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1 Úvodní část 

Člověk má mnoho možností, jak se na tomto světě realizovat, co dělat ve svém 

volném čase, čím se bavit, čím se živit. Jedním z toho množství motivů je brankář 

v kopané. Lidem nezasvěceným může přijít tato disciplína zbytečná či nudná. Takových 

lidí je většina, avšak pro ten nezanedbatelný zbytek to může být neuvěřitelně pestrá paleta 

činností, zdroj zábavy a filozofie celého života. I já sám patřím k této menšině a hrdě se 

k ní hlásím. Brankářské povolání mi přirostlo k srdci již v útlém věku a při vybírání tématu 

k diplomové práci nebylo pochyb o tom, kam bude výzkum směřován. 

Tato práce má za cíl rozšířit mé obzory v oblasti přípravy mladých brankářů, 

provést výzkum pozorováním utkání v příslušných kategoriích a na základně srovnání již 

fungujících modelů přípravy mládežnických brankářů, výsledků výzkumného souboru a 

mých vlastních zkušeností navrhnout koncepci přípravy brankářů v mládežnických 

kategoriích. 

Často právě v těchto kategoriích dochází k mnohým chybám, které můžou mít 

vážné následky na další vývoj mladého brankáře. Zejména jde o nerespektování věkových 

zákonitostí. Trenéři ordinují nepřiměřené dávky, nedokážou na děti správně psychologicky 

působit a vyhrazují velice málo času pro speciální přípravu brankáře. Já se chci ve své práci 

pokusit navrhnout takový model, který dá těmto špatným trenérským návykům a zásadám 

zapomenout. Chci v této koncepci jasně popsat základní kameny přípravy tak, aby tento 

model byl běžně použitelný, srozumitelný, a aby nemuseli další brankáři procházet 

podobnými nástrahami neuvědomělých trenérů. 

Ve světě se tomuto problému věnuje mnoho odborníků, ale stále jsou oblasti 

neprobádané a na našem území nezmapované. Do těchto nových vod bych se chtěl vrhnout 

já a pomoci svojí prací nejen sobě, nýbrž i svým kolegům, kamarádům a všem, kteří se o 

tuto problematiku zajímají. 
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2 Teoretická ěást 

2.1 Vymezeni základnich poimů 

Dříve než přistoupím k vlastnímu výzkumu, považuji za nutné specifikovat základní 

pojmy, které souvisejí s problematikou mé práce. Jedná se o specifické pojmy úzce spjaté 

s moji diplomovou prací. 

2.1.1 Biologický a kalendářní věk 

Důležité obecné zásady pro trénink dětí všech kategorií školního věku 

charakterizuje ve své knize Fajfer, Z. (2005), který zdůrazňuje diferencovaný přistup 

v tréninku v jednotlivých věkových stupnich. 

Je zřejmé, že nemůžeme přistupovat k tréninku dětí a mládeže ke všem jedincům 

stejně, tzn. stejně zatěžovat nejen v jednotlivých věkových stupních, ale i uvnitř družstva. 

V těchto kategoriích, zvláště v průběhu středního školního věku, staršího školm'ho věku, 

dochází k nerovnoměmému růstu kostí a svalů, k diskoordinaci (zhoršení dříve osvojených 

dovedností), v psychice se objevují stavy vzdoru, negativismu, někdy i neposlušnosti. 

V obecné poloze to znamená přihlížet k výkonnostním rozdílům v družstvu (pro 

mojí práci ve skupině brankářů). Výchozími body při uplatňování diferenciace jsou 

odchylky, které se projevují v technice, taktice, psychice a kondici. Izolované uvažování o 

6-8letých, 10-12letých, či 13 - 14 (15)letých žácích je nedostačující a scestné. Tzv. 

"biologický věk" nemusí souhlasit s kalendářním věkem a rozdíly v jednom družstvu 

mohou být i tři roky. 

Největší chybou trenérů je aplikace tréninkového obsahu a metod dospělých do 

tréninku dětí a mládeže. Z hlediska periodizace vývoje se domníváme, že je možno 

kategorii do 1 O (ll) let (mladší, starší přípravka, mladší žáci) nazývat tréninkem dětí a 

kategorii 12/13 - 18 let (starší žáci - zvláště závěr a kategorii dorostu) nazývat tréninkem 

mládeže (pozn. nelze to přesně oddělit). 

Využití senzitivních období (etapy z hlediska vývoje a času, které jsou vhodné pro 

zatěžování) pro stimulaci pohybových schopností, pro nácvik a zdokonalování pohybových 

dovedností. Doporučujeme nezaměřovat na kalendářní věk, ale na biologický věk. 

Širší vymezení senzitivních období: koordinační schopnosti (7-11112 let); rychlostní 

schopnosti (co nejdříve- 12/14let); silové schopnosti (tempo stimulace síly je individuální, 
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největší mezi 13.-15. rokem, dokončení 18-20 let); vytrvalostní schopnosti (stimulace 

téměř v každém věku, ve fotbalu specifickými prostředky); pohyblivost (9- 13 let). Pokud 

v těchto obdobích něco zanedbáme, další optimální stimulace je obtížnější. Stimulace 

jednotlivých pohybových schopnosti může probíhat dále, ale jen za podpory jiných faktorů 

(např. stimulaci silových schopností, využití ve hře pomocí anticipace, perfektního 

zvládnutí dovednosti rychle, ekonomicky a efektivně aj.). 

2.1.2 Individuální herní výkon 

Podle Votíka (2005) má individuální herní výkon vždy formu herních činnosti 

jednotlivce, projevujících se víceméně souvislým řetězcem herních činností v utkání, které 

jsou projevem herních dovednosti. 

Dobrý (1988) charakterizuje individuální herní výkon jako sumu herních 

dovednosti, realizovaných hráčem v utkání. Individuální herní výkon vyjadřuje vývojový 

stupeň způsobilosti hráče participovat na týmovém herním výkonu. 

2.1.3 Herní činnosti jednotlivce 

Herní činnosti jednotlivce VotHc (2005) definuje jako nacvičené komplexy 

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

má technickou a taktickou stránku a jejich kvalita je také ovlivněna kondiční a psychickou 

připraveností (emoce, motivace, morálka, apod.). Rozlišujeme herní činnosti úto~né (výběr 

místa, přihrávání, zpracování míče, vedení míče, obcházení soupeře, střelba) a obranné. 

Podrobnějšímu přehledu se věnuji v následující kapitole. 

2.2 Popis základních brankářských technik 

Tato kapitola se věnuje popisu správného provedení jednotlivých základních 

brankářských technik, které jsou zmiňovány a zkoumány v mojí práci, tento výběr byl 

zhotoven na základě rešerše literatury a sledování utkání zkoumaných věkových kategorii. 

Techniky jsou rozděleny do skupin dle zaměření a v práci je hodnocena četnost a 

úspěšnost provedení jednotlivých činností. Slouží též při ujasnění kategorizovaného 

výzkumu ve výzkumné části. 
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2.2.1 Defenzivní činnosti 

2.2.1.1 Základnf brankářský sthh 

Prvotním úkolem pro brankáře je naučit se základní brankářský střeh. Je to postoj, 

který by měl brankář zaujmout pokaždé, když se připravuje chytat střelu ať je to v tréninku 

nebo zápase. Při tomto postavení musí být váha přenesena na přední část chodidla a prstech 

nohou. Kolena jsou mírně pokrčena a tělo směřuje velice mírně rameny vpřed a je 

narovnané. Ruce jsou podél těla mírně pokrčeny v loktech, prsty směřují vpřed. Váha je 

přenášena z nohy na nohu, aby byla reakce a schopnost odrazu rychlejší (Klein, 2002). 

2.2.1.2 Zákltuly poz.ičnf hry 

Mladí brankáři se musí učit pohybu od tyče k tyči po obloukové myšlené čáře, která 

je 2-3 metry od středu branky. Je to způsob jak brankáře přimět povystoupit trochu 

z branky, když je míč ve středu a jak si krýt tyč, když je na straně. Vždy musí být v takové 

pozici, aby byla optimální k brance a k hráči s míčem. Natažený oblouk od tyče k tyči 

několik metrů od středu branky ukazuje brankáři cestu, kde se má pohybovat při 

postupování střelce či postupu míče ze strany na stranu. 

Tuto dovednost rozvíjíme tak, že postavíme jednoho hráče na značku pokutového 

kopu a další dva na úroveň tyček o dva metry blíže k bráně než první hráč. Tito tři si pak 

přihrávají a brankář se posouvá v brance tak, aby byl stále v ideálním postavení. Pro nácvik 

pohybu vpřed a vzad jsou vhodné modifikace sbírání míčů. Například, kdy brankář stojí na 

brankové čáře, na signál vyráží vpřed k metě 8 m vzdálené, sbírá míč a vybíhá volně na 

hranici pokutového území, kde míč pokládá na zemi a během vzad se vrací do základru'ho 

postavení (Welsh, 1999). 

2.2.1.3 Chyttínf mllů do kole 

Tato technika je velice důležitá právě pro mladé brankáře, kteří jí hojně využívají. 

Lokty jsou blízko sebe před tělem. Letící míč svíráme mezi hruď, předloktí, dlaně a prsty. 

Ramena směřují dopředu. Míč jistíme bradou přes hroet ruky. Zásadním prvkem této 

techniky jsou ohnutá záda, pokud je totiž brankář příliš vyrovnaný s vypnutým hrudníkem 

míč se odrazí a je velice těžké ho zachytit. Nikdy nechytáme míč bokem, vždy se musíme 
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přesunem dostat za míč a pak teprve chytat do koše. Musí být dosaženo "dvojího 

krytí"(ruce, tělo). 

V tréninku nejprve brankář zkouší svírat míč sám na místě a opravujeme chyby, 

poté přihráváme rukou do výše pasu, aby mohl tuto techniku využit a na závěr střílíme na 

brankáře, tak aby mohl techniku použít, to znamená střely na něj do výše pasu (Dicicco, 

2000). 

2.2.1.4 Chytán{ milů do prstů 

Při této technice se ruce pohybují současně, obě za míč; palce jsou skoro u sebe, 

ukazováky míří mírně k sobě, celé chycení se podobá tvaru písmene "W" podle něhož se 

často tento styl nazývá a označuje. Lokty jsou před tělem a tlačíme je dolů. Ruce jdou vždy 

dopředu a prsty směřují nahoru. Brankář je neustále na přední časti nohou a snaží se dostat 

tělo za míč, aby bylo dosaženo tzv." dvoji krytí" a to i při míčích do strany. 

Tuto techniku trénujeme stejně jako techniku chytání do koše, kdy nejprve brankář 

zkouší správné postavení rukou na míči při chycení, poté chytá míče házené a na závěr 

střely do výše prsou a hlavy (Diccico, 2000). 

2.2.1.5 Chytáni milů po zemi 

Při tomto chytáni se ruce pohybují současně při všech míčích. U střel pod úroveň 

pasu jsou ruce nataženy a malíkové hrany jsou u sebe, dlaně směrem k míči. Lokty by měli 

být velmi blízko sebe. Při sbíraní míčů na zemi musí brankář došlápnout jednou nohou 

vedle míče, druhá noha je za míčem, pokrčená v koleni velmi blízko země, avšak nedotýká 

se jí. Hráč sbírá míč a pokračuje v dopředném pohybu. 

Toto můžeme rozvíjet sbíráním rozestavěných míčů ve stoji, z klusu i sprintu. 

V další fázi pak míče přihráváme proti brankáři tak, aby je sbíral v pohybu. Dále pak 

střílíme míče po zemi na brankáře, který je chytá (Klein, 2002). 
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2.2.1.6 Vykrýváni stleleckých úhlů 

Brankář musí stát tak, aby vykrýval co největší prostor branky a neodkryl jednu ze 

stran pro vstřelení branky útočícím hráčem. Toto se nazývá vykrýváni střeleckého úhlu. 

Tento úhel je tvořen spojnicemi míče s oběma brankovými tyčemi. Důležité je stát 

v brankářském střehu, aby mohl rychle reagovat. Přemisťuje se krátkými, rychlými kroky 

s cílem zmenšit hráči s míčem střelecký úhel nebo mu úplně vykrýt branku. Vyběhnutí 

musí být rychlé, energické a rozhodné. Důležitá je v této situaci orientace brankáře 

v prostoru, v které mu částečně pomáhají čáry na hřišti (V otík, 2005). 

Mladí brankáři nejsou dost zralí na to, aby kompletně porozuměli poziční hře při 

situacích, kdy jde střela či postupující hráč z úhlu. V této situaci je zejména důležitý trénink 

a opakování podobných situací, aby získal jistotu a rychlost orientace. 

Trenér může začít s posilováním této představy a vnímaní správného postavení 

pomocí 30-35 m dlouhého lana, jehož konce uváže k postraním tyčím branky. Pohybuje 

s vrcholem lana, který představuje střeleckou pozici, brankář, který stojí mezi částmi lana, 

tak získává jasnou představu o tom, kde by měl stát. Rozvíjet toto můžeme tak, že lano 

položíme na zem, brankář zaujímá pozici špatnou a pak správnou, aby viděl jaký je rozdíl, 

a poté zaujímá pouze správnou pozici, aby transformace do podmínek utkání byla co 

nejefektivnější. 

Vybíhání pro míče do pokutového území a jejich sbírání nebo zmenšování 

střeleckých úhlů jsou dovednosti, které vyžadují mnoho zkušeností. Míče směřující za 

obranu do pokutového území na nabíhajícího útočníka a správná reakce brankáře posilují 

jeho mentalitu a schopnost odhadovat tyto situace. 

Trénink se skládá ze situací, kdy má možnost brankář být u míče dříve než útočník 

a naopak. Druhá fáze ho učí, kdy je lepší zůstat v brance a zamezit gólu jinak. Poslední 

situací je vybíhání na přihrávky za obranu mimo pokutové území. Toto ovšem trénují 

brankáři, kteří mají perfektně zvládnuty první dvě situace vybíhání. Pravidlo vybíhání je ve 

všech případech jasně dané, pokud si je brankář jist, že bude u míče první, jde si pro něj, 

v opačném případě zůstává na čáře a čeká na další pohyb útočníka vhodnou chvíli pro 

zákrok či další vyběhnutí (Di Lorio, 2004). 
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2.2.1. 7 Chytán{ mičů v pádu 

Základní techniku zákroku v pádu začínáme učit ze sedu, kdy brankář drží míč a 

padá na jednu stranu aniž by mu míč vypadl. Jedna ruka je za míčem a druhá na míči shora. 

Předloktí ani loket se nedotýkají země při tomto cviku. 

Dalším krokem je pád ze dřepu. Pokud brankář pokračuje v padání na loket a na 

předloktí, snažíme se ho dostat do polohy sepjatých rukou jako při modlení a padat v této 

poloze. Pak trénujeme pád ze dřepu s míčem v ruce, kdy se ho snažíme tlačit postavením 

rukou na zem. 

Míč, bok a rameno jsou jediné oblasti kontaktu brankářova těla s podložkou. Míč by 

měl být na zemi jako první následován boky a ramenem, jenž se dostanou na zem téměř 

současně. 

Z pozice ve stoji může brankář jít do dřepu a provést pád do strany, což ho učí, že 

musí být pokrčená kolena. Po tomto zahájení ze stoje do podřepu provádí brankář mírní 

úkrok vpřed nohou na jejíž stranu bude padat, boky se snižují a poté přechází do pádu. 

Všechna tato cvičení nejprve provádíme tak, že míč držíme. Později přecházíme na 

nahazované míče a nakonec na střílené. Jakmile zvládne techniku pádu, přecházíme do 

nácviku finální verze, která chrání i tělo. Míč a předloktí by mělo být před obličejem. 

Pohyb kolene nohy na jejíž stranu nepadá by měl být veden dopředu téměř k lokti 

souhlasné ruky, která drží míč shora. Tato pozice chrání trup. Spodní noha by měla být 

natažená a nepatrně zvednutá. 

Pokud tento pád zvládá brankář uspokojivě přecházíme v trénink několika po sobě 

jdoucích pádu na jednu stranu po čáře, poté na pády střídavě vpravo a vlevo, kdy 

postupujeme mírně vpřed po každém zákroku v důsledku vedení pádu a správného chytání 

míče (V encel, 2005). 

2.2.1.8 Vyrážen{ mičů v pádu 

Technika vyrážení má většinu zásad shodnou s technikou chytání, liší se pouze 

v několika bodech. Brankářům musíme zdůraznit, že pokud si není jistý, že míč chytí je 

lepší ho vyrazit a to do strany. Při vyrážení brankář používá pouze jednu ruku. Při nižších 

míčích ruku blíže zemi a při vyšších ruku vrchní. Vždy musí být ruka zpevněná v zápěstí, 

aby jí míč nepřetlačil. Celá ruka je natažená až po konečky prstů, aby byl dosah co největší 

(V encel, 2005). 
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2.2.1.9 Chytáni vysokých milů 

Jedná se o míče za obranu, odražené míče od země vysoko do vzduchu, míče 

tečované, hlavičkované a podobné situace, které musí brankář řešit chytáním míče 

v nejvyšším bodě. Hlavní zásadou při těchto situacích je správné časování vybíhání a 

výskoku. Ne vždy je dobré, když brankář reaguje rychle, zde musí zhodnotit svou 

vzdálenost od míče tak, aby mohl využít rozběhu k vyššímu odrazu. Pokud vyběhne brzy 

dostane se pod míč, kde brzdí a odráží se z místa, čímž zvýhodňuje útočníka v náběhu a 

přichází o svoji výhodu natažených rukou. Proto je lépe se podívat, kde je míč, okamžik 

počkat a poté teprve vyběhnout tak, aby rozběh přešel do plynulého odrazu a chycení míče. 

V těžkých situacích, kdy je před brankářem více hráčů je možno využít boxování míče do 

stran. Brankář se po rozběhu odráží ze své odrazové nohy vzhůru, ruce a neodrazová noha 

pomáhají pohybem vzhůru umocnit odraz. V letu napíná brankář ruce k míči a chytá jej do 

prstů, jak je popsáno výše. Koleno neodrazové nohy je pokrčené a po odrazu plní funkci 

ochrany brankáře před dotírajícími útočníky. Brankář dopadá na obě nohy a stahuje míč na 

prsa (Puxel, 2000). 

2.2.1.10 Souboje 111111 

Tyto situace jsou jedny z nesložitějších pro brankáře. Základní postavení vychází 

z brankářského střehu, ovšem má několik odlišností. Těžiště je nad špičkami. Ramena jsou 

více vpředu, ruce jsou nataženy podél těla. Dlaně s roztaženými prsty a palci od těla 

směřují k útočníkovi. Kolena jsou pokrčena více než při základním střehu. Stavění se 

brankáře je závislé na poloze útočníka. Postupně snižujeme úhel pohybem proti útočníkovi. 

Sledujeme jeho pohyb a analyzujeme situaci, zda bude řešit útočník koncovku střelou či 

kličkou. Jakmile si hráč míč posune daleko od nohy vyráží brankář proti němu a vrhá se mu 

pod nohy. Odráží se z vrchní nohy, spodní pokrčuje pod tělo a skluzem po zemi se 

zmocňuje míče. 

Pokud tato situace nenastane vzdálenost mezi hráčem a brankářem se zkracuje. Před 

zákrokem brankář zpomaluje pohyb, snižuje ještě více těžiště a čeká na vhodný okamžik 

zakročení. V okamžiku obcházení nesmí být brankář v pohybu, nesmí stát na patách. 

