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Abstrakt 

 

Název práce:  

Činnostní obsah fotbalového brankáře 

 

Cíle práce: 

Cílem je vytvořit ucelený přehled činnostního obsahu fotbalového brankáře v obranné 

fázi s míčem a bez míče a v útočné fázi s míčem a bez míče. 

Dílčí cíle: Prostřednictvím interview nalézt nedostatky v navrhovaném činnostním 

obsahu brankáře a na základě výzkumu seznam upřesnit. 

 

Metody: 

Vytvoření seznamu činností brankáře na základě zkušeností a studia literatury a jeho 

následné ověření na základě kvalitativního výzkumu. 

 

Výsledky: 

Hypotéza se potvrdila, jelikoţ nebyly shledány ţádné podstatné nedostatky 

v navrhovaném seznamu. Cíle práce bylo dosaţeno. Nicméně, seznam byl na základě 

výzkumu upraven a rozšířen. 

 

Klíčová slova: 

Brankář, činnostní obsah, obranná fáze, útočná fáze 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title: 

 Activity content of football goalkeeper 

 

Objectives: 

The aim is to create a comprehensive overview of the activity content of soccer 

goalkeepers in a defensive phase with and without a ball as well as an attack phase with 

and without a ball. 

 

Sub-objectives: 

To find deficiencies in the proposed content of activity of football goalkeeper via 

interview and to specify the content of the activity pursuant to this research. 

 

Methods: 

The creation of the list of the goalies’ activity content is based on theoretical sources as 

well as on own experience and is then verified by the qualitative research. 

 

Results: 

The hypothesis was confirmed as no significant deficiencies were found in the proposed 

list. The objectives has been achieved. Nevertheless, based on the research, the list was 

modified and extended. 

 

Keywords:  

Goalkeeper, activity content, defensive phase, offensive phase
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Seznam použitých zkratek  

OF- obranná fáze,  

ÚF- útočná fáze,  

HČJ- herní činnosti jednotlivce,  

IHV- individuální herní výkon,  

FAČR- fotbalová asociace České republiky. 
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1.  ÚVOD 

 

Fotbal je neoddiskutovatelně v naší zemi sportem s dlouhou tradicí, děj utkání je 

naplňován prostřednictvím jedenácti hráčů, jedná se o deset hráčů v poli a osamoceného 

stráţce branky. Při pročítání dostupné fotbalové literatury se zaměřuji na kapitoly 

věnující se fotbalovému brankáři. Jelikoţ sám jedním jsem, snaţím se dozvídat nové 

trendy, postupy a zjišťuji zajímavé názory a pohledy. Většinou v kaţdé knize věnované 

fotbalu je alespoň zmínka o brankářích. K mému zklamání jsou to vţdy jedny 

z nejkratších kapitol v knize. Při přečtení většího počtu knih a zdrojů zjišťuji, ţe se 

názory na brankáře shodují snad jen v tom, ţe je to osoba velmi důleţitá pro fotbal, má 

svá specifika a svou vlastní techniku a hlavu. Poté jiţ nalézám samé rozdíly na to, jak či 

ono provádět, nezmiňují jak a co trénovat. Tam jsou odlišnosti snad ještě větší. 

Vzhledem k problematice, která je, velmi obsáhlá jsem si vybral oblast, která je 

většinou autorů zpracovávána, avšak z jejich pohledu. Často se jedná o texty, které jsou 

přejímány od starších autorů, nezřídka naráţím na věty, které i po třiceti letech u dalšího 

autora mají úplně stejné znění. Těţko lze pak označit původní autora myšlenky.  

Vybral jsem si pro svou bakalářskou práci oblast, která se zabývá činností brankáře. 

Konkrétně mám v úmyslu vytvořit kategoriální systém činností brankáře v muţské 

kategorii. Výkonnost zde nebude hrát roli, půjde o kompletní seznam činností, které 

brankář provádí v útočné a obrané fázi. A to jak s míčem, tak bez míče. 

