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ABSTRAKT 

Název práce 

Modelové charakteristiky střeleckých situací u družstev elitní výkonnosti. 

(Model characteristics of shooting situations at the teams of elite activity.) 

Cíle práce 

Cílem je zjistit a zaznamenat na základě studia odborné literatury a sledování 

videozáznamu existenci opakujících se trendů v zakončení útočných akcí u elitních 

klubů. 

Metoda 

K získání potřebných informací bylo použito podrobné sledování videozáznamu. Použil 

jsem metodu nepřímého pozorování. Zjištěné informace byly statisticky zpracovány. 

Výsledky 

Výsledky objasňují existenci opakujících se trendů v zakončení úspěšných útočných 

akcí. Potvrdily se vytyčené hypotézy. Vstřelení branky na elitní úrovni vyžaduje nejen 

vysoký individuální výkon, ale i vysokou úroveň spolupráce všech hráčů. V rámci 

kvalitativní analýzy jsou znázorněny modelové střelecké situace aplikovatelné do 

tréninkového procesu. 

Klíčová slova 

fotbal, střelba, střelecké situace, kvantitativní a kvalitativní analýza 
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1. ÚVOD 

1.1 Zdůvodnění volby tématu 

Báječná hra, největší světová esa v akci, mohutné davy na nasvícených 

stadionech. Úžasná atmosféra a velkorysé odměny. Luxus s názvem Liga Mistrů. 

Nejlepší mužstva v této soutěži sehrají až kolem 15 zápasů. Liga Mistrů je nejkvalitnější 

klubovou soutěží na světe. Během této podívané se na hřištích v celé Evropě představují 

nejúspěšnější kluby v Evropě. Diváci a fanoušci nelitují zaplatit vysoké vstupné, aby 

mohli na vlastní oči vidět v akci takové fotbalové esa jako např. Beckham, Ronaldinho, 

Henry nebo Čech. Hráči takového formátu někdy předvádí neuvěřitelné kousky, které 

dělají Ligu Mistrů a ve všeobecnosti fotbal nejhezčí a nejpopulárnější hrou na celým 

světe, která táhne tisíce fanoušků. 

Na rozdíl od mistrovství světa nebo Evropy se Liga mistrů hraje v podstatě 

každý rok, takže je tady lepší srovnání nových trendů, které se objevují ve hře těch 

nejlepších mužstev. Tento fakt nám umožňuje najít v Lize mistrů velice obsahově 

bohatý materiál, který má po zpracování velice vysokou výpovědní hodnotu. A tento 

materiál se po zpracování může aplikovat do tréninkového procesu a může pomoci 

v problematice střelby a vytváření si střeleckých situací. 

Pro diváky je nejatraktivnější střelba a samozřejmě góly. A v Lize mistrů není o 

nádherné góly nouze. Střelba je herní činností jednotlivce již útočná akce vrcholí, a 

která také rozhoduje o jejím úspěchu. I když je střelba nezastupitelná herní činnost 

jednotlivce a rozhoduje o utkání, neexistuje mnoho materiálu, který by se zabývaly 

problematikou střelby. 
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1 ~2 Zaměření práce 

Diplomová práce je zaměřena na zjišťování nových trendů v zakončování a 

přípravě střeleckých situací proti zlepšujícím se obranám (zónových) soupeře. 

Uplatnění jednotlivých herních činností jednotlivce (individuálních a skupinových), a 

sledováni využití jednotlivých herních prostorů k vytváření střeleckých situací. 

Střelba je útočnou činností jednotlivce, kterou útočná akce vrcholí a která také 

rozhoduje o jejím úspěchu. Účinnost střelby nezávisí jen na technice, ale i na řade 

jiných faktorů, především taktických, jako např. vypracovaní vhodných střeleckých 

situací, na včasnosti střelby na výběru správného způsobu střelby. Pro sledování jsem si 

vybral nejkvalitnější klubovou soutěž na světe, která mi snad nejlépe pomůže najít nové 

trendy týkající se střelby a ve vytváření střeleckých situací. 

Nové poznatky je samozřejmě důležité přenést do praxe a aplikovat do 

tréninkového procesu. 

Důležité je dodat, že jako zdroj informací mi sloužili pouze akce, které byly 

zakončené brankou. 

Výzkumný soubor: Elitní profesionální družstva (Chelsea, Barcelona, AC Milan, 

Arsenal, Bayem, atd.) - videozáznamy vstřelených branek Liga Mistrů 2003/2004. 
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2. Teoretická část 

2.1 Teoretická východiska 

Odborné literatury, která se zabývá rozborem střelby je bohužel málo. Jediným 

příkladem, který bych zmínil je publikace od dvojice autorů Bokši a Mendlíka (1989) 

nazvaná: Střelba v kopané. Toto dílo i přes svou pokročilou dobu vydání je velice 

platným průvodcem v problematice střelby i přesto, že data, která jsou zde zachycena, 

mohou v dnešní době sloužit spíše jako informace pro fotbalové historiky. Právě 

kategoriální systém přežil všechny nové trendy a lze ho použít i v dnešní době. 

Dalším zdrojem odkud jsem čerpal podněty pro vylepšení kategoriálního 

systému byla závěrečná práce Máry(2002) s názvem: Analýza střelby v Lize Mistrů 

2001/2002. 

Pokud jsem i nadále potřeboval odborné informace, byl jsem odkázán spíše na 

časopiseckou literaturu. Právě zde publikují renomovaní autoři, jak z řad úspěšných 

trenérů tak i uznávaných odborníků. Mezi tyto odborné časopisy patří hlavně Fotbal a 

trénink a německý kolega Fussball Training. Mezi nejznámější odborníky zabývajících 

se problematikou střelby patří například Hřebík(2002), Buzek(2002) nebo ze 

zahraničních Loy (1990), Meier (2002), Lottermann (2000). 

Loy (1990) vypracoval studii, kde předložil výzkum. "Jak vstřelit v německé 

bundezlize branky". Zde analyzoval 437 branek, které byly docíleny v jarních kolech 

sezony 1988/1989. A taky články týkající se vývojových tendencí ve fotbale a analýzy 

posledního MS byly velmi inspirující. 

Lottermann (2000) zase vyhodnocuje branky na ME 2000. Přesnější analýza 

vzniku těchto branek potvrzuje několik trendů, které by měli mít přímé důsledky pro 

utváření moderního tréninku fotbalové střelby. Lottermann stanovil tyto kritériá: 

umístnění míče v brance, místo střelby, způsob střelby. 

Studie Meiera(2002) zkoumá jak a odkud se střílely branky na MS 2002. Meier 

si nejdříve diferencuje střelecké akce podle kritérii. Dál zjišťoval, zda ke střelbě dochází 

bez souboje nebo v souboji. Také bych chtěl zmínit i elektronické prameny, především 

internetové stránky evropské fotbalové asociace UEFA (www.uefa.com) a další. 
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Předtím než přistoupím k vlastnímu výzkumu bych chtěl přiblížit a definovat 

několik základních sportovních fotbalových pojmů a seznámit s problematikou střelby a 

střeleckých situací, na které je moje práce zaměřena. 

2.2 Definice základních pojmů 

2.2.1 Sportovní výkon 

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

specializovaných schopností sportovce v uvědomělé činnosti zaměřené na řešení 

pohybového úkolu, který je přesně vymezen pravidly daného sportu. 

2.3 Obsah hry 

Obsahem hry ve fotbale jsou herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní 

systémy a standardní situace. Navara, Buzek (1986) 

2.3.1 Herní činnost jednotlivce 

Podle Votíka (2005) jsou herní činnosti jednotlivce, nacvičené komplexy 

pohybových úkolů. Každá herní činnost jednotlivce má technickou a taktickou stránku a 

jejich kvalita je také ovlivněna kondiční a psychickou připraveností (emoce, motivace, 

morálka a pod.). 

Rozlišujeme herní činnosti útočné (výběr místa, přihrávaní, zpracování míče, 

vedení míče, obcházení soupeře, střelba) a obranné (obsazování hráče s míčem, 

obsazování hráče bez míče, obsazování prostoru, odebíraní míče). 

Technická stránka herních činností jednotlivce. Chápeme ji jako účelný způsob 

provedení herní činnosti, či určitého řetězce herních činností. 

Taktická stránka herních činností jednotlivce. Jedná se o výběr optimálního 

způsobu řešení herní situace v závislosti na podmínkách a průběhu hry. 
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2.3.2 Herní kombinace 

Můžeme definovat jako vědomou (záměrnou) spolupráci dvou a více hráčů 

sladěnou v prostoru a čase, s jejíž pomocí hráči uskutečňují společní taktický úkol. 

Rozlišujeme útočné a obranné herní kombinace. Votík (2005) 

2.3.3 Standardní situace 

Podle Navary a Buzka (1986) se standardní situace charakterizují jako situace, 

které navazují na každé opětovné zahájení hry. Liší se od herních situací v plynulé hře 

přesně vymezenými podmínkami, které jsou pro každý způsob znovuzahájení hry stálé, 

standardní. Rozlišujeme následující standardní situace: zahájení hry, míč rozhodčího, 

vhazování míče ze zámezí, kop od branky, přímý volný kop, nepřímý volný kop, 

rohový kop, pokutový kop. 

Tyto situace nabízejí výborné střelecké příležitosti. Útočící mužstvo má jednu 

z mála možností, kdy může dobře organizovat a provést svoji plánovanou kombinaci. 

2.4 Herní systémy 

Podle Votíka (2005) rozumíme systémem hry - způsob organizace hry družstva 

uplatňované v rámci a v podmínkách určitého rozestavění hráčů. Jsou charakterizovány 

vzájemnou dělbou práce činností a organizací součinnosti mezi jednotlivými hráči a 

řadami v průběhu utkání. 

Herní systémy rozdělujeme na Útočné -postupný útok 

- rychlý protiútok 

- kombinovaný útok 

Obranné - zónové obrany 

- osobní obrany 

- kombinované obrany 
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Ve své diplomové práci budu zkoumat akce, které jsou zakončeny brankou, to 

znamená zakončení na základě systému, postupného útoku, rychlého protiútoku nebo 

kombinovaného útoku. 

2.4.1 Útočný systém rychlého protiútoku 

Systém rychlého protiútoku je založen na co nejrychlejším proniknutí 

k soupeřově brance (2-3 přihrávky) do jeho nezorganizované obrany. Základem je 

rychlost, jednoduchost, přímočarost. Využívá momentu překvapení. 

Rozhodující je jak kvalita psychických procesů - čtení hry, herní myšlení, 

předvídaní, tak motoriky - technická úroveň, rychlost startovní a lokomoční, kondiční 

připravenost. 

Zakončení RP: Souvisí se způsobem vedení RP 

- středem hřiště (rychlým vedením míče, nebo 

naběhnutím za obránce na přihrávku mezi bránící hráče) 

- rychlým vedením a přihráváním 

- Po dlouhých kolmých přihrávkách, zakončení střelbou 

nebo přihrávkou nabíhajícímu spoluhráči 

-s požadavkem rychlosti, rozhodnosti, jednoduchosti 

-s nutnou podporou zakončujících hráčů pro případ úspěšné 

obrany soupeře - vytváří se tak možnost navázat 

postupným (kombinovaným) útokem 
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2.4.2 Útočný systém postupného útoku 

Založen na kombinační hře většího počtu hráčů při zorganizované obraně 

soupeře. Soupeřova zorganizovaná, zajištěna obrana, herní situace nedovoluje využít 

momentu překvapení. Úspěšnost podmíněna odpovídajícím výběrem místa časově a 

prostorově koordinovanou součinností, technickou a taktickou úrovní hráčů umožňující 

variabilitu kombinační hry. Variabilita hry podmíněná střídáním rytmu hry, změnou 

těžiště hry, záměrnou součinností spojenou s výměnnou hráčských funkcí, hrou 

v blocích. 

Zakončení postupného útoku: Mimořádné nároky na všechny hráče 

- přípravné kombinace pro vytváření střeleckých situací 

- volba finální přihrávky 

- zakončení řešeno individuálně nebo skupinově 

Úspěšnost řešení střeleckých situací je podmíněna: 

- rychlou a přesnou orientaci v prostoru 

- odvahou a rozhodností 

- využití klamavých pohybů, překvapivost řešení 

- schopnosti předvídat, číst hru 

- ochotu riskovat, sebedůvěru 

Útočný systém kombinovaného útoku využívá a spojuje typické struktury 

postupného útoku a rychlého protiútoku. 

2.4.3 Obranné systémy 

Obranná fáze hry začíná , když mužstvo ztratí kontrolu nad míčem a končí, když 

míč znovu získá. Základem úspěšné obranné hry je dobrá organizovanost obrany a 

cílevědomá součinnost všech hráčů kvalitně připravených po technické, taktické, 

kondiční a psychické stránce. 

13 



2.4.4 Systém zónové obrany 

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 systému zónové obrany hráč zodpovídá nejen 

za svého protihráče v prostoru, ale za celou herní situaci. 

