
Technologie a analytika – LEDNÍ HOKEJ - U18

• Využívají Hudl, pro všechny týmy a hráče.

• Sledují zapojení hráčů do tréninku i do utkání. 

• Posílají chyby i správná rozhodnutí.

• Technologie využívají pro trenéry a RT, stejně tak jako program pro hráče, který jim 
pomáhá se zlepšovat a držet nastavený koncept.

• Technologie nám nevyhrají utkání, ale pomohou nám říct, jak máme lépe trénovat

• 1 sezóna
• 32 týdnů hlavní sezóna
• 11 týdnů příprava
• 6 týdnů pauza
• 40 až 50 zápasů
• 150 společných tréninkových dnů
• 25 individuálních skills tréninků

• periodizace 4 týdenní
• 3 týdny se vzrůstající intenzitou
• čtvrtý týden volnější

• Hráči se vždy musí ptát proč – oni musí pochopit

• Téma tréninků drží minimálně týden, aby si ověřili ve hře, že se trénink projevuje 
v utkání

• Meeting před zápasem maximálně 10 až 12 minut























Fyziolog
Dělají podrobnou vstupní prohlídku. Dřep je důležitou součástí. 
Regenerace. Saunu doporučují, když mají druhý den volno. Ledový bazén doporučují, když musí rychle začít trénovat/hrát
Hodně dělají úpoly pro zlepšení flexibility a síly.
Pokud je hráč zraněn, tak je šestistupňový protokol, aby se dostal zpět do zápasu. Toto nelze obejít ani na nátlak trenéra

MUDr. Klein
Po zranění srovnávají výsledky testů na anticipaci a reakci s výsledky hráčů z léta, když jsou 100% zdraví.
Hodně řeší regeneraci hráčů, zda je nutné, aby odpočíval a nebo může jít na trénink

Kondiční expert
Základ je vše měřit. Nechce hádat on potřebuje vědět.
Vyvinuli vlastní přístroj pro testování, aby výsledky byli 100% validní
Sestavuje tréninkové plány do posilovny a je zodpovědný za zlepšení hráčů. Plány jsou 100% individualizované
Testují 3x ročně



Nejmodernější posilovna podle vzoru amerického fotbalu, laboratoř přímo u posilovny, 
možnost hermeticky uzavřít a trénovat ve vyšší nadmořské výšce, běžecká dráha, 
fotobuňky zabudované ve stěně, plocha pro úpolové sporty, zrcadlová stěna pro kontrolu 
pohybů, skenování obličeje u každého posilovacího stroje s propojením na ind. Program. 



2 hokejové plochy s propojením na šatny, sušárnu, brusírnu, posilovnu, 
technologický „velín“ na ochozu mezi plochami s momentální distribucí DATA, 
časté dělení plochy při tréninku pro formy small-sided games



„footbonaut“ – Sap 360, projektory zprostředkovávají na stěny herní situace, které hráč 
uvnitř arény řeší na základě požadovaných úkolů, které se také promítají na stěnách = 
rozvoj kognitivních procesů a herních dovedností, určeno pro omezený počet hráčů, kteří 
hrají hlavně na pozicích středopolařů



RED BULL AKADEMIE – AKADEMIE PRO PŘÍŠTÍ GENERACE



Sportovní psychologie v Red Bull Akademii – Simon Kohl 
• Podstatný je pro RBA vnímání hry / cit pro hru. Dovednosti umějí 

naučit. 

• Analyzují veškeré vnější faktory, které mají vliv na výkon v utkání, 
včetně vlivu na rozhodovací procesy v kontextu rychlosti 
současných sportovních her. Souběžně analyzují elitní 
profesionální fotbal a lední hokej, do kterých hráče vychovávají 
(NHL, evropské soutěže)

• Definují u každého hráče to, co na něj vytváří tlak při hře.

• Snaží se společně s hráči a experty hledat cesty, jak jednotlivé 
aspekty dostat na vyšší stupeň (3 -> 5) 

• Cílem není mít u každého hráče všechny aspekty na stupni 10, ale 
posouvat je postupně a hledat společnou cestu.

• Snaží se na těchto aspektech stavět hráčskou mentalitu. 

• Game sence: Monitoring, Kontrola pozornosti, Vzorce poznávání, 
Anticipace, Rozhodování, Influence on game

• Když je hráč zraněný, tak s ním pracují u videa.

• Při příchodu do akademie řeší, aby si hráči uměli nastavit cíle, a to 
rozvojové i výsledkové.



















PSYCHOLOG v Akademii – SIMON KOHL – klíčové poznatky:

Game sence:
- Monitoring
- Kontrola pozornosti
- Vzorce poznávání
- Anticipace
- Rozhodování 
- Influence on game

Když je hráč zraněný, tak s ním pracují u videa.

Při příchodu do akademie řeší, aby si hráči uměli nastavit cíle, a to rozvojové i výsledkové.



Klíčové poznatky z Red Bull Salzburg academy:

• jasný záměr majitele

• logika postavena na business modelu “samofinancování“ z fotbalu - prodej hráčů

• synergie s hokejem čistě pro vlastní rozhodnutí a určitou společenskou 
prospěšnost +

• sportovní propojení a efektivita sdíleného know-how a zázemí

• jasná pravidla (jídelna, mobily, dress code, atd.)

• jasná filozofie (koncept, hodnoty, procesy atd.)

• a z ničeho uvedeného NEUHNOUT A PAK TO JDE VLASTNÍ CESTOU K ÚSPĚCHU!



DĚKUJEME ZA VAŠI ÚČAST. 



Extra I.: Výchova před vstupem do jídelny



Extra II.: Talent vás dostane na start. Postoj do cíle.



Extra III.: Bio-Band turnaje pro biologicky mladší děti  




