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Abstrakt 

Nézev práce: 

Diagnostika herního výkonu ve fotbale. 

Cíle práce: 

Analyzovat způsob řešení rychlého protiútoku České republiky na Mistrovství 

světa hráčů do 20 let v kopané. Lokalizovat konstruktivní zisk míče s následným 

využitím volných prostorů k vedení protiútoku. Zaznamenat (činnostní analýza) 

všechny útočné akce zakončené střelbou, získání standardní situace či vyložená 

branková příležitost. 

Metoda práce: 

Observační analýza s kvantitativním a kvalitativním hodnocením metodou 

nepřímého pozorování. 

Výsledky práce: 

Objektivace teoretických přístupů v oblasti činnostní struktury v ději utkání ve 

fotbale. Aplikační přístupy pro využití v tréninkovém procesu ve smyslu integrace 

utkání a tréninku. 

Klíčová slova: 

Rychlý protiútok, fotbal, konstruktivní zisk míče, aplikační přístupu 
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Abstract 

Title: 

Diagnostics of game performance in football. 

Goal of the project: 

To analyze the style of resolving the quick counter attack of Czech Republic at the 

under 20 years World Championship in football. To localize the constructive gain ofthe 

ball with resulting utilization offree spaces for carrying out the counter attack. To note 

(activity analysis) all attacking actions endíng with a shot, standard situations gaining or 

dangerous scoring chances. 

Method: 

Observation analysis with quantitative and qualitative ranking indirect sighting. 

Results: 

Objectification oftheoretical approaches in activity structure in match process in 

football. Application approaches for utilization in training process in the sense of match 

and training integration. 

Keywords: 

Quick counter attack, football, constructive gain of the ball, application approaches 
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1 Úvod 

Skoro každý jedinec mužského pohlaví si během svého života vyzkoušel kopnout 

ať již do ležícího kamene, šišky čí do jiného podobného útvaru. Tento pohyb je 

nedílnou součástí kolektivní brankové hry jménem fotbal. 

Hra s podstatou vstřelit více branek než soupeř, učarovala nespočetnou část 

lidstva na celém světě. Fotbal je nejoblíbenějším sportem mezi sporty. A co je 

vlastně tak pozoruhodného na tomto druhu zábavy? Kopání do míče tzv. 

"kulatého nesmyslu"? Zajisté tomu tak není. Jde o podstatu hry. I mně osobně 

tento druh seberealizace pohltil natolik,že se již od svých šesti let plně věnuji 

tomuto životnímu stylu. Životnímu stylu sladkých vítězství ale i proher, které jsou 

bezpochyby nedílnou součástí sportu. A kde je ta hranice mezi vítězstvím a 

prohrou? Jednoduchost je nasnadě, zda tým neinkasuje branku, neprohraje. Ale 

z druhé strany pohledu, zda branku nevstřelí, nevyhraje. Záleží tedy na 

vyváženosti ofenzivní (útočné) a defenzivní (obranné) strategii. Koncepce 

defenzivy je neustále progresivnější a proto bychom se orientovali na způsoby 

překonávání. V naši práci se konkrétně zaměříme na ry~hlý protiútok, který se 

stává v současné době hlavní zbraní proti propracované obraně soupeře. Hlavní 

devízou je podnikat rychlé, přímočaré útoky do nezorganizované a prostorově 

otevřené obrany soupeře. 

Způsob realizace přechodové fáze tzn. konstruktivní (v rámci pravidel kopané) 

získání míče a přechod z obranného do útočného postavení s následným 

zakončením akce střeleckým pokusem či získání standardní situace. Dle Ličky 

(2007) je statisticky dokázáno, že v časovém úseku 6-8 sekund od zisku míčů 

padá až 60% všech dosažených branek, proto rychlý protiútok související s 

přechodovou fází má nedílnou součást na konečné podobě výsledku utkání. 

Rychlost a přímočarost akce po zisku míče se zakončením, chceme monitorovat a 

graficky zaznamenat z nedávno skončeného fotbalové Mistrovství světa hráčů do 

20 let v Kanadě, kde Česká republika obsadila druhé místo. 

Tyto poznatky zpracujeme a poukážeme na různorodost vedení rychlého 

protiútoku s využitím v tréninkových procesech. 
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2 Teoretická část 

2.1 Charakteristika fotbalu 

Kopaná je sportovní, kolektivní, branková hra. Je to soutěživá činnost dvou 

soupeřících celků, z nichž každý se snaží vstřelit soupeři co největší počet branek 

a současně jich co nejméně obdržet. Uskutečňuje se v konkrétním utkání, které 

probíhá za určitých objektivně platných pravidel. (Navara a kol., 1986) 

2.1.1 Vývojové trendy v dneJnfm fotbalovém pojetí 

Je zřejmé, že současný fotbal je rychlejší, více kontaktní, se zvyšujícím se 

významem taktické stránky herního výkonu. Je více profesionální, prováděný 

v lepších materiálních podmínkách pro trénink i utkání. V kontextu fotbalového 

utkání je důležitou, zásadní či rozhodující schopností být herně dominantní, 

respektive být herně rezistentní, tzn. být odolný, vzdorovat. Tato skutečnost je 

logickým důsledkem toho, že fotbalová teorie i praxe, zabývající se 

problematikou ofenzívy či defenzívy, spěje téměř k dokonalosti. V utkání 

sledujeme dvě základní fáze, z nichž útočná fáze začíná okamžikem, kdy mužstvo 

získalo míč (má míč v držení- pod kontrolou) a končí v okamžiku, kdy jej ztrácí. 

Obranná fáze naopak začíná ztrátou míče (míč má pod kontrolou soupeř) a končí 

jeho opětovným získáním. Permanentní snaha po vlastnění míče (od okamžiku 

ztráty míče zjevná snaha o jeho znovuzískání) je dána rychlým přechodem 

z útočné do obranné fáze a opačně. Hovoříme tedy o tzv. přechodových fázích. 

Hráč na hřišti buď brání a nebo útočí. Není-li do tohoto základního děje zapojen, 

je mimo herní kontext a na hřiště vlastně ani nepatří. (Bedřich, 2006) 

Důležitými hernlmi prvky modernlho pojetl jsou: 

• Okamžité, téměř nepřetržité přepínání z útočné činnosti na obranou a 

opačně. 

• 

• 

Vzájemné prolínání formací se schopnostmi improvizace a herní kreativity . 

Aktivita a dynamika hry . 
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• 

• Zvyšující nárůst počtů útoků a podíl protiútoků. 

• Zkracování trvání postupného útoku. 

• Minimalizování zpomalovárú hry tzv. "hluchých míst". 

• Zrychlování přechodové hry. 

(Bedřich, 2006) 

Kvalitně zvládnuté provedení obranné a útočné herní činnosti jednotlivce spolu 

s pochopením systému hry patří do každého dobře fungujícího týmu. Proto 

nejprve nahlédneme na činnosti jednotlivce jak z pohledu obrany, (do toho 

okamžiku, kdy hráč získá konstruktivním způsobem míč) tak samozřejmě i útoku. 

Odvíjí se to především od herních úkolů jednotlivce. Zaměříme se teoreticky 

nejprve na obrannou složku činnosti. 

Podle VotHca (2003) každý hráč musí ovládat, vzhledem k současným 

požadavkům hry, technickou i taktickou stránku všech obranných herních činností 

jednotlivce, zásady spolupráce v obranných kombinacích a možnosti jejich 

uplatnění. 

2.1 Obranné herní činnosti jednotlivce 

Hlavním cílem obranných činností jednotlivce Je odebrat soupeři (nejlépe 

konstruktivně) míč, respektive nedovolit mu rozvinout útočnou akci nebo ohrozit 

branku . Obranná činnost je povinností každého hráče. 

2.2.1 Obranné herní činnosti jednotlivce rozdělujeme na: 

• Obsazovárú prostoru. 

• Obsazování hráče bez míče 

• Obsazování hráče s míčem. 

• Odebírání míče. 

(Votík, 2003) 
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2.2.1.1 Obsazování prostoru 

Choutka (1970) nás seznamuJe, že určité herní situace nahrazují obsazování 

soupeře bez míče. Obsazování se praktikuje především v prostorech méně 

nebezpečných pro vlastní branku a na hráče bez držení míče. Z pohledu bránícího 

hráče se vyskytují situace, kdy je v početní nevýhodě. 

Principy po~etni nevýhody: 

• Dopustit se neuváženého napadení. 

• Zpomalit útok klamnými pohyby. 

• Vyrazit, když je přesvědčen, že míč získá. 

• Zkušenost, rychlá reakce. 

2.2.1.2 Obsazování hráče bez mfče 

Navara a kol. (1986) charakterizuje jako způsob aplikující se po přechodu 

z ofenzivní fáze do fáze defenzivní. Záleží na týmovém řešeni herních situací při 

obsazování hráče bez míče. Mužstva praktikující nátlakovou hru po ztrátě držení 

míče s rychlým obsazováním. Druhou možností je návrat hráčů do základního 

obraného postavení s následným obsazováním hráčů. Pokud se blíží hra do 

nebezpečného prostoru (25-30m) před vlastní pokutové území, z obsazování 

volného se stává obsazování těsné. Z prostorového hlediska je nejnebezpečnější 

střed hřiště z postupem do stran se nebezpečí snižuje. 

COem obsazováni hráče bez mi~e: 

• Znesnadnit soupeři zpracování přihrávky. 

• Zabránit uvolnění do prostoru pro další činnost. 

Kritická mista: 

• Zaujmout správné postavení vzhledem k soupeři, míči i vlastní brance. 

• Znemožnit zpracování míče ve střeleckých prostorech. 
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2.2.1.3 Obsazováni hráče s míčem 

Úkolem obsazování hráče s míčem je znesnadnit, případně znemožnit soupeři 

činnost s míčem a navodit situaci k odebrání míče. Základní postavení obránce je 

čelné postavení k obránci, mírném stoji rozkročném, s nohama pokrčenýma 

v kolenou a hmotností těla na přední části chodidel. V čelném postavení setrvá 

bránicí hráč nejen při pohybu vzad, ale i cvalu stranou a je připraven rychle a 

přesně reagovat na pohyb útočícího hráče. Aktivním působením bránícího hráče 

je snaha dostat hráče s míčem do prostoru, kde nehrozí bezprostřední nebezpečí 

pro vlastní branku. 

Cf/em obsazováni hráče s míčem: 

• Zabránit hráči s míčem proniknutí obranou. 

• Zabránit kolmé přihrávce. 

• Zabránit soupeři vystřelit. 

• Vytvořit výhodnou situaci k odebrání míče. 

• Snaha nefaulovat v nebezpečných prostorech před vlastní brankou. 

• Vytlačovat hráče s míčem ve směru od pokutového území. 

Kritickd mista: 

• Rychlé obsazení hráče s míčem. 

• Rychlá reakce na změny pohybu hráče s míčem. 

• Zabránit vniknutí hráče do nebezpečných prostorů.(Choutka, 1970) 

2.2.1.4 Odebíráni mfěe 

Odebírání míče je finální obrannou činností jednotlivce. Cílem obranné činnosti 

je získat kontrolu nad míčem. Základním předpokladem pro odebírání míče je 

odpovídající řešení předcházejících nebo současně probíhajících obranných 

činností - obsazování prostoru, obsazování hráče bez míče a především 

obsazování hráče s míčem. Ne každý okamžik ve hře je vhodný k odebrání míče, 

proto se musí obránce snažit (i v součinnosti s ostatními bránícími hráči) aktivní 

hrou dostat soupeře do situace, která mu odebrání míče usnadní. Jedním 
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z předpokladů úspěšného odebírání míče je znalost hry soupeře, konkrétních 

typických způsobů obcházení uplatňovaných jeho hráči, znalost jejich stereotypů i 

typických kombinací skupin hráčů. Schopnost "číst hru" soupeře a předvídat 

(anticipovat) jeho součinnost usnadní získání míče pod vlastní kontrolu a zahájení 

rychlého přechodu z obranné do útočné fáze. V současném fotbale je zřetelná 

tendence k ústupu od způsobu odebírání míče, při kterém je cílem pouze přerušit 

útok bez záměru založit vlastní útočnou fázi. Tento způsob odebírání míče je 

označován jako destruktivní a jeho frekvence v utkání nejlepších týmů se 

pohybuje kolem 43 až 4 7%. Způsob odebírání míče, kdy hráč získává míč pod 

kontrolu a plynule zahajuje přechod z obranné do útočné fáze, nazýváme 

konstruktivní a frekvence jeho výskytu v utkání na profesionální úrovni je mezi 

53 až 57%. Lze rozlišit tři základní momenty, kdy obránce může odebrat míč. 

Dříve než se miěe zmocni soupeř 

Odebírání míče před jeho zpracováním je nejúčelnějším a také nejčastější. Hlavní 

podmínkou úspěšného zákroku je správný výběr místa, předvídání a odhad 

správného okamžiku realizace včetně rychlé práce nohou a klamavých činností. 

Obránce musí mít jistotu úspěšného odebrání míče, v opačném případě soupeř 

získává míč ve velmi výhodné situaci. 

V průběhu zpracováni mfěe soupeřem 

Odebírání míče v průběhu jeho zpracování se odehrává za herní situace, kdy je 

soupeř plně soustředěn na získání míče pod kontrolu, svoji pozornost věnuje 

zpracování míče a tento okamžik využívá obránce kjeho odebrání. Důležitá je 

včasnost zákroku (např. v momentě odskočení míče) a jeho energičnost 

s uplatněním povolené hry tělem. 

Když má soupeř miě pod kontrolou (po zpracovám1 

Odebírání míče po jeho zpracování je nejobtížnější a probíhá v situaci, kdy má 

útočící hráč míč pod vlastní kontrolou. V tomto případě musí obránce také 

odhadnout vhodný moment k odebrání (kdy soupeř, byť jen krátce, ztratí kontrolu 

nad míčem), ale důležité je před samotným odebráním míče vlastní aktivitou 

(např. klamavými pohyby) donutit soupeře ke změně záměru či k chybě. Do 
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okamžiku, než se naskytne možnost odebrání míče, se musí obránce řídit principy, 

platnými pro obsazování hráče s míčem. (V otík, 2003) 

Útočníci se dle Bauera (1999) učí různými kličkami a technickým vedením 

míče prosadit proti obráncům, a obránci musí umět používat různé obranné 

zákroky, aby mohli míč útočníkům odebrat. 

Votík (2003) poukazuje, že kromě momentu odebírání míče je další určující 

charakteristikou vzájemné postavení obránce a útočníka s míčem, které může být 

čelné, bočné nebo zády k obránci. 

Ve fotbale se rozlišuje několik technik poutlvaných k odebráni míče 

protihráčL: 

Odebráni v ěelném postavení 

Bauer (1999) popisuje obránce stavícího se celým tělem do cesty útočníkovi a 

vnitřní stranou nohy blokuje jím odehraný míč. Míč se odrazí od nohy obránce ve 

směru jeho běhu. 

Odebrání mfěe v bočném postaveni 

Obránce stojí vzadu za útočníkem z této základní pozice může rychlým nástupem 

vystartovat před útočníka a zachytit na něj hrané míče. Po odebrání míče 

útočm'kovi si obránce kryje míč tělem (obránce odstaví útočníka od míče tělem). 

Odebrání m.fěe v pádu 

Tato forma odebírání míče je technicky nejnáročnější a takticky nejriskantnější. 

Proto by se měla používat pouze v nouzi. Obranný zákrok skluzem je až poslední 

možnost. 

Odebírání zachycením přihrávky 

Zpravidla jde o konstruktivní odebírání míče předskočením v situaci, kdy je 

útočící hráč zády k obránci i soupeřově brance a nemá míč pod kontrolou. Bránící 

hráč volí buď přihrávku prvním dotykem nohou či hlavou nebo sám míč 

zpracovává do pohybu. V případě úspěšného řešení dochází k přečíslení soupeře a 

k překvapivému, rychlému zahájení přechodu z obrany do útoku. 
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Odebírání vypfchnutim 

Obránci jej provádějí většinou v situacích, kdy soupeř získává míč nebo ho již má 

pod kontrolou, a to buď v bočném, případně čelném postavení, nebo zády 

k soupeři. Variabilnost způsobu provedení je poměrně velká - ve stoji, v pádu, ve 

výskoku, rozštěpem, kde to lze, tam s využitím povolené hry tělem. Může být 

situace řešena konstruktivně či destruktivně, hlavou nebo nohou. 

Odebfrání míěů leticfch vzduchem 

Tento způsob tvoří zvláštní skupinu hry hlavou ve výskoku, v pádu, ve stoji. 

Provádí se předskočením nebo v co nejvyšším výskoku s důraznou, ale pravidly 

povolenou hrou tělem, znemožňující soupeři se přiblížit se k míči. Rozhodující je 

správný odhad situace, odpovídající časoprostorovému sladění vlastní činnosti, a 

v rámci pravidel přiměřeně energická hra tělem. 

Pofadavkv na odeblráni mlče: 

• Nepřetržité sledování míče a obsazovaného soupeře. 

• Neustále zaujímání správného postavení vzhledem k soupeři, míči, vlastní 

brance. 

• Odhad nejvhodnějšího okamžiku a způsobu odebrání míče. 

• Využívání dovolené hry tělem a pokud je to možné, konstruktivní 

odebrání míče. 

(Votík, 2003) 

Vstřelení gólu je nadále mnohem složitějším úkolem, požadavky se posouvají 

nejen v hodnotách individuálního herního výkonu (individuální činnost 

jednotlivce, individuální techniky, účelnou kreativitu atd.), ale i hodnoty týmové 

spolupráce zabezpečující bezchybnou koordinaci všech hráčů. Návaznost na 

obranné činnosti jednotlivce mají činnosti útočné. Přicházejí na řadu v době, kdy 

má tým v držení míč. Bez zvládnutí této významné složky, lze tvrdit, že hráč 

nemá možnost uplatnění v individuálním potažmo týmovém herním výkonu. 
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2.3 Útočné herní činnosti jednotlivce 

2.3.1 Hra bez míče (výběr místa) 

Hra bez míče podle Votíka (2003) je neustálý účelný pohyb hráče po hřišti 

v každé části útočné fáze hry. Umožňuje co nejlepší a nejúčelnější individuální 

nebo skupinové řešení herních úkolů a je předpokladem týmové hry. Technickou 

charakteristikou pohybové činnosti je kombinace chůze, poklusu, běhu různého 

směru a rychlosti. Při běhu se používá kratší krok s vyšší frekvencí, snížené 

těžiště a širší stopa, jedná se o přirozený, uvolněný a ekonomický pohyb 

koordinovaný s prací paží. 