Kaţdý člověk je nějak formován, ať uţ názory jiných lidí, či samostatným studiem 

literatury. Názory se časem dotváří vlastními zkušenostmi. V mém případě byly názory 

nejvíce ovlivňovány prvními trenéry, se kterými jsem měl tu moţnost pracovat. V klubu 

FC Baník Ostrava to byl jiţ zesnulý František Schmucker, pod jehoţ vedením jsem 

fotbalově vyrůstal jako ţáček a později i dorostenec. V mém dalším působišti, v klubu 

AC Sparta Praha, jsem se setkal s Petrem Koubou. Zde jiţ docházelo k první velké 

konfrontaci brankářských stylů, techniky a názorů. Přestoţe si velmi váţím tohoto 

člověka, tak je nutné říci, ţe jsme se často neshodli, naše názorové rozepře pramenily 

z toho, ţe oba dva jsme byli morfologicky úplně odlišné somatotypy. To co vyhovovalo 

jednomu, nesedělo druhému.  Je těţké zařadit do nějaké fáze vývoje mého otce, jeho 

názory, tréninky a myšlenky mě provází jiţ od prvních fotbalových krůčků dosud, jeho 

zásluhou mám hlavně takové názory a pohled na brankáře.  
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Díky mým názorům a poznatkům z dostupné české a zahraniční literatury vytvořím 

přehled veškerých činností fotbalového brankáře, které jsou klíčem k jeho úspěšnému 

výkonu v podmínkách utkání. Vytvořený systém bude podroben kritickému pohledu 

několika osobností mezi fotbalovými brankáři a trenéry brankářů. Bude se jednat o 

hráče, kteří si sami postem brankáře prošli. Jejich názory budou zaznamenány a 

zkonfrontovány s mými.  Doufám, ţe se mi povede vytvořit práci, z níţ by mohli 

vycházet brankáři, trenéři či autoři při teoretických výkladech brankářských činností, 

nebo bude můj materiál nápomocen při tvorbě specializovaného tréninku pro brankáře.  
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2. Syntéza poznatků 

 

2.1. Individuální herní výkon 

Podle Votíka (2005) je individuální herní výkon uskutečněn vţdy formou herních 

činností jednotlivce, které se projevují víceméně souvislým řetězcem herních činností 

v utkání, které jsou projevem herních dovedností. Jako sloţky IHV leze tedy označit 

herní dovednosti, pohybové schopnosti, somatické a psychické charakteristiky.  

 

2.2.  Herní činnosti jednotlivce 

Votík (2005) definuje jako učením získané, nacvičené komplexy pohybových úkolů. 

Kaţdá herní činnost jednotlivce má svou taktickou a technickou stránku, jejich kvalita 

je ovlivněna kondiční a psychickou připraveností (mohou to být emoce, motivace, 

morálka aj.). Dále herní činnosti rozlišuje na obranné a útočné. Útočné: výběr místa, 

přihrávání, zpracování míče, vedení míče, obcházení soupeře, střelba. Obranné: 

obsazování hráče s míčem/bez míče, obsazování prostoru, odebírání míče. 

2.3. Úvodní slovo 

Dle Viktora (1997) se role brankáře výrazně liší od ostatních hráčů v poli. Kaţdý 

brankářův zákrok je pod neustálou kontrolou spoluhráčů, soupeřů, trenérů i diváků. 

Hráči kolikrát nezpracují míč, špatně přihrají, nebo vystřelí, ale jejich chyby se 

neprojeví bezprostředně do výsledku utkání na rozdíl od chyb brankářů, jejichţ i 

sebemenší zaváhání můţe znamenat gól a rozhodnutí o konečném výsledku utkání. 

 Viktor (2005) připomíná, ţe vývojem taktiky, rozestavení i vinou pravidel, se 

dnes kladou na brankáře velké nároky. Má mít velký akční radius, umět vyřešit sloţité 

standardní i herní situace, umět hrát oběma nohama. Brankář je dnes vlastně stoperem. 

