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Abstrakt 

Název práce: 

Kvalitativní a kvantitativní výzkum činnostních struktur hráče fotbalu elitní výkonnosti 

Cíl práce: 

Stanovit požadavky na hráčskou funkci krajního obránce u hráčů elitní výkonnosti a 

aplikování výsledků do tréninkové praxe. 

Metoda: 

Výzkum byl proveden metodou nepřímého pozorování pomocí videozáznamů 

vybraných utkání MS 2006 v Německu. Analyzováni byli tři krajní obránci z mužstev, 

která tvoří světovou špičku. Každý hráč byl analyzován ve dvou zápasech. Šetření bylo 

provedeno cestou kvalitativní a kvantitativní analýzy. 

Výsledky: 

Získané výsledky byly použity při hledání vývojových trendů ve hře krajních 

obránců elitní výkonnosti a hlavně jako podklady pro tréninkový proces. 
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i Úvod 

ZELENÁ je prý barva naděje. Naděje na vítězství, tou každá hra začíná, naděje 

na zážitky, které očekáváme. 

Zelený je i trávník, který přitahuje po mnoho desetiletí převážně mužskou 

polovinu lidstva, neboť s ním je spojena hra, kterou si snad každý v životě alespoň 

jedenkrát zahrál. Není však důležité, zda je tento trávník krásně zelený, měkký a hebký, 

nebo zda se změní v hrbolaté dmoviště, protože je to stále místo, kde se odehrává 

nejkrásnější hra na světě FOTBAL. 

Kdo nepoznal rozkoš z dotyku míče, úspěšné kličky nebo krásných ,jesliček", 

kdo nezažil napětí okamžiku, v němž míč směřuje do soupeřovy branky, kdo neví, jak 

se zachvějí ruce brankáře, když v odvážném skoku zachytí míč, ten nemůže pochopit 

kouzlo této krásné hry. 

Nejspíš sama moudrá příroda zařídila, aby malý človíček, sotva se postaví na 

nohy, kopal do všeho, co mu leží v cestě. 

Ze všech těchto kloučků nevyrostou hvězdy, které vídáváme v televizi, ale 

převážná většina z nich však zůstane věrná zelenému trávníku, na němž se seznámila 

s kulatým nesmyslem. Vždyť každému z těchto kloučků fotbal jistě něco dal. Těm 

vyvoleným dokonce i peníze a slávu, všem bez výjimky radost ze hry, pocit štěstí 

z vítězství a někdy také trošku hořkosti z porážky. Především jim však dal vědomí, že 

slabý je člověk, když je sám, ale silný je stejnou vůlí a úsilím prodchnutý kolektiv. 

Št'astníjsou ti, které toto poznání provází v životě a jimž se stala hra i velkou školou. 
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2 Teoretická část 

2.1 Rozbor literatury 

Zápasy nejvýznamnějších fotbalových utkání jsou velmi podrobně sledovány a 

hodnoceny. Ovšem většina těchto analýz se zabývá hodnocením z hlediska objemu, 

kvantity prováděných herních činností jako počet střel na branku, počet vyhraných a 

prohraných soubojů atd. Tyto analýzy nejsou dostatečně objektivním ukazatelem, neboť 

zde chybí kvalitativní stránka, na kterou se v současné době klade větší důraz. 

Problematikou herního výkonu se zabývá Fajfer (2005) v publikaci Trenér 

fotbalu mládeže. Vztahy mezi individuálním a herním výkonem uvádí také Dobrý a 

Semiginovský (1988) v publikaci Sportovní hry-Výkon a trénink. Z hlediska 

pozorování a hodnocení sportovního výkonu lze využít publikaci Herní výkon od 

Táborského (1981 ). 

Metodikou kvalitativní a kvantitativní analýzy se zabývají různí autoři. 

Například Knudson, Morrison (1997) se zaměřují na analýzu lidského pohybu. 

V knihách Science and football III. a Science and football IV. stejně tak v knize Science 

and soccer se autoři v jednotlivých článcích zabývají analýzou týmových herních 

výkonů, uvádí možné techniky analýzy, sběru a identifikace dat. 

Také jsem studoval publikace Rendla ( 1997, 2005). Ten ve svých publikacích 

podává informace v oblasti kvantitativního a kvalitativního výzkumu, který orientuje 

spíše humanitním směrem, přesto některé informace, a to zejména o kvalitativním 

pozorování, je možno použít. 

Z českých autorů se analýzou pohybové aktivity zabýval Psotta (2003), který ve 

své publikaci Analýza interminentní pohybové aktivity uvádí metody a modely analýzy 

pohybu ve sportu a s ní spojenou problematiku. 
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z několika výzkumů, které byly provedeny v minulých letech, zde uvedu 

výsledky, které zjistil Roland Loy, známý německý odborru'k. Specializuje se na 

fotbalové analýzy, v sezóně 1993 - 1994 vytvořil analýzu pěti špičkových 

bundesligových útočníků. Každého hráče sledoval dvakrát, jednou na domácím hřišti a 

podruhé venku. Utvořil kvalitativní i kvantitativní analýzu výkonu. Sledoval ofenzivní i 

defenzivní činnosti hráčů. Výstupem tohoto výzkumu bylo stanovení požadavků na hru 

útočníka. Tyto požadavky rozdělil na ofenzivní a defenzivní. Z defenzivních vlastností 

uvedl: 

okamžité bránění po ztrátě míče 

svým postavení narušovat rozehrávku soupeře 

zvládat hru jeden na jednoho v pozici obránce 

Z ofenzivních vlastností uvedl: 

okamžitý přechod do útoku po získání míče 

tah na branku 

kvalitní hry hlavou 

periferní vidění, ochota riskovat a vůle vítězit 

vybírat pozice pro přihrávku od tvůrce hry, hlavně ve středu hřiště 

udržet míč i protiv vícenásobné přesile 

odvážná kombinační hra, hlavně mezi útočníky 

široká paleta fint a triků pro obcházení soupeře 

V deseti bundesligových zápasech zaznamenal 368 zásahů sledovaných hráčů do 

hry, což je průměrně 37 zásahů na jedno utkání. Nejvíce bylo 45 a nejméně 24 zásahů. 

Všichni sledovaní útočníci byli aktivnější v zápasech na hřišti soupeře než v domácím 

prostředí. Pouze 13,8% zásahů bylo na vlastní polovině hřiště, 60,9% zásahů bylo 

provedeno ve střední zóně hřiště a 3 9,1% v křídelních prostorech. Ve sledovaných 

zápasech bylo započítáno 181 soubojů jeden na jednoho, což činí 18 soubojů na jedno 

utkání. Útočníci byli úspěšní z 34,3%. To znamená, že obránci byli úspěšní téměř ze 

dvou třetin. Více než jednu čtvrtinu tvořily vzdušné souboje. Sledovaní hráči způsobili 

v deseti zápasech pouze osm faulů. Sami byli faulováni jedenadvacetkrát. Ze 181 

soubojů jeden na jednoho se plných 160 uskutečnilo na polovině soupeře, ll O se jich 
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uskutečnilo ve střední zóně hřiště a 71 v křídelních prostorech. 

Celých 97% zásahů do hry bylo ofenzivních a pouze 3% defenzivních. 

z ofenzivních zásahů jich bylo 98,1% provedeno na polovině soupeře, 61,6% ve střední 

zóně hřiště a 38,4% v křídelních prostorech. Dále bylo 72% ofenzivních zásahů hráče 

přihrání míče na sledovaného hráče. Z přihrávek bylo 17 4 kratších než 25 yardů (22 

metrů), 83 bylo delších než 25 yardů. Ve 45,9% ze všech ofenzivních zásahů hráli 

s]edovaní hráči zády k brance, 38,9% zásahů bylo provedeno bokem k brance a pouze 

15,1% zásahů se událo čelem k brance. Necelájedna čtvrtina ze 357 ofenzivních zásahů 

byla provedena v klidu, 25,2% bylo provedeno v pomalé rychlosti a více než polovina 

ve vysoké rychlosti. Pouze 21,6% ofenzivních zásahů bylo bez tlaku od protihráče. Při 

sledování kontroly míče bylo zaznamenáno 143 případů, kdy útočník vedl míč kratší 

než 25 yardů. Pouze třináctkrát se objevilo vedení míče delší než 25 yardů. Prvním 

dotykem se zbavovali míče ve 103 případech. Dále bylo zaznamenáno 31 střel. To jsou 

průměrně tři střely na zápas. Uvnitř pokutového území bylo provedeno 71% střel. Tři 

pokusy byly hlavou. Ve 133 případech nenásledovala žádná další ofenzivní aktivita, 

j·elikož hráč ztratil míč, nebo byl faulován. 

Defenzivní činnost ohodnotil Loy pouze slovně, kdy charakterizoval typickou 

činnost útočníků. Po ztrátě míče se útočníci okamžitě snaží získat míč zpět. Když 

nezískají míč hned, snaží se donutit protihráče k riskantní přihrávce nebo k nepřesnému 

odkopu. V případě, že je napadání nemožné, stáhne se útočník zpět a brání soupeři 

v zakládání útoku. 

Analýzu herního výkonu publikují v časopise Fotbal a trénink Buzek a Psotta. 

Buzek v roce 1996 analyzoval evropský šampionát v Anglii, Psotta v roce 1998 

v článku zaměřeném na analýzu MS, které probíhalo v USA, provedl rozbor 

individuálního a týmového výkonu ve vybraných mužstvech šampionátu 
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Celkové analýze MS 1998 ve Francii bylo věnováno dvojčíslí 3 - 4 časopisu 

Fotbal a trénink z roku 1998. Fotbaloví odborníci rozebírali individuální a týmový herní 

výkon jednotlivých týmů. V této analýze Buzek vyzdvihl u Ronalda mj. tyto vlastnosti: 

1. Schopnost "číst hru" a takticky zvládat různé herní situace; 2. Dovednost proměňovat 

individuálně i kolektivně vypracované střelecké příležitosti a rozhodovat utkání; 3. 

Umět vytvářet střelecké příležitosti pro spoluhráče kvalitní finální přihrávkou; 4. 

Agresivně ovládat míč v soubojích i v rychlém pohybu a disponovat vysokou akcelerací 

pohybu s míčem i bez míče. 

Z diplomových prací, které jsem prostudoval, se problematikou individuálního 

herního výkonu zabýval Fišer. Ten se ve své diplomové práci zabýval činnostním 

profilem vybraných hráčských funkcí, a to sledováním tvůrců hry (Zidane, Figo, 

Rosický) a také jejich srovnáním. Každého hráče Fišer sledoval ve dvou utkáních a pro 

svoji potřebu si vytvořil následující kategorizační systém. V první fázi se zaměřil na: 

zpracování míče, přihrávku, situace 1 na 1 a útočné souboje, střelbu, finty a významné 

individuální akce, ztráty míče a jejich příčiny a fauly. Dále se zaměřil na jednoduchou 

krátkodobou činnost v útočné fázi, individuální akce, standardní situace, soubojovou 

aktivitu v obranné fázi a odebírání míče. Jako poslední sledoval všechny zásahy 

sledovaných hráčů do hry, a to z hlediska prostoru, tempa a tlaku. 

Další prostudovanou analýzou je diplomová práce Jana Rychtra. Předmětem 

jeho práce bylo sledování krajních obránců a krajních záložníků na MS 2002 

v Japonsku a Koreji. Většina hráčů hrála na pravé straně hřiště, kromě brazilského 

obránce Carlose. Hráči byli sledováni po celou dobu pohybu na hřišti, ale jen v základní 

hrací době, aby bylo možno výsledky porovnat. Rychtr se ve své práci zaměřil na tuto 

kategorizaci: příjem míče, výchozí postavení, zpracování míče, činnost po zpracování 

míče, přihrávku, situace 1 na 1 a osobní souboje, fauly, odebírání míče, standardní 

situace a všechny zásahy hráče do hry. Pro zakreslování významných herních situací 

použil také grafický záznam. 
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Výsledky, které získal, jsou tyto: sledovaní hráči, zpracovali míč v průměru 

24,9krát za jedno utkání. Z toho 48,7% na vlastní polovině. Situací 111 a osobních 

soubojů Rychtr napočítal průměrně 14,8 na jeden zápas, z nichž v 64,5% byli úspěšní 

jím sledování hráči. Z hlediska výchozího postavení k brance soupeře při zpracování 

míče zaznamenal 46% postavení čelem, 32% postavení bokem a 22% postavení zády. 

Dále Rychtr vysledoval40,3% případů zpracování míče pod tlakem (chybné zpracování 

nezapočítával) a 63,4% přihrávek pod tlakem. 

Rychtr na základě výsledků své práce stanovil následující požadavky na hráčskou 

funkci krajního obránce: 

• výborná hra hlavou 

• schopnost konstruktivně odebrat míč 

• zapojení se do útočné fáze případně i vlastního zakončení 

• kvalitní fyzická připravenost 

• schopnost rychlého přenesení hry (přihrávkou) na polovinu 

soupeře 

• dobrá spolupráce s hráči v týmu 

• sebevědomí a psychická odolnost 



2.2 Defmice základních pojmů 

2.2.1 Sportovní výkon, herní výkon 

Choutka (1981) charakterizuje sportovní výkon jako vnější projev, v němž se 

integrují mnohostranné (tělesné i duševní) schopnosti jedince. Má povahu 

cílevědomého, účelného a vysoce ekonomického jednání, které je tréninkem dovedeno 

do vysoké úrovně dokonalosti. 

Choutka a Dovalil (1991) charakterizují sportovní yýkon jako aktuální projev 

specializovaných schopností sportovce (výsledek adaptace) v uvědomělé činnosti 

zaměřené na řešení pohybového úkolu, který je vymezen pravidly daného sportovního 

odvětví. 

TECHNIKA 
.... 

koordinační pohybové 
schopnosti dovednosti 

PSYCHIKA 

motivace PODN.UŇUMCÍPODNÚNKY 
+ aktivace talent 

~ emoce somatotyp 
zdraví 

Sportovní I výkon • 
~ 

TAKTIKA 
VNĚJŠÍ PODMÍNKY 

+ 
schopnosti 

rodina prostředí senzomotorické 
kognitivní zaměstnání materiální p. 

taktické trenér soutěže 

KONDICE 
..... schoonosti kondiční. kondičně koordinační 

vytrvalostní I silové rychlostní pohyblivost 

Obr. 1 Faktory sportovního výkonu (Grosser, 1991) in Fejfar (2005) 
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Podle Táborského (1979) je herní yýkon v kolektivních sportovních hrách 

chápán jako realizovaná individuální a skupinová činnost hráčů v ději utkání, 

charakterizovaná mírou plnění herních úkolů. 

Votík (2001) říká, že výkon hráče i týmu je dán určitým souborem faktorů, které 

jej podmiňují. Rozděluje tyto faktory do dvou skupin, a to na dispoziční a situační. 

Dispoziční faktory jsou podmíněny předpoklady každého hráče k hernímu výkonu, 

kterými rozumíme úroveň jeho pohybových schopností a herních dovedností, kvalitu 

řídící činnosti CNS, psychických procesů a osobnostní i somatické charakteristiky. 

Situační faktory jsou dány vnějšími podmínkami, ve kterých probíhá herní výkon, jejich 

složitostí a proměnlivostí. Tyto dvě skupiny představují velké množství různých 

faktorů, které se mohou navzájem ovlivňovat, doplňovat i do určité míry zastupovat, a 

tak se různou měrou podílet na konečném herním výkonu. 
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2.2.2 Individuální a týmový herní výkon 

Individuální herní výkon podle Votíka (200 1) má vždy formu herních činností 

jednotlivce, projevujících se více méně souvislým řetězcem herních činností v utkání, 

které jsou projevem herních dovedností. Dobrý (1988) charakterizuje individuální herní 

výkon jako sumu herních dovedností, realizovaných hráčem v utkání. Individuální herní 

výkon vyjadřuje vývojový stupeň způsobilosti hráče participovat na týmovém herním 

výkonu. 

Podle Dobrého a Semiginovského (1988) bioenergetické, biomechanické a 

psychické determinanty představují subjektivní předpoklady individuálního herního 

výkonu složeného z množiny herních dovedností. Umožňují hráči rozvíjet způsobilost 

podílet se na týmovém herním výkonu. Individuálně odlišné výkonové předpoklady i 

individuálně odlišný stupeň vývoje participace způsobují, že hráči realizují objektivně 

stejné požadavky s rozdílnou kvalitou. 