Soulasn9 fotbal od hráčů při hře bez mlče vvladuje: 

• Vysokou úroveň kondiční připravenosti. 

• Schopnost rychlé a přesné orientace v prostoru a čase. 

• Správné zhodnocení herních situací. 

• Předvídání vývoje herních situací. 

• Dokonalé porozumění a součinnost se spoluhráči. 

• Vysokou úroveň volní aktivity. 

• Uplatnění klamavých pohybů. 

Hra bez míče je nepřetržitá činnost, v opačném případě je hráč snadno obsazen. 

Výběr prostoru musí být veden jak do šířky, tak do hloubky hřiště. Hlavní zásada 

říká: s nejbližšími spoluhráči tvořit trojúhelník, v celém družstvu pak soustavu 

trojúhelm'ku, která se ale neustále elasticky mění vzhledem k vývoji herních 

situací. 

2.3.2 Přihrávání 

Záměrné usměrnění míče nohou, hlavou nebo jinou částí těla spoluhráči tak, aby 

jej mohl zpracovat. Osvojení přihrávky je podmínkou vzájemné spolupráce hráčů 

a ta je ale limitována, kromě jiného, také dovedností míč zpracovat. Spolupracuje 

hráč přihrávající a hráč, který míč zpracovává. Větší zodpovědnost za přihrávku 

má hráč přihrávající, protože na základě zhodnocení situace vybírá nejvhodnější 
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moment i způsob přihrávky a přihrávku uskutečňuje. V dnešní době je fotbal stále 

variabilnější, rychlejší z toho vyplývají stále větší nároky na včasnost, přesnost, 

výšku a optimální rychlost přihrávky. 

2.3.3 Zpracování míče převzetím, tlumením, stažením 

Technická stránka spočívá na principu krátkého zpětného pohybu dotykové 

plochy těla současně nebo těsně před kontaktem s míčem, čímž míč ztrácí svoji 

hybnost. Od hráče tento způsob vyvinutý cit pro míč a odpovídající pohybovou 

koordinaci. (y otík, 2005) 

2.3.4 Vedení míěe 

Vedení míče je útočná herní činnost jednotlivce charakterizována plynulým nebo 

přerušovaným pohybem hráče s míčem zvoleným směrem, přičemž má míč 

neustále pod kontrolou. Realizována je posouváním míče vpřed a opakovanými 

dotyky některou částí nohy. Tradičně se rozlišuji dva základní způsoby vedení -

přímým směrem a se změnou směru. 

Odlišují se účelem - taktickým záměrem i způsobem provedení - technickou 

stránkou. Existuje úzká spojitost vedení míče s dalšími herními činnostmi 

jednotlivce- obcházení soupeře. Náhlou změnou směru, rychlosti nebo směru i 

rychlosti při vedení míče dochází v současném fotbalu velice často k obejití 

soupeře. V těchto i v jiných situacích při vedení míče je hráč často obsazován a 

napadán soupeřovými hráči, a proto svěřence vedeme k návyku krytí míče, 

pohybují-li se v bezprostřední blízkosti soupeře. (Votík 2005) 

Přehled způsobů veden{ míče: 

• Vnitřní stranou nohy. 

• Vnějším nártem. 

• Vnitřním nártem. 

• Přímým nártem. 
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2.3.5 Obcházení soupeře 

Obcházení soupeře je jednou z limitujících herních činností v útočné fázi hry, 

úspěšnost řešení útočných soubojů - situací 1: 1 rozhodujícím způsobem ovlivňuje 

efektivnost jejího vedení a zakončení. Obejitím rozumíme překonání hráče, který 

se snaží zabránit vedení míče. O volbě způsobu obcházení rozhoduje postavení a 

pohyb protihráče a škála způsobů obejití, které hráč ovládá. Významně se 

uplatňuje schopnost využití klamavých pohybů a dále tvůrčího řešení při realizaci 

originálních, překvapivých a někdy pro hráče typických způsobů obejití. Obecně 

lze předpokládat, že čím je zásobník kvalitně osvojených způsobu obejití soupeře 

bohatší, tím je větší pravděpodobnost úspěšného řešení útočného souboje v situaci 

1 : 1. 01 otík, 2005) 

Plehled způsobů obejití: 

V bočném postavení útočník proti obránci: 

• Klička se zaseknutím a vyvedením míče vnitřní stranou nohy. 

• Klička zaseknutím míče vnější stranou nohy. 

• Klička s dvojím zaseknutím míče za stojnou nohou. 

• Klička zaseknutím míče vnitřní stranou vnější nohy za stojnou 

nohou dovnitř hřiště. 

V čelném postavení útočník proti obránci: 

• 
• 

• 

Klička stažením míče "stahovačkou" . 

Klička s výpadem . 

Klička s překročením . 

Útočník je zády k obránci: 

• Klička s překročením míče a rychlým obratem do protisměru. 

(Buzek, 1999) 

Plasticita a variabilnost způsobu obejití soupeře v současném fotbale převyšuje 

uvedený výčet. 01 otík, 2005) 
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Situa~e 1:1 

Fajfer (2000) správné vyřešení herní situace 1:1 má základní význam pro další 

vývoj utkání a posílení sebevědomí jednotlivce. Při všech těchto soubojích jsou 

hráči pod časovým a prostorovým tlakem (spolu s psychickým tlakem). V tomto 

směru považujeme "rychlost pohybového jednání" za klíčové slovo - ne vždy 

platí, že souboj vyhraje hráč technicky na výši, kondičně vyspělejší atp., 

rozhoduje dále taktická zkušenost, vnímání herní situace, celková koordinace 

pohybů, anticipace soupeřových pohybů. 

2.3.6 Střelba 

Buzek (2005) tvrdí, že bez vyšší četnosti střelby doprovázené i vyšší hodnotou 

přesností, nelze opakovaně vyhrávat, zajistit standardizovaný výkon družstva. Co 

předchází střelbě, je její příprava. Akce ukončená střelbou jsou zahajovány 

rovnoměrně ze všech míst hrací plochy při specifické participaci hráčských funkcí, 

včetně brankáře. Ukazuje se, že více útoků ukončených střelbou je zahajováno ve 

středním podélném pásmu, s posunem do střední a útočné zóny. Dlouhodobě se 

ukazuje, že vyšší četnost i účinnost střelby je spojena s kratším dobou trvání 

útočné akce, v intervalech od 1 až 15 vteřin . podle charakteru útočné akce a místa 

získání míče. Při pohledu na počet přihrávek vedoucí ke střeleckému zakončení je 

nutné konstatovat, že velký počet přihrávek nevede k úspěšnému zakončení 

střelbou. I když kvalitní družstva musí být schopna dovést útok ke střelbě i proti 

urputně se bránícímu soupeři, nátlakovou hrou formou postupného útoku. Většina 

střeleckých pokusů přichází do 5 přihrávek, přičemž útočné akce se dvěma 

přihrávkami před zakončením se ukazuje jako nejefektivnější, i co se týče 

brankového vyjádření. 

2.4 Herni kombinace 

Herní kombinace lze obecně definovat jako záměrné jednání dvou a více hráčů 

podřízené jejich vzájemné a vědomé, časové i prostorově sladěné spolupráci 

řešení společného herního úkolu. Řešení herního úkolu - jedné herní situace může 
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být uskutečněno jednou kombinací, ale často obsahuje více kombinací 

probíhajících současně nebo v návazností. 

mediska děleni hern{ch kombinací mohou být tato: 

• Podle počtu zúčastněných hráčů. 

• Podle hráčských rolí. 

• Podle prostoru, kde se uskutečňují. 

• Podle fáze hry. 

• Podle obsahu činností zúčastněných hráčů. 

2.4.1 Herní kombinace útočné 

Podle obsahu linnosd rozlišujeme tři základnf útočné kombinace: 

A. Založené na přihrávce 

Jejich charakteristika vyplývá ze spolupráce hráčů založené na přihrávce. 

Technická stránka je zastoupena určitým způsobem přihrávání jedním hráčem a 

ve zpracování míče druhým. Taktická stránka spočívá ve volbě způsobu 

přihrávání a zpracování míče. Tyto kombinace jsou charakterizovány přihrávkami 

a to jejich směrem, vzdáleností, výškou, rychlostí. 

Cílem těchto kombinací může být např.: 

• Přečíslení soupeře v křídelním prostoru na základě kolmé přihrávky. 

• Příprava střelecké situace na základě kolmé přihrávky do pokutového 

území. 

• Přenesení těžiště hry na základě dlouhé přihrávky. 

B. Založené na přihrávce a nabíhání- tzv . .. přihrej a běž" 

Podstata těchto kombinací je založena na spojení dvou na sebe navazujících 

přihrávek mezi dvěma hráči . Cílem těchto kombinací je uvolnit se z osobní 

obrany soupeře, vytvořit prostor a pozici pro střelbu nebo přihrávku. Uplatňuje se 
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po celém hřišti, ale především ve zhuštěném prostoru před nebo v pokutovém 

území. 

C. Založené na výměně místa 

Podstatou je činnost hráčů s různou funkcí založená na současné výměně herních 

prostorů. K výměně míst může dojít křižováním a přebíháním. Časté používání 

těchto způsobů spolupráce působí na narušování obranné rovnováhy soupeře, 

současně rozšiřuje prostor pro činnost v útoku a také umožňuje odpoutání se od 

soupeře a uvolňování z osobní obrany. 

2.4.2 Herní kombinace obranné 

Podle obsahu linnosti rozlišujeme čtvii základnl obranné kombinace: 

A. Vzájemné zajišťování 

Jedná se o základní formu spolupráce mezi obráncem obsazujícím útočníka 

s míčem a nejbližším spoluhráčem, který ho zajišťuje. Je založena na stupňovitém 

rozestavení hráčů v obraně, která umožňuje obránci pomoci spoluhráči v případě, 

že ho soupeř obejde. 

Vzájemné zajišťování může být: 

• Jednostranné (krajní hráč zajištěn spoluhráčem z vnitřní strany). 

• Oboustranné. 

• Volným obráncem. 

• Při přečíslení obrany. 

B. Přebírání hráčů 

Hráči musí důsledně individuálně obsazovat plochu hřiště až do okamžiku, kdy si 

soupeřovi hráči mění svá místa. Pro plynulé přebírání je nutná schopnost 

periferního vidění a rychlé změnu orientace na jiného soupeře, stejně jako rychlé 
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změny pohybu. Podmínkou je kvalitní komunikace, hráči se musí mezi sebou 

domlouvat - slovně upozorňovat zvláště v okamžiku přebírání. Přebírání je 

základní kombinací nutnou pro úspěšné uplatnění jak zónové, tak kombinované 

obrany. 

C. Zesílené obsazování hráčů 

Obsahem této činnosti je obsazování hráčů soupeře zpravidla dvěma, ale i třemi 

hráči s cílem odebrat míč a přejít do útočné fáze. Tyto kombinace, také je 

nazýváme zdvojování či ztrojování, se využívají častěji v prostorech, kde je 

činnost soupeře s míčem omezována (např. u pomezních čar), při zesilování 

nebezpečných prostorů pro vlastní branku nebo proti velmi dobrým hráčům 

soupeře. 

D. Činnost při vvstavení soupeře do postavení mimo hru 

Tato kombinace se nejčastěji využívá při řešení standardních situací z hlediska 

obrany nebo v průběhu utkání, např. při hře soupeře založené na dlouhých 

přihrávkách. Při standardních situacích i při dlouhé přihrávce v průběhu utkání je 

důraz kladen na součinnost mezi bránícími hráči i bránicích hráčů s brankářem. 

Kombinace mají charakter signálů a je nutné dostatečné osvojení v tréninku a 

přípravných utkáních. 0/otík, 2001) 

2.5 Herni systémy 

Systémem hry se rozumí způsob organizace hry družstva uplatňovaný v rámci a 

v podmínkách určitého rozestavení. Každý systém je charakterizován vzájemnou 

dělbou činností a organizací součinnosti mezi jednotlivými hráči i řadami, který 

vyplývá z hráčských rolí v určitém systému. Děje se tak v podmínkách, které jsou 

dány rozestavením hráčů a limitovány individuálními: i týmovými dispozičními a 

situačními faktory v průběhu utkání. 

Pro volbu systému hry je rozhodující struktura dispozičních faktorů 

individuálních (úroveň herních dovedností, pohybových schopností, míra 
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zkušeností a schopností je využívat, úroveň herního myšlení atd.), dispozičních 

faktorů týmových (tvořena skladbou, mozaikou individuálních dispozičních 

faktorů, dávajících předpoklady k určitému systému hry, k jeho pojetí a stylu 

vlastní realizace) a situačních faktorů (individuální a týmové dispoziční faktory 

soupeře, vývoj utkání, klimatické podmínky, terén, důležitost utkání, vliv 

masmédií, způsoby rozhodování. Kriteriem pro dělení systémů je organizace 

činnosti hráčů, z nichž pro každou jsou charakteristické odlišné cíle a úkoly, a na 

základě těchto kriterií v současné době dělíme systémy na útočné a obranné. 

(V otík, 2003) 

2.5.1 Obranné systémy 

Současný fotbal klade velké nároky na plasticitu a elastičnost obranných systémů. 

Úspěšnost obranného systému je podmíněna podle Bedřicha (2006) cílevědomou 

spoluprácí všech hráčů, kteří se zapojují do bránění ihned po ztrátě míče. 

2.5.1.1 Zónová obrana 

Základní princip spočívá v obsazování předem stanoveného prostoru (území) 

podle jednotlivých hráčských funkcí. Zónová obrana je založena na 

zodpovědnosti každého hráče za určitý prostor. Důležitým požadavkem je 

kompaktnost jednání celého týmu, kterého lze dosáhnout postupným vzájemným 

zajišťováním. V případě, že se některý z hráčů nezapojí do obranné činnosti, 

vznikají v obranné formaci mezery a ta ztrácí soudržnost a celistvost. V systému 

zónové obrany hráč zodpovídá nejen za svého protihráče v prostoru, ale za celou 

herní situaci. Obranný koncept zónové obrany orientovaný na míč by se měl stát 

standardní výbavou nejen všech seniorských, ale i mládežnických celků. 

(Bedřich,2006) 

Základnf principy zónové obranv: 

1. Aktivní obrana- v obraně nesmíme reagovat pasivně 

• Nereagovat pasivně. 

• Pohybovat se k míči, chtít ho získat. 

• Být iniciativní v situacích 1:1, vyhledávat osobní souboje. 
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• Donutit soupeře k chybám. 

• Vyvíjet přiměřenou aktivitu na kteréhokoliv hráče soupeře, který aktivně 

působí v obranné zóně, v obranném herním prostoru. 

2. Kompaktní a koordinovaný pohyb 

• Směrem k míči. 

• Takticky řízený pohyb všech hráčů směrem k míči, včetně hráčů 

vzdálených od těžiště hry (vyšší počet hráčů v blízkosti míče, což 

umožňuje zdvojovat, ztrojovat soupeře s míčem-konstruktivně odebírat 

míče). 

• Vědomá reorganizace pohybu obranného bloku podle aktivity a záměru 

útočícího soupeře. 

Pohyb celku 

Řízeným pohybem celého obranného tvaru, těsnějším vzájemným rozestavěním 

jednotlivých herních formací, zúžením a zkrácením obranného prostoru. 

Pohyb částí celku 

Koordinovaným pohybem jednotlivců a skupin uvnitř obranného seskupení 

(přistupováním a odstupováním od soupeře, obrannými trojúhelníky, přebíráním 

soupeře, napojením se na pohybujícího útočníka). 

Rychlý pohyb obrany vpřed 

Jako celek uvolňuje prostor kolem pokutového území a posunuje aktuální 

nebezpečí dále od vlastní branky a přenáší těžiště hry k brance soupeře. 

Usnadňuje dodržet soudržnost v obranné fázi hry nejen na vlastní polovině, 

vytváří předpoklady pro zužování herního prostoru, umožňuje rozhodnější a 

včasnější napadání soupeře s míčem. 
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Vzájemná komunikace 

Vzájemný "koučink" napomáhá orientaci po hřišti, usnadňuje koordinovaný 

pohyb celého obranného bloku i jeho jednotlivých částí ve specifických herních 

situacích. Základnúni informačními zdroji jsou hráči s největším přehledem 

(brankář, střední obránce, střední záložník ) jejich jasné a jednoduché pokyny 

zpřesňují organizaci obranné činnosti. (Buzek a kol.,2003) 

2.5.1.2 Obrana osobní 

Bránící hráč osobně obsazuje určeného hráče soupeře. V dnešní době se vyskytuje 

jen výjimečně, uplatnění nachází v konkrétních úsecích hry (při presinku či 

standardních situacích). (Bedřich, 2006) 

Výhodv svstému osobn{ obrany: 

• Aktivní tlak na všechny hráče soupeře. 

• Nutnost maximální koncentrace při vlastním bránění. 

NevVhot!v svatému osobn{ obrany: 

• V případě neúspěšného osobního bránění je velká otevřenost a prostupnost 

obrany. 

• Větší obtížnost součinnosti v obranné činnosti. 

• Zvýšené nároky na kondiční připravenost. 

• Značná pravděpodobnost neúspěšného bránění hráčů technicky 

vybavených a rychlých. 

(Votík, 2005) 

2.5.1.3 Obrana kombinovaná 

Tento obranný systém, dle Votíka (2005) spojuje zásady systému osobní a 

systém zónové obrany. Základní varianty systému kombinované obrany jsou dány 

počtem osobně a zónově bránících hráčů. Určený hráč či hráči soupeře mohou být 

osobně bráněni po celém hřišti nebo na vlastní polovině, či z půlky vlastní 

poloviny, a to stále jedním bránícím hráčem, nebo ho může bránit hráč stojící 
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nejblíže v okamžiku ztráty míče. Bránící hráči si mohou také útočícího hráče 

případně předávat. Nejčastěji se uskutečňuje v prostoru nebezpečného pro střelbu, 

při standardních situacích. (Bedřich, 2006) 

Výhody svstému kombinované obrany: 

• Účelně využívá prvků zónové i osobní obrany. 

