenů popsat základní faktory ovlivňující výkon hokejového 

brankáře a pomocí těchto pramenů zvolit vhodný model extraligového brankáře. 

3. Zpracovat statistická data z předchozích ročníků české extraligy ledního hokeje. 

4. Objasnit pomocí korelace závislost výšky brankářů a jejich úspěšnosti v mistrovských 

utkáních od sezóny 1993/1994 do ročníku 2017/2018.  

5. Vytvořit záznamový arch pro analýzu herních činností brankáře. 

3. Analyzovat herní činnosti brankáře a jejich úspěšnost.  

4. Statisticky vyhodnotit úspěšnost HČJ . 

5. Vyvodit závěry pro praxi.  
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 3.2 Hypotézy 

  

Hypotéza 1: Vyšší tělesná výška brankáře predikuje vyšší úspěšnost zásahů hokejového 

brankáře v utkání ELH ČSLH. 

 

Hypotéza 2: 

Efektivita a četnost herní činnosti jednotlivce „Butterfly rozklek“ činí v souhrnu u 

vybraných brankářů ELH ČSLH přes 90%.  

 

Hypotéza 3:  

Techniku zákroku tzv. „Reverse V-H“ používají vybraní brankáři ELH ČSLH z 90 % 

efektivně a dodržují zásady při jeho užívání v závislosti na zónách, ve kterých se 

pohybuje kotouč. 

 

 

3.3 METODOLOGIE 

   

3.3.1 Popis sledovaných souborů 

  V této práci se zabýváme dvěma sledovanými soubory, ačkoliv by se zdálo, že se 

jedná pouze o jeden soubor. Pro první hypotézu můžeme určit za soubor všechny 

brankáře, kteří nastoupili do české extraligy od roku 1993 do roku 2018. Jedná se o 

seniorskou kategorii, tedy o kategorii mužů, kde je spodní hranice věku 18 let, pokud 

nebyla ČSLH udělena výjimka (brankář HC Dukla Jihlava ročník 2017/2018). Horní 

hranice věku je takřka neomezená z důvodu výkonnosti, která nezáleží na věku. Hlavním 

důležitým sledovaným parametrem byla tělesná výška brankáře bez ohledu na herní styl. 

Jednalo se o 140 mužů, kteří tvořili základ svých mužstev, a často se z tohoto výběru 

tvořila i kostra národního mužstva. 

  Pro H2 se jedná o typ souboru, který je jakousi podskupinou, která je dána 

specifičtějšími parametry. Parametry tohoto souboru tvoří právě dnešní herní styl 

brankářů, který je ovlivněn vývojem ledního hokeje a zejména pak konstrukcí výstroje a 

ročník soutěže 2017/2018. Do výzkumu bylo zahrnuto 20 brankářů v náhodně vybraných 

dvou kolech Tipsport ELH ČSLH. Věkový rozptyl brankářů 17 – 36 let, nicméně stále se 
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jedná o seniorskou kategorii mužů, která by měla tvořit oporu a základ pro výběr těch 

nejlepších do národních mužstev. 

 

3.3.2 Použité metody 

Studiem dostupných pramenů jsme zjistili, že oblast výzkumu brankářů a jejich publikace 

není úplně dostačující. U řady odborníků dochází k rozporu v řazení brankářů do 

jednotlivých stylů a i analýza není na takové úrovni jako v zahraničí (Altrichter, 2018, 

emailová odpověď).  

  Základním aspektem při výběru talentů a při výběru brankáře bývá často výška, a 

proto práce zahrnuje statistické srovnání mezi výškou brankářů a úspěšností brankářů ve 

všech ročnících samostatné extraligy ledního hokeje až do ročníku 2017/2018. Pro 

srovnání byla zvolena analýza dat metodou komparace dvou veličin pomocí Pearsonova 

korelačního koeficientu.  

  V další části pro H2 a H3 se zabýváme analýzou vybraných herních činností 

v aktuálním ročníku 2017/2018. Jedná se o úspěšnost techniky zákroku rozklek (a jeho 

modifikace) společně s pozicíreverse V-H. Pro uskutečnění analýzy, je nezbytné 

klasifikovat technické aspekty pozorovaných herních činností jednotlivce, zvolit metody 

pozorování a vytvořit záznamové archy pro již zmíněnou klasifikaci. 

 

3.3.2.1 Korelace 

  Metod, jak porovnávat dvě a více sledovaných veličin, je hned několik. Pro 

popisné statistiky se shledáváme s pojmy průměr, medián nebo modus. Tyto statistiky 

pracují s celým pozorovaným souborem, a tak tvoří informaci jednoho čísla o souboru, 

proto lze o těchto statistikách říci, že jedna hodnota je omezující pro výčet dalších 

charakteristických dat, i tak se však v naší práci objevují. Vhodnou metodou se může zdát 

využití různých grafických znázornění např. Lorenzův oblouk nebo frekvenční křivky. 

  Stěžejním bodem pro první hypotézu je správná volba metody důležitá pro 

srovnání dvou sledovaných veličin, v našem případě se jedná o tělesnou výšku a 

procentuální úspěšnost brankáře. Výsledky dosažené různými metodami ukazují na různé 
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informace. Kromě výběru správné metody je také zásadní správná interpretace. Použitím 

kvantitativních metod v sociologii se věnuje například Disman (2002). 

  Dle Hendla (2012) je nejjednodušším vztahem dvou metrických proměnných 

vztah lineární, jehož míru lze zjistit korelačním koeficientem. Lineární závislost dvou 

statistických lze postihnout vynesením proměnných do grafu (Obrázek č. 16). V případě 

korelace nestanovujeme rovnici přímky závislosti (to je úlohou lineární regrese), ale 

můžeme si přímku představit jako vyjádření lineárního vztahu a z odchylek bodů od 

přímky pak odhadnout míru tohoto vztahu. 

 

 

                                         ●                              ● 

                                  ●                                            ●                 r = - 1 

                           ●                                                           ● 

                    ●                                                                          ● 

             ●                   r = + 1                                                           ● 

      ●                                                                                                       ● 

 

                                   ●                                                     ● 

                               ●       ●                                   ●          ●          ●  r = 0 

                           ●                                                        ●        ●       ● 

                ●       ●                                                    ●          ●            ● 

       ●                       r = + 0,8                                      ●             ● 

        ●                                                                        ●           ●       ●   

 

 

Obrázek č.15: Graf korelace (r = +1 a -1 značí lineární vztah, r = + 0,8 vysoká závislost, r = 0 mezi 

veličinami není žádná shoda) 

 

 

 

Pro korelační koeficient dle Blahuše (2000) platí: 
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 Nabývá hodnot od –1 do +1, které značí perfektní lineární vztah (záporný nebo 

kladný). 

- V případě kladné korelace hodnoty obou proměnných zároveň stoupají. 

- V případě záporné korelace hodnota jedné proměnné stoupá a druhé klesá. 

- V případě neexistence lineárního vztahu r = 0. 

 Je nezávislý na jednotkách původních proměnných, je bezrozměrný. 

 Při změně pořadí proměnných se výše korelačního koeficientu nemění. 

 Korelační koeficient je platný pouze v rozmezí daném použitými daty. 

 Korelační koeficient výrazně odlišný od nuly není důkazem funkčního vztahu 

proměnných. 

 

Metodu korelace jsme vybrali na základě srovnávání dvou pozorovaných vlastností, které 

se liší podle typu zkoumaných statistických proměnných. V případě, že náhodné veličiny 

X a Y jsou kvantitativní náhodné veličiny se společným dvourozměrným normálním 

rozdělením, je pro konkrétní hodnoty (x1,y1), (x2,y2),(xn,yn) výběrový korelační koeficient 

dán vztahem 

r
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  Pearsonův korelační koeficient 

Součty čtverců ve jmenovateli jsou n-1 násobkem výběrových rozptylů. Proto se často 

setkáváme s jednodušším vyjádřením Pearsonova korelačního koeficientu 

r =
s

s s

xy

x y

 , 

kde sx je směrodatná odchylka proměnné X, sy směrodatná odchylka proměnné Y a sxy 

takzvaná kovariance proměnných X a Y 

sxy = 
1

1n
x x y yi i


  ( )( ) . 
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Správná interpretace Pearsonova korelačního koeficientu předpokládá, že obě 

proměnné jsou náhodné veličiny a mají společné dvourozměrné normální rozdělení. 

Potom nulový korelační koeficient znamená, že veličiny jsou nezávislé. Pokud není 

splněn předpoklad dvourozměrné normality, z nulové hodnoty korelačního koeficientu 

nelze usuzovat na nic víc, než že veličiny jsou nekorelované.  