Stejskal (2005) k tomuto tématu dodává, ţe změny pravidel jsou proti brankáři, nesmí 

chytat malou domu ani autové vhazovaní od spoluhráče do rukou. Míče jsou stále 

rychlejší a nemá čas ani na robinzonády. Jednoduše řečeno, brankář dnes nezřídka více 

hraje nohou neţ rukou. Brankář je ve fotbale jedinou individualitou v kolektivní hře. 

Pro brankáře je dnes jednou z nejtěţších věcí se soustředit plných devadesát minut. 

 Kollath (2006) ve své knize uvádí, ţe výhodná poloha v poli brankáři zaručuje 

kompletní přehled o dění na celém hřišti. Tato poloha umoţňuje brankáři převzít 
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některé zodpovědné úkoly. Brankář podniká první kroky k zaloţení útoku, avšak jeho 

hlavní úkoly jsou defenzivní. Votíka (2005) naznačuje, ţe brankář je hráčem s velkou 

osobní zodpovědností, jeho post a role má rozhodující význam pro průběh zápasu. 

Jediná brankářova chyba můţe rozhodnout o výsledku utkání. 

 Podle Fajfera (2009) je funkce brankáře v druţstvu nejvíce specializovaná. 

Jeho osobnost je pro druţstvo velmi významná a jeho výkonnost do značné míry 

ovlivňuje i výkonnost druţstva. Dobrý brankář znamená pro druţstvo velkou morální 

podporu, špatný brankář je schopný své druţstvo rozloţit. Srovnáme-li hru brankáře v 

dřívějších dobách a v dnešním pojetí, zjišťujeme, ţe poţadavky na celkovou činnost 

brankáře jsou stále vyšší. Brankář se stává v moderním fotbale mnohdy i platným 

hráčem v poli. 

Přestoţe hra brankáře nabývá rozhodujícího významu, v mnoha oddílech, zvláště 

v niţších výkonnostních úrovních, se tato skutečnost nerespektuje a způsob přípravy 

zůstává na nízké úrovni. 
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2.4.  Hra brankáře systematika dle Votíka (2005) 

Tabulka 1: Hra brankáře systematika, Obranná fáze 

Obranná fáze      

 hra bez míče řízení hry,komunikace 

v OF a při přechodu 

z ÚF do OF 

   

  Volba optimálního 

postavení (stavění se) 

při přímém ohrožení 

branky (1:1, střelba) 

  

   při nepřímém 

ohrožení branky 

(zásah do hry) 

míč od soupeře  

    míč od spoluhráče  

 hra s míčem chytání míče spodní (koš) na místě, v pohybu  

   vrchní (prsty) na místě, v pohybu 

(v pádu) 

 

    polovysoké, vysoké  

  vyrážení míče pěstí (pěstmi)   

   dlaní (dlaněmi)   

   jinou částí těla na místě, v pohybu 

(pádu) 

 

    přízemní, 

polovysoké, vysoké 

 

  odebírání míče nohou,hlavou 

(odkopnutím, 

vypíchnutím) 
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Tabulka 2: hra brankáře systematika, útočná fáze 

Útočná fáze    

 hra bez míče řízení hry, 

komunikace v ÚF a 

při přechodu z OF 

do ÚF 

 

  výběr místa (pro 

zpětnou přihrávku) 

 

 hra s míčem vykopávání míče ze země, 

halfvolej, volej 

  vyhazování míče spodním 

obloukem 

   vrchním 

obloukem 

   házenkářským 

způsobem 

  přihrávání míče viz HČJ hráče v 

poli 

  zpracování míče viz HČJ hráče v 

poli 

  vedení míče viz HČJ hráče v 

poli 

  obcházení soupeře viz HČJ hráče v 

poli 

 

 



- 16 - 

 

2.5.  Pravidla pro brankáře 

 

Výtah pravidel fotbalu zaměřených na hru fotbalového brankáře, dle kolektivu 

pravidlové komise FAČR (2011). Při pokutovém kopu musí být brankář bránícího 

druţstva obrácen tváří k hráči, který zahrává pokutový kop. Před provedením 

pokutového kopu se brankář musí nacházet v brance, být oběma nohama na brankové 

čáře a přitom být otočen čelem k míči. Na brankové čáře se můţe pohybovat, avšak 

dříve, neţ bude míč ve hře, nesmí opustit brankovou čáru dopředu směrem k míči. 