Duševní schopnosti 
pozornost 
vnímání 
myšlení 
anticipace 
znalosti 

připravenost 

Kondice 
síla 
vytrvalost 
flexibilita 
rychlost 

Povahové vlastnosti 
schopnost prosadit se 
vyrovnanost 
sebejistota 
impulsivnost 
optimismus 

Herní výkon 

Technika a koordinace 
technika s míčem 
vedení míče, klamání tělem, střelba, 
technika k míči 
hra tělem, odebírání míče, pressink 
technika bez míče 
chůze, klus, běh, sprint 

Motivy, emoce 
strach z úspěchu 
radost z úspěchu 
výkonové aspirace 
peníze 
uznání, pochvala 

schopnosti 

Taktické jednání 
taktika jednotlivce 
taktika skupiny 
taktika družstva 
herní systém 

.__ __ s_lo_ž_e_n_í _tě_la __ ...--~1 LI ____ T_a_Ie_n_t ___ __.ll Věk I Pohlaví 

Obr. 2 Faktory individuální herního výkonu (upraveno podle BAUERA1998) 
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Týmový herní yýkon podle Votíka (2001) je sice podmíněn individuálními 

herními výkony všech členů mužstva, ale není jejich pouhým souhrnem. Jednotlivé 

individuální herní výkony se navzájem doplňují, kompenzují a podléhají také 

vzájemnému regulačnímu působení. Dobrý a Semiginovský (1988) říkají, že týmový 

herní výkon je založen na individuálních herních výkonech, které podléhají 

vzájemnému regulačnímu působení. Jednotlivci ovlivňují hru družstva a družstvo 

působí na jednotlivce. 

TÝMOVÝ HERNÍ VÝKON 

~~ 
Sociálně psychologické Činnostní 

- týmová dynamika - činnostní koheze 
- sociální koheze (semknutost družstva) 
- komunikace a motivace - činnostní participace 
- trenér v týmové (podíl jednotlivce na 

komunikaci utkáni) 

Obr. 3 Komponenty týmového herního výkonu 

2.2.3 Sportovní trénink a motorické učení 

Sportovní trénink chápeme jako proces rozvoje výkonnosti sportovce nebo 

družstva, zaměřený na dosahování nejvyšších sportovních výkonů ve vybraném druhu 

sportu. Některé současné přístupy posuzují trénink jako druh biologicko- sociální 

adaptace. V detailním pohledu to znamená pojímat ho jako proces morfologicko

funkční adaptace, proces motorického učení, proces psychosociální interakce. Všechny 

tyto procesy se v tréninkové praxi doplňují a ovlivňují. 
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Motorické učení 

Dobrý a Semiginovský (1988) uvádí, že motorické provedení herních činností 

j!ednotlivce je jediným objektivně pozorovatelným výsledkem všech souběžně 

probíhajících psychických a fyziologických procesů a působících biomechanických 

principů a zákonů. Motorické provedení herních činností jednotlivce se stává konečným 

hodnotícím kritériem výkonu hráče, považuji proto za důležité se v krátkosti zmínit o 

procesu motorického učení. 

Dovalil (2002) uvádí, že proces motorického učení se obvykle člení na několik fází: 

1. hrubá koordinace 

Vytvářejí se základy dovednosti. Učení začíná . seznámením s úkolem, 

vytvářením představy a praktickými pokusy v jednoduchých standardních podmínkách. 

Postup je určován obtížností techniky dané dovednosti. První pokusy bývají 

nedokonalé, nepřesné a vyskytují se v nich nadbytečné pohyby. Příčiny spočívají 

v nejasné představě plynoucí z převahy zrakových informací a nadměrného úsilí. 

Koordinace zúčastněných svalových skupin vázne, vyskytují se potíže při spojování 

pohybů. Výsledkem je celkově nedokonalý průběh pohybu s mnoha chybami. Uplatnění 

ve struktuře výkonu je malé, výkon zůstává nízký. 

2. jemná koordinace 

Celková struktura pohybové dovednosti se postupně zpevňuje, i když hlavně ve 

standardním provedení (automatizace). Představa se detailizuje, zvyšuje se podíl 

pohybového vnímání a koncentrace. Koordinace pohybů se zlepšuje, mizí větší 

nedostatky. Zdokonaluje se spojování pohybů, výrazněji se prosazuje řízení a regulace 

pohybů, zpětné vazby jsou účinnější, časové a dynamické parametry se stabilizují. 

Celková účinnost pohybů dosahuje vyšší úrovně. 
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3. stabilizace 

Dosahuje se zpevnění pohybových struktur v odpovídající diferenciaci 

provedení (automatizace - variabilita), stabilizuje se technika i v různých variantách 

provedení. Vnímání je komplexní, uplatňují se v něm zpevněné specifické vzorce. 

Koordinace pohybů je na vysoké úrovni, všechny časové a dynamické parametry jsou 

sladěny, plně se uplatňuje vědomá kontrola. Řízení a regulace pohybů, včetně zpětných 

vazeb, funguje dobře. V dovednosti se integrovaly i další faktory výkonu, který je 

vysoký. 

4. variabilní tvořivost 

Vysoce osvojené dovednosti se tvořivě uplatňují i ve složitých proměnlivých 

podmínkách. Provedení charakterizuje vysoká úroveň diferenciace a přizpůsobivosti 

vnímaní. Tvořivé řešení úkolů pod časovým tlakem, dokonalé zvládnutí techniky 

v náročných situacích, anticipace, vzájemné propojování dovedností a tvorba 

originálních programů. Systém řízení a regulace pohybů na všech úrovních funguje 

dokonale. V nejvyšší míře se uplatňují individuální zvláštnosti. Výkon je maximální. 

2.3 Systematika hry 

Choutka (1968) říká, že ve hře lze zřetelně rozlišovat dvě fáze - útočnou a 

obrannou. Útočná fáze začíná okamžikem, kdy se mužstvo zmocní míče a přechází do 

útoku, a končí okamžikem, kdy družstvo míč ztrácí. Obranná fáze pak začíná 

okamžikem ztráty míče a končí jeho znovuzískáním. Můžeme ještě rozlišovat tzv. 

přechodové fáze -přechod z útoku do obrany a z obrany do útoku. 

Obsahem fází úseků hry jsou herní situace. Je to okamžitý stav ve hře 

představující jak pro hráče, tak i pro družstvo taktickou úlohu různé složitosti. Herní 

situace je řešena herními činnostmi jednotlivce (individuálně) nebo herními 

kombinacemi. 
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Herní kombinace definuje Choutka (1968) jako záměrnou spolupráci dvou či 

více hráčů, sladěnou časově i prostorově. 

Herní činnosti jednotlivce jsou podle Votíka (2001) nacvičené komplexy 

pohybových úkolů (učením získané herní dovednosti). Každá herní činnost jednotlivce 

má technickou stránku (způsob provedení činnosti) a taktickou stránku (souvisí 

s vnímáním, pochopením dané herní situace a s následným optimálním výběrem 

vlastního řešení). Jejich kvalita je ovlivněna mimo jiné úrovní kondiční a psychické 

připravenosti (emoce, motivace, morálka, apod.). Herní činnosti dělí na útočné (výběr 

místa, přihrávání, zpracování míče, vedení míče, obcházení soupeře, střelba) a obrané 

(obsazování hráče s míčem, obsazování hráče bez míče, obsazování prostoru, odebírání 

míče). 

Technická stránka herních činností jednotlivce je vnějším projevem fotbalisty, 

podmíněným biomechanickými zákonitostmi. Chápeme ji jako účelný způsob provedení 

herní činnosti nebo určitého řetězce herních činností realizovaných v závislosti na 

situačních a dispozičních faktorech, které podmiňují průběh herní situace (kvalita 

soupeře, technická vyspělost fotbalisty, klimatické podmínky atd.) 

Taktická stránka herních činností jednotlivce je limitována úrovní psychických 

procesů (vnímání, hodnocení a rozhodování) a kvalitou technické stránky herních 

činností jednotlivce. Jedná se o výběr optimálního způsobu řešení herní situace 

v závislosti na podmínkách a průběhu hry. Důležitým činitelem, který významně 

ovlivňuje kvalitu taktického řešení, je úroveň technického vybavení hráče. 

Hráčská funkce je podle Svatopluka a Táborského (1989) součástí hry. Význam 

hráčské funkce spočívá v tom, že zajišťují dokonalejší plnění herních úkolů a přispívají 

k úspěchu hry družstva. Hráčské funkce jsou buď určeny pravidly, nebo jsou dány 

systémem hry, které družstvo zvolilo. 



Herní systémy lze podle Navary a Buzka (1986) chápat jako způsoby organizace 

hry družstva uplatňované v rámci určitého rozestavení hráčů. Jsou charakterizovány 

vzájemnou dělbou činností a organizací součinnosti mezi jednotlivými hráči a řadami v 

průběhu utkání. 

Uvedeme zde herní systémy, které se v našem výzkumu vyskytovaly. 

Systém postupného útoku 

Založen na kombinační hře většího počtu hráčů při zorganizované obraně soupeře. 

Soupeřova obrana je zorganizovaná, herní situace nedovoluje využít moment 

překvapení. Úspěšnost je podmíněna výběrem místa, časově a prostorově 

koordinovanou součinností, technickou a taktickou úrovní hráčů. 

Systém rychlého protiútoku 

Založen na co nejrychlejším proniknutí k soupeřově brance do jeho neorganizované 

obrany. Základem je rychlost, přímočarost, jednoduchost, využití momentu překvapení. 

Úspěšnost je podmíněna vhodnými typy hráčů schopných rychle se rozhodnout a rychle 

realizovat svoje rozhodnutí. 

Systém zónové obrany 

Základní princip spočívá v obsazování předem stanoveného prostoru podle jednotlivých 

hráčských funkcí. Zónová obrana je založena na zodpovědnosti každého hráče za určitý 

prostor. Důležitá je kompaktnost jednání celého týmu, kterého dosáhneme vzájemným 

zajišťováním hráčů. 

Autoři Buzek a Procházka (2003) uvádějí, že sílu a kvalitu zónové obrany určuje 

především koordinované herní úsilí všech hráčů s prostorově trvalým tlakem na soupeře 

s míčem, který je vytvářen: 

• Organizovaným blokovým pohybem směrem k míči na zúženém herním 

prostoru do hloubky i do šířky, při dodržování principů vzájemného 

zajišťování, přebírání, přistupování, odstupování a zdvojování hráčů 

soupeře. 
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• Okamžitým napadáním soupeře s míčem a schopností udržet kontakt 

s hráči soupeře kontrolující míč, nejen při zorganizované obraně (proti 

postupnému útoku), ale i při rychlé rezorganizaci obrany (proti rychlému 

protiútoku) 

• Pružnými a rychlými přechody z prostorového bránění do osobních 

soubojů (tlak na míč, evokování soupeře s míčem, konstruktivní 

odebírání míče) a obráceně. Jde o proměnlivost dynamického pohybu 

obranného bloku vzhledem k pohybu a útočné strategii soupeře. 

Za základní principy zónové obrany autoři považují: 

1. Aktivní obranu 

2. Kompaktní a koordinovaný pohyb 

3. Rychlý pohyb obrany vpřed 

4. Vzájemnákomunikace 



Systém hry 

Systém 4-4-2 

Podrobněji zde uvedeme systém 4-4-2, protože jím hrála všechna tři družstva, 

jejichž hráče jsme analyzovali. 

Lucchesi (2001) systém 4-4-2 charakterizuje jako nejpoužívanější systém 

současného fotbalu. Jeho úspěch je založen na rovnoměrném rozložení všech hráčů na 

hřišti, možnostech dobrého pokrývání prostoru a zdvojování hráčů soupeře v obranné 

činnosti a současně v útočné fázi na možnosti dobře kontrolovat míč a využívat všech 

hráčů k útoku. 

Zde uvádíme požadavky na krajního obránce (side back), jak je vymezil autor. 

• výborná tělesná zdatnost a rychlost 

• dobrý v odebírání míče a při hře ve vzduchu 

• takticky přizpůsobivý se schopností předvídat situaci 

• schopen hrát krátké i dlouhé přihrávky 

Buzek a Procházka (2003) definovali požadavky na krajního obránce v systému 4-4-2 

takto: 

• obsazují kteréhokoliv soupeře v herním prostoru po stranách hřiště (především 

krajní středopolaře nebo křídelního útočníka) 

• střídají poziční bránění s rychlým vysouváním na soupeře 

• odstupují ze slabé strany do středu hřiště, je-li míč na opačné straně hřiště, a 

obsazují protihráče pohybující se v jejich blízkosti (koncové hráče, vbíhající 

středové hráče) 
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2.3 Zdůvodnění problému 

Hlavním důvodem výběru tohoto tématu je aplikace a využití námi dosažených 

výsledků z výzkumu do tréninkové praxe (zkvalitnění tréninkového procesu pro tuto 

hráčskou funkci). Kvalitativní a kvantitativní výzkum herních činností námi 

zkoumaných hráčů by měl určit obecně platné principy herní struktury výkonu krajního 

obránce, případně ukázat nové trendy ve vývoji této hráčské funkce a poskytnout 

srovnání mezi jednotlivými hráči. 
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3 Výzkumná část 

3. 1 Hypotézy 

• předpokládáme stejné, nebo obdobné řešení herních situací u hráčů na postu 

krajního obránce v systému se čtyřmi obránci v řadě 

• předpokládáme, že analyzování kvantitativních a kvalitativních
1
námi vybraných 

důležitých znaků, nám naznačí cestu k vyhodnocení a následnému vytvoření 

modelových východisek pro odpovídající specifický trénink hráčských funkcí 

3. 2 Cíl a úkoly práce 

3.2.1 Cíl práce 

Cílem této práce je stanovit požadavky na hráčskou funkci krajního obránce 

v současném pojetí vrcholovém fotbalu. Toto šetření bude probíhat prostřednictvím 

kvantitativní a kvalitativní analýzy technicko-taktických činností tří námi vybraných 

hráčů z úspěšných mužstev MS 2006 v Německu. Jedná se o Lahma, který byl zařazen 

do All-stars týmu stejně jako vítěz turnaje Zambrotta. Třetím byl vybrán brazilský 

veterán Cafú, který patří dlouhodobě k nejlepším světovým obráncům. Hráčské činnosti 

budou analyzovány jak z hlediska individuálního herního projevu, tak z hlediska 

činnostní participace na herním projevu mužstva. V závěrečné fázi budou činnostní 

profily jednotlivých hráčů porovnány a z dosažených výsledků bude sestaven model 

hráče elitní výkonnosti a poté vytvořeny náměty pro trénink zaměřený na specifickou 

hráčskou funkci krajního obránce. 



3.2.2 Úkoly práce 

V této diplomové práci jsme stanovili tyto úkoly: 

• vytvořit kategoriální systém pro pozorování vybraných jevů kvantitativní a 

kvalitativní analýzy herních situací a určit klíčové momenty výkonu krajního 

obránce 

• analýza řešení mikrosituací dvojic - spolupráce sledovaných hráčů 

• získané informace vyhodnotit a porovnat výsledky a z nich vytvořit modelové 

příklady pro odpovídající specifický trénink hráčské funkce 

• výsledky aplikovat do tréninkové praxe 

3. 3 Metodika 

Po prostudování literatury vztahující se k dané problematice jsme stanovili cíle a 

dílčí úkoly práce, na jejichž základě jsme stanovili kategoriální systém pozorovaných 

činností. 

Získávání a sběr informací pro tuto práci je založeno na pozorování. Buzek 

(1986) uvádí, že pozorování je plánovité metodické sledování založené na výběrovém 

soustředěném vnímání jevů, které jsou z hlediska záměru pozorovatele důležité. 