 

 

3.3.2.2 Empirické získávání dat 

  Pro ověření H2 a H3 jsme museli získat data nepřímou metodou pozorování ze 

záznamů vybraných hokejových utkání pomocí kamer České televize z webových stránek 

www.hokej.cz/tv/hokejka.  Tato metoda je velmi často využívána klubovými i jinými 

odborníky k analýze hry a jejich aspektů. Kvalitní pozorování na základě přehrávaného 

záznamu umožňuje detailní pohled na sledovanou činnost a umožňuje rozfázování celé 

situace a tím i možnost odhalení chyb jejich prevencí s následným detailním pohledem 

na výsledky. 

  Předmětem sledování byly brankáři ve dvou náhodně vybraných kolech (28. kolo 

a 43. kolo) seniorské kategorie Tipsport extraligy 2017/2018 ČSLH. Záznamem 

úspěšnosti a četnosti zásahů typu rozklek a technika pozice reverse V-H do připraveného 

záznamového archu s následným vyhodnocením. 

 

3.3.3 Sběr a analýza dat 

3.3.3.1 Statistická data brankářů  

 Z webových stránek http://hokej.cz/tipsport-extraliga/player-stats/detailni a 

z internetových stránek http://eliteprospects.com byla vyhledána tělesná výška všech 140 

brankářů a jejich celková úspěšnost v zápasech české extraligy (Příloha č. 1). Rozptyl 

tělesné výšky od roku 1993 do roku 2018 činí 22 centimetrů, přičemž nejmenší brankář 

měřil 172 cm a největší 194 cm. Průměrná hodnota tělesné výšky 183,5 cm. Pokud 

bychom brali jako rozhodující faktor tělesnou výšku, tak by se 69 jedinců ocitlo pod 

hranicí průměrné výšky. Kontrolou statistik jsme zjistili, že ze 140 zahrnutých brankářů 

http://www.hokej.cz/tv/hokejka
http://hokej.cz/tipsport-extraliga/player-stats/detailni
http://eliteprospects.com/
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do statistik by jen 71 splnilo kritérium průměrné výšky zbylých, 69 by se pohybovalo pod 

touto hranicí.  

Předem jsme nezařadili do průzkumu brankáře s méně než 10 celými odehranými 

utkáními v jedné sezóně. Důvodem byla adaptace na zátěž zápasového rytmu. Nelze 

porovnávat jediný výkon v jediném utkání. Brankář musí mít určitou důvěru a teprve po 

několika odehraných utkání se lze spolehnout na jeho výkonnost a kvalitu. 

 Celková průměrná úspěšnost v zápasech extraligy činí 91,08 %. Touto hodnotou 

by se dalo vyjádřit nové kritérium pro hodnocení brankářů, které až doposud tvořila 

hranice 90%. Pokud vezmeme v úvahu hranici úspěšnosti 91,08% můžeme ze statistik 

vyvodit, že by tuto hodnotu splnilo 78 brankářů. Při hodnotě 90% by se jednalo už o 114 

brankářů. 

 Odborníci a trenéři se často domnívají, že jedno z prvotních kritérií při 

výběru talentů je predikce výšky. Pokud predikce určí vyšší tělesnou výšku v dospělosti, 

je takový adept vhodný pro tuto pozici. 

Abychom mohli potvrdit tuto domněnku společně s H1, musela by hodnota 

korelačního koeficientu na základě statistických dat vyjít lineárně a s významnou 

hodnotou blížícím se hodnotě r = + 1 a r = -1.  

 

3.3.3.2 Analýza herních činností jednotlivce 

  Pro analýzu vybraných herních činností jednotlivce jsme nejdříve museli 

vypracovat kategorizaci sledovaných a záznamový arch, do kterého jsme klasifikovali 

úspěšnost a četnost zákroků rozklek a reverse V-H. 

 

 

 

Kategorizace herních činností jednotlivce 

 

Úspěšný zákrok rozklek se provádí technicky podle zásad poznamenaných v teoretické 

části, aby byl rozklek úspěšný, musí být nejen technicky dobře provedený, ale i zamezit 



48 

kotouči v průniku do branky. Za úspěšný zákrok hodnotíme i jeho vyražení do míst, kde 

nehrozí přímá dorážka od protihráče, nebo brankář vyražený kotouč odehraje do bezpečí, 

v případě kotouč přikryje. 

Neúspěšný zákrok rozklek je takový, který neodpovídá z hlediska techniky provedení. 

Nejčastěji není hůl celou plochou na ledě nebo vyražený kotouč směřuje do míst, kde se 

nachází protihráč, který vsítí branku nebo doráží kotouč.  

Pozice reverse V-H technickou stránku jsme popsali v teoretické části. U našeho 

výzkumu budeme posuzovat, jestli brankář dodržuje postavení podle pohybu kotouče 

v určitých zónách a zda jej drží soupeř nebo ne. Označení budeme používat 

v záznamovém archu účelná pozice při dodržování technických zásad a chybná pozice 

jako technika.  

Úspěšný reverse V-H je takový, který zamezí kotouči v průniku do branky. Jedná se tedy 

o aktivní použití této pozice jako zásahu proti kotouči a zamezení inkasování branky 

Neúspěšný reverse V-H označuje použití pozice při inkasované brance nebo při špatné 

reakci brankáře v této pozici.  

 

Záznamový arch herních činností  

 

 Slouží pro záznam z konkrétního utkání. V každém archu je zaznamenáno hrací 

kolo, brankář týmu domácího nebo hostujícího. Každý další řádek označuje sledované 

kategorie herních činností s počtem úspěšných nebo neúspěšných HČJ. Data posledních 

tří řádků udávají souhrnné statistické informace z celého utkání např. počet 

inkasovaných branek atd., pod tabulkou jsou uvedené zkrácené informace o výkonech 

brankářů v jednotlivých utkáních.  
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Hrací kolo   

Brankář číslo    

Mužstvo   

Úspěšný „rozklek“   

Neúspěšný „rozklek“   

Účelná pozice „Reverse V-H“   

Chybná pozice „Reverse V-H“   

Úspěšný „Reverse V-H“   

Neúspěšný „Reverse V-H“   

Celkem úspěšných zásahů v utkání   

Počet inkasovaných branek   

Celková procentuální úspěšnost   

 

Komentář k utkání: 
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Statistika jednotlivých utkání  

 Při sledování jednotlivých utkání jsme se zaměřili na jednotlivé brankáře a četnost 

jejich kvalitní techniky, která je spojená s úspěšností nejen jednotlivých zásahů, ale i 

s celkovou úspěšností brankáře, které vidíme v příloze č. 2. 

 Souhrnné informace u všech pozorovaných brankářů nám poskytne Tabulka č. 3, 

kde vidíme nejen úspěšnost jednotlivých HČJ , ale i jejich četnost využívání v utkáních. 

 

HERNÍ ČINNOST 

JEDNOTLIVCE 
Počet Průměr/utkání 

Směrodatná 

odchylka 

Úspěšný ROZKLEK 589 19,63 5,75 

Neúspěšný ROZKLEK 48 1,6 1,4 

Účelná pozice REVERSE V-

H 
212 7,07 3,04 

Chybná pozice REVERSE V-

H 
104 3,47 1,86 

Úspěšný REVERSE V-H 51 1,7 1,1 

Neúspěšný REVERSE V-H 13 0,43 0,76 

Celkem úspěšných zásahů 739 24,63 7,17 

Počet inkasovaných branek 69 2,3 1,62 

Počet střel letících na branku 808 26,93 7,24 

Celková procentuální 

úspěšnost 
 91,46%  

 

Tabulka č.3: Statistická data výsledků ze dvou hracích kol 
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3.4 VÝSLEDKY 

 

3.4.1 Komparace výšky a celkové úspěšnosti 

 Do statistiky bylo zahrnuto 140 brankářů české extraligy od sezóny 

1993/1994 do sezóny 2017/2018. Odborníci se domnívají, že jedno z prvotních kritérií 

při výběru talentů je predikce výšky. Pokud predikce určí vyšší tělesnou výšku 

v dospělosti, je takový adept vhodný na tuto pozici? 

Předem jsme nezařadili do průzkumu brankáře s méně než 10 odehranými 

utkáními v jedné sezóně. Důvodem byla adaptace na zátěž zápasového rytmu. Nelze 

porovnávat jediný výkon v jediném utkání. Brankář musí mít určitou důvěru a teprve po 

několika odehraných utkáních se lze spolehnout na jeho výkonnost a kvalitu. 

Metodou korelace jsme srovnávali parametry celkové úspěšnosti a tělesné výšky. 