Využití klamavých pohybu k rozptýlení útočníka je vhodným prvkem v této situaci. Při 

krátké kličce je možné míč vypíchnout špičkou nohy. Brankář by se měl snažit přinutit 

hráče udělat dlouhou kličku, což umožní návrat a zásah obránce nebo vytlačení oponenta 
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z výhodného střeleckého úhlu. Velkým rizikem v těchto situacích je možný faul při 

neobratném zákroku brankáře na což je třeba upozornit při nácviku a tréninku. 

Opakem je situace, kdy útočník volí k zakončení střelu. Při této situaci brankář 

často zasahuje reflexivně. Musí si dávat pozor na klamavé pohyby útočm'ka, aby neuvolnil 

prostor v brance či neprovedl zákrok a pád dříve. Stejnou věc však může zúročit i brankář, 

když záměrně odkryje prostor a snaží se přinutit hráče, aby vystřelil tam, kam chce on, a 

kam je připraven skočit. Je důležité, aby v momentě střely nebyl v pohybu. V těchto 

situacích si musí též brankář dávat pozor na přehození a střelu mezi nohy. To znamená 

správně načasovat vyběhnutí a neodkrývat prostor mezi nohama. Pokud postupuje útočník 

z velkého úhlu, měl by brankář počítat se zpětnou přihrávkou před bránu, ovšem nesmí se 

vrhnout do tohoto prostoru příliš brzy a ulehčit soupeři pozici ke vstřelení branky (V encel, 

2005). 

2.2.1.11 CentrOVIIné mlče 

Jedná se o míče většinou střílené z křídelních prostor do pokutového území pod 

různými úhly a o různé výšce. Úspěšný zákrok brankáři ztěžuje velký počet hráčů soupeře 

a jeho spoluhráčů, s kterými může přijít do kontaktu. Brankář se musí ve zlomku sekundy 

rozhodnout jestli na míč vyběhne, a nebo jestli bude efektivnější zůstat na brankové čáře. 

Centrované míče jsou charakterizované dvěma na sebe navazujícími fázemi: 

pohyb k míči 

samotný zásah (chycení nebo vyražení míče) 

Základem při této situaci je správné postavení, které ovlivňuje několik faktorů. Je to 

vzdálenost hráče s míčem od branky, úhel v jakém se hráč nachází ve vztahu k brance a 

potencionální směr letu míče (rotace od brankáře či k němu). 

Ve smyslu šířky hřiště kopíruje brankář pohyb hráče tak, že stojí zhruba ve 2/3 

branky blíže vzdálenější tyči. Pokud se hráč přibližuje i brankář se postupně přemisťuje k 

přední tyči po myšlené čáře, která je rovnoběžná s čárou brankovou a je vzdálena na délku 

horní končetiny před ní. Pokud je hráč blízko branky je třeba předvídat i zpětnou přihrávku 

či střelu, proto nesmí udělat nějaký pohyb, který by střelci napověděl či mu situaci ulehčil. 

Z hlediska pohybu ve smyslu hloubky hřiště brankář stojí více před brankovou 

čárou, když je hráč relativně daleko. Jakmile postupuje směrem k brance i brankář musí 

couvat zpět do branky. Při postoji daleko z branky si musí dát pozor na případné přehození. 
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Pohyb při zákroku musí být správně načasovaný, abychom mohli míč chytit nebo 

vyboxovat v nejvyšším bodě. Brankář se odráží na míč svou dominantnější nohou, druhá 

noha pomáhá společně s rukama k pohybu vzhůru a slouží jako ochrana. Pohyb musí být 

vertikální. Při míčích, kdy brankář vybíhá vpřed nebo do strany, chytá nebo vyráží míč 

v nejvyšším bodě mírně před tělem, trup je zpevněný, aby odolal případnému ataku soupeře 

či kolizi se spoluhráčem. V situacích, kdy míč letí na zadní tyč a dále se pohybuje pomocí 

% běhu, který je charakteristický tfm, že brankář se pohybuje ve směru letu mf~e, ale 

trup a ramena jsou nato&ny proti pohybu a on pohledem sleduje mfě. Při míčích za 

něj chytá nebo vyráží míč mírně za tělem, musí dát pozor, aby mu míč nepropadl přes 

prsty. Pro mladé brankáře je výhodnější v této situaci míč vyrazit do strany nebo za sebe, 

ale tak aby nehrozilo další nebezpečí. 

Tyto situace jsou jedním z nejsložitějších elementů brankářské činnosti. Vyžadují 

dlouhodobý trénink a herní praxi. Je třeba dávat pozor a brát v potaz povětrnostní 

podmínky, fauly, jež rozhodčí nevidí. Dále je důležitá komunikace se spoluhráči. Pokud 

brankáři míč vypadne rychle reagovat na novou situaci, nikdy se nezastavit na polovině 

cesty k míči. Buď vyběhnout a jít na míč nebo při nejistotě raději počkat v brance a 

reagovat na případnou střelu (V encel, 2005). 

2.2.2 Ofenzivní činnosti 

2.2.2.1 Vyhazowíni spodnim obloukem (kutáleni) 

Při tomto stylu může i nemusí brankář využít rozběh. Proces je zahájen tím, že 

odhodová ruka směřuje natažená za tělo, nohy se pokrčují a těžiště se snižuje. Souhlasná 

noha s odhodovou rukou dokleká na podložku a je vzadu. Nesouhlasnáje pokrčená vpředu. 

V návaznosti na krčeni pokračuje odhodová ruka s míčem vpřed a vypouští ho před tělem 

po zemi. Tato technika se učí jako první, je jednodušší pro brankáře i na zpracováni pro 

hráče (Welsh, 1999). 

2.2.2.2 VyhtJZOl'áni vrchnim obloukem ples hlavu 

Míč je při horním vyhazováni držen v jedné ruce, což je zejména pro mladé 

brankáře obtížné, výhoz směřuje dolů pod úroveň hlavy přijímajícího hráče, nejlépe k noze. 

Celý úkol je zahájen rozběhem, tělo se naklání dozadu a opírá se o pravou nohu při výhozu 
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pravou rukou. Levá ruka slouží k udržení rovnováhy. Odhod je zahájen prací nohou a 

pokračuje rotací trupu a až na závěr prací paží a zápěstí. Celé tělo pokračuje pohybem ve 

směru míče (Welsh, 1999). 

2.2.2.3 Vykopát1áni 

z ruky bez dopadu - brankář si nadhazuje či pouští míč rukou opačnou než je 

kopající noha, čím níže nad zemi míč zasáhne tím lépe. Rozběh je ve směru 

výkopu, důležité je sledovat míč a trefit jej v jeho středu. Nutností je zpevněný 

nárt. 

z ruky s dopadem - brankář si nadhazuje či pouští míč na zem oběma rukama, 

důležitá je koordinace pohybu, rozběh provádí ve směru kopu. Opomá noha je 

pokrčená Nejdůležitější je trefit míč po odrazu a v jeho středu, jinak míč dostane 

špatnou rotaci. Tato technika je pro pokročilejší brankáře a trénuje se až po 

dobrém zvládnuti výkopu bez dopadu. Opět musí být zpevněný nárt. 

ze zěmě - tuto techniku není třeba trénovat speciálně, je to dovednost, kterou musí 

ovládat všichni hráči, je to modifikace přihrávek na dlouhou a krátkou vzdálenost. 

Využívá se k rozehrávce po přihrávce od spoluhráče či při rozehrání standartních 

situací jako je odkop od branky, přímý volný kop, nepřímý volný kop. 
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2.3 Rdeňe ěeské i zahraniční literatury 

2.3.1 Nizozemsko 

Nizozemskou brankářskou školu reprezentuje Hoek, F. (1996), bývalý vynikající 

nizozemský brankář, nyní trenér brankářů (FC Barcelona, Ajax Amsterodam). Hoek říká, 

že pokud má být příprava brankářů účinná a vést k vysoké výkonnosti, musí probíhat po 

delší dobu. Plán přípravy brankářů bývá organizačně zabudován do tréninkových plánů 

jednotlivých mužstev. 

Tento plán je velice důležitý a potřebný, abychom zajistili, že mladí brankáři 

dostanou odpovídající fotbalové vzdělání. Mnoho klubů nepřikládá velkou pozornost 

výběru trenérů pro tuto specifickou činnost na mládežnické úrovni. Je otázkou zdali má být 

dítě povzbuzováno, aby se ve věku šesti či sedmi let stalo brankářem. V tomto věku je lepší 

umožnit každému hráči vyzkoušet si pozici brankáře, čímž zajistíme i to, že adepti na post 

brankáře získají i zkušenosti hráče z pole, jelikož moderní brankář musí zvládat spoustu 

úkolů a dovedností jako hráč v poli. S přibývajícím věkem se stává role a pozice více 

specializovaná. To je právě základem pro plánování a začátek speciální brankářské 

přípravy. Musí to být systém propracovaný tak, aby zapadal do systému přípravy celého 

týmu či věkové kategorie. Musí tam být jasná linie od osmi let v týmu přípravky do "A" 

týmu dospělých. Ve škole je dán jasný plán a požadavky, jak získá student svůj diplom a to 

by měla být také situace, jak pohlížet na vzdělání fotbalových brankářů. Jako osmiletý musí 

znát požadavky na to, aby se mohl stát brankářem prvního týmu. To je nejzazší cíl, ke 

kterému směřuje. Brankářům musíme dát kompletní fotbalovou výchovu, abychom je 

připravili na hru v klubovém systému. 

Je důležité uvědomit si, že musíme mladému hráči dovolit dělat mnoho chyb. Jak 

mladík roste a je starší, musí být jeho cílem dělat méně a méně chyb, kdy na konci by jich 

mělo být minimum. Je nevyhnutelné, že brankář bude dělat vždy nějaké chyby. Pro mnoho 

amatérských klubu je brankářský trenér luxusní záležitostí. Pokud ho však mají, měl by mít 

plán výchovy fotbalové mládeže v klubu jasné zásady spolupráce mezi ním a ostatními 

trenéry. Principem je jasný popis práce a úkolu, jenž formulují povinnosti a zodpovědnost 

trenéra brankářů a trenérů týmových. Musí být jasné, co kdo dělá ve výchově mladých 

brankářů, a kdo je za co zodpovědný. Plán by měl zahrnovat popis konceptu, který je 

aplikován ve výchově a tréninku mladého brankáře. Nejlepším východiskem pro trenéra je 

užívání skutečných fotbalových situací, opakování principů. Mělo by tam být mnoho akce, 
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co nejméně zbytečných prostojů, dobré plánování a orgamzace. Velkou výhodou je 

dostatek materiálu (branky, kužele, míče) a možnost užívání speciálních tréninkových 

pomůcek (překážky, trampolíny, tyče, figuríny), jenž pomáhají k tréninkové variabilitě. 

Trenéři musí respektovat specifiku vyvíjejícího se organizmu a zátěž nesmí nikdy škodit. 

Dlouhodobý proces výchovy a růstu lze rozdělit na etapy podle věku, ve kterých se cíle a 

úkoly liší a zvyšují postupně až k solidní úrovni v dospělosti. Sám autor rozdělil přípravu 

začínajících adeptů brankářského řemesla takto: 

8-10 let- brankářská předpříprava 

V tomto období začátku organizovaného tréninku je důležitá mnohostrannost při 

osvojování pohybových dovedností a rozvoji tělesných schopností. Elementární formou 

jsou pohybové hry, soutěže, štafety s různým zaměřením. Hlavními úkoly jsou všestranná 

pohybová příprava, seznámení se základy techniky, osvojení návyků a činností potřebných 

pro fotbal a vytváření vztahu ke hře, tréninku a spoluhráčům. V klubech s trenéry 

specialisty už se může začít s nácvikem techniky zábavnou formou (vybíjená, zaháněná, 

přehazovaná apod.) jednou týdně. 

10-12 let - základni brankářská příprava 

Jedná se o období rovnoměrného a klidného vývoje organizmu, funkční kapacita je 

již dostatečná a projevuje se v rozvoji koordinačních schopností a ve snaze napodobovat 

jednoduché i složité činnosti. V psychické oblasti dochází k rozvoji pozorovacích 

schopností, pohybové paměti, vnímání a logického myšlení. Hlavními úkoly této etapy jsou 

rozvoj všestranné tělesné připravenosti, vytváření základů techniky, osvojování vědomostí 

z taktiky a zvládnutí pravidel fotbalu. Mimo společných tréninků s mužstvem by mladý 

brankář měl 

1 x týdně mít speciální přípravu a tréninková náplň by se měla hlavně soustředit na 

základní (střehový) postoj, taktiku stavění se, všechny způsoby chytání, zajištění míče po 

chycení. Brankář by se měl též seznámit s potřebnou výstrojí a svou úlohou v týmu. Z 

hlediska kondice je tréninková činnost zaměřena na rozvoj obratnosti bez míče i s ním, 

odrazovou sílu, rychlost (krátké starty i s míčem, z poloh, po cviku), vytrvalost s obratností. 

Silové schopnosti rozvíjí pouze pomocí vlastního těla či těla spoluhráče. Jako doplňková 

činnost mohou sloužit ostatní sporty a modifikované hry (házená, hra v poli, vybíjená, 

košíková, hlavičkovaná, hody na dálku a přesnost, stolní tenis, atletika, gymnastika). 
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2.3.2 Anglie 

Zajímavý je další model, který pochází ze samotné kolébky tohoto sportu, z Anglie. 

Jeho autorem je Thomas, M.(1999) trenér brankářů Fotbalové Asociace (The FA). 

Koncepce je rozdělena podle věkových kategorií, ve kterých jsou vždy představeny 

požadavky pro dané rozpětí. 

8-10 let 

Důležitý je rozvoj rovnováhy a koordinace. Toto věkové rozpětí je první části 

"zlatého věku motoriky" a proto je důležité právě zde učit co nejvíce nová cvičeni, proces 

osvojováni si nových dovedností je velice efektivní. 

Z technických dovednosti učíme v tomto věku základnímu postaveni v brance při 

různé poloze míče na hřišti. Nacvičujeme správné techniky chytáni, uchopováni a podáváni 

si míče. Trénujeme rozehráváni pomoci krátkých přihrávek nohou a pomoci kutálených 

míčů z ruky na spoluhráče využívaných též na krátkou vzdálenost. Dále by měli brankáři 

zvládnou kop z ruky bez dopadu míče na zem. Brankář chytá v malé brance. 

Z taktického hlediska by měli mít nejen brankáři, ale všichni hráči povědomí o 

všech postech v týmu, čehož docílíme rotací děti na všech pozicích. 

Důležitým psychologickým aspektem je zábavnost činností, užívaní si tréninku a 

hry. Skladba a náplň tréninku by měla být koncipována tak, aby se děti rády vracely. 

Utkáni pro ně musí být odměnou za dobrou práci v tréninku. 

Kondiční oblast je orientována pouze na hru a neni rozvíjena speciálními programy. 

Děti by se měly seznámit s rozcvičkou před tréninkem a utkáním, s uklidněním po 

tréninku. Jsou jim předvedeny základy strečinku a práce s míčem velikosti 4, různé triky a 

dovednosti, jako házeni si, žonglování atd. 

10-12let 

U těchto brankářů doporučuje autor pravidelné měření a váženi v lednu, květnu a 

záři. Toto je důležité ve vztahu k zjišťováni biologického věku a jeho porovnáni s věkem 

kalendářním. 

Mezi důležité body kondiční přípravy zařazuje autor rozvoj rovnováhy, koordinace, 

rytmu. Pochopeni důležitosti strečinku, odpovídající ohebnost a pohyblivost a její cílený 

přiměřený rozvoj. 
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Technické dovednosti požadované v této kategorii navazují na předchozí skupinu a 

dále rozvíjejí dovednosti stavění se, ovládání a cit pro míč na noze i v ruce pomocí 

nahazovaných i kopaných míčů všech výšek. Novými prvky jsou základy pádu do stran, 

vysvětlení základních principů této techniky chytání, chytání centrovaných míčů ze stran 

(zatím pouze házené míče rukou trenéra), rozehrávání všemi způsoby, pomocí spodního i 

vrchního výhozu rukou na spoluhráče, zpracování zpětné přihrávky a následná krátká 

přihrávka na spoluhráče, výkopy z ruky bez dopadu na přesnost. Též v této skupině 

vysvětlujeme základní princip řešení situace 1 na 1. Brankář chytá v malé brance. 

Po taktické stránce by měl brankář chápat již svoji roli ve hře, znát pravidla, jež se 

ho týkají a základní technické principy. Mělo by to probíhat formou diskuze mezi ním a 

trenérem. 

Po psychologické stránce by měl brankář chápat filosofii chytání, měl by s1 

uvědomovat, jaké jsou na něj kladeny požadavky, zvládat postupné kroky v technice. 

Je nezbytné ho podněcovat k pozitivnímu myšlení a sebedůvěře. 

12-141et 

V tomto věkovém období měříme a vážíme brankáře v lednu, dubnu, červenci a 

říjnu. Z kondičních aspektů klademe důraz na koordinační přípravu, rovnováhu, tempo a 

rytmus. Dále pak rozvíjíme práci nohou ve všech směrech. V tomto období zahajujeme 

cílený rozvoj rychlostních schopností, ale pouze sprinty do 15 m. Pokračujeme 

v prohlubování povědomí o správném sestavení rozcvičení a uklidnění. Zařazujeme 

speciální strečinkové cviky související s brankářským řemeslem, rozvíjíme ohebnost a 

pohyblivost. 

Technika navazuje opět na naučené v předešlých kategoriích a dále rozvíjí správné 

stavění se, práci s míčem, jeho zpracování, cit pro míč. Do chytání zařazujeme střely, kdy 

se brankář rozhoduje jak zasáhne. Doposud jsme jasně uváděli při jakém cvičení jde do 

pádu, kdy zasahuje ve stoji či výskoku. V tomto věku přecházejí brankáři do branky o 

standardních rozměrech, proto zde opakujeme poziční hru na čáře a mimo ní, zmenšování 

střeleckých úhlů. Ve velké brance se situace trochu liší a brankář musí získat správné 

návyky. Navazujeme na chytání v pádu, které zdokonalujeme a zařazujeme cviky, kdy 

spojujeme pohyb v brance a pád, přemístění a zákrok. Nebo naopak pád - rychlé zvednutí a 

přemístění k vyraženému míči. Přidáváme základní cviky na rozvoj reakčních dovedností. 

Centrované míče nejsou nahazované ale střílené, zatím chytáme bez oponentů, zkoušíme 

centrované míče chytat a vyrážet, výběr vhodného řešení v každé situaci. Co se týče 
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rozehrávání, brankář musí zvládat příjem a zpracování zpětné přihrávky od spoluhráče 

oběma nohama. Musí si nabíhat do správného prostoru tak, aby zpětná přihrávka 

nesměřovala do branky. Při nerovném terénu může míč přeskočit nohu či ho hráč minout a 

přihrávka skončí hloupým gólem. U tohoto je nutná komunikace s přihrávajícím hráčem. 