• Eliminuje činnost vysunutých hrotových hráčů útočné řady. 

• Zvyšuje tlak na soupeře- nutí ho k náročnější činnosti, chybám. 

• Vytváří předpoklady pro přechod do rychlého protiútoku. 

• Agresivní pojetí zvyšuje úspěšnost obranné fáze. 

NevVhody systému kombinované obrany: 

• Zvýšená soustředěnost na hráče bez míče v pásmu ohrožení vlastní branky. 

• Problémy v součinnosti hráčů osobně a zónově bránících (možnost ztráty 

kompaktnosti- do hloubky i do šířky). 

• Nedokonalost při vzájemném zajišťování. 

• Náročnost realizace obranných kombinací. 

• Možnost odlákávání osobně bránících hráčů za účelem vytváření volných 

prostorů pro přihrávku či střelbu. 

(V otík, 2005) 

2.5.1.4 Obrana presinková 

Bedřich (2006) definuje jako aplikování za účelem rychlého získání míče a 

eliminace nebo předcházení tlaku soupeře. Její realizace je možná ve všech 

prostorech hřiště (nejčastěji v útočném a středním pásmu). Efektivita presinkové 

obrany závisí na zkrácení zúžení herního prostoru pro soupeře, na úspěšnosti 

v obranných herních činnostech (na užité agresivitě) respektive na schopnosti 

vytvoření časového a prostorového deficitu pro soupeře (předpokladu k chybě 

v technice i taktickém chování). 
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2.5.2 Útočné systémy 

Systémy útočné s fázemi zakládání, vedení a zakončení jsou realizovány v různých 

prostorech hřiště (středem, podél postranních čár). Uplatnění způsobu závisí na 

dispozicích hráčů respektive na organizaci obranné činnosti soupeře. 

(Bedřich, 2006) 

(Kačáni a kol., 1988) dělí točné systémy hry na postupný útok, rychlý útok a 

nátlakovou hru. 

2.5.2.1 Systém postupného útoku 

Je uplatňován proti dobře organizované obraně soupeře. Je založen na kombinaci 

většího počtu hráčů, vyžaduje kompaktnost týmu. Úspěšnost je podmíněna 

technickou a taktickou úrovní hráčů s důrazem na herní činnosti jednotlivce 

(pohyb hráče bez míče, vedení míče, přihrávka, zpracování míče) respektive 

schopnostmi častého střídání rytmu a těžiště hry po časově vymezené mezihře ve 

středním pásmu - středové zóně hřiště. Kladem postupného útoku je kontrola 

míče (možnost mezihry), stupňování tempa kolektivního útočení a možnost 

následného přechodu do nátlakové hry, možnost střídání variabilních útočných 

prostředků. Nedostatkem je poměrně malý prostor na útočení, dostatek času 

k reorganizaci obrany soupeře, po ztrátě míče je možnost rychlého protiútoku 

soupeře apod. 

Postupný útok lze vést různými způsoby: 

• 

• 

• 

• 

• 

Měněním těžiště hry - tzn. řešení herní situace při početní převaze 

bránících hráčů v určitém prostoru hřiště pomocí dlouhé (diagonální) 

přihrávky. 

S nabíhajícím obráncem . 

S nabíhajícím krajním středovým hráčem do uvolněného křídelního 

prostoru. 

S nabíhajícím středovým hráčem s uplatněním "narážečky" . 

Se zapojením libera nebo středních obránců při zakládání, vedení, i 

zakončení útoku (vyžaduje koordinovanou spolupráci či dočasnou výměnu 

hráčských funkcí, zodpovědnost). (Bedřich, 2006) 
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2.5.2.2 Rychlý protiútok 

Rychlý protiútok z něhož je dosaženo okolo 20% gólů, vyzkoušený prostředek 

proti těsně sevřené obraně je stejně efektivní jako v minulosti "křídelní hra". U 

úspěšnějšího týmu lze registrovat vyšší počet návazných činností vpřed 

z minimalizací počtu zpětných přihrávek. Nejvyšší % rychlých protiútoků je 

zakládáno z útočné poloviny, avšak gólem zakončené bývají rychlé protiútoky 

založené z obranné poloviny. (Bedřich 2006) 

Beránek (1997) definuje rychlý protiútok jako nejprogresivnější formu útočné 

činnosti. 

Lička (1998) poukazuje na to, že obranné systémy jsou v moderní kopané 

propracované do takové úrovně, že kondičně a technicko - takticky vyspělé týmy 

lze jen velmi obtížně překonat, zejména pokud se nachází v základním obranném 

postavení. 

Každý tým, každý systém je nejzranitelnější v okamžiku ztráty míče, kdy se 

nachází v útočném rozestavení na útočné polovině, příp. ve střední zóně a herní 

prostory za jeho obrannou linii i mezi jednotlivými řadami a hráči jsou větší. 

Využiti takto vzniklé krátkodobé (6 - 8s.) nezorganizovanosti soupeře v obraně 

k rychle vedenému útoku (rychlému protiútoku) vede k účinnému a 

produktivnímu zakončení. 

Kačáni (1988) hráč nebo skupina hráčů hned po získáni míče co nejrychleji vyráží 

k soupeřově brance a zakončuje útok střelbou, často při vlastní početní převaze 

nebo při rovnosti hráčů proti nezorganizované obraně soupeře. 

Podle Votíka (2005) je rozhodující kvalita psychických procesů - čteni hry, 

předvídáni a motorika, technická úroveň a rychlost reakce i pohybu. Základem je 

rychlost, jednoduchost, přímočarost, využívá se momentu překvapení. Ve své 

publikaci se Bedřich (2006) zmiňuje, že uplatňování systému rychlého protiútoku 

předpokládá zabezpečenou obranu s jistým brankářem, rychlou změnu obranných 

herních činností na útočné, zapojení hráčů středu pole, technickou vyspělost 

hrotových hráčů. Kladem rychlého protiútoku je možnost využití volných 

prostorů v obraně soupeře, jeho vedení ze zabezpečené obrany, možnost 

překvapeni soupeře a využiti jeho chyb v organizaci hry. Záporem je 
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osamocenost hrotových hráčů při nedostatečné podpoře hráčů středových, 

možnost soupeře využít ofsajdu při nabíhání útočících hráčů. 

Svstém lze uskutelnit protiútokem: 

• Jednotlivcem - při obvyklém řešení situace 1: 1, proniknutí do prostoru 

vhodného pro finální přihrávku nebo pro střelbu 

• Skupinou (blokem) hráčů - obvykle v početní převaze, se snahou 

uplatnění rychlé, přesné kombinace, s využitím volných prostorů na 

polovině soupeře 

Náročnost realizace rychle vedených útoků v podmínkách dobře organizovaných 

obran bude tato forma útočné fáze nadále velmi produktivní. Souvisí to se 

schopností rychle přecházet z obrany do útoku, rychle navazovat rychlou 

přímočarou akci do útočné zóny soupeře na bezpečnou kombinační hru. 

Rvchlé řeleni útolné (lize hrv zahmuie: 

• Průnikové kombinační řešení jedním či dvěma dotyky skrze obranné řady 

(průnikové přihrávky). 

• Rychlou kombinační hru po zemi založenou na rychlé orientaci, rychlé 

rozpoznání potencionálních příjemců míče. 

• Rychlou spolupráci na přihrávkách, v nichž přebírající hráč nezpomaluje 

přímočaré řešení. 

• Kombinační řešení na skrytých utajených přihrávkách. 

• Výběr místa s dokonalým přehledem v herním prostoru, zahrnující jak 

spoluhráče s míčem, tak i možné příjemce míče. 

• 
• 
• 

Aktivní spolupráci i individuální činnost přímočarého charakteru . 

Rychlou činnost s míčem s nečekaným, rychlým přihráním . 

Zpracování míče do volného útočného prostoru . 
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Druhy rychlého protiútoku: 

• Dlouhý míč je hrán na jednoho, dva útočníky operující na velkém prostoru 

proti několika obráncům. 

• Několik spoluhráčů rytmicky a plynule útočí v přímočaré kombinaci ze 

střední zóny hřiště - získání míče ve střední zóně a rychlý přechod do 

protiútoku patří k významným efektivním prostředkům. 

• Individuální akce, s přímým driblingem a individuálním zakončením 

rozvrací dokonalý obranný blok. 

Podle Sira Alexe Fergusona jsou klíčovými aspekty současné hry rychlé 

využívání herního prostoru před míčem z pohledu obranného postavení. Klíčové 

fáze hry jsou získání míče, rychlý přechod do útoku, rychlá přímočará hra, rychlé 

zakončení, zabránění individuálnímu průniku z obranné poloviny hřiště 

(Roxburgh, 2006). 

Charakteristika fádsystému rychlého protiútoku: 

Zakládání rychlého protiútoku: 

• Už při organizaci obranné činnosti předpokládat po získání míče možné 

řešení založením rychlého protiútoku (zvláště při standardních situacích). 

• Požadavek integrovaného myšlení hráčů podmiňující komplexní řešení 

rychlého protiútoku. 

• Podmíněno prostorem, kde byl získán míč - souvisí se způsoby obranné 

řady. 

Rozhodující faktory rychlost a pfesnost založení: 

• Po získání míče v průběhu hry v poli nebo brankářem. 

• Po neúspěšné standardní situaci soupeře. 

• Po vlastní standardní situaci. 

(V otík, 2005) 
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Beránek (1997) se zaměřuje na důležité předpoklady pro zahájení rychlého 

protiútoku jak na obranné tak i útočné polovině hřiště: 

• Důslednost bránících hráčů. 

• Anticipace činnosti soupeře. 

• Přiměřená agresivita a zdatnost v soubojích 1:1 spojena s konstruktivním 

odebíráním míče. 

• Skupinový presink vyúsťující do zdvojování či ztrojování. 

• Úspěšné vyřešení defenzivních standardních situací. 

• V časné vyhození či přihrání míče brankářem. 

Přechodová fáze 

Konstruktivně získané míče, na které navazuje plynulý přechod řešený 

individuálně nebo kombinačně je rozhodujícím a dominantním východiskem pro 

rychlý protiútok do nezorganizované obrany soupeře. 

Hodnotíme-li přechodovou fázi z obrany do útoku, musíme vzít v úvahu nejen 

četnost a prostorové rozložení konstruktivně získaných míčů, ale jejich 

kvalitativní využití v návazných útočných aktivitách, především ve spojení 

s rychlým protiútokem (nebo rychle vedeným útokem) dotažený až do zakončení. 

Podle získaných statistických údajů je velmi výhodné získat míč v útočném 

pásmu s okamžitým ohrožením branky soupeře. Při získání míče ve střední pásmu 

je nutné rychle využít rozvinutého útočného postavení soupeře po rychle 

přímočaře vedený útok s tím nejracionálnějším obsahem (každé zpomalení či 

přihrávka navíc minimalizují úspěšnost). Přes požadovanou vysokou úroveň 

kondiční připravenosti hráčů jsou technicko-taktické atributy rozhodujícími 

předpoklady úspěšného využití konstruktivně získaných míčů. Tento požadavek 

klade zvýšené nároky na univerzálnost hráčů ve všech hráčských funkcích. 

(Lička, 1998) 

Vedení rychlého protiútoku 

Je podmíněno postavením spoluhráčů i soupeřových hráčů, jejich herní a kondiční 

úrovni. 
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Prostředky: 

• Rychlé přihrávky na střední vzdálenost. 

• Dlouhé kolmé přihrávky na hrotové hráče. 

• Jednoduché kombinace prvním dotykem. 

• Pohyb hráče převážně kolmo k soupeřově brance (podle směru přihrávky). 

• Individuální řešení až do zakončení (po konstruktivním odebrání ve středu 

hřiště nebo na polovině soupeře). 

(Votík, 2005) 

Beránek (1997) charakterizuje důležité předpoklady pro vedení rychlého 

protiútoku, který je často řešen individuálním vedením míče, dlouhou přihrávkou 

nebo jednoduchou kombinační spolupráci: 

• Dodržet požadavky přímočarosti. 

• Uplatnit rychlost a jednoduchost. 

• Prosadit se ve hře 1 : 1 při zachování maximální rychlosti. 

• Vést hráče k tvořivému výběru řešení podle vzniklé herní situace. 

Zakončení rychlého protiútoku 

• Souvisí se způsobem vedení rychlého protiútoku. 

• Často středem hřiště (rychlým vedením míče, nebo naběhnutím za obránce 

na přihrávku mezi bránící hráče). 

• Často rychlým vedením a obcházením. 

• Po dlouhých kolmých přihrávkách zakončení střelbou nebo přihrávkou 

nabíhajícímu spoluhráči. 

• Obecný požadavek- rychlost, rozhodnost, jednoduchost. 

• Nutná podpora zakončujících hráčů pro případ úspěšné obrany soupeře 

vytváří se tak možnost navázat postupným (kombinovaným) útokem. 

(V otík, 2005) 

Beránek (1997) nastínil důležité předpoklady pro zakončení rychlého protiútoku: 

• Využívat střelbu prvním dotykem (nohou, hlavou). 

• Uplatňovat jak tvrdou, tak i technickou střelbu. 

• Ukončení provádět zejména v pokutovém území. 
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Důležitost zabránění rychlému protiútoku se stává trendem nejvyšší důležitosti. 

(Roxburgh, 2006) 

Hledají se různé prostředky jak obranu rychlého protiútoku realizovat: 

• Snížení počtu hráčů zapojujících se do útoku. 

• Hloubkové postavení středového hráče (při útočných aktivitách krajních 

obránců). 

• Technické fauly vedoucí k přerušení rychlých protiútoků. 

• Okamžitý tlak na hráče s míčem po jeho získání, před realizací rychlé 

přímočaré přihrávky. 

• Zabránění individuálnímu průniku z obranné poloviny hřiště. 

Standardní situace 

Nedílnou součástí využití rychlého protiútoku je zajisté překvapivé, bezodkladné 

rozehráni standardní situace. Efektivním řešením realizace standardní situace 

získává tým možnost přečíslenf a tím možnost ohrožení branky soupeře. 

V případě , kdy míč opustí hrací plochu nebo rozhodčí přeruší hru pravidla 

poměrně přesně vymezují podmínky, za jakých má být hra opět zahájena a vlastní 

průběh řešení situace je také částečně upraven pravidly. Tyto podmínky jsou 

relativně stálé, standardní, a proto herní situace, které bezprostředně navazují na 

každé znovuzahájení hry označujeme jako standardní situace. 

Mezi standardní situace řadíme: 

• Zahájení hry. 

• Brankový kop (kop od branky). 

• Rohový kop. 

• Přímý volný kop. 

• Nepřímý volný kop. 

• Pokutový kop. 

• Vhazování ze zázemí. 
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• Míč rozhodčího. 

(Kollath, 2006) 

2.5.2.3 Systém kombinovaného útoku 

Je založen na spojení a využití typických struktur postupného útoku a rychlého 

protiútoku. Různé varianty prolínání těchto systémů hry např. znamenají, že útok 

je založen jako postupný, ale soupeř se dopustí chyby, která umožňuje zakončit 

rychlým protiútokem. Nebo může být útok založen jako rychlý protiútok, avšak 

soupeř stačí zareagovat, a tak fáze vedení a zakončení je realizována formou 

postupného útoku. 0fotík, 2003) 

2.5.2.4 Nátlaková hra (útočný presink) 

Názor Bedřicha (2006), že hráči preferují přímočarost ve vedení útoku se 

záměrem stupňovat tlak (presink) na obranu soupeře, soupeře dezorientují a nutí 

k vytváření chyb. Hra se vyznačuje vysokým tempem, zapojením všech hráčů a 

jejich zdravou agresivitou, kolmými fmálními či dlouhými přihrávkami do "ohně", 

častou střelbou apod. 

2.5.3 Systém rozestavení v zónové obraně 4-4-2 

Konkrétní systém dle Buzka a kol.(2003) rozestavení představuje pouze schéma, 

které může z taktického hlediska vyhovovat týmu méně či více. V obranném 

systému je podstatné, jak dokáží jednotliví hráči stanovené úlohy realizovat 

v herních úkolech, kooperovat ve skupinách i v systému celého družstva. Cílem je 

dosažení flexibility, proměnlivosti všech hráčských funkcí k daným herním 

úkolům. V dnešním pojetí kopané z pohledu základního rozestavení se nejčastěji 

aplikují systémy 4-4-2 popřípadě 4-5-1. Rovnoměrné a symetrické rozestavení 

hráčů tvoří kompaktní, vyvážený a pohyblivý celek. Organizované členění do 

hloubky i do šířky umožňuje napadat soupeře s míčem více hráči, vytvářet situace 

přečíslení, dostat soupeře pod permanentní tlak a po konstruktivním zisku míče 

rychlý, organizovaný přechod do útočné fáze. Po každé ztrátě míče organizované 
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navrácení do správných obranných postavení, uzavřít prostor kolem míče a vždy 

být aktivní směrem na míč. 

Hernf prostory soustředěného bránění 

Tým v základním rozestavení 4-4-2 musí neustále tvořit ucelenou, elastickou 

jednotku. Při defenzivní činnosti se hráči pohybují v bloku směrem na míč. 

Činnost jednotlivců je předem určena a každý má své určené herní úkoly. Podle 

taktického záměru, fázi v utkání, výsledku, kvalitě soupeře se mužstvo 

koncentruje na rozdílné herní prostory. 

V bloku na útočné polovině 

Obranný blok je vysunutý až na polovinu soupeře s cílem vytváření tlaku na 

soupeře z následným konstruktivním ziskem míče. Náročnost vysunutého bloku 

klade důraz na kondiční připravenost celku, lze aplikovat v určitých segmentech 

utkání. Soupeř je konstantně pod tlakem, zamezuje se postupnému způsobu 

vedení útoku a nutí k dlouhým, často nepřesným přihrávkám. Konstruktivním 

ziskem míče nastává příležitost k rychlému ohroženi branky soupeře. 