2.4.5 Systém osobní obrany 

Klasicky pojatý systém osobní obrany, kdy každý hráč družstva bez výjimky 

osobně obsazuje určeného hráče soupeře, se v současném fotbalu téměř nevyskytuje. 

Systém osobní obrany se využívá jen krátkodobě v některých úsecích hry. Při 

přerušené hře např. při kopu od branky soupeře s cílem nedovolit soupeři získat 

vykopávaný míč nebo u rohového kopu. 

2.4.6 Systém kombinované obrany 

Tento obranný systém spojuje zásady systému osobní a systému zónové obrany. 

Základní varianty systému kombinované obrany jsou dány počtem osobně a zónově 

bránících hráčů. 

Vznik byl vyvolán nutností, co nejefektivněji obsazovat nejlepší hráče 

soupeřova týmu a zabránit jim ve spolupráci ze spoluhráči v individuálním řešení 

herních situací (Votík 2005). 
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2,.5 Charakteristika střelby 

Obecná charakteristika střelby 

Střelba je útočnou činností jednotlivce, kterou útočná akce vrcholí a která také 

rozhoduje o jejím úspěchu. 

Podle Votíka (2001) je střelba faktorem, který rozhoduje nejen o úspěšnosti 

útočné fáze, ale celého utkání. Technická stránka střelby má být co nejvíce 

zautomatizovaná, stabilizovaná, ale na druhé straně současně velice přizpůsobivá, 

proměnlivá a pružná s ohledem na specifika každé herní situace. Taktická stránka je 

limitována rozvojem taktických schopností a vědomostí, významnou roli hraje taktické 

myšlení, které se projevuje schopností rychle vnímat, zpracovat a hodnotit informace, 

které jsou rozhodující pro řešení herní situace. 

Účinnost střelby závisí na dokonalém osvojení techniky střelby a to pokud 

možno všemi hráči týmu. Důležitá je schopnost hráčů vypracovat vhodné střelecké 

situace. 

2.5.1 Faktory ovlivňující kvalitativní i kvantitativní charakteristiky střelby 

Technická připravenost 

Dokonalé zvládnutí techniky střelby je neJen předpokladem ke správnému 

časoprostorovému impulsu, ale současně určuje přesnost střelby. Efektivita technik 

střelby vychází z vlastní herní situace, to je ze vztahu střílejícího hráče k okamžité 

poloze míče, kterou zaujme vůči brance a brankaři, z postavení na hřišti a to jak 

z vlastního, tak spoluhráčů i soupeře. Vysoká úroveň techniky a její stabilita umožňuje 

prudkou a přesnou střelu v koordinačně náročných podmínkách. 

15 



Taktická připravenost 

Úspěšnost střelby je závislá i na správném a rychlém zhodnocení herní situace a 

jejího dalšího vývoje. Jedná se o výběr optimálního místa a časového okamžiku střelby, 

volbou mezi střelou a přihrávkou spoluhráči v lepším střeleckým postavení. 

Kondiční připravenost 

Efektivitu střelby ovlivňují do jisté míry rychlostně silové schopnosti hráče, 

dosažená úroveň a úroveň rozvoje maximální síly. Určitou výhodou můžou být i 

výškové a hmotnostní parametry hráče. Současně vysoká úroveň kondiční připravenosti 

napomáhá oddalovat nástupy únavy, které negativně ovlivňují techniku provedení, což 

se projevuje na rychlosti a přesnosti střelby a zároveň působí i na taktické myšlení 

hráče. 

Psychická odolnost 

Psychická odolnost se proJeVUJe ve střelbě především ve vypjatých herních 

situacích, např. pokutový kop vysoká míra zodpovědnosti za výsledek v utkání. 
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2.5.2 Střelba - střelecké situace 

Střelba potažmo vytváření střeleckých situací, představuje ve struktuře herní 

výkonnosti fotbalového družstva ten nejdůležitější aspekt, kterému je potřeba věnovat 

neustálou pozornost. Vychází to ze samé podstaty hry, neboť počet vstřelených branek 

družstva rozhoduje o vítězství v utkáni. 

Čím se vyznačuji standardně úspěšná družstva v souvislosti se střelbou: 

1. Vytvářejí si více střeleckých příležitostí a mají více střeleckých pokusů. 

2. Skórují více branek ze hr;. 

3. Jsou úspěšná i ze standardních situaci. 

4. Mají mnoho střeleckých pokusu při útočných akciích trvajících do 10-12 vteřin 

s menším počtem přihrávek, na druhé straně jsou schopna ukončit přesnou střelbou i 

útočné akce trvající kolem 30 vteřin. 

5. Jsou schopna vypracovat si střelecká zakončení po akcích zahájené jak z útočné 

poloviny hřiště tak z obrané poloviny hřiště, jak z křídelních prostorů tak ze středu 

hříště. (Buzek, 2002) 

2.5...3 Údaje z ME a MS 

Podle Buzka (1998) jestliže po MS 90 v Itálii, kde průměr vstřelených branek na 

utkání činil 2,1 a v USA při MS 94 se zvýšil na 2, 7; pak dosažený průměr ve Francii, 

naznačuje určitou stagnaci. Důvody jistě souvisejí se zdokonalením obranné hry, s lepší 

kvalitou brankářů i s vyhraněnou střeleckou specializací koncových hráčů. Úspěšná 

mužstva, téměř rovnoměrně vytvářejí střelecké situace z centrálního i křídelního 

prostoru 
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Schéma vytváření střeleckých situací z centrálního prostoru jsou převážně 

založena na : 

a) Průnikových přihrávkách za obranou linii (17,6% branek ze hry na ME 2004) 

b) Na kombinační spolupráci (přihraj a běž, narážečce na třetího a pod.) proti obranné 

řadě na pokutovém území (cca 1 O % branek) 

c) Vedením míče s vazbou na střelbu či finální přihrávku 

Rovněž modely vytváření střeleckých situací z křídelního prostotu jsou řešeny 

pro kombinační i individuální činnosti. 

a) Finální přihrávkou od brankové čáry i po zpětném pohybu od brankové čáry 

b) Finální přihrávku za vracející se obranu z hloubky křídelního prostoru 

c) Příčným vedením míče na pokutovém území s návaznou finální přihrávkou či 

střelbou 

Způsoby střelby na MS 2002 

Podle výzkumu Meiera (2002) více než 1/3 všech střel připravených ze hry byla 

provedena prvním dotykem, každá šestá byla provedena druhým dotykem. Dribling 

střelce předcházel 25% všech pokusů. 

způsoby dosažení branek na MS 2002 

56% 
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Více než polovina všech branek byla dosažena prvním dotykem, jen každé osmé 

zakončení druhým dotykem nebo po driblingu vedlo k brankovému úspěchu. Tuto 

diskrepanci k hodnotám střelby lze odůvodnit tím, že střelec sice ještě může provést 

zakončení, ale jeho střelecké postavení musí být znevýhodněno předchozí kontrolou 

míče. 

Gerisch a Reichelt (1990) se v rozsáhlé o počítač opírající se analýze her na 

mistrovství světa 1990, která se zaobírala problematikou střelby, shrnuly závěry do 

jednotlivých bodů. 

• každá 12. branková příležitost vedla k brankovému úspěchu 

• s delší dobou hry stoupá pravděpodobnost brankového úspěchu 

• kromě pokutového území je pravděpodobnost úspěchu střely na branku 
omezena, s další vzdáleností se rychle snižuje. Od vzdálenosti asi 22 m od 
branky leží hodnota úspěšnosti střel na branku v oblasti kolem 1% 

• třetina všech brankových situací vzniká ze standardních situací 

• útoky přes křídelní prostor mají vysokou naději na úspěch, zejména jsou li 
dovedeny až do základní linie, eventuelně týlu obrany 

• u hráčů obrany bylo zjištěno, že krajní obránci hrají dosti pasivně 

• dvě třetiny všech brankových příležitostí plyne z toho, že se střelec nebo hráč, 
který akci připravoval se dokáže prosadit v situaci 1: 1 

• mistrovství světa zdůraznilo trvalý význam hry hlavou a to jak pokud jde o 
využití brankových příležitostí, tak i obecně v souboji 

• vedle některých specialistů byli obzvlášť efektivní, všestranně připraveni hráči 
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Další podobnou analýzou se zaobíral Lotterman (2000), který zkoumal a 

vyhodnocoval branky na Mistrovství Evropy 2000. Na celém turnaji bylo dosaženo 85 

branek, přesněji 2,74 na utkání. Přesnější analýza vzniku těchto branek potvrzuje přitom 

několik trendů, které by měly mít přímé důsledky pro utváření moderního tréninku 

fotbalové střelby. Tak například při většině gólů byl střelec v pokutovém území. Kromě 

toho zůstávaly útočníkům pro přesnou a úspěšnou střelbu jen zlomky sekundy. 

Mistrovství Evropy zřetelně potvrdilo i toto: Mužstva s nejlepší soubojovou činností 

(1:1) v pokutovém území a v jeho blízkosti se právem probojovala do semifinále. 

Nejdůležitější výsledky analýzy všech branek na ME 2000 

1. Kam směřoval míč do branky? 

Na ME 2000 dávaly střelci jednoznačně přednost levé (z jejich hlediska) straně branky: 

28 krát pronikl míč do sítě přímo vedle levé tyče, naproti tomu jen 18 krát vedle pravé 

tyče. Překvapivě často byli brankáři podstřeleni do středu branky (8 krát). 

2. Odkud se střílelo? 

Potvrdili se výsledky předchozích analýz branek: pro branku je nejnebezpečnější 

prostor mezi brankovou čárou a značkou pro pokutový kop. Dostane-li se zde útočník 

ke střele, panuje pro brankaře nejvyšší stupeň poplachu. 

3. Jak byly branky připravovány? 

Přes polovinu všech branek na ME byla připravena přesnou přihrávkou. Naproti tomu 

pouze každá 7. branka byla vstřelena po centru z křídla. Podíl standardních situací 

v přípravě branek je relativně malý. 
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3. Výzkumná část 

3.1 Cíle diplomové práce 

• Na základě odborné literatury stanovit teoretická východiska nových tendencí 

při zakončení útočné fáze hry. 

• Pomocí kvantitativního výzkumu zjistit příslušné statistické údaje v souvislosti 

s vytvářením střeleckých situací a vlastní střelbu. 

• Kvalitativním šetřením kategorizovat pomocí typických znaků modelová 

zakončení útočné fáze hry, aplikovatelné do tréninkové praxe. 
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3.2 Úkoly práce 

Diplomová práce řešila následující úkoly: 

• analýzu s následnou registrací všech branek v Lize Mistrů v ročníku 2003/2004 

• vymezení kategoriálního systému pro pozorování zvolených ukazatelů 

• stanovení důležitosti jednotlivých ukazatelů 

• stanovení modelových způsobů zakončení 

• interpretaci výsledků do praxe 
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3.3 Hypotézy 

Hypotézy diplomové práce vycházejí jednak z vlastních praktických zkušeností, 

jednak ze studia literatury týkající se střelby ve fotbale. Předpokládám tedy vývojové 

změny některých kvantitativních a kvalitativních ukazatelů střelby u elitních 

fotbalových družstev. 

1. Předpokládám, že nejúčinnější způsob zakončení je střelba prvním dotykem. 

2. Předpokládám, že pro úspěšnou střelbu je nejvýhodnější prostor uvnitř pokutového 

území. 

3. Předpokládám, že nejúčinnější způsob přihrávky je kolmá přízemní přihrávka 

z prostoru před pokutovým územím. 

4. Předpokládám, že v současném pojetí hry mají velký podíl na vstřelených brankách 

standardní situace a situace po nich následující. 
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3.4 Metodologie práce 

Diplomová práce Je založena podrobném zpracování informací, souhrnně 

zachycených na videozáznamu. Hlavními nástroji pro zisk důležitých dat je analytický 

rozbor jednotlivých střeleckých situací je nutno podotknout, že jsem měl k dispozici 

jenom střelecké situace zakončené branku. Práce s tímto materiálem je tedy založena na 

rozboru videozáznamu, který obsahuje informace s velmi dobrou výpovědní hodnotou. 

Analýza lidského pohybu představuje kontinuum, rozprostírající se mezi dvěma 

póly, představovanými kvantitativnou a kvalitativní analýzou. (Dobrý, 1999) 

Postupy, které by při respektování všech nutných podmínek a zásad měly jako 

konečný výstup poskytovat cenné informace o střelbě, jsou kvalitativní a kvantitativní 

analýza. Výsledky by měly být po určitém zpracování aplikovatelné na všech 

výkonnostních úrovních. 

V práci tvoří první část kvantitativní analýza. Důležitý sběr dat založený na 

kvantifikaci sledovaných charakteristik, které jsou rozděleny podle různých kriterii. 