Dle Pearsonova korelačního koeficientu, který vyšel (r = 0,04, p= 0,91) můžeme dle 

Blahuše (2000) konstatovat, že tělesná výška a úspěšnost nekorelují, netvoří tedy lineární 

závislost (graf č.1). 

 

 

Graf č. 1: Korelační diagram vztahu tělesná výška a procentuální úspěšnost brankáře 
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 3.4.2 Hodnocení herních činností jednotlivce 

3.4.2.1 ROZKLEK  

  Reakce na vystřelený kotouč bývá u různých brankářů různá, z přiložené statistiky 

však můžeme vyčíst, že se jedná o velice úspěšnou pozici k zastavení kotouče. Celkem 

byl rozklek ve 14 utkáních využit 30 brankáři 637 ± 5 krát z celkových 808 ± 7 

střeleckých pokusů soupeřů. Tyto hodnoty samy o sobě vypovídají o vysoké četnosti 

využívání rozklek a jeho modifikací. Průměrně využití HČJ v utkání se pohybuje pod 

necelých 22 rozkleků proti průměrným 27 střelám soupeřů.  Procentuální využití ve 2. 

kolech  mistrovských utkáních Tipsport ELH v ročníku 2017/2018 vyobrazuje Graf č. 2, 

jedná se o četnost užití bez závislosti na úspěšnosti. 

 

 

 Graf č. 2: Procentuální vyjádření četnosti užití HČJ - ROZKLEK 

 

 Úspěšnost, pokud se zabýváme celkovou úspěšností, tak stejně tak důležité je, 

abychom se zabývali i úspěšností jednotlivých herních činností. V případě rozkleku se 

brankáři dopustili chybné techniky provedení a inkasovali branku v 48 ± 1 případech, 

naopak úspěšní byly v 589 ± 5 pozicích rozklek. Průměrná úspěšnost techniky rozklek se 

pohybuje v poměru 20 úspěšně zvládnutých proti 2 neúspěšným v jediném utkání. 

Celkovou procentuální úspěšnost zobrazuje Graf č. 3, kde se výsledek této techniky 

vyšplhal na 92,46 %. 

78,80%

21,20%

ROZKLEK

JINÝ TYP HČJ
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Graf č. 3: Úspěšnost techniky HČJ – ROZKLEK vyjádřené v procentech 

 

3.4.2.2 REVERSE V-H 

  Poměrně náročná technika HČJ reverse V-H se čím dál více využívá, ale není 

určená každému. Ze záznamových archů můžeme vyčíst data pro analýzu tohoto typu 

HČJ. Ve 2. kolech Tipsport extraligy 2017/2018 byla účelně dodržená správná technika 

vůči zóně pohybu kotouče 212 ± 3, což tvoří průměrně 7 krát v utkání. Naproti tomu 

z celkového počtu 316 pozic reverse V-H byly ze záznamových archů zjištěno 104 ± 2 

chybně zaujatých pozic. Procentuální dodržování pravidel pro pozici reverse V-H 

zobrazuje Graf č.4.  

 

 

 

 

 

92,46%

7,54%

Úspěšný ROZKLEK

Neúspěšný ROZKLEK
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  Graf č.4: Procentuální vyjádření pro dodržování pozice REVERSE V-H 

 

  Není pravidlem, že chybně zvolená pozice musí vést k inkasování branky, proto 

jsme se zaměřili nejen na pozici a její techniku, ale také na úspěšnost při ohrožení branky 

soupeřem, při nichž používá brankář tuto pozici jako zákrok samotný. Zákrok, který 

vyplývá z pozice reverse V-H, byl využit v 64 případech z toho 51 ± 1 úspěšně. Průměrně 

řešili brankáři zákrokem 5 pokusů soupeře za utkání. Úspěšnost vyjadřuje Graf č. 5. 

 

 

Graf č.5: Procentuální úspěšnost techniky REVERSE V-H při ohrožení branky soupeřem 
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3.5 Diskuse 

 

  Základní otázka naší diskuse se týká hokejového brankáře, jedná se tak o poměrně 

náročné téma. Stejně tak, jako každý člověk, i brankář by měl být individualitou a 

osobností. Muži s maskou tvoří většinou rozhodující základ úspěchu celého týmu.  

  Tato práce by nám měla ukázat náhled na určitý faktor, který více či méně 

ovlivňuje herní styl a výkon brankáře a tím posunout trenérskou práci s brankáři a 

pozměnit náhled na moderní trendy v ledním hokeji.  

  V teorii jsme se zmínili o velikosti, tvaru a vývoji brankářských chráničů dolních 

končetin. Vývoj všech chráničů byl ovlivněn jednak technologií a jednak reakcí na vývoj 

ostatního hokejového vybavení. Zvláště pak hokejové hole útočníků, které dřívější dřevo 

vystřídal lehký pružný uhlík spojený s pryskyřicí a významně pak ovlivnil tvrdost a 

rychlost střely.  

  Přirozená reakce na tuto technologii by měla být zvýšení ochrany, nikoliv však 

zvětšení velikosti brankáře, i když víme, že není možné vrstvit ochranné prvky na části 

lidského těla bez přidání velikosti.  

  Brankář klubu HC Vítkovice Steel, na emailovou otázku: „Myslíš, že by se měla 

brankářům zmenšit výstroj podle velikostí částí těla?“, odpověděl, že není úplně proti, ale 

že se obává většího nárůstu bolesti a zranění. 

  Na druhé straně stojí trenér bývalý trenér brankářů týmů BK Havlíčkův Brod, 

Eisberen Berlín, Piráti Chomutov, který říká: „Stejně tak, jako je v lidských možnostech 

vyrobit hůl z uhlíkového vlákna, stejně tak je v lidských možnostech rychle letící kotouč 

z této hole chytit, i bez pomoci velikosti výstroje, ale pouze na základě schopností 

brankáře“.  

  Trenér brankářů HC Dukla Jihlava tvrdí, že v zámoří mají brankáři velikost části 

výstroje danou na určitý segment těla.  

Tímto tvrzením si však nemůžeme být jistí, protože brankáři si velikost výstroje 

mohou vybrat, sice všechny výstroje podléhají pravidlům o velikosti dle norem 

Mezinárodní hokejové federace (IIHF), ale nikdo nezabrání, aby si brankář, který si může 

koupit např. kalhoty velikosti MEDIUM na své tělesné proporce, nekoupil kalhoty 
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velikosti EXTRA LARGE. V podvědomí brankáře se vždycky objevuje otázka: „ Co 

když to nechytnu?“ A reakcí téměř každého trenéra na tento dotaz je: „Tak tě to musí 

alespoň zasáhnout.“ Jak docílíte, aby brankáře puk zasáhl? První variantou je dobré 

postavení, které získává zkušenostmi a čtením hry. Druhá varianta je pasivní, a to být 

v daný okamžik co největší na správném místě. 

  A jak být co největší?  Například se vybere jedinec, kterému je predikována 

tělesná výška v dospělosti, vybaví se dnešní velkou výstrojí a pracuje se na tréninku 

nácvikem několika základních dovedností. Mnohdy nemusí brankář být ani dobrým 

bruslařem, ani nemusí umět číst hru a přesto může být trefován útočníky a být úspěšný. 

Takové brankáře můžeme označit za pasivní účelové brankáře. 

  Základní problém podle některých odborníků nastává při konfrontaci 

s celosvětovou elitou a zejména pak na MISTROVSTVÍ SVĚTA nebo OLYPIJSKÝCH 

HRÁCH. Na těchto akcích nestačí být jen pasivní a účelový. Pokud chcete porážet velké 

hokejové národy, musí být brankář bezchybný, ba i dokonce nepřekonatelný a tady se 

právě dostáváme k výsledku, že velikost spojená s pasivitou a bezchybná technika 

brankáři nestačí.  

  Dle většiny dotazovaných panuje mezi hokejovou společností moderní trend 

brankářů s vyšší tělesnou výškou, ale pro tyto muže není výška základním parametrem 

úspěchu. Tato práce ze statistického hlediska poukazuje právě na fakt, že tyto dva 

parametry (tělesná výška, úspěšnost) spolu nekorelují.  

  Bývalý brankář, mistr české extraligy LH 2005 a trenér brankářů, se společně 

s ostatními shodují na názoru, že pouze somatické faktory by neměly být rozhodující pro 

výběr brankáře. 

  Samozřejmě všechny faktory se nějakým způsobem podílejí na celkovém výkonu 

brankáře. Je těžké určit podíl určitého faktoru na daném výkonu. Brankářova mohutnost 

obecně je zahrnuta více ve velikosti výstroje než ve výšce brankáře. Běžný divák většinou 

ani nepozná, jaká postava se pod maskou skrývá.  