Spouštěcím činidlem navozujícím presinkové situace jsou specifické herní situace: 

• Zahájeni hry soupeřem. 

• Zpětné přihrávky obranných hráčů svému brankáři. 

• Přihrávky nepřesné a do stran. 

• Standardní situacích na útočné polovině (vhazování ze zázemí, rohové 

kopy. 

• Výkonnostně slabší soupeř. 

• Pokud se nepodaří získat konstruktivně míč, družstvo zpomaluje útok 

soupeře a přeorientovává do postavení ve středním pásmu. 
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2.5.3.1 Základní herní činnost jednotlivých řad 4-4-2 

Činnost brankáře 

Činnost brankáře je specifická, základní pohyb brankáře se orientuje podle 

výchozího postavení obranného bloku, zda se obranný blok pohybuje na útočné 

polovině soupeře, brankář plní funkci "libera" v prostoru velkého vápna, zajišťuje 

prostor za obrannou řadou a reaguje na dlouhé míče včasným vyběhnutím. Pokud 

se výchozí postavení obrany posouvá do hloubky i pohyb brankáře směřuje 

k penaltě respektive na osu střeleckého úhlu před brankovou čarou s možností 

rychlé reakce na přihrávky do nebezpečné blízkosti branky. 

Činnost brankáře musí být aktivní, přesná, rozhodná, včetně hlasité organizace 

defenzivy. Do činnosti brankáře spadá i zakládání rychlého protiútoku. Založení 

této útočné akce klade důraz na kvalitní a precizní zvládnutí hry nohou i 

vyhazování z ruky na větší vzdálenost. Situace nastává především po chycení 

míče ze hry a rychlá distribuce míče do volného prostoru. 

Činnost obranné řady 

Obranná řada je složena ze čtyř členů dva střední obránci a dva krajní obránci 

mírně vysunutými vpřed tvořící pomyslný oblouk. Pohyb obranné čtveřice je ve 

směru míče (vpřed, vzad, stranou) a to v těsném sevřeném seskupení. Každý 

z obránců vlastní svou zónu za kterou zodpovídá, zda se do prostoru dostane hráč 

s míčem, obránce vytváří okamžitý, aktivní tlak na tohoto hráče za podpory 

bezprostředně nejbližších spoluhráčů. Střední obránci jsou hlavní články 

organizace defenzívy, pozičně vykrývají střední prostor proti proniknutí soupeře. 

Individuálně přistupují nebo odstupují od hráčů soupeře, jeden ze dvojice plní 

funkci pozičního "libera", zpomalují rychlé výpady útočícího družstva taktickým 

ustupováním, zabraňují střeleckým pokusům. Krajní obránci obsazují soupeře 

vyskytující se v herním prostoru po stranách, střídají poziční bránění s rychlým 

vysouváním na soupeře, odstupují ze slabé strany do středu hřiště. 
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Činnost středové řady 

Základní rozestavení středové řady má několik podob a je ovlivněno taktickým 

záměrem týmu. Počtem je stejná jako obranná čtveřice, tzn. dva záložníci ve 

středu a dva na krajích hřiště. 

Krajní středoví hráči jsou iniciátory presinkových situací. Vytváření tlaku 

s agresivním přístupem na krajích hřiště, vykrytí obranného prostoru. V případě 

nutnosti zdvojují a napomáhají krajním obráncům v defenzívě. Při vedení útočné 

akce soupeře, odstupují ze slabé strany, zahušťují střed hřiště mírným pohybem 

vzad. Role středních záložníků je značně specifická. Herní úkoly jsou rozděleny 

podle základního rozestavení, kdy jeden z dvojice oproti druhému plní více úkolů 

defenzivních oproti druhému. Funkčnost tohoto páru je však v nepřetfžitelném 

doplňování a flexibilitě. Vytlačují soupeře ze středu hřiště do stran, vytvářejí 

obranné trojúhelníky, zdvojují. 

Činnost útoěné formace 

Obranná fáze celého týmu začíná od dvou hráčů pohybujících se v útoku. 

Spolupráce hráčů je v postavení vedle sebe eventuelně za sebou, který je zaměřen 

na zahuštění středu pole. Ve vzájemné kooperaci vykrývají jednu polovinu hřiště 

a zabraňuji soupeři vedení útoku středem hřiště, takticky, agresivně vytváří tlak 

na hráče s míčem společně s krajním záložníkem či středním útočným záložníkem. 
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3 Výzkumná část 

3.1 Úkoly práce: 

V naši práci isme si určili tyto hlavní úkoly: 

• Určit kategoriální koncepci zkoumaných jevů. 

• Stanovit postupy, principy a techniky sledování herních situací. 

• Získané výsledky uplatnit do tréninkového procesu. 

3.2 Cíle práce: 

V práci se zaměříme na realizaci rychlého protiútoku. Kvantitativní část poslouží 

k již nasbíraným poznatkům v této problematice. Cílem je graficky zaznamenat 

pomocí pozorovaní videozáznamů charakter vzniklých situací v průběhu 

utkáních Mistrovství světa do 20 let z pohledu Českého týmu. Nejprve celá utkání 

jednotlivě podrobně shlédneme a utvoříme si ucelený, herní obraz o českém týmu. 

Jaký celkový způsob hry tým praktikova! a jak reagoval na vzniklý průběh 

v daném utkání. Jeden z prvotních úkolů lze charakterizovat jako vypozorování 

předem daných herních situací tzn. rychlé protiútoky končící v prostoru 

pokutového území. Naše pozornost je upnuta na akce, které vedou k určitému 

zisku výhody. Výhodami máme na mysli situace vedoucí k ohrožení branky 

soupeře (střela na branku i mimo ni, zisk standardní situace, vyložená branková 

příležitost ale i nepřesná finální část v útočném pásmu). Tyto situace nás zajímají 

a proto se jim budeme důkladně věnovat a podrobně je zkoumat. 

Většina rychlých protiútoků bude mít dva grafické záznamy ve speciálních 

předem připravených arších. Archy budou znázorňovat plochu hřiště. Na prvním 

grafickém záznamu bude zachycena útočná akce soupeře a defenzivní rozestavení 

českého týmu těsně před konstruktivním ziskem míče. Ve druhém grafickém 

záznamu naše soustředěnost bude upínána na lokalizaci konstruktivního zisku 

míče a průběh vedení rychlého protiútoku. Tyto útoky do nezformované obrany 

soupeře chceme zanalyzovat z několika pohledů, ať už se jedná o sled herních 

36 



činností jednotlivců, početní vyústění ve finální fázi, tak i hráčskou participaci 

na rychlém protiútoku. 

3.3 Metodika 

Soubor získaných informacích pro naší práci je založen na pozorování záznamů 

utkání Českého národního týmu na Mistrovství světa hráčů do 20 let konané 

v roce 2007. 

Psota (2003) uvádí, že systematické pozorování pohybové aktivity je 

deskriptivním výzkumem a jednou z metod hodnocení lidského pohybu. Metoda 

je široce použitelná, předmětem pozorování může být hráč nebo celé mužstvo. 

V našem případě provádíme pozorování zprostředkovaně z videozáznamu, jedná 

se tedy o nepřímé pozorování. Nepřímé pozorování má pro kvalitu získaných 

údajů své výhody i nevýhody. 

Výhody nepřímého pozorování videozáznamu fakt, že umožňuje hodnocení bez 

časového stresu a jiných rušivých faktorů prostředí, navíc s možností 

opakovaného pozorování stejných sekvencí. Pozorování déletrvající pohybové 

aktivity lze při této technice rozložit libovolně do několika časových period. Další 

výhodou nepřímého pozorování z videozáznamu je podle autora zabránění 

poklesu pozornosti a celkové únavy na kognitivní výkon pozorovatele. Za 

nevýhodu považuje skutečnost, že dvojdimenzionální obrazy tvořené 

videozáznamem poskytují zkreslené reprezentace třídimenzionální reality. 

Respektujícím záporem je i to, že videozáznam není schopen zachytit celou 

plochu hřiště, a proto získaná data mohou být částečně zkreslená. 

Data získaná nepřímím pozorováním podrobíme důkladnému rozboru a analýze. 

Analýza lidského pohybu představuje podle Dobrého (1999) kontinuum 

rozprostírající se mezi dvěma póly, představovanými kvalitativní a kvantitativní 

analýzou. V naší práci využijeme jak kvantitativní analýzu, která je podle 

zmíněného autora, založená na datech získaných různým měřením, tak 

kvalitativní analýzu, která je definována jako systematické pozorování a 

posouzení kvality pohybové dovednosti s následnou intervencí do edukačního 

procesu s cílem zlepšit pohybov}- výkon. Nashromážděná data zpracujeme a 

graficky znázorníme do předem připravených archů. Výsledky poslouží k aplikaci 
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do tréninkového procesu, popřípadě k nahlédnutí a seznámením s různorodostí 

možností řešení. 

3.4 Kategorizace 

• Grafické znázornění rozestavení hráčů soupeře ve fázi držení míče. 

• Grafické znázornění rozestavení hráčů českého týmu před konstruktivním 

ziskem míče. 

• Lokalizace konstruktivního zisku míče. 

• Pohyb všech hráčů z defenzivm'ho tak ofenzivního hlediska. 

• Charakter vedení rychlého protiútoku (dlouhá diagonální přihrávka, 

kombinace rychlých krátkých přihrávek, kolmá přihrávka, individuální 

prosazení 1:1, 1:2). 

• Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku - synchronizace 

pohybových aktivit. 

• Participace hráčů na rychlém protiútoku (přečíslení, početní nevýhoda). 

• Způsob zakončení akce (střela na branku, střela mimo branku, zisk 

nebezpečné standardní situace, nepřesná finální fáze). 

• Doba trvání vedení rychlého protiútoku (s). 

3.5 Rozbory utkání 

V další části této práce se zaměřím na samostatnou kvantitativní analýzu rychlých 

protiútoků všech odehraných utkání českého týmu. 
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3.5.1 Česká republika - Argentina 0:0 

.. 
S~( ) 

17 S\lQhý 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Tabulka č. 1 zaznamenává charakter vedení útočné akce soupeře (postupný útok, 

rychlý protiútok či standardní situace) do doby, kdy ztrácí kontrolu nad míčem a 

následuje rychlý protiútok. Z pohledu českého týmu jde o konstruktivní získání 

míče dle pravidel kopané. Charakter postupu útočné činnosti soupeře jsem 

kategorizoval do níže uvedených skupin (tab. první řádek). Presink a odražený 

míč vychází z cílené aktivity na soupeře, který nemá míč pod plnou kontrolou. 

Četnost veškerých analyzovaných akcí jsou uvedené pro přehlednost v minutách 

(tabulky druhý řádek) objevující se v průběhu utkání. 

Akce soupeře před konstruktivním ziskem míče - tab. č. 1 

ZpdsobJ Rychlý Postupný Standardní Standardní Presink Odražený 
vedeni UF protiútok útok situace situace mfč 

soupeřem (vhazování, (volný 
rohový kop) přímý kop, 

nepřfmý 
volný kop) 

Cetnost RP 
(minutáž 19.min 73.min 52.min 
v utkánO 92.min 

Účelný rychlý protiútok se vyznačuje přesnou individuální či skupinovou 

participací hráčů. Správná realizace zahrnuje především rychlost, přímočarost, 
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individuální technickou vyspělost a řadu dalších faktorů. V tab. č . 2 jsem se 

zaměřil na podrobnou analýzu činnostního obsahu od konstruktivního zisku míče 

do před finální fáze. Před finální fází je myšlen moment před ohrožení branky 

soupeře. Tab. č. 2 také informuje o celkovém časovém trvání (sekundy) rychlého 

protiútoku od konstruktivního zisku míče po ukončení akce. 

Činnostní obsah RP a doba trvání RP - tab. č. 2 

Dlouhý 
Činnostní Kombinace Kombinace (diagonální) Akce v Individuální Založení 
obsah RP rychlých rychlého míč křídelním vedení akce výkopem, 

přihrávek driblinku a z hlouby prostoru 1:1,1:2,1:3 ... výhozem 
přihrávky pole za s centrem brankáře 

obranu 
soupeře 

Cetnost 
RP 19.min 52.min 73.min 

(minutáž 92.min 
v utkání) 

Doba 12,8sec. 8,3sec. 10,2sec. 
trvání RP 9,9sec. 

(sec) 

Rychlé protiútoky objevující se v této práci mají jednoznačný, předem určený 

charakter. Selektoval jsem a použil pouze ty, které představovaly určité nebezpečí 

pro branku soupeře tzn. akce dovedené do finální fáze. Finální fáze v tab. č. 3 je 

koncipována do struktur možných zakončení, ale i nepřesné finální fáze před 

pokutovým územím z pohledu individuální technicko-taktické chyby. Časové 

záznamy, které se objevují v závorce jsou vždy přiřazeny do závorkové škály viz 

první řádek. 

Finální fáze RP - tab. č. 3 

Standardní Jiné ... Postavení Nepřesná 

Způsoby Vstřelení Vyložená Střela situace mimo hru finální fáze 
ukončení branky branková na - - před 

RP příležitost branku (ze které (neodpískaný pokutovým 
- padla evidentní územím 

(mimo branka) pokutový kop) soupeře 

branku) 
Cetnost 

RP 73.min (52.min) l9.min 
(minutáž 92.min 
v utkání) 

Grafy jsou ve formátu znázorňující plochu fotbalového hřiště s příslušnými 

postavami hráčů dvou družstev. Český tým má vždy červené dresy. Vedle postavy 
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se nachází číslo dresu daného českého hráče a podle přiložené legendy zakresleny 

potřebné herní situace. Každý rychlý protiútok je rozpracován grafy ze dvou 

hledisek. Podstatou je monitorování v první řadě (graf. 1) útočné akce soupeře, 

respektive obranného postavení českého týmu, před konstruktivním ziskem míče. 

Místo konstruktivního zisku míče je specielně vyznačeno a popsáno. Graf 

umožňuje přehledný náhled na celkovou herní situaci. 

V druhé řadě (graf. 2) analyzuje komplexně rychlý protiútok. Komparace pohybu 

obou družstev, které zaměňují útočnou činnost za obrannou a naopak. Z 

vyznačeného bodu KZM se souhrnně mapuje vedení RP. Graf znázorňuje 

využití prostorů a především hráčské participace na samotné realizaci RP. Útočné 

herní činnosti jednotlivce označené Cl,C2,C3 podílejících se hráčů jsou, 

podrobně rozfázovány a popsány pod grafy. 

Normy pro grafické znázornění - základní a nejfrekventovanější používané 

symboly v této práci. 

Legenda: 

pOhyb hráče 18 člsio clresu 1\e~o hr61\e 

---- ---- )o přihrávka 

~ela 

~ vederímíče 

.... standardnr cluece 

Gl mlč 
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• " · hráč a brllr"dř česlcého ltužstve .... ,., ,,. 
""~ ~' 

hr6č a brankáf <:OUPefova ltu:tstva 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 
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1. Rychlý protiútok (19.min) - míč v držení soupeře - akce před 

konstruktivním ziskem míče 

. • --+ 
2 

.. _. 
12 

1. Rychlý protiútok (19. min) - míč v držení českého týmu 

' • 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Obsahová analýz;a RP 

ff ' 
:.,;., 
1 

Bod A zaznamenává čas RP v kontextu utkání a bod B je věnován způsobu 

konstruktivního odebrání míče. 

Podkladem v obsahové analýze je rozdělení útočných herních činností jednotlivce 

podle předem určených specifik. To znamená charakteristiku jednotlivých 

individuálních herních činností. 
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Sled herních činností jednotlivce označen bodem C v RP je vypovídající údaj o 

množství zapojených hráčských funkcí. 

Každý hráč objevující se v RP je detailně rozfázován v bodě Cl,C2,C3 . . . 

z hlediska jednotlivých činnostních složek (tlumení, přihrávání, vedení, obcházení 

soupeře, způsob zakončení-střelba). Obsahová náplň je popsána v dalším dělením 

(počty dotyků ve vedení míče, charakter a provedení přihrávky, způsob obcházení 

soupeře atd.). 

V posledním bodě obsahové analýzy v bode D byl důkladně popsán způsob 

ukončení sledované akce (zisk standardní situace , zakončení střelou či jiná 

předem určena kategorie zakončení akce). 

Obsahová analýzal.RP (19.min) 

A. Míč v držení soupeře (Argentina) 

B. Konstruktivní odebraní míče zpfisobem - dříve než se ho zmocní soupeř 

(SUCHÝ) 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 7 

Cl. (17) defenzivní záložník SUCHÝ- přihrávka nohou, vnitřním nártem, 

prvním dotykem, na střední vzdálenost, po zemi na hráče 

Cl. (4) střední obránce MAZUCH- přihrávka nohou, vnitřním nártem, prvním 

dotykem, na střední vzdálenost, šikmě vpřed, po zemi před hráče 

C3. (14) pravý krajní záložník GECOV- přihrávka nohou, vnitřním nártem, 

prvním dotykem, na střední vzdálenost, šikmě vpřed, po zemi, na hráče 

- hra bez míče 

C4. (17) defenzivní záložník SUCHÝ - přihrávka nohou, vnitřním nártem, 

prvním dotykem, na střední vzdálenost, šikmě vpřed, po zemi, před hráče 

CS. (14) pravý krajní záložník GECOV - přihrávka nohou, vnitřním nártem, 

prvním dotykem, na střední vzdálenost, šikmé vpřed, polovysoké, 

- odvrácení, zisk odraženého míče 

C6. (14) pravý krajní záložník GECOV - přihrávka nohou, vnitřním nártem, 

prvním dotykem, na krátkou vzdálenost do strany, po zemi na hráče 

C7. (17) defenzivní záložník SUCHÝ - vedení míče přímým nártem, vypíchnutí 

argentinského obránce na rohový kop 
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D. Způsob zakončení útočné akce - útočná akce zakončena získáním rohového 

kopu 

2. Rychlý protiútok (52. min) - míč v držení českého týmu - rychlé provedení 

vhazování ze zázemí 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Obsahová tuUlljza 2. RP (52.nún) 

A. Míč v držení soupeře (Argentina) 

B.Konstruktivní odebrání míče .... 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 2 

Cl. (3) levý krajní obránce KUBÁŇ - rychle provedené vhazování ze zázemí 

Cl. (9) útoěník FENIN - hra bez míče (výběr místa), 

- zpracování míče vnitřní stranou nohy 

- vedení míče přímým nártem 

-obcházení soupeře v čelném postavení dlouhou kličkou 

D. Způsob zakončení útočné akce - individuální průnik Fenina 1:1 konči v zázemí 
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3. Rychlý protiútok (73.min) -míč v držení soupeře- akce před konstruktivním 

ziskem míče 

5 

3. Rychlý protiútok (73.min)- míč v držení českého týmu 

.. ...__ 
a . · · ~ 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Obsahová analýza 3.RP (73.min) 

A. Míč v držení soupeře (Argentina) 

. .. / 

B. Konstruktivní odebrání míč- dříve než se ho zmocní soupeř (Mazuch) 

C. Sled herních činností jednotlivců v rvchlém protiútoku 4 

Cl. (4) střední obránce MAZUCH- přihrávka nohou, vnitřním nártem, prvním 

dotykem, na krátkou vzdálenost, do strany, po zemi na hráče 
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Cl. (6) střední zálolnfk KÚDELA - přihrávka nohou, vnitřním nártem, druhým 

dotykem, na střední vzdálenost, do strany, po zemi na hráče 

C3. (14) pravý krajní záložnfk GECOV - přihrávka nohou, vnitřním nártem, 

prvním dotykem, na dlouhou vzdálenost, kolmo vpřed, vysoká před hráče 

C4. (18) útočník PEKIIART - zpracování míče vnitřní stranou nohy 

- vedení vnitřním a přímým nártem 

- střela po vedení 

D. Způsob zakončení útočné akce - ve vyložené brankové situaci zablokována 

argentinským obráncem na rohový kop. 