Tato kriteria jsou určena předem, tak ,aby připravila dostatečně široký prostor pro 

zařazení získaných informací. Pro potřeby zaznamenávaní a třídění získaných informací 

byl vytvořen kategoriální systém. 

Kategoriální systém je popisný systém kategorií pro systematickou klasifikaci a 

roztřídění informací, přičemž se silněji nebo slaběji vychází přímo z nashromážděných 

dat. (Rendl, 1997) 

Dostatečně pestrá a rozsáhlá kvantitativní analýza bude zárukou pro vytvoření 

hodnotné kvalitativní analýzy s odpovídající výpovědnou hodnotou, validitou a 

reliabilitou. Podrobný záznam všech charakteristik založený na podrobném sledování 

kriterií je součást kvantitativní analýzy. V druhé části mé práce je snaha analyzovat 

úspěšně řešené útočné akce s dokonalým zakončením, s ohledem na informace získané 

pomocí analýzy. 

Kvalitativní analýza je podle Knudsona a Morrisa (1997) definovaná jako 

systematické pozorování a posouzení kvality pohybové dovednosti s následnou 

intervencí do edukačního procesu s cílem zlepšit pohybový výkon. 

24 



Model kvalitativní analýzy, který jsem použil ve své práci je založen na 

pozorování jednotlivých situací, jejich rozboru na konkrétní jednotlivé části a 

následnému krátkému hodnocení. Je potřeba zmínit se o tom, že kvalitativní analýza 

nemá v této práci za úkol hledat a odstraňovat chyby. Díky tomu, že datový soubor je 

založen z úspěšných situací, jejím úkolem je vybrat základní modely úspěšného 

překonávaní obran s následným střelením branky. 

Postup celé práce bude vypadat následujícím způsobem. V úvodní fázi, která je 

pro kvalitativní analýzu velice důležitá, je prvním úkolem získat co nejvíc informací 

o každém předem vybraném mužstvu. Tyto informace by se měly týkat hlavně systému 

vedených útočných akcí, který mužstvo používá, jednotlivých hráčských individualit, 

které také ovlivňují herní projev družstva a dalších informací, které by měli připravit 

pozici pro vlastní analýzu. Tyto informace mohou poskytovat například konzultace 

s odborníky, vlastní zkušenosti a hlavně kvalitně zpracovaná kvantitativní analýza všech 

brankových situací, kterou získám v první části své práce. 

Dalším bodem je určení kritických míst, na než je třeba se zaměřit, protože mají 

zásadní význam na průběh, vedení a zakončení celé útočné akce. Jedná se například o 

prostor vedení akce, počet zapojených hráčů, způsob překonání obrany atd .. 

V další fázi tedy pozorovaní je má úloha do jisté míry ulehčená tím, že celá 

práce je založená na rozboru videozáznamu a je možno vyloučit faktor časové tísně. Na 

druhé straně by mohl být problém výběrem ideálního prostoru pro pozorování celé 

akce, neboť jsem v tomto případě zcela odkázán na záběry do jisté míry zkreslující. 
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3.5 Metodika práce 

V analýze vybraných ukazatelů byla použita metodika vědeckého pozorovaní. 

Toto lze diferencovat jako zvláštní druh selektivního, kontextuálního a kontrolovaného 

smyslového vnímání. Pozorování můžeme rozdělit na několik druhů. 

V mé práci jsem použil nejdostupnější metodu - metodu zprostředkovaného 

pozorování, tzn. pozorování je prováděno pomocí videozáznamu (Svoboda, 1997). 

Celá práce vznikala na základě kompletního souboru všech střelených branek 

v Lize Mistrů v ročníku 2003/2004 zachycených na videozáznamu. Za tímto účelem 

jsem vytvořil ucelenou kategorizaci všech střeleckých situací, které byly zakončené 

brankou. Ta bude sloužit pro vypracování databáze informací, jenž vypovídá 

o potencionálních změnách či nových trendech. Tato kategorizace střelbu jako takovou 

pomůže zmapovat velice podrobně. 

V útočné fázi jsem se zaměřil na samotné zakončení a herní situaci předcházející 

střelbě. Každá střelba, finální přihrávka i herní situace byla na základě kategoriálního 

systému pečlivě charakterizována a podrobně zmapována. Díky tomuto procesu jsem 

získal potřebné množství informací o všech brankách, které padly v sledovaném ročníku 

LM. Všechny údaje budou postupně zpracovány a porovnány, abych potvrdil správnost 

hypotéz své práce. 
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3.6 Stanovení kategoriálního systému pozorování 

Pro zápis utkání jsem si stanovil jednotlivé znaky kategoriálního systému, podle 

kterých jsem analyzoval všechny střely v Lize Mistrů v ročníku 2003/2004. Použitá 

kritéria jsem vybral z odborné literatury- převážně z práce Bokši a Mendlíka(1989). 

Oblast znaků: 

3.6.1.Místo střelby 

Místo střelby nám určuje, z které pozice bylo dosaženo nejvíce branek a které 

prostory nesou označení "zóny nebezpečné pro branku". Tato charakteristika je 

zpracována na základě rozdělení útočné poloviny na několik území. 

Celou polovinu jsem rozdělil na 25 území, která jsou očíslována od 1 do 25. 

Území s čísly 17-19 a 22-24 představují zřejmě nejnebezpečnější prostory nacházející 

se uvnitř pokutového území. ( obr.1) 

Obrázek č. 1 
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3.6.2 Délka finální přihrávky 

Tato charakteristika nám přiblíží délky finální přihrávky určené ke střelbě. Dle 

vzdálenosti lze přihrát na: 

- krátkou vzdálenost do 1Om (1) 

- střední vzdálenost od 1 O do 25 m (2) 

- dlouhou vzdálenost nad 25 m (3) 

V současné době jsou finální přihrávky krátké, střední a dlouhé využívány téměř 

rovnoměrně. 

3.6.3 Místo finální přihrávky 

Předmětem výzkumu v této oblasti je vyzdvižena pozice spoluhráče, který 

přihrával hráči, co střílí na branku a v podstatě můžeme říct, že nahrávač dal finální 

přihrávku. Aby bylo možné provést detailní vymezení, bylo nutné vymezit herní pole do 

odpovídajících zón jak to bylo v případe místa střelby, viz (obr.l) 

3.6.4 Druh finální přihrávky 

Zde je vystihnuto jakým způsobem se dostávala ke střelci finální přihrávka. Míč 

se dostává k střelci s některých typických situacích: 

A) Po kombinacích založených na přihrávce("pasem"(p ), "hlavou"(h), "centrem"( c ), 

"krátkou přihrávkou" (kp)) 

B) Po kombinacích na "narážečce" (n) 

C) Po standardních situacích (rohový kop (r), volný kop (vk)) 

D) Po přihrávce od soupeře (ms) 

28 



3.6.5 Směr finální přihrávky 

Jakým směrem nejčastěji bylo přihráváno? V zápase vybírá hráč s několika 

alternativ optimální řešení dané herní situace. Domnívám se, že směr finální přihrávky 

je výrazně ovlivněn tím, z kterého prostoru hráč přihrává. 

Jednotlivé druhy jsou: šikmá v před (ŠV), kolmá (P), zpětná (Z), příčná(K). 

Nákresy: 

Šikmá vpřed Kolmá 

ol" 
4 Q.. 4 

..::1 '\ ..::1 I 
' I 
' I 
' 6 I 

~ 

Zpětná Příčná 

o.- ---tol> 

I 

~ 
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3.6.6 Způsob provedení střelby 

V zápasech se střelba nevyskytuje pouze jako samostatná herní činnost, ale také 

ve spojení s herními činnostmi, které jí předcházejí. Máli být střelba, jako činnost 

v řetězci úspěšná, musí hráč předchozí činnost provést s úspěchem a na určité úrovni. 

Tato charakteristika rozděluje střelecké pokusy dle činnosti, po níž střela 

následuje. 

1. Střelba přímo ze standardní situace (S) 

-jedná se o střely z přímých volných kopů všech vzdáleností a o pokutové kopy 

2. Střelba prvním dotykem (PD) 

- střela následuje ihned po přihrávce, při dorážce po předchozí střele atd., bez 

předchozího kontaktu z míčem 

3. Střelba po zpracování míče (Z) 

- hráč střílí ihned poté, co získá míč pod svou kontrolu, střele nepředchází žádný další 

pohyb či jiná vložená činnost. Můžeme říct, že toto zakončení se odehrává během 2 

doteků - 1. dotek zpracování, 2. dotek střelba. 

4. Střelba po zpracování a vedení míče (ZV) 

- po zpracování míče hráč urazí úsek směrem k bráně tím, že jej má neustále pod 

kontrolou, aniž by se ho někdo jiný dotknul. Tento způsob je tedy realizován na více 

než 2 doteky. 

5. Střelba po zpracování a obejití soupeře (ZO) 

-v tomto případě následuje po zpracování míče překonání překážky v podobě bránícího 

hráče aniž, by při tom urazil s míčem větší vzdálenost 

6. Střelba po zpracování, vedení míče a obejití soupeře (ZVO) 

- poslední způsob zahrnuje kombinaci všech výše zmíněných způsobů a představuje 

vlastně individuální akci jednotlivce 
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3.6.7 Herní systém 

Zde jsem zaznamenával počet rychlých protiútoků a počet postupných útoků, 

po kterých byly vstřeleny branky. Chybí mi zde kombinovaný útok, protože na 

videozáznamech, které jsem měl k dispozici nejsou záběry z celého útoku od začátku a 

správné posouzení, zdali je útok kombinovaný, by bylo velmi obtížné. 

Typy útoků: postupný útok (P), rychlý protiútok (RU) 
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4. Výsledky a diskuse 

4.1 Výsledky kvantitativní analýzy 

Na základe pečlivého rozboru videozáznamu jsem všechny získané data 

podrobně zpracoval a výsledky jsem rozdělil do několika částí, které mají za úkol co 

nelépe popsat výsledky mé práce. Základ představuje slovní hodnocení. To můžeme 

nazvat jako souhrn a prezentace získaných dat a informací, dále se pak budu snažit o 

určité logické zdůvodnění výsledků plynoucích ze zmíněného souhrnu. 

Další částí bude grafické ztvárnění získaných výsledků. To napomůže mnohem 

snadnější orientaci ve sledované problematice a k vidině nových kvalitnějších obzorů 

v této problematice. Kombinací těchto dvou kritérii získáme na věc pohled z více stran a 

v mnohem širším rozměru. 
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4.1.1 Druh finální přihrávky 

Finální Finální Finální Finální Rohový Volný Míč od 
přihrávka přihrávka centrovaná krátká Narážečka kop kop soupeře 

Mužstvo pasem hlavou přihrávka přihrávka 

(A) (A) (A) (A) (B) (C) (C) (D) 

ACMILAN 2 o o 5 1 o o 3 
AC SPARTA 2 o 1 o 1 o 1 1 
AEKATHENY o o o o o o o 1 
AFCAJAX 3 o o 1 o o o 1 
ASMONACO 7 3 3 3 4 3 1 3 
ARSENAL 3 o 2 1 1 2 o 7 
BAYERN M. 1 o o 2 1 1 o 1 
BESIKTAS 2 o o 1 o o o o 
CELTA VIGO 4 o o 1 o o 1 2 
CELTICFC o o 2 4 2 o o o 
CHELSEA 4 o 1 1 5 1 o 4 

CLUBBRUGGE 3 o o o 1 o o 1 
DEPORTIVO L. 3 1 o 6 3 o o 3 
FCDYNAMO 

1 o 1 2 4 o o o 
KYJEV 
FCPORTO 5 1 1 4 2 2 o o 
FC LOKOMOTIV 

2 o o o o o 1 5 
MOSKVA 
FKPARTIZAN o o 1 1 o 1 o o 
GALATASARAY 3 1 o 1 o 1 o o 
INTERMILAN 1 o 1 1 1 1 2 2 
JUVENTUS 10 1 o 1 o 1 1 o 
MANCHESTER.U o 1 o 4 2 1 2 4 
O. MARSEILLE 1 1 o 3 2 2 2 o 
O.LYONNAIS o 1 o 3 1 o 1 3 
O. PIREUS 1 o o 2 1 1 o o 
PANATINAIKOS 1 o o 1 o 1 o 2 
PSV EIDHOVEN 1 o o 2 2 1 1 o 
RANGERSFC 2 o o 1 1 o o o 
REALMADRID 2 2 1 3 1 o 1 4 
REAL 

1 1 o 1 o o 1 2 
SOCIEDAD 
RSC o o o 1 o o o 2 
ANDERLECHT 
S.S LAZIO o 1 3 o 1 o o o 
VFB STUTGART 2 1 1 1 1 o o 1 

.) .) 
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*V 
~ 

CHAMPIONS 
LEACUE 

Celkově 

V% 

Tabulka č .. l "Druh finální přihrávky" 

Finální Finální Finální Finální 
přihrávka přihrávka centrova krátká 

pasem hlavou ná přihrávka 

přihrávka 

(A) (A) (A) (A) 

67 18 56 52 

24 6,4 20,6 18,7 

Graf 

Přihrávka pasem • Rohový kop 

1 O Centrovaná přihrávka • Míč od soupeře 

Rohový Volný kop 
Narážečka kop 

(B) (C) (C) 

18 15 15 

6,4 5,3 5,3 

O Prihrávka hlavou 

D Narážečka 

• Volný kop O Krátká přihrávka 
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Druh finální přihrávky 

Tato analýza ukázala zajímavé výsledky, které jsou charakteristickým obrázkem 

dnešní špičkové kopané. Kopaná se neustále zrychluje, co má za následek zvyšování 

nároků na provádění jednotlivých herních činností jednotlivce. Ty jsou prováděny ve 

větší rychlosti a pod větším tlakem než doposud. Mezi jednu z těchto činností patří 

i střelba. Pro tu je základem dobrá finální přihrávka. 