  Převzatá technika ze zámoří nám určuje jednoduchý účelný styl založený na 

velikosti výstroje a pasivním vykrýváním prostoru v brance. Důkazem tohoto faktu jsou 

minimální rozdíly v technice, stylu, ale i herním projevu drtivé většiny brankářů. Lze říci, 

že drilováním pouhé techniky je potlačován vlastní individuální herní styl a projev. 



57 

 Shoda názorů vznikla při hodnocení unikátního výkonu 180 centimetrů vysokého 

brankáře švýcarské reprezentace na MS 2018 v Dánsku. Jedinečné řešení situací a 

odlišnosti v technice v podání tohoto brankáře tvořilo obrovskou překážku všem 

soupeřům, a i proto průměrný švýcarský tým dosáhl na stříbrné medaile.  

  Neustálé kopírování techniky a tréninku ukazuje, že jsme schopni vytrénovat 

průměrného brankáře, nikoliv však jedinečného. Pro útočící hráče není nic jednoduššího 

než překonávat pořád stejné stereotypní provedení určité brankářské techniky. Měli 

bychom dát prostor individuálnímu řešení situací s důrazem na výsledný efekt hry.  

  Lední hokej v komerčním podání tvoří určitou část marketingové složky, ve které 

se točí ohromné peníze. Z hlediska marketingu je výhodné vyprodukovat v co nejkratším 

čase kvalitního úspěšného hokejistu a prodat jej dalšímu klubu a získat další finanční 

prostředky. Často potlačujeme kvalitu individuality na úkor produkce a prodeje hráčů. 

  Mohutnost brankáře může do jisté míry ovlivnit úspěšnost, nikoliv však tělesná 

výška, abychom zjistili tento fakt, bylo by dobré provést test brankářů, při kterém by 

brankář absolvoval stejnou porci zápasů ve výstroji minimální velikosti a stejně tak 

množství zápasů ve výstroji stávajících parametrů. 

  Záleží na přístupu trenéra, kde by měla být kladen důraz hlavně na hru součinnost 

a komunikaci v týmu. Při různé tělesné výšce se zákonitě musí měnit herní styl nebo 

projev brankáře. Bohužel to se často neděje a většina brankářů chytá podle stejného 

modelu bez rozvíjení vlastní osobnosti a využívání svých předností. 

  Z dostupných výsledků můžeme H1 vyvrátit, protože celková procentuální 

úspěšnost nemá podle korelačního koeficientu (r = 0,04, p = 0,91) téměř žádnou 

souvislost s tělesnou výškou brankáře. 

  Otázky ohledně techniky herních činností jednotlivce v H2 a H3 poukazují nebo 

ověřují, proč se technika využívá a jakou má úspěšnost. Myslím si, že v současné době 

není brankář nebo trenér brankářů, který by nepovažoval rozklek za základní cvik.  

  Většina přípravek a trenérů ČSLH zařazuje do svých tréninkových jednotek 

rozklek již při po nácviku bruslení v období kolem 8 let a jeho modifikace jsou téměř 

v každé tréninkové jednotce. Více méně i z tohoto důvodu se ze stylu „ Stand-up“ vyvinul 

styl atletický motýlek nebo hybridní styl.   
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  Úspěšnost této pozice rozklek nad 90% dokazuje i tento výzkum, ale otázkou 

zůstává, zda nezůstáváme na mrtvém bodě. Jedná se pouze o komplexní náhled, protože 

u každého pohybu a zásahu lze jít více do hloubky. Mohli bychom sledovat, kolikrát byl 

kotouč vyražen betonem nebo do jakých míst se povedlo brankáři kotouč vyrazit. 

Základním poznatkem pro trenérskou praxi zůstává, že nácvik rozkleku v tréninkových 

jednotkách je opodstatněný a svou kvalitou dosahuje úspěšných výsledků  

  U četnosti využívání této pozice se pohybuje brankář české extraligy pod hranicí 

90% spíše kolem 80 %. Zbylých dvacet procent zůstává na ostatní herní činnosti 

jednotlivce, přičemž základním stavebním kamenem úspěchu je brankářské bruslení, bez 

kterého by nebylo možné zaujmout postavení proti kotouči. Musíme vzít i v potaz, že na 

brankáře letí kolem 30 střel za utkání a on jich 24 vyřeší rozklekem. Zbylých 6 ran musí 

vyřešit jinou adekvátní činností, aby neinkasoval, proto se nemůžeme omezit pouze na 

bruslení a zásah rozklekem. Brankáře tvoří i spousta jiných činností, např. hra holí nebo 

řízení obrany, a tak je nutné se neomezit pouze na jednu herní činnost. 

  Na otázku ohledně pozice reverse V-H jsem dlouho vedl diskusi s různými 

trenéry. Ti starší se domnívají, že pozice reverse V-H je přehnaně používaná a spíše 

určená brankářům vyšší tělesné výšky. Mladší trenéři, kteří se zajímají o novější trendy, 

spíše inklinují k názoru, že reverse V-H dnes má veliké opodstatnění a jeho efektivita 

dosahuje nadstandartních výsledků. Obě skupiny však konstatovali, že většina těchto 

jedinců využívá tuto pozici k odpočinku a pasivnímu vykrývání branky.  

Např. brankáři HC Ridera Vítkovice se v mužské kategorii věnují technice 

zákroku reverse V-H každou tréninkovou jednotku. Obdobně se věnuje této technice HC 

Dukla Jihlava a její brankáři. Otázkou stále zůstává, jestli je tato náročná technika vhodná 

pro každého jedince. 

  Ze statistiky dvou kol vyplynulo, že dodržování pozice z 67% není dostačující a 

pramení právě z pohodlnosti a pasivity brankářů a je bezpodmínečně nutné odstranit 

chybu v této technice nebo techniku nevyužívat tak často a v jen opodstatněných 

případech ohrožení branky soupeřem.   

  S chybným provedením klesá úspěšnost při zásahu reverse V-H. Při kombinaci 

dvou hráčů, kdy jeden stojí před brankovištěm a druhý přihrává z prostoru za brankou, se 

stal zákrok vyloženě neefektivní. Existuje mnoho herních situací, které brankáři řeší 
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podle trenérových pokynů a modelových situací, aniž by trenér upřednostnil brankářovu 

jedinečnost a kladl důraz na jeho schopnosti.  

  Pokud nám příručky LH a odborné publikace stanovují úspěšnost brankáře 90%, 

tak by každá herní činnost jednotlivce měla mít vyšší úspěšnost než je tato hranice. 

V tomto důsledku se H3 nepotvrdila, protože technické zásady pro reverse V-H 

dodržovali brankáři ve dvou kolech pouze z 67% a úspěšnost při řešení situací 

ohrožujících branku byla pouze 79%.  

  Důvodů, proč byla úspěšnost a dodržování zásad na tak nízké hranici, může být 

několik. Prvním důvodem, dle mého názoru, je pasivita brankářů, kteří v pozici 

odpočívají a myslí si, že mají pokrytý spodní prostor branky při náhlé střele. Druhým 

důvodem může být nedostatečně zvládnutá technika při nácviku a transferu do utkání. 

Třetím důvodem se stává fakt, že pozice není určená pro každého brankáře a tím se 

snižuje úspěšnost u jedinců, kteří techniku zvládají. Posledním důvodem, i když trochu 

nepravděpodobným, se může být situace vůbec řešit tímto způsobem, protože není 

efektivní.  

  Český svaz ledního hokeje pracuje na sjednocení metodiky pro trénink brankářů. 

Na jedné straně chvályhodná věc, ale můžeme se zeptat každý trenér sám sebe, jestli se 

jedná o správnou věc a jestli ČSLH jde správným směrem. Kontrola trenérů v klubech 

není chybou, ale obávám se, že sjednocení metodiky ano. Stejně tak jako každý útočník, 

který usiluje o vlastní kreativní řešení situace, tak i brankář by měl dostávat příležitosti 

k vlastnímu řešení chycení kotouče. 

Trenér by měl vychovávat, trénovat a podněcovat mládež k vlastnímu řešení 

situací. Přirozená hra a objevování speciálních schopností jedinců našemu hokeji časem 

vychová jedinečné brankáře, se kterými se posunou možnosti pozice brankáře zase o kus 

dál. 

  Lední hokej jako atraktivní trávení volného času je především hrou, ani byznys, 

ani reklama, ani nic jiného nesmí stát v cestě jeho přirozeného rozvoje. 