4. Rychlý protiútok (9 2. min) - míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 
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4. Rychlý protiútok (92.min) - míč v držení českého týmu 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Obsahová analým 4.RP (92.min) 

A. Míč v držení soupeře (Argentina) 

B. Konstruktivní odebrání míče- dříve než se ho zmocní soupeř (Pikhart) 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku l 

Cl. (18) útočnfk PEKHART - zpracování vnitřní stranou nohy 

přihrávka nohou, vnějším nártem, druhým dotykem, na střední 

vzdálenost, šikmo vpřed, po zemi před hráče 

Cl. (13) pravý krajní zálomfk MIČOLA - hra bez míče, 

-zpracování míče vnitřní stranou nohy, 

- vedení míče přímým nártem, 

- střelba nohou po vedení 

D. Způsob zakončení útočné akce - ve vyložené brankové situaci střílí Mičola 

z velké vzdálenosti proti netakticky vybíhajícímu brankáři, střelu mířící do 

odkryté branky, odvrací ji vracející se argentinský hráč 

Prostorové lokalizace realizace RP: 

Pro přehlednost lokalizace ve kterém došlo ke KZM jsem rozdělil hřiště do tří 

totožně velikých prostorů neboli zón viz tab. č. 3 a graf Prostorové rozdělení 
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hrací plochy . První zóna, a tedy nejbližší k vlastní brance, je pojmenovaná jako 

zóna obranná, střední zóna nacházející se v prostoru půlící čáry je střední zóna a 

prostor nejdále vlastní branky je útočná zóna. Tyto zóny jsou vyznačeny ve svislé 

rovině. Z pohledu vodorovné roviny je hrací plocha znovu rozvrhnuta do tří 

pásem a to na střední pásmo spojující dvě křídelní pásma. V grafech jsou 

monitorovány jednak prostory konstruktivního zisku míče a posléze jejich využití 

k samotnému vedení RP. 

Prostorové rozdělení hrací plochy: 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Zóna konstruktivního získání míče - tab. č. 4 

Zóna konstruktivního Obranná zóna Střední zóna Útočná zóna 
získání míče 

19.min 
Četnost RP 52.min 

(minutáž v utkání) 73.min 
92.min 

t erm P!"OS or ve d 'h RP ene o b v 5 -ta. c. 
Kombinace prostorů 

Herní prostor Křídelní prostor Střed hřiště Kl'+ Stř 
vedeného RP Stř+ Kl' 

četnost RP 52.min 92.min 19.min 
(minutáž 73.min 
v utkání) 
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Ve způsobu vedení RP jsou převážně vyuztvany přihrávky v tab. č. 5 je 

zaznamenán jejich počet v jednotlivých akcí. Škála je rozdělena do přihrávek od O 

(individuální průnik) až po 8 a více. 

ocet prz rave v b ~ 6 -ta. c. 

Počet o 1-2 3-4 5-6 7-8 8 a více 
přihrávek 

v RP 

Cetnost 52.min 73.min 19.min 
RP 92.min 

(minutáž 
v utkání) 

V následujícím grafu byla pozornost upnuta ke znázornění obsahové náplně 

zakreslené pomocí legendy bez hráčských osob. Záznam poskytuje přehledný, 

výpovědní fakt o jednotlivých realizacích RP a to především na schopnost 

reagovat na vzniklou herní situaci, způsob jejího provedení a v neposlední řadě 

prostorovém využití. 

Typologie průběhu analyzovaných RP 

LPCI. UTO.:N-4 Z6NA 
;,t.ij: 
I 

I 
I 

/ 

--~ 

.. ........ --- .... ~-·· .. 

2-POL SlŘEDNl ZéNA 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 
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3.4.2 Česká republika - KLDR 2:2 

