
Doporučení pro rozcvičení brankářů 

 

Obecné zásady 

Rozcvičení by mělo trvat po dobu 10- 15 minut a je děleno do několika částí: 

1. Zahřátí ( warm-up), 

2. kloubní mobilizace, 

3. dynamický strečink, 

4. koordinace oko ruka. 

 

1. Zahřátí (warm-up) 

Úkolem této části rozcvičky je dosáhnutí zvýšené srdeční frekvence a zvýšení teploty těla a tkání. 

Obzvláště důležité je zahřátí v chladných měsících. Pravidla: 

 Doba trvání- 3-5minut 

 Zvýšení srdeční frekvence cca ke 150 tepům/minutu 

 

2. Kloubní mobilizace 

Cílem je uvést do pohotovosti všechny klouby v těle a to zejména pomocí cirkumdukce (kroužení). 

Důležitým prvkem kloubní mobilizace je předchozí zahřátí, protože dojde ke zvýšenému uvolňování 

synovialní tekutiny v kloubech (tato tekutina snižuje tření mezi segmenty kloubu tzn. zvyšuje jeho 

rozsah). Pravidla: 

 Kroužení všech kloubů v těle (spojených z následnou činností) 

 Začínáme od hlavy až k prstům u nohou, 

 Kroužení je prováděno mírnou intenzitou tzn. žádné rychlé pohyby, 

 Doba trvání 3-5 minut 

 

3. Dynamický strečink 

Dynamický strečink je založen na krátké výdrži v dané poloze (max. 3 s) s následnými dynamickými 

hmity vedoucí ke zvýšení rozsahu pohybu. Tento druh strečinku je zatím poměrně diskutovaný, 



jelikož může při nedostatečném předchozím zahřátí zapříčinit svalové zranění. Na druhou stranu je 

doporučován více než strečink statický, který při rozcvičení snižuje svalovou sílu až o 17 %. Pravidla: 

 Výdrž v poloze max. 3s 

 Hmity provádět s mírnou intenzitou 

 Neprovádět hmity do maximálního rozsahu (aspoň ne zezačátku) 

 

4. Koordinace oko ruka 

Příprava brankáře na to, že na ledě na něj letí puky rychlostí až 160 km/h, které často musí zastavovat 

v různých nerovnovážných polohách. Nejčastěji tuto koordinaci zlepšujeme s využitím tenisáků. 

 

Praktická doporučení 

Výše jsem uvedl obecné zásady pro rozcvičení brankáře. Bohužel v praxi se jedná o ideální případ, 

který je za normálních podmínek většinou nesplnitelný.  

Mým cílem je uvést různé příklady rozcvičení tak, aby byly pro brankáře dostatečně pestré a záživné. 

1. Zahřátí 

Příklady zahřátí: 

 Rotoped, 

 běh, 

 skoky přes švihadlo, 

 vybíhání schodů, 

 poskoky na místě 

 atd. 

Hlavní je zvýšit tepovou frekvenci, ale dbát na to, že zahřátí nesmí způsobit zranění brankáře (různé 

fotbálky atd.). 

 

2. Kloubní mobilizace+ dynamický strečink 

Toto je pro mě hlavní část rozcvičení brankáře. Já preferuji propojení kloubní mobilizace a 

dynamického strečinku. Ideální je spojení atletické rozcvičky (abecedy) se specifickými cviky určené 

pro brankáře. Jako takové cviky volíme ty, u kterých jsou zapojené svaly a jejich svalová kontrakce co 



nejblíže danému pohybu na ledě. Obvykle tuto část provádíme v pohybu a to na dráze dlouhé 10-

15m. Další možnost je provádění cviků na místě (určitý počet opakování každého cviku). Příklad 

specifických cviků: 

 výpady; výpady s pažemi nad hlavou; výpady s rotací 

 přenesení váhy bokem s odrazem do strany 

 úkroky stranou do submaximálních poloh 

 skoky bokem v brankářském postoji, skoky bokem v brankářském postoji v max. frekvenci 

 pokleky levé a pravé koleno, pokleky levé a pravé koleno s žonglováním 

 

3. Koordinace ruka-oko 
Jak jsem uvedl výše, hlavním nástrojem k rozvoji této koordinace je trénink (práce) s tenisáky. Příklad: 

 žonglování; žonglování na nestabilních plochách, žonglování v pohybu (v chůzi,…) 

 házení tenisáků o zeď, o zem,…. 

 házení tenisáků ve dvojici 

 

  