  V této práci jsme si chtěli ověřit ze statistiky a pozorování několik faktických 

doporučení. Z diplomové práce vyplývá neupřednostňování vyšších jedinců, ale nutnost 

práce s každým individuálně a na základě všech faktorů tvořících sportovní výkon.  
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  V oblasti techniky herních činností jednotlivce nutnost zamyslet se nad účelností 

různých pozic a zásahů. Kdy je vhodné zařadit určitou činnost do tréninku a jestli zvolená 

činnost vyhovuje potřebám jedince.  
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4. ZÁVĚR 

  Cílem práce bylo objasnit vliv vybraných faktorů sportovního výkonu na 

úspěšnost brankáře a analyzovat úspěšnost vybraných herních činností jednotlivce. 

  Zkoumali jsme vliv tělesné výšky na výkon brankáře v české Tipsport extralize 

ledního hokeje od sezóny 1993/1994 do ročníku 2017/2018. Z výsledků můžeme usoudit, 

že podíl výšky nemá vliv na procentuální úspěšnost brankáře. Z tohoto hlediska se tedy 

při výběru brankáře nemusí na tento somatický parametr nahlížet. Problémem, který 

ukázala tato práce, je spíše podíl mohutnosti brankářské výstroje a její vliv na celkovou 

úspěšnost. 

  V brankářském manuálu ČSLH se shledáváme se skutečností, že rozklek je 

základní herní činností brankáře. V diplomové práci jsme si chtěli ověřit, zda má tato 

HČJ vysokou úspěšnost, a proto se zařazuje do tréninkových jednotek již v začátcích 

brankařovy kariéry. Tato skutečnost se potvrdila a můžeme tvrdit, že rozklek je pro herní 

styl „motýlek nebo hybrid“ stěžejním. Zároveň se nepotvrdil fakt, že se brankář spoléhá 

pouze na herní činnost rozklek v téměř každém případě ohrožení branky soupeřem.  

  Analýza vybrané HČJ reverse V-H ukázala, že jeho technické zásady 

brankáři  české extraligy v sezóně 2017/2018 nedodržovali z tolika procent, kolik je 

nutné pro hodnocení celkové úspěšnosti brankáře a stejně tak účinnost této HČJ se 

pohybovala pod hranicí 90% úspěšnosti. U této činnosti by se dala pozorovat nejen 

úspěšnost a dodržování technických zásad vzhledem k zóně, kde se pohybuje kotouč, ale 

i vliv zásahu nebo pozice v součinnosti s obranou. 

   

 

 

 

 

 



62 

REFERENČNÍ SEZNAM 

1. BARTŮŇKOVÁ, Staša a kolektiv. Fyziologie pohybové zátěže: učební texty pro 

studenty tělovýchovných oborů. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013. 

ISBN 978-80-87647-06-6. 

2. BLAHUŠ, Petr. Statistická významnost proti vědecké průkaznosti výsledků výzkumu. 

Česká kinantropologie 4, 2000. 53–72 s  

3. BUKAČ, Luděk a Josef DOVALIL. Lední hokej: Trénink herní dokonalosti. 1. vyd. 

Praha: Olympia, 1990. 245 s. Sport / Řídí Marie Průšová. ISBN 8070330244. 

4. CARTER, Lindsay J. E., Barbara, HEATH HONEYMAN, Somatotyping 

development and applications. 1. vyd. Press Syndicate of the Univesity of Cambrige: 

The Pitt Building. 1990. 454 s. ISBN 0-521-35117-0 

5. ČELIKOVSKÝ, Stanislav. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. 3. vyd. 

Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1990. 286 s. ISBN: 8004232485 

6. DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4., 

nezměněné. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1966-8. 

7. DOBIÁŠ, Martin. Zatížení brankáře ledního hokeje v utkání. Praha, 2010. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu. Vedoucí 

práce Doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D. 

8. DOVALIL, Josef. Výkon a trénink ve sportu. 2. vyd. Praha: Olympia, 2002. 331 s. 

ISBN 80-7033-928-4 

9. DOVALIL, Josef a kolektiv. Výkon a trénink ve sportu. 4. vyd. Praha: Olympia, 

2012. 331 s. ISBN 978-80-7376-326-8 

10. HELLER, J., Funkční zkoušky v ledním hokeji. In: Sportovní hry - trénink, výzkum, 

perspektivy, Táborský, F. (ed). Olympijská knihovnička ČOV sv. 23. ČOV, Praha 

2000, str. 138-148. 

11. HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza 

dat. Vyd. 2., opr. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-123-9. 

12. CHOUTKA, Miroslav, Josef, DOVALIL Josef. Sportovní trénink. 2. vyd. Praha: 

Olympia, 1991. ISBN 80 7033-099-6 

13. JENŠÍK, Miloslav. Než přišel Dominátor: galerie brankářů českého hokeje. Praha: 

Olympia, 1999. ISBN 80-7033-558-0. 

14. KOLIŠ, Jiří a Dominik HAŠEK. Příběhy z hokejové branky. Praha: Petit, 2002. ISBN 

80-903208-0-5. 



63 

15. KOSTKA, Vladimír, a kolektiv. Jednotný tréninkový systém v ledním hokeji díl II. - 

dospělí. Praha: Olympia, 1975.  

16. KOSTKA, V., WOHL, P. Trénink mladých hokejistů. Praha: Olympia, 1979. ISBN 

27-069-79 

17. KOSTKA, Vladimír, Luděk BUKAČ a Vladimír ŠAFAŘÍK. Lední hokej: Teorie a 

didaktika. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1986. 186 s. 

18. MEINEL, Kurt, Günter Schnabel, Bewegungslehre Sportmotorik. 1. vyd. Deutsch: 

Sportverlag, 1998. 446 s. ISBN-13: 9783328008200 

19. MĚKOTA, Karel, Rudolf KOVÁŘ a Jiří ŠTĚPNIČKA. Antropomotorika. sv. 2. 

Olomouc: Univerzita Palackého, 1988. 

20. MELICHNA, Jan. Pohyb a morfologická adaptabilita kosterního svalu. Praha: 

Univerzita Karlova, 1990. 391 s. ISBN 80-7066-254-9 

21. NOHEJL, Jan. Hokej lední. In Fyziologie tělesné zátěže II. Speciální část – 1. díl. 

Praha: FTVS UK, Karolinum, 1993. s. 149-158. ISBN: 80-7066-816-6. 

22. PAVLIŠ, Zdeněk, Tomáš, PERIČ a kolektiv. Školení trenérů ledního hokeje. 1. vyd. 

Praha: Český svaz ledního hokeje, 1995. 323 s. ISBN 80-900063-8-8 

23. ROSSITER, Sean. Dominik Hašek. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999. Hokejoví 

hrdinové. ISBN 80-7200-380-1. 

24. ROSSITER, Sean. Učebnice hokeje: základy: cesta do NHL. Havlíčkův Brod: 

Fragment, 1999. ISBN 80-7200-360-7. 

25. STRÁNSKÝ, Jiří, Kamil, ONDROUŠEK. Brankáři: hokejové hvězdy světa. 1. vyd. 

Praha: Vyšehrad, 2005. 135 s. ISBN 80-7021-795-2 

26. WILMORE, Jack H., David L., COSTILL, Physiology of sport and exercise. 1. vyd. 

Champaign : Human Kinetics, 1994. 549 s. ISBN 0-87322-693-3 

27. WILSON, Eli a Brian VAN VLIET. Hockey goaltending. Champaign, IL: Human 

Kinetics, 2018. ISBN 978-1-4925-3380-1. 