Trénovaný objekt v tomto věku musí zvládat všechny techniky výhozu. To znamená 

vrchem, spodem a házenkářským způsobem. Trénujme dále techniku odkopu od branky, 

opakujeme výkop prvním dotykem bez dopadu a provádíme první nácvik výkopu 

s dopadem. Brankář musí zvládat a kontrolovat sílu a přesnost všech svých přihrávek rukou 

i nohou. Dále pracujeme na zlepšování situací 1 na 1. Tomto věku musíme dbát na kvalitu, 

která je v popředí před kvantitou. 

Co se týče taktických předpokladů pracujeme na rozvoji komunikace, odhadu 

vzdálenosti za brankáře za obranou, aby mohl reagovat na dlouhé míče směřující za ní. 

Dále pak učíme správnou terminologii do komunikace. Jasné krátké povely jako "Já", 

"Mám", "Pusť "musí být automatické. Hra na menším hřišti je důležitá a vhodná, protože 

brankář je více v akci a musí rychle reagovat na vzniklé situace, dělat rozhodnutí. 

Psychologická příprava je zaměřena na pozitivní motivaci. V tomto věku můžeme 

demonstrovat techniku pomocí videa, ukázat chyby a problémové body nácviku. Důležité 

je s brankářem mluvit, provádět pohovory jak během tréninku, tak i po něm. Nutno pomoci 

při přechodu z malé branky do velké, protože brankáři mají často problémy, dostávají více 

gólu a psychika je nalomená, proto je nutné jim pomoci a vysvětlit jim, že je to jen dočasná 

fáze něž se adaptují. Nastiňujeme těmto mladým lidem základy zdravé výživy a správného 

životního stylu. Vypořádávaní se s objektivní hodnocením jeho výkonu, s chybami, 

s kritikou okolí či chválou tak, aby brankář nebyl v depresích nebo naopak neměl hlavu 

v oblacích a byl přehnaně sebevědomý. 

14 -161et 

V tomto období provádíme kontrolní měření výšky a váhy v lednu, březnu, 

červenci, září a listopadu. Začínáme zde i provádět měření podkožního tuku a Body Mass 

Indexu(podíl aktivní tělesné hmoty). 

Cílem kondiční přípravy je řízený rozvoj koordinačních schopností,rytmu a tempa 

běhu, rovnováhy. Dále pak rozvoj rychlostních schopností pomocí běhu do maximální 

vzdálenosti 20 metrů ve všech směrech. V tomto věku přicházíme se základním tréninkem 

odrazové síly. Zařazujeme pouze ukázky a jednoduchá, nepříliš namáhavá, cvičení. 

Zaměřujeme se na rozvoj koordinační rychlosti. Různá kroková cvičení, dbáme na kvalitu 
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koordinace. Začínáme na nižších intenzitách. Pokračujeme v rozvoJI pohyblivosti a 

ohebnosti. 

Technická příprava je opět nástavbou na předchozí stupně. Prohlubujeme dříve 

naučené a přidáváme nové dovednosti. Brankář musí zvládat všechny techniky pádu po 

předchozím pohybu. Vykrýváni úhlů trénujeme pomocí natažených provazů do 

trojúhelníku, 

kdy jsou konce zavázány na tyčích branky a vrchol je u trenéra s míčem. Zvládnuti 

správného postavení po odstranění provazů, ukázka chyb pomocí této pomůcky při 

špatném postavení. Trénink reakce, vypořádávání se s tečovanými míči, střelami, kdy 

soupeř zakrývá výhled. Procvičujeme rychlou reakci a ·vstávání při vyražení míče a jeho 

rychlé opětovné chycení. 

U centrovaných míčů zavádíme prvek oponenta, který ztěžuje vybíhání a cloní 

(např. druhý brankář). Zatím bráni soupeř pouze pasivně. Miče centrujeme ze všech oblasti 

a ne jen z křídelních prostor. Brankář se učí komunikovat a spolupracovat peďektně 

s defenzivní linií. 

Ofenzivní činnosti vyžadují zvládnutí zpětných přihrávek, jejich zpracováni a 

rozehrávku oběma nohama. Komunikace s hráčem jemuž směřuji míč je vyžadována. 

Klademe důraz na zvládnuti rozehrávky rukou i nohou a výběr vhodného spoluhráče ve 

vztahu k těžišti hry. Musí se snažit rozehrát na druhou stranu než odkud přišel míč. 

V tomto věku musí brankář zvládat všechny techniky rozehrávky nohou a to i výkopy 

nahazované do strany jako další stupeň dovednosti výkopu. Výkopy i výhozy by se měly 

společně s rozvojem techniky a silových schopnosti prodlužovat a být přesnější. Brankář 

musí porozumět tomu, co dělá. Pomocí videa i slovních pokynu mu poskytujeme zpětnou 

vazbu. 

Po taktické stránce musí zvládat instruovat celý tým, řídit jeho pohyb a posuny 

v bloku. Dávat pokyny v defenzivní i ofenzivní činnosti. Řídit tým při obranných 

standartních situacích, jako je roh či přímý i nepřímý volný kop, je samozřejmosti. 

Psychologické aspekty v tomto věku zahrnují pohovory s trenéry, pochopení 

týmové strategie a role v týmu. Brankář by měl diskutovat s trenérem o herních situacích, 

které jsou problémové, které se těžko trénují a špatně se simulují v tréninku, měl by si 

hlídat životosprávu, provozovat zdravý životní styl. V tomto věku musí být brankář 

schopen odolat tlaku, jenž je na něj při zápase vyvíjen. Vyrovnat se s konkurenci na svém 

postu, se soutěživosti hráčů. Musí obstát silově v osobních soubojích s útočníky a 

v neposlední řadě musí ustát psychický tlak při jeho chybě v utkáni. Chybě se žádný 
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brankář nevyhne. Ovšem to, jak se s tím každý vyrovná, rozděluje brankáře na psychicky 

odolné, kteří se z chyby poučí, situaci v zápase zvládnou a pokračují v sebevědomém 

výkonu, a ty, kteří po chybě udělají tři další a psychika se jim zhroutí. Ti druzí se tomuto 

tlaku musí naučit čelit. Pokud to nezvládnou v tomto věku, mají s tím problémy dlouho a 

může to velmi poznamenat jejich další kariéru . 

.2.3.3 Česká republika 

V České republice se touto problematikou zabývají Buzek, M. a Procházka, L. 

(1999), kteří charakterizují roky 7-12 ("zlatý věk učení") jako mimořádně vhodné pro 

zdokonalování koordinačních schopností, tedy hlavně pro osvojování dovedností s míčem a 

pro zrakovou orientaci v herních situacích. Z tohoto důvodu by největší část tréninkového 

obsahu v těchto letech měl tvořit nácvik a v něm zdokonalování herních dovedností 

jednotlivce (individuální pohybové a herní dovednosti) pomocí průpravných her 

zaměřených na správnost herm'ho jednání jednotlivců. 

Ovšem v tomto věkovém období musíme dávat pozor i na další faktory jako je 

nerovnoměmý tělesný vývoj. Jedním z jeho nejjasnějších příkladů je zrychlený růst kostí 

do délky v pubertě, jenž se vyskytuje už i u dvanáctiletých dětí. Bývá někdy tak rychlý, že i 

zrychlený nárůst svalových vláken mu nestačí, což může být provázeno zdravotními a 

růstovými problémy. To je nutné zohlednit v metodice tréninku, zvláště kondičru'ho. Autoři 

v této souvislostí také upozorňují na obrovské rozdíly mezi kalendářním a biologickým 

věkem, které v tomto období mohou činit i 5 let. 

Mladí brankáři v tomto věku potřebují především všestrannou přípravu a 

systematický koordinační trénink, s jehož pomocí by měli: 

)o> dosáhnout pohybového souladu jednotlivých částí těla, tzn. přesně, rychle a účelně 

spojovat jednoduché pohyby ve složitější celky (integrační schopnost) 

)o> přizpůsobit se rychle měnícím herním situacím (adaptační schopnost) 

)o> rychle, účinně a efektivně reagovat na očekávané i neočekávané podněty různého 

druhu- zrakové, zvukové, dotykové (reakční schopnost) 

25 



~ získat kontrolu nad změnami polohy těla při různých činnostech (orientační 

schopnost) 

~ udržovat a obnovovat stabilitu při různých změnách polohy těla (úmyslných či 
neúmyslných) ve výskocích, soubojích, rychlých změnách směru pohybu 
(rovnovážná schopnost). 

Speciální koordinační trénink k výše uvedeným požadavkům je většinou spojován s 

tréninkem techniky brankáře. 

8-10 let 

Brankář by měl získat všestranný pohybový základ a první zkušenosti v základních 

herních situacích. V tréninku by se měl rovnoměrně věnovat dovednostem hráče v poli i 

brankáře. S nácvikem chytání a házení je nejlépe začít zábavnou formou, v různých 

pohybových hrách (vybíjená, basketbal, přehazovaná, zaháněná) a v přizpůsobených 

průpravných hrách (4:4). Tyto formy doplňovat nácvikem brankářských dovedností 

zpočátku 1 x týdně, v dalších letech i častěji. 

Tréninková činnost by měla být zaměřena především na osvojování základního 

střehového postoje, správné techniky chytání přízemních míčů ve stoji, chytaní vysokých 

míčů, chytání přízemních míčů v pádu, přihrávání nohou a vyhazování míče rukou, 

dovednosti hráče v poli. Mladý brankář začátečm'k by měl rovnoměrně rozvíjet reakční, 

orientační a rovnovážnou schopnost, rychlost s míčem i bez. Nemalá pozornost by měla být 

věnována též poziční hře, zaujímání správného postavení a řešení situací 1:1. 

10 -121et 

Tento věk je ideálním obdobím pro učení se novým herním dovednostem a pro 

získání dokonalé techniky. Je rovněž vhodný pro zahájení specializovaného tréninku. 

Brankář pokračuje ve zdokonalování základních technických dovedností s taktickými 

požadavky týmového charakteru (integrace individuálních dovedností do týmového 

výkonu). Intenzivní trénink, se speciální pozorností k činnosti brankáře, zaručují i vhodně 

volená cvičení střelby s hráči. 

Brankáři prohlubují dovednosti osvojené v předcházející věkové kategorii, ke 

kterým se postupně přidává pohyb v brance a před ní (vpřed, vzad, stranou i v návaznosti 

různých směrů), chytání přízemních, polovysokých i vysoko letících míčů (zajištění míčů 
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po chycení), chytání centrovaných míčů ze strany, vyhazování a vykopávání míčů, 

brankové kopy, zpracování a přihrávání míče nohou (po zpětných přihrávkách). Velká 

pozornost je přikládána zakládání útoku ve spolupráci s jednotlivými řadami, řešení situací 

1:1, standardním situacím a slovnímu řízení obrany. Z hlediska kondice je prvořadý rozvoj 

rychlostně koordinačních schopností s míčem i bez míče, pohybová a herní rychlost (krátké 

starty i s míčem, z poloh, po cviku). 

2.3.4 Spojené státy americké 

Americký model zastupuje v mojí práci koncepce Turnera, T.(2001), který ve svém 

programu uvádí vhodnou dobu k zahájení brankářské přípravy již na věk sedmi let. 

Samozřejmě to není definitivní a konečné rozdělování rolí, avšak nabádá k vybírání 

vhodných adeptů a jejich trénink základních brankářských dovedností. 

Každé dítě má různý fyziologický, psychologický a sociální vývoj, což je dáno 

jejich genetickým vybavením, vlivem rodičů, sourozenců, přátel a ostatních lidí v okolí. 

Také je pravda, že dvě děti stejného chronologického věku se mohou lišit klidně o jeden 

rok v porovnání faktorů biologických a sociálních. Proto by následující vývojový obrys měl 

být považován za kontinuum spíše než za absolutní plán, který je dodržován za všech 

okolností. 

Skupina ve věku S a 6 let 

Brankáři by v tomto věku neměli být používáni ve hře. Nicméně, používání rukou 

při manipulaci s míčem během individuálního tréninku či cvičení ve dvojicích určených 

pro rozvoj povědomí a citu pro míč by mělo být podporováno. 

Skupina ve věku 7 a 8 let 

Ve věku sedmi, maximálně osmi let začnou děti poprvé inklinovat k různým rolím 

v týmu, včetně brankáře. Užívají si hru a pohyb v brance během tréninku i zápasu. Ne 

všechny děti to táhne do branky, musíme dbát na to, abychom vyhověli všem přirozeným 

požadavkům a odstranili jakékoliv zbytečné obavy provázející tuto roli. Dovednost chytání 

je v tomto věku redukována na základní sbírání míčů, zastavování střel, hlavně pomocí 

pádu na míče kutálené těsně vedle těla. Všechny brankářské techniky, které v tomto věku 

předvádějí, jsou zcela elementární. Schopnosti rozehrávání míče jsou limitovány na házení 

a vykopávání z ruky. Obě akce nemají prozatím žádný taktický cíl mimo snahy dost míč co 
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nejdál a vyčistit prostor před brankou. Děti v tomto věku jsou velmi statečné, ale často 

velmi neopatrné, což má za následek několik pohmožděnin a boulí. V této kategorii 

netrénujeme žádné skoky a komunikace se spoluhráči je spíše podporující než taktická. 

Všechny děti v tomto věku by měly trénovat jako hráči v poli, ne jako brankáři. 

Skupina ve věku 9 a 10 let 

Jakmile mladíci dosáhnou věku 9 nebo 10 let jejich fyzické kvality se velmi 

významně změní a velmi jasně se začnou ztotožňovat s chytáním a názorovými postoji 

brankářského řemesla. Prozatím by i tito hráči měli zůstat v poli, minimálně 2/3 tréninků 

orientovaných na tým a polovinu hry. Zajisté bychom jim však měli pomáhat vytříbit jejich 

brankářskou techniku před či po společném tréninku, nebo během speciálm'ho 

brankářského tréninku. Brankáři v tomto věku zvládnou všechny techniky chytání ve stoji, 

umějí provést kontrolovaný pád a aktivně skočit. Základní taktické úkoly stavění se 

v brance a vykrývání úhlů patří také mezi schopnosti, které by měl brankář zvládat v této 

kategorii. Hlavní důraz v této fázi klade trenér na zlepšování základních technik, práci 

nohou, balanční cvičení a koordinaci oko-ruka jako odezva na rychlost, výšku a trajektorii 

letu míče. Ačkoli chytání vysokých míčů může být částí tréninku, situace při centrovaných 

míčích sami o sobě mají menší význam pokud jde o tuto věkovou kategorii. A však začít 

není vůbec na škodu. 

Skupina ve věku ll a 12 let 

Děti v tomto věku jsou schopni sledovat, vnímat, jednat a vykonávat činnosti jako 

dospělí, ovšem s fyzickými omezeními a herními zkušenostmi, jež limitují rychlost jejich 

progresu. 

Důraz v tréninku je kladen opět na zjemňování techniky chytání, sbírání míčů. Pády 

a situace centrovaných míčů se stávají v této kategorii mnohem více podstatnými. Po 

taktické stránce mají takto staří hráči mnohem větší rozsah pro podporu defenzivy i 

ostatních hráčů v poli. Musí být slyšet při centrovaných a vysokých míčích. Jejich ochota 

komunikovat musí být posilována. S centrovanými míči a vysokými míči do pokutového 

území mívají brankáři velice často problémy, částečně také při velkém počtu hráčů 

v pokutovém území. Pochvala při úspěšném řešení situaci při bráněni centrovaných míčů 

mu pomáhá a ukazuje cestu pro příště. Při neúspěchu působíme pozitivně, nikdy ne 

negativně, brankář může získat blok a přestane vybíhat úplně, což je špatné. Důležité je 

trénovat změnu postavení během přihrávek mezi obránci a při změně těžiště hry, to rozvíjí i 
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práci nohou a pomáhá to lépe reagovat, když útočníci napadnou obránce, ten pak může 

využít brankáře pro zpětnou přihrávku. 

Jako u hráčů v poli i u brankářů ve věku ll a 12 let jsou dovednosti a talent velmi 

různé. Je zde vhodný speciální trenér, který zajistí, že rovnováha mezi rozvojem techniky a 

tělesné zdatnosti bude dodržována. Hlavní chybou laických trenérů je právě časté 

zařazování cviků anaerobní zdatnosti a vynechání techniky. Je jasné, že kondiční aspekty 

musí být rozvíjeny a jsou nedílnou součásti tréninku, ovšem rozvoje techniky dosáhneme 

při cvičeních s nižší intenzitou, kdy se soustředíme na správnost provedení. 

Ačkoliv technický a fyzický rozvoj zůstane základem pro každodenní trénink 

mladého brankaře, hlavní důraz v této kategorii by měl být kladen na rozvoj taktické 

způsobilosti. Obzvláště pravidlo o ofsajdu se stává aktuální a přináší nové prvky do hry od 

tohoto věku. Samozřejmě je nutno dále rozvíjet dovednosti stavění se a zmenšování 

střeleckých úhlů. Útočníci se totiž stávají odborníky na klamavé střely, umějí vystřelit 

rychle padající a zrychlující střely s velkými rotacemi. Trénink zápasových situací pomoci 

her na velkém i zmenšeném hřišti je důležitý pro mladé brankáře zejména proto, že se 

naučí spojovat jejich volbu správného technického řešení s taktickými požadavky hry. 

2.3.5 Francie 

Francouzští autoři Puxel, Ch. a Lawniczak, J. (2000) používají koncepci, kterou 

v základu rozdělují na technickou a kondiční přípravu. Pomocí toho modelu rozdělují dále 

svou koncepci podle požadavků na trenéra, který by měl být pro každou věkovou kategorii 

speciální na tři základní období: 

• Seznamovací koučink, jenž je zaměřen na skupinu 8-12 let 

• Zdokonalovací koučink, který je rozdělen na kategorie 12-15 let a 16-21 

(průměr) let 

• Vrcholový koučink zahrnující věkovou skupinu 16- 21 let (pokročilí) a nad 

2llet 

Vzhledem k tomu, že jejich přístup je velmi odlišný od ostatních zmiňovaných bude 

zajímavá jeho konfrontace. 
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Kategorie 8 - 12 let 

Kondiční aspekty zahrnují cvičení o nízkých intenzitách při individuální činnosti, 

obecný rozvoj kondice je v tomto věku rozvíjen pomocí různých pohybových her bez núče. 

Klademe důraz na rozvoj obratnosti, pohyblivosti, hbitosti. Děti to musí bavit a ani si 

neuvědomují, že trénují. 

Techniku v tomto věku nacvičujeme postupně od chytání núčů v pozici základního 

postoje k přemisťování pomocí práce nohou, vykrývání úhlů, chytáním v pádu apod. 

Dbáme na správné provedení, vysvětlujeme různé techniky nejprve v celku a pak 

ukazujeme jednotlivé komponenty cviku zvlášť. Používáme postup od celku k částem. 

Všechna cvičení jsou bez soupeře. 

Kategorie 12 - 15 let 

Cvičení jsou ve vyšších intenzitách, aby bylo dosaženo pozitivních adaptačních 

změn. Kondiční část je zaměřena zejména na rozvoj rychlostí, obratnostních schopností. 

Zejména koordinační cvičení jsou důležitá, aby byly položeny všeobecné základy. Spojovat 

tyto oblasti pomocí různých rychlostně-obratnostních soutěží, cvičení. Při tomto využíváme 

i cvičení s núčem. 

Technika pokračuje v rozvoji již naučených základů chytání, stavění se, pádů. 

