
Sense Arena dobyla pevnost zlatých rytířů z NHL 

(Praha, 24. října 2019) Prezident hokejového klubu Vegas Golden Knights Kerry 
Bubolz dnes oznámil spuštění moderní tréninkové platformy s virtuální 
realitou VGK VR (Vegas Golden Knights – Virtual Reality), která využívá 
technologii českého sportovně technologického startupu Sense Arena.  
Ta je umístěna přímo v City National Areně a nabídne hráčům nejmodernější 
platformu pro trénink hokejového myšlení.  

„Jsme nadšeni, že VGK VR je naším nejnovějším přírůstek do City National Areny," 
řekl prezident zlatých rytířů Vegas Kerry Bubolz,“ a doplnil: „Špičková technologie 
společnosti Sense Arena poskytne hráčům všech úrovní možnost rozvíjet herní 
dovednosti a hokejové myšlení inovativním způsobem a fanouškům poskytne 
takovou perspektivu, jako nikdy před tím.“ 

VGK VR nabízí několik různých nastavení a simulací pro hráče všech úrovní 
dovedností. Platforma obsahuje více než 80 cvičení, která byla vytvořena 
hokejovými profesionály, a je nastavitelná pro všechny věkové kategorie a úrovně. 
Cvičení jsou speciálně navržena pro rozvoj kognitivních a mentálních aspektů hry  
a poskytuje okamžitou zpětnou vazbu a doporučení. VGK VR bude spuštěna ve 
čtvrtek 24. října a počínaje pondělkem 28. října začne VGK VR svou pravidelnou 
provozní dobu.  

„Sense Arena má po devíti měsících od zahájení prodeje dvacet čtyři instalace 
v pěti zemích světa. To, že se ji podařilo nainstalovat do City National Areny ve 
Vegas, kterou vnímám jako Mekku hokejových inovací, je prostě skvělé, „říká Bob 
Tetiva, zakladatel a ředitel Sense Areny a dodává: „Zlatí rytíři jsou naší první 
instalací v NHL a víme, že budou věnovat obrovskou pozornost tomu, jak všechny 
výsledky, cvičení a možnosti rehabilitace zhodnotit a využít pro hráče všech 
věkových skupin.“  

S unikátním tréninkovým nástrojem ‒ Sense Arenou dnes trénuje přes třináct stovek 
registrovaných hráčů z Evropy, USA a Kanady. Celkem čtyřiadvacet instalací v 
hokejových klubech a tréninkových centrech doplňuje spolupráce na vědeckém 
výzkumu s Universitou Karlovou a s Wisconsin Univerzitou ve Steavens Point, USA. 
Sense Arena nabízí multi licenční verzi pro kluby a také verzi pro domácnosti. Více 
informací naleznete na www.sensearena.com.
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