28. ZAPLETAL, Marek. Metodika nácviku dovedností brankáře ledního hokeje. 

Olomouc, 2012. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Vedoucí práce 

Mgr. Pavel Háp 

 

https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Angebote/titel=Bewegungslehre+Sportmotorik


64 

Internetové zdroje 

1. CLARE, Austin. Goalies 101: Talking About The Butterfly - InGoal Magazine. 

The Magazine for Ice Hockey Goaltenders [online]. Dostupné z: 

https://ingoalmag.com/news/goalies-101-talking-butterfly/ 

 

2. HIRSCH, Corey. Block or Butterfly? Breaking down goaltending styles - 

Sportsnet.ca. Sports News: World and National Sports Headlines, Score 

Updates, Highlights, Stats & Results - Sportsnet.ca [online]. Copyright © 2000 

[cit. 30.07.2018]. Dostupné z: https://www.sportsnet.ca/hockey/nhl/block-or-

butterfly-breaking-down-goaltending-styles/ 

 

 

3. ONTARIO MINOR HOCKEY ASSOCIATION. The downs and ups of different 

goaltending styles [online]. Copyright ©2018 Ontario Minor Hockey Association 

[cit. 05.02.2018]. Dostupné z : http://www.omha.net/ news_article /show/ 

631894?referrer_id = 1063069). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ingoalmag.com/news/goalies-101-talking-butterfly/
https://www.sportsnet.ca/hockey/nhl/block-or-butterfly-breaking-down-goaltending-styles/
https://www.sportsnet.ca/hockey/nhl/block-or-butterfly-breaking-down-goaltending-styles/
http://www.omha.net/news_article/show/631894?referrer_id=1063069
http://www.omha.net/news_article/show/631894?referrer_id=1063069


65 

Zdroje obrázků 

1. Reverse-VH: Common Issues and Proper Execution - InGoal Magazine. The 

Magazine for Ice Hockey Goaltenders [online]. Dostupné z: 

https://ingoalmag.com/technique/reverse-vh-common-issues-proper-execution/ 

2. Litvínovské listy 

3. www.hcsparta.cz 

4. www.bkmb.cz 

5. Třinec - Vítkovice, ELH, - Aktuálně.cz. Sport - Aktuálně.cz [online]. Dostupné z: 

https://sport.aktualne.cz/trinec-vitkovice-elh-patrik-

bartosak/r~fbfb0fcc9aa811e7a0c50025900fea04/r~a4923ec8e5bb11e78d510cc47ab

5f122/?redirected=1532952072 

6. http:/www.pintrest.com/retrogoalies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ingoalmag.com/technique/reverse-vh-common-issues-proper-execution/
https://sport.aktualne.cz/trinec-vitkovice-elh-patrik-bartosak/r~fbfb0fcc9aa811e7a0c50025900fea04/r~a4923ec8e5bb11e78d510cc47ab5f122/?redirected=1532952072
https://sport.aktualne.cz/trinec-vitkovice-elh-patrik-bartosak/r~fbfb0fcc9aa811e7a0c50025900fea04/r~a4923ec8e5bb11e78d510cc47ab5f122/?redirected=1532952072
https://sport.aktualne.cz/trinec-vitkovice-elh-patrik-bartosak/r~fbfb0fcc9aa811e7a0c50025900fea04/r~a4923ec8e5bb11e78d510cc47ab5f122/?redirected=1532952072


 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH  

Příloha č. 1: Číslo brankáře, tělesná výška a úspěšnost jedince 

Brankář 
č. Výška (cm)  

Úspěšnost 
(%) 

Brankář 
č. Výška (cm)  

Úspěšnost 
(%) 

1. 192 91,98 26. 190 88,89 

2. 178 91,86 27. 182 92,18 

3. 178 90,98 28. 186 85,82 

4. 184 90,43 29. 184 91,28 

5. 180 91,16 30. 176 89,4 

6. 185 92,43 31. 190 85,19 

7. 178 90,9 32. 191 92,93 

8. 182 89,69 33. 184 90,91 

9. 178 90,04 34. 181 91,34 

10. 178 90,72 35. 187 92,04 

11. 184 91,08 36. 177 90,63 

12. 172 90,31 37. 173 91,27 

13. 186 92,46 38. 182 92,53 

14. 184 90,79 39. 188 91,98 

15. 187 91,43 40. 188 90,16 

16. 176 91,21 41. 187 90,74 

17. 188 89 42. 183 92,43 

18. 182 90,18 43. 191 91,31 

19. 181 92,31 44. 182 90,41 

20. 187 92,16 45. 182 88,72 

21. 179 91,18 46. 175 90,68 

22. 177 89,3 47. 188 91,68 

23. 185 90,98 48. 178 88,64 

24. 184 89,36 49. 184 92,24 

25. 191 89,58 50. 176 92,43 
 

  

 

 

 

 



 

 

  

51. 177 91,71 96. 190 91,47 

52. 180 92,62 97. 186 92,33 

53. 180 91,75 98. 193 89,42 

54. 184 91,31 99. 180 92,26 

55. 177 87,95 100. 183 90,9 

56. 184 93,63 101. 179 92,11 

57. 181 92,63 102. 184 91,33 

58. 184 90,78 103. 182 91,47 

59. 175 91,61 104. 185 90,36 

60. 179 89,82 105. 186 90,76 

61. 185 89,14 106. 191 89,25 

62. 177 91,94 107. 186 92,65 

63. 184 91,17 108. 183 90,67 

64. 180 91,19 109. 190 92 

65. 181 93,23 110. 186 90,81 

66. 183 92,53 111. 188 89,61 

67. 179 91,72 112. 189 92,2 

68. 184 89,63 113. 184 92,43 

69. 180 92,64 114. 184 91,53 

70. 183 92,13 115. 178 91,07 

71. 178 90,75 116. 182 91,39 

72. 192 91,97 117. 188 91,47 

73. 182 89,7 118. 183 90,88 

74. 184 92,26 119. 191 90,9 

75. 183 92,5 120. 193 91,43 

76. 173 92,28 121. 183 90,25 

77. 181 91,03 122. 185 90,32 

78. 175 92,1 123. 185 91,71 

79. 180 91,08 124. 183 91,32 

80. 184 90,98 125. 185 92,13 

81. 182 88,91 126. 182 90,9 

82. 183 91,08 127. 190 92,08 

83. 175 88,87 128. 185 89,14 

84. 188 92,62 129. 182 91,83 

85. 188 91,28 130. 194 90,14 

86. 175 92,47 131. 185 92,54 

87. 184 92,45 132. 186 92,24 

88. 183 91,24 133. 190 92,74 

89. 191 89,84 134. 183 89,98 

90. 182 90,1 135. 189 89,88 

91. 182 92,81 136. 191 91,46 



 

 

92. 186 91,82 137. 186 91,39 

93. 183 89,9 138. 183 90,6 

94. 182 90,62 139. 190 90,76 

95. 189 90,83 140. 186 93,03 
 

 



 

 

Příloha č. 2: Záznamové archy z utkání  

  Ve výběru brankářů jsme úmyslně nevyhledávali nikoho konkrétního, důvodem 

je komplexní pohled na techniku vybraných zákroků a jejich úspěšnost. Brankáři české 

extraligy dnes chytají podobným stylem a více méně nezáleží na jejich somatických 

parametrech. Základním parametrem se stává pouze zvládnutí techniky herních činností 

jednotlivce. Záznamové archy nám poslouží k posouzení úspěšnosti vybraných zákroků 

a dodržování zásad při technice „reverse V-H“.  

Hrací kolo  43.  

Jméno  B.P H.Š. 

Mužstvo HC Vítkovice HC Třinec 

Úspěšný „rozklek“ 14 22 

Neúspěšný „rozklek“ 2 1 

Účelná pozice „reverse V-H“ 12 8 

Chybná pozice „reverse V-H“ 5 3 

Úspěšný „reverse V-H“ 2 4 

Neúspěšný „reverse V-H“ 0 0 

Celkem úspěšných zásahů v utkání 27 30 

Počet inkasovaných branek 4 1 

Celková procentuální úspěšnost 87,1 % 96,7 % 

 

INFORMACE K UTKÁNÍ: Třinec měl v úvodu utkání znatelnou převahu, která se 

vytratila ve druhé třetině. Na oba brankáře v tomto kole mířilo shodně 31 pokusů soupeře. 

Vítězný tým HC Oceláři Třinec si odvezl z Vítkovic 3 body za skóre 4:1.  

 

 

 



 

 

Hrací kolo  43.  

Jméno  S.M. P.J. / R. P.  

Mužstvo HC Plzeň HC Hradec Králové 

Úspěšný „rozklek“ 26 5/13 

Neúspěšný „rozklek“ 2 3/0 

Účelná pozice „reverse V-H“ 8 1/5 

Chybná pozice „reverse V-H“ 3 5/1 

Úspěšný „reverse V-H“ 2 0/1 

Neúspěšný „reverse V-H“ 0 0/0 

Celkem úspěšných zásahů v utkání 30 5/18 

Počet inkasovaných branek 2 3/0 

Celková procentuální úspěšnost 93,7 % 62,3 % / 100% 

 

INFORMACE K UTKÁNÍ: V dalším utkání přehrála Škoda Plzeň hradecký Mountfield 

3:2. J. P. byl po třetí inkasované brance vystřídán za stavu 3:0 v 26 minutě, jeho nástupce 

P. R. dochytal utkání bez inkasované branky. M. S. se podílel na výhře domácích 30 

úspěšnými zásahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hrací kolo  43.  

Jméno  L. Š. K. J.  