Pokud pravidlo poruší brankář, rozhodčí nechá pokutový kop provést a jestliţe míč 

skončí v brance, uzná branku. Jestliţe míč neskončí v brance, nechá pokutový kop 

opakovat. 

Kterýkoli hráč si smí kdykoli v průběhu hry vyměnit místo se svým brankářem, jestliţe 

rozhodčí bude o výměně předem informován a jestliţe bude výměna provedena v době, 

kdy bude hra přerušena. 

 Nepřímý volný kop ve prospěch soupeřova druţstva bude nařízen, jestliţe se brankář, 

ve vlastním pokutovém území dopustí některého z následujících přestupků: Má míč v 

rukou pod kontrolou déle neţ šest sekund před tím, neţ se jej zbaví. Rukama se míče 

znovu dotkne poté, co se jej zbavil a míče se mezitím nedotkl jiný hráč. Dotkne se míče 

rukou poté, co mu jej úmyslně nohou přihrál jeho spoluhráč. Nebo se jako první hráč 

dotkne míče rukou poté, co jeho spoluhráč provedl vhazování. 

Brankáři s míčem v ruce nesmí nikdo bránit v rozehře aktivním překáţením. 

Dále brankář smí od spoluhráče přijmout malou domů do rukou, pokud hráč odehrál 

přihrávku hlavou, trupem, pánví a stehnem aţ po koleno. 

 

 2.6. Obranné herní činnosti jednotlivce 

2.6.1.  Brankářský postoj 

Klein (2002) uvádí, ţe prvotním úkolem brankáře je naučit se základní brankářský 

střeh. Je to postoj, který by měl brankář zaujmout pokaţdé, kdyţ se připravuje chytit 

střelu. Při tomto postavení musí být váha přenesena na přední část chodidla a prsty 

nohou. Kolena jsou mírně pokrčena a tělo směřuje velice mírně rameny vpřed a je 
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narovnané. Ruce jsou podél těla mírně pokrčeny v loktech, prsty směřují vpřed. Váha je 

přenášena z nohy na nohu, aby byla reakce a schopnost odrazu brankáře rychlejší.  

Podle Fr. Matouška a kolektivu (1973) se mění stav 

připravenosti brankáře, v závislosti přechodu míče poloviny 

hřiště. Změna pozice míče se projevuje především v jeho 

postoji, který z normálního volného postoje přejde do střehu. 

V současném fotbale se rozlišují 2 typy základního 

brankářského postoje, ty se od sebe odlišují tím, v jaké poloze se 

nachází těţiště těla, polohou paţí a šíří rozkročení. Fajfer (2009) 

dále přidává jeho názor na základní postavení brankáře. 

Základní postavení brankáře: mírný stoj rozkročný – podřep, 

váha těla se přesouvá na přední stranu chodidel, trup mírně 

dopředu, paţe pokrčeny v lokti, prsty mírně od sebe (individuálně, hřbety nahoře, dlaně 

dole). Hlava zvednutá, pohled na míč a jeho okolí (periferní vidění). Dále uvádí i 

nejčastější chyby: těţiště těla na patách, ruce příliš dole, širší stoj rozkročný. 

 

2.6.2. Stavění se 

Ondřej (1986) uvádí, ţe správné stavění se, je základem k úspěšnému ubránění branky. 

Vzhledem k tomu, ţe se jeho postavení neustále mění s vývojem hry je proto povinen 

hru neustále sledovat.  

