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ROZCVIČENIE BRANKÁROV PRED STRETNUTÍM 
 

 Voľný výbeh 200-300 m 
 
CVIČENIE V DVOJICIACH:   

1. Čelom k sebe - predklon ruky na ramená - hmity v predklone. 
2. Čelom k sebe - predklon ruky na ramená - otáčanie trupu striedavo vľavo, vpravo. 
3. Čelom k sebe — v stojí rozkročnom sa opierajú vzájomne prsia, trup vzpriamený. 

Chytia sa za ruky — pripažiť, vzpažiť. 
4. Chrbtom k sebe - vzpažiť uchopiť sa za ruky - striedavo vždy jeden cvičenec dvíha 

druhého predklonom. Voľne. 
5. Čelom k sebe - chytiť sa v predpažení za ruky. Robíme celý obrat. 
6. Sed čelom k sebe — krúženie nohami vľavo - vpravo. Cvičenci si nohy vzájomne 

okružujú. 
7. Čelom k sebe - chytíme sa za ruky, prekladanie nôh do vnútra Cez spojené ruky - 

pootočí sa pod vzpaženými pažami - prekročí von spojené ruky a dokončí obrat. 
8. Chrbtom k sebe - zavesený v lakťoch - opakovane drep a výskok. 
9. Sed - nohy na široko rozkročené narovnané v kolenách. V hlbokom predklone loptou 

krúžime okolo nôh a tela. 
 
ŠVIHADLÁ: 

1. Skákanie znožmo. 
2. Skákanie na ľavej nohe a pravej nohe striedavo. 
3. Skákanie v pokluse. 
4. Skákanie s prekríženými nohami. 
5. Skákanie s prekríženými rukami ( vajíčko ). 

 
TENISOVÉ LOPTIČKY: 

1. Hádžeme loptičku o stenu - obrat o 360° - loptičku chytáme. Obraty striedame vľavo, 
vpravo 

2. Hádžeme loptičku o stenu - brankár urobí sed, vztyk, loptičku chytá 
v stoji (môžeme použiť rôzne úkony: kľak, ľah, striedavý po kľak ľavé, pravé koleno, 
kotúľ a iné.) 

3. Brankár hádže o stenu 2-3 loptičkami (žonglovanie) 
4. Na široko rozkročený - loptičku si hádže zozadu medzi nohy - a chytí ju spredu. 

Hádzanie strieda spredu- zozadu. 
5. Dvojica Čelom proti sebe cca 3 - 4 m, súčasne hádžu loptičky o zem - následne robia 

celý obrat a loptičky chytajú. 
 
Do rozcvičky môžeš zaradiť cvičenia na balančnej doske (balance board), veľkej lopte 
(stability ball), presúvacej doske (slide board). Nezabúdaj na strečingové cvičenia !!! 
Ako sa rozcvičíš pred tréningom a zápasom, tak bude vyzerať tvoj výkon v bránke. Len dobre 
pripravený organizmus môže podať plnohodnotný výkon. 
Nezabudni o tvoj výkon sa opiera celé mužstvo. Dostal si dôveru preto nesklam, nemusíš ju 
dostať nabudúce.                 DÔVERUJ  SI!!! 
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