Mužstvo HC Litvínov HC Dukla Jihlava 

Úspěšný „rozklek“ 24 13 

Neúspěšný „rozklek“ 3 2 

Účelná pozice „reverse V-H“ 9 5 

Chybná pozice „reverse V-H“ 7 3 

Úspěšný „reverse V-H“ 2 0 

Neúspěšný „reverse V-H“ 0 0 

Celkem úspěšných zásahů v utkání 29 15 

Počet inkasovaných branek 3 2 

Celková procentuální úspěšnost 90,63 % 88,24 % 

 

INFORMACE K UTKÁNÍ: Utkání mezi HC Dukla Jihlava a HC Piráti Chomutov nebylo 

tak kvalitní, jednalo se o celky ze spodních pater tabulky, a tomu také odpovídala hra obou 

mužstev. Trápící se Jihlava se prezentovala převahou, ale brankáři nemuseli řešit vyložené 

šance a tlak soupeře. Zatímco se Dukla snažila o aktivní hru, chomutovští trpělivě čekali 

na příležitosti, kterých moc nebylo, i tak se dokázali prosadit a ze 17 střel přinutili J. K. 

dvakrát inkasovat. Š. L. čelil 32 pokusům soupeře, což značí i převahu Dukly, ale 

nejednalo se o vyložené šance. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hrací kolo  43.  

Jméno  M. B. K. O. 

Mužstvo BK Mladá Boleslav HC Pardubice 

Úspěšný „rozklek“ 22 18 

Neúspěšný „rozklek“ 2 1 

Účelná pozice „reverse V-H“ 12 9 

Chybná pozice „reverse V-H“ 6 4 

Úspěšný „reverse V-H“ 1 2 

Neúspěšný „reverse V-H“ 0 1 

Celkem úspěšných zásahů v utkání 26 24 

Počet inkasovaných branek 3 2 

Celková procentuální úspěšnost 89,66 % 92,31% 

 

INFORMACE K UTKÁNÍ: Poměrně atraktivní zápas mezi BK Mladá Boleslav a HC 

Moeller Pardubice skončila v poměru 2:3. V první třetině byli aktivnější domácí, kteří ale 

nedokázala uspět proti dobře připravenému K. O. Ve druhé třetině se hra vyrovnala a 

mohli jsme vidět techniku brankáře B. M., který hodně používá techniku slide a rozklek, 

nicméně tři obdržené branky mu snížily úspěšnost pod 90%. S obdrženými brankami se 

ve dvou případech nedalo nic dělat, u třetí branky B. M. zaujmul chybnou pozici rozklek 

a inkasoval zbytečnou branku. U K. O. vznikly dvě chyby. První chybou byl nedostatečně 

uzavřený blokovací rozklek a u druhého chybně zvolená pozice Reverse V-H. 

 

 

 

 



 

 

Hrací kolo  43.  

Jméno  K. L.  Č. M. 

Mužstvo HC Berani Zlín HC Kometa Brno 

Úspěšný „rozklek“ 27 23 

Neúspěšný „rozklek“ 2 1 

Účelná pozice „reverse V-H“ 9 6 

Chybná pozice „reverse V-H“ 5 4 

Úspěšný „reverse V-H“ 1 2 

Neúspěšný „reverse V-H“ 0 0 

Celkem úspěšných zásahů v utkání 36 27 

Počet inkasovaných branek 3 1 

Celková procentuální úspěšnost 92,31 % 96,43 % 

 

INFORMACE K UTKÁNÍ: Poměrně atraktivní utkání, kde měli oba brankáři 

nadprůměrně práce. L. K. byl po celou dobu utkání pod větším tlakem a musel řešit složité 

situace. První branku inkasoval po samostatné akci, když protihráč naznačil střelu na 

lapačku, ale kotouč umístil pod vyrážečku. U druhé branky se těžko dalo něco dělat, 

zakrytý výhled znemožnil brankáři jakoukoliv reakci. Třetí branka se dala hodnotit jako 

chyba brankáře, protože střela byla umístěna mezi betony brankáře a L. K. neprovedl 

technicky správně rozklek a střela mu proklouzla mezi chrániči. 

M. Č. nemusel, díky precizní obraně, řešit složité situace a poměrně jistými zásahy 

dovedl svůj tým k vítězství. Jediná inkasovaná branka byla po rychlé přihrávce s před 

brankového prostoru, s čímž nešlo nic dělat bez pomoci obránců. 

 

 

 



 

 

Hrací kolo  43.  

Jméno  W. R. K. B. 

Mužstvo HC Liberec HC Olomouc 

Úspěšný „rozklek“ 26 22 

Neúspěšný „rozklek“ 0 0 

Účelná pozice „reverse V-H“ 13 7 

Chybná pozice „reverse V-H“ 5 2 

Úspěšný „reverse V-H“ 0 1 

Neúspěšný „reverse V-H“ 0 2 

Celkem úspěšných zásahů v utkání 31 25 

Počet inkasovaných branek 0 3 

Celková procentuální úspěšnost 100 % 88,29 % 

 

INFORMACE K UTKÁNÍ: Utkání Bílý Tygři Liberec a HC Olomouc vyznělo lépe pro 

domácí hokejisty, zatímco W. R. v liberecké brance dokázal zlikvidovat 31 střel soupeře 

a svým bezchybným výkonem dovedl svůj tým k vítězství, tak na druhé straně K. B., se 

prezentoval podprůměrným výkonem. První branku dostal po chybném zaujetí pozice 

Reverse V-H a stejně tak při třetí brance. U druhé inkasované branky pasivně klečel 

v pozici rozklek a doufal v zasažení kotoučem. Všechny inkasované branky byly umístěny 

do horní poloviny branky. Utkání bylo celkově atraktivní, čemuž odpovídá i počet střel 

obou mužstev Liberec vypálil 28 střeleckých pokusů a Olomouc dokonce o tři více 31 

pokusů. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hrací kolo  43.  

Jméno  K. P. A. S. 

Mužstvo HC Litvínov HC Sparta Praha 

Úspěšný „rozklek“ 20 17 

Neúspěšný „rozklek“ 3 0 

Účelná pozice „reverse V-H“ 4 7 

Chybná pozice „reverse V-H“ 1 4 

Úspěšný „reverse V-H“ 1 2 

Neúspěšný „reverse V-H“ 1 1 

Celkem úspěšných zásahů v utkání 31 21 

Počet inkasovaných branek 4 1 

Celková procentuální úspěšnost 88,57 95,45 

 

INFORMACE K UTKÁNÍ: HC Verva Litvínov ve 43. kole chtěla zlomit sérii 9 porážek 

v řadě. Bohužel jim k tomu nepomohl výkon K. P., který byl sice pod větším tlakem než 

jeho sparťanský protějšek, ale nevyhnul se brankářským chybám. U první branky mohl 

jen těžko reagovat na dobře trefenou střelu pod vyrážečku, ale u druhého branky provedl 

technicky špatně Reverse V-H a nedodržel pozici vzhledem ke kotouči a inkasoval 

z před-brankového prostoru. Třetí a čtvrtou branku poznamenala chyba v technice 

rozklek. U třetí branky nedovřel chrániče a u čtvrté odrazil kotouč přímo na hůl soupeře, 

který inkasoval do prázdné branky. A. S., na druhé straně propustil jen jednu branku, i 

když jí mohl zabránit, protože nedodržel technické zásady pro zákrok Reverse V-H, ale 

jinak se prezentoval nadstandartní úspěšností 95,45 %. 

 



 

 

 

 

Hrací kolo  28.  

Jméno  L. J. M. B. 

Mužstvo HC Chomutov BK Mladá Boleslav 

Úspěšný „rozklek“ 18 16 

Neúspěšný „rozklek“ 5 0 

Účelná pozice „reverse V-H“ 2 9 

Chybná pozice „reverse V-H“ 0 7 

Úspěšný „reverse V-H“ 1 3 

Neúspěšný „reverse V-H“ 0 0 

Celkem úspěšných zásahů v utkání 20 19 

Počet inkasovaných branek 5 0 

Celková procentuální úspěšnost 80 % 100 % 

 

 INFORMACE K UTKÁNÍ: Utkání 28. kolo mezi BK Mladá Boleslav a HC Piráti 

Chomutov moc práce brankářům nepřineslo. J. L. by se dal označit za smolaře utkání. Při 

první brance vyrazil v pozici rozklek kotouč přímo na hůl protihráče, který skóroval do 

prázdné branky. U druhého gólu fauloval protihráče a to ho donutilo vychýlit svoji pozici 

a inkasovat branku. Rozklekem u třetí branky si znemožnil chycení kotouče do horní 

poloviny branky. Dvě poslední gólové akce řešil slidem, který byl v jednom případě úplně 

zbytečný, a při páté brance se nedalo brankáři nic vytknout, soupeř akci dobře sehrál. B. 