Opakujeme, opravujeme a správně automatizujeme základy. Snažíme se cvičení 

připravovat tak, aby se podobala více skutečným herním situacím. Opět dbáme zejména na 

techniku prováděných pohybů a odstranění nedostatků. Využíváme dalších brankářů při 

skupinovém tréninku k clonění, bránění a tečování střel, ovšem spíše se jedná o stínování, 

bránění není záměrně prováděno maximální intenzitou. Spojujeme různé druhy zákroků se 

záměrem zlepšovat pohyb v brance a orientaci po zákroku jako je například vyrážení míče. 

Používáme pozitivní přístup, vysvětlujeme taktiku, seznamujeme svěřence s požadavky na 

roli brankáře, aby porozuměli své úloze v týmu. 

Kategorie 16 - 21let 

Kondiční příprava obsahuje rozvoj silových, rychlostních, obratnostních i 

vytrvalostních schopností. Pokračujeme v nástavbě již dříve naučeného. Ve všech 

oblastech musíme dávat pozor na individuální zvláštnosti hráčů, aby cvičení nústo přínosu 

neublížilo. Stanovit správné dávkování je nutností. Rozvíjet rychlostní vytrvalost a další 

kondiční aspekty formou, která se podobá co nejvíce utkání. 
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V technice se snažíme dosáhnout, nebo alespoň co nejvíce přiblížit dokonalému 

provedení. Snažíme se, aby cviky byly prováděny správně technicky v maximální intenzitě, 

která odpovídá požadavkům v utkání. Zvyknout si na rychlost hry a na soupeře. V tréninku 

provádíme cvičení se soupeřem, který se snaží brankáři maximálně znepříjemnit roli, stejně 

tak jako je tomu v zápasových podmínkách. Důležitým přínosem jsou v tomto 

tréninky společně s týmem. Hráči jsou motivovaní a nebojí se jít do souboje, čímž přinutí 

brankáře ke stejnému přístupu. Když nepřinutí, všechny souboje prohraje a nemůže uspět. 

2.3.6 Itálie 

Italský trenér brankářů a technický ředitel fotbalové akademie v Ascoli, která je 

účastníkem profesionální ligy, Marco Stoini přináší ve své práci Příprava brankáře -

Věkový vývoj (2008) koncepci, která si klade za cíl rozvíjet u mladých brankářů zejména 

technickou přípravu. 

Bylo řečeno, že role brankaře je jedinečná, ale jak víme jsou to vždy děti, které jsou 

v brance, a které se stanou muži během vývoje. Program technické přípravy brankáře 

můžeme rozdělit do dvou velkých skupin: 

I. Věk od 6 do 12let 

2. Věk od 12 let a starší 

Věk od 6 do 12 let 

Ve skutečnosti, velmi mladí brankáři nejsou ještě úplnými představiteli svého 

řemesla. Děti hrající v brance nemajf fyzické ani mentální parametry na to, aby mohly 

dosahovat kvalit a dovedností jako dosahují dospělí. Musíme brát v potaz, že dítě se 

neustále vyvíjí a my musíme stabilizovat jeho pohybové a koordinační nároky, které jsou 

v mnoha případech vyšší než jsou kladeny na hráče v poli. Příklady některých 

koordinačních dovedností: 

odhad dráhy letu míče 

obratnost, hbitost 

vztah míč - zem 

vztah tělo - zem 

vztah oko - ruka 

vztah oko - ruka - tělo 
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Mimo to fyzické parametry často zabraňují nebo ztěžují brankáři správné technické 

provedení požadovaného cviku či základní dovednosti. Napřt'ldad velikost rukou u dětí 

nedovoluje jednoduché zastavení míče, což má za následek vypadnutí, zpomalení 

rozehrávky po chycení atd. 

S těmito předpoklady je logické, že brankáři do dvanácti let (mladší než 1 O let 

obzvláště) se zúčastňují tréninků společných pro celý tým. Proto by měl tedy program 

zahrnovat širokou škálu aktivit, které jsou užitečné pro všechny role v týmu a vedou 

k naplnění cílu,ježjsme si stanovili na základě požadavků pro danou věkovou kategorii. 

Připravujeme normální základní tréninky, ze kterých profitují všichni hráči. Jeden 

z těchto tréninků by měl být zaměřen na práci nohou a techniku běhu, protože je velice 

důležitá pro celou koordinaci. Nicméně, minimálně dvakrát týdně by měly být tréninky 

specializované. Toto platí obzvláště pro brankáře. Rozdělujeme je do skupin po 3-4 dětech. 

Délka tréninku je maximálně 90 minut. Stejně jako pro hráče v poli, tak i pro brankáře je 

technika nejdůležitějším prvkem a měla by být vždy na prvním místě, když trénujeme. 

Pokud mluvíme o brankářích, obzvláště o úspěšných, často slýcháme o jeho dobrých 

technických základech položených v mladí, ze kterých čerpají po celou svoji kariéru. 

Psychologická stránka u mladých brankářů je také velmi důležitá. Mnoho 

pozornosti by mělo být věnováno těm aktivitám, které nepřevyšují jeho schopnosti 

studenta, aby si nevytvořil pochyby o svých dovednostech. Je žádoucí posilovat jejich 

sebevědomí, odstranit obavy z pádu na zem, rozvíjet pohybové schopnosti. Uvolnit svou 

energii a být aktivní je fyziologickou nezbytností pro děti, musíme je nechat si hrát a být 

šťastné, ale musí také akceptovat autority a vážnost trenéra. Tohle všechno je základním 

požadavkem na dobrého trenéra. 

Mladí brankáři vidí a obdivují mnoho dobrých strážců branky v televizi a dávají si 

Je za své vzory. Nosí jejich dresy, čepice a rukavice, ale jisto jistě nejsou schopni 

napodobovat jejich brankářskou techniku, protože jejich psychika a vzdělanost jim 

nedovoluje dělat rozhodnutí. Trenér by měl na tuto důležitou informaci pamatovat a 

vysvětlit to srozumitelně svým svěřencům. 
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Věk od 12 let a starJí 

V tomto věku Sl mladí brankáři začínají osvojovat dovednosti "skutečných 

brankářů". 

Od této fáze může (a musí) být technika trénována bez jakýchkoliv omezení. Cíleně musí 

procvičovat a opakovat požadované technické prvky nezbytné k celkovému rozvoji 

speciálních brankářských dovedností. V této kategorii jsou již hráči mentálně vyzrálí na to, 

aby byli schopni pochopit taktické prvky a tato oblast musí být též rozvíjena. 

V této době jsou schopni začít rozvíjet i své silové schopnosti. Pro roli brankáře je 

síla jednou ze základních komponent pro většinu činností (skoky, krátké sprinty, reflexivní 

zákroky). Hbitost, pohyblivost, ohebnost a akrobatický trénink jsou nedílnou součástí 

tréninkového procesu. Aerobní rozvoj by měl být zajištěn v rámci základního tréninku 

společně s týmem. 

Jak již bylo řečeno silové a rychlostí schopnosti jsou velmi důležité pro brankářskou 

činnost. Tuto oblast bychom měli primárně rozvíjet pomocí sprintů na krátkou vzdálenost, 

krátkých startů - zdokonalovat výbušnost. K tomuto používáme metodu koncentrickou, 

excentrickou, izometrickou a plyometrickou. Všechny zmiňované způsoby jsou 

považovány za specifický rozvoj síly, ale musí dát pozor na dávkování, odpočinek a 

zpětnou vazbu od dětí, protože se velice snadno může stát tato příprava škodlivá. Děti 

v tomto věku nejsou ještě dokonale vyvinuté, mají různé svalové dysbalance, nedokáží se 

pořádně zpevnit. 

Ve skutečnosti je rychlost a výbušnost ovlivněna silovými schopnostmi hráče a je 

nepostradatelným prvkem. V tréninku nemohou být opomíjeny žádné speciální prvky, 

protože by to bránilo celkovému vývoji brankáře. Je pravda, že opakování cvičení je 

důležité pro automatizaci, ale je také pravda, že když pracujeme v různých situacích, hráč 

si může rozložit jednotlivé pohyby a vytvořit z nich nové pohybové vzorce, která potřebuje 

pro danou situaci. 

Speciální tréninky by měly být dvakrát až třikrát týdně o délce přibližně 80 minut, 

při tomto dávkování by mělo být dosaženo žádoucích výsledků. 

Brankáři, kteří se vyvíjejí rychle a jsou talentovaní mohou překonat evoluční fáze a 

naučit se základy rychleji. Proto je pro ně pak důležitější pracovat a odstraňovat různé 

speciální nedostatky. Trenér musí udržovat přímý kontakt se svými svěřenci. Je to dobré 

pro dobrou komunikaci. Lepší je mít v tréninkové skupině méně brankářů, ale trenér nesmí 

úplně separovat skupinu od týmu, protože někdy to může mít větší vliv než si myslíme. Je 

třeba si na to dát pozor a střídat individuální části a části s týmem pravidelně. 
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2.3. 7 Německo 

Jednu z nejpropracovanějších koncepcí prezentovali němečtí autoři Thissen, G. a 

Grieber, P. (1998). 

Thissen nazval svou práci příznačně "Na začátku musí všichni do brány''. Význam 

brankařů pro úspěch mužstva ve fotbale je nesporný. Na druhou stranu mají trenéři, pokud 

jde o tuto pozice, značné vědomostní nedostatky. Pro trenéra nižších věkových kategoriích 

je otázkou, jak připravit nejmladší fotbalisty, přiměřeně k věku, na nároky brankářské role. 

Hra brankářů ve fotbale se komplexně utváří. V zápase je kladeno na brankáře 

mnoho nároků po motorické, technické a taktické stránce. Ty podmiňují mnohostranné 

umění brankáře a vyžadují odbornější brankářský trénink. Pro trenéra mládeže je často 

otázkou, jak koncipovat vzdělávání brankářů v dětském a mládežnickém fotbale. 

Jako v jiných populárních sportech je ve fotbale pro začátečníky v prvé řadě 

zajímavá filozofie a smysl hry. Ve fotbale spočívá v tom, že jedno mužstvo se pokouší 

vstřelit branku a druhé se snaží brance zabránit. 

Už šestiletý fotbalista má zřejmou představu o fotbale. Hraje svým způsobem 

fotbal. Nevědomě si utváří představu o fotbale a zjednodušuje si ji na dva základní 

elementy - útok a obranu. Pozorování dětí na hřištích, školních dvorech a loukách 

dokázala, že představa začátečníků o fotbale se strukturuje, organizuje a prosazuje. 

Když začátečník hraje fotbal, chce být buď útočník nebo brankář. Obě tyto herní 

pozice hodnotí jako rovnocenné, pro úspěch ve fotbale mládežnického fotbalisty jsou stejně 

důležité. Začátečník by chtěl vykonávat obojí, být v obojím dobrý, své umění rozvíjet a 

potvrzovat. 

Role brankáře je z pohledu začátečníka stejně tak atraktivní, jako role útočníka. To 

se projevuje také v tom, že především na začátku hráčského procesu mé pro začátečníky 

hra brankáře velký půvab. Nejen útočníci, ale také špičkoví brankáři jsou obdivovaní 

idolové, které by chtěli napodobit. 

Takové pojetí hry začátečníků musí být neseno v první fázi vzdělávacího 

fotbalového procesu. Od vytýčení úkolů je nabízeno začátečníkům mnoho možností, 

fungovat nejen jako útočník, ale také jako brankář. 

Pro výuku hry brankařů jsou proto vyhledávána taková cvičení a hry, která se řídí 

následujícími kritérii: 
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-specifické brankářské nároky musejí být umístěny do popředí 

- co možná největší část vyučované skupiny se musí umět zapojit. 

- musí být zajištěna častější výměna rolí mezi brankářem a hráčem v poli 

- vedle brankářské hry musí být rozvíjeny a vyučovány také jiné fotbalové dovednosti 

Složení takovýchto her a cvičení má přispět k tomu, že by neměla nastat příliš brzká 

specializace žáka na post brankáře. Stejně tak by se mělo vyvarovat specializaci hráčů 

v poli na určitý herní post. 

Ačkoliv během výchovného procesu musí být rozvíjena velká míra technických a 

taktických elementů, je velmi důležité, aby si žák osvojil nejdříve také funkci hráče v poli. 

Musí poznat jednotlivé technické a taktické možnosti obrany a útoku, aby mohl jako 

brankář analyzovat akce hráčů v poli a průběh hry a mohl zasáhnout. Na takové cestě je žák 

postaven do situace, kdy na základě analýzy herní situace předpoví další průběh hry a 

z pohledu brankářského jedná technicky a takticky správně. Takovéto hry a cvičení 

usnadňují začátečm'kům brankářskou roli. Trenér může upozorňovat obezřetně na podstatu 

brankářské techniky. V průběhu výchovného procesu může objevit hráče, který by 

odpovídal brankářským nároků, měl sklony k pozici brankáře, byl talentovaný a vhodný 

pro tento post. 

Vedle rozvoje brankářské techniky a taktiky se na začátku usiluje o návyky žáka na 

brankářskou motoriku. Cvičení na sílu, rychlost a výdrž, stejně jako na pohyblivost, 

obratnost a zručnost, připravují žáky na mnohostrannou motorickou zátěž, například 

na rychlý výskok, okamžitou reakcí, robinzonádou. Základ tvoří mnohostranný a obsáhlý 

trénink těla. Specifickému brankářskému gymnastickému tréninku je velmi často 

přikládána v tréninkovém procesu brankářů velká váha. 

Řídící linie pro brankáře začátečm'ky 

};;> všechny fotbalové začátečm'ky konfrontovat s brankářskou rolí 

};;> zajistit častou výměnu rolí mezi brankářem a hráči v poli 

};;> nedovolit příliš brzké specializování jednotlivých hráčů 

};;> mnohostranný a obratný styk s balonem musí být základ pro všechny hráče 

Grieber ukazuje profil požadavků a metodických základů pro jednotlivá vzdělávací 

období od E do A mládeže. Špičkoví brankáři zítr"ků nepadají z nebe. Dnešní brankářské 
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talenty musí podporovat náležitý, dlouhodobý výchovný proces. Základy aktuálního 

brankářského tréninku. 

Základní kameny 

- technika 

- taktika 

- kondice 

- psychika 

Řídící linie 

- orientace na hru 

- potřebnost 

-účelnost 

- odpovídající věku 

> výuka a optimalizace brankářské techniky musí být první cil brankářských tréninků 

> dobrá brankářská taktika znamená rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným brankářem 

> všechny brankářské akce musí probíhat v největším tempu. Na to je zaměřena tréninková 

zátěž 

> všechny základní prvky techniky a taktiky hry brankáře musí být od mládí systematicky 

vyučovány 

E junioR- 9 - 10 let 

Mezi žádoucí technické dovednosti zařazujeme v této kategorii základní postavení, 

chytání a vyrážení nízkých míčů, chytání vysokých míčů, padání a vyrážení nízkých míčů 

do strany, výkop, herní dovednosti. Dále pak rozvoj koordinačních schopností, zejména 

reakce, rovnováhy a orientace. 

Z taktických prvků zařazujeme a učíme základům správného postavení v brance 

vzhledem k dění na hřišti a soubojovým situacím 1 proti 1. 

Kondice je rozvíjena v rámci koordinačních tréninků (rychlostní a pohybový 

trénink) a je naprosto v pozadí. 

Psychické nároky a příprava musí brát ohled na dětskou představivost během 

výchovného procesu - zvyšování motivace názornými podněty ( "Brankář číhá na míč jako 

tygr na svou kořist"). 

Hlavní cíl pro hru brankáře je položit potřebné technické základy, pochopit 

jednoduché taktické prvky a nasbírat četné sportovní zkušenosti. Mládežnická kategorie E 

je základ "zlatého věku učení". Herní výuka brankářsky specifických základů techniky 

musí být v popředí. Při tréninku postupujeme od lehčích ke složitějším, od jednoduchých 

cvičení po komplexní. Je nutné zabránit čisté specializaci na jeden post, tzn. učit 
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fotbalovou techniku hráčů v poli stejným dílem jako brankářskou. Koncentrace na hlavní 

chyby a zlepšit je pomocí promluvy a opravování. Je nutné brankáře podporovat a být 

spokojen s malým úspěchem, kráčet krok za krokem. Cílená výuka koordinace je v této 

skupině ve spojení s výukou brankářské techniky. 

D junioři ll -12 let 

Technické dovednosti navazují na předchozí kategorii a jsou navíc obohaceny o 

chytání čelních polovysokých míčů, chytání vysokých míčů ze strany, výhoz, výkop, odkop, 

přípravy na zpětnou přihrávku. Koordinační schopnosti vyžadují navíc rytmickou složku. 

Taktika přidává základy postavení a chování při standardních situacích, založení hry 

po chycení míče, schopnost prosadit se v boji o míč. 

Kondice je opět spíše v pozadí a rozvíjíme ji znovu jen pomocí koordinačních 

tréninků. 

Psychologická část se zaměřuje na motivaci a zvyšování schopnosti 

zasáhnout( zaměření na trénink a hru) 

V tomto věku přichází systematická výuka brankářské techniky a situační uplatnění. 

Je to období pro vhodný začátek specializování se na post brankáře. Sestavení tréninku a 

jeho obsahu se výrazně liší od C -mládežnických brankářů, ačkoli obě věkové kategorie 

mohou být během tréninku spojeny. Je to fáze nejlepšího věku učení se (učení na první 

pokus). Brankáři se vyznačují horlivostí k učení, vysokým nasazením a odvahou. Tyto 

vlastnosti nutí k tomu, přesně vyučovat pohybové dovednosti. Je nutno dávat pozor na 

cílené opravy chyb. 

C junioli 13-14 

Mezi nové technické dovednosti přidáváme výskok na vysoké a polovysoké míče a 

skákání do stran, zpracování, herní dovednosti - zpracování zpětných nahrávek a jistější 

založení hry. Koordinace kromě výše zmiňovaných složek zahrnuje přípravu přemisťovaní. 

Kombinovat dohromady jednotlivé techniky - kombinace technických a koordinačních 

cvičení. 

Taktika je zaměřena na organizaci obrany krátkými a cílenými pokřiky a souboje 1 

na 1 - dvojboj při průniku útočníka a při vysokých míčích. 
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Kondiční část zahrnuje trénink rychlosti v rámci koordinačního tréninku, dále pak 

všeobecné fotbalové protahovací cviky k tréninku pohyblivosti, celkové posilování těla 

(překonávání vlastní tělesné hmotnosti), trénink vytrvalosti lehkými delšími výběhy nebo 

zapojení brankáře jako hráče v poli při závěrečné hře. 

Psychika je podporována pozitivní motivací - zvýšení připravenosti zasáhnout. 

Rozvoj osobnosti pomocí cílených rozhovorů (pro fázi rozvoje je známě časté kolísání 

nálad: od vysoké připravenosti zasáhnout až po absolutní ztrátu chuti). 

Pobíhá další systematický rozvoj a vytříbení brankářské techniky. Situační využití, 

sestavení a obsahy brankářských tréninků se výrazně liší od O-juniorských tréninků, ačkoli 

obě skupiny mohou být během tréninku spojeny. Je to první fáze puberty, je to nejvyšší 

fáze trénovanosti kondičních vlastností. Tyto dovednosti se zlepšují přiměřeně, přichází 

stabilizace a vyztužení koordinace. Zvyšujeme objem a tím i intenzitu ve srovnání s D 

juniory, avšak musíme dávat pozor na přiměřenou zátěž. Zavádíme techniky, které 

vyžadují silnější dynamiku a zvýšené výdaje síly, např. skákání na vysoké a polovysoké 

míče. 