' 
~~~ 
ť~$.Siiott~ 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

... 
t~ 

! .~ 

A ke vdk frkť 'k t b v 1 e soupere pre ons u zvnzm zzs em mzce - a . c. 
Standardní 

Způsoby Rychlý Postupný Standardní situace 
vedení protiútok útok situace -

ÚF (vhazování, (volný 
soupeřem rohový kop) přímý kop, 

nepřímý 

volný kop) 
Cetnost 47.min 24.min 

RP 54.min 50.min 
(minutáž 
v utkání) 

Činnostní obsah RP a doba trvání RP- tab. č. 2 

Dlouhý 
Činnostní Kombinace Kombinace (diagonální) Akce v 
obsah RP rychlých rychlého mfčzhlouby křídelním 

přihrávek driblinku a pole za prostoru 
přihrávky obranu s centrem 

soupeře 

Cetnost 24.min SO.min 
RP 54.min 

(minutáž 
v utkání) 

Doba 13,6sec 4,7sec 
trvání RP 15,8sec 

(sec) 

50 

Presink Odražený 
míč 

Individuální Založení 
vedení akce výkopem, 
1:1, 1 :2,1:3 ... výhozem 

brankáře 

47.min 

3,8sec 



Finální fáze RP - tab. č. 3 

Standardní Jiné .. Postavení Nepřesná 

Způsoby Vstřelení Vyložená Střela na situaci mimo hru finální fáze 
ukončení branky branková branku - - před 

RP příležitost - (ze které (neodpískaný pokutovým 
(mimo padla evidentní územím 
branku) branka) pokutový kop) soupeře 

Cetnost SO.min 24.min 47.min 
RP 54.min 

(minutáž 
v utkání) 

5. Rychlý protiútok (24.min) - míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 

• .. 
n/ 

' .. 

12 

- ~ 1S 

5. Rychlý protiútok (24.min) - míč v držení českého týmu 

... " ,, 
I. 

.. 
!' 

C2 
·n:p '\.'V\."'>-'""v"- , .. ..._ VV·~""1 ... ~ , 
~ 

# 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 
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Obsahová analýza S.RP (24.min) 

A. Míč v držení soupeře (KLDR) 

B. Konstruktivní odebrání míče - chycení střely brankářem Petrem 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 3 

Cl. (1) brankář PETR- založení rychlého protiútoku výhozem 

C2. (12) levý krajní záložnfk JANDA - vedení míče přímým nártem třemi 

dotyky, 

obcházení soupeře v bočném postavení změnou směru 

čtvrtým dotykem 

- přihrávka nohou, vnitřním nártem, pátým dotykem, na střední vzdálenost, 

šikmě vpřed, po zemi před hráče 

C3. (6) středni záložnfk KŮDELA - zpracování vnitřní stranou nohy prvním 

dotykem 

- vedení míče pravou nohou přímým nártem třemi dotyky 

- střelba po vedení, pravou nohou pátým dotykem přímým nártem, z velké 

vzdálenosti, přízemní vedle branky 

D. Způsob zakončení útočné akce - střela z velké vzdálenosti končící vedle levé 

tyče branky soupeře (KLDR) 

Finální fáze 4:6 z pohledu české týmu 

6. Rychlý protiútok (47.min) - míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 
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6. Rychlý protiútok (47.min) - míč v držení českého týmu 

9 

•. 
-~_:.. - -- --- --

C1 

•• 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Obsahová analýza 6.RP (47min) 

A. Míč v držení soupeře (KLDR) 

. , 
,.-:. 

B. Konstruktivní odebrání míče - zachycení centrovaného míče brankářem Petrem 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 2 

Cl. (1) brankář PETR- dlouhý, vysoký, kolmý, přesný výkop (70-80m) 

C2. (9) útoěnfk.FENIN- nepřesné zpracování míče vnější stranou nohy. 

D. Způsob zakončení útočné akce -technická chyba ve vyložené brankové 

příležitosti 

Finální fáze 1: 1 z pohledu českého týmu 
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7. Rychlý protiútok (50. min)- míč v držení soupeře- akce před konstruktivním 

ziskem míče 

,. .. 
te 

. ~t/ 

.. 
~ 

.... 
~~ 

,·s 

~-
č 

7. Rychlý protiútok (50.min)- míč v držení českého týmu 

•' 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Obsahová analýza 7.RP (50.min) 

A. Míč v držení soupeře (KLDR) 

B. Konstruktivní odebrání míče - odebrání zachycením přihrávky (KÚDELA) 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 2 

Cl. (6) pravý obránce KÚDELA- zpracování vnějším nártem 

- přihrávka nohou, vnitřním nártem, druhým dotykem, na střední vzdálenost, 

šikmě vpřed, vysoká před hráče 
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Cl. (18) útočník PEKHART - střelba levou nohou prvním dotykem přímým 

nártem, ze střední vzdálenosti, vysoká 

D. Způsob zakončení útočné akce - pohotové zakončení ze složité situace nad 

branku soupeře 

Finální fáze 1 :2 z pohledu českého týmu 

8. Rychlý protiútok (54. min) - míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 

-- ,y ··-·· · ____ ._: _ _ ..... __ ~- -- · ---·~~ , •• / .... .... ,,. -:: • ._.-__ --- - --- '~- - ~ ·; ,,; --> - ~- --· -- - -· .: • .:..; ........ : --~ ·---

8. Rychlý protiútok (54. min) -míč v držení českého týmu 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 
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Obsahová analýzJJ B.RP (54.min) 

A. Míč v držení soupeře (K.LDR) 

B. Konstruktivní odebrání míče - chycení střely brankářem Petrem 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 7 

Cl. (1) brankáf PETR- založení rychlého protiútoku 

- výhozem pravé ruky do strany na hráče 

C2. (3) levý obránce KUBÁŇ - zpracování vnitřní stranou nohy 

- přihrávka nohou, vnitřním nártem, druhým dotykem, na střední vzdálenost, 

kolmo vpřed, po zemi na hráče 

C3. (19) stfednf záložník KALOUDA - přihrávka nohou, vnitřním nártem, 

prvním dotykem, 

na krátkou vzdálenost do strany, po zemi před hráče 

C4. (3) levý obránce KUBÁŇ - přihrávka nohou, vnitřním nártem, prvním 

dotykem, na střední vzdálenost, kolmo vpřed, polovysoká na hráče 

CS. (9) útoěník FENIN - zpracování vnitřní stranou nohy 

- obcházení soupeře zády k soupeři rychlým obratem s odcloněním kolem 

bránících soupeřů (dva) dvěma dotyky 

- vedení míče přímým i vnějším nártem pěti dotyky 

-přihrávka nohou, vnějším nártem, šestým dotykem, na krátkou vzdálenost, do 

strany na hráče 

C6. (19) stfedni záložník KALOUDA - přihrávka nohou, vnitřním nártem, 

prvním dotykem, na střední vzdálenost, do strany, vysoká na hráče 

C7. (18) útoěník PEKIIART - střelba hlavou prvním dotykem, ze střední 

vzdálenosti 

D. Způsob zakončení útočné akce - zakončení akce hlavou do středu branky po 

centru z levé strany 

Finální fáze 4:7 z pohledu českého týmu 

Zóna konstruktivního získání míče - tab. č. 4 

Zóna Obranná zóna Střední zóna 
konstruktivního 

získání míče 
Četnost RP 24.min 
(minutáž 47.min 
v utkání) 54.min 
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Útočná zóna 

50.min 



ernz prostor ve d ' RP em b č. 5 - ta. 
Kombinace 

Využití prostoru Křídelní prostor Střed hřiště prostorů 
k vedení RP Kř + Stř 

Stř + Kř 

Cetnost RP 47.min 24.min 
(minutáž 50.min 
v utkání) 54.min 

Počet přihrávek v RP - tab. č. 6 

Česká o 1-2 3-4 5-6 7-8 8 a více 
republika 

Počet 24.min 
přihrávek 47.min 54.min 

v RP 50.min 

Grafické znázornění odhaluje strukturu jednotlivých rychlých protiútoků. 

Znázorněn je celý průběh všech RP v daném utkání od konstruktivního zisku míče 

počínaje až po finální fázi konče. Lokalizace, prostor vedených útoků, obsahová 

náplň jsou jednoznačně čitelné. Každý zaznamenaný RP má své časové zařazení 

v kontextu utkání a barevné označení. 

Typologie průběhu analyzovaných RP 

~. 

ro", $W~II\II ! 0/11,0. 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 
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3.4.3 Česká republika- Panama 2:1 

.. 
I Petr 

.. 
61<udela 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Akce soupeře před konstruktivním ziskem míče - tab. č. 1 

Standardní 
Způsoby Rychlý Postupný Standardní situace Presink Odražený 

vedeníÚF protiútok útok situace - míč 

soupeřem - (volný 
(vhazování, přímý kop, 
rohový kop) nepřímý 

volný kop) 
CetnostRP 
(minutáž 73.min 51.min 38.min 81.min 
v utkáni) 62.min 

Činnostní obsah RP a doba trvání RP - tab. č. 2 

Činnostní Kombinace Kombinace 
Dlouhý 

(diagonální) Akce v Individuální Založení 
obsah RP rychlých rychlého míč z hlouby křídelním vedení akce výkopem, 

přihrávek driblinku a pole za prostoru 1 : 1 '1 :2, 1 :3 ... výhozem 
přihrávky obranu s centrem brankáře 

soupeře 

Cetnost 
RP 51.min 81.min 73.min 38.min 

(minutáž 62.min 
v utkáni) 

Doba 5,2sec. 13,8sec. 9,2sec. 3,1sec 
trvání RP 4,5sec. 

(sec) 
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Finální fáze RP - tab. č. 3 

Standardní Jiné ... Postavenf Nepřesná 

Způsoby Vstřelení Vyložená Střela na situace mimo hru finální fáze 
ukončení branky branková branku - - před 

RP příležitost - (ze které (neodpfskaný pokutovým 
(mimo padla evidentní územím 
branku) branka) pokutový kop) soupeře 

Cetnost 
RP 73.min (38.min) 19.min 51.min 

(minutáž 81.min (62.min) 
v utkáni) 

9. Rychlý protiútok (38. min) - míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 

-3 

9. Rychlý protiútok (38.min) -míč v držení českého týmu 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 
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Obsahová analýza 9.RP (38.min) 

A. Míč v držení soupeře (P ANAMY) 

B. Konstruktivní odebrání míče- v průběhu jeho zpracování soupeřem (FENIN) 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 1 

Cl. (9) útoěnfk FENIN - obcházení soupeře v čelném postavení stahovačkou (tzv. 

"Zidanova klička) třemi doteky 

- střelba po obejití soupeře, levou nohou čtvrtým dotykem vnějším nártem, ze 

střední vzdálenosti, polovysoká vedle branky 

D. Způsob zakončení útočné akce - individuální uvolnění s nebezpečnou, mírně 

nepřesnou střelou 

Finální fáze 4:7 z pohledu českého týmu 

1 O. Rychlý protiútok (51. min) - míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 

.. 
I~ .. .. 

~ 

~ " .. 
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I IS 

' 

4 

.. 
3 
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1 O. Rychlý protiútok (51. min) - míč v držení českého týmu 

C4 
"4 \ • 4 .. .. .. . 
~ ·s 
' • . 

~ 13 

) 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Obsahová analýza 1 O.RP (Sl.min) 

A. Míč v držení soupeře (P ANAMY) 

B. Konstruktivní odebrání míče- dříve než se ho zmocní soupeř (SUCHÝ) 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 4 

Cl. (17) defenzivní záložník SUCHÝ - přihrávka nohou, vnitřním nártem, 

prvním dotykem, na krátkou vzdálenost, šikmě vpřed, po zemi na hráče 

Cl. (19) střední záložník KALOUDA - zpracování vnitřní stranou nohy 

- přihrávka nohou, vnitřním nártem, druhým dotykem, na krátkou vzdálenost, 

šikmě vpřed, po zemi na hráče 

C3. (15) útočník STŘEŠTÍK - zpracování vnitřní stranou nohy 

- přihrávka nohou, vnitřním nártem, druhým dotykem, na střední vzdálenost, 

kolmo vpřed, po zemi před hráče 

C4. (9) útočník FENIN - hra bez míče 

- naběhnutí do postavení mimo hru (ofsajd) 

D. Způsob zakončení útočné akce - akce ukončena odmávaným a odpískaným 

postavením mimo hru 

Finální fáze 7:8 pohledu českého týmu 
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ll. Rychlý protiútok (62. min) - míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 

.. 
• • 1 .. 

• J 

ll. Rychlý protiútok (62. min) - míč v držení českého týmu 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Obsahová analýza ll.RP (62.min) 

A. Míč v držení soupeře (PANAMY) 

B. Konstruktivní odebrání míče- dříve než se ho zmocní soupeř (SUCHÝ) 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 3 

Cl. (17) defenzivní záložník SUCHÝ- zpracování hrudníkem 

- přihrávka nohou, vnitřním nártem, druhým dotykem, na krátkou vzdálenost, do 

strany, vysoká za hráče 
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Cl. (13) pravý krajní záložnfk MIČOLA - přihrávka nohou, přímým nártem, 

prvním dotykem, na střední vzdálenost, kolmo vpřed, vysoká před hráče 

C3. (9) útočník FENIN- hra bez míče 

D. Způsob zakončení útočné akce- dobře načasovaný náběh Fenina na kolmou 

přihrávku mezi panamské obránce je zastaven evidentním, leč neodpískaným 

penaltovým zákrokem 

Finální fáze 1 : 1 z pohledu českého týmu 

12. Rychlý protiútok (7 3. min) - míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 
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12. Rychlý protiútok (73.min)- míč v držení českého týmu 

.. 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 
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Obsahová analjza 12.RP (73.min) 

A. Míč v držení soupeře (P ANAMY) 

B. Konstruktivní odebrání míče- dříve než se ho zmocní soupeř (KÚDELA) 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 2 

Cl. (6) pravý obránce KÚDELA - zpracování vnitřní stranou nohy 

- vedení míče přímým nártem jedním dotykem přímým nártem 

- přihrávka nohou, přímým nártem, třetím dotykem, na dlouhou vzdálenost, 

kolmo vpřed, vysoká před hráče 

Cl. (9) útočnik FENIN - obcházení soupeře v čelném postavení prohozením 

- střelba po obejití soupeře, pravou nohou třetím dotykem přímým nártem, ze 

střední vzdálenosti, polovysoká na branku 

D. Způsob zakončení útočné akce - vyloženou brankovou příležitost po 

individuálním uvolnění 1:1 Fenina a pohotovém zakončení, zastavuje skvělým 

zákrokem panamský brankář 

Finální fáze 1 : 1 z pohledu českého týmu 

13. Rychlý protiútok (8l.min)- míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 
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13. Rychlý protiútok (8l.min) - míč v držení českého týmu 

•• 
19 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Obsah011á analýza 13.RP (Bl.min) 

A. Míč v držení soupeře (P ANAMY) 

B. Konstruktivní odebrání míče - kdy už ho má soupeř pod kontrolou 

(S TŘEŠTÍK) 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 5 

Cl. (14) pravý záložník GECOV - zpracování vnitřní stranou nohy 

- přihrávka nohou, vnitřním nártem, druhým dotykem, na krátkou vzdálenost, 

šikmě vpřed, po zemi na hráče 

C2. (12) levý záložnfk JANDA - zpracování vnitřní stranou nohy 

- obcházení soupeře změnou rychlosti dvěma doteky 

- vedení míče přímým nártem pěti doteky 

- obcházení soupeře zaseknutím 

- přihrávka nohou, vnitřním nártem, devátým dotykem, na střední vzdálenost, do 

strany, polovysoká na hráče 

C3. ODVRÁCENÍ PŘIHRÁVKY 

C4. (6) pravý obránce KŮDELA - konstruktivní zisk míče než se zmocní soupeř 

- zpracování hrudníkem 

- přihrávka nohou, vnitřním nártem, druhým dotykem, na krátkou vzdálenost, 

kolmo vpřed, vysoká na hráče 
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C5. (12) levý záložnfk JANDA - hra bez míče 

D. Způsob zakončení útočné akce - akce ukončena nedovoleným zákrokem na 

Jandu, zisk standardní situace ze které padla branka 2:0 

Finální fáze - 2: 1 v křídelním prostoru z pohledu českého týmu 

Zóna konstruktivního získání míče - tab. č. 4 

Zóna konstruktivního Obranná zóna Střední zóna 
získání míče 

5l.min 
Četnost RP 73 .min 62.min 

(minutáž v utkání) 8l.min 

Herní prostor vedení RP - tab. č. 5 

Útočná zóna 

38.min 

Kombinace prostorťt 
Herní prostor Křídelní prostor Střed hřiště Kř+ Stř 

vedení RP Stř+ Kř 

CetnostRP 38.min 
(minutáž 5l.min 73.min 
v utkánO 62.min 8l.min 

p ~ ocetpn rave v -ta . c. 

Počet o 1-2 3-4 5-6 7-8 8 a více 
přihrávek v 

RP 
CetnostRP 38.min 62.min 5l.min 
(minutáž 73.min 8l.min 
v utkání) 

Typologie průběhu analyzovaných RP 

I , ~/'.:/> .. :V'' 

~----~-~----+---~~-----~------------~~------~------~ 
' 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 
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3.4.4 Česká republika - Japonsko 2:2, na penalty 4:3 

.. 
12dln;le 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Akce soupeře před konstruktivním ziskem míče - tab. č. 1 

Standardní 
Způsoby Rychlý Postupný Standardní situace Presink Odražený 

vedenfÚF protiútok útok situace - míč 

soupeřem - (volný 
(vhazování, přímý kop, 
rohový kop) nepřímý 

volný kop) 
Cetnost RP 

(minutáž 84.min 76.min 42.min 50.min 17.min 
v utkání) 74.min 72.min 

89.min 

Činnostní obsah RP a doba trvání RP - tab. č. 2 

Dlouhý 
Činnostní Kombinace Kombinace (diagonální) Akce v Individuální Založeni 
obsah RP rychlých rychlého míč zhlouby křídelním vedení akce výkopem, 

přihrávek driblinku a pole za prostoru 1: I, I :2,1 :3 výhozem 
přihrávky obranu s centrem ... brankáře 

soupeře 

Cetnost I7.min 
RP 42.min 74.min 50.min 76.min 

(minutáž 84.min 72.min 
v utkání) 89.min 

12,6sec 
Doba 14,8sec 10,2sec 3,2sec 11,6sec 

trvání RP 14,0sec 1,9sec 
(sec) 10,6sec 
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Finální fáze RP - tab. č. 3 

Standardní Jiné .. Postavení Nepřesná 

Způsoby Vstřelen[ Vyložená Střela situaci mimo hru finální fáze 
ukončení branky branková na - - před 

RP příležitost branku (ze které neodpískaný pokutovým 

- padla evidentní územím 
(mimo branka) pokutový kop soupeře 

branku) 
CetnostRP 42.min 
(minutáž 17.min 50.min 74.min 
v utkáni) 89.min (72.min) 84.min 

(76.min) 

14. Rychlý protiútok (17. min) - míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 

14. Rychlý protiútok (17. min) - míč v držení českého týmu 

~ t.===::;l 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 
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Obsahová analýza 14.RP (17.min) 

A. Míč v držení soupeře (JAPONSKA) 

B. Konstruktivní odebrání míče - odebrání míče letící vzduchem (KALOUDA) 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 3 

Cl. (19) střední zálolnfk KALOUDA- zpracování vnější stranou nohy 

- přihrávka nohou, vnitřním nártem, třetím dotykem, na střední vzdálenost, šikmě 

vpřed, po zemi na hráče 

C2. (14) pravý záložník GECOV- zpracování vnější stranou nohy 

- vedení míče přímým nártem dvěma doteky 

- přihrávka nohou, vnitřním nártem, čtvrtým dotykem, na střední vzdálenost, 

šikmě vpřed, polovysoká před hráče 

C3. (12) levý záložnfk JANDA - zpracování vnější stranou nohy 

- vedení míče přímým nártem dvěma doteky 

- obcházení soupeře zaseknutím a změnou směru 

- střelba po obejití soupeře pátým dotykem, ze střední vzdálenosti, pravou nohou, 

přímým nártem 

D. Způsob zakončení útočné akce - zakončení útočné akce nebezpečnou střelou 

v pokutovém území, končící těsně vedle japonské branky 

Finální fáze 3:4 z pohledu českého týmu 

15. Rychlý protiútok (42.min) - míč v držení soupeře- akce před konstruktivním 

ziskem míče 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 
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15. Rychlý protiútok (42.min) - míč v držení českého týmu 

_____ ___. ..... ~--; .,. 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Obsahová analýza IS.RP (42.min) 

A. Míč v držení soupeře (JAPONSKO) 

B. Konstruktivní odebrání míče - odebrání míče v čelném postavení, v průběhu 

jeho zpracování soupeřem (KALOUDA) 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 4 

Cl. (19) stfedni záložník KALOUDA - přihrávka nohou, vnitřním nártem, 

druhým dotykem, na krátkou vzdálenost, šikmě vpřed, po zemi na hráče 

- hra bez míče 

C2. (12) levý zálolnfk JANDA - zpracování vnitřní stranou nohy 

- vedení míče přímým nártem třemi doteky 

-přihrávka nohou, vnějším nártem, pátým dotykem, na krátkou vzdálenost, šikmo 

vpřed, po zemi na hráče 

- hra bez míče 

C3. (19) stfednf záložník KALOUDA - přihrávka nohou, vnitřním nártem, 

prvním dotykem, na dlouhou vzdálenost, kolmo vpřed, polovysoká před hráče 

C4. (12) levý záložník JANDA - zpracování vnitřní stranou nohy 

- vedení míče dvěma doteky přímým nártem 

- obcházení soupeře zaseknutím a změnou směru 

- vedení míče do pokutového území dvěma doteky 
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D. Způsob zakončení útočné akce - akce ukončena odvrácením průniku obránci 

odkopem do zázemí 

Finální fáze 5:7 z pohledu českého týmu 

16. Rychlý protiútok (50. min) - míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 
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16. Rychlý protiútok (50.min)- míč v držení českého týmu 
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(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Obsahová analýza 16.RP (50.min) 

A. Míč v držení soupeře (JAPONSKO) 