Z celkového počtu finálních přihrávek 278 byla nejčastější přihrávka pasem, je 

to přihrávka na delší vzdálenost. Druhou nejrozšířenější přihrávkou z 20,6% byl centr 

z křídelních prostor přímo na střelce branky a to buď středně dlouhou nebo dlouhou 

přihrávkou. 

Krátká přihrávka byla použita 52 krát z celkového počtu, většinou je používána 

v pokutovém území nebo kolem pokutového území. V pořadí dalším způsobem finální 

přihrávky je míč od soupeře v podobě odražených míčů nebo po špatné přihrávce 

obránce, která skončila na kopačkách soupeřícího hráč,e který následně nato vstřelil 

branku. Míč od soupeře skončil z 13,3% na 4. místě. 

Dalším způsobem realizace finálních přihrávek je přihrávka hlavou. V tomto 

případě se jedná především o přiklepnutí vysoké přihrávky pro nabíhajícího hráče nebo 

po zpracování standardní situace pro dalšího hráče. Takto bylo provedeno celkem 18 

přihrávek. 

Narážečkou byla většinou byla využita v postupném útoku před pokutovým 

a nebo uvnitř pokutového území. 

Poslední kategorií jsou standardní situace (roh a volný kop), které stejně po 15 

přihrávkách zůstaly nejméně používány jako finální přihrávky. 
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4.1.2 Směr finální přihrávky 

Mužstvo 
Slkmo 

Kolmá Zpětná Příčná 
vpřed 

ACMILAN 5 o 1 5 
AC SPARTA 4 1 o 1 
AEKATHENY 1 o o o 
AFCAJAX 1 3 o 1 
ASMONACO 14 2 5 6 

ARSENAL 6 3 4 3 
BAYERN M. 3 o 1 2 

BESIKTAS 1 1 o 1 
CELTA VIGO 3 o o o 
CELTICFC 5 o 1 2 

CHELSEA 8 1 6 1 
CLUBBRUGGE 5 1 o 4 
DEPORTIVO L. 8 3 4 1 
FC DYNAMO KYJEV 2 o 4 2 

FCPORTO 3 4 4 6 

FC LOKOMOTIV 
4 o 2 2 

MOSKVA 
FKPARTIZAN 2 o o o 
GALATASARAY 1 3 o 2 

INTERMILAN 5 1 1 1 
JUVENTUS 8 1 1 3 
MANCHESTER.U 4 2 3 5 
O. MARSEILLE 4 2 o 3 
O.LYONNAIS 2 o 3 3 
O. PIREUS 2 o 1 2 

PANATINAIKOS 2 o 3 o 
PSV EIDHOVEN 3 o 2 2 

RANGERSFC o o 1 3 
REALMADRID 6 o 4 4 
REAL SOCIEDAD 3 o 1 2 

RSC ANDERLECHT 1 o 1 1 
S.SLAZIO 2 o 1 2 

VFB STUTGART 4 1 1 1 
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Tabulka č,.2 "Směr finální přihrávky" 

,~~ 

*~,r v 

Sikmo 
Kolmá Zpětná Příčná ~ vpřed CHAMPIONS 

LEACUE 

Celkově 123 29 55 71 
V% 44,2 10,4 19,8 25,5 

Graf 

123 

29 

I o Simo Y pred lil Kolrra o Zpětna o PFi:na! 
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Směr finální přihrávky 

S touto charakteristikou souvisí prostor finální přihrávky, protože je základem 

pro směr jakým je přihrávka vyslána. Ze statistické analýzy víme, že nejvíc branek padá 

z prostoru uvnitř pokutového území. Prostor odkud směrovalo nejvíc finálních 

přihrávek je kolem pokutového území. 

Nejvíc používané přihrávky, po kterých padají branky jsou ve směru šikmo 

vpřed. Jedná se téměř o polovinu všech úspěšných finálních přihrávek, přesněji 44,2%. 

Tímto směrem putovalo 123 finálních přihrávek zakončených brankou. 

Další typ finálních přihrávek tvoří příčné přihrávky a to rovnoběžné s brankovou 

čárou. Toto je většinou případ centrovaných přihrávek ze stran nebo krátkých přihrávek 

kolem pokutového území, které se vyskytly 71 krát. 

Zpětné přihrávky je vidět hlavně v prostorech kolem brankoviště a v pokutovém 

území na nabíhajícího útočníka. Tyto prostory jsou také častým místem, odkud vychází 

finální přihrávka analýza zaznamenala 55 takových přihrávek. A jsou využívány 

z 19,8% z celkového pohledu. 

Poslední skupinu tvoří přihrávky kolmé podél hřiště. Tyto přihrávky slouží 

k přímočarému vyslání do gólové příležitosti. Je to velice účinný způsob finální 

přihrávky, která je však velmi náročná na dokonalou spolupráci mezi přihrávajícím 

hráčem a útočníkem. Náročnost spočívá v přesném načasování přihrávky a reakce 

útočníka na ni ,tak aby se nevystavil do ofsajdového postavení. V celkovém součtu tvoří 

tyto přihrávky 10,4%. 
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4.1.3 Délka finální přihrávky 

Mužstvo DolOm 
Od JO do 

Nad25m 
25m 

ACMILAN s 4 2 
AC SPARTA 3 2 1 
AEKATHENY 1 o o 
AFCAJAX 1 3 1 
ASMONACO 12 7 8 
ARSENAL 12 2 2 
BAYERN M. 2 3 1 
BESIKTAS o 2 1 
CELTA VIGO 2 3 3 
CELTICFC 4 2 2 
CHELSEA ll 2 3 
CLUBBRUGGE 2 2 1 
DEPORTIVO L. 6 3 7 
FC DYNAMO KYJEV s 2 1 
FCPORTO 8 s 4 
FC LOKOMOTIV 

6 o 3 
MOSKVA 
FKPARTIZAN 1 o 1 
GALATASARAY 1 3 2 
INTERMILAN 4 2 2 
JUVENTUS 3 7 3 
MANCHESTER.U 7 4 3 
O. MARSEILLE 2 4 3 
O.LYONNAIS 4 1 3 
O.PIREUS 3 o 2 
PANATINAIKOS 2 3 o 
PSY EIDHOVEN 3 1 3 
RANGERSFC 2 1 1 
REALMADRID 9 2 3 
REAL SOCIEDAD 2 2 3 
RSC ANDERLECHT 2 1 o 
S.S LAZIO 3 1 1 
VFB STUTGART 3 3 1 
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Tabulka č3 "Délka finální přihrávky" 

A" _.."""c. ~ 

* ... ~ 
do lOm 

od 10 
~~ do 25m 

nad 25m 
C:~.A.NWPI<> ...... S 

L 'IE..A.<:;; U E 

Celkově 131 76 71 
V% 47 27,3 25,7 

Graf 

% 

47 

Od 1 O do 25 O Nad 25m [ 
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Délka finální přihrávky 

· Předmětem výzkumu v této oblasti mají být délka přihrávky určené ke střelbě. 

Délka neboli vzdálenost finální přihrávky je ovlivněna více faktory. Jsou to například 

vzdálenost hráčů od sebe, místo odkud směřuje přihrávka nebo způsob útoku během, 

kterého je přihrávka přihrávána. 

Nejvíc používána je přihrávka na krátkou vzdálenost a to je do 10 metrů, po 

které padá nejvíc branek. Charakteristická je hlavně v prostorech uvnitř pokutového 

území a kolem pokutového území. Je to v podstatě logické, že tyto prostory jsou 

nejblíže k brance a je tam největší koncentrace hráčů. Z celkového pohledu až 47% byly 

v brankových situacích využívány hlavně krátké přihrávky co je 131 krát z 278. 

Přihrávek na střední vzdálenost jsem zaznamenal 76, což z celkového pohledu 

činí 27,3%. Tyto přihrávky jsou typické při zakončení rychlých protiútoků nebo při 

přihrávkách z křídelních prostorů do pokutového území. 

Poslední používanou přihrávkou je dlouhá přihrávka nad 25 m. Tyto byly 

zastoupeny 25,7% podílem. Přihrávky na delší vzdálenost jsou realizovány při 

jednorázovém, rychlém přechodu do útoku a často i z vlastní poloviny hřiště. Nesměrují 

přímo na hráče ale hlavně do prostoru kam hráči nabíhají. Centrované míče ze stran 

nebo standardní situace zahrávané stejným způsobem jsou zřejmě nejčastější situací, při 

které je tato varianta finální přihrávky používaná. 
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4.1.4 Herní systém 

Mužstvo 
Postupný Rychlý 

útok protiútok 

ACMILAN 9 2 
AC SPARTA 2 3 
AEKATHENY o 1 
AFCAJAX 3 2 
ASMONACO 20 7 
ARSENAL 12 4 

BAYERN M. 5 1 
BESIKTAS 2 1 
CELTA VIGO 5 3 
CELTICFC 5 3 
CHELSEA 13 3 
CLUBBRUGGE 3 2 
DEPORTIVO L. 10 6 

FCDYNAMO 
6 2 

KYJEV 
FCPORTO 12 4 
FC LOKOMOTIV 

7 o 
MOSKVA 
FKPARTIZAN 1 1 
GALATASARAY 4 1 
INTERMILAN 4 2 
JUVENTUS 4 8 
MANCHESTER.U 7 4 
O. MARSEILLE 4 2 
O.LYONNAIS 4 3 
O. PIREUS 2 3 
PANATINAIKOS 2 3 
PSV EIDHOVEN 3 3 
RANGERSFC 2 2 
REALMADRID 5 5 
REAL 

2 2 
SOCIEDAD 
RSC 

3 o 
ANDERLECHT 
S.SLAZIO 5 o 
VFBSTUTGART 3 3 
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Tabulka č .. 4 "Herní systém" 

~~~ 
~,..,Z!r 

Postupný útok Rychlý protiútok ~ 
C:HAI\IIPIC> N S 

LE.A.G UE 

Celkově 176 85 
V% 68 32 

Graf 

% 

I Postupný útok • Rychlý protiútok i 
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Herní systém 

Zde je vidět, že dvě třetiny všech branek dosažených v Lize Mistrů v ročníku 

2003/2004 bylo dosaženo z postupného útoku, který byl založen na kombinační hře 

většího počtu hráčů proti zorganizovaným obranám soupeře. Prostor vedení byl 

podmíněn způsobem hry soupeře v obranné fázi. Jedna třetina všech branek padla po 

rychlém protiútoku, který je založený na co nejrychlejším proniknutí k soupeřově 

brance na rozdíl od postupného útoku do nezorganizované obrany. Základem byla 

rychlost, jednoduchost a přímočarost. A také mužstva využívala momentu překvapení, 

na kterém je rychlý protiútok založen. 
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4 .. 1..5 Místo finální přihrávky 

Absolutní hodnoty 

% 
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Místo finální přihrávky 

Tato charakteristika nám určuje, které místa jsou nejčastěji využívána pro finální 

přihrávku. Tyto prostory je důležité znát kvůli určení efektivního výběru místa při 

útočných akcích tak, aby finální přihrávka byla nebezpečná, překvapivá. 

Rozdělil jsem hřiště na 25 stejných sektorů. Nejvyužívanějším je sektor 21 

z tohoto sektoru bylo vyprodukováno 27 finálních přihrávek, co představuje 9,6%. 

Druhým nejnebezpečnějším sektorem byl sektor číslo 25, odkud bylo realizováno 23 

přihrávek a z celkového pohledu to tvoří 8,3%. Při dnešní znovu objevené hře po 

křídlech je zajímavý pohled na některé sektory zasahující svým určením právě do 

okrajných prostor. Rozdíl mezi křídelními prostory není v mé analýze tak výrazný, 

protože ve špičkových klubech je dostatek hráčů, kteří jsou schopni podávat kvalitní 

výkony na obou stranách hřiště. Další nebezpečné sektory jsou 22 a 24 uvnitř 

pokutového území a to pravá strana z 12,1% podílem a levá strana 12,6% podílem. 

Za zmínku stojí středový prostor před pokutovým územím, který se skládá 

z prostorů 17, 18, 19 z celkového pohledu 17,3% podílem a je taky velice nebezpečný 

prostor z pohledu finální přihrávky. 

Z toho plyne, že největším nebezpečím jsou prostory v těsném kontaktu 

s pokutovým územím. Čím dále od středu pokutového území, tím klesá počet úspěšných 

finálních přihrávek. Naprostá většina finálních přihrávek je realizována přibližně do 

vzdálenosti do 30 m od branky. 

46 



4.1.6 Způsob provedení střelby 

Střelba po 

Střelba ze Střelba Střelba Střelba po 
zpracování 

Mužstvo standard prvním prvním 
Střelba po 

zpracování 
Střelba po ,vedení 

ní situace dotykem dotykem zpracování a 
a obejití 

zpracování míče a 

hlavou vedení míče 
soupeře 

míče obejití 
soupeře 

ACMILAN 1 2 2 4 1 2 o 
AC SPARTA o 4 1 o o o 1 

AEKATHENY o o o o o 1 o 
AFCAJAX 1 o 1 1 1 1 1 

ASMONACO o 14 9 2 o o 1 
ARSENAL o 7 2 1 1 3 2 

BAYERN M. 1 3 3 o o o o 
BESIKTAS 2 2 1 o o o o 

CELTA VIGO o 2 3 1 o o 2 
CELTIC FC o 3 4 o o 1 o 
CHELSEA o ll o 1 1 2 1 

CLUBBRUGGE o 2 2 1 o 1 o 
DEPORTIVO L. 3 5 3 2 1 2 4 

FCDYNAMO o 4 1 1 o 2 o KYJEV 
FCPORTO 3 10 3 1 o 2 1 

FC LOKOMOTIV 
1 4 1 2 o o 1 MOSKVA 

FKPARTIZAN 1 o 1 o o o 1 
GALATASARAY 2 2 2 2 o 
INTERMILAN 1 3 2 1 1 1 o 

JUVENTUS 2 5 2 1 1 2 2 
MANCHESTER.U 1 8 3 3 o o o 
O. MARSEILLE o 1 1 o o o 3 
O.LYONNAIS 3 2 4 3 o 1 1 

O.PIREUS o 1 5 2 1 1 o 
PANATINAIKOS o 2 1 1 o 1 o 
PSV EIDHOVEN 1 4 2 1 o o o 

RANGERSFC o 1 1 1 o 1 o 
REALMADRID 4 9 3 1 1 o o 

REAL 
2 4 1 o o 1 o SOCIEDAD 

RSC 
1 2 1 o o o o ANDERLECHT 

S.SLAZIO 1 2 2 1 o o o 
VFB STUTGART o 3 2 2 o o o 
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~~ 
~ Střelba ze 

~ 
standardní 

CHAMPIONS situace 
LEAGUE 

Celkově 31 
V% 10,2 

Tabulka č,.5 "Způsob střelby" 

Střelba 
Střelba 

prvním 
Střelba po Střelba po 

prvním 
dotykem 

zpracování a zpracování 
dotykem 

hlavou vedení míče míče 

116 69 36 27 
37,4 22,3 11,6 8,7 

Graf 

Celkově v o/o 

10% 

22% 

o Střelba ze standardní situace 

!ll Střelba prvním dotykem 

O Střelba prvním dotykem hlavou 

1 O Střelba po zpracování a vedení míče 

!ll Střelba po zpracování míče 

O Střelba po zpracování a obejití soupeře 

Střelba po 
zpracování 

a obejití 
soupeře 

9 
2,9 

37% 

i • Střelba po zpracování vedení míče a obejití soupeře, 
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21 
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Způsob provedení střelby 

Rozbor způsobu střelby mě dovedl kjasným číslům. Nejvýraznější podíl na 

všech střelách u pozorovaných týmů je střelba prvním dotykem, kterých bylo 116 

z celkového počtu 309. Celkové zrychlení hry a spolu s tím logicky související časové 

omezení jednotlivých herních činností jednotlivce. V dnešní době mají hráči na 

všechno mnohem méně času. Pryč jsou ty doby, kdy se útočník pohrál s celou obranou 

a na celé zakončení měl spoustu času. Kopaná v dnešní době se hodně zrychlila a to 

potvrdili i výsledky statistické analýzy. Druhým nejčastějším způsobem provedení 

střelby je střelba hlavou a tímto způsobem bylo dosaženo 69 branek. Další část tvoří 

branky, které padly po nějaké herní činnosti nutné pro přípravu střelecké příležitosti 

hlavně zpracování míče a další herní činnosti. 

Střelba po zpracování a vedení míče byla třetím nejpoužívanějším zakončením 

střelecké situace skončila z 12% podílem. Další skupinu tvoří branky dosažené ze 

standardní situace, tyto tvoří asi 10%, co odpovídá 31 přesných zásahům z přímých 

volných kopů a pokutových kopů. Právě pokutové kopy tvoří více než polovinu těchto 

branek. 

Celkem 21 branek padlo po "samostatných individuálních akcích", to znamená 

po zpracování, vedení míče a obejití soupeře. Takových branek v dnešní době moderní 

kopané už mnoho nepadá, spíše se jedná o výjimky. Celkově lze říci, že s nastupujícím 

trendem, který má za následek zvyšování nároků, jsou činnosti prováděni pod vyšším 

tlakem než doposud. 
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4 .. 1 .. 7 Místo střelby 

Absolutní hodnoty 

% 
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Místo střelby 

Která pozice je střelecky nejnebezpečnější, které pozice nesou označení jako 

zóny nebezpečné pro branku? Tak těmito otázkami jsem se zaobíral v této 

charakteristice. Záleží na systému každého mužstva i jednotlivých útočných akcí. 

Křídelní prostory jsou v dnešní době zónových obran jedním z mála volných prostorů 

pro zakládání útočných akcí a jejich následného zakončení. Finální přihrávka většinou 

směřuje do pokutového území, nebo na jeho hranici. Proto si dovolím tvrdit, že nejvíc 

branek je v prostorech uvnitř pokutového území. Moje statistické výsledky z analýzy 

branek dosažených v celém ročníku Ligy mistrů jasně ukázaly, že právě pokutové 

území je místo, odkud je dosaženo nejvíc branek. 

Podle statistické analýzy můžeme vidět "střelecky nejnebezpečnější" a je to 

sektor číslo 23, který se nachází přímo před brankou a z celkového pohledu 31,6% 

podílem, což znamená 101 branek z celkového počtu 309. Dále pak jsou nebezpečné 

sektory číslo 17, 18, 19, 24 a 22, které se nacházejí uvnitř pokutového území. Pokud 

pomineme sektory uvnitř pokutového území, pak ve zbylé části hrací plochy jsou 

nejnebezpečnější prostory před pokutovým územím s orientací přímo proti brance. 

Z toho nám plyne, že nejvíc branek padá z prostoru mezi značkou pokutového 

kopu a brankovým územím. 
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4.2 Porovnání výsledků 

V této časti by jsem chtěl porovnat moje výsledky s renomovaným odborníkem 

Loyem(1990), který provedl podrobné pozorování problematiky střelby v německé 

bundeslize 1988/1989. V některých srovnáních jako je "délka fmální přihrávky" jsem 

musel trochu upravit parametry poněvadž má se mnou rozdílné parametry. 

1. Herní systém 

Bundesliga 1988/1989 Liga Mistrů 2003/2004 

31% Rychlý protiútok 32% 

69% Postupný útok 68% 

2. Délka finální ~řihrávky 

Bundesliga 1988/1989 Liga Mistrů 2003/2004 

33% 1-5m 1-10 47% 

44% 5-20m 10-20 27% 

23% 30 a více 26% 

3. Směr ~řihrávky 

Bundesliga 1988/1989 Liga Mistrů 2003/2004 

10% Kolmá 10% 

27% Příčná 25% 

28% Šikmo vpřed 44% 

35% Zpětná 19% 

4. Z~ůsob střelby 
Bundesliga 1988/1989 Liga Mistrů 2003/2004 

10% Standardní situace 10% 

46% Prvním dotykem 37% 

18% Hlavou 22% 

26% Po zpracovaní míče 30% 
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4.3 Výsledky kvalitativní analýzy 

V mé práci je kvalitativní analýza zaměřena na získaní informací týkajících se 

jednotlivých střeleckých situací u větší části mužstev. Právě modely střeleckých situací 

by měli být výstupem této části práce a měli by sloužit jako návod k úspěšnému řešení 

těchto situací. Všechny modelové situace jsou rozděleny do třech základných kategorií, 

které představují způsob vedení útoku a standardní situace. První kategorií jsou modely, 

které se uskutečňují na základě postupného útoku. Podskupiny jsou určovány místem 

realizace celého modelu. První podskupinou jsou modely odehrávající se po stranách 

hřiště. Celkově jsem zaznamenal 6 Modelů. Další podskupinou jsou modelové situace 

odehrávají se ve středu hřiště a těchto modelů jsem zaznamenal celkem 6, i když 

některé mají více variant. 

Další kategorie jsou modelové střelecké situace, které jsou zrealizované v rámci 

rychlého protiútoku. Tyto modely jsou charakteristické menším počtem zapojených 

hráčů a taky kratším časovým úsekem, během něhož proběhnou. Tím určujícím 

faktoremje hráčská funkce. Celkemjsem zaznamenal6 modelů. 

Poslední kategorií jsou modelové situace, které byly dosaženy ze standardní 

situace, těch jsem zaznamenal 4 . 
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4.3.1 Modelové situace zakončené v rámci postupného útoku 

Mode/v odehrávažící se po stranách hřiště 

1. Modelová situace založena na aktivní spolupráci krajního obránce ze záložníkem, 

který pomocí "narážečky na třetího uvolňuje nabíhajícího útočníka, který po zpracování 

a vedení míče centruje z křídelního prostoru na nabíhající hráče do pokutového území, 

který zakončují do brány. 

Kritická místa 

- správně načasována narážečka 

- bezchybné zpracování míče útočníkem a vedení míče 

- přesný centr do pokutového území 
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Mode/v odehrávající se po stranách hřiště 

2. Model založený na přihrávce od obránce, který přihrává krajntmu záložníkovi. Ten 

prvním dotykem narážečkou na třetího přihrává nabíhajícímu střednímu záložníkovi, 

který po zpracovaní a krátkém vedení posílá nabíhajícího záložníka do volného 

prostoru, který po zpracování a vedení míče centruje do pokutového území na 

nabíhající hráče. 

Kritická místa 

-aktivní zapojení krajních hráčů do útočné akce 

- aktivní pohyb koncových hráčů 

-přesná finální přihrávka směřující do pokutového území 
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Modely odehrávající se po stranách hřiště 

3. Modelová situace založená na přihrávce" přihraj a běž", spolupráce mezi krajním 

obráncem a krajním záložníkem, kdy záložník si narazí míč s obráncem a uvolňuje se 

po straně do volného prostoru kam dostává míč a po krátkem vedení centruje do 

pokutového území. 

~o 

Kritická místa 

- přesné načasování narážečky 

- rychlé převzetí míče v plném běhu 

- přesný centr do pokutového území 

- aktivní pohyb hrotových hráčů 
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Mode/v odehrávající se po stranách hřiště 

4. Model s vedením celé akce po křídelním prostoru a se zapojením dvou obránců. 

V tomto případě akce začíná výměnou přihrávky mezi dvěma obránci, přičem jeden 

z nich zatáhne míč po kraji až k pokutovému území a míč má do doby, kdy proti němu 

vyrazí jeden z obránců soupeře. Po celou dobu jej při postranní čáře doprovází druhý 

obránce. Následně přihrává míč mezi obránce a dochází k přečíslení obrany a následuje 

přihrávka do pokutového území. 

Kritická místa 

- proniknutí s míčem po křídle až k pokutovému území 

-zapojení obránců do útočné fáze hry 

-správně načasována přihrávka na nabíhajícího hráče 

- přesná přihrávka do pokutového území 
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Modelv odehrávající se po stranách hřiště 

5. Modelová situace je založena po přihrávce mezi obránce využitím dokonalých 

překvapivých přihrávek. Při postupném útoku se útočníci pohybují na ofsajdové hraně a 

čekají na kolmou přihrávku. Důležité je rychlé, ale ne brzké vyražení k míči, je zde 

nebezpečí přečtení úmyslu a reakce obrany. 

Kritická místa 

- přesně načasovaná přihrávka na nabíhajícího záložníka 

- využití dokonalých překvapivých přihrávek 

- rychlé vyražení k míči 

- přesná finální přihrávka 

- dokonalé zpracování a střelba 
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Mode/v odehrávající se po stranách hřiště 

6. Model zakončení po přečíslení soupeře pomocí krajních obránců. Tento model 

útočních akcí byl velmi často používán a je velmi účinný. Základem je vybojovaný míč 

ve středu hřiště. Ten je přihráván na nabíhajícího krajního obránce, který centruje do 

pokutového území, kde nabíhají útočníci, kteří zakončují do brány. 

-.. -.-

a 

t 

Kritická místa 

- aktivní útoční, hra krajntho obránce 

-přesná přihrávka na nabíhajícího obránce 

- dokonalé zpracování 

- přesný centr do pokutového území 

- aktivní hra útočníků v pokutovém území 
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Modelp odehrávající se ve středu hřiště 

1. Tento model se odehrává ve středu hřiště před pokutovým územím a je založený na 

jednoduché narážečce mezi útočníkem a záložníkem a je zakončený prvním dotykem 

z hranice pokutového území. 

o~ 

Kritická místa 

- dokonale načasovaná spolupráce mezi útočníkem a záložníkem 

- přesná přihrávka 

- výborná kopací technika 
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Mode/v odehrávažící se ve středu hřiště 

2. Modelová situace založená na individuální práci útočníka, kde obsazení útočník 

dostane míč od obránce, který zpracuje a obejde bránícího hráče a následně střílí na 

branku z pokutového území. 

Kritická místa 

- přesná přihrávka 

- klamavý pohyb a výborná individuální práce bráněného útočníka 

- vedení míče zakončené přesnou střelou 
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Mode/v odehrávající se ve středu hřiště 

3. Charakteristika modelové situace spočívá ve dvojité narážečce před pokutovým 

územím. Tato varianta je založená na dokonalé souhře všech hráčů zapojených v akci je 

důležité správně načasování přihrávek a správném naběhnutí pro míč. 

Kritická místa 

- souhra hráčů 

o 

- správné načasování narážečky 

- přesná střelba prvním dotykem 

o 
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Modely odehrávající se ve středu hřiště 

4. Kombinace záložníka z útočníkem středem hřiště založená na zpětné přihrávce na 

nabíhajícího záložníka zezadu, který prvním dotykem střílí na branku z hranice 

pokutového území. 

Kritická místa 

- precizní přihrávka na útočníka 

- dokonalé naběhnutí záložníka 

- klamavý pohyb nabíhajícího záložníka 

- přesně umístněná střela prvním dotykem 
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Mode/v odehrávající se ve středu hřiště 

5. Modelová situace je založena na přihrávce míče hlavou nabíhajícímu útočníkovi. 

Centr směruje mezi hráče do prostoru na hranici pokutového území. Útočník ve 

výskoku přihraje míč na nabíhajícího záložníka, který prvním dotykem nebo po 

zpracování střílí na branku. 

t 

Kritická místa 

-přesný centr od obránce 

6. , , 
, 

, , 
, 

- kvalitní přihrávka na nabíhajícího hráče 

- správní načasování náběhu 

- přesné zakončení 
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Modely odehrávající se ve středu hřiště 

6. Kombinace před pokutovým územím na základě zaběhnutí útočníka do volného 

prostoru. Tato modelová charakteristika je založena na výborné kopací technice 

přihrávajícího hráče, který musí překonat obranu překvapivou přihrávkou mezi 

obránce. 

J 

Kritická místa 

-vynikající kopací technika 

- správné načasování a naběhnutí útočníka 

- dokonalé zpracování 

- přesná střelba 
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432 Modelové situace zakončené v rychlém protiútoku 

Akce založené brankářem 

1. Následující model rychlého protiútoku je založen na výkopu od brankáře, který 

směřuje míč na útočníka postaveného ve středovém kruhu, který hlavičkou následně 

prodlouží výkop na útočníka, který nabíhá zpoza bránícího hráče, zpracovává míč a 

následním vedením míče se dostává do pokutového území odkud střílí na branku. 

Kritická místa 

- přesný výkop na nejvyššího útočníka 

\ 
\ 

' \ 
\ 

\ 

' 

o 

-dokonalé prodloužení míče hlavou na nabíhajícího útočníka 

- vysoké rychlostní schopnosti nabíhajícího hráče 

- dokonalé zpracování a vedení míče v přímém směre na branku 
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Akce založené brankářem 

2. Charakteristika střelecké situace založena na aktivní hře krajního obránce, který 

zpracuje míč od brankaře, po zpracování vede míč a přihrává nabíhajícímu záložníkovi, 

který mu vrací míč prvním dotykem, obránce vede míč, obchází soupeře a centruje 

z křídelních prostor na nabíhající hráče. 

... 

o 

o 
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~----------------~~" ", 
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Kritická místa 

- aktivní pohyb krajního obránce 

- správné načasování narážečky 

- rychlé převzetí míče v plném běhu 

- dokonalé ot9ití soupeře 

- aktivní pohyb útočníku, který se pohybují na hranici ofsajdu 
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Model zakončení po rychlém protiútoku. realizován dvěma hráči 

3. Model střelecké situace. Středový hráč získává v souboji míč a rychle směřuje 

k brance soupeře. Uprostřed hřiště obejde 1-2 hráče, před pokutovým územím přihrává 

nabíhajícímu hráčovi, který zakončuje do branky. 

jj ~ 

o 

o 

Kritická místa 

- čisté odebrání míče od soupeře 

-dokonalé obejití soupeře 

-přesná přihrávka do prostoru na nabíhajícího útočníka 

- rychlé převzetí míče v plném běhu 
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Model naběhnutím útočníka do volného prostoru za obranu soupeře 

4. Tento model je založený na rychlém přechodu do útoku, míč je přihrán obránci, který 

dlouhou přihrávkou za obranu soupeře uvolňuje nabíhajícího útočníka, který po 

zpracování a vedení míče zakončuje zevnitř pokutového území. 

Kritická místa 

-aktivní pohyb krajn,ho obránce 

- přesná dlouhá přihrávka za obranu soupeře 

- naběhnutí útočníka do volného prostoru za obranu 

- rychlé převzetí míče v plném běhu 
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433 Modelové situace s využitím standardních situací 

Rohov:·~ kop 

1. Modelová situace po rohovém kopu. Hráč přihrává prudce rotovaný míč od branky a 

umísťuje jej na hranici brankového území na úrovni bližší tyče. Útočník v pohybu 

vbíhá na míč z pozice před středem branky, který v optimální výšce, při mohutném 

odrazu jednonož, zakončuje hlavou. Spoluhráči vyvíjejí přiměřenou aktivitu a obsazují 

především prostor u vzdálenější tyče a před středem branky, aby nezhustili prostor 

předpokládaného místa střelby. 

-----

Kritická místa 

- přesně a razantně kopnutý rohový kop 

- správné načasování náběhu 

- odraz a umístnění 

70 



Rohový kop 

2. Modelová situace založena na odraženém míči soupeře, který směřuje ven 

z pokutového území soupeře a následným zakončením nabíhajícího hráče, který stojí na 

hranici pokutového území. Důležité je, aby střílející hráč byl schopen adekvátně 

reagovat na odražený míč. 

Kritická místa 

- aktivní pohyb hráčů 

- dostatečně prudký centr do pokutového území 

- postavení útočníka na hranici pokutového území 

- dostatečně razantní střela prvním dotykem 

71 



Vhazování ze zámezí 

3. Střelecká situace založená na naběhnutí do volného prostoru, uvolnění dochází díky 

několikanásobnému naběhnutí útočících hráčů na potenciální přihrávku. Jejich aktivní 

pohyb strhává obránce z hlídaného prostoru, do kterého nabíhá hráč z druhé strany 

hrací plochy. Moment překvapení je důležitý pro získaní časové a prostorové výhody 

proti obráncům a umožňuje úspěšné zakončení. 

o~ 

Kritická místa 

-aktivní pohyb zapojených útočících hráčů 

-uvolnění prostoru pro přihrávku odtažením obránců 

-zaběhnutí hráče do uvolněného prostoru 

-přesné autové vhazování 
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Volný kop 

4. Typický příklad modelové situace volného kopu, kde hráč přihrává prudce míč s 

rotací asi 20m od branky na úroveň brankového území, do prostoru k bližší tyči. 

Záložník zůstává stát, vytváří clonu pro vbíhající spoluhráče a vyřazuje z činnosti svého 

soupeře. Útočník využívá pro zakončení herní prostor odclonění spoluhráčem. 

ó 

Kritická místa 

" , 

- razantně kopnutý volný kop 

- správné načasování náběhu na letící míč 

- clonění prostoru spoluhráči 

- dostatečný odraz a umístnění 
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4.5 Diskuse 

V případě modelových situací bylo nutné zjednodušení některých akcí tak, 

abych je mohl přesně zakreslit a nazvat modelovými. Umístnění hráčů na hřišti podléhá 

stejnému zkreslení jako výsledky pozorovaní během kvantitativní analýzy. Bez ohledu 

na umístnění, složení či systémy, které týmy ve hře praktikovaly, je zřejmé, že branky, 

kterých se podařilo dosáhnout jednotlivými týmy se velmi podobaly. Tento fakt 

poukazuje na to, že mají ve velké míře společný základ, který je založen na určitých 

principech a pravidlech platných při zakládání a realizaci útočných akcí. Zajímavým 

prvkem, zaznamenaným ve většině modelů, je přečíslování obran soupeřů díky 

aktivnímu zapojování obránců (hlavně krajních) do útočných akcí. Tento prvek je 

velice účinný a v moderním pojetí kopané je velmi využíván. 

Zaznamenal jsem také, že ve snaze o zrychlení hry se praktikují přihrávky na 

jeden dotek. Taky velice často je praktikovaná kombinace založena na principu "přihraj 

a běž" a objevuje se téměř ve všech zaznamenaných modelech. Používaní těchto 

herních variant je logickou snahou o umožnění, o co nejmenší příležitosti obranám 

soupeře adekvátně reagovat na útočné počínaní. Jako další bych zmínil časté 

uvolňování prostorů pro nabíhající hráče z druhé vlny. Důležitou složkou této části je 

aktivní herní projev od všech hráčů i bez toho, aby měli míč. Ostatní zajímavé postřehy 

jsou zaznamenány u konkrétních modelů. 

Z hlediska vlastní střelby nelze opomenout vysoký stupeň technicko-taktického 

chování se hráče při zakončení. Hráči týmů, které se dostali aspoň do čtvrtfinále byli 

velmi dobře technicky individuálně vybaveni, dokázali v pravý moment účelně a 

kreativně pracovat s míčem, tak i v pohybu do volného prostoru. V momentu vlastní 

střelby se úspěšný střelci dokázali rychle prostorově zorientovat a především přesně 

zakončit, přičemž se jednalo o nepříliš prudkou střelu. 

Pro výběr místa platilo nejvíc kolmé naběhnutí do prostoru před brankou na 

přihrávku z křídelního prostoru a zakončení bez přípravy. Pro úspěšný skupinový 

výkon byla charakteristická strategie cílevědomého využívání křídelního prostoru. 

Křídelní hra se stala základem úspěšnosti útočné fáze hry. Pro tento trend je typická 
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jednak přízemní hra s větším počtem doteků v obou křídelních prostorech a diagonální 

přihrávky do těchto zón hřiště. Důležitá je jednoduchost v kombinační spolupráci při 

současném zachování přímočarosti vedené akce. 

Obecně lze konstatovat, že vstřelení branky na elitní úrovni jakým je Liga 

Mistrů, bude nadále vyžadovat nejen vysoký individuální výkon, ale i vysokou úroveň 

spolupráce všech hráčů zabezpečující bezpečný, případně co možná nejméně riskantní 

přechod z obranného do útočného pásma. 

Při překonávaní soupeřovi obrany se jako jedno z hlavních příčin úspěchu jevilo 

načasování nabíhajícího hráče s finální přihrávkou. Docházelo k situacím, na které 

museli bránící hráči velmi rychle reagovat. Vzhledem k tomuto časovému deficitu se 

útočící hráči dostávali do výhody. Ačkoliv se v momentu přihrávky nacházeli v početní 

převaze nad útočníky, nebyli schopni současně sledovat a pokrýt hráče s míčem a 

nabíhajícího hráče do pokutového území. Pro brankáře nebylo jednoduché reagovat na 

střely po těchto akcích. Charakteristické pro tyto situace byl střílející hráč, zakončující 

útok v pohybu v čelném postavení k brance. Hráči zakončovali často intuitivně, 

v podstatě bez rozmyšlení. Jejich konání bylo automatické. Střílející hráči si na 

přihrávky nabíhali z hlouby pole, a to činilo některým týmům problémy v obranných 

řadách. 

Technická stránka střelby se projevovala především v přesnosti střel na branku. 

V několika případech se střelci prosadili obejitím soupeře a nečekanou umístněnou, 

přízemní střelou k tyči. O úspěchu budou pravděpodobně stále rozhodovat detaily a 

neobvyklé individuální řešení jednotlivých situací. 

Kromě vysoké technické úrovně projevovali hráči velmi dobré taktické 

vzdělání. Pro vytváření střeleckých situací má význam především výběr prostoru a 

automatický výběr techniky. 

Z hlediska vytváření střeleckých situací se jako ukazatel jasně jeví cílené 

směrování finální přihrávky do pokutového území, do kterého vbíhá zakončující hráč 

Z hlediska somatotypu se budou stále víc prosazovat vyšší typy v rolích 

zakončujících hráčů. To potvrzuje také zvýšené procento střelených branek. 

I nadále bude platit, že jednoduché akce zakončené z prvního doteku budou 

účinné a pro obranu nepříjemné. Rychlý protiútok tak budou muset zvládat všechna 

mužstva, která budou myslet na úspěch na mezinárodní scéně. Podstatné pro hru 
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útočníků bude nadále vysoká technická úroveň, přesné zakončení a velmi dobré 

taktické chování především v nabíhání do volného prostoru. 

Chtěl bych ještě dodat, že i přesto, že se tyto skutečnosti týkají nejlepších 

klubových mužstev Evropy, lze tyto poznatky aplikovat do praxe i na nižších 

výkonnostních stupních. Bude potřeba přizpůsobit nácvik i provedení jednotlivých akcí 

schopnostem i dovednostem hráčského kádru. 
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5. Závěr 

V diplomové práci jsem se snažil analyzovat střelbu a hlavně střelecké situace, 

pomoci kterých bylo dosaženo nejvíc branek. Za celý ročník Ligy Mistrů padlo 309 

branek, co jako statistický materiál má dobrou výpovědní hodnotu. Na základě rozboru 

všech brankových situací jsem zjistil, že v dnešní době moderní kopané jsou trendy 

moderního fotbalu zrychlení hry a je snaha o co nejrychlejší zakončení. Každý trenér 

by měl na tyto trendy reagovat a pracovat s nimi. Moderní kopaná se neustále vyvíjí a 

tak musí trenéři adekvátně vybírat a tvořit tréninkoví proces. 

Práce mi umožnila hlouběji vniknout do problematiky střelby a způsobů jejich 

řešení v zápase. Byla to práce velmi zajímavá i když časově náročná a můžu říci, že 

jsem ji dělal se zájmem a s jistým nadšením, protože se jednalo o střelecké situace, 

které byly zakončené brankou a branky jsou v podstatě "kořením fotbalu" a výsledným 

snažením týmů. Studiem odborné literatury jsem si rozšířil teoretický rozhled dané 

problematiky. 

Předpokládám, že i přestože se tato diplomová práce týká špičkových týmů, 

které působí v Lize mistrů budou její výsledky použitelné v praxi v podobě aplikace do 

tréninkového procesu na všech výkonnostních úrovních. 
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7.Přílohy 

-Soubor všech dosažených branek jednotlivých týmů v Lize Mistrů v 

ročníku 2003/2004 
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TÝM: AC MILAN 

Místo Druh Směr Délka 
Herní 

Způsob 
finální finální finální finální Místo 

proveden systém střelby Soupeř 
přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky í střelby 

23 MS z 1 p 23 PD AJAX 

17 c K 1 p 18 PD BRUGGE 

16 c šv 2 p 23 z o AJAX 

ý p ŠV 2 p 13 ZV CELTA VIGO 

16 c K 2 p 17 PH SPARTA 

20 c ŠV 3 p 23 PH SPARTA 

3 p K 3 RU 17 ZV SPARTA 

4 KP ŠV 1 p 13 ZV SPARTA 

16 c K 2 p 18 z DEPORTIVO 
LACORUNA 

15 KP ŠV 1 RU 1Ý ZV 
DEPORTIVO 
LACORUNA 

14 KP K 1 p 13 z DEPORTIVO 
LACORUNA 

14 S-P.K 
DEPORTIVO - - - - -
LACORUNA 
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TÝM:AEK ATHENY 

i Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 
finální finální finální finální systém střelby 

provedení 
Soupeř 

přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

13 KP ŠV 1 RU 19 z DEPORTIVO 
LACORUNA 

TÝM: AFC AJAX 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 

finální finální finální finální 
systém střelby 

provedení 
Soupeř 

přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

7 KP p 1 RU 17 ZV BRUGGE 

3 p 
p 

3 RU 19 z BRUGGE 

10 p ŠV 2 p 24 zvo CELTA VIGO 

25 c K 2 p 24 PH CELTA VIGO 

9 p p 2 p 14 z o CELTA VIGO 

- - - - - - S-penalta BRUGGE 
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TÝM: ARSENAL LONDÝN 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 

finální finální fmální finální systém střelby 
provedení 

Soupeř 
přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

22 KP K 1 p 23 z DYNAMO 
KYJEV 

17 H ŠV 1 p 23 PH 
DYNAMO 

KYJEV 

23 N z 1 p 18 PD INTER 

24 KP p 1 p 23 z INTER 

4 p p 3 RU 1~ zvo INTER 

17 p šv 2 RU 24 PD INTER 

22 KP z 1 RU 23 z o LOKOMOTIV 
MOSKVA 

16 KP šv 1 p 17 ZV 
LOKOMOTIV 

MOSKVA 

12 p šv 2 RU 23 PD 
LOKOMOTIV 

MOSKVA 

23 MS z 1 p 24 PD CELTA VIGO 

13 KP ŠV 1 p 17 zvo CELTA VIGO 

22 N z 1 p 18 PD CELTA VIGO 

12 KP p 1 p 17 z CELTA VIGO 

23 H K 1 p 24 PD CELTA VIGO 

15 c ŠV 3 p 18 PH CHELSEA 

24 KP K 1 p 23 PD CHELSEA 
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Tým: AS MONACO 1 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 
finální finální finální finální systém střelby 

provedení 
Soupeř 

přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

15 S-V.K šv 3 p 23 PD PSV EIDHOVEN 

18 N šv 1 p 23 PD PSV EIDHOVEN 

23 MS z 1 p 17 PD AEKATHENY 

25 R K 3 p 23 PD AEKATHENY 

21 R K 2 p 24 PH AEKATHENY 

14 KP ŠV 1 RU 18 PD AEKATHENY 

ll p ŠV 3 RU 19 PD 
DEPORTIVO 
LACORUNA 

2 p p 3 RU 22 zov DEPORTIVO 
LACORUNA 

21 R K 3 p 23 PH 
DEPORTIVO 
LACORUNA 

22 H K 1 p 23 PH 
DEPORTIVO 
LACORUNA 

17 KP ŠV 1 RU 24 PD 
DEPORTIVO 
LACORUNA 

17 MS z 2 RU 13 PD 
DEPORTIVO 
LACORUNA 

20 KP z 1 RU 18 ZV 
DEPORTIVO 
LACORUNA 

() p ŠV 2 p 13 zvo DEPORTIVO 
LACORUNA 

12 c ŠV 3 p 18 PH PSV EIDHOVEN 

23 H ŠV 1 p 22 PH 
LOKOMOTIV 

MOSKVA 

21 p K 2 p 18 PD 
LOKOMOTIV 

MOSKVA 

23 MS KP 1 p 23 PD REALMADRID 
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Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 
finální finální finální finální systém střelby 

provedení 
Soupeř 

přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

21 c K 2 p 23 PH REALMADRID 

17 H z 1 p 12 PD REALMADRID 

15 c ŠV 3 p 18 PH REALMADRID 

17 p šv 2 p 23 PD REALMADRID 

19 MS ŠV 1 p 18 PH CHELSEA 

8 p šv 2 RU 17 ZV CHELSEA 

15 c ŠV 3 p 24 PD CHELSEA 

24 p z 1 p 22 PH CHELSEA 

13 N ŠV 1 p 18 PD CHELSEA 
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TÝM : BAYERN MNICHOV 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 

finální finální finální finální systém střelby 
provedení 

Soupeř 
přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

17 MS z 1 p 12 PD CELTIC 

ll p ŠV 2 p 23 PH CELTIC 

ll c ŠV 3 p 24 PH ANDERLECHT 

12 N ŠV 2 p 18 PD LYONNAIS 

24 KP K 1 p 23 PD LYONNAIS 

- - - - - - S-penalta ANDERLECHT 

21 c K 2 RU 23 PH REALMADRID 
, 

TYM: BESIKTAS 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 

finální finální finální finální systém střelby 
provedení 

Soupeř 
přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

19 p ŠV 2 p 23 PD CHELSEA 

3 p p 3 RU 18 PD CHELSEA 

- - - - - - S-penalta SPARTA 

22 c K 2 p 23 PH SPARTA 

- - - - - - S-penalta S.S LAZIO 
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TÝM: CLUB BRUGGE 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 
finální finální finální finální systém střelby 

provedení 
Soupeř 

přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

24 KP ŠV 1 p 23 PD CELTA VIGO 

8 p ŠV 2 RU 19 z ACMILAN 

9 p ŠVŠ 2 p 18 PH CELTA VIGO 

6 p šv 3 RU 18 PH AJAX 

17 MS ŠV 1 p 18 PD AJAX 
, 

TYM: CELTA VIGO 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 
finální finální finální finální systém střelby 

provedení 
Soupeř 

přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

14 p šv 2 p 24 zvo BRUGGE 

- - - - - - S-penalta AJAX 

25 c K 3 RU 23 PH AJAX 

14 p K 2 p 17 zvo AJAX 

24 KP K 1 RU 23 PD BRUGGE 

4 p p 3 RU 13 ZV ACMILAN 

19 KP šv 1 p 23 PD ACMILAN 

14 S-V.K ŠV 3 p 18 PH ARSENAL 

19 p K 2 p 23 PH ARSENAL 
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TÝM: CELTIC FC 

Místo Druh Směr Délka 
Berní Místo 

Způsob 

finální finální finální finální systém střelby 
provedení 

Soupeř 
přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

ll c ŠV 3 p 23 PH BAYERN 

25 c K 3 p 23 PH LYONAISS 

14 c K 1 p 23 PH LYONAISS 

21 c ŠV 2 RU 23 PD ANDERLECHT 

24 H sv 1 RU 22 PD ANDERLECHT 

22 H sv 1 p 23 PH ANDERLECHT 

23 MS z 1 p 19 PD LYONAISS 

16 MS ŠV 2 RU 22 z LYONAISS 
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TÝM: DEPORTIVO LACORUNA 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 
finální finální finální finální 

systém střelby 
provedení 

Soupeř 
přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

25 c K 2 p 23 PH AEKATHENY 

- - - - - 14 S-V.K PSV EIDHOVEN 

- - - - - - S-penalta PSV EIDHOVEN 

12 KP ŠV 1 RU 17 ZV ASMONACO 

19 c šv 2 p 23 z ASMONACO 

23 MS z 1 RU 23 PD ASMONACO 

6 KP ŠV 1 p 18 zvo ASMONACO 

22 MS z 1 p 17 PD AEKATHENY 

17 KP z 1 p 13 PD AEKATHENY 