2.4 Srovnáni analyzovaných koncepci 

Níže uvedená tabulka 1 přináší přehledné a zjednodušené srovnání jednotlivých 

koncepcí. Ukazuje kategorie, které se v jednotlivých modelech vykytují a zásady, které 

jednotlivé modely vyznávají. 
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VJ 
\0 

Tabulka 1 

FRANCIE 
Puxel - Lawniczak 

NIZOZEMSKO 
Hoek 

ČESKÁ REPUBLIKA. 
Buzek- Procházka 

IT.ÁLIE 
Stoi ni 

USA 
Turner 

ANGLIE 
Thomas 

NĚMECKO 
Thissen + Grieber 

Věková kategorie pro Věková kategorie pro 
zahájení 

brankářskou !:fl ec Ia liz ov ané 
předpřl praru 

přípraw 

8- 121et 12- 15(16) let 

8- 10 let 10-121et 

8- 10 let 10-121et 

6- 121et 12 + 

7-8 let 9-1Diet 

8- 10 let 10-121et 

9-101et 11 - 12 let 

časové rozděleni 
věkových kategorii Kondiční příprava Technická přlprata Tadická příprava Psychologická pnprava 

4 roky ANO ANO NE NE 

2 roky ANO ANO ANO .MlO 

2 roky ANO ANO Af'.IO ANO 

Slet ANO ANO ANO ANO 

2 roky ANO ANO ANO ANO 

2 roky ANO ANO ANO ANO 

2 roky ANO ANO ANO ANO 



3 Výzkumná část 

3.1 cn a úkoly práce 

3.1.1 cn práce 

Cílem mojí práce je vypracování speciálního programu pro trénink brankářů 

v mládežnických kategoriích a stanovení obsahového zaměření pro jednotlivé věkové 

kategorie. Toto bude provedeno na základě kompletní obsahové analýzy fungujících 

programů zabývajících se touto problematikou ve vyspělých fotbalových státech, dále pak 

na základě pozorování videozáznamů z utkání mládeže, pomocí nichž stanovým frekvenci 

herních dovedností (analýza herního výkonu) v utkáních jednotlivých kategoriích. Zároveň 

stanovením profilu úspěšnosti (analýza chybovosti) pro stanovení východisek reálného 

programu učiva, včetně mých osobních zkušeností. 

3.1.2 Úkoly práce 

Pro svou diplomovou práci jsem si stanovil následující hlavní úkoly: 

1. Shromáždit co největší množství dat o fungujících modelech tréninku brankářů 

v různých zemích 

2. Provést předběžný výzkum pomocí metody pozorování videozáznamů 

3. Kvalitativní a kvantitativní analýza 

4. Vytvořit kategoriální systém pro pozorování vybraných jevů 

5. Porovnáním výsledků obsahové, kvalitativní a kvantitativní analýzy, společně se 

zahrnutím vlastních zkušeností navrhnout svůj program pro trénink brankářů 

v mládežnických kategoriích 
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3.2 Metodika práce 

Nejprve bylo nutné prostudovat dostupnou literaturu, sledovat postupy při tréninku 

mladých brankářů v předních českých klubech a porovnat tyto poznatky s vlastními 

zkušenostmi. 

Dalším krokem bylo stanovení cílů a úkolů práce, což se stalo podkladem pro 

vypracování systému sledování a stanovení, které herní činnosti brankářů budou v utkáních 

sledovány a hodnoceny. Pro tyto účely byly vytvořeny odpovídající záznamové archy. 

K vlastnímu zjišťování a záznamu jednotlivých herních činností brankářů jsem 

využil metodu pozorování. To je defmováno jako zvláštní druh selektivm'ho, 

kontextuálm'ho a kontrolovaného smyslového vnímání. Buzek (1986) uvádí, že pozorování 

je plánovité metodické sledování, založené na výběrovém a soustředěném vnímání jevů, 

které jsou z hlediska záměru pozorovatele důležité. Pozorování je metoda široce použitelná 

a jeho předmětem může být buď samotný jeden hráč, nebo celé družstvo. 

V mém případě se jednalo o tzv. nepřímé pozorování s pomocí videozáznamů 

pořízených z utkání nejvyšší soutěže mládeže. Psotta (2003) uvádí, že nepřímé pozorování 

z videozáznamu je podmínkou pro validní a spolehlivé vícedimenzionální posuzování 

pohybové aktivity, tj. její hodnocení z hlediska typu, úrovně intenzity a doby trvání. Tato 

technika pozorování umožňuje hodnocení bez časového stresu a jiných rušivých faktorů 

prostředí, navíc s možností opakovaného pozorování stejných sekvenci. Pozorování 

déletrvající pohybové aktivity lze při této technice rozložit libovolně do několika časových 

period. Tím se zabrnňuje působení poklesu pozornosti a celkové únavy na kognitivní výkon 

pozorovatele. Další nespornou výhodou nepřímého pozorování je, že pomáhá při 

konstrukci kategoriálního systému pozorování. Užití techniky nepřímého pozorování a 

příslušných validizačních procedur také umožňuje pro potřeby pozorovatele vhodně spojit 

oba typy observačních analýz pohybové aktivity, tzn. metody analýzy vzdálenostních 

charakteristik lokomoční aktivity a metody časové analýzy pohybové aktivity. 

Je potřeba si uvědomit, že sledování prováděná z videozáznamů mohou být 

částečně zkreslená. Videozáznam totiž nemůže zachytit celou plochu hřiště, takže při jeho 

sledování mohou unikat určité souvislosti a sledovaní hráči nejsou v záběru po celou dobu 
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utkáni. Ovšem i přes uvedená negativa se dormúvám, že touto metodou je možné 

dostatečně přesně provést tento výzkum. 

Jednotlivé herní činnosti JSem zaznamenával do záznamových archů. 

Zaznamenávání bylo zaměřeno jak na četnost, tak i na úspěšnost a chybovost jednotlivých 

činností. 

Úspěšnost můžeme definovat jako zvoleni správného řešeni a jeho správného 

provedeni, naopak chybovost, na kterou se zaměřil ve své práci Kulič (1971), můžeme 

definovat ve smyslu narušeni změny původního záměru v herní situaci, nebo ji lze vyjádřit 

četností chyb. Tedy chyba jako výsledek hodnoceni, vzešlé z komparace (dokonalé 

zvládnuti herní situace) - a samotného řešeni v reálu. Chybuje každý z nás a v jakékoliv 

činnosti, výjimkou neni samozřejmě ani ta sportovní. Jen robot či počítač dokáže odvést 

práci precizně a bezchybně, ovšem s jedním malým, ale pro sportovní hry dost podstatným 

rozdílem, chybí mu určitá kreativita a nadstavba ve výkonu. To jsou vlastnosti, bez kterých 

se hráč kopané prostě neobejde. V otázce chybovosti je důležité danou chybu včas a přesně 

identifikovat a co nejdříve zapracovat na jejím odstraněni. Včas identifikovaná a 

korigovaná chyba, na rozdíl od chyby neodhalené, výsledek činnosti nijak neohrožuje. 

Jednou z nejčastějších úloh metody komparace je srovnání souborů nebo 

podsouborů z hlediska jednoho nebo několika znaků. Klademe si za cíl ověřit rozdílnost 

mezi nimi nebo změřit velikost tohoto rozdílu, nebo naopak je naší snahou prokázat, že 

rozdíly mezi nimi jsou zanedbatelné, že tvoří z hlediska zkoumané charakteristiky jeden 

soubor. K tomu používáme nejčastěji porovnáni souhrnných statistických charakteristik za 

podsoubory. Podrobnější informaci poskytuje porovnání statistických rozloženi znaku za 

podsoubory. To je však obtížnější a provádí se zřídka, ve speciálních úlohách. 

Metoda komparace, která byla použita v teoretické časti při srovnávání zahraničních 

koncepcí, se používá ve všech vědách. Přitom však- jako v jiných vědách tak i zde- musí 

být přesně vymezeny možnosti a meze používání této metody a její výsledky musí být 

doplňovány a ověřovány také jinými metodami. 

Výsledky všech sledovaných brankářů jsem nakonec vzájemně porovnal a vymezil 

tak nejdůležitější složky herm'ho výkonu brankáře v utkání, které sloužily jako jeden 

z faktorů při tvorbě mého tréninkového programu. 
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3.3 Kategorie pozorováni 

Výkon brankáře a hodnocení jeho činnosti je souhrnem celé řady aspektů, které se 

navzájem pro línají a podmiňují. Při rozboru je nutno vytyčit vždy celý komplex ukazatelů, 

který by zobrazoval všechny hlavní stránky jeho výkonu. Současně je však třeba zdůraznit, 

že získané údaje nelze úplně zevšeobecňovat, neboť hra brankáře se neustále vyvíjí. 

Výkon brankáře je ovlivněn řadou faktorů. Za jeden z nejvýznamnějších je možno 

považovat psychické hledisko výkonnosti. Dále je třeba mít na zřeteli, že výkon brankáře v 

utkání je rovněž ovlivňován převahou soupeřova mužstva, resp. výkonem vlastní obrany. 

Zvolené kategorie pozorování vznikly na základě předběžného výzkumu, který 

jsem provedl sledováním videozáznamů z utkání žákovské ligy. 

Záznamový arch - Kvantitativni analýza 

Defenzivní činnosti brankáře 

A)Zákroky ve stoji - Chytání střel - zde byly evidované střely, které brankář řešil 

chycením míče a mohlo se jednat o střely chycené: 

- do koše - brankář chytal míč ve střední části těla tzv. chycením míče do "koše" 

- do prstů - brankář zneškodňoval střelu ve stoji chycením v úrovni hlavy či chycením nad 

hlavou 

B) Zákroky v pádu - jednalo se o střely, kdy byl nucen brankář opustit základní postoj a 

využít pádu k zabránění vstřelení branky 

-chytání střel v pádu - jednalo se o ztlumení míče prsty v pádu a chytání míče do koše v 

pádu nejen do stran, ale také chytání míče do koše pádem vpřed 

- vyrážení střel v pádu -zde jsou zaevidovány střely, které brankáři raději vyráželi na jistotu 

do bezpečí, než aby jim případnou snahou o jejich zachycení hrozilo nebezpečí, dále pak 

střely, při kterých jim nic více nezbývalo a střely, které by byly těžko chytatelné, většinou 

nečekané či z bezprostřední blízkosti 
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C) Vybíháni na míče za obranu -jednalo se o míče, kdy soupeř přihrával kolmo mezi 

obránce na krátkou vzdálenost, či o dlouhé přihrávky z pole za obranu, hodnotilo se 

postavení při přihrávce a následné vyřešení situace 

- vysoké - míče, které šly přímo od protihráčů bez dopadu na zem vzduchem nebo po 

odrazu 

od země, skákající míče 

-po zemi - míče při přihrávkách po zemi, dlouhé i krátké 

D) Souboj 1 na 1 - situace, kdy postupoval osamocený soupeř na brankáře, hodnotila se 

poziční hra i reakce na řešení útočníka 

- skok pod nohy - brankář reagoval vyběhnutím a skokem pod nohy soupeře 

- obcházení - situace, kdy brankář vyčkával a hráč se rozhodl pro obcházení, hodnotila se 

schopnost zachytit a reagovat na pohyby útočícího hráče a odhad správné chvíle na 

zasáhnutí 

-střela - zde se zaznamenávali situace, kdy hráč řešil svojí šanci střelou v souboji 1 na 1, 

hodnotilo se postavení brankáře a reakce 

E) Centrované míče - míče centrované z křídelních prostor, ze standardních situací ve 

středu pole, rohových kopů, autových vhazování, hodnotilo se postavení, reakce a odhad 

míče 

- chytání - brankář se vysoký míč snažil chytit do prstů 

- vyrážení - situace, kdy brankář nemůže bezpečně míč chytit, jako například když je před 

brankou mnoho hráčů a mezi ně směřuje centr 
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Ofenzivní činnosti brankáře 

F) Zakládáni útoků nohou - zde byly zaznamenávány situace, kdy brankář rozehrával 

chycené míče nohou nebo standardní situace, hodnocena byla přesnost, síla a technika kopu 

- výkop z ruky - kopnutí do míče po nadhození do vzduchu 

- výkop ze země - situace, kdy po chycení si brankář, hodil míč na zem a vykopával 

- výkop po odrazu - kopnutí do míče těsně po dopadu a dorazu od země 

- odkop od branky + standardní situace - zde jsou zaznamenány kopy od branky a 

standardní situace v okolí pokutového území, které prováděl brankář 

G) Zakládáni útoků rukou - brankář rozehrával míče po chycení rukou, hodnotila se 

technika, přesnost a načasování přihrávky 

- vyhazování vrchní technikou - technika používaná na střední a ·delší vzdálenost, při 

potřebě rychlého rozehrání 

-vyhazování spodní technikou - používá se na krátkou vzdálenost, usnadnění pozice 

spoluhráči při míči kutáleném po zemi 

ll) ŘeJeni situace po zpětné přihrávce - momenty, kdy obránce dává míč zpět na 

brankáře, buď v tísní nebo při snaze rychle přenést těžiště hry, hodnotil sem postavení při 

přihrávce a řešení po zpracování 

- odkop - brankář volil dlouhý odkop ve smyslu zrychlení hry či při časové tísni 

- rozehrání- situace, kdy brankář rozehrál míč na krátkou vzdálenost přesně na spoluhráče 

Záznamový arch - Kvalitativnl analýza 

Činnosti jež byly zaznamenávány v archu kvantitativní analýzy jsou dále 

rozdělovány a zapisovány podle úspěšnosti řešení na: 

A) správné provedeni- takové řešení, které nejlépe vyhovovalo situaci 

B) chybné provedení- špatně vyhodnocená situace, špatné řešení či oboje společně 
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3.4 Výzkumný soubor 

Předmětem pozorování byli brankáři týmů, kteří hrají nejvyšší žákovské soutěže. 

Sledování se týkalo 3 utkání kategorie U13 a stejného počtu utkání kategorie U15, které 

jsou v mládeži stěžejní. U13 je předělová fáze mezi kategorií mladších a starších žáků, U15 

pak starších žáků a dorostu. V každém utkání jsem sledoval a zaznamenával činnost obou 

zúčastněných brankářů. Celkem bylo analyzováno 6 utkání. 
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4 Výsledková ěást 

4.1 Rozbor jednotlivých utkáni U13 

4.1.1 Utkáni AC Sparta Praha - FK Marila Pffbram 6:1 (2:1) 

Utkání hráno: 20.10.2007 

Povrch: tráva 

Soutěž: Česká liga mladších žáků- 12.kolo 

Doba utkání: 2 x 30 min 

Průběh utkání: 

Jednalo se o zápas, ve kterém se utkal tým ze špičky tabulky v podobě Sparty a tým 

z klidného středu zastoupený Marilou. Od úvodních minut byla patrná mírná převaha 

Sparty, ovšem Pň'bram si se všemi jejími nájezdy dokázala poradit, avšak pouze do 18. 

min, kdy domácí poprvé udeřili. Hned o dvě minuty později přidala i druhý gól a zdálo se 

být vše jasné. Příbram na půdě lídra, ale nesložila zbraně a do poločasu snížila na 2:1. Po 

přestávce však Sparta ukázala naplno svou sílu a čtyřmi brankami soupeře naprosto 

rozložila a zaslouženě vyhrála. 

Charakteristika brankářů: 

Dan Prejza -12/et-AC Sparta Praha 

Vzhledem k tomu, že jeho tým měl vytrvalou převahu jeho činnost v utkání nebyla 

příliš velká v porovnání s brankářem soupeře. Celkem pouze 19krát prováděl některou ze 

sledovaných činností. Velmi dobrý byl v předvídání hry a vybíhání na míče za obranu, kdy 

ve všech případech vyřešil situaci správně. Z dalších defenzivních činností zasahoval při 

soubojích 1 na 1 a v této disciplíně nebyl příliš silný. Při střele špatně vykrýval úhel a při 

obcházení odhadl špatně vyběhnutí a hráč ho mohl lehce obejít, naštěstí ho v obou 

případech zastoupili obránci. Jediný gól byl po jeho chybě, kdy mu vypadl míč při zákroku 

na polovysokou střelu a dobíhající hráč ho lehce doklepl do sítě. V ofenzivních činnostech 

předvedl dobrou rozehrávku z klidu rukou i nohou, ovšem horší to bylo při situacích zpětné 
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přihrávky a časoprostorového presu. Při této situaci byla jeho úspěšnost padesátiprocentní, 

kdy z osmi rozehrávek odkopl dvakrát míč špatně a co je horší, rozehrál polovinu míčů 

špatně i na krátkou vzdálenost. Celkově bych hodnotil výkon jako průměrný. 

Dan Prejza 121et I AC Sparta Praha 
Sprévné Chybné 

provede nf proveden( 

Zékroky ve stoji Chytáni střel do koše o o 
Chytání střel do prstll o o 

Zékroky v pédu Chytání střel v pádu o 1 
Vyrážení střel v pádu o o 

Vybfhénf na mfěe Vysoké 2 o 
Defenzivnf ěinnostl za obranu Po zemi 2 o 

Skok pod nohy o o 
Souboj 1-1 Obcházení o 1 

Střela o 1 

Centrované mfěe Chytání o o 
Vyrážení o o 

Výkopzruky 1 o 
Zaklédénf ťitoků Výkop ze země 1 o 

nohou Výkop po odrazu o o 
Ofenzlvnf ělnnosti Odkop od branky + st.situace o 1 

Zaklédénf ťitoků Vyhazování vrchní technikou o o 
rukou Vyhazování spodní technikou 1 o 

Aeienf situace po Odkop 2 2 
zpitné pflhrévce Rozehrání 2 2 

Ondlej Koč{ -12/et- FK Mfll'ila PHbram 

Oproti svému kolegovi měl téměř trojnásobný počet akcí s míčem, což bylo 

způsobeno již zmiňovanou převahou Sparty. Brankář vystupoval velice klidně, snažil se 

řídit svůj tým a komunikovat se spoluhráči. Defenzivní činnosti zvládal a řešil správně, 

zejména technika chytání do koše a odhad na vybíhání na míče za obranu byla příkladná. 

Velice dobře se vypořádal i s centrovanými míči, kdy oba centry bezpečně stáhl do prstů. 

Dostal se mnohokrát do soubojů 1 proti 1 a v těchto situacích měl poloviční úspěšnost a 

dostal z nich tři branky. Všechny tři chybná řešení byla způsobena zbrklým vyběhnutí, 

čehož soupeř využil k přehození. 
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V ofenzivě byl též velmi zručný. Měl spoustu výkopů z ruky a velká většina našla 

adresáta. Sám rozehrával všechny standardní situace v blízkosti branky a to velice 

spolehlivě. 

Zpětné přihrávky řešil jen odkopy, ale technika byla dobrá. Vůbec to tedy nevadilo, 

protože míče mířily na spoluhráče. 