B. Konstruktivní odebrání míče- dříve než se ho zmocní soupeř (STŘEŠTÍK) 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 1 
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Cl. (15) útoěnfk STŘEŠTÍK - zpracování vnitřní stranou nohy 

- vedení míče dvěma doteky přímým nártem 

D. Způsob zakončení útočné akce - pronikající Střeštík faulován na hranici 

pokutového území 

Finální fáze 1 :2 z pohledu českého týmu 

17. Rychlý protiútok (72. min) - míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 

~ 
lO 

);! 

17. Rychlý protiútok (72. min) - míč v držení českého týmu 

.. 
n 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Obsahová analýza 17.RP (72.min) 

A. Míč v držení soupeře (JAPONSKO) 
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B. Konstruktivní odebrání míče - dříve než se zmocní soupeř (SUCHÝ) 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 1 

Cl. (17) defenzivnf záložnfk SUCHÝ - obcházení soupeře zaseknutím a změnou 

směru 

D. Způsob zakončení útočné akce - odpískán faul na Suchého v pokutovém území, 

nařízený pokutový kop bezpečně proměnil KÚDELA 1 :2 

Finální fáze 1 : 1 

18. Rychlý protiútok (7 4. min) - míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 
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(Drillbook Football Pro, software 2008) 
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18. Rychlý protiútok (74.min)- míč v držení českého týmu 
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(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Obsahová analýza 18.RP (74.min) 

A. Míč v držení soupeře (JAPONSKO) 

B. Konstruktivní odebrání míče - dříve než se ho zmocní soupeř (MAZUCH) 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 3 

C1.(4) střední obránce MAZUCH- přihrávka nohou, vnitřním nártem, prvním 

dotykem, na krátkou vzdálenost, vzad, po zemi na hráče 

Cl. (5) střední obránce ŠIMŮNEK - zpracování vnitřní stranou za nohou 

- vedení míče přímým i vnějším nártem dvěma doteky 

- přihrávka nohou, přímým nártem, třetím dotykem, na dlouhou vzdálenost, šikmo 

vpřed, vysoká před hráče 

C3. (10) pravý záložník MAREŠ - zpracování vnitřní stranou nohy 

- vedení míče vnějším i přímým nártem čtyřma doteky 

- obcházení soupeře klamavými pohyby 

D. Způsob zakončení útočné akce - individuální průnik do pokutového území 

soupeře končí nafilmovaným pádem 

Finální fáze 2:4 z pohledu českého týmu 
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19. Rychlý protiútok (7 6. min) - míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 
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(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Obsahová analýza 19.RP (76.min) 

A. Míč v držení soupeře (JAPONSKO) 

B. Konstruktivní odebrání míče - dříve než se ho zmocní soupeř (MAZUCH) 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 3 

C1.(4) střednf obránce MAZUCH- nepoveden)· odkop končí v náručí brankáře 

PETRA 

- přihrávka nohou, přímým nártem, prvním dotykem, na střední vzdálenost, šikmě 

vzad, vysoká před hráče 

Cl. (1) brankář PETR - chycení vysokého míče 

-dlouhý, vysoký, kolmý, přesný výkop (70-80m) 

C3. (9) útočnfk FENIN - zpracování hrudníkem a vnější stranou nohy na dva 

doteky 

- obcházení soupeře zády k soupeři rychlým obratem s odcloněním kolem 

bránícího soupeře dvěma doteky v pokutovém území 

D. Způsob zakončení útočné akce - po dlouhém, přesném výkopu brankáře Petra 

na nabíhajícího Fenina za obranou linii soupeře, individuální prosazení v souboji 

1: 1 s nedovoleným zákrokem japonského obránce, z nařízeného pokutového kopu 

Mareš upravuje na 2:2 

Finální fáze 1:1 z pohledu českého týmu 
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20. Rychlý protiútok (84. min) - míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 
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20. Rychlý protiútok (84. min) - míč v držení českého týmu 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Obsahová analýza 20.RP (84.mln) 

A. Míč v držení soupeře (JAPONSKO) 

B. Konstruktivní odebrání míče - odebírání vypíchnutím (ŠIMŮNEK) 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 2 

C1.(5) střední obránce ŠIMŮNEK - vedení míče přímým nártem šesti doteky 

- obcházení soupeře v čelném postavení změnou rychlosti a směru dvěma doteky 
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- přihrávka nohou, vnitřním nártem, na střední vzdálenost, kolmo vpřed, po zemi 

před hráče 

Cl. (18) útočník PEKHART - hra bez míče 

- obcházení soupeře 

D. Způsob zakončení útočné akce - nepřesná finální fáze, neúspěšně podstoupený 

souboj 1: 1 v podání Pekharta v útočném pásmu, zastaven pravidly povoleným 

způsobem (skluzem japonského obránce) 

Finální fáze 1 : 1 z pohledu českého týmu 

21. Rychlý protiútok (89.min) - míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 
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21. Rychlý protiútok (89.min)- míč v držení českého týmu 
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(Drillbook Football Pro, software 2008) 
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Obsahová analýza 2I.RP (89.min) 

A. Míč v držení soupeře (JAPONSKO) 

B. Konstruktivní odebrání míče - dříve než se ho zmocní soupeř (ŠIMŮNEK) 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 3 

Cl. (5) střední obránce ŠIMŮNEK - přihrávka nohou, vnitřním nártem, prvním 

dotykem, na střední vzdálenost, šikmě vpřed, vysoká na hráče 

C2. (9) útoěnfk FENIN - zpracování hrudníkem, hlavou a vnější stranou nohy 

třemi doteky 

- obcházení soupeře v čelném postavení změnou směru (klamavé pohyby) 

- vedení míče přímým nártem třemi doteky 

- přihrávka nohou, vnitřním nártem, sedmým dotykem, na krátkou vzdálenost, do 

strany, po zemi před hráče 

C3. (12) levý záložník JANDA - vedení míče, přímým nártem, dvěma doteky 

D. Způsob zakončení útočné akce- technická chyba Jandy ve vyložené brankové 

příležitosti, český tým získal výhodu zahrávání rohového kopu 

Finální fáze 4:4 z pohledu českého týmu 

Zóna konstruktivního získání míče - tab. č. 4 

Zóna Obranná zóna Střední zóna Útočná zóna 
konstruktivního 

získáni míče 

CetnostRP 42.min 17.min 50.min 
(minutáž v utkánO 76.min 74.min 72.min 

84.min 89.min 

t erm pros or ve em -a. c. 
Kombinace prostorů 

Herní Křídelní prostor Střed hřiště Kř + Stř 
prostor Stř + Kř 

vedení RP 

Cetnost RP 17.min 
(minutáž 72.min 42.min 
v utkánO 76.min 50.min 

74.min 
84.min 
89.min 
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p ~ ocet prz rave v b ~ 6 - ta. c. 

Počet 

přihrávek o 1-2 3-4 5-6 
v RP 

Cetnost 17.min 
RP 50.min 74.min 42.min 

(minutáž 72.min 76.min 
v utkáni) 84.min 

89.min 

Typologie průběhu analyzovaných RP 
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(Drillbook Football Pro, software 2008) 

3.4.5 Česká republika- Španělsko 1:1, na penalty 4:3 
Rozestavení České republiky 

~·;~ 

•· 
S~J. ICI 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 
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Akce soupeře před konstruktivním ziskem míče - tab. č. 1 

Standardní 
Rychlý Postupný Standardní situace Presink Odražený 

Způsoby protiútok útok situace - míč 

vedení - (volný 
ÚF (vhazováni, přimý kop, 

soupeřem rohový kop) nepřimý 

volný kop) 
Cetnost 

RP 25.min 79.min 
(minutáž 51 .min 
v utkání) 

Činnostní obsah RP a doba trvání RP - tab. č. 2 

Dlouhý 
Činnostní Kombinace Kombinace (diagonální) Akce v Individuální Založení 
obsah RP rychlých rychlého míč ki'idelnim vedení akce výkopem, 

přihrávek driblinku a z hlouby prostoru 1:1,1:2,1:3 výhozem 
přihrávky pole za s centrem ... brankáře 

obranu 
soupeře 

Cetnost 
RP 25.min 79.min 

(minutáž 51.min 
v utkánO 

Doba 8,2s 
trvání RP 7,5s 3,9s 

(sec) 

Finální fáze RP - tab. č. 3 

Standardní Jiné .. Postavení Nepřesná 

Způsoby Vstřelení Vyložená Střela na situaci mimo hru finální fáze 
ukončeni branky branková branku - - před 

RP příležitost - (ze které (neodpískaný pokutovým 
(mimo padla evidentní územím 

branku) branka) pokutový kop) soupeře 

Cetnost 
RP (79.min) 25.min 

(minutáž v 5l.min 
utkáni) 
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2 2. Rychlý protiútok (2 5. min) - míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 
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22. Rychlý protiútok (25.min)- míč v držení českého týmu 
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(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Obsahová analýza 22.RP (25.mln) 

A. Míč v držení soupeře (ŠP ANĚLSKA) 

B. Konstruktivní odebrání míče - odebrání zachycením přihrávky (KUBÁŇ) 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 3 

Cl. (12) levý záložnfk JANDA - zpracování vnitřní stranou nohy 

- přihrávka nohou, vnějším nártem, druhým dotykem, na krátkou vzdálenost 

kolmo vpřed, po zemi na hráče 
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C2. (9) útočník FENIN -přihrávka nohou, vnějším nártem, prvním dotykem 

na krátkou vzdálenost do strany, po zemi na hráče 

C3. (12) levý záložník JANDA - zpracování vnitřní stranou nohy 

- vedení míče přímým nártem čtyřmi dotyky 

D. Způsob zakončení útočné akce - pronikající Janda zastaven za cenu 

nedovoleného zákroku a získání standardní situace v útočném pásmu 

Finální fáze 2:5 z pohledu českého týmu 

23. Rychlý protiútok (51. min) - míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 

23. Rychlý protiútok (51.min)- míč v držení českého týmu 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 
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Obsahová analýr.a 23.RP (5l.min) 

A. Míč v držení soupeře (ŠP ANĚLSKO) 

B. Konstruktivní odebrání míče - odebrání míče v bočném postavení, když ho má 

soupeř pod kontrolou (SUCHÝ) 

C. Sled herních činností jednotlivců v rvchlém protiútoku 4 

Cl. (17) defenzivní záložník SUCHÝ - přihrávka nohou, přímým nártem, 

prvním dotykem, na krátkou vzdálenost do strany, po zemi na hráče 

Cl. (19) střední záložník KALOUDA - zpracování vnitřní stranou nohy 

- přihrávka nohou, vnitřním nártem, druhým dotykem, na krátkou vzdálenost, po 

zemi na hráče 

C3. (17) defenzivní záložník SUCHÝ - zpracování vnitřní stranou nohy 

- přihrávka nohou, vnitřním nártem, druhým dotykem, na dlouhou vzdálenost, 

vysoká před hráče 

C4. (9) útočník FENIN - hra bez míče 

- zpracování vnitřní stranou nohy 

- vedení míče přímým i vnitřním nártem dvěma dotyky 

D. Způsob zakončení útočné akce - získání autového vhazování v útočném pásmu 

Finální fáze 1:2 

24. Rychlý protiútok (79. min) - míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 
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(Drillbook Football Pro, software 2008) 
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24. Rychlý protiútok (79.min)- míč v držení českého týmu 

·,5 .. --· 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Obsahová analýza 24.RP (79.min) 

A. Míč v držení soupeře (ŠP ANĚLSKO) 

B. Konstruktivní odebrání míče - odebrání v bočním postavení zachycením 

přihrávky (JANDA) 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 1 

Cl. (12) levý záložník JANDA- zpracování vnitřní stranou nohy 

- vedení míče přímým nártem třemi dotyky 

- střelba po vedení čtvrtým dotykem, ze střední vzdálenosti, pravou nohou, 

vnějším nártem 

D. Způsob zakončení útočné akce - ve výhodné pozici (přečíslení) střílí nepřesně 

Janda vedle španělské branky 

Finální fáze 3:2 z pohledu českého týmu 

Zóna konstruktivního získání míče - tab. č. 4 

Zóna Obranná zóna Střední zóna Útočná zóna 
konstruktivního 

získání míče 
Cetnost RP 25.min 79.min 

(minutáž v utkání) 5l.min 
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Herní prostor vedeni RP - tab. č. 5 

Kombinace prostorů 
Herní prostor Křídelní prostor Střed hřiště Kř + Stř 

vedení RP Stř + Kř 

CetnostRP 25.min 
(minutáž v utkání) 79.min 51.min 

Počet přihrávek v RP - tab. č. 6 

Počet 

přihrávek v o 1·2 3-4 5·6 1·8 8 a více 
RP 

četnost RP 
(minutáž 79.min 5l.min 25.min 
v utkání) 

Typologie průběhu analyzovaných RP 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 
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3.4.6 Česká republika - Rakousko 2:0 
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(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Akce soupeře před konstruktivním ziskem míče - tab. č. 1 

Standardní 
Způsoby Rychlý Postupný Standardní situace 
vedení protiútok útok situace (volný 

ÚF (vhazování, přfmýkop, 

soupeřem rohový kop) nepřímý 

volný kop} 
četnost 

RP 
(minutáž 
v utkání) 

Činnostní obsah RP a doba trvání- tab. č. 2 

Dlouhý 
Činnostní Kombinace Kombinace (diagonální) Akce v 
obsah RP rychlých rychlého míč zhlouby křídelním 

přihrávek driblinku a pole za obranu prostoru 
přihrávky soupeře s centrem 

Cetnost 44.min 
RP 

(minutáž 
v utkání) 

Doba 9,8s 
trvání RP 

(sec) 

86 

Presink Odražený 
míč 

2.min 
44.min 

Individuální Založení 
vedení akce výkopem, 
I :1,1:2,1 :3 ... výhozem 

brankáře 

3.min 

12,4s 



Finální fáze - tab. č. 3 

Standardní Jiné .. Postavení Nepřesná 

Způsoby Vstřelení Vyložená Střela situaci mimo hru finální fáze 
ukončení branky branková na - - před 

RP příležitost branku (ze které (neodpískaný pokutovým 
- padla evidentní územím 

(mimo branka) pokutový kop) soupeře 

branku) 
Cetnost 44.min (3.min) 

RP 
(minutáž 
v utkání) 

25. Rychlý protiútok (J.min) - míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 
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25. Rychlý protiútok (3.min) - míč v držení českého týmu 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Obsahová analýza 25.RP (3.min) 

A. Míč v držení soupeře (RAKOUSKO) 

B. Konstruktivní odebrání míče- dříve než se ho zmocní soupeř (Janda) 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 1 

Cl. (9) útočník Fenin - vedení míče přímým nártem 

- obcházení soupeře prohozením 

D. Způsob zakončení útočné akce - individuální průnik Fenina je zastaven 

nedovoleným zákrokem u pokutového území, z následné standardní situace se 

český tým ujal vedení 1 :0 

Finální fáze 1 : 1 
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26. Rychlý protiútok (44.min) - míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 
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26. Rychlý protiútok ( 44. min) - míč v držení českého týmu 

.... 
4 

5 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Obsahová analýza 26.RP (44.min) 

A. Míč v držení soupeře (RAKOUSKO) 

B. Konstruktivní odebrání míče- dříve než se ho zmocní soupeř (Kalouda) 

C. Sled herních činností jednotlivcú v rychlém protiútoku 4 

Cl. (9) útočník Fenin - zpracování vnitřní stranou nohy 
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- přihrávka nohou, vnitřním nártem, druhým dotykem na krátkou vzdálenost, do 

strany, po zemi na hráče 

Cl. (13) levý zálolnfk Miěola - zpracování vnitřní stranou nohy 

-přihrávka nohou, vnějším nártem, třetím dotykem na krátkou vzdálenost, kolmo 

vpřed před hráče 

C3. (19) střednf záložník Kalouda - přihrávka v otočce z prvního doteku na 

hráče 

C4. (12) pravý záložník Janda - střela z prvního doteku uvnitř pokutového 

území 

D.Způsob zakončení útočné akce - kombinace krátkých přihrávek je zakončena 

střelou do míst stojícího brankáře 

Zóna konstruktivního zisku míče - tab. č. 4 

Zóna konstruktivního Obranná zóna Střední zóna Útočná zóna 
získání míče 

Cetnost RP 3.min 
(minutáž v utkání) 44.min 

Herní prostor vedeného RP- tab. č. 5 

Kombinace 
Herní prostor Křídelní prostor Středem hi'iště prostorů 

vedeného RP Kř+ Stř 

Stř+ Kř 

Cetnost RP 3.min 44.min 
(minutáž 
v utkání) 

Počet přihrávek v RP- tab. č. 6 

Počet pi'ihrávek 
v RP o 1-2 3-4 5-6 7-8 8 a více 

Cetnost RP 
(minutáž 3.min 44.min 
v utkáni) 
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Typologie průběhu analyzovaných RP 
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(Drillbook Football Pro, software 2008) 

3.4. 7 Česká republika - Argentina 1 :2 

Rozestavení České republiky 
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(Dríllbook Football Pro, software 2008) 
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Akce soupeře před konstruktivním ziskem míče - tab. č. 1 

Standardní 
Zpfisoby Rychlý Postupný Standardní situace Presink Odražený 
vedení protiútok útok situace - míč 

ÚF - (volný 
soupeřem {vhazování, přímý kop, 

rohový kop) nepřímý 

volný kop) 
Cetnost 

RP 7.min 44.min 58.min 
(minutáž 38.min 
v utkání) 

Činnostní obsah RP a doba trvání RP - tab. č. 2 

Dlouhý 
Činnostní Kombinace Kombinace (diagonální) Akce v Individuální Založení 
obsah RP rychlých rychlého míč křídelním vedení akce výkopem, 

přihrávek driblinku a zhlouby prostoru 1:1,1:2,1:3 výhozem 
přihrávky pole za s centrem ... brankáře 

obranu 
soupeře 

Četnost 
RP 38.min 44.min 7.min 

(minutáž 58.min 
v utkání) 

Doba 12,9sec 
trvání RP 9,3sec 7,3sec 15,5sec 

(sec) 

Finální fáze RP- tab. č. 3 

Standardní Jiné .. Postavenf Nepřesná 

Způsoby Vstřelení Vyložená Střela na situaci mimo hru finální fáze 
ukončení branky branková branku - - před 

RP příležitost - (ze které (neodpískaný pokutovým 
(mimo padla evidentní územím 

branku) branka) pokutový kop) soupeře 

Cetnost (7.min) 
RP (58.min) 38.min 44.min 

(minutáž 
v utkání) 
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27. Rychlý protiútok (7.min) - míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 

27. Rychlý protiútok (7.min) - míč v držení českého týmu 

t ' • 
15". 

* .. 1tt• .. 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Obsahová analýz.a 27.RP (7.min) 

A. Míč v držení soupeře (ARGENTINA) 

B. Konstruktivní odebrání míče - odebrání míče skluzem (ŠIMŮNEK) 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 5 

Cl. (19) střednf záložník KALOUDA - vedení míče přímým nártem šesti doteky 

- přihrávka nohou, přímým nártem, sedmým dotekem na krátkou vzdálenost, do 

strany, po zemi za hráče 

93 



C2. (13) levý záložník MIČOLA - pohyb bez míče 

- zpracování vnitřní stranou nohy 

- přihrávka nohou, vnitřním nártem, druhým dotykem, na krátkou vzdálenost, 

šikmě vpřed, po zemi na hráče 

- pohyb bez míče 

C3. (9) útoěnfk FENIN - zpracování vnitřní stranou nohy 

- vedení míče přímým nártem třemi doteky 

- přihrávka nohou, přímým nártem, čtvrtým dotykem, na krátkou vzdálenost, 

šikmě vpřed, polovysoká na hráče 

C4. (13) levý záložník MIČOLA - zpracování vnitřní stranou nohy 

- přihrávka nohou, přímým nártem, druhým dotykem, na střední vzdálenost, 

šikmě vpřed, vysoká před hráče 

C5. (9) útoěnfk FENIN - střelba hlavou prvním dotykem ze střední vzdálenosti 

D. Způsob zakončení útočné akce - akce zakončena ve složité pozici nerazantní 

hrou hlavou 

Finální fáze 3:4 z pohledu českého týmu 

28. Rychlý protiútok (38. min) - míč v držení českého týmu 
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(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Obsahová analýza 28.RP (38.min) 

A. Míč v držení soupeře (ARGENTINA) 

B. Konstruktivní odebrání míče - rychle rozehraná standardní situace (MAZUCH) 
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C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 5 

Cl. (4) stfední obránce MAZUCH- přihrávka nohou, přímým nártem, prvním 

dotykem, na dlouhou vzdálenost, kolmo vpřed, vysoká na hráče 

Cl. (9) útočník FENIN - přihrávka hlavou, prvním dotykem, na krátkou 

vzdálenost, vzad, polovysoká na hráče 

C3. (10) pravý záložnik MAREŠ - zpracování vnitřní stranou nohy 

- přihrávka nohou, vnitřním nártem, druhým dotykem, na krátkou vzdálenost, do 

strany, polovysoká na hráče 

C4. (15) útočnfk STŘEŠTíK - přihrávka nohou, vnitřním nártem, prvním 

dotykem, na dlouhou vzdálenost, šikmě vpřed, vysoká před hráče 

C5. (9) útočník FENIN - pohyb bez míče 

-faulován 

D. Způsob zakončení útočné akce- pronikající Fenin zastaven v útočném pásmu 