2 p ŠV 3 RU 23 ZV AEKATHENY 

- - - - - 13 S-V.K PSV EIDHOVEN 

19 c ŠV 2 RU 23 PD PSY EIDHOVEN 

22 MS z 1 p 17 PD JUVENTUS 

3 p p 3 RU 23 zvo JUVENTUS 

20 c šv 3 p 23 PH ACMILAN 

15 c ŠV 3 p 13 z o ACMILAN 

20 c ŠV 3 p 23 PH ACMILAN 

4 p p 3 RU 19 zvo ACMILAN 

21 c p 3 p 19 zvo ACMILAN 
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TÝM: FC DYNAMO KYJEV 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 
finální finální finální finální systém střelby 

provedení 
Soupeř 

přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

21 c K 2 p 23 PH LOKOMOTIVA 
MOSKVA 

4 p ŠV 3 RU 17 ZV 
LOKOMOTIVA 

MOSKVA 

23 MS z 1 p 23 PD INTER 

18 MS ŠV 1 p 23 PD ARSENAL 

12 MS z 1 RU 12 z ARSENAL 

22 H z 1 p 23 PD LOKOMOTIVA 
MOSKVA 

21 c K 2 p 22 PD LOKOMOTIVA 
MOSKVA 

23 MS z 1 p 23 z INTER 
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TÝM: FC PORTO 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 
finální finální finální finální systém střelby 

provedení 
Soupeř 

přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

21 R K 3 1CJ PH 
PARTIZAN -

23 KP z 1 p 17 PH REALMADRID 

18 N K 1 p 17 PD REALMADRID 

2 H p 1 RU 12 zvo REALMADRID 

22 p z 2 p 18 PD REALMADRID 

1CJ p p 1 p 24 PD O. MARSEILLE 

23 KP z 1 p 23 PD PARTIZAN 

17 MS p 1 p 23 PD PARTIZAN 

- - - - - 18 S-V.K REALMADRID 

21 c K 3 p 23 PD MANCHESTER 

10 p ŠV 2 p 1CJ PH MANCHESTER 

- - - - - 14 S-V.K LYON 

21 c K 3 p 24 PD LYON 

21 c K 2 p 23 PD LYON 

14 p ŠV 2 RU 17 PD LACORUNA 

- - - - - 23 S-V.K ASMONACO 

ll c šv 2 p 18 z ASMONACO 

1CJ p z 1 RU 18 ZV ASMONACO 

14 MS p 1 RU 23 PD ASMONACO 

25 c K 3 ~~ p 23 z ASMONACO 



TÝM:GALATASARAY 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 
finální finální finální finální systém střelby 

provedení 
Soupeř 

přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

21 R K 3 - 23 PH JUVENTUS 

13 p p 2 p 18 z REAL 
SOCIEDAD 

12 N p 1 p 17 z OLYMPIAC 
os 

25 c K 3 p 24 PH JUVENTUS 

9 p p 2 RU 18 ZV JUVENTUS 

14 p ŠV 2 p 17 ZV 
REAL 

SOCIEDAD 
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TÝM: CHELSEA 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 

finální finální finální finální systém střelby 
provedení 

Soupeř 
přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

17 H ŠV 1 p 23 PD SPARTA 

25 p z 2 p 13 PD S.S LAZIO 

23 MS z 1 p 18 PD S.S LAZIO 

23 MS z 1 p 23 PD S.S LAZIO 

23 MS z 1 p 18 PD S.S LAZIO 

13 KP ŠV 1 p 18 zvo S.S LAZIO 

13 MS z 1 RU 18 PD S.S LAZIO 

13 p p 2 RU 18 PD BESIKTAS 

18 KP ŠV 1 p 19 z BESIKTAS 

16 p ŠV 3 p 18-V PD STUTGART 

4 p ŠV 3 RU 20 z o ARSENAL 

23 MS z 1 p 23 PD ARSENAL 

13 N ŠV 1 p 17 PD ARSENAL 

22 KP K 1 p 23 z ASMONACO 

13 c šv 3 p 16 ZV ASMONACO 

20 KP ŠV 1 p 18 PD ASMONACO 
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TÝM: INTER MILAN 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 
finální finální finální finální systém střelby 

provedení 
Soupeř 

přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

19 H ŠV 1 RU 24 PD ARSENAL 

25 c K 3 p 17 PD ARSENAL 

18 KP p 1 p 18 z o ARSENAL 

23 MS z 1 p 24 PD 
DYNAMO 

KYJEV 

12 S-V.K šv 3 23 PH 
LOKOMOTIV 

-
MOSKVA 

9 p ŠV 2 RU 19 ZV 
LOKOMOTIV 

MOSKVA 

14 KP ŠV 1 p 19 z ARSENAL 

12 S-V.K šv 2 13 PH 
DYNAMO - KYJEV 
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TÝM: JUVENTUS TURIN 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 
finální finální finální finální systém střelby 

provedení 
Soupeř 

přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

12 p ŠV 2 p 17 PD 
GALATASARA 

y 

23 S-V.K 
GALATASARA - - - - - y 

- - - - - 18 S-penalta OLYMPIAKOS 

13 p ŠV 2 RU 12 ZV OLYPIAKOS 

13 p p 1 RU 1~ zvo REAL 
SOCIEDAD 

2 p šv 2 RU 1~ zvo REAL 
SOCIEDAD 

25 c z 3 p 18 PH REAL SOCIEDA 

~ p ŠV 2 RU 18 z REAL 
SOCIEDAD 

20 N šv 1 p 23 PD OLYMPIAKOS 

13 p ŠV 2 p 1~ z o OLYMPIAKOS 

17 p K 3 RU 1~ PD OLYMPIAKOS 

4 p ŠV 2 RU 23 PD OLYMPIAKOS 

20 p ŠV 2 RU 18 PD OLYMPIAKOS 

20 p K 1 RU 18 z OLYMPIAKOS 

25 R K 3 - 23 PH OLYMPIAKOS 
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Tým: FC LOKOMOTIV MOSKVA 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 

finální finální finální finální systém střelby 
provedení 

Soupeř 
přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

22 KP šv 1 p 23 PD INTER 

22 p K 1 p 23 PD INTER 

fj S-V.K ŠV 3 - 18 PH INTER 

14 KP K 1 p 13 ZV INTER 

13 KP ŠV 1 p 18 ZV 
DYNAMO 

KYJEV 

S-penalta 
DYNAMO - - - - - -

KYJEV 

23 KP z 1 p 23 PD 
DYNAMO 

KYJEV 

10 p ŠV 3 p 17 zvo ASMONACO 

23 KP z 1 p 18 PD ASMONACO 
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Tým: OLYMPIQUE LYONASS 

Místo Druh Směr 
Délka 

Způsob 
finální Herní Místo finální finální finální 
přihráv systém střelby 

provedení 
Soupeř 

přihrávky přihrávky přihrávky střelby 
ky 

- - - - - 18 S-P ANDERLECHT 

25 R K 2 - 22 PH ANDERLECHT 

- - - - - 8 S-P.K BAYERN 

19 KP ŠV 1 RU 24 zvo BAYERN 

23 MS z 1 p 23 PH CELTIC 

12 KP z 1 p 12 z CELTIC 

- - - - - 18 S-P CELTIC 

24 c K 3 p 23 PD-vlastni 
REAL 

SOCIEDAD 

24 KP z 1 RU 23 PD 
REAL 

SOCIEDAD 

25 c K 3 RU 23 PH FC.PORTO 

20 c šv 3 p 22 PH FC. PORTO 

96 



TÝM: MANCHESTER UNITED 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 

finální finální finální finální systém střelby 
provedení 

Soupeř 
přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

21 R K 3 - 23 PD Panathinaikos 

18 N z 1 p 18 PD Panathinaikos 

25 Kp K 1 p 18 PD Panathinaikos 

20 c ŠV 1 p 24 PH Panathinaikos 

16 c K 3 p 23 PD Panathinaikos 

- - - - - - S-penalta STUTGART 

9 Kp p 1 RU 18 ZV RANGERSFC 

18 Ms z 2 p 19 PD RANGERSFC 

23 MS z 1 RU 23 PD RANGERSFC 

12 S-V.K ŠV 3 23 PD RANGERSFC 

8 KP ŠV 1 RU 17 ZV Panathinaikos 

16 c K 2 p 23 PH STUTGART 

4 KP ŠV 1 RU 19 ZV STUTGART 

14 PS-V.K p 2 - 23 PD FCPORTO 

25 c K 2 p 23 PH FCPORTO 
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TÝM: OLYMPIQUE MARSEILLE 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 
finální finální finální finální systém střelby 

provedení 
Soupeř 

přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

9 p p 2 p 18 z REAL 
MADRID 

25 R K 3 22 PH 
REAL 

-
MADRID 

22 c K 3 p 23 PD 
PARTIZAN 
BĚLEHRAD 

15 c šv 2 p 18 PH 
PARTIZAN 
BĚLEHRAD 

2 N ŠV 1 RU 23 ZV 
PARTIZAN 
BĚLEHRAD 

14 N šv 1 RU 24 zvo FC.PORTO 

9 P.K p 2 - 22 PH FC.PORTO 

17 c K 3 p 23 PH 
REAL 

MADRID 

6 N.K ŠV 2 18 PH 
PARTIZAN 

- BĚLEHRAD 
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TÝM: OLYMPIAKOS 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 
finální finální fmální finální systém střelby 

provedení 
Soupeř 

přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

ll c ŠV 3 p 1Ý PH JUVENTUS 

25 c K 3 p 17 PD GALATASARA 
y 

13 MS z 1 RU 17 zov GALATASARA 
y 

2 p K 1 RU 17 zov GALATASARA 
y 

12 S-V.K GALATASARA - - - - - y 

4 N šv 1 RU 1ý zov GALATASARA 
y 

Tým: PANATIDNAIKOS 

Místo Druh Směr Délka 
Způsob 

fmální finální finální finální 
Herní Místo provede 

přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky 
systém střelby ní Soupeř 

střelby 

22 c ŠV 2 RU 23 PH RANGERS 

14 
N z 1 RU 13 PD STUTGART 

14 
KP 

z 1 p 13 PD RANGERS 

14 
KP 

z 2 p 7 z RANGERS 

ý 
p ŠV 2 RU 17 ZV RANGERS 
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TÝM: PARTIZAN 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 

finální finální finální finální systém střelby 
provedení 

Soupeř 
přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

- - - - - 23 S-V.K FCPORTO 

12 c ŠV 3 p 18 zvo FCPORTO 

14 H ŠV 1 RU 23 PH O. MARSEILLE 
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TÝM:PSV EIDHOVEN 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 

finální fmální finální finální systém střelby 
provedení 

Soupeř 
přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

- - - - - - S-penalta MONACO 

19 MS z 1 RU 18 PD AEKATHENY 

25 c K 3 RU 18 PH AEKATHENY 

7 p ŠV 2 p 23 ZV AEKATHENY 

7 S-V.K ŠV 3 - 23 PH MONACO 

14 N ŠV 1 p 23 PD LACORUNA 

23 MS z 1 p 18 PD LACORUNA 

21 c K 3 RU 23 PD LACORUNA 
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TÝM:RANGERSFC 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 
finální finální finální finální systém střelby 

provedení 
Soupeř 

přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

18 MS z 1 p 23 z STUTGART 

6 p K 3 RU 14 ZV STUTGART 

22 p K 1 RU 23 PD 
P ANATHINAIK 

os 

25 c K 2 p 24 PH 
P ANATHINAIK 

os 
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TÝM: REAL MADRID 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 
finální finální finální finální systém střelby 

provedení 
Soupeř 

přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

21 c K 3 p 1'.; PD O. MARSEILLE 

22 KP z 1 p 24 PD O. MARSEILLE 

14 KP šv 1 RU 14 PD O. MARSEILLE 

- - - - - - S-penlta O. MARSEILLE 

25 c K 2 p 18 PH FCPORTO 

19 KP ŠV 1 RU 17 z o FCPORTO 

21 KP z 1 p 17 PD FCPORTO 

25 R K 3 p 22 PH PARTIZAN 

- - - - - 13 S-V.K O. MARSEILLE 

24 c z 1 RU 23 PD O. MARSEILLE 

13 p ŠV 1 RU 19 PD FCPORTO 

- - - - - 14 S-V.K BAYERN 

22 H ŠV 1 p 23 PD BAYERN 

25 R K 3 p 23 PH AS MONACO 

23 MS z 1 RU 24 PD AS MONACO 

- - - - - - S-penalta AS MONACO 

12 KP ŠV 1 p 17 ZV AS MONACO 

14 p šv 2 p 18 PD AS MONACO 
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TÝM: REAL SOCIEDAD 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 
fmální fmální finální finální systém střelby 

provedení 
Soupeř 

přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

- - - - - - S-penalta OLYMPIAKOS 

24 KP K 1 RU 23 PD 
GALATASARA 

y 

21 R K 3 p 23 PH 
GALATASARA 

y 

22 KP z 1 p 24 PD-V JUVENTUS 

- - - - - 14 S-V.K JUVENTUS 

7 p ŠV 3 RU 19 PD OLYMPIAKOS 

15 c ŠV 2 p 18 PD OLYMPIAKOS 

12 p šv 3 p 19 z GALATASARA 
y 
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TÝM:RSCANDERLECHT 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 
finální finální fmální finální systém střelby 

provedení 
Soupeř 

přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

24 KP z 1 p 18 PD BAYERN 

21 KP K 1 p 23 PD CELTIC 

- - - - - - S-penalta CELTIC 

20 c šv 2 p 23 PH LYON 

TÝM: S.S LAZIO 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 
finální finální finální finální 

systém střelby 
provedení 

Soupeř 
přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

21 R K 3 p 23 PH BESIKTAS 

22 MS z 1 p 17 PD BESIKTAS 

12 H ŠV 2 p 22 ZV SPARTA 

- - - - - - S-penalta SPARTA 

24 H K 1 p 23 PH CHELSEA 

1</ H ŠV 1 p 23 PD BESIKTAS 
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TÝM: SPARTA PRAHA 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 
finální finální finální finální systém střelby 

provedení 
Soupeř 

přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

9 p p 3 RU 23 PD S.S LAZIO 

23 MS ŠV 1 RU 23 PD S.S LAZIO 

15 KP ŠV 1 RU 24 zvo BESIKTAS 

8 H ŠV 1 p 23 PD BESIKTAS 

12 S-VK ŠV 2 - 23 PH S.S LAZIO 

24 p K 2 p 18 PD ACMILAN 
, 

TYM: VFB STUTGART 

Místo Druh Směr Délka 
Herní Místo 

Způsob 
finální finální finální finální systém střelby 

provedení 
Soupeř 

přihrávky přihrávky přihrávky přihrávky střelby 

23 MS z 1 p 23 PD RANGERS 

4 H ŠV 1 RU 18 ZV MANCHESTER 

8 p p 2 RU 18 PD MANCHESTER 

25 c ŠV 2 p 23 PH 
P ANATHINAIK 

os 

21 R K 3 p 23 PH 
P ANATHINAIK 

os 

19 p ŠV 2 RU 23 PD-V 
P ANATHINAIK 

os 

15 KP ŠV 1 p 13 ZV 
P ANATHINAIK 

os 
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