 

Votík (2005) udává jako základní postavení brankáře, postavení uprostřed branky, asi 

jeden metr před brankovou 

čarou. Avšak v kaţdém 

okamţiku hry by měl být 

v nejvýhodnějším postavení pro 

obranu branky.  

Fajfer (2009) uvádí, ţe se 

brankář pohybuje vzhledem k 

herní situaci. V průběhu utkání 

není brankář stále v základní 

Obrázek 1: Základní 

brankářský postoj 

Obrázek 2: Stavění se 
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pozici, ale pohybuje se podle vývoje herní situace. Brankář má stát v postavení na 

polovině úhlu, který tvoří hráč s míčem a obě tyče, můţeme respektovat i menší 

odchylky (individualita). Přemisťuje se úkroky do stran, nebo překračováním. Mezi 

nejčastější chyby řadí: příliš velké kroky do stran, při rychlejším pohybu dochází ke 

ztrátě rovnováhy, stojí ve špatném střeleckém úhlu. Kollath (2006) souhlasí a připojuje 

myšlenku, ţe základní postavení brankáře se mění při herních situacích ze strany 

(centrované míče a rohové kopy) a při volných kopech se zdí. 

 

2.6.3. Odebírání míče 

Votík (2005) uvádí, ţe kdyţ chycení míče neumoţňuje postavení soupeře nebo pravidla, 

odebírá míč soupeři způsobem, který je v dané situaci nejbezpečnější. Brankář zpravidla 

odebírá míč z pohybu, výjimečně z místa, a to obvykle nohou- odkopnutím, skluzem 

nebo hlavou. Moţnosti odebírání míče dělí na konstruktivní a destruktivní.  

2.6.4. Chytání míče 

Dle Votíka (2005) chycení míče základní obranná činnost brankáře. Chycení míče 

spočívá v pevném uchopení míče při zachování co nejstabilnějšího postoje. Bezpečnost 

chytání míčů je vyjádřena poţadavkem na dvojí krytí míče.  

Fokin (1954) definuje chytání míče 

směřujícího na brankáře tak, ţe se brankář postaví 

míči do cesty, snoţí, předkloní se, spustí paţe k zemi, 

poněkud před špičky nohou. V okamţiku dotyku 

míče dlaní provádí velmi rychlé ohnutí paţí v loktech 

a přitahuje míč k břichu, trup se napřimuje. Votík 

(2005) jej doplňuje. Přízemní míč můţe brankář 

chytit buď s nohama u sebe, nebo v pokleku. 

Choutka (1968) popisuje chytání míčů letících 

výše neţ kolena, ale níţe neţ hlava (polovysokých) 

tak, ţe brankář zaujme střehový postoj a jeho 

pokrčené paţe jsou připraveny umrtvit rychlost míče ve svých dlaních. Při chytání míčů 

letících níţe, staví ruce tak, ţe hřbety směřují směrem k zemi a míč je chytán na břicho. 

Votík (2005) tuto techniku pojmenovává jako chytání do koše. 

Obrázek 3: Chytání míče, koš 
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Fokin (1954) definuje vysoké míče jako 

takové, které letí výše neţ hlava brankáře. Dále se při 

chytání těchto míčů nedoporučuje provádět vzpaţení 

proti míči příliš brzy, zeslabuje se odraz a tím i výška 

výskoku. Chytání vysokých míčů je dle Choutky 

(1968) prováděno buď ve stoji na zemi, nebo ve 

výskoku. Jde o chytání nejnebezpečnější, jelikoţ 

nelze pouţít zásadu dvojího krytí míče. Pokud letí 

míč příliš vysoko a nemůţeme na něj dosáhnout 

přímo ze země, je třeba pouţít výskoku. Ten je vţdy 

velkou výhodou brankáře. Jestliţe se k výskoku 

rozbíhá, získá tím nejen moţnost vyššího odrazu, ale i 

určitou kinetickou energii, kterou lze pouţít 

v soubojích s protihráči.  