M. moc práce neměl, ale i přesto byl stoprocentní a v několika případech podržel svůj 

tým.  

 

 



 

 

 

 

Hrací kolo  28.  

Jméno  A. S. / H. D. V. L. 

Mužstvo HC Sparta Praha HC Dukla Jihlava 

Úspěšný „rozklek“ 11 / 13 20 

Neúspěšný „rozklek“ 0 / 1 4 

Účelná pozice „reverse V-H“ 4 / 3 8 

Chybná pozice „reverse V-H“ 1 / 1 4 

Úspěšný „reverse V-H“ 0 / 2 2 

Neúspěšný „reverse V-H“ 1 / 1 1 

Celkem úspěšných zásahů v utkání 12 / 17 23 

Počet inkasovaných branek 3 / 2 6 

Celková procentuální úspěšnost 80 % / 89,47 % 79,31 % 

 

 INFORMACE K UTKÁNÍ: V utkání mezi HC Sparta Praha a HC Dukla Jihlava padlo 

celkem 11 branek. Sparta brala 2 body za výhru 6:5 v prodloužení. Branky A. S. byly 

trenérem vyhodnoceny jako zbytečné, a tak byl po třetí brance vystřídán H. S., A. S. u 

první branky nepokryl správně tyč pozicí Reverse V-H a další dvě branky inkasoval ve 

stoje po teči soupeře. H. D. u čtvrté branky zaujmul chybnou pozici Reverse V-H a při 

páté brance inkasoval v rozkleku pod vyrážečku. Na druhé straně V. L. ve čtyřech 

případech ze šesti zaujmul pozici rozklek, i když kotouč směřoval do horní poloviny 

branky. K tomu jeden neúspěšný Reverse V-H a branka ve stoje udělala z týmu HC Dukla 

Jihlava prohrávající tým. 

 

 



 

 

 

 

Hrací kolo  28.  

Jméno  K. L. K. O. 

Mužstvo HC Zlín HC Pardubice 

Úspěšný „rozklek“ 24 21 

Neúspěšný „rozklek“ 2 4 

Účelná pozice „reverse V-H“ 3 6 

Chybná pozice „reverse V-H“ 1 2 

Úspěšný „reverse V-H“ 1 2 

Neúspěšný „reverse V-H“ 0 0 

Celkem úspěšných zásahů v utkání 28 25 

Počet inkasovaných branek 2 4 

Celková procentuální úspěšnost 93,33 % 86,21 % 

 

INFORMACE K UTKÁNÍ: HC Aukro Berani Zlín vybojovali na svém ledě výhru 5:2 

nad týmem HC Dynamo Pardubice. K tomu jim výrazně přispěl kvalitní výkon K. L., 

který inkasoval dvakrát. Poprvé nedostatečně utěsnil tyč branky v rozkleku a podruhé 

nestačil vyrážečkou v rozkleku zachytit rychle letící kotouč. Brankář dynama K. O. 

nezvládl v tomto utkání techniku rozkleku. U dvou inkasovaných branek nedovřel 

chrániče. Musel neúspěšně čelit i trestnému střílení, kde inkasoval z hole soupeře do 

horního rohu branky. Pátý gól inkasovalo Dynamo v závěrečné hře bez brankáře. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hrací kolo  28.  

Jméno  W. R. P. M. 

Mužstvo HC Liberec HC Litvínov  

Úspěšný „rozklek“ 22 19 

Neúspěšný „rozklek“ 3 1 

Účelná pozice „reverse V-H“ 8 5 

Chybná pozice „reverse V-H“ 5 3 

Úspěšný „reverse V-H“ 3 1 

Neúspěšný „reverse V-H“ 0 3 

Celkem úspěšných zásahů v utkání 25 27 

Počet inkasovaných branek 3 4 

Celková procentuální úspěšnost 89,29 % 87,10 % 

 

 INFORMACE K UTKÁNÍ: Zcela vyrovnané utkání, ve kterém se nakonec štěstí 

přiklonilo na stranu Liberce. W. R. inkasoval všechny tři branky zcela totožně a to střelou 

zápěstím do levého nebo pravého rohu branky, přičemž při každé střele učinil rozklek. P. 

M. u první branky pasivně klečel v pozici mezi rozklekem a Reverse V-H a jeho pasivita 

zapříčinila inkasování branky. Druhá a třetí branky padla v pozici Reverse V-H jednou 

při kombinaci dva na jednoho a jednou byl kotouč odražený k protihráči. V jednom 

případě nekvalitní slide s rozklekem nezabránil kotouč přejít do branky. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hrací kolo  28.  

Jméno  R. P. Ć. M. 

Mužstvo HC Hradec Králové HC Kometa Brno 

Úspěšný „rozklek“ 19 32 

Neúspěšný „rozklek“ 0 0 

Účelná pozice „reverse V-H“ 7 9 

Chybná pozice „reverse V-H“ 6 5 

Úspěšný „reverse V-H“ 2 4 

Neúspěšný „reverse V-H“ 0 0 

Celkem úspěšných zásahů v utkání 24 39 

Počet inkasovaných branek 0 0 

Celková procentuální úspěšnost 100 % 100 % 

 

INFORMACE K UTKÁNÍ: Na Královehradeckém ledě jsme viděli souboj brankářů, 

přičemž Č. M. z týmu HC Kometa Brno byl zasypán 39 střelami hradeckého 

Mountfieldu. Nedopustil se žádné vážnější hrubky, která by vedla k inkasování branky. 

Stejně tak kvalitní výkon předvedl R. P., který z 24 pokusů Komety Brno neinkasoval. 

V základní hrací době skončilo utkání 0:0, a když se nerozhodlo v prodloužení, 

následovali samostatné nájezdy. R. P. zlikvidoval čtyři pokusy soupeře, naproti tomu Č. 

M. inkasoval dvakrát, a tak se z vítězství 1:0 po samostatných nájezdech radoval HC 

Mountfield Hradec Králové. 

 

 

 



 

 

 

 

Hrací kolo  28.  

Jméno  S. M. H. P. 

Mužstvo HC Plzeň HC Třinec 

Úspěšný „rozklek“ 31 17 

Neúspěšný „rozklek“ 3 2 

Účelná pozice „reverse V-H“ 12 7 

Chybná pozice „reverse V-H“ 3 3 

Úspěšný „reverse V-H“ 2 4 

Neúspěšný „reverse V-H“ 0 2 

Celkem úspěšných zásahů v utkání 38 22 

Počet inkasovaných branek 3 4 

Celková procentuální úspěšnost 92,68 % 84,62 % 

 

INFORMACE K UTKÁNÍ: M. S. držel celé utkání šance Plzně, která byla pod tlakem 

celé utkání. Třinečtí vyslali na M. S. celkem 41 střel, přičemž se mu povedlo jich 

zlikvidovat 38. První branku inkasoval v rozkleku pod lapačku. Při druhé brance neviděl 

a při rozkleku dostal gól nad rameno a při třetí učinil krátký slide, při kličce. H. P. byl 

vytěžovaný daleko méně. Ze čtyřek branek dvě inkasoval při chybné pozici Reverse VH 

a dvě v rozkleku při zakrytém výhledu do horní poloviny branky. Celkově utkání vyznělo 

lépe pro S. M., který svou úspěšností zajistil pro tým HC Škoda Plzeň dva body za výhru 

4:3 v prodloužení.  

 

 

 



 

 

 

 

Hrací kolo  28.  

Jméno  K. B. B. P. 

Mužstvo HC Olomouc HC Vítkovice  

Úspěšný „rozklek“ 18 16 

Neúspěšný „rozklek“ 1 0 

Účelná pozice „reverse V-H“ 4 10 

Chybná pozice „reverse V-H“ 2 3 

Úspěšný „reverse V-H“ 2 1 

Neúspěšný „reverse V-H“ 0 0 

Celkem úspěšných zásahů v utkání 22 23 

Počet inkasovaných branek 1 0 

Celková procentuální úspěšnost 95,65 % 100 % 

 

INFORMACE K UTKÁNÍ: Spíše defenzivní utkání nepřineslo moc velkou zátěž pro oba 

brankáře. Stoprocentní výkon podal B. P. v brance vítkovické Ridery. K. B. Inkasoval 

pouze jednou, když se snažil při samostatném úniku vypíchnout kotouč v rozkleku a 

nedokázal trefit puk holí, vítkovický hráč objel K. B., a pohodlně zakončil a stanovil tak 

výsledek zápasu 1:0. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