Ondl'ej Kočf 121et FK Marila PMbram 

Zékroky ve stoji Chytání střel do koše 

C~_ Střel do _j)l'Stů 

Zékroky v pédu c~ střel v~ádu 

Vyrážení střel v __Qádu 
Vybfhénf na mi~e Vysoké 

Defenzlvni ~lnnostl za obranu Po zemi 
Skok pod nohy 

Souboj 1-1 Obcházení 

Střela 

Centrovaná mf~e Clm_ánf 

\fy!_áženf 

Výkop~ 

Zaklédénf ťítoků Výkop ze země 
nohou Výkop po odrazu 

Ofenzlvnf ~lnnostl Odkop od branky + st. situace 
Zaklédénf ťítoků Vyhazování vrchní technikou 

rukou \'yhazovánf spodní technikou 
Řeieni sHuace po Odk<>p 
zpětná pfihrévce Rozehrání 

4.1.2 Utkání AC Sparta Praha- SK České Budějovice 2:0 (1:0) 

Utkání hráno: 3.11.2007 

Povrch: tráva 

Soutěž: Česká liga mladších žáků - 14.kolo 

Doba utkání: 2 x 30 min 

Průběh utkání: 

Sprévná Chybná 
provedeni provedeni 

3 o 
o o 
o 2 
o o 
2 o 
5 2 
1 2 
o o 
3 2 
2 o 
o o 
6 3 
o o 
o o 
4 1 
o o 
1 o 
4 1 
o o 

Vedoucí Sparta hostila tým v pásmu sestupu, ovšem ani výsledek ani průběh tomu 

zprvu vůbec nenasvědčovaly. Budějovice přijely s velkým odhodlání a svou houževnatostí 

domácím roli favorita značně znepříjemňovaly. První poločas družstvo Sparty postrádalo 
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svou typickou lehkost a jediný gól vsítilo po dobře rozehraném rohovém kopu a přesném 

zakončení hlavou. Jinak se nedostávalo téměř do šancí. Druhá půle do níž domácí vběhli se 

čtyřmi změnami v sestavě měla opačný průběh. Sparta ovládla hru a jen zásluhou obránců 

ve spolupráci s brankářem nebyl výsledek krutější, naopak České Budějovice byly rády, že 

spousta šancí nebyla využita. 

Charakteristika brankářů: 

Dan Prejza -12 let- AC Sparta Praha 

Za obranou Sparty brankáři nemají moc práce a stejně tomu bylo i v tomto utkání. 

Oproti předešlému Prejza podal velmi dobrý výkon. Střely bezpečně chytal, pomohl svému 

týmu i při centrovaných míčích. Jednou pouze neodhadl míč za obranu, ale spoluhráči mu 

pomohli. Jednou mu také vypadla střela, ale bezpečně jí na druhý pokus přesunem pokryl 

stejně jako jeden centr. Bylo pozitivní, že i přes nepřesný zákrok dokázal rychle reagovat a 

zabránit dorážce. Jeho doménou v tomto utkání se stala podpora ofenzivy, kdy prakticky 

nechyboval při výkopech z ruky ani ze země. Navíc přidal dvě perfektní rozehrávky rukou, 

kdy svůj tým poslal do rychlého brejku. Celkově byl jeho výkon kvalitní. 

r---

Dan Prejza 121et AC Sparta Praha Sprivné Chybné 
provedeni provedeni 

-
Zékroky ve stoji Chytání střel do koše 2 o 

Chytání střel po prstů o 1 

Zékroky v pédu Chytání střel v pádu 1 o 
Vyrážení střel v pádu 1 o 

Vybfhénl na mf~e Vysoké o 1 
Defenzivnf ~lnnostl za obranu Po zemi o o 

Skok pod nohy o 1 
Souboj 1-1 Obcházení o o 

Střela o o 
Centrovaná mf~e Chytání 2 1 

Vyrážení o o 
Výkopzruky 3 o 

Zaklidénl litoků Výkop ze země o o 
nohou Výkop po odrazu o o 

Ofenzivnl ~innostl Odkop od branky + st. situace 1 o 
Zakl6d6nf litoků Vyhazování vrchní technikou 1 o 

rukou Vyhazování spodní technikou 1 o 
Řeienf situace po Odkop o o 
zpětné pfihrivce Rozehrání o o 
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Jakub Klivdlek -12let- SK Č:eské Budljovice 

Jeho technika nebyla sice vynikající, ale co se týče defenzivních činností velice 

svému týmu pomáhal, mířilo na něj několik střel a se všemi si dobře poradil. Obraně 

pomáhal i včasným vybíháním na volné míče a několikrát se zaskvěl při soubojích 1 na 1. 

Svému týmu pomohl u nebojácnými výběhy na centrované míče. Za obdržené branky 

nemohl. První dostal po rohu z bezprostřední blízkosti a duhou po skvělém zákroku při 

souboji jeden na jednoho, kdy míč vyrazil, ale na dorážku už nemohl dosáhnout. Naprostý 

opak byla, ale jeho kvalita v ofenzivních činnostech. Jeho kopací technika měla značné 

rezervy, o čemž svědčí menší než poloviční úspěšnost výkopů z ruky i země. Nejhůře si 

vedl při zpětných přihrávkách, kdy všechny míče automaticky odkopával, ale velmi 

nepřesně. Toto velice srazilo celkový dojem z jeho výkonu. 

-- · 

Jakub Kfiváček 121et SK české Budějovice Sprivné Chybné 
provedeni provedeni 

1----· ----
Zékroky ve stoji Chytání střel do koše o o 

Chytáni střel do prstů 1 o 
ZAkroky v pádu Chytánfstřelvpádu 2 1 

Vyrážení střel v pádu 1 o 
Vybfhénf na mlče Vysoké 1 o 

Defenzivnf činnosti za obranu Po zemi 5 1 
Skok pod nohy 2 o 

Souboj 1-1 Obcházení 1 2 
Střela 2 o 

Centrované mfče Chytání o o 
Vyrážení 2 o 

Výkopzruky 2 2 
Zaklédénf lltokťl Výkop ze země 1 1 

nohou Výkop po odrazu o 2 

Ofenzivnf činnosti Odkop od branky + st. situace o o 
Zaklédénf lltokťl Vyhazováni vrchní technikou o o 

rukou Vyhazováni spodní technikou o o 
fteienf situace po Odkop 2 5 
zpětné pfihrivce Rozehrání o o 

51 



4.1.3 Utkáni Bohem.ians 1905 - FC Banfk Ostrava 2:0 (1:0) 

Utkání hráno: 19.6.2007 v Litomyšli 

Povrch: tráva 

Soutěž: Česká liga mladších žáků - finále - mezi vítězem ČFL a vítězem MSFL 

Doba utkání: 2 x 30 min 

Průběh utkání: 

Jednalo se o finálové utkání o přeborníka České republiky mezi vítězem české a 

moravskoslezské ligy mladších žáků. Kvalita hry obou celků odpovídala významnosti 

utkání. Oba celky se dostaly do posledm'ho utkání zaslouženě. K vidění byly opravdu 

vynikající výkony a nejlepší hráči této kategorie. Výjimkou nebyli ani brankáři, kteří 

několikrát podrželi svůj tým. 

Do utkání vstoupila lépe Ostrava, hned v úvodu nastřelila břevno a v 9 .minutě měla 

výhodu pokutového kopu, který ovšem brankář Knotek zneškodnil. Bam'k byl nadále 

aktivnější a ve 13.minutě Knotek znovu parádně zasáhl proti střele z hranice brankového 

území, o minutu později neproměnil ostravský Gomola nájezd z pravé strany. 

Po čtvrthodině hry se mávnutím kouzelného proutku začala karta obracet. Pražané 

na hřišti začali dominovat. Ve 20.minutě dostal míč na hranici pokutového území Barták a 

přesnou střelou k tyči překonal brankáře Jašku. I zbytek poločasu se odehrál v režii 

Bohemians a Ostrava se hledala. 

V druhém poločase se valil na ostravského Jašku jeden útok za druhým a nebýt jeho 

skvělých zákroků a nepřesné koncovky, mohlo být skóre vyšší. Rozhodnutí přišlo po 

ruce jednoho z hráčů Ostravy v pokutovém území a skvěle proměněná penalta v podání 

nejlepšího muže na hřišti Bartáka dala výsledku definitivní podobu. 

Charakteristika brankářů: 

Luluíl Knotek -12let- Bohemitms 1905 

Knotek byl v tomto utkání pro svůj tým oporou a to zejména v úvodu utkání, kdy 

měla Ostrava několik vyložených šancí včetně pokutového kopu. V jednom případě mu 

pomohla branková konstrukce, ale v ostatních předvedl výborné zákroky. Zejména jeho 
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poziční hra a anticipace byla příkladná. Intuitivně se přesouval a pak předvedl reflexivní 

zákrok. Velmi dobře též odhadl pokutový kop. Ostrava na něj vyslala i několik střel ze 

střední vzdálenosti, ale i jeho technika chytání a vyrážení střel v pádu byla dobrá vzhledem 

k nízkému věku. Předvídavost se také projevila při vybíhání na míče za obranu, kdy 

pomohl svým spoluhráčům včasným vyběhnutím a zamezil jasným brankovým 

příležitostem. Jednou velice dobře reagoval i v souboji 1 na 1 a správně skočil hráči pod 

nohy. Jeho slabší stránkou byla hra nohou. Po zpětných přihrávkách míče odkopával 

zbytečně zbrkle. Oceňuji jeho snahu odkopávat od branky a rozehrávat standardní situace, 

ale jeho nákop nebyl kvalitní, míče byly krátké a nepřesné. Na této disciplíně musí ještě 

zapracovat, ale pozitivem bylo, že se snažil a nenechal rozehrávat spoluhráče. Celkově byl 

oporou pro svůj tým a předvedl kvalitní výkon. 

Lukáš Knotek 121et I Bohemíans 1905 
Správné Chybné 

provedeni provedeni 

Zékroky ve stoji Chytáni střel do koše o o 
Chyt!& střel do prstů o o 

Zékroky v pádu 
Chytáni střel v pádu 3 o 

Vyrážení střel v pádu 3 o 
Vybfhénl na ml~e Vysoké o o 

Defenzivnf ~innostl za obranu Po zemi 3 o 
Skok pod nohy 1 o 

Souboj 1-1 Obcházeni o o 
Střela 1 1 

Centrované mf~e 
Chytáni o o 

V_)'!_ážení o o 
Výkop z ruky 3 1 

Zakládáni lltoků Výkop ze země o o 
nohou Výkop po odrazu o o 

Ofenzivnl ~lnnosti Odkop od branky + st. situace 4 2 
Zakládáni lltoků Vyhazováni vrchní technikou o o 

rukou Vyhazováni spodní technikou o o 
1\eienl situace po Odkop 1 1 
zpětné pfihni.vce Rozehráni o o 

Radek Jallul -12 let- FC BtJ11fk Ostrava 

Zprvu se vyvíjelo utkání tak, že tento brankář nebude mít moc práce, ovšem 

skutečnost byla jiná. Po úvodním náporu Ostravy začalo představení Jašky. V takto útlém 

věku předvedl komplexní brankářský výkon téměř bez chyb. Za obdržené branky nemůže 

být viněn. První byla perfektní střela k tyči, na kterou stihl zareagovat, ale vzhledem 
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k menšímu vzrůstu na ni nedosáhl a druhý gól dostal z penalty, kterou vystihl, avšak opět 

byla výborně zahraná a nešla chytat. Bohemians ho prověřili ve všech činnost. Výborně 

chytal míče do prstů a věřil si při střelách. Často v těchto kategoriích brankáři chytají míče 

do koše nebo jej vyráží. Zaujímal vždy správné poziční postavení, měl perfektní techniku 

chytání v pádu a byl velmi pohyblivý. Anticipoval a pomáhal i při vysokých míčích za 

obranu, kdy šel do rizika a hlavičkoval mimo pokutové území. Několikrát na něj 

postupovali i hráči sami, ale vždy počkal na správný okamžik a zasáhl skokem pod nohy. 

Dobře vyřešil i centrovaný míč, ten stáhl opět výborně technicky do prstů. 

Opravdu byl pro svůj tým oporou a držel Ostravu dlouho ve hře. Ofenzivní činnosti 

byly obdivuhodné. Výborný dlouhý a přesný nákop jak při výkopech z ruky, tak ze země. 

Na brankáře svého věku předvedl mimořádný výkon a přispěl k vysoké kvalitě utkání. 

Radek Jaška I 12'1et FC Banlk Ostrava 
Správné Chybné 

provedeni provedeni 

Zikroky ve stoji Chytání střel do koše 1 o 
Chytánístřeldoprstů 3 o 

Zékroky v p6du Chytání střel vpádu 2 o 
Vyrážení střel v pádu o o 

Vybfhinf na mfěe Vysoké 2 o 
Defenzivnf ěinnosti za obranu Po zemi 1 o 

Skok pod nohy 3 o 
Souboj 1-1 Obcházení o 1 

Střela o o 
Centrované mfěe Chytání 1 o 

Vyrážení o o 
Výkop z ruky 6 o 

Zaklidinf útokil Výkop ze země 1 1 
nohou Výkop po odrazu o o 

Ofenzlvnf ělnnosti Odkop od branky + st. situace 6 3 
Zaklidinf lltokil Vyhazování vrchní technikou o o 

rukou Vyhazování spodní technikou 1 o 
1\eienf situace po Odkop 2 o 
zpětné prihrévce Rozehrání o o 
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4.2 Rozbor jednotlivých utkáni U15 

4.2.1 Utkáni AC Sparta Praha - SK Slavia Praha 3:2 (2:1) 

Utkání hráno: 13.10.2007 

Povrch: tráva 

Soutěž: Česká liga starších žáků - 11.kolo 

Doba utkání: 2 x 35 min 

Průběh utkání: 

Toto utkání má náboj od mužů až po nejmladší přípravky. Nejinak tomu bylo i 

v derby kategorie U15. Zároveň to byl přímí souboj o první místo. Sparta do utkání 

vstoupila aktivně a ve 14. minutě zúročila svoji snahu prvním gólem, hned za několik 

minut hostující brankář předvedl obrovskou chybu, jíž hráči Sparty využili a zvýšili na 2:0. 

Domácí ovládali utkání, ale svojí nedůsledností v obraně nabídli Slavii snížení v poslední 

minutě prvm'ho poločasu, což jí mělo povzbudit do druhé půle. Mladí Sparťané však drama 

nepřipustili a další brankou zvýšili na dvoubrankový rozdíl. Vytvořili si i další šance, ale 

většímu brankovému rozdílu zabránila jejich nepřesná koncovka. Slavisté ještě ke konci 

svojí brankou utkání zdramatizovali, ale Sparta vedení udržela a zaslouženě vyhrála. 

Charakteristika brankářů: 

Jakub Kotlra-14 let-AC Sparta Praha 

V pohledném utkání řešil několik nebezpečných situací, ale dokázal se s tlakem 

vypořádat. Předvedl několik těžkých zákroků v pádu po střelách, pouze jednou mu míč 

vypadl. Předvídal hru a zkušeně sbíral míče za obranu, kdy několikrát vybíhal správně i 

mimo pokutové území a hlavičkoval míč do bezpečí. Velice užitečný byl i při centrovaných 

míčích, kdy je jistě stahoval do prstů a v jedné těžké situaci vyrážel do bezpečí mimo 

pokutové území. První branku dostal po centru do pokutového území, kdy správně čekal 

v brance, ale obrana nechala zaběhnout hráče a ten pohodlně tečí skóroval. Nebyla to chyba 

brankáře. Druhá branka do jeho sítě padla po střele z hranice pokutového území. Nehlídaný 

hráč měl dost času zacílit, ovšem i Kotěra mohl lépe reagovat a snížit úhel. Co se týče jeho 

55 



ofenzivních činností, byly na vysoké úrovni. Vykopával z ruky velice přesně, dokonce 

vykopával i po odrazu tzv."halfvolejem", což je technika opravdu náročná a v tomto věku 

ji zvládají jen ti nešikovnější, a i zde měl velkou úspěšnost. Prezentoval se výbornými 

výhozy, jimiž zrychloval hru a přenášel těžiště. Zpětné přihrávky zbytečně nenakopával, 

snažil se hrát hodně nohama a ulehčoval tím situaci obráncům. Domácí brankář patřil v 

tomto utkání k základním kamenům úspěchu. 

Jakub Kotěra I 141et I AC Sparta Praha Sprévné Chybné 
I provedeni provedeni 
I 

Zékroky ve stoji Chytáni střel do koše o o 
Chytáni střel do prstO. o o 

Zékroky v pédu Chytáni střel v pádu 2 1 
Vyrážení střel v pádu 2 o 

Vybihéni na miče Vysoké 2 o 
Defenzivni činnosti za obranu Po zemi 6 o 

Skok pod nohy o o 
SouboJ 1-1 Obcházeni o o 

Střela o 1 

Centrované miče Chytáni 3 o 
Vyrážení 1 o 

Výkop z ruky 3 o 
Zaklédénf útoků Výkopu umě 1 o 

nohou Výkop po odrazu 3 o 
Ofenzivnf činnosti Odkop od branky + st. situace 10 3 

Zaklédénf útokll Vyhazování vrchní technikou 3 o 
rukou Vyhazování spodní technikou 1 o 

1\eienf sHuace po Odkop 3 1 
zpětné pflhrévce Rozehrání 4 o 
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Karel Hrubd -14 let- SK Slavia Praha 

Hostující brankář byl také ve velké permanenci, ovšem jeho akce nebyly tak 

vyrovnané a střídal dobré okamžiky s velkými chybami. Mezi jeho silné stránky 

v defenzivě patřila anticipace hry a sbírání míčů za obranou. Jednou výborně zlikvidoval i 

střelu v pádu a vychytal soupeře v souboji 1 na 1 skokem pod nohy. Poziční ha byla na 

dobré úrovni. Horší to bylo při centrovaných míčích, kdy naprosto propadl, první branka 

padá na jeho vrub, kdy vybíhal na centr, úplně ho minul a hráči soupeře skórovali do 

prázdné branky. Tato situace se opakovala několikrát a pokaždé, když vyrazil z branky 

chybil, pouze jednou míč správně vyboxoval. 

V ofenzivě měl velice úzký repertoár rozehrávek. Všechny míče co se k němu 

dostaly se snažil se střídavými úspěchy vykopávat co nejdále od branky na své spoluhráče, 

jinou variantu téměř nepoužil. Při míčích ze země byla úspěšnost ještě nižší a po zpětných 

přihrávkách od obránců dvakrát pouze odkopával a to velmi nepřesně. Celkově nezanechal 

dobrý dojem a patřil k slabším článkům hry Slavie. Zejména jeho činnost při centrovaných 

míčích byla alarmující a právě tato činnost v tomto věku začíná být enormně důležitá a 

patří k hlavním hodnocením kvalit brankáře. 

Karel Hrubri 141et Sk Slavia Praha 
Správné Chybné 

provedeni provedeni 
-

Zékroky ve stoji Chytání střel do koše 1 1 
Chytání střel do prstů o o 

Zékroky v pédu Ch~ střel v pádu 1 o 
V~enf střel v pádu o o 

Vyblhénf na mlče Vysoké 2 o 
Defenzivnf činnosti za obranu Po zemi 9 o 

Skok pod nohy o 1 
Souboj 1-1 Obcházení o o 

Střela 1 1 

Centrované mlče Chytání o o 
V_yrážení 1 4 

Výkopzruky 8 5 
Zaklédénf 6tok6 Výkop ze země 1 o 

nohou Výkop po odrazu o o 
Ofenzivnf činnosti Odkop od branky + st. situace 6 3 

Zaklédinf lltok6 Vyhazování vrchní technikou o o 
rukou Vyhazování spodní technikou o o 

1\eienf situace po Odkop o 2 
zpětné pfihrivce Rozehrání o o 
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4.2.2 Utkáni AC Sparta Praha - FK Marila Přfbram 0:2 (0:1) 

Utkání hráno: 20.10.2007 

Povrch: tráva 

Soutěž: Česká liga starších žáků - 12.kolo 

Doba utkání: 2 x 35 min 

Průběh utkání: 

Utkání svedlo dohromady celky z čela tabulky, kdy bodový rozdíl byl minimální ve 

prospěch Pňbrami. Zprvu byl zápas opatrný a žádné z mužstev nechtělo udělat chybu. Po 

několika minutách, však začala obě mužstva začala předvádět dobrý kombinační fotbal. 

Více ze hry měla Marila, která si vytvořila i několik dobrých pozic k zakončení, avšak ani 

jeden pokus se neujal. To se změnilo ve 20.minutě. Podklouznutí domácího obránce využil 

Řezáč a tváří v tvář brankáři se nemýlil. Pňbram dále hrozila zejména kolmými 

přihrávkami za obranu, které však dobře sbíral domácí brankář Kotěra. V druhé půli chtěla 

Sparta otočit skóre, ovšem proti byl opět Řezáč, který po neohroženém slalomu mezi 

obránci obešel i brankáře a zasunul do prázdné branky. Sparta se snažila, ale narážela na 

dobře organizovanou hru Příbrami. Za celé utkání Sparta vystřelila jednou na branku a to 

velice nepovedeně. Celkové vítězství Pňbrami byla zasloužené. 

Charakteristika brankářů.: 

Jakub Kotlra -14 let- AC Sparta Praha 

Kotěra se prezentoval dobrým výkonem. Zejména jeho technika byla na vysoké 

úrovni. Střely zajišťoval bezpečně, pň'kladná byla jeho spolupráce s obranou a vybíhání a 

sbírání míčů za obranu. Měnil rozehráváním dobře rytmus hry. Snažil se rozehrávat 

konstruktivně z čehož pramenily dvě chyby, ale ani jedna nebyla potrestána. Je dobře, že i 

po špatné rozehrávce si dál věřil a neuchýlil se k bezmyšlenkovitému nakopávání. 

Technika výkopů byla dobrá a téměř vždy našel spoluhráče, nebál se chycený míč dát na 

zem a rozehrávat nohou. Často se nabízel i obráncům a dobře s nimi komunikoval. 

Využíval vrchního vyhazování. Míče byly přesné, prudké a načasované do běhu. Pohyb a 

stavění se mu pomáhalo při chytání střel, kdy vše zvládl ve stoji a bezpečně do koše. 
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Jedinou větší chybou bylo to, že při dvou soubojích 1 na 1 zbytečně unáhleně vybíhal a 

soupeř ho obešel, jednou z toho pramenila branka, ale nutno říct, že obrana nemůže nechat 

takto hráče projít. Navíc útočm'k Řezáč oplýval vynikající technikou. Nicméně v této 

kategorii má brankář ještě rezervy. Celkově samozřejmě musí pracovat na všech aspektech, 

ale prezentoval se vyrovnaným výkonem a zejména vyhověl požadavkům na moderm'ho 

brankáře, který plní roli stopem a má dobrou hru nohama. 

-
! Jakub Kotěra 141et AC Sparta Praha Sprévné Chybné 
I 

provedeni provedeni 

Zékroky ve stoJI 
Chytáni střel do koše 3 o 
Chytáni střel do prstů o o 

Zékroky v pádu Chytáni střel v pádu o o 
Vyrážení střel v pádu o o 

Vybfhinf na mffe Vysoké 3 o 
Defenzivnf flnnoatl za obranu Po zemi 7 o 

Skok pod nohy o o 
SouboJ 1-1 Obcházeni o 2 

Střela 1 1 

Centrované mffe Chytání 2 o 
Vyráženi 1 o 

Výkop z ruky 2 o 
Zaklédinf útokil Výkop ze země 5 o 

nohou Výkop po odrazu o 1 

Ofenzivnf flnnostl Odkop od branky + st. situace 6 2 
Zaklédinf útokil Vyhazováni vrchní technikou 6 o 

rukou Vyhazováni spodní technikou 1 o 
~eienf situace po Odkop 5 2 
zpětné pfihrévce Rozehráni 4 2 

Martin Htulrbolec -14 let- FK Marila Pflbram 

Hadrbolec byl v tomto utkání v minimální permanenci a měl za celé utkání pouhých 

21 akcí. Tedy téměř o dvě třetiny méně než jeho soupeř Kotěra, nebylo to dáno jen 

vývojem utkání, ale i kvalitou techniky. Zajímavá je statistika správných a chybných 

řešení. Chyb bylo ll a správných provedení pouze 1 O. Nevím zda to byl jen výpadek, ale 

tento brankář působil velmi nejistým dojmem. Jediným plusem bylo tedy, že Sparta na něj 

vyslala pouze jednu slabou střelu. Výkopy se mu nedařily. Při jediném, celkem snadném, 

centrovaném míči mu střela vypadla a málem skončila brankou, nebýt pohotových obránců. 

Odkopy od branky byly velmi nepřesné a slabé. Několik zpětných přihrávek od obránců 

řešil vždy odkopem bez rozmýšlení se střídavou přesností a úspěšností. Celkově měla 

Příbram kvalitní tým, ve kterém byl nejslabším hráčem brankář, ovšem soupeř toho 

nedokázal využít. 

59 



Martin Hadrbolec I 141et 
I 

FK Marila Pffbram 

Zékroky ve stoji Chytání střel do koše 
Chytání střel do prsttl 

Zé.kroky v pédu Chytání střel v pádu 
Vyrážení střel v pádu 

Vyblhénl na míee Vysoké 
Defenzivnf einnosti za obranu Po zemi 

Skok pod nohy 
Souboj 1-1 Obcházení 

Střela 

Centrované mfe& Chytání 
Vyrážení 

Výkopzruky 

Zaklidénf útokll Výkop ze země 
nohou Výkop po odrazu 

Ofenzivnl einnostl Odkop od branky + st. situace 
Zaklédénl útoků Vyhazování vrchní technikou 

rukou Vyhazování spodní technikou 
Řeienf situace po Odkop 
zpětné pfihrévce Rozehrání 

4.2.3 Utkáni l.FC Bmo -AC Sparta Praha 0:4 (0:2) 

Utkání hráno: 19.6.2007 v Litomyšli 

Povrch: tráva 

Sprévné 
provedeni 

1 
o 
o 
o 
2 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
3 
o 
o 
2 
o 
o 
1 
o 

Soutěž: Česká liga starších žáků - fmále - mezi vítězem ČFL a vítězem MSFL 

Doba utkání: 2 x 35 min 

Průběh utkání: 

Chybné 
provedeni 

o 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
3 
o 
o 
4 
o 
o 
2 
o 

V kategorii starších žáku se střetly o titul celky l.FC Brno s AC Sparta Praha 

Sparta v tomto utkání předvedla drtivý nástup a během prvních patnácti minut získala 

uklidňující náskok 2:0. V 9.minutě Frýdek z přímého kopu posadil míč na nohu Kadeřábka 

a ten jen pod tělem brankáře posla poprvé do sítě. V 15.minutě se střelec proměnil 

v nahrávače, kdy Kadeřábek zavedl míč po pravé straně na soupeřovu polovinu a přesným 

centrem vybídl ke skórování Krcha. Pro brankáře to bylo velice nepříjemné, protože v ani 

jedné situaci nemohl gólu zabránit. Poté Sparta zvolnila tempo a v klidu hlídala hru. Brno 

mohlo udeřit ke konci poločasu, ale dvě šance vychytal brankář Sparty, a tak se šlo do 

kabin za stavu 0:2 z pohledu Brna. Druhá půle nepřinesla žádnou změnu. Sparta hrála 

výborně a Brno se téměř k ničemu nedoslalo, navíc při snaze zatlačit soupeře nechávalo 

prostor oponentovi pro rychlé brejky. V 55.minutě jeden takový zužitkoval perfektně 
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Skalák a za dalších pár minut Skalák vyzval na oplátku k sólovému úniku Krejčího a ten 

dal výsledku definitivní podobu. 

Vlastimil Veselý - 13 let -l.FC Brno 

Brno vsadilo v boji o titul na brankáře z mladší kategorie. Technika chytání byla na 

odpovídající úrovni, kdy několik střel i centrů pevně chytil do prstů. Pozorný byl i při 

míčích za obranu a snažil se hrát hodně nohama. Věřil si a rozehrával všechny standardní 

situace v okolí pokutového území. Jeho rozehrávky nejen na krátkou, ale i dlouhou 

vzdálenost byly úspěšné a pouze jeden odkop se mu vyloženě nepovedl. Při sbírání míčů 

mohl několikrát změnit tempo a využít výhozu a rozehrávky přes obránce jelikož Sparťané 

velice dobře vysoké míče sbírali. Přesto, že dostal čtyři branky těžko připadla nějaká 

vyloženě na jeho vrub. 

Při samostatných nájezdech mohl vyčkat déle v bráně. První branka byla tečovaná 

a nemohl se na ní dostat dříve a při druhé šli Sparťané v přečíslení a rozebrali si brankáře 

do prázdné branky. Jediným patrnějším nedostatkem byly centrované míče, několik jich 

dobře odhal, ale další míče řešil dost zbrkle, tím že vybíhal a pak se zastavil, čímž ztěžoval 

situaci svým spoluhráčům a mátl je. Tato disciplína je nejtěžší a často v ní chybují i vyzrálí 

brankáři. Celkově mu tedy trošku pokazila reputaci. Nicméně i s přihlédnutím na věk a 

důležitost utkání, předvedl dobrý výkon s perspektivou růstu do budoucnosti. 

Vlastimtl Veselý 131et I 1 FC Brno 
Sprévné Chybné 

provedeni provedeni 

.Ukroky ve stoji 
Chytání střel do koše o o 
Chytání střel do prstů 1 1 

.Ukroky v pidu 
Chytání střel v pádu 1 o 
Vyrážení střel v pádu o o 

Vyblhinl na mfi~a Vysoké 2 o 
Defenzivnf ~lnnostl za obranu Po zemi 2 o 

Skok pod nohy 1 o 
Souboj 1-1 Obcházení o o 

Střela 1 2 

Centrované mf~a Chytání 3 o 
Vyrážení o 2 

Výkopzruky 6 2 
Zaklidinf útokli Výkop ze země o o 

nohou Výkop po odrazu o o 
Ofenzivnf ~innostl Odkop od branky + st. situace 8 2 

Zaklidinf lltokli Vyhazování vrchní technikou o o 
rukou Vyhazování spodní technikou o o 

Řeienf situace po Odkop 2 1 
zpětné pfihrivce Rozehrání 3 o 
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Jakub Vavrulka -15 let-AC Sparta Praha 

Přestože jeho tým brzy vedl na nedostatek práce si stěžovat nemohl. V situacích 

reagoval správně a klidně. Dvě střely perfektně pozičně vystál a stáhl do prstů. Byl pro svůj 

tým dalším obráncem, protože velmi dobře reagoval na míče za obranu a snažil se 

rozehrávat na krátko. Měl dva velice těžké centrované míče a při své subtilnější postavě to 

bylo složité jít mezi útočm'ky, ale s oběma se vypořádal, i když ten druhý nebyl vyražený 

ideálně, jeho konto zůstalo čisté. Ke konci poločasu navíc předvedl výborný reflexivní 

zákrok. Hráč Brna hlavičkoval z bezprostřední blízkosti. Vavruška se však perfektní prácí 

nohou dostal do správného postavení a mohutným skokem vyrazil míč. To bylo zjeho 

účinkování vše, jelikož při jedno souboji si natáhl sval a musel z utkání v poločasové 

přestávce odstoupit. Jeho výkon byl přesvědčivý a pro svůj tým byl oporou. 

r-----

Jakub Vavru§ka 151et AC Sparta Praha 
Správné Chybné 

provedeni provedeni 

Zékroky ve stoji Chytáni stfel do koše o o 
Chytání střel do prstů 2 o 

Zékroky v pédu Chytáni střel v pádu o o 
Vyrážení střel v pádu 1 o 

Vyblhénl na mfěe Vysoké 1 o 
Defenzivnf činnosti za obranu Po zemi 4 o 

Skok _Q_od nohy o o 
SouboJ 1-1 Obcházení o o 

Střela o 1 

Centrované mfěe Chytání o o 
V vrážení 1 1 

Výkop z ruky 1 o 
Zaklédénl lltokll Výkop ze země o 1 

nohou Výkop po odrazu o o 
Ofanzlvnf ělnnosti Odkop od branky + st. situace 5 o 

Zaklédénf lltokll Vyhazování vrchní technikou 3 o 
rukou Vyhazování spodní technikou o o 

t\eienf situace po Odkop 2 o 
zpitné pflhrévce Rozehrání 2 o 
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Patrick Rakovsky - 14 let - AC Sparta Praha 

Rakovsky se dostal po zranění náhle do branky, ale hráči mu pomohli se dostat do 

utkání, zvládl první kontakt s míčem a do konce zápasu nebyl znát, že je v bráně náhradník. 

Byl velice kvalitní, navíc také posunutý z mladší kategorie. Psychicky mu pomohl i stav, 

kdy byla hra v režii Sparty. Dovoloval si velmi riskantně, avšak i dobře, rozehrávat a sbírat 

míče mimo pokutové území. Jedenkrát nebyl sice důrazný, ale situaci zvládl. Střely, které 

na něj mířily s přehledem zastavil a skvěle využil nabíhání obránců k rozehrávkám rukou. 

Přenášel těžiště hry. Vyhazoval míče na druhou stranu než ze které přišly. Technika 

výkopů a odkopů byla velmi uspokojivá a též přispěl k tomu že Sparta si dokráčela pro titul 

takto hladce. Podal solidní vyrovnaný výkon. 

Patrick Rakovsky 141et AC Sparta Praha 
Správné Chybné 

provedeni provedeni 
'---· ·-· 

Chytáni stř~l do koše Zikroky ve stoji o o 
Chytáni střel do prstů 1 o 

Zékroky v pédu Chytání střel v pádu o o 
Vyrážení střel v pádu o o 

Vybihéni na miěe Vysoké 2 1 
Defenzlvnf ělnnostl za obranu Po zemi 1 1 

Skok pod nohy o o 
Souboj 1-1 Obcházení o o 

Střela o o 
Centrované mfěa Chytáni 1 o 

V_yráženf o o 
Výkopzruky 3 o 

Zaklédéni útokll Výkop ze země o o 
nohou Výkop po odrazu o o 

Ofenzivnf ěinnosti Odkop od branky + st. situace 3 o 
Zaklédénf útokll Vyhazování vrchní technikou o o 

rukou Vyhazování spodní technikou 3 o 
1\eieni situace po Odkop 2 o 
zpětné pfihnivca Rozehrání 2 o 

63 



5 Závěrečná ěást 

5.1 Diskuse 

V následující kapitole se budu věnovat zhodnocení všech výsledků výzkumu, určení 

kritických bodů pro zkoumané kategorie, porovnání výsledků s požadavky přípravy v již 

fungujících systémech. Na závěr poté navrhnu svoji koncepci, která bude z těchto faktů 

vycházet a bude obohacena o mé vlastní poznatky a zkušenosti. 

5.2 Souhrnné zhodnoceni a zobecněni výsledků pro praxi v kategorii Ul3 

Sledovaní brankáři v kategorii U13 měli vyvážený poměr mezi defenzivními a 

ofenzivními činnostmi, kdy dokonce defenzivních bylo o tři více, což je velký rozdíl oproti 

druhé sledované kategorii. Celkový počet činností na jednoho brankáře na zápas byl 14,7 

akce/zápas. Správně provedených akcí bylo 71,7% a chybně 29,3 %. 

Tyto výsledky svědčí o menší integraci brankáře v utkání, což je způsobeno 

věkovými zákonitostmi fyzického a psychického vývoje, které nedovolují takto mladým 

brankářům zvládat všechny činnosti, které zastává dospělý brankář, jeho výkon je často 

těmito faktory limitován a celkové výsledky to potvrzují. Proto je důležité se zaměřit 

v přípravě na vybrané činnosti, které jsou základní pro celkový rozvoj brankářské osobnosti 

a činnosti frekventované v zápase těchto věkových kategorií, které nám pomohl určit 

výzkum. 

V obranných činnostech dominovalo vybíhání pro míče za obranu, což tvořilo 

30,7% všech defenzivních činností. Úspěšnost byla 85% a to je výborný výsledek. Velmi 

četnou záležitosti byly i souboje 1 na 1. Tato oblast tvořila čtvrtinu obranných činností, její 

úspěšnost byla 56%. Toto číslo je nižší, ale s přihlédnutím k náročnosti situace to není nijak 

špatný výsledek. Zákroky ve stoji byly převážně řešeny chytáním do koše. To je pro tuto 

kategorii typické a je to bezpečnější z důvodů jasného dvojího krytí a tlumení míče o 

hrudník. Chytaní do prstů je technicky náročnější a vyskytlo se v méně případech. Navíc 

jednou právě míč nebezpečně ze slabých rukou takto mladého brankáře vypadl. Zákroky 

v pádu jsou velice obtížné a zejména chytání takovýchto míčů je vzhledem k dispozicím 

brankářům složité. Zde se ve třetině případu stalo, že při snaze chytit míč brankář chybil, 

míč mu vypadl a nabídl tak soupeři další možnost ke skórování. Zatímco, když se brankáři 

rozhodli předem, že míč vyrazí, byli úspěšní a odvrátili nebezpečí ve všech případech. 
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Poslední sledovanou oblastí byly centrované míče, které byly velmi málo zastoupené a i při 

zasahování bylo patrné, že pro takto staré svěřence je tato činnost nadmíru složitá. 

Výsledky jsou uspokojivé a vypovídají o jednom chybném řešení, ovšem tyto míče 

brankáři chytají v klidu a bez agresivity soupeře, což je značně zavádějící a v dalších 

kategoriích už by takto řešené situace dopadly v neprospěch brankáře. 

Ofenzivní činnosti u takto mladých brankářů tvoří zejména rozehrávání nohou a to 

po výkopu z ruky a odkopu od branky. Úspěšnost v těchto situacích byla 67% při odkopech 

od branky a 71% při výkopech z ruky. Rozehrávání rukou bylo zabezpečováno zejména 

spodním vyhazováním na kratší vzdálenost k noze spoluhráče a brankáři nechybovali. 

Nižšího procenta úspěšnosti bylo dosaženo při řešení situací po zpětné přihrávce, kdy se 

hodnota správného provedení rovnala zhruba 50%. Zejména odkopy, kterých bylo mnoho 

byly ve velké míře nepřesné. I rozehrávky na kratší vzdálenost často nenašly adresáta. Zde 

se ukázala nervozita a absence zkušeností při tlaku soupeře na míč, které způsobila 

nepřesnou rozehrávku hráče. 

Souhmné výsledky U13 Sprévné Chybné Celkem provedeni provedeni 
- - ··-:::--

Zikroky ve stoJI 
Chytinf střel do kole 6 o 8 
Chytinf střel do pnt6 4 1 -s-

Zikroky v pidu 
Chytinf střel v pidu 8 4 12 
Vyrilenf střel v pidu 5 o - -=-a 

Defenzlvnl 
Vyblhinl na mf~e V}'!Oké 7 1 7 

za obranu Po zemi 16 3 88 f-11 
~innostl 1----· 

Skok pod nohy 7 3 10 
SouboJ 1-1 Obehizenf 1 4 ~ 

Střela 6 4 ~ 
1 

1-·-::---

Centrované mf~e 
Chytinf 5 6 

Vyrilenf 2 o :...-..:-
2 

Výkop z ruky 21 6 21 

Zaklidinf ťítokťl Výko~». ze země 3 2 5 
-··-

nohou Výkop po odrazu o 2 .__!__ 
Odkop od branky + st 15 7 22 situace 

Ofenzlvnf Vyhazovinfvrchnf 
--~ 

~innostl 1 o 85 1 Zaklidinf ťítoků technikou 
rukou Vyhazovinf spodnf - ·-

technikou 4 o 4 

Reienl situace 11 
"':"::"'" 

Odkop 9 20 
po zpětné r--

pPihrivce Rozehrinf 2 2 4 
- ---

Celkem 124 49 173 
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Důležité body pro trénink U13 

}o> osvojování techniky chytání do prstů 

}o> správný výběr řešení při chytání a vyrážení v pádu 

}o> trénink správného načasování zákroku v souboji 1-1 

}o> chytání vysokých míčů (bez odrazu) - odhad na dráhu letu míče 

);;> rozvoj technik výkopu z ruky bez dopadu 

);;> nácvik správné techniky výkopu ze země 

}o> osvojování techniky vrchního výhozu 

}o> nácvik akcí po zpětné přihrávce - vytváření tlaku a následného výběru správného 

řešení 

}o> adaptace na stresové situace časové tísně 

5.3 Souhrnné zhodnoceni a zobecnění výsledků pro praxi v kategorii U15 

V této kategorii jasně dominovaly ofenzivní činnosti nad defenzivními, z čehož 

jasně vyplývá, že takto staří brankáři jsou již nedílnou součástí ofenzivy mužstva a kladou 

se na ně stále větší požadavky jako na hráče v poli, který se aktivně podílí na zakládání 

akcí. Jsou kladeny vysoké nároky na jeho kopací techniku a ovládání míče. Dále pak na 

řízení obrany a její organizaci. Celkový počet činností byl 259 z čehož vyplývá průměrná 

četnost akcí pro jednoho brankáře za zápas zhruba 21 ,6 akce/zápas. Procentuální vyjádření 

správných a chybných provedení je 77,2 % správných ku 28,8 % chybných. 

Defenzivní činnosti tvořily 38,6 % z celkového počtu činností a jejich úspěšnost 

byla 77 %, což je velice dobré číslo. Nejčastějšími činnostmi bylo vybíhání na míče za 

obranu, což pramenilo z moderního pojetí hry, kdy většina týmu hraje zónovou obranu bez 

zajištění hráčem a brankář zde plní právě tuto funkci, snaží se reagovat na kolmé míče za 

obranu. Brankáři byli v této funkci velice úspěšní. V chytání střel v pádu i ve stoji se 

projevila stále zlepšující se technika a vyzrálost přicházející s věkem, ovšem obrovským 

nedostatkem byly u některých jedinců centrované míče. V tomto věku se zvyšuje počet 

soubojů mezi brankářem a útočícími hráči několikanásobně. Přichází silové pojetí hry a 

právě centrované míče a jejich řešení se v tomto věku stává jednou z nejdůležitějších 

komponent výkonu brankáře. Jsou to nové situace, protože v mladších kategoriích nemají 

hráči tak dobrý nákop a hraje se spíše kombinačně, avšak zde se více začíná uplatňovat 

křídelní hra s využitím prudce centrovaných míčů před branku. Úspěšnost byla zhruba 60 

%, což je průměrné číslo. Souboje jeden na jednoho měly velice malou úspěšnost, ovšem je 
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to dáno tím, že tyto situace jsou velice kritické a brankář má menší šanci na úspěch. 

V tomto věku a na této úrovni měli útočníci jasně navrch, brankáři chybovali hlavně 

v časování výběhu, a i když dobře vyběhli často je střelou nebo oběhnutím útočník 

překonal. 

Ofenzivní činnosti, jak sem již zmínil byly v jasné převaze a to více než o celou 

třetinu. Stejně jako u defenzivních činností byla jejich úspěšnost 77%. Nejčastěji byla 

zastoupena hra nohou. Zejména šlo o výkopy z ruky a rozehrávkou standardních situací 

v okolí pokutového území a v něm. V obou kategoriích se sledovaní mladicí dokázali 

vypořádat s technikou a jejich výkopy a dlouhé přihrávky nacházely cíl více jak v 70% 

případů. Naprosto dokonalého stavu bylo dosaženo při hře rukou, kdy technika hodu i 

přesnost rozehrání vždy odpovídala daným standardům. V této kategorii tři čtvrtiny 

rozehrávek zařídil sám brankář Kotěra, ovšem i tak je to zajímavý poznatek. V poslední 

sledované oblasti řešení situací po zpětné přihrávce dosáhli brankáři úspěšnosti 75%. 

Vysoká frekvence těchto situací zvyšuje požadavky na kopací techniku brankářů, 

schopnost rychle reagovat a rozhodnout se dle rozestavění svých spoluhráčů, zda zvolit 

dlouhý odkop na hráče, odkop v tísní nebo rozehrávku spoluhráči na krátkou vzdálenost. 

Mírně převažovalo řešení dlouhého odkopu. 

Souhrnné výsledky U15 Sprévné Chybné Celkem provedeni provedeni 
. -

ZAkroky ve stoji Chytáni střel do kole 5 1 8 
Chytáni střel do prstd 4 1 ~"-& 

ZAkroky v pidu Chytáni střel v p6du 4 1 :5 
Vyrftenf stfel v pádu 3 o r--·::--

3 

Defenzivnl 
VybfhAnlna Vysoké 14 2 ~ 

mlfa za obranu 30 1 100 
- ·.::-:-

~innostl 
Po zemi 31 

1--- -
Skok pod nohy 1 1 2 

Souboj 1-1 Obeh6zenf o 2 "z"-
Stfela 3 8 T 

Centrované ml~e Cbytánf 9 1 '10 
7 

---::~·-

Vyrftenf 4 11 
Výkop_ z ruky 28 10 38 

ZaklidAnl ťítokll Výkop ze země 7 1 -~ 

3 1 
·---

nohou Výkop po odrazu 4 
f---

Odkop od branky+ st. 40 14 54 situaee 
Ofenzivnl Vyhazov6nfvrehnf 

t---

~lnnostl 12 o 159 12 Zaklidinl ťítokll teehnikou 
rukou Vyhazov6nfspodnf 

,_____ 
5 o 5 teehnikou 

Reienl situace Odkop 15 8 
~---

23 
po zpětné 

_ ..... _ 
pflhrévce Rozebr6nf 15 2 17 

Celkem 200 59 259 

67 



DUiežité body pro trénink UlS 

~ chytání střel v pádu a správné vyrážení 

~ řešení situací při vysokých míčích za obranu - správný odhad a načasování 

~ časování zákroku a předvídání v situacích 1- 1- tzv."čtení řeči těla útočníka" 

~ stavění se na centrované míče z klidu a z pohybu 

~ vybíhání a chytání centrovaných míčů ve výskoku + organizace obrany při 

standardních situacích 

~ trénink technik všech způsobů výkopu- z ruky, po odrazu, ze země 

~ vyhazování vrchní technikou na delší vzdálenost 

~ modelové situace po zpětné přihrávce - důraz na rychlost a správnost řešení 

5.4 Kritika vlastnfho výzkumu 

Bez problematických míst se neobešla realizace mého výzkumu a ne vždy byl také 

výzkum prováděn v ideálních podmínkách. Shledávám proto za nutné zmínit problematické 

body ve výzkumu, za které považuji zejména: 

Možné zkresleni televizního záznamu - jak bylo již uvedeno v kapitole Použitá 

metodika, dvojdimenzionální televizní záznam nemůže být vždy zcela přesným odrazem 

třídimenzionální reality. Navíc kamera nezabírá celou plochu hřiště, proto některá data 

mnou získaná tímto způsobem mohou být poněkud zkreslená. 

Některé sledované kategorie pozorováni jsou velmi subjektivnf - přestože jsem 

se snažil o maximální přesnost při určování sledovaných jevů, nelze stoprocentně zaručit 

objektivitu získaných dat. Pozorování je vždy subjektivní metodou, přesto se domnívám, že 

se mi podařilo provést výzkum přesně i přes tyto problémy. 
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5.5 Návrh koncepce přfpravy mladých brankám 

Návrh této koncepce vmikl na základě pomatků získaných během výzkumu v této 

práci a dále na základě mých vlastních trenérských zkušeností. Věkové rozpětí zahrnuje 

vývoj brankáře od kategorie přípravky po kategorii žáků. 

Věkové rozdělení platí v ideálních podmínkách a je samozřejmé, že se může 

příprava lišit, díky různému fyzickému i psychickému vývoji hráčů. 

Také není mementem to, že pokud nezačneme s přípravou v dané věkové kategorii 

nemůže se z našeho svěřence stát dobrý brankář. 

6 - 9let 

V tomto období se děti semamují s fotbalem jako celkem a je důležité, aby si ke hře 

vytvořily kladný vztah. Důležitým prvkem je rozmanitost a zábavnost tréninků. Děti se 

rády vracejí k činnosti, která je baví. Takto staří jedinci nemají žádné stále role a posty a 

jednoduše zkoušejí, co je baví a trenér by této volbě měl nechat volnost. 

Technická příprava: 

~ získáváni citu pro míč ve stejné míře oběma nohama i rukama 

~ vedení a kontrola míče se změnami směrů 

~ přihrávky po zemi na krátkou vzdálenost - oběma nohama i rukama s důrazem na 

správné technické provedení, které by mělo být hlavním určovatelem délky cvičení 

a počtu jejich opakování 

~ správné brankářské držení míče a základy správného chytání míče spodní technikou 

( "do koše" ) 

~ vždy je lepší cvičení ukázat a předvést než zdlouhavě vysvětlovat 

Taktická příprava: 

~ semámení se všemi funkcemi a posty ve hře 

~ vysvětlení základních pravidel 

Kondiční příprava: 

~ cílená kondiční příprava se zde nevyskytuje 

~ rozvoj je zajištěn přirozenou aktivitou dítěte 

~ cvičení zaměřená na rozvoj obratnosti a koordinace 

69 



Psychologické příprava: 

~ kladně motivovat děti a zvyšovat chuť pro trénink i hru 

~ snažit se vytvořit smysl pro kolektiv pomocí skupinových her a soutěží 

~ rozvíjet smysl pro hru fair-play 

~ individuálním přístupem k jednotlivcům a pozitivním povzbuzováním posilovat 

hráčskou sebedůvěru 

9 - lllet 

Tento věk je vhodný pro začátek cíleně orientované brankářské předpřípravy. Hráči 

začínají postupně inklinovat k různým rolím. Právě v tuto dobu tedy zkoušíme všechny 

zájemce o brankářský post. Tito hráči kromě všech společných tréninků absolvují vždy 

jednou až dvakrát týdně zhruba 30 minutovou část tréninku, která je oddělená od ostatních 

a je zaměřena na nácvik základních brankářských technik. Nadále také ale rozvíjíme 

činnosti trénované v předchozí věkové kategorii. 

Technická příprava: 

~ nácvik a osvojování základního brankářského střehu 

~ orientace v brance 

~ správné držení núče a postavení rukou při chytání spodní a vrchní technikou ve stoji 

~ nácvik pádu v před a do strany 

~ nácvik výkopu z ruky 

~ rozehrávání míče vyhazováním spodní technikou 

~ důraz na správné provedení -přesná zpětná vazba a odstranění chyb 

~ velmi účinná a žádoucí je názorná ukázka všech požadovaných cvičení 
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Taktická příprava: 

~ základy poziční hry a stavění se 

~ seznámení se s kompletni fimkcí brankáře a jeho úlohou v utkání 

~ situace 1 na 1 

Kondiční příprava: 

~ kondice stále v pozadí 

~ rozvoj zajištěn rychlostními a obratnostními cvičeními 

~ koordinační cvičení 

~ cvičení na rozvoj reakční rychlosti 

Psychologické příprava: 

~ pokračovat v kladné motivaci 

~ poskytovat zpětnou vazbu a korekci 

~ vysvětlit, ~ i chyby jsou nedílnou součást této pozice a je nutno neklesat na mysli po každé 

z nich 

~ brát chyby a nepovedené pokusy jako přínos a materiál pro další práci 

~ koncentrace na trénink i utkání -lepší výsledky i možnost odstranění chyb 

11-13/et 

Zahájení specializované brankářské přípravy spadá právě do této věkové skupiny. 

Postupem času ze skupiny předpřípravy odejdou ti, které brankářské řemeslo neoslnilo a 

nyní i po konzultaci se specializovaným trenérem vznikne skupinka 3 - 4 brankářů, kteří 

mají nejlepší předpoklady pro tuto funkci a jeví o ni zájem. Tato skupina by měla mít 

jednou týdně speciální brankářský trénink o délce přibližně 80 minut. Navíc by měla mít 

ještě jedenkrát týdně svou 30 minut dlouhou část ve společném tréninku, kdy opět trénují 

odděleně speciální brankářské cviky. Nadále také ale rozvíjíme činnosti trénované 

v předchozí věkové kategorii. 
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Technická příprava: 

7 zdokonalování techniky chytání ve stoji spodní i vrchní technikou 

7 nácvik techniky vyrážení pěstí a dlaní a vysvětlení jejich užití 

7 chytání a vyrážení nízkých a polovysokých míčů v pádu 

7 chytání a vyrážení vysokých míčů bez výskoku 

7 nácvik vyhazování vrchní technikou a dokonalé zvládnutí vyhazování spodní technikou 

7 zdokonalování výkopu z ruky a 'E země 

7 nácvik řešení situací po zpětné přihrávce 

Taktická příprava: 

7 požadavky na činnost brankáře jako libera - vysvětlení pozice 

7 stavění se ve správném vztahu k obrané linii mužstva 

7 vybíhání na volné míče za obranu 

7 souboje 1 na 1 - správné načasování, vybíhání a zasáhnutí 

7 řízení obrany při hře a standartních situacích 

7 výběr řešení při zakládání útočných akcí 

Kondiční přímava: 

7 rozvoj koordinace a reakce 

7 stále v popředí zejména rozvoj rychlostní obratnosti 

7 cílený rozvoj pohyblivosti a ohebnosti 

7 strečinková a kompenzační cvičení s důrazem na jejich správné a systematické provádění 

7 zařazujeme zpevňovací průpravu 
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Psychologické příprava: 

7 vytváření modelových stresových situací z utkání a jejich správné řešení 

7 tlak na rychlost řešení situací 

7 zvyšování odpovědnosti brankáře - vysvětlení a pohovor 

7 pozitivní motivace 

7 chyby nevyčítat, ale vysvětlit jak je odstranit 

7 podporovat sebevědomé vystupování v utkání i tréninku s maximální koncentrací 

po celou dobu činnosti 

7 přístup k brankáři jako ke kolegovi, vysvětlování formou hovoru, vyslechnutí jeho 

názoru a možná diskuze 

13-lSlet 

Tato věková skupina je výstupní pro kategorii žáků a tomu odpovídají i požadavky 

na výkon brankáře, který poté přechází do dorosteneckého fotbalu. V tomto věku začínáme 

s cíleným rozvojem kondičních schopností a po prudkém vývoji v pubertě je nutné 

zdokonalovat a odstranit chyby, které mohly v technice vzniknou v důsledku rychlého 

růstu. Brankáři by měli mít speciální trénink lx - 2x týdně 90 minut. Navíc by měli mít 

také prostor v každém tréninku na rozchytání a rozcvičení speciálně určené brankářům. 

Nadále také ale rozvíjíme činnosti trénované v předchozí věkové kategorii. 

Technická příprava: 

7 dovedení k dokonalosti všech technik chytání ve stoji 

7 chytání a vyrážení vysokých míčů v pádu 

7 chytání a vyrážení centrovaných míčů ve výskoku 

7 chytání a vyrážení míčů směřující za 1mmkáře (situace překopnutí brankáře) 

7 soubojové situace, kdy atakuje 1mmkáře útočník- výběr správného řešení 

7 nácvik a zdokonalování všech stylů výkopu- z ruky, po odrazu, 'Zl! 'Zl!mě 

7 nácvik a zdokonalování všech stylů výhozu - spodní, vrchní i házenkářskou technikou 
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Taktická příprava: 

~ řízení činnosti celého mužstva 

~ organizace standardních situací 

~ kooperace s obranou, aktivní nabízení se a pomoc obráncům v tísni 

Kondiční příprava: 

~ pňchází cílený rozvoj rychlosti pomocí sprintů do 30 m 

~ rozvoj odrazové síly a výbušnosti, dbáme na intervaly odpočinku a postupné zvyšování 

zátěže adekvá1ně k možnostem hráče 

~ nadále zdokonalujme koordinaci, obratnost a reakční schopnosti 

~ protahovací a kompenzační cvičení jsou nedílnou součásti přípravy 

Psychologické příprava: 

~ rozvoj mentální odolnosti 

~ pohovory a diskuze s brankářem ve volných chvílích odpočinku mezi cvičeními i po tréninku 

-provádí trenér 

~ zpětná vazba 

~ koncentrace 
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5.6 Závěr 

Potřebná data o fungujících modelech jsem získával z literatury, periodik, internetu, 

pozorování a aktivní přípravy tréninkového procesu brankářů v mládežnických týmech AC 

Sparta Praha a Meteor Praha. Zaměřil jsem se především na studium různých koncepcí 

z více zemí, aby přehled byl co nejširší. Také jsem se informoval o metodologických 

přístupech, které jsem později ve své práci hodlal použít. Nejdůležitější byla úplnost 

programu a konkrétnost požadavků pro různé věkové kategorie. 

Studium již fungujících modelů mě velmi obohatilo, ale musím konstatovat, že 

mnou navrhovaný model je odlišný od již fungujících pouze z části. K určité diferenciaci 

přispěly výsledky výzkumu, který odhalil určité činnosti, jako napřl'klad souboje 1 na 1, 

které byly v koncepcích opomíjeny, jejich četnost byla vysoká a často se v nich chybovalo. 

Z vlastních zkušeností jsem kladl důraz na psychologickou přípravu. Neustálé podávání 

zpětné vazby a pohovory s brankářem jsou důležité, protože jejich názor a postřehy 

pomohou při tvorbě tréninků a přípravě situací, ve kterých se necítí dobře tak, aby si mohl 

osvojit správné řešení. 

Doufám, že alespoň tyto částečné inovace přispějí čtenářům mojí práce k rozšíření 

jejich obzorů v oblasti přípravy mladých brankářů. Sám bych se chtěl v budoucnu této 

problematice věnovat a tuto koncepci rozpracovat ještě hlouběji, jak ve vztahu rozšíření o 

kategorii dorostu, tak další hlubší analýzy brankářů v utkání žáků, což bude mít za následek 

přesnější a platnější výsledky. 
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