nedovoleným způsobem 

Finální fáze 1 :2 z pohledu českého týmu 

29. Rychlý protiútok (44.min) -míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

95 



29. Rychlý protiútok (44min) - míč v držení českého týmu 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Obsahov4 analýza 29.RP (44.min) 

A. Míč v držení soupeře (ARGENTINA) 

B. Konstruktivní odebrání míče - dříve než se ho zmocní soupeř (KALOUDA) 

C. Sled herních činností jednotlivců v rychlém protiútoku 4 

Cl. (19) střední záložník KALOUDA - zpracování vnitřní stranou nohy 

- přihrávka nohou, vnitřním nártem, druhým dotykem, na krátkou vzdálenost, 

šikmě vpřed, po zemi na hráče 

C2. (13) levý záložník MIČOLA - zpracování vnější stranou nohy 

- vedení míče přímým nártem čtyřmi dotyky 

-obcházení soupeře vnějším nártem změnou směru 

- vedení míče přímým nártem dvěma doteky 

- přihrávka nohou, vnitřním nártem, na krátkou vzdálenost, do strany, po zemi na 

hráče 

C3. (9) útočnik FENIN - zpracování vnitřní stranou nohy 

- přihrávka nohou, vnitřním nártem, druhým dotykem, na střední vzdálenost, do 

strany, po zemi před hráče 

C4. (10) MAREŠ pravý záložník - přihrávka nohou, vnitřním nártem, prvním 

dotykem, na střední vzdálenost, šikmě vpřed, vysoká 

D. Způsob zakončení útočné akce - nepřesná finální akce Mareše (nepovedený 

centr z pravé strany) 
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Finální fáze 4:5 z pohledu českého týmu 

30. Rychlý protiútok (58. min) - míč v držení soupeře - akce před konstruktivním 

ziskem míče 

.. \ 
' - -5 

30. Rychlý protiútok (58. min) - míč v držení českého týmu 

I 
~; 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Obsahová analýza 30.RP (58.min) 

A. Míč v držení soupeře (ARGENTINA) 

B. Konstruktivní odebrání míče -když už ho má soupeř pod kontrolou (FENIN) 

C. Sled herních činností jednotlivcu v rychlém protiútoku 2 

Cl. (9) útočník FENIN- vedení míče přímým nártem dvěma doteky 
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- přihrávka nohou, vnějším nártem, třetím dotykem, na krátkou vzdálenost, do 

strany, po zemi za hráče 

C2. (19) střední záložník KALOUDA - zpracování vnější stranou nohy 

- střelba nohou, přímým nártem, druhým dotykem, ze střední vzdálenosti, po zemi 

D. Způsob zakončení útočné akce - střela z těžké pozice z hranice velkého 

pokutového území končí vedle argentinské branky 

Finální fáze 3:4 z pohledu českého týmu 

Zóna konstruktivního získání míče - tab. č. 4 

Zóna Obranná zóna Střední zóna Útočná zóna 
konstruktivního 

získáni míče 
CetnostRP 7.min 

(minutáž v utkání) 38.min 58.min 
44.min 

Herní prostor vedení RP - tab. č. 5 

Kombinace prostorů 
Herní prostor Kffdelnf prostor Středem hřiště Kř+ Stř 

vedení RP Stř+ Kř 

Četnost RP 7.min 
(minutáž 38.min 44.min 
v utkání) 58.min 

Počet přihrávek v RP- tab. č. 6 

Počet přihrávek 
v RP o 1-2 3-4 5-6 7-8 8 a více 

Četnost RP 7.min 
(minutáž 58.min 38.min 
v utkáni) 44.min 
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4 Diskuse 

V této kapitole se zaměříme na celkové zhodnocení výsledků této práce, 

vzájemnou komparací vypovídajících hodnot a především tak navrhnout aplikační 

přístupy pro využití v tréninkovém procesu v interakci s dějem utkání. 

4.1 Zhodnocení výsledků 

Výsledky jsou zpracovány ze všech sedmi utkání, které český tým na turnaji 

odehrál. Počet rámcových protiútoků se zastavil na čísle 30. Nejčastějšími akcemi 

soupeře před konstruktivním ziskem míče (výsledky tab. č. 1) je postupný útok 

(26,7%) a presink ČR (26,7%), vysoké výpovědní položky zaznamenal i rychlý 

protiútok po standardní situaci soupeře ( 16,7% ). Činnostní obsah z pohledu této 

práce představoval jeden z hlavních atributů k sestavení tréninkových kategorií. 

Výsledky tab. č. 2 potvrdily prvenství v realizaci kombinace rychlých přihrávek a 

driblinku (40%), následoval sled rychlých přihrávek ( 20%). Dále pak dlouhá, 

diagonální přihrávka za obranu soupeře na nabíhajícího hráče (13,4%) či 

individuální průnik (16,7%). Finální fáze (výsledky tab. č. 3) poukázala na 

zajímavé výpovědrií hodnoty. Největším překvapením byla absence vstřelené 

branky. Tři branky padly po standardní situaci (10%), které předcházel RP 

zastavený nedovoleným způsobem ze strany soupeře. Opětovně se český tým 

rychlým protiútokem dostával do vyložených brankových příležitostí (26,7%). 

Časové hledisko bylo závislé především na lokalizaci KZM a způsobu vedení RP. 

Rozmezí od 3 sec. do 16 sec. V zónách KZM (výsledky tab. č. 4) dominovala 

střední (46,7%), před obrannou a v závěru se nacházela zóna útočná. Logické 

vysvětlení je nasnadě, český tým vycházel ze zajištěné defenzívy a často vytvořil 

aktivní blok okolo středové čáry. Z hlediska samotného prostorového využití 

(výsledky tab. č. 5) jsou jednoznačně dominantní kombinace prostoru křídelního a 

středu hřiště. Počty přihrávek (výsledky tab. č. 6) v RP mají nejčastější zastoupení 

v rozmezí 1-4. Každý typologicky odlišný způsob realizace rychlého protiútoku 

má svá specifika. V kombinaci rychlých přihrávek a driblinku je charakteristické 

hledisko, technicky zvládnuté provedení v maximální rychlosti, kterým se 

vyznačují hráči nejvyšší výkonnostní úrovně. Výhodou RP založeného na dlouhé, 

diagonální přihrávce je překonání velkého prostorového úseku a využití 

vzniklých míst v obraně soupeře. Tato přihrávka má své opodstatnění v době, kdy 
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správně nabíhajícího spoluhráče nezpomaluje a směřuje do volného prostoru, 

nejlépe pak za obrannou linii soupeře. Prakticky totožné jsou akce založené 

dlouhým výkopem brankáře. Bez načasovaného, přímočarého, rychlostního 

náběhu jsou tyto typy RP prakticky nerealizovatelné. Uskutečňované individuální 

průniky jsou úspěšné v době, kdy splňují některé znaky (odvaha, sebevědomí, 

technika, kreativita, rychlost) provedení. 

Niže jsou uvedeny celkové výsledky zpracované ze všech 30 rychlých 

protiútoků. Výsledky jsou zapsány nejdříve v početním vyjádření z celkového 

počtu RP a následně v procentuelním výpovědním ukazateli. 

Akce soupeře před konstruktivním ziskem mfěe 

(yýsledky) - tab. ě. 1 

Standardní 
Způsoby vedeni Rychlý Postupný Standardní situace 

RP soupeřem protiútok útok situace -
- (volný 

(vhazování, přúnýkop, 

rohový kop) nepřúný 

volný kop) 

Četnost RP 4 8 5 1 
(procentuální 
vyjádřeni) 

13,4o/o 26,7°/o 16,7°/o 3,3o/o 

Presink 

8 
26,7°/o 

Činnostní obsah RP a doba trvání RP (výsledky)- tab. ě. 2 

Činnostní Kombinace Kombinace 
Dlouhý 

(diagonální) Akce v Individuální 
obsah RP rychlých rychlého míč zhlouby křídelním vedení akce 

přihrávek driblinku a pole za prostoru I: 1,1:2,1 :3 ... 
přihrávky obranu s centrem 

soupeře 

CetnostRP 
(procentuální 6 12 4 1 5 
vyjádřeni) 20% 40% 13,4% 3,3% 16,7% 

Doba trvání 
RP {sec) 
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Odražený 
míč 

4 

13,3% 

Založení 
výkopem, 
výhozem 
brankáře 

2 
6,7% 



Způsoby 

ukončeni RP 

Cetnost RP 
(procentuální 
vyjádřeni) 

Vstřeleni 
branky 

o 
o% 

Finální fáze RP 

{výsledky) - tab. ě. 3 

Vyložená Střela na 
branková branku 
příležitost -

(mimo 
branku) 

8 5 
26,7% 16,7% 

Standardní 
situaci 

-
(ze které 

padla 
branka) 

7-23,3% 
3-10% 

Zóna konstruktivnfho získání míče 

{výsledky) - tab. ě. 4 

.. 

Zóna konstruktivního Obranná zóna Střední zóna 
zfskánf miče 

Cetnost RP 12 14 
(procentuální 
vyjádřeni) 

40% 46,7% 

Jiné .. Postavenf 
mimo hru 

-
(neodpfskaný 

evidentní 
pokutový kop) 

1-3,3o/e 
1-3,3% 

Útočná zóna 

4 
13,3% 

Hemf prostor vedení RP {výsledky) -tab. ě 5 

Kombinace 
Herní prostor Křídelní prostor Středem hřiště prostorů 

vedeni RP Kř+ Stř 

Stř+ Kř 

CetnostRP 
(procentuální 3 7 20 
vyjádřeni) 10% 23,3% 67% 

Poěet přihrávek v RP {výsledkY) - tab. č. 6 

Počet 

přihrávek o 1-2 3-4 5-6 7-8 8 a vice 
v RP 

CetnostRP 
(procentuální 5 14 9 1 o o 
vyjádřeni) 16,7% 46,7% 30°/o 3,3% 

4.2 Aplikační přístupy pro využití v tréninkovém procesu 

Nepřesná 

finální fáze 
před 

pokutovým 
územím 
soupeře 

5 
16,5% 

Zpracované výsledky ukázaly, jak}-m způsob český tým realizoval rychlé 

protiútoky v daných zápasech. Z tohoto hlediska jsem vytvořil aplikační modely 

použitelné v tréninkovém procesu. Cvičení byla selektována do čtyř kategorií. 

První kategorií jsou cvičení zahájené činností brankáře, která jsou často 

v tréninkovém procesu opomíjena. Jedná se o rychlou distribuci výkopem nebo 
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výhozem míče po chycení střely či centru. Tato činnost se ukázala na turnaji jako 

velmi efektivní. Technická vyspělost českého brankáře Petra, měla za následek 

vznik několika velmi nebezpečných situací pro obranu soupeře. Druhá kategorie 

sestavených cvičení nachází podstatu v dlouhé, diagonální přihrávce za obranu 

soupeře na nabíhajícího útočníka. Dlouhá, načasovaná, do volného prostoru 

směřující přihrávka vytváří problémy každé obraně na různé výkonnostní úrovni. 

Třetím hlediskem pro určení kategorie cvičení je číselná převaha (tzn. přečíslení). 

Situace přečíslení vyplývající z průběhu hry jsou jedním z rozhodujících faktorů 

podílející se na konečné podobě výsledku. Závěrečná skupina je inspirována 

kombinací rychlých, časovaných přihrávek s využitím volných prostorů. 

Modely jednotlivých cvičení jsou řazené do jednoduchých na sebe navazujících 

individuálních činností jednotlivce. Nácvik lze uzpůsobit dle výkonnostní 

vyspělosti hráčů od jednoduchých až po složitější vazby celého týmu. V 

aplikačních postupech bylo prvním a především nejzákladnějším hlediskem 

vytvořit prostá cvičení, u kterých je velmi jednoduché složitost zvyšovat různými 

tréninkovými prvky či metodami. 

Vytvořená cvičení vycházejí z RP, které český tým realizoval v samotném utkání. 

Faktory ovlivňující negativním způsobem práci lze hledat v možném zkreslení 

televizního záznamu, tedy omezení zorného pole jen v rámci kamerového záběru. 

4.2.1 Cviěení zaměřena na založení rychlého protiútoku výhozem či 
výkopem brankáře 

Tréninkové eviěenf 1 (námět v 6.RP) 

Cíl eviěení: zdokonalení přesnosti založení RP výkopem, výhozem brankáře na 

nabíhajícího hráče 

Organizace: - v každé brance jeden brankář 

- hráči rozděleni do dvou skupin 

- míče rozděleny do branek či za brankovou čarou 

-hráči se vracejí do výchozích pozic v poklusu a po obvodě hřiště 

Úkol:- výkop, výhoz do prostoru (Al) na nabíhajícího hráče (A2) 

- rychlé zakončení 

-zakončující hráč se zařazuje do protilehlého zástupu 

-totožná situace z druhé strany 
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Modif"Ikace:- zařazení bránícího hráče situace 1: 1 (pasivní,aktivní bránění) 

- soutěž družstev v počtu nastřílených branek 

·přizpůsobení prostorové realizaci dle záměru (zatížení) TJ 

Metoda: vysvětlení, ukázka, korekce 

Čas: 1 0-15min 

Tréninkové cvičeni 2 (námět v S.RP) 

Cíl cvičeni: zdokonalení přesnosti založení RP výhozem či výkopem brankáře po 

chycení střely 

Organizace: - v každé brance jeden brankář, výměna 

- hráči rozděleni do trojic 

- hráči s míčem na Al 

- dostatečný odpočinek (116) 

-hráči se vracejí do výchozích pozic v poklusu po obvodě hřiště 

Úkol: - hráč Al zakončuje střelou do ruky brankáře 

- výhoz do prostoru na nabíhajícího hráče (A3) 

- hráč A2 náběh, rychlé vedení za kuželem časovaná přihrávka do výseče 

- hráč A3 náběh, vedení a zakončení před pokutovým územím 

- hráči se do výchozích pozic v poklusu a po straně hřiště 

-hráči se střídají na stanovištích Al - A2- A3 
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Modif'Jkace: - soutěž družstev (trojice) v počtu nastřflených branek 

- přizpůsobení prostorové realizaci (zmenšení nebo zvětšení plochy 

hřiště) dle záměru TJ 

Metoda: vysvětlení, ukázka, korekce 

Čas: I 0-15min 

Tréninkové cvičeni 3 (námět v 8.RP) 

Cíl cvičeni: zdokonalení přesnosti založení RP výhozem brankáře po chycení 

centru a vedení RP v křídelním prostoru 

Organizace:- v každé brance jeden brankář, výměna 

- hráči rozděleni do trojic 

-dostatečný odpočinek (1/6) 

- hráči se vracejí do výchozích pozic v poklusu a po obvodě hřiště 

Úkol:- brankář chytá centrovaný míč a rychle rozehrává na nabíhajícího 

hráče 

- výhoz do prostoru na nabíhajícího hráče 

hráč Al náběh, rychlé vedení za kuželem kolmá přihrávka, náběh 

na narážečku a zakončení (zadní tyč) 

- hráč A2 narážečka max. dva doteky, náběh do prostoru, centr 

- hráč A3 rychlé otočení přihrávka do prostoru, zakončení (náběh 

na první tyč) 
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- hráči se střídají na stanovištích Al - A2 - A3 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 
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Modifikace: soutěž družstev (trojice) v počtu nastřílených branek 

- možno provedení zrcadlové metody 

- zařadit do cvičení obránce (pasivní, aktivní bránění) 

- přizpůsobení prostorové realizaci (zatížení) dle záměru TJ 

Metoda: vysvětlení, ukázka, korekce 

Čas: I O-I S min 

4.2.2 Cvičení zaměřena na dlouhou, diagonální přihrávku za obranu 
soupeře 

Tréninkové cviěenf 4 (námět v 3.RP) 

Cíl cviěení: zdokonalení přesnosti založeni RP dlouhou, diagonální přihrávkou 

za obranu soupeře 

Organizace: - v brance jeden brankář, výměna 

- hráči rozděleni do čtveřic 

-dostatečný odpočinek (1/6) 

- hráči se vracejí do výchozích pozic v poklusu a po obvodě hřiště 

Úkol: - hráč Al krátké vedení míče, přihrávka na A2- A2 prvním dotykem na 

A3 - A3 max. dva doteky a dlouhá vysoká přihrávka do prostoru na A4 

A4 - pozor na ofsajdové postavení - rychlé zakončení 
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- hráči se střídaj í na stanovištích Al - A2 - A3 - A4 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Modif"Jkace: - soutěž družstev (čtveřic) v počtu nastřílených branek 

- možno provedení zrcadlové metody 

- zařadit do cvičení obránce A2 (pasivní, aktivní bránění) 

- přizpůsobení prostorové realizaci dle záměru (zatížení) TJ 

Metoda: vysvětlení, ukázka, korekce 

Čas: 10-15min 

Tréninkové cvičeni 5 (námět v 12.RP) 

Cil cvičení: zdokonalení přesnosti založení RP dlouhou, diagonální přihrávkou 

za obranu soupeře 

Organizace: - v brance jeden brankář, výměna 

- hráči rozděleni do dvojic 

- dostatečný odpočinek (116) 

- hráči se vracejí do výchozích pozic v poklusu a po obvodě hřiště 

Úkol: - hráč Al krátké rychlé vedení míče, vysoká, diagonální přihrávka do 

vyznačené výseče 

- hráč A2 koordinační cvičení, časovaný náběh do vyznačeného prostoru, 

rychlé zakončení 

-hráči se střídaj í na stanovištích Al A2 
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A1 

(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Modif"lkace:- možno provedení zrcadlovou metodou 

- zařadit do cvičení obránce A3 (pasivní, aktivní bránění) 

- přizpůsobení prostorové realizaci dle záměru (zatížení) TJ 

Metoda: vysvětlení, ukázka, korekce 

Čas: 10-15min 

Tréninkové cviěenf 6 (námět v 18.RP) 

CO cviěenf: zdokonalení přesnosti založení RP dlouhou, diagonální přihrávkou 

za obranu soupeře 

Organizace: - v brance jeden brankář, výměna 

- hráči rozděleni do čtveřic 

-dostatečný odpočinek (1/6) 

- hráči se vracejí do výchozích pozic v poklusu a po obvodě 

hřiště 

Úkol: - hráč A 1 vysoká, diagonální přihrávka do středu hřiště A2 

- hráč A2 zpracování a zpětná přihrávka na A3, pohyb do zakončení 

- hráč A4 náběh, zpracování, centr na A2 

- hráči se střídají na stanovištích Al - A2 - A3 - A4 
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Modifikace:- zařadit do cvičení obránce (pasivní, aktivní bránění) 

-přizpůsobení prostorové realizaci dle záměru (zatížení) TJ 

Metoda: vysvětlení, ukázka, korekce 

Čas: 10-15min 

4.2.3 Cvičení zaměřena na pfečíslení v rychlém protiútoku 

Tréninkové cvičení 7 (námět v 24.RP resp. 4.RP ) 

Cíl cvičení: řešení situace přečíslení či početní shodě v RP 

Organizace: - v každé brance jeden brankář 

hráči rozděleni do trojic, typologicky na defenzivní 

(modří) a ofenzivní (červení) hráče 

- dostatečný odpočinek 

- využita celá plocha hřiště, dvě podobná cvičení, po časovém 

interval u - výměna 

- hráči se vracejí do výchozích pozic v poklusu a po obvodě hřiště 

Úkol:- řešení herní situace 2:3, 3:3 do zakončení 

- cvičení začíná pohybem hráče s míčem 

- bránění nejprve pasivní, pak aktivní 

- hráči se střídají na pozicích 
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Modulkace:- soutěž mezi obránci a útočníky v počtu ubráněných útoků proti 

nastříleným brankám 

- přizpůsobení prostorové realizaci dle záměru (zatížení) TJ 

Metoda: vysvětlení, ukázka, korekce 

Čas:l5-20min 

4.2.4 Cvičení zaměřena na kombinaci v rychlém protiútoku 

Tréninkové cviěeni 8 (námět v l.RP) 

Cíl cviěení: řešení situace kombinací (driblink,přihrávka) v RP 

Organizace: - v brance brankář 

- hráči rozděleni do trojic u kuželů Al,A2,A3 

-dostatečný odpočinek (1/6) 

- hráči se vracejí do výchozích pozic v poklusu a po obvodě hřiště 

Úkol: - rychlá kombinace ve středu pole 

- cvičení začíná pohybem hráče s míčem 

- pomocná zpětná přihrávka od A 1 na A2 

- A2 na dva doteky na A3 

- narážečka (přihraj a běž) mezi Al a A3 

- Al zakončuje, A3 centruje 

- hráči se střídají na pozicích 
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(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Modifikace:- soutěž trojic v nastřílených brankách 

- přizpůsobení prostorové realizaci dle záměru (zatížení) TJ 

Metoda: vysvětlení, ukázka, korekce 

Čas:10-15min 

Tréninkové cvičení 9 (námět v 14.RP) 

Cíl cvičení: řešení situace kombinací ( driblink,přihrávka) v RP 

Organizace: - v brance brankář 

- hráči rozděleni do trojic u kuželů Al,A2,A3 

-dostatečný odpočinek (1/6) 

-hráči se vracejí do výchozích pozic v poklusu a po obvodě 

hřiště 

Úkol: - rychlá kombinace ve středu pole 

- cvičení začíná pohybem hráče s míčem 

- rychlé vedení hráče A 1 s časovanou přihrávkou před hráče A2 

- A2 krátké vedení a časovaná přihrávka do krajm'ho prostoru na A3 

- A3 vedení s obcházením kužele a zakončením před pokutovým územím 

- hráči se střídají na pozicích 
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(Drillbook Football Pro, software 2008) 

Modif"lk.ace:- soutěž trojic v nastřílených brankách 

-přizpůsobení prostorové realizaci dle záměru (zatížem') TJ 

-zapojení aktivně bránícího obránce v prostoru hráče A3 

Metoda: vysvětlení, ukázka, korekce 

Čas: 1 0-15min 
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5 Závěr 

Závěrem se pokusím zhodnotit subjektivně práci. Nasbírané materiály především 

z dostupné literatury a internetu posloužily k rozšířenému náhledu do problému. 

Podkladem se stal jeden z největších úspěchů samostatného českého fotbalu a tím 

je bezpochyby stříbrné účinkování českých hráčů do dvaceti let na světovém 

šampionátu v Kanadě. Naše pozornost se zaměřila komplexně na realizaci 

rychlého protiútoku. Určení hodnotících škál vedlo k přehledné analýze 

jednotlivých fází daného RP. Tímto postupem vznikl celkový obraz o obsahové 

náplni. 

Výsledky ukázaly řadu zajímavých s praxí se ztotožňujících hodnot. Jedná se 

především o strukturu, která je založena na rychlosti, jednoduchosti, přímočarosti 

provedení. Negativním překvapením je absence vstřelených branek po RP. 

Pozitivem RP je vstřelení tří branek po nedovolených zákrocích soupeře a 

následné realizaci standardní situace. 

Jedním z primárních cílu této práce bylo vytvoření aplikačních přístupů pro 

využití v tréninkovém procesu ve smyslu integrace utkání a tréninku. Model se 

podařil vytvořit a jistě napomůže k možnosti uplatnění v tréninkovém procesu. 

Velkou devízou je zvolení jednoduchých cvičení, které se mohou přizpůsobit dle 

výkonnostních možností daných týmů. 
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