V našem případě se jedná o nepřímé pozorování (extrospekce) prostřednictvím 

videozáznamů pořízených z přímých přenosů MS 2006. Dle Psotty (2003) nepřímé 

pozorování pohybové aktivity, tj. videozáznamu, eliminuje deformační faktory působící 

v průběhu přímého pozorování, jako je časový stres a šumy prostředí. Tato technika 

pozorování umožňuje hodnocení bez časového stresu a jiných rušivých faktorů 

prostředí, navíc s možností opakování stejných sekvencí. 
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Kvalitativní analýza je podle Knudsona a Morisona (1997) definována jako 

systematické pozorování a posouzení kvality pohybové dovednosti s následnou 

intervencí do edukačního procesu s cílem zlepšit pohybový výkon. Pozorování jako 

součást kvalitativní analýzy je proces sběru, pořádání a ozřejmování významu 

smyslových, tj. zrakových, sluchových a kinestetických informací o vykonávané nebo 

vykonané pohybové dovednosti. Kvalitativní analýza musí být pečlivě připravena a 

realizována s cílem dosáhnout co největší validity (platnosti, tj. aby se zjišťovalo to, co 

opravdu chceme) a reliability (spolehlivosti, tj. aby byly výsledky stabilní, aby se příliš 

nelišily při dalších pozorováních). Kvalitativní analýza se skládá ze čtyř hlavních úloh: 

• příprava 

• pozorování 

• hodnocení 

• intervence 

Kvantitativní analýza utkání zahrnuje pozorování a numerické zachycení 

určitých událostí, spojené s odpovídajícím statistickým zpracováním s tabulkovým 

(grafickým) znázorněním a s odbornou interpretací. 

Výsledky zaznamenáme do tabulek, typické herní situace graficky 

zaznamenáme. Vše využijeme k vyvození závěrů a aplikací do tréninkové praxe. 

Samozřejmě si uvědomujeme, že sledování prováděná prostřednictvím 

videozáznamů mohou být částečně zkreslená. Videozáznam nemůže zachytit celou 

plochu hřiště, takže nám mohou unikat určité skutečnosti a sledovaní hráči nejsou po 

celou dobu utkání v záběru. Ovšem i přes uvedené skutečnosti se domníváme, že touto 

metodou je možné dostatečně provést tento výzkum. 



3. 4 Kategoriální systém 

Kategoriální systém jsme vytvořili pro potřebu vlastního zaznamenávání a 

třídění dat získaných pozorováním. Podle Rendla (1997) je kategoriální systém popisný 

systém kategorií pro systematickou klasifikaci a roztřídění informací, přičemž silněji, či 

slaběji vychází z přímo nashromážděných dat. 

Osobní souboje 

Sledovali jsme jak útočné, tak i obranné osobní souboje. Souboje byly děleny na 

vyhrané a prohrané. Obranné byly dále rozděleny na osobní souboje vyhrané 

konstruktivně a destruktivně. 

Za konstruktivní souboje považujeme takové, po kterých hráč získá míč pod kontrolu a 

zahajuje přechod z obranné fáze do útočné. 

Za destruktivní souboje považujeme takové, po kterých hráč nezíská míč pod kontrolu, 

ale pouze přeruší útok soupeře. 

Způsob bránění 

Způsob bránění vzhledem k jednotlivým zónám hřiště. 

Obsazování útočícího hráče volné 

Bránící hráč kontroluje protihráče bez míče a zároveň brání a neopouští prostor. 

Obsazování útočícího hráče těsné 

Bránící hráč těsně brání hráče ve svém prostoru. 
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Spolupráce s jednotlivými hráči 

v této kategorii budeme zaznamenávat kolikrát sledovaný hráč spolupracoval 

s j~ednotlivými hráči mužstva při útočných i obranných činnostech. V útočných bude 

vyjádřeno, kolik přijal přihrávek, a od kterého hráče, a také kolik kterému hráči 

přihrávek adresoval. Jakým způsobem se podílel na zakládání útoku a na jeho vedení. 

V obranných bude zaznamenáno, s kterými hráči zdvojoval soupeře, koho zajišťoval a 

v j1akých prostorech se tak stalo. 

Přihrávka 

Za úspěšnou považujeme takovou přihrávku, po které je spoluhráč, jemuž byla 

přihrávka adresována, schopen pokračovat v útočné činnosti (zpracování, přihrávání, 

obcházení nebo střelba). Za neúspěšnou považujeme takovou přihrávku, která je 

zachycena soupeřem nebo adresát není schopen na přihrávku navázat úspěšnou útočnou 

činností (zpracování, vedení, obcházení, střelba) vlivem neúspěšné přihrávky. 

Vzájemné zajišt'ování 

Spolupráce mezi hráčem obsazujícím útočícího hráče s míčem a naším sledovaným 

hráčem, který ho zajišťuje. 

Zdvojování 

Zesílené obsazování hráče soupeře dvěma hráči s cílem konstruktivně odebrat míč. 

Výstavba útoku 

Spolupráce a činnostní participace při zakládání útoku. S kým sledovaný hráč 

spolupracuje a jakým způsobem. 

Vedení útoku 

Spolupráce a činnostní participace při útočné činnosti(náběhy, spolupráce hráčů). 



Akční rádius hráče 

Hřiště jsme rozdělili na 16 částí. V průběhu utkání budeme zaznamenávat, ve kterých 

zónách se hráč podílel na útočné, nebo obranné fázi zásahem do hry. 

SMĚR ÚTOKU 



4 Výsledková část 

Lah.m utkání ve skupině Německo - Kostarika 

Šlo o první utkání ve skupině, které bylo velice důležité pro vstup německého 

týmu do turnaje. Lahm nastoupil na pozici levého krajního obránce a odehrál celý 

zápas. V 6. minutě vstřelil úvodní branku svého mužstva. Mužstvo Kostariky nastoupilo 

velice defenzivně s jediným útočným hrotem Wanchopem. 

Graf 1 Způsob bránění 

,-- - - -------~ 

I • způsob bránění I 
L ____ __ _____ ______j 

14 .-------------------------------------------------~ 

12 r-------------------------------------------------- l 

10 r------------------------------------

8 +-----------------

6 r---------------

4 +---------------

2 

o 
volné těsné 

obsazování hráče 
zajišťováni zdvojováni 

Z obranných herních činností jednotlivce Lahm v tomto utkání nejčastěji 

využíval obsazování těsné, a to nejvíce v zóně 14, kde tak učinil pětkrát, 2krát v zóně 9 

a také v zóně ll. 

Z obranných kombinací zajišťoval nejvíce Metzeldera, a to dvakrát v zóně 9 a 

j'ednou v zóně 1 O. Dvakrát zajišťoval levého krajního záložníka Schweinsteigera, a to 

při odkopu brankáře soupeře. Zdvojování hráče využil v tomto zápase pětkrát, kdy 

spolupracoval se středními záložníky Borowskim a Fringsem. S Borowskim zdvojoval 

jednou, a to v zóně 10 a s Fringsem dvakrát v zónách 14 a 15. Jednou také zdvojoval se 

stoperem Metzelderem, a to v zóně 14. Při Lahmově ztrátě míče v zóně 12 se okamžitě 

snaží získat s Podolskim míč nazpět, zde dochází také ke zdvojení. 
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Obr. 5 Obranná činnost- bránění volné 

o 

Klíčové body: 

18:42 Popis situace 

Útok po opačné straně, Lahm obsazuje "slabou" 

stranu. Neustále kontroluje hráče za sebou a 

zároveň hráče s míčem. Čeká na centr do 

pokutového území. V této situaci je obtížné 

kontrolovat náběh hráče za sebou(klamavé 

pohyby útočícího hráče). V pokutovém území 

dochází již k bránění těsnému. 

Kontrolovat náběh nabíhajícího hráče 

Postavení mezi útočícím hráčem a míčem 

Připravenost na reakci náběhu útočícího hráče 

Obr. 6 Obranná činnost- bránění těsné 

• 

Klíčové body: 

52:32 Popis situace 

Přenesení hry na levou "slabou" stranu. Lahm 

toto čekal a včas přistoupil k Martinezovi již při 

zpracovávání míče. Lahm ho brání od postranní 

čáry, aby nemohl pokračovat na branku 

Německa, protože za Lahmem je nezajištěný 

prostor(tým Německa se nestihl přesunout). Tím 

ho donutil ke driblinku do středu hřiště, kde je 

zdvojen Borowskim. 

Čtení hry a rychlé přistoupení k útočícímu hráči 

Postavení Lahma - snížené těžiště umožňující reagovat na pohyb útočícího hráče 

- bočné postavení k útočícímu hráči a připravenost vyběhnout 

Martineze do středu hřiště 
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Obr. 7 Obranná činnost- zajišt'ování 

& .Mertesacker 

06t. 0 _&Friedrich 

Lahm \ ~ Metzelder 

\ 
• 

Klíčové body: 

Čtení hry 

Předpokládní prohrání souboje 

84:54 Popis situace 

Odkop od soupeřovy branky. Mertesacker 

prohraje hlavičkový souboj, míč odskočí a 

Metzelder také prohraje hlavičkový souboj. 

Lahm situaci vyřešil zajištěním Metzeldera a 

zpětnou přihrávkou na Lehmana . 

Obr. 8 Obranná činnost- zdvojování 

' 
P&Frings 

~I 
O_A Metzelder 

6t. ~ 
La hm 

Klíčové body: 

Spolupráce hráčů 

• 

14:00 Popis situace 

Lahm zdvojuje útočícího hráče s Metzelderem. 

Po vhození autu Metzelder zajistí dvojici Lahm, 

Frings, kteří v tuto chvíli zdvojují soupeře. 

Lahm stojí těsně za hráčem. Takto může bránit, 

protože útočící hráč se kolem něj nemůže 

obtočit. Z jedné strany je omezen postranní 

čárou a z druhé strany Metzelderem. Lahm 

vypíchne špičkou nohy míč před tělem útočníka. 

Bránění volné využíval při útoku vedeném po opačné straně(viz obr. 5). Dále 

toto bránění využíval na polovině hřiště u středové čáry, kdy takto bránil protihráče, aby 

se mu nedalo přihrát. Toto také využívá při bránění protihráče, má-li míč pod kontrolou, 

a postupuje na Lahma. Ten vytlačuje hráče od své branky a čeká na podporu 

spoluhráčů. 

32 



Nejvíce bránil těsně při situacích, kdy došlo k přenesení těžiště hry( viz obr. 6), 

dále pak při presinkových situacích, a to po celém hřišti. Také takto brání, směřuje-li na 

protihráče míč v blízkosti pokutového území a v něm. 

Obr. 9 Útočná činnost- výstavba útoku 

La hm 

o(D • 
Lehman 

Klíčové body: 

20:02 Popis situace 

Lehman výhozem na zcela volného Fringse 

zahájil útok Německa. Frings přihrál Lahmovi, 

toho atakuje Wanchope. Levá strana je zhuštěna, 

proto Lahm volí přihrávku do středu na 

Borowského. 

Náběh- uvolnění se pro spolupráci s Fringsem 

Vyhodnocení situace- neztratit míč(levá strana zhuštěna-7 

pokračovat po druhé straně) 

Obr. 10 Útočná činnost- vedení útoku 

Klíčové body: 

8:57 Popis situace 

Borowski přihrál na nabíhajícího Lahma, který 

z prvního dotyku přihraje Schweinsteigerovi. Po 

přijetí míče Schweinsteiger postupuje do středu 

hřiště a Lahm ho obíhá za zády(tandem), tím 

odláká jednoho bránícího hráče. Schweinsteiger 

již proti sobě nemá dva, ale pouze jednoho 

protihráče v nebezpečném prostoru okolo 

pokutového území. 

Náběh- za zády( tandem)- odlákání bránícího hráče 

33 

1 



Obr. ll Útočná činnost- vedení útoku 

60:26 Popis situace 

Lahm z vlastní poloviny přihraje do středu 

Borowskému. Ten má dostatek času se s míčem 

Podolski otočit, narazí si s Klosem a po krátkém vedení 

přihraje Lahmovi do prostoru. Lahm odcentruje 

na Kloseho a ten po dorážce svého zakončení 

hlavou skóruje. 

Klíčové body: Přesný centr - technika 

Náběh- podpora útoku, vyhodnocení situace 

Tabulka 1 Osobní souboje 

Vyhrané Prohrané 
Útočné 3 4 

Obranné 
Konstruktivně 5 

1 
Destruktivně 4 

Útočných soubojů absolvoval Lahm v tomto utkání sedm. To ukazuje na častou 

aktivitu při útočné činnosti. Z toho nejdůležitější byl souboj z 5. minuty, kdy se Lahm 

zbavil protihráče a gólově zakončil. 

Obranných osobních soubojů podstoupil 1 O (viz tab. 3). Z těchto soubojů byl 

pouze jedenkrát neúspěšný. Z destruktivních byl jeden souboj hlavičkový a třikrát 

odkopl míč v souboji do zámezí. Z konstruktivních byly tři souboje hlavičkové a dva po 

zemi. 



Obr. 12 Zásahy hráče do hry v jednotlivých zónách hřiště 

S~R ÚTOKU 

o o o 1 o 
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Z obr.l2 vidíme převažující činnost na útočné polovině(55 zásahů) nad obrannou 

(36 zásahů). 
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Obr. 13 Spolupráce hráče s jednotlivými hráči (přihrávky na Lahma) 

útočná polovina 

• Klose 2 

(Neuville 1) 

Schweinsteiger 9 

Schnider 1 

Borowski 9 Frings 7 

La hm 

obranná polovina 

Schweinsteiger 2 

Borowski 3 Frings 8 

(Kehl 5) --

La hm 

--.. Mertesacker 1 

• Lehman 3 
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Obr. 14 Spolupráce hráče s jednotlivými hráči (přihrávka od Lahma) 

útočná polovina 

Podolski 2 

Schweinsteiger 14 

La hm 

Borowski 5 
(Kehl 4) 

obranná polovina 

Schweinsteiger 5 / 

• Klose 1 

Frings 4 

Borowski 3 Frings 1 

(Kehl 1) -

Lahm ~ 
Metzelder 4 

Lehrnan 3 • 
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Při přijatých přihrávkách na obranné polovině spolupracoval nejvíce se 

středními záložníky Fringsem, Borowskim a po sřídání s Kehlem. Na útočné polovině 

nejvíce spolupracoval s levým záložníkem Schweinsteigerem a středovými hráči 

Fringsem, Borowskim(viz obr. 12). 

Vzhledem ke slabšímu soupeři měl Lahm hodně rozdaných přihrávek. Nejvíce 

při nich spolupracoval na obranné polovině se Schweinsteigerem, stoperem 

Metzelderem a pravým krajním obráncem Friedrichem, na kterého adresoval dlouhé 

míče. Na útočné polovině spolupracoval nejvíce s levým krajním záložníkem 

Schweinsteigerem(viz obr. 13). Úspěšnost rozdaných přihrávek byla 87%. 

Cafú utkání ve skupině Brazílie -Austrálie -
Jednalo se o druhé utkání ve skupině, vítězství by zaručilo Brazílii postup ze 

skupiny. Brazílie nastoupila v základním rozestavení 4-4-2. Cafú nastoupil na pozici 

pravého krajního obránce a odehrál celý zápas. Systém Brazílie byl 4-4-2, při němž 

záložníci brazilského týmu rotovali a měnili si pozice. 

Graf 2 Způsob bránění 
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zajišťováni 
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Z obranných herních činností jednotlivce nejčastěji využíval Cafú v tomto utkání 

obsazování volné, a to nejvíce v zóně 2, kde tak učinil sedmkrát, šestkrát v zóně 1 a 

v zónách 5 a 3 jednou. 

Z obranných kombinací spolupracoval při zajišťování s Lúciem, a to dvakrát 

v zóně 6 a jednou v zóně 5, a to vždy při hlavičkovém souboji. Další obrannou 

kombinací je zdvojování soupeře. Zdvojování využil v tomto zápase třikrát, kdy 

spolupracoval se záložníky Ronaldinhem v zóně 2, Zé Robertem v zóně 5 a s pravým 

středním obráncem Lúciem v zóně 1. 

Obr. 15 Obranná činnost - bránění volné 

Chlpperfield 

~ 
o 

Emerson A(\ : 
m '-'V1duka 

9 : 

Juan • Lúcio >. ~ aflside 

Klíčové body: 

21:30 Popis situace 

Stejrovski přihraje k postranní čáře 

Chipperfieldovi. V ten okamžik Cafú vystupuje 

z obranné linie a brání Chipperfielda volně. 

Vytlačuje ho do středu, kde ho začne bránit již 

těsně, protože hrozí finální přihrávka nebo 

střelba. Chipperfield přihraje do offsidu 

Vidukovi. 

Obranné postavení - bočné postavení k útočícímu hráči a vytlačování ho do středu 

hřiště 

Obr. 16 Obranná činnost- bránění volné 

Bresciano 

R Carlos 

86:48 Popis situace 

Kewell postupuje driblinkem na pravého 

obránce Cafú. Ten před ním ustupuje. Cafú je 

postaven tak, aby vytlačoval Kewella do středu 

hřiště. Tam je zdvojen Zé Robertem. 
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Klíčové body: 

Obranné postavení - bočné postavení k útočícímu hráči a vytlačování ho do středu 

hřiště 

Ustupovat, je-li obránce sám, a čekat na pomoc spoluhráčů 

Obr. 17 Obranná činnost- bránění těsné 

Klíčové body: 

46:32 Popis situace 

Těžiště hry je na levé straně. Hra je přenesena 

přes Viduku až ke Culinovi. K němu okamžitě 

přistupuje Cafú. Culina se snaží pomocí 

klamavých pohybů obejít Cafú. Nedostane 

k tomu prostor ani čas, a tak musí přihrát 

Brescianovi. 

Sledovat pouze míč - nesledovat klamné pohyby těla soupeře 

Postavení- snížené těžiště a bočné postavení(reakce na změnu směru) 

Obr. 18 Obranná činnost- zajišt'ování 

• 

4:51 Popis situace 

Při odkopu brankáře svede stoper Lúcio souboj 

s útočníkem Austrálie. Souboj prohraje, ale je 

zajištěn Cafú, který zároveň volně brání a 

ustupuje před útočícím hráčem. 

Klíčové body: 

Včasné zaujmutí pozice při zajišťování 

Předpokládat prohrání souboje 
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Obr. 19 Obranná činnost- zdvojování 

Kawell 

O Caf~~ 

Emerson\ ji 
&~ 

Juan 
• 

O Lúcio& 

55:54 Popis situace 

Kewell postupuje na Cafú. Ten je postaven tak, 

aby Kewella vytlačil do středu hřiště. Ten však 

udělá kličku a postupuje k postranní čáře. 

Před pokutovým územím je zdvojen Emersonem 

aCafú. 

Klíčové body: 

Spolupráce hráčů 

Volné bránění nejčastěji využíval v situacích, kdy na něj postupoval hráč s 

míčem(viz obr.15). Dále toto bránění využíval na polovině hřiště u středové čáry. Volně 

přistupuje k hráči po přenesení těžiště hry na jeho stranu. Nejvíce bránil těsně při 

situacích okolo pokutového území a v něm( viz obr. 16), dále pak při presinkových 

situacích a to po celém hřišti. Zajišťoval pouze při odkopu od soupeřovy branky, jinak 

tuto činnost nevyužíval. Při zdvojování si nepočínal se svými spoluhráči úspěšně. Ani 

jednou se jim nepodařilo konstruktivně odebrat míč. 

Obr. 20 Útočná činnost -výstavba útoku 

• 

16:57 Popis situace 

Po standardní situaci, kdy Cafú zaujímal postavení ve 

zdi, chytil Dida míč. Okamžitě dlouhým výkopem 

přihrává na Cafú. Ten zpracuje míč a snaží se 

přehodit bránícího hráče, který zahraje rukou. 

Klíčové body: Rychlý přechod z defenzivní do 

ofenzivní činnosti 
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Obr. 21 Útočná činnost- výstavba útoku 

Lúcio®..r 

~ 

• 

33:08 Popis situace 

Dida rozehrál na Lúcia. Cafú má postavení až na 

postranní čáře(roztahuje hřiště). Ke Cafú přistupuje 

bránící hráč. Tím má Lúcio dostatek volného 

prostoru, a může tak postupovat až hluboko na 

polovinu soupeře. 

Klíčové body: Postavení na postranní čáře( odlákání 

bránících hráčů) 

Obr. 22 Útočná činnost- vedení útoku 

Adriano 

Cafú 

14:55 Popis situace 

Kaká hraje u pokutového území proti dvěma 

hráčům soupeře. Cafú naběhem podél postranní 

čáry podporuje Kaká v útočné činnosti. Kaká 

přihraje zpět na Adriana. Když Cafú neobdrží 

přihrávku, ihned hledá volný prostor za 

obrannou linií Austrálie. 

Klíčové body: Opakovaný náběh- když nedostane přihrávku, vytvořit svým náběhem 

další herní variantu 

Tabulka 2 Osobní souboje 

Vyhrané Prohrané 
Útočné 1 1 

Obranné 
Konstruktivně 

Destruktivně 

5 
4 

1 
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Útočné souboje absolvoval pouze dva, jednou úspěšně, kdy byla akce přerušena 

rukou protihráče. Druhý souboj Cafú nevyhrál, protože se mu nepodařilo odcentrovat 

přes bránícího hráče. 

Obranných osobních soubojů podstoupil 1 O (viz tab. 2). Ze čtyř prohraných 

soubojů byly tři, při nichž se podařilo soupeři přes Cafú odcentrovat, a v jednom 

souboji fauloval. Při vyhraných obranných soubojích si Cafú čtyřikrát úspěšně počínal 

nohou a jednou hlavou, to vše konstruktivně. Jednou zblokoval centr soupeře na roh, 

což považujeme za vyhraný souboj destruktivně. 

Obr. 23 Zásahy hráče do hry v jednotlivých zónách hřiště 

SM!>R ÚTOKU 
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Z obr.23 vidíme vyrovnanou obrannou a útočnou činnost. 20 zásahů na útočné polovině 

a 21 zásahů na obranné. 
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Obr. 24 Spolupráce hráče s jednotlivými hráči (přihrávky na Cafú) 

útočná polovina 

(Robinho 3) • Adriano 2 

Ronaldinho 4 

Kaká 3 

Zé Roberto 3 

R. Carlos 1 

Juan 1 

obranná polovina Adriano 1 

Ronaldinho 3 

-------- Zé Roberto 3 ~ ------. 
Lucio 2 ~ 

Cafú 

• Dida 1 
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Obr. 25 Spolupráce hráče s jednotlivými hráči (přihrávky od Cafú) 

útočná polovina 

(Robinho 2) 

Ronaldinho 1 

Emerson 2 

(Gilberto Silva 1) 

obranná polovina 

Ronaldinho 2 

Juan 1 

• 

Cafú 

Kaká 1 

Cafú 

• 
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-
Při přijatých přihrávkách nejvíce spolupracoval na obranné polovině 

s Ronaldinhem a se Zé Robertem(viz obr. 24). Na útočné polovině spolupracoval se 

všemi záložníky stejně často. To vyplývá z toho, že si brazilští záložníci často měnili 

své pozice. 

Při rozdaných přihrávkách nejvíce spolupracoval na obranné polovině se Zé 

Robertem. Na útočné polovině spolupracoval hlavně s pravým krajním záložníkem 

Kaká a opět se Zé Robertem(viz obr. 25). Cafú nejčastěji přihrával na krátkou 

vzdálenost a spolupracoval s nejbližšími spoluhráči. Úspěšnost rozdaných přihrávek 

byla 82,7%. 

Zambrotta utkání ve skupině Česká republika- Itálie 

Bylo to poslední utkání ve skupině. Itálii stačila kjistotě postupu remíza. Itálie 

nastoupila v rozestavení 4-4-2, které se v určitých částech hry měnilo na 4-3-2-1. 

Zambrotta nastoupil na pozici pravého krajního obránce a odehrál celý zápas. Tým 

České republiky nastoupil v rozestavení 4-5-1. Zápas výrazně ovlivnilo vyloučení 

Poláka ve 45+2. minutě. 

Graf 3 Způsob bránění 
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Z obranných herních činností jednotlivce Zambrotta v tomto utkání nejčastěji 

využíval obsazování těsné, a to nejvíce v zóně 1, kde tak učinil pětkrát, 3krát v zóně 2 a 

v zóně 5 také třikrát. 

Z obranných kombinací zajišťoval Cannavara, a to dvakrát v zóně, 6 jednou při 

odkopu brankáře soupeře a jednou při souboji Cannavara s dvěma protihráči, v zóně 

jedna zajišťoval Cannavara, který bránil Baroše. Zesílené obsazování hráče(zdvojování) 

využil v tomto zápase sedmkrát, kdy spolupracoval se záložníky, jednou s Gattusem 

v zóně 3 a dvakrát s Camoranesim v zóně 1. S Cannavarem spolupracoval při této 

činnosti nejvíce, a to třikrát v zóně pět a jednou v zóně dva. 

Obr. 26 Obranná činnost- bránění volné 

• 

Klíčové body: 

Neopuštění prostoru 

12:38 Popis situace 
Pla!il 

® Nedvěd postupuje driblinkem z vlastní poloviny. 

Přihraje k postranní čáře. Zambrotta se vrací a 

kontroluje hráče u postranní čáry a neopouští 

prostor, aby nemohl Nedvěd pokračovat sám na 

branku Itálie. Jakmile Nedvěd přihraje, 

Zambrotta uzavře prostor u postranní čáry a 

Plašila brání Gattuso . 

Postavení Zambrotty - vzad běží v bočném postavení čelem k Plašilovi, tím vidí 

hráče a je připraven na běžecký souboj s ním 
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Obr. 27 Obranná činnost- bránění těsné 

Klíčové body: 

3:52 Popis situace 

Odkop Nesty se po sérii soubojů a odrazů 

dostane ke Grygerovi. Ten z prvního dotyku 

přihraje za obranu Italů. Zambrotta před 

pokutovým územím brání Baroše těsně, protože 

se jedná o nebezpečný prostor okolo pokutového 

území. 

Postavení Zambrotty- stojí před hráčem, aby nemohlo dojít k přihrávce do nohy 

(kdyby následoval centr za Zambrottu, má dostatek času 

přesunout se a bránit Baroše) 

Obr. 28 Obranná činnost - zajišt'ování 

Jankulovski 57:26 Popis situace 

Klíčové body: 

Čtení hry 

• 

Vysoký odkop odskočil u středového kruhu a 

Cannavaro vystupuje z obranné linie a 

podstupuje souboj se dvěma protihráči. Tento 

souboj prohraje, ale odražený míč získá 

Zambrotta. V této situaci není nejdůležitější, aby 

Cannavaro vyhrál osobní souboj. Důležité je 

získat odražený míč. To se díky dobrému 

postavení Zambrotty podařilo. 

Včasné uzavření prostoru za Cannavarem 
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Obr. 29 Obranná činnost- zdvojování 

• 

Klíčové body: 

Pirto ~ 
00 

Zambrol~~ t:Íj 
Gattuso~ 

" Baroš @1 ~ 
& -'! &® 

Cannavaro ~ , &, 

21: 13 Popis situace 

Záložník soupeře přihraje do prostoru na Baroše, 

který je bráněn Cannavarem. Baroš vedl míč 

k postranní čáře, a v tu chvíli ho Zambrotta 

zdvojuje s Cannavarem. Baroš nemůže z této 

situace vyjít vítězně. Z jedné strany je limitován 

postranní čárou a z druhé Zambrottou a 

Cannavarem. 

Spolupráce hráčů - Cannavaro brání zezadu, Zambrotta ze středu hřiště 

Bránění volné využíval nejčastěji kolem půlící čáry(viz obr. 26). Nejvíce však 

v tomto utkání využíval bránění těsné. To hlavně okolo pokutového území a v něm( viz 

obr. 27), dále pak při presinkových situacích, a to po celém hřišti. Zajišťoval pouze 

s Cannavarem, typická situace je znázorněna na obr.28. Zdvojování uplatňoval 

výhradně u postranní čáry s velkou úspěšností v konstruktivním odebírání míče. 

Obr. 30 Útočná činnost- výstavba útoku 

• 

Pirto 

• 

f:::.};ttuso 
-"'® 

19 .6. 

Nesta 

1: ll Popis situace 

Pirlo přenesl hru přes Nestu na Zambrottu. Ten se 

kličkou do středu zbavil bránícího hráče a postupoval 

driblinkem vpřed. Poté byl zdvojen hráči soupeře a 

přihrál k postranní čáře Gattusovi. Zambrotta naběhl 

za obránce, ovšem jeho náběh již nebyl využit. 

Klíčové body: Ochota podstoupit osobní souboj 

Orientace ve zhuštěném prostoru 
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Obr. 31 Útočná činnost- vedení útoku 

I 
I----- - ---+@) 

21:35 Popis situace 

Pirlo přihrál Zambrottovi, který má před sebou volný 

prostor a postupuje vpřed. Přistupuje k němu 

obránce. Přihraje zpět Tottimu, ten nemůže 

pokračovat k brance a přihraje do středu Pirlovi. 

Zambrotta po zpětné přihrávce pokračuje v pohybu a 

zabíhá za obránce. Pirlo vyšle přihrávku na 

Pirfo Zambrotta Zambrottu do poutového území, kde ji Zambrotta 

zpracuje a centruje před branku . 

• 
Klíčové body: Náběh - za zády obránců 

Timing náběhu 

Tabulka 3 Osobní souboje 

Vyhrané Prohrané 
Útočné 3 1 

Obranné 
Konstruktivně 5 o 
Destruktivně 5 

Útočné souboje absolvoval čtyři, z toho tři úspěšně. Bylo to v dvakrát v zóně 2 a 

dvakrát v zóně 1, kde byl jednou neúspěšný. 

Obranných osobních soubojů podstoupil 1 O (viz tab. 3). Ani jeden souboj 

Zambrotta neprohrál. Z destruktivních byly dva souboje hlavičkové, třikrát vyhrál 

souboj, ale dvakrát odkopl míč pouze na soupeře a jednou do zámezí. Z konstruktivních 

byly tři souboje hlavičkové a dva po zemi. 
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Obr. 32 Zásahy hráče do hry v jednotlivých zónách hřiště 

S~R ÚTOKU 

Sx i 11x 19x 1 13x 

_ - ~ ~- -t~~~~~~ : -~ ~ ~~~~:-~ ~r ~ ~~ _ _ __ 
o I o o 1 1 

! ; 
..,__ _ __,,,,,,, ................ \ .......................... ......... ... ............... .. ...................... ........................ J .......................... L----1 

1 o o 1 o o 

Z obr. 32 vidíme převažující činnost na obranné polovině(39 zásahů) nad útočnou 

(18 zásahů). 
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Obr. 33 Spolupráce hráče s jednotlivými hráči (přihrávky na Zambrottu) 

útočná polovina 

obranná polovina 

Pirlo 6 

Canavaro 5 

• Totti 1 

Camoranesi 4 

Gattuso 3 

\ 
Zambrotta 

Totti 3 

Gattuso 5 

• 

Nesta 1 
(Materazzi 1) 

Camoranesi 1 

(Barone 2) 

I 
Zambrotta 

/ 

Buffon 2 
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________________ ............ 

Obr. 34 Spolupráce hráče s jednotlivými hráči (přihrávky od Zambrotty) 

útočná polovina 

obranná polovina 

Perrotta 1 

Grosso 1 

Materazzi 1 

• 
Totti 3 

\ Camoranesi 7 

Gattuso 4 

• 

Zambrotta 

Totti 1 

Buffon 3 
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Při přijatých přihrávkách nejvíce spolupracoval na obranné polovině 

s Cannavarem, který se po zranění Nesty přesunul na pravého středního stopera, a se 

středovými záložníky Gattusem a Pirlem. Na útočné polovině nejvíce spolupracoval s 

Gattusem, Pirlem(viz obr.33). 

Při rozdaných přihrávkách nejvíce spolupracoval na obranné polovině 

s Gattusem, Pirlem a Camoranesim. Na útočné polovině spolupracoval nejvíce s pravým 

krajním záložníkem Camoranesim(viz obr.34). Úspěšnost rozdaných přihrávek byla 

85,4 %. 
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Lahm utkání o 3. místo Německo -Portugalsko 

V utkání o třetí místo Lahm nastoupil v základní sestavě. Německý tým 

nastoupil v rozestavení 4 - 4 - 2, ve kterém Lahm zaujal pozici pravého krajního 

obránce. 

Graf 4 Způsob bránění 

r-- - --- --- - ----~--

: • způsob bráněn! 
L __ _ - --

14r-----------------------------------------------~ 

12r------------------------------------~ 

10r-------------------------------------~ 

Sr---------------------------------------

6+---------------1 
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2 

o 
volné těsné 

obsazování hráče 
zajišťován! zdvojován! 

Z obranných herních činností jednotlivce nejčastěji využíval Lahm v tomto 

utkání obsazování těsné, a to pouze v zóně 2, kde tak učinil pětkrát a dvakrát v zóně 1. 

Z obranných kombinací nejčastěji spolupracoval při zajišťování s pravým 

krajním záložníkem Schneiderem, a to shodně dvakrát v zóně 1 a 2 a jednou v zóně 5. 

Se středním záložníkem Fringsem to bylo čtyřikrát, z toho dvakrát v zóně 2 a jednou 

v zónách 1 a 5. Dvakrát tak učinil se stoperem Nowotnym v zónách 1 a ll. Jednou 

zajišťoval a Kehlem v zóně 2. 
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Obr. 35 Obranná činnost- bránění volné 

N.Valente 
® 

30:40 Popis situace 

Simao přebere u postranní čáry míč a postupuje 

na Lahma, který k němu přistoupil. Simao je 

v útočné činnosti podporován N. Valentem, jenž 

mu nabíhá za zády( tandem) k postranní čáře. 

V šedě označeném kruhu dojde k přehrání 

útočících hráčů mezi Fringsem a Lahmem. Lahm 

volně brání nejprve Simaa a poté N. Valenteho. 

Simao postupuje na Fringse a přihraje do pokutového území na Deca. 

Klíčové body: Komunikace s Fringsem 

Volné bránění hráče a zároveň bránění prostoru 

Obr. 36 Obranná činnost- bránění těsné 

N.Valente 
® 

o~ ~·tJ 
D. o .& 11~® 

Nowotny Lahm t1." . ~ 

34:56 Popis situace 

Simao postupuje driblinkem na Nowotneho a 

Lahma. Je podporován N. Valentem, který mu 

nabíhá z tandemu. Nowotny a Lam vyřeší tuto 

situaci správně, když donutí Simaa k přihrávce 

do strany na N.Valenteho. Lahm je na tuto 

variantu připraven a skluzem zblokuje centr N. 

Val{mteho. 

Klíčové body: Komunikace s Nowotnym 

Postavení Lahma- bočné postavení, připraven vyběhnout N. Valenteho 

Sledovat míč - nereagovat na klamavé pohyby soupeře 
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Obr. 37 Obranná činnost- zajišťování 

C.Ronaldo 

Kshl~ 
FringsA / 

® Simao 
Janeen &Nawotny ~-- @ o ~""®. 

Me!zelder Lahm )@ . .,,. .... 
-· 

Klíčové body: Včasné zaujetí pozice 

10:29 Popis situace 

Kehl prohraje souboj s C. Ronaldem a ten 

postupuje k pokutovému území. Nowotny 

vystoupil z obranné linie a je zajišťován 

Lahmem a Metzelderem. C. Ronaldo udělá 

kličku do prostoru Lahma a přihraje Simaovi. 

Lahm se nestačí přesunout a Simao odcentruje. 

Po zajištění okamžitě bránit ve svém prostoru 

Obr. 38 Obranná činnost -zdvojování 

.. 

Deca. 

C.Ronaldo 
S neide~ ~co 

0
@ 

-~~~g:.As\·\~~ J 
.,., I ,J 

I .. 

.&,'ul 
Li 

La hm 

• 

74:18 Popis situace 

C. Ronaldo obdržel přihrávku a postupuje na 

Lahma, ten před ním ustupuje. Lahm má dobré 

postavení vzhledem k postupu C. Ronalda a je 

připraven na běžecký souboj. Ze středu hřiště se 

vrací Frings a společně s Lahmem zdvojili C . 

Ronalda. Ten nemůže postupovat do středu 

hřiště, proto míč zasekne a přihraje zpět na 

Klíčové body: Postavení Lahma- bočné postavení(připraven na běžecký souboj) 

Spolupráce s Fringsem 

Bránění volné využíval nejčastěji při útoku po své straně, má-li útočící hráč míč 

pod kontrolou(viz obr. 35). Dále toto bránění využíval při bránění u půlící čáry, kdy 

přistoupil k hráči, aby nemohl dostat přihrávku a pak se vrátil zpět vykrývat prostor. 

Nejvíce bránil těsně při situacích kolem pokutového území(viz obr. 36), také při 
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presinkových situacích . Takto také brání, je-li možno přihrát na útočícího hráče(Lahm 

dobře anticipuje a vyhodnocuje tyto situace). Zajišťoval při odkopu od soupeřovy 

branky a při útoku vedeném středem, kdy takto zajišťoval Nowotneho. Lahm se svými 

spoluhráči nejčastěji zdvojoval v prostorech u postranní čáry. 

Obr. 39 Útočná činnost- výstavba útoku 

Klíčové body: Přesná přihrávka 

9:47 Popis situace 

Nowotny přihrál hlavou Lahmovi, který 

z prvního dotyku nahrál do středu Kehlovi, ten 

po zpracování Schneiderovi. Schneider vrátil na 

Lahma, jenž naznačil odkop, a přihrál kolmou 

přihrávku na Kloseho. 

Orientace ve zhuštěném prostoru 

Naznačení odkopu- bránící hráč reaguje otočením 

Obr. 40 Útočná činnost- vedení útoku 

\ "'-......._ 
\ @ 
\ Klose 

\ 
\ 

' \ 
\ 

@.._ !::::. 
Schnider 

® 
La hm 

59:54 Popis situace 

Schweinsteiger postupuje driblinkem na 

polovinu soupeře. Lahm nabíhá po pravé straně 

bráněn záložníkem soupeře. Schweinsteiger 

přihraje vlevo Schneiderovi, který z prvního 

dotyku poslal míč do prostoru, kam naběhl 

Klose. Ten odcentruje až na vzdálenější roh 

pokutového území, kam naběhl Lahm, a z voleje 

střílí. 

Klíčové body: Vykrytí prostoru (označeno sědě) 

Střela z voleje - správné postavení(položení se do střely) 
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Obr. 41 Útočná činnost- vedení útoku' 

• 

3:12 Popis situace 

Lahm přihraje Schneiderovi, který zpracuje a 

přihraje míč do volného prostoru.Lahm po 

přihrávce okamžitě nabíhá do volného prostoru. 

Svojí rychlostí přesprintuje Nuna Valenteho. 

V alentemu nezbývá než Lahma faulovat. 

Klíčové body: Náběh do volného prostoru 

Rychlost Lahma 

Spolupráce hráčů 

Lahm odehrál utkání ve skupině proti Kostarice na levé straně obranné čtveřice a 

napravo v utkání o třetí místo proti Portugalsku. Při výstavbě útoku zaujímal a 

vyhledával takovou pozice, aby se s ním vždy dalo spolupracovat. Nabízel se a 

roztahoval hřiště do šířky. Nejčastěji spolupracoval s Nowotnym při přenášení těžiště 

hry, aby rozpohybovali obranný blok soupeře. 

V utkání ve skupině byl při vedení útoku velice aktivní. Při spolupráci se 

Schweinsteigerem nejčastěji využívali náběhu za zády(tandem). Po této spolupráci také 

padl první gól šampionátu. Tato činnost dělala hráčům Kostariky problémy po celý 

zápas a byla pro ně těžko bránitelná. V utkání o třetí místo ukázal Lahm, jak je důležité 

podporovat útočnou činnost v pokutovém území soupeře(viz.obr. 40). 

Tabulka 4 Osobní souboje 

Vyhrané Prohrané 

Utočné 1 2 

Obranné Konstruktivně 4 3 
Destruktivně 3 
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Všechny tři útočné osobní souboje podstoupil v zóně 1, z nichž dva souboje 

prohrál a jeden vyhrál. 

Zambrotta v tomto utkání podstoupil 10 obranných osobních soubojů. 7 

vyhraných a 3 prohrané(viz. tab. 4). Ze tří prohraných soubojů byly dva souboje takové, 

že Lahm nechal přes sebe odcentrovat hráče. U destruktivně vyhraných soubojů dvakrát 

zblokoval centr soupeře a jednou odkopl míč do zámezí. U konstruktivně vyhraných 

soubojů dvakrát odebral míč skluzem a dvakrát vyhrál hlavičkový souboj. 

Obr. 42 Zásahy hráče do hry v jednotlivých zónách hřiště 

S~R ÚTOKU 

6 X 7 X 11 X I 8 X 
~ 1-------, ..................... i ................................................... ............................................... t ........................ ,.---~ 

1x i 3x i 2x 
I I 

•••••••••• •• •••• •••••••• •••••••• ••••••• •••••••• ; ................................. . ••••••••••••••• ............................................. fo ........... ••••••••••• ....... ................... . 

o 1 o o 1 

1------'·····················i··················································· ·· ······· ·· ········· ·· · ······· · ··········· ····+· ·· · · ····· · · ·· · · ···· · · ·L--~ 

o 1 o o 1 o 

Z obr. 42 vidíme převažující činnost na obranné polovině(24 zásahů) nad útočnou 

(15 zásahů). 
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Obr. 43 Spolupráce hráče s jednotlivými hráči (přihrávky na Lahma) 

útočná polovina 

Schweinsteiger 3 
..........__ 

Kehl 2 

obranná polovina 

• 

• 

Schnider 3 

Frings 1 

(Hanke 1) 

Nowotny2 
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Obr. 44 Spolupráce hráěe s jednotlivými hráěi (přihrávky od Lahma) 

útočná polovina 

Klose 1 
• 

La hm 

obranná polovina 

Schweinsteiger 4 

..______ Frings 3 
Ke.;-;--_ 

La hm 

Kahnl 
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Při přijatých přihrávkách nejvíce spolupracoval na obranné polovině se středním 

záložníkem Fringsem. Na útočné polovině nejvíce spolupracoval se záložníky 

Schneiderem a Schweinsteigerem(viz obr. 43). Tito dva krajní záložníci si měnili své 

strany, proto měl Lahm s oběma stejný počet přihrávek. 

Při rozdaných přihrávkách nejvíce spolupracoval na obranné polovině se 

stoperem Nowotnym a záložníky Schweinsteigerem, Kehlem a Fringsem. Na útočné 

polovině spolupracoval nejvíce se Schweinsteigwrem(viz obr. 44). Úspěšnost 

rozdaných přihrávek byla 84,6 %. 

Cafú osmifinálové utkání Brazílie - Ghana 

Brazílie nastoupila v základním rozestavení 4-4-2. ·Cafú nastoupil na pozici 

pravého krajního obránce a odehrál celý zápas.Ve 45. minutě se podílel na rychlém 

protiútoku Brazílie, při kterém adresoval finální přihrávku na gól Adriana. 

Graf 5 Způsob bránění 
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těsné zajišťováni zdvojováni 

Z obranných herních činností jednotlivce nejčastěji využíval Cafú v tomto utkání 

obsazování volné, a to nejvíce v zóně 2, kde tak učinil devětkrát, 3krát v zóně 3 a v zóně 

5 jednou. 
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Z obranných kombinací zajišťoval Lúcia, a to dvakrát v zóně 6 a jednou v zóně 

1. Zdvojování využíval nejčastěji v zóně 2, a to čtyřikrát, kdy takto spolupracoval 

s krajními(Kaká, Juninho) nebo střednúni(Zé Roberto, Emerson) záložníky. 

Obr. 45 Obranná činnost- bránění volné 

O, 21:53 Popis situace 
o', 

• 

',, Pappoe 

' •, ® 
& & 

Ronaldinho llj 
Cafú 

Pappoe převzal přihrávku od stopera. V tu chvíli 

k němu přistupuje Cafú. Jeho úmyslem není 

odebrat míč, jen donutit Pappoeho ke zpětné 

přihrávce, aby nemohl ohrozit branku Brazílie . 

Klíčové body: Postavení -bočné postavení, před hráčem zpomalit a snížit 

těžiště(lepší reakce na pohyb útočícího hráče) 

Obr. 46 Obranná činnost- bránění těsné 

72:25 Popis situace 
Muntari 

G.Silva &@{_o @ Pappoe Muntari přihrál Mensahovi, kterého těsně brání 

narážečce nepřesně vystřelí. 

Cafú. Ten odstrčí míč na Gyana Asamoaha, 

který přebere míč zády k brance. Není těsně 

bráněn, otočí se a narazí si s Mensahem, jenž je 

opět těsně bráněn Cafú. Mensah může pouze 

narazit míč, nemůže ho přijmout, protože nemá 

dostatek času ani prostoru. Gyan Asamoah po 

Klíčové body: Neumožnit příjem míče útočícího hráče 

Hra tělem 

Vytlačování útočníka 
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Obr. 47 Obranná činnost- zajišt'ování 

~ '·, 
Ronaldinho , 

A@A&Ipiah 
u ~@ Muntari 

Gyan AsamoahG), A 

& ~ L2'J.caro 
Juan "'-.,.. Lůcio / 

• 

77:25 Popis situace 

Ronaldinho prohrál u půlící čáry souboj. 

Odražený míč směřuje na Lúcia a Muntariho, 

kteří svedou hlavičkový souboj. Již ve chvíli, 

kdy míč směřuje na Lúcia a Muntariho, na toto 

reaguje Cafú zajištěním Lúcia, aby v případě 

neúspěšného souboje nebyla ohrožena branka 

Brazílie. 

Klíčové body: Včasné zaujetí pozice pro zajištění 

Předpokládat prohrání souboje 

Obr. 48 Obranná činnost- zdvojování 

Pappoe 
Kaká,& ® 

Gyan Asamoa~ Cafú &\\ 
Lúcio ~ \ 

~ 

4~ 

46:29 Popis situace 

Pappoe přihrál přes Cafú do prostoru, kam 

seběhl Gyan Asamoah bráněn Lúciem. Když je 

Cafú překonán přihrávkou, okamžitě pomáhá 

Lúciovi zdvojovat Gyana Asamoaha. Gyan 

Asamoah přihrává do vápna Muntarimu, ale tuto 

přihrávku zblokuje Cafú a zakládá útok Brazílie. 

Klíčové body: Okamžitý návrat a zdvojení hráče 

Spolupráce hráčů 

Bránění volné nejčastěji využíval u půlící čáry, kdy pouze přistupoval 

k útočícímu hráči a bránil ho tak, aby nemohl postupovat na branku Brazílie. Soupeř 

nejčastěji volil přihrávku zpět( viz obr. 45). Také takto bránil protihráče, měl-li míč pod 

kontrolou. Těsně obsazoval okolo pokutového území( viz obr. 46) a v něm. Také takto 
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brání, je-li útočící hráč zády k brance a okolo postranních a koncových čar. Zajišťoval 

pravého stopera, a to výhradně při útocích středem a při odkopu od soupeřovy branky. 

Nejvíce se podílel na zdvojování u postranních čar. 

Obr. 49 Útočná činnost- výstavba útoku 

Lúcio 

ll :58 Popis situace 

Dida rozehrál na Cafú. Ten zpracoval míč na 

prsa, ale je ihned atakován dvojicí bránících 

hráčů. Přihrál do středu Emersonovi a Brazílie 

pokračuje v útočné činnosti. 

Klíčové body: Individuální technika - zpracování míče 

Orientace v prostoru 

Obr. 50 Útočná činnost- vedení útoku 

Cafú 
®o 
lk.® Juninho 

®~L,J 
.,.~ 

s, 

• 

60:45 Popis situace 

Cafú si dvakrát narazil s Juninhem. Juninho přihraje 

do středu na Kaká. Ghaňané atakují Kaká a tím uvolní 

prostor u postranní čáry. Tam naběhl Cafú a 

v rychlosti přebral přihrávku od Kaká a 

tempodriblinkem postupuje k pokutovému území, 

odkud odcentroval. 

Klíčové body: Technika v rychlosti 

Přesná přihrávka 
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Obr. 51 Útočná činnost -vedení útoku 

14:55 Popis situace 

R.Carlos přihraje křižným pasem na 

6'-.. rozběhnutého Cafú. Ten si ze vzduchu míč 
Cafú 

6 'i'---<D 
6 
'i v _/" zpracuje a zároveň obchází bránícího hráče. 

® ,·'/ Klička je delší, je zdvojen druhým hráčem a 
Emerson • _, ·',' 

.· přijde o míč. 

Lúcio 

Klíčové body: Individuální technika- zpracování, kterým obchází bránícího hráče 

Timing - sladění křižného pasu a náběhu Cafú 

Při výstavbě útoku zaujímal pozici u postranní čáry(viz.obr. 49), čímž roztahoval 

hřiště do šířky. Neustále se nabízel pro přihrávku, v této části hry byl velice aktivní. 

Když ho spoluhráči nevyužili, svým postavením odlákal protihráče, čímž vytvářel další 

herní varianty pro své spoluhráče. 

Při činnosti vedení útoku nejčastěji spolupracoval se záloŽlll'kem, který se 

pohyboval po pravé straně. Při variabilní hře Brazílie se na tomto postu hráči během 

utkání často měnili. Cafú neustále podporoval svými náběhy spoluhráče v útočné 

činnosti. 

Tabulka 5 Osobní souboje 

Vyhrané Prohrané 
Útočné 1 2 

Obranné 
Konstruktivně 2 

2 
Destruktivně 2 
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Útočné osobní souboje podstupoval pouze v zóně čtyři, kde nehrozilo okamžité 

nebezpečí při ztrátě míče. Ze tří soubojů dvakrát vyhrál a jednou byl poražen. 

Cafú v tomto utkání podstoupil pouze 6 obranných osobních soubojů, to však 

vyplývalo ze způsobu hry mužstva Brazílie v obranné fázi. Krajní záložníci mužstva 

soupeře napadali a bránili záložníci Kaká a Ronaldinho, zatímco Cafú neopouštěl 

prostor v obranné čtveřici. 

Obr. 52 Zásahy hráče do hry v jednotlivých zónách hřiště 

SM1íR ÚTOKU 

4 X 14 X 26 X I 3 X 
,----..., ..................... !··················································· ···············································f························-r---___,h 

2x I 1x lsx 
! ! ············ ........................... ········r················ ............................................................................. t··········· ··········· ........................ . 

o 1 o o 1 

.__ __ _,,·····················i··················································· ............................................... 4 ........................ ..._ _ ___,t-' 

o 1 o o 1 o 

Z obr. 52 vidíme převažující činnost na obranné polovině(35 zásahů) nad útočnou 

(23 zásahů). 
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Obr. 53 Spolupráce hráče s jednotlivými hráči (přihrávky na Cafú) 

útočná polovina 

Ronaldo 2 

Ronaldinho 3 

R. Carlos 1 ---Emerson 2 

obranná polovina 

Ronaldinho 1 

• 
Adriano 3 

(Juninho 5) 

(Ricardinho 2) 
\ 

Kaká 8 

Zé Roberto 1 ~ \ 

~Cafú 

(Juninho 2) 

Kaká 2 

l 

• Dida 4 
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Obr. 54 Spolupráce hráče s jednotlivými hráči (přihrávky od Cafú) 

útočná polovina 

Ronaldo 1 

Ronaldinho 2 

Emerson 3 

(Gilberto Silva 2) 

obranná polovina 

Emerson 2 

• Adriano 2 

(Juninho 6) 

Kaká 7 

(Ricardinho 2) 

Zé Roberto 2 

Cafú 

Adriano 1 

(Juninho 6) Kaká 6 

Lucio 3 

• 
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Při přijatých přihrávkách nejvíce spolupracoval na obranné polovině se stoperem 

Lúciem a brankářem Didou, se kterými se podílel na výstavbě útoku. Na útočné 

polovině nejvíce spolupracoval s pravým záložníkem Kaká(viz obr. 53). 

Při rozdaných přihrávkách nejvíce spolupracoval na obranné polovině s Kaká a 

po střídání i s Juninhem. Na útočné polovině spolupracoval nejvíce s pravým krajním 

záložníkem Kaká a opět se střídajícím Juninhem(viz obr. 54). Cafú nejčastěji přihrával 

na krátkou vzdálenost a spolupracoval s nejbližšími spoluhráči. V tomto utkání měl 

Cafú velké procento úspěšnosti rozdaných přihrávek. Ze zkažených přihrávek to byly 

hlavně centry, které nenašly adresáta. Jinak úspěšnost rozdaných přihrávek byla 90 %. 

Zambrotta finálové utkání Itálie- Francie 

Ve finálovém utkání nastoupil Zambrotta v základní sestavě a odehrál120 

minut. Italský tým nastoupil v rozestavení 4-4-1-1, ve kterém Zambrotta zaujal pozici 

pravého krajního obránce. 

Graf 6 Způsob bránění 

12 ~---------------

10 r-------------~ 

8 

6 

4 

2 

o 
volné obsazováni hraee těsné zajišťováni zdvojováni 
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Z obranných herních činností jednotlivce nejčastěji využíval Zambrotta v tomto 

utkání obsazování těsné, a to nejvíce v zónách 2 a 5, kde tak učinil pětkrát, 2krát v zóně 

1 a v zóně 9 jednou. 

Z obranných kombinací nejčastěji spolupracoval při zajišťování s Cannavarem, 

a to dvakrát v zóně 1, dvakrát v zóně 5 a jednou v zóně 6. Při zdvojování nejčastěji 

spolupracoval s Cannavarem a to pětkrát z toho čtyřikrát v zóně 1 a jednou v zóně 2. 

Dále dvakrát zdvojoval s Gattusem a jednou s Iaquintou. 

Obr. 55 Obranná činnost- bránění volné 

Klíčové body: 

30:17 Popis situace 

Henry si odstaví Gattusa a postupuje na 

Zambrottu. Zambrotta je připraven na běžecký 

souboj ve směru postupu Hemyho. Ten míč 

zasekne a přihraje do středu Maloudovi, který je 

ztrojen a pouze slabě vystřelí do náruče Buffona. 

Postavení Zambrotty - bočné postavení(připraven na běžecký souboj), 

snížené těžiště - reakce na zaseknutí Hemyho 

Obr. 56 Obranná činnost- bránění těsné 

Abidal 

~~ 
Cemoranesi : 

Malouda : 
®' & \+ 

Zambrolla ~ rJ) 

li.} 

li 

53:52 Popis situace 

Abidal přihraje do prostoru Kalousovi, jenž je 

těsně bráněn Zambrottou. Zambrottova činnost 

je správná, uzavřel Maloudu k postranní čáře. 

Ten míč zasekl do středu hřiště a ihned zasekl 

zpět k postranní čáře. Na to Zambrotta 

zareagoval otočením se a poté se snažil skluzem 
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vypíchnout míč. Byl neúspěšný a Malouda vyslal finální přihrávku před italskou 

branku. 

Klíčové body: 

Snížené těžiště při změně směru 

U stát souboj - neúspěšný skluz = vyřazení se ze hry 

Obr. 57 Obranná činnost- bránění těsné 

Henry 

Ribéry 0~ &,Gattuso 
@ I 1Íi)\ 

Grosso : .~1dane 
_& / Cannavaro 

' 

zbiOI<ov 

Vieira 

ambrotta 

53:52 Popis situace 

Henry vyšle kolmou přihrávku za obranu, kam 

naběhl Ribéry a centruje. Centr je zblokován 

Materazzim. Zambrotta sleduje hráče s míčem a 

kontroluje nabíhajícího Vieiru za sebou. 

Klíčové body: 

Kontrola nabíhajícího hráče 

Útočící hráč se nesmí dostat před obránce 

Obr. 58 Obranná činnost- zajišt'ovánf 

Materazz1 

so•boj ffenry-Zam ·otta 

Klíčové body: 

Čtení hry 

Zambrottova rychlost 

Práce tělem - dostat se před Henryho 

20:26 Popis situace 

Zidane přihraje ze středu na hrot Henrymu. 

Cannavaro se v ten moment otáčí a nestihne 

zareagovat na tuto přihrávku. Ve chvíli, kdy 

Zidane přihraje, Zambrotta okamžitě zajišťuje 

Cannavara, Henry si pustil míč a Zambrotta 

s ním svedl běžecký souboj. Zambrotta se dostal 

před Henryho, který ho v pokutovém území 

fauloval. 
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Obr. 59 Obranná činnost- zdvojování 

• 

Abidal 

® 
o• 

I 
I 

O Malouda 

O 
Zambrotta }_, · 

A ~.u 
Materazzi &i 

CannaYaro 

• 

20:26 Popis situace 

Abidal nakopl dlouhý míč na Maloudu, který je 

zdvojen Zambrottou a Cannavarem. Malouda chce 

zpracovat míč, ale je zcela bez šance. Z jedné 

strany je omezen postranní čárou a z druhé je 

bráněn Zambrottou a Cannavarem. 

Klíčové body: 

Čtení hry 

Včasná spolupráce hráčů 

Zavření Maloudy k postranní čáře 

Bránění volné využíval při útoku vedeném po své straně(viz obr. 55), kdy 

vytlačoval útočící hráče podle situace do méně nebezpečných prostor. Dále toto bránění 

využíval při bránění protihráče, má-li míč pod kontrolou. Také takto bránil při situacích, 

kdy před ním aktivně napadali záložníci a Zambrotta volně bránil hráče za nimi. 

Nejvíce bránil těsně při situacích, kdy došlo k centru z opačné strany(viz obr. 56), dále 

pak při presinkových situacích, a to po celém hřišti. Zajišťoval nejčastěji při 

hlavičkových soubojích Cannavara. Toho také zajišťoval při souboji Cannavara ve 

středu hřiště. Zambrotta se svými spoluhráči výhradně zdvojoval v prostorech u 

postranní čáry. 
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Obr. 60 Útočná činnost- výstavba útoku 

Gross o 

® ...... 
Má1buda 

Gattuso ~' 
... ... ... .... ... ... Zambrotta ~ 

.• ,,@ ._ Ribéry it.@ 
Pirlo '· · -.®.._ . ..@.) 

Cannavaro 

16:30 Popis situace 

Gattuso vybojoval míč u postranní čáry a v tísni 

jej přihrál zpět Zambrottovi. Toho agresivně 

brání Ribéry. Zambrotta míč udrží a obehraje 

Ribéryho. Následuje přihrávka na 

Camoranesiho. Útok může pokračovat přes 

• dispečera Pirla až k levému obránci Grossovi. 

Klíčové body: Individuální technika 

Krytí míče tělem 

Obr. 61 Útočná činnost- vedení útoku 

38:33 Popis situace 

• 

f: _,.. @{zambr01ta 

Italové vybojovali míč uprostřed vlastní poloviny . 

Camoranesi přihrál na rozběhnutého Zambrottu. Ten 

přehrál v souboji 1 na 1 Abidala a postupoval vpřed. 

Když neměl Zambrotta dostatečnou podporu svých 

spoluhráčů a byl bráněn třemi hráči, přehodnotil 

situaci. Zasekl míč a přihrál zpět Camoranesimu. 
(tjp 

Camoranesi 

• 

Klíčové body: Individuální technika 

Ochota podstoupit osobní souboj 

Vyhodnocení situace- neztratit míč 
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Při výstavbě útoku Itálie nebyl Zambrotta hlavním článkem. Grosso si na druhé 

straně obranné čtveřice počínal aktivněji. Na většině útoků se podílel právě Grosso a 

hlavně dispečer italského celku Pirlo, který se zatahoval až mezi střední obránce a 

zahajoval útoky Itálie. Zambrotta spolupracoval se svými spoluhráči převážně na 

pomocných přihrávkách, aby rozpohybovali obranný blok soupeře. 

V činnosti vedení útoku Zambrotta nejčastěji spolupracoval se středními 

záložníky Pirlem, Gattusem a pravým záložníkem Camoranesim. Také využíval svoji 

individuální techniku a snažil se překonat hráče soupeře individuálně. Podpora náběhem 

nebyla tolik častá. Na to měl vliv průběh a důležitost utkání. Ve sledovaném utkání ve 

skupině stačila Itálii remíza na postup ze skupiny a také skutečnost důležitosti 

finálového utkání, kdy obě mužstva vycházela ze zajištěných obran. 

Tabulka 6 Osobní souboje 

Vyhrané Prohrané 

Utočné 2 o 
Obranné Konstruktivně 4 8 

Destruktivně 7 

Útočné osobní souboje podstoupil v zóně 2 a 3 a oba souboje vyhrál. Jednou to 

byl vzdušný souboj a jednou souboj po zemi. 

Zambrotta v tomto utkání podstoupil 19 obranných osobních soubojů. ll 

vyhraných a 8 prohraných(viz.tab. 6). Většinu soubojů vyhrál destruktivně, tzn. pouze 

přerušil akci soupeře nebo nepřesně přihrál. To vyplývá z dobré organizace hry 

francouzského mužstva. 
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Obr. 62 Zásahy hráče do hry v jednotlivých zónách hřiště 

S~R ÚTOKU 

' 

7 X 9 X 22 X i 9 X 
! 

t------,·····················; ................................................... ............................................... ~· · ·· ·· ··················..------1 

1 x ! 1 x I Sx 
I I ...................................... ........ , .................................. ............... ················ ............................. t··········· ........... ················ .......... . 

o 1 o o 1 

t-----'·····················; ................................................... ··············································+·······················.L-----i 

o 1 o o i o 

Z obr. 62 vidíme převažující činnost na obranné polovině(37 zásahů) nad útočnou 

(17 zásahů). 
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Obr. 63 Spolupráce hráče s jednotlivými hráči (přihrávky na Zambrottu) 

útočná polovina 

• 

(De Rossi 2) 

(Iaquinta 2) 
Camoranesi 3 

Gattuso 3 

\ 
Zambrotta 

obranná polovina 

(Iaquinta 1) 

~ 
Pirlo 5 Gattuso 4 

Camoranesi 2 

I -
-. Zambrotta Materazzi 2-------• 

Canavaro ý 

• Buffon 3 
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Obr. 64 Spolupráce hráče s jednotlivými hráči (přihrávky od Zambrotty) 

útočná polovina 
• 

Toni 1 

(laquinta 2) 

obranná polovina 

Totti 1 

Camoranesi 1 

Zambrotta 

(De Rossi 2) 

" Camoranesi 3 

Gattuso4~/ 
Pirlo 2•4--------~----.;::::s"J. 

Canavaro 4 
Zambrotta 

• 
Buffon 3 
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Při přijatých přihrávkách nejvíce spolupracoval na obranné polovině se stoperem 

Cannavarem a středními záložníky Pirlem a Gattusem. Na útočné polovině nejvíce 

spolupracoval s Camoranesim a Gattusem(viz obr. 63). 

Při rozdaných přihrávkách nejvíce spolupracoval na obranné polovině s Cannavarem a 

Gattusem. Na útočné polovině spolupracoval nejvíce se středními záložníky Gattusem a 

Pirlem(viz obr. 64). Úspěšnost rozdaných přihrávek byla 75%. 
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5 Aplikace do praxe 

Na základě vybraných typických herních situací jsme sestavili soubor herních 

cvičení. Cvičení byla vytvářena tak, aby byla zachycena podstata typických nebo často 

se opakujících herních situací z pohledu hráčské funkce krajního obránce. 

U předkládaných herních cvičeních jsme nejprve provedli nákres cvičení, poté 

jsme cvičení slovně popsali a zdůraznili klíčové body nácviku, na které by měl být 

kladen důraz. 

Průpravná herní cvičení jsou specifikována pro hráčskou funkci krajního 

záložníka a mohou posloužit pro individuální trénink této hráčské funkce. 

Obr. 65 Obranné postavení a poziční hra 

o 
3 

Popis cvičení: 

Postavení 1 

Obránci v mírném vysunutém postavení před 

obrannou linií vymezenou kužely. Útočící hráči 

vedou míč na obránce a snaží se překonat 

prostor mezi kužely. Přejde-li útočník vymezený 

prostor, zakončuje na branku. 

Postavení 2 

Obránce zpomaluje pohyb útočníka a vytlačuje 

ho do stran. Snaží se zamezit proniknutí prostorem mezi kužely a následně odebrat míč. 

Postavení 3 

Obránce obsazuje útočníka, který se snaží uvolnit zády k brance. Ten se snaží opět 

proniknout mezi kužely a vstřelit branku. 

Klíčové body nácviku: 

Správné postavení při obranném postoji- obranném střehu 

Agresivně a co nejrychleji konstruktivně získat míč pod kontrolu 

Obsazování soupeře a herního prostoru 
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Obr. 66 Obranné postavení a poziční hra 

Klíčové body nácviku: 

o 
o 

Popis cvičení: Obránci jsou připraveni za 

brankovou čárou, do akce se zapojí vždy dva 

obránci. Útočníci stojí dle obrázku a do akce 

jsou zapojeni vždy tři. Kombinace je zakončena 

přihrávkou do křídelního prostoru, odkud 

následuje centr do pokutového území. Úkolem 

vbíhající dvojice obránců je vyhrát osobní 

souboj a odehrát míč mimo pokutové území. 

Správné postavení při obranném postoji- obranném střehu 

Agresivita a důraz při osobním souboji 

Orientace v pokutovém území 

Obr. 67 Souboj 1 na 1 po přihrávce 

6. souboj.,. tl. 

l:::J::J:::.4 ~~ ::':':~ 00 o o 
oootl. tl. 

Popis cvičení: Dva kužely jsou od sebe vzdáleny 5 m 

jako branky vzdálené od sebe 10m. Hráč s míčem 

přihraje do protilehlého zástupu na nabíhajícího hráče. 

Přihrávající se stává obráncem. Útočník se po 

zpracování míče snaží fintováním oklamat obránce a 

přejít jeho základní čáru. Podaří-li se obránci 

konstruktivně odebrat míč, role se mění. V případě 

neukončení akce do 20 s trenér akci přerušuje. Hráči 

přechází do opačného zástupu. 

Klíčové body nácviku: 

Nácvik útočních herních činností jednotlivce - zpracování míče, vedení míče, obcházení 

soupeře 

Nácvik obranných herních činností jednotlivce - obsazování hráče s míčem, odebírání 

míče( snaha o konstruktivní odebrání míče). 
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Obr. 68 Útočná kombinace s útočníky a krajním záložníkem 

Popis cvičení: Hráči jsou rozestaveni podle 

svých postů. Kombinaci zahajuje hráč 3 

vedením míče, součastně hráč 4 si říká pohybem 

o přihrávku. Hráč 3 kolmo přihraje na hráče 4. 

Záložník 2 pohybem vytváří pozici pro 

sklepnutí míče. Hráč 4 sklepne míč prvním 

dotykem na hráče 2. Hráč 2 prvním dotykem 

<D přihraje do otevřeného prostoru na nabíhajícího 

hráče 1. Útočící hráči 4 a 5 si vymění pozice. 

Hráč 1 přihraje na nabíhajícího útočníka 5. Ten prvním dotykem přihraje do křídelního 

prostoru. Hráč 1 centruje do pokutového území. V pokutovém území se musí prosadit 

útočící hráči 4 a 5 proti jednomu střednímu obránci. 

Klíčové body nácviku: 

Přesná přihrávka a přesný centr 

Sladění náběhu a přihrávky(timing) 

Vysoká rychlost provedení 

Obr. 69 Útočná kombinace se středním obráncem a následným centrem 

Popis cvičení: Hráči jsou rozestaveni podle 

svých postů. Levý krajní obránce si h'ká 

pohybem o míč. Akci zahajuje hráč 3 přihrávkou 

na hráče 1. Ten přihraje kolmou šikmou 

přihrávku na hráče 2, který prvním dotykem 

vrací míč na hráče 3. Hráč 3 vyšle kolmou 

přihrávku na hráče 5, který si jde pohybem pro 

míč. Ten buď prvním dotykem, nebo po 

zpracování přihraje na hráče 4, který vyšle 

nahrávku na krajního obránce. Hráč 1 míč zpracuje a krátce vede a odcentruje do 

pokutového území na nabíhající hráče 4 a 5. Hráči 2 a 3 obsazují levý a pravý prostor na 

odražený míč. 
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Klíčové body nácviku: 

Přesná přihrávka a přesný centr 

Sladění náběhu a přihrávky(timing) 

Spolupráce hráčů 

Obr. 70 Souboj 1 na 1 v křídelním prostoru 
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Popis cvičení: Útočící hráč postupuje v křídelním 

prostoru na bránícího krajního obránce. V šedě 

označeném prostoru svedou hráči osobní souboj. 

Přejde-li útočící hráč, odcentruje do pokutového území 

na spoluhráče, který zakončuje. Získá-li bránící hráč 

míč pod kontrolu, vyveze míč a přihraje ho do 

křídelního prostoru na nabíhajícího útočícího hráče. 

Klíčové body nácviku: 

Správné postavení při obranném postoji 

Agresivita a důraz při osobním souboji 

Rychle se přeorientovat z obranné činnosti na činnost útočnou 

Obr. 71 Křídelní kombinace 

o _".,..-------o 

• 

Popis cvičení: Akci začíná pravý krajní obránce, který 

přenáší hru na levého krajního obránce. Ten po 

zpracování přihraje na levého krajního záložníka a 

nabíhá za jeho zády (tandem). Záložník postupuje 

driblinkem do středu hřiště na bránící hráče, kteří 

spolupracují při bránění dvou křídelních hráčů. Před 

bránícími hráči vyšle záložník časovanou přihrávku na 

nabíhajícího krajního obránce, který po krátkém 

vedení centruje do pokutového území, kam nabíhá 

záložník a pravý krajní obránce, který uzavírá prostor 

pokutového území. 
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Klíčové body nácviku: 

Náběh za zády( tandem) 

Časovaná přihrávka od záložníka 

Spolupráce bránících hráčů 

Obr. 72 Spolupráce při zajišt'ování 

' 
3 / \ \ 

.;,' 2\\ 1 o 
.___ o 'o ---o 

t 
~-~- 6-~ 

• 

Obr. 73 Spolupráce při zajišt'ování 

• 

Klíčové body nácviku: 

Konstruktivní odebrání míče 

Spolupráce bránících hráčů 

Čisté odebrání míče(nefaulovat) 

Popis cvičení: Dva střední obránci a dva 

útočníci spolu kombinují podle nákresu na 

obrázku asi 20 s. Středoví bránící hráči vystupují 

z obranné linie na útočníky a úkolem krajních 

záložníků je zajišťovat střední obránce. Hráči se 

střídají po každé kombinaci . 

Klíčové body nácviku: 

Souhra středových obránců s krajními záložníky 

Včasné zajištění středového hráče 

Popis cvičení: Útočící hráč postupuje 

driblinkem v křídelním prostoru. Jakmile je 

v prostoru krajního záložníka, ten ho začne 

agresivně bránit. V tu chvíli vybíhá krajní 

obránce a zdvojují útočícího hráče. Cvičení 

končí ve chvíli, kdy bránící hráči odeberou nebo 

vypíchnou útočícímu hráči míč. Když se jim to 

nepodaří, trenér ukončí akci za 20 s. 
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6 Závěrečná část 

6.1 Diskuse 

Z výzkumu vyplynulo, že sledovaní hráči mají mnoho společného. Obdobně si 

počínají v typických herních situacích pro pozici krajní obránce. Dále se dala 

vysledovat výrazná spolupráce týmu jako celku. Všichni sledovaní hráči spolupracovali 

s velkým počtem hráčů svého týmu. Herní pozice krajního obránce neznamená pouze 

bránit a destruktivně ukončovat akce soupeře, ale naopak konstruktivně odebrat míč a 

zakládat útočné akce a podílet se na nich. 

Hráči Lahm a Zambrotta ve sledovaných utkáních z obranných činností 

jednotlivce a obranných kombinací nejčastěji využívali bránění těsné a zdvojování. Při 

bránění si tito hráči počínali velice agresivně. Naproti tomu Cafú ve sledovaných 

utkáních převážně využíval bránění volné. Zajišťování se u všech hráčů vyskytovalo 

převážně při odkopu soupeřova brankáře. 

Obranných osobních soubojů podstoupili sledovaní hráči v průměru okolo 1 O 

soubojů na zápas. Ve většině zápasů byla bilance mezi konstruktivním a destruktivním 

odebíráním míče takřka vyrovnaná. Pouze u Cafú při utkání s Austrálií převažovalo 

konstruktivní odebrání míče v poměru 5:1. Naproti tomu při finálovém utkání 

převládalo u Zambrotty destruktivní odebírání míče v poměru 4:7. V tomto utkání bylo 

také zaznamenáno nejvíce prohraných osobních soubojů, a to 8. 

Útočných osobních soubojů podstoupili v průměru okolo 3 soubojů na zápas. Ty 

se nejčastěji odehrály na polovině soupeře, kdy nehrozilo po ztrátě míče přímé ohrožení 

branky. Nejaktivněji si při této činnosti počínal Lahm při utkání s Kostarikou, kdy 

podstoupil 7 soubojů. 3 z nich byly vítězné a po jednom z nich vstřelil branku svého 

týmu. 
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Při výstavbě útoku sledovaní hráči drželi prostor u postranní čáry. Roztahovali 

hřiště do šířky a hledali výhodné postavení ke spolupráci, nejčastěji s brankářem svého 

týmu nebo středními obránci. Touto činností vynikal Cafú, který zaujímal pozici až na 

postranní čáře a neustále hledal pozici pro přihrávku. 

V pojetí vedení útoku byly největší rozdíly. Cafú nejvíce kombinoval s krajním 

záložníkem hrajícím na stejné straně hřiště, s kterým krátkými přihrávkami překonávali 

obranný blok soupeře. Navíc Cafú neustále podporoval své spoluhráče náběhy do 

křídelních prostor. Tyto náběhy byly však nejednou na úkor obranné činnosti. Lahm 

v utkání s Kostarikou využíval nejčastěji se Schweinsteigerem náběh za zády(tandem). 

Po této činnosti padl i první gól německého týmu. S touto herní činností měl soupeř 

problémy po celý zápas. Zambrotta spolupracoval nejčastěji na vedení útoků se 

středními záložníky Pirlem a Gattusem. Také často využíval svoji výbornou kopací 

techniku k obcházení protihráčů. Ze dvou zápasů podstoupil 6 útočných osobních 

soubojů a pouze jeden prohrál. Ve sledovaných utkáních nebyla podpora náběhem u 

Zambrotty často vídanou záležitostí. Vyplývá to ze skutečnosti obou zápasů. V utkání 

s Českou republikou stačil Itálii k postupu bod a finálové utkání se hrálo s pozornými a 

zajištěnými obranami u obou mužstev. 

Každý z hráčů měl nejvíce zásahů do hry v krajních zónách hřiště, na straně 

které nastupoval. Při výzkumu se ukázala převládající obranná činnost nad útočnou. 

Pouze v utkání Německo - Kostarika převažovala u Lahma útočná činnost. To bylo 

dáno slabší úrovní mužstva Kostariky. Z příkladu Lahma, který odehrál utkání ve 

skupině na levé a zápas o třetí místo na pravé straně hřiště je patrné, že hráč elitní 

výkonnosti nemá činnostní rádius zaměřený pouze na jednu stanu hřiště. Musí umět 

vyřešit herní situace na obou stranách hřiště. 

Při sledování spolupráce s jednotlivými hráči v utkání jsme zjistili, že nejvíce 

přihrávek na obranné polovině obdrželi sledovaní hráči od středních záložníků a 

středních obránců, hrajících na stejné straně hřiště. Na útočné polovině obdrželi nejvíce 
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přihrávek od krajních záložníků hrajících před nimi. Nejvíce přihrávek sledovaní hráči 

adresovali na krajní záložníky hrající na stejné straně hřiště, a to jak na obranné, tak i na 

útočné polovině. Na obranné polovině také často spolupracovali se středním obráncem. 

Na základě výsledků našeho výzkumu se pokusíme defmovat základní požadavky 

na hráčskou funkci krajního obránce do následujících bodů: 

1. Spolupráce při útočných(tandem) a obranných(zdvojování, zajišťování) 

činnostech s krajním záložníkem respektive se středním obráncem 

2. Schopnost kvalitně obsazovat prostor a hráče s míčem i bez míče 

3. Konstruktivní odebírání míče 

4. Ochota podstoupit osobní souboj( obranný i útočný) a agresivita při něm 

5. Čtení hry a anticipace 

6. Výborná fyzická a technická připravenost 

Porovnání získaných údajů s hypotézou 

Potvrdilo se, že požadavky na vybranou hráčskou funkci byly v jednotlivých 

týmech obdobné a srovnatelné. 

Kvantitativní a kvalitativní analýza znaků individuálního herního výkonu nám 

vytvořila proměnné pro vytvoření modelových východisek pro odpovídající 

specifický trénink hráčské funkce krajního obránce. 

6. 2 Závěr 

V této diplomové práci jsme provedli analýzu individuálního herního výkonu tří 

námi vybraných krajních obránců a pokusili se vymezit činnostní profil této hráčské 

funkce. Úmyslně byli zvoleni hráči nastupující na pozici krajního obránce v čtyřčlenné 

obraně hrající v jedné linii. Sledovaní hráči pravidelně nastupovali v základní sestavě 

svých týmu, které se probojovaly do bojů o medaile na MS 2006 v Německu, z čehož je 

zřejmé, že jde o hráče elitní výkonnosti 
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Vypracováním souboru tréninkových cvičení, sestaveného na základě naší 

analýzy typických obranných herních situací při bránění volném, těsném, spolupráci při 

zajišťování a zdvojování stejně tak při útočných herních situacích, kterými byly 

přihrávka, výstavba útoku a vedení útoku, jsme se pokusili navrhnout možné způsoby 

rozvoje hráčů, nastupujících na pozici krajního obránce, v tréninkovém procesu. 

Přestože byli sledováni pouze tři hráči, bylo téma této diplomové práce velmi 

obsáhlé a náročné na zpracování. Jsme si vědomi, že jsme nepostihli celou šíři zadaného 

problému, ale myslíme, že se nám podařilo podat dostatečně přesný obraz o tom, jaké 

požadavky klade současné pojetí vrcholového fotbalu na hráčskou funkci krajního 

obránce. Snažili jsme se pracovat s co největší přesností a dbát na to, abychom vystihli 

to podstatné a nejdůležitější. 

Doufám, že tato práce přispěje ke zkvalitnění tréninkového procesu a rozvoji 

mladých talentových hráčů. 
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Příloha č. 1 

Grafické značení používané v obrázcích 

Střelba 

--- . .., - .. ~ ... 
~ ~ 

, ' Přihrávka vzduchem 

Přihrávka 

----- ..... 

Pohyb hráče bez míče 

Vedení míče 

Bránící hráč 

o Útočící hráč 

Kužel 

o Míč 



Sestavy mužstev 

Zápasy ve skupině 

Brazílie- Austrálie 2:0 (0:0) 

Branky: 49. Adriano, 90. Fred 

Brazílie 

Dida- Cafú, Lúcio, Juan, R. Car los - Kaká, 

Zé Roberto, Emerson (72. Gilberto Silva), Ronaldinho 

- Ronaldo (72. Robinho ), Adriano (88. Fred) 

Austrálie 

Schwarzer - Neill, Moore (69. Aloisi), Popovic (40. 

Bresciano ), Culina - Emerton, Chipperfield, Grella, 

Cahill (56. Kewell), Sterjovski- Viduka 

Česká republika- Itálie 0:2 (0:1) 

Branky: 26. Materazzi, 87. Inzaghi 

Česko 

Čech - Grygera, Kováč (78. Heinz), Rozehnal, 

Jankulovski - Pohorský ( 46. Štajner), Rosický, Polák, 

Nedvěd, Plašil (64. Jarolím)- Baroš 

Itálie 

Buffon- Zambrota, Nesta (17.Materazzi), Cannavaro, 

Grosso - Camoranesi (74. Barone), Pirlo, Gattuso, 

Perrotta- Gilardino (60. lnzaghi), Totti 
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Příloha č. 2 

Německo- Kostarika 4:2 (2:1) 

Branky: 6. Lahm, 17. a 61. Klose, 87. Frings- 12. a 73. Wanchope 

Německo 

Lehman- Friedrich, Mertesacker, Metzelder, Lahm

Schneider (91. Odonkor), Frings, Borowski (72. Kehl), 

Schweinsteiger - Podolski, Klose (79.Neuville). 

Kostarika 

Porras- Martínez (67. Drummond), Sequeira, Umaňa, 

Marin Fonseca, Gómez (Azofeifa), Solís 

(78.Bolanos), Senteno, Gonzáles- Wanchope. 

Zápasy ve vyřazovací části 

Brazílie- Ghana 3:0 (2:0) 

Branky: 5. Ronaldo, 45+ 1. Adriano, 83. Zé Roberto 

Brazílie 

Dida - Cafú, Lúcio, Juan, R. Carlos - Kaká (83. 

Ricardinho ), Zé Roberto, Emerson ( 46. Gilberto Silva), 

Ronaldinho- Ronaldo, Adriano (61. Juninho) 

Ghana 

Kingston - Pantsil, Papoe, Mensa, Illiasu - E. Addo 

(60. Boateng), Appiah, Dramani, Muntari - Amoah 

(70. Tachie-Mensah), Gyan 

Klosi 

(j) 
Schwelmtelgllt' @ @ @ 

B 
__ ...., Fri Schnfder 

oro....... ngs 

@ ® ® (3} 
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EmeBOn 

0 G) 
R. Carlo Jua!l liílclo 
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Itálie- Francie 1:1 (1:1, 1:1) na penalty 5:3 

Branky: 19. Materazzi - 7. Zidane PK 

Itálie 

Buffon - Zambrota, Cannavaro, Materazzi, Grosso -

Camoranesi (86. Dei Piero ), Pirlo, Gattuso, Perrotta 

(61. Iaquinta)- Totti (61. De Rossi), Toni 

Francie 

Barthez- Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal- Vieira (57. 

Diarra), Makelele, Ribery (1 00. Trezeguet), Zidane, 

Malouda- Henry (1 07. Wiltord) 

Německo- Portugalsko 3:1 (0:0) 

Branky: 56. a 78. Scweinsteiger, 61.vlastní Petit- 88. 

Gomes 

Německo 

Kahn- Lahm, Nowotny, Metzelder, Jansen

Schneider, Frings, Kehl- Schweinsteiger (79. 

Hitzlsperger)- Podolski (71. Hanke), Klose 

(65.Neuville) 

Portugalsko 

Ricardo- Ferreira, Costa, Meira, Valente (69. Gomes) 

- Costinha ( 46. Petit), Maniche, Ronaldo, Deco, Simao 

- Pauleta (77. Figo) 
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Příloha č. 3 

Útočná činnost při postupném útoku 

Německo - Kostarika -- Lahm 

4:54 Popis akce 

Fridrich přihraje do středu Fringsovi ten z první 

přihraje Borovskému, který si zpracoval míč na 

prsa a přihraje na nabíhajícího Schweinsteigera. 

Ten špatně zpracuje míč, ale míč se dostane ke 

K.losemu, který špičkou nahraje do prostoru kam 

naběhl Lahm. Ten si zpracuje míč a obchází dva 

hráče soupeře a z rohu velkého vápna křižnou 

střelou do šibenice dostává svůj tým do vedení. 

Důležitou práci zde odvedl Schweinsteiger, který naběhl Lahmovi za zády(tandem) a 

tím odlákal pozornost bránících hráčů. 

Klíčové body: 

Individuální technika 

Přesná střela 

Náběh do volného prostoru 

Německo - Portugalsko -- Lahm 

n ' J~ 
Schweinsteiger®,, ~~ 6@ ( 

6 /' '., \ Sc~nider 
j , 1\, , 

,' ~' ... ~ ' 
,' ~ ~\~ 

Fring~ ~- ------ "® 
La hm 

24:37 Popis akce 

Po trestném kopu Německa a špatném odkopu 

Nuna Valenteho se zmocní míče Schneider, 

který po 

driblinku přihraje zpět Lahmovi, který přihraje 

na střed Fringsovi. Ten z prostrčí míč na 

Schweinsteigera mezi dvěma bránícími 

záložníky. Schweinsteiger přihraje zpět Lahmovi, 

který postupuje s míčem až k pokutovému území odkud centruje do vápna. 



Klíčové body: 

Přesná přihrávka 

Optimální výběr řešení 

Brazílie - Ghana -- Cafú 

CD 
3/'' t 

-----".'-#-> ... ev ----- ". .". /:;'\------- ---1 '..,...2 Cafú 
-vo G) 
R Cartos Lúcio 

Klíčové body: 

Přesná přihrávka 

Orientace ve zhuštěném prostoru 

Itálie - ČR -- Zambrotta 

Příloha č. 3 

27:15 Popis akce 

Akce začne na levé straně křižným pasem na Cafú. 

Ten si vymění míč s Lúciem. Poté přihraje na Kaká, 

který dá vpřed na Ronaldinha, který vrací zpět na 

Cafú. Cafú pak přihraje do středu Emersonovi a 

nabíhá vpřed. Emersom nahraje do strany 

Ronaldinhovi. Ten místo pasu na Cafú volí 

samostatnou akci a přijde ztráta míče. 

48:47 Popis akce 

Pirlo ze středu hřiště přihraje Zambrottovi 

k postranní čáře, kam nabíhá z vlastní poloviny. 

Tým České republiky brání střed hřiště. 

Zambrotta Sl narážečkou vymění míč 

s Camoranesim čímž lehce překonají dva bránící 

hráče soupeře. Zambrotta přihraje do středu 

hřiště na Tottiho, který střílí. Ještě se nabízela 



Příloha č. 3 

možnost místo přihrávky na Tottiho spolupráce s Camoranesim, který po narážečce 

ihned nabíhal do prostoru u postranní čáry. Zambrotta zvolil správné řešení, protože 

Totti střelou bez přípravy ohrozil branku soupeře. 

Klíčové body: 

Narážečka- spolupráce hráčů 

Přesná přihrávka 



Příloha č. 4 

Útočná činnost při rychlém protiútoku 

Brazílie - Austrálie -- Cafú 

• ------ •t 

\ 
~ 

@) 
Ronaldinho "' 

I 

Emerson ®;: 
L"}. <U 

~ucio Cafú 

• 

64:47 Popis akce 

Emerson vystihl a zachytil přihrávku, kterou adresuje 

kolmo vpřed Ronaldinhovi. Při zachycení přihrávky 

Cafú okamžitě vybíhá podpořit útočnou akci do 

volného křídelního prostoru, kde chybí obránce, 

kterému Emerson vystihl přihrávku. Po krátkém 

vedení míče přihrává Ronaldinho na rozběhnutého 

Cafú. Ten převezme přihrávku v plné rychlosti a 

postupuje až k pokutovému území soupeře kde 

odcentruje na nabíhající útočníky . 

Klíčové body: 

Rychlý přechod z defenzivní do ofenzivní činnosti 

Optimální výběr řešení 

Brazílie - Ghana -- Cafú 

/ 
I 
~ 

~ :: $. ,, 
l '. 

Emerson (s) $ : ; n ®~aká 
I I 

45:02 Popis akce 

Muntari ztratil před pokutovým územím Brazílie míč. 

V šedém kruhu proběhl souboj Emersona s 

Paintsilem. Z tohoto souboje těží Lúcio, ke kterému 

se odrazí míč. Ten vyveze míč ke středu hřiště. Ve 

chvíli kdy má Lúcio míč pod kontrolou sprintem 

vyráží Cafú podpořit protiútok. Na půlovině hřiště 

přihraje Lúcio do prostoru kam nabíhá Cafú společne 

s Kaká. Kaká navede míč do středu hřiště a Cafú ho 

obíhá za zády(tandem). Před vápnem přihraje Kaká 

vpřed na Cafú a ten z prvního pošle fmální přihrávku 

na Adriana, který vstřelil gól. 



Klíčové body: 

Okamžitý přechod z defenzivní do ofenzivní činnosti 

Náběh - spolupráce s Kaká 

Přesná přihrávka 

Příloha č. 4 



Příloha č. 5 

Obranná činnost při útoku soupeře do zformované obrany 

Německo - Kostarika -- Lahm 

Uma~a 

<D- ,.,. Í6) 

Jt . ;!'řonseca 
®~-~Jt -~ 

' Schweinsteiger 

l::J.-~-A -A~& 
La hm 

• 

21:00 Popis akce 

Kostarika kombinuje na pravé straně z pohledu 

německého mužstva. Lahm kryje prostor ve 

středu hřiště. Zajišťuje celou obrannou čtveřici. 

V okamžiku kdy Marin přenese hru na Umaňu 

se Lahm přesouvá na levý kraj obrany. Když 

Umaňa zpracuje míč a může přihrát na 

rozběhnutého Fonsecu, Lahm agresivně 

přistupuje bránit Fonsecu. Když se ho Fonseca 

pokusí překonat Lahm ho odstaví a pustí míč do autu. Německý tým zůstává v držení 

míče. 

Klíčové body: 

Agresivní přistoupení k hráči 

Čtení hry 

Hra tělem 

Německo - Portugalsko -- Lahm 

@ Nuno Valenta 

@ Simao 

24:37 Popis akce 

Nuno Valente přihraje na Simaua, kterého těsně 

brání Lahm. Simao musí vrátit míč zpět na Deca, 

který po krátkém driblinku přihraje na 

naběhnuvšího Nuna Valenteho, který uvolnil 

prostor pro Deca. Simao naběhl do pozice 1 kde 

je bráněn Lahmem. Nuno V alente opět z první 

přihraje do prostoru za obrannou linii kam 

seběhl Simao bráněn Lahmem. U rohového 

praporku je zdvojen Lahmem a pravým stoperem Nowotnym. 



Příloha č. S 

Klíčové body: 

Orientace 

Spolupráce hráčů- zajištění s Nowotnym 

Brazílie - Austrálie --Cafú 

77:57 Popis akce 

Grella přihraje Culinovi, který naběhl do středu 

hřiště toho brání Zé Roberto. Cafú má ve svém 

prostoru hráče, ale až u postranní čáry proto 

obsazuje prostor společně se stoperem Lúciem a 

tohoto hráče pouze kontroluje. Cafú je připraven 

na přihrávku od Culiny na Bresciana. Když je 

tato přihrávka realizována Cafú přistupuje 

k tomuto hráči a pomalu ho vytlačuje směrem od 

své branky. Brání ho však volně proto Bresciano centruje, ale Cafú tento centr 

zblokoval. Je-li útok veden středem vyznačený prostor Cafú jen kontroluje a soustředí 

se na hráče , který postupuje středem hřiště. 

Klíčové body: 

Krytí prostoru 

Vytlačení soupeře od branky 

Připravenost na přihrávku k postranní čáře 



Brazílie - Ghana -- Cafú 
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Příloha č. S 

24:10 Popis akce 

Ghaňané kombinují na polovině Brazílie. Lehce 

se dostanou přes Ronaldinha a Emersona. Když 

hrozí nebezpečí střely vystupuje Lúcio z obranné 

čtveřice. V tu chvíli se Cafú posouvá více do 

středu, aby uzavřel prostor po Lúciovi a obsadil 

útočníka Ghany. Lúciovi se nepodařilo odvrátit 

nebezpečí a útočník Ghany dostane přihrávku. 

Cafú s ním však vyhraje souboj a míč přihraje 

Lúciovi. Cafú okamžitě nabíhá do volného prostoru. Tam dostane přihrávku, kterou 

dále pošle na Kaká. Ten vyváží míč a Cafú pokračuje v náběhu. 

Klíčové body: 

Přesun do středu hřiště - uzavření prostoru 

Spolupráce s Lúciem 

Čtení hry 

Rychlý přechod z defenzivní do ofenzivní činnosti 

Itálie - ČR -- Zambrotta 

--'li 

~---1'110 
Camoranasi !;:; : · 

Zambrolla~~ i 
,. I 

Gattuso&.--- 4 J 

&~b 

21 :05 Popis akce 

Stoper České republiky rozehraje na k postranní 

čáře na krajního obránce ten přebere míč, ale 

v tu chvíli Je zdvojen Camoranesim a 

Zambrottou (šedá elipsa 1 ), i přes toto zdvojení 

přihraje na útočníka obsazeného na těsno 

Cannavarem, který ho vytlačil k postranní čáře, 

kde je dále zdvojen Zambrottou (šedá elipsa 2). 

Tito dva hráči(Cannavaro a Zambrotta) 

odeberou čistě míč a Itálie přechází do útočné fáze. 



Klíčové body: 

Zdvojování - spolupráce hráčů 

Čtení hry 

Itálie- Francie-- Zambrotta 

Maloudy. 

Klíčové body: 

Zajištění stopera při útoku středem 

Přebráníhráče 

Vyhraný osobní souboj 

Příloha č. 5 

82:02 Popis akce 

Ribéry má míč pod kontrolou na středu hřiště. 

Zambrotta s Materazzim zajišťují Cannavara, 

který vystoupil z obranné linie bránit Henryho. 

Míč se přesune k postranní čáře Zambrotta volně 

brání Zidaneho, který se pohybuje v jeho 

prostoru. Vzniká situace 2 na 2. Zidane si narazí 

s Maloudou a Zambrotta s Camoranesim si 

přebírají hráče. Zambrotta zblokuje centr 



Příloha č. 6 

Obranná činnost při rychlém protiútoku soupeře 

Německo - Kostarika -- Lahm 

• 

Schweínsteigar ~ 

La~ k:, ,O 0 Borowski 

"'-.... 

nobezpeěný;:.' :;;;.;proslor;.;.;.;;;.."-----Jo----, 

• 

18:10 Popis akce 

Borowski ztratí míč ve středu hřiště, když jsou jeho 

spoluhráči v náběhu do útočné činnosti. V okamžiku 

kdy Borowski přijde o míč Lahm sprintuje do své 

pozice uzavřít nebezpečný prostor, aby nemohlo dojít 

ke kolmé přihrávce za obranu. 

Klíčové body: 

Okamžitý návrat do obranné pozice 

Vykrývání prostoru 

Německo - Portugalsko -- Lahm 

• 

<D 7 chweinsteíger 

- - - ' _,W<ehrt ..... ®"' • 

' ]/~ Lahm 

A 

24:37 Popis akce 

Na polovině Portugalska přehrají Ferreira s C . 

Ronaldem dvojici bránících hráčů Podolski a 

Schweinsteiger. Ferreira dynamickým driblinkem 

postupuje a přihraje na Deca, kterému zblokuje střelu 

Kehl. V okamžiku kdy Ferreira postupuje na branku 

Německa Lahm opouští prostor u postranní čáry a 

stahuje se do středu hřiště. Když zblokovaný míč 

zachytí Lahm okamžitě posílá kolmou přihrávku na 

Schweinsteigera a následuje rychlý protiútok. 



Příloha č. 6 

Klíčové body: 

Správné postavení při útoku středem 

Okamžitá zahájení protiútoku kolmou přihrávkou vpřed 

Brazílie - Austrálie -- Cafú 

G)Neíll 

Ronaldinho &) 
~ 
} 

' 

/&.o& 
R. Carlos Lucio r 

o 

68:14 Popis akce 

Před soupeřovým pokutovým územím ztratí Ronaldo 

míč. Cafú je v této chvíli na polovině soupeře 

připraven podpořit útočnou fázi. Ihned na to co 

Ronaldo ztratil míč prohraje Ronaldinho osobní 

souboj s Neillem a vzniká tak rychlý protiútok 

Austrálie, protože Neill okamžitě vyveze míč 

k polovině hřiště. V okamžiku kdy Cafú vidí, že 

Ronaldinho prohrává souboj vrací se do pozice 

označené číslem 1. U středového kruhu vzniká 

mikrosituace dvou australských hráčů proti třem 

bránícím Brazilcům(šedá elipsa), kdy Neill přihraje 

Kewellovi a ten z prvního dotyku přihraje na Culinu. Ten musí přihrát pouze na 

Stejrovského, protože Cafú uzavřel nebezpečný prostor pro kolmou přihrávku a obsadil 

hráče na protější straně. 

Klíčové body: 

Rychlý přechod z ofenzivní do defenzivní činnosti 

Vykrytí( uzavření) nebezpečného prostoru 



Brazílie - Ghana -- Cafú 

Pappoe / Cafú 
R. Carlos ® 

& ,' 

Příloha č. 6 

4:00 Popis akce 

Protiútok Ghany začal ztrátou míče v prostoru 

označeném šedě kde Pappoe předskočil Zé Roberta. 

Ihned vyvezl míč a přihrál na útočnou polovinu na 

Gyana, ten oklamal Juana a přihrál na rozeběhnutého 

Dramana. Ve chvíli kdy Pappoe vyváží míč vrací se 

sprintem Cafú, aby mohl bránit Amoaha. 

Klíčové body: 

Okamžitý přechod z ofenzivní do defenzivní činnosti 

Spolupráce hráčů- zdvojení s Lúciem 