 Skákající míče je dle Fokina (1954) moţno 

chytit v různé výšce je odskoku. Většinou brankář 

nemá čekat na odskok míče, ale má jít míči naproti, 

aby jej chytil v momentě dotyku se zamí nebo těsně 

po jeho odrazu. 

 Choutka (1968) uvádí, ţe pokud 

letí míče stranou od brankáře, pouţívá 

chytání v pádu. Při tomto chytání hraje 

rozhodující úlohu technika odrazu a 

vlastního pádu. Pro účinný odraz je 

rozhodující poloha těla brankáře těsně 

před odrazem. Do ní se brankář dostává 

úkroky, jejich účelem je vytvořit 

správně předpoklady pro včasný a 

účinný odraz. Brankář se odráţí vţdy 

tak, ţe impuls přichází z nohy 

vzdálenější od směru odrazu a pokračuje přes nohu bliţší. Ruce napomáhají odrazu a 

Obrázek 4: Chytání míče, vysoké 

míče 

Obrázek 5: Chytání míče v pádu 
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energicky se natahují do směru odrazu. Chytání přízemních míčů v pádu je 

nejjednodušší, protoţe prakticky nedochází k přerušení kontaktu se zemí.  

 Votík (2005) dále připojuje, ţe tento 

způsob chytání vyţaduje dobrou techniku, 

potřebné dovednosti a odvahu. 

 Fokin (1954) dodává, ţe pokud se míč 

kutálí od brankáře ve vzdálenosti jednoho 

kroku, tak jej brankář chytá stejně, jako kdyby 

se míč kutálel přímo na něj s tím rozdílem, ţe 

provede krok stranou ve směru pohybu míče.  

 Z internetového zdroje fotbal-trenink.cz 

lze vyčíst také zmínku o reflexních zákrocích. 

Těmito zákroky rozumíme specifickou brankářskou činnost charakterizovanou krátkým 

časovým intervalem na analýzu i řešení herní situace. Často se jedná o netypické 

zákroky, kdy se pouţijí všechny dostupné a povolené prostředky (ruce, nohy, tělo, 

hlava). Dále také tento zdroj uvádí pád do strany podseknutím těla. K tomuto 

zvláštnímu zákroku dochází v situaci, kdy míč po zemi či polovysoký směřuje blízko k 

brankářovým nohám.  

 Vencel (2005) přidává také zmínku o centrovaných míčích, které pokládá za 

nejsloţitější element brankářské činnosti. Jejich zvládnutí vyţaduje praxi a trénink. Je 

při nich třeba dávat pozor na povětrnostní podmínky, fauly, jeţ rozhodčí nevidí. A dále 

je důleţitá komunikace se spoluhráči a rozhodnost. 

2.6.5. Vyrážení 

Ondřej (1986) uvádí, ţe vyráţení se pouţívá v případech kdy je střela natolik umístěná a 

tvrdá. Vyraţený míč by měl směřovat na roh či do křídelních prostorů.  

Obrázek 6: Chytání míče v pádu 2 
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 Votík (2005) uvádí, ţe vyráţení je 

nejčastěji spojováno s  výskokem nebo pádem. 

Brankář vyráţí míč zásadně do stran a to pěstí 

(pěstmi), dlaní (dlaněmi), popřípadě jinou částí 

těla.  

 Jiný způsob vyráţení míče dle Fajfera 

(2009) je vyráţení horní rukou nad hlavou. 

Většinou jde o vyraţení míče po úkrocích, 

trupem a hlavou sleduje brankář let míče, 

odráţí se pravou (levou) nohou, levá (pravá) 

noha a ruka napomáhají švihem při odrazu a 

napnutou levou (pravou) rukou vytlačuje míč 

nad břevno (hákovitý pohyb). 

Obrázek 7: Vyrážení míče 
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 Choutka (1968) radí pouţít vyráţení jen, je-li to nezbytně nutné. Vyráţení 

nebezpečí neneutralizuje, pouze jej oddaluje. Vencel (2005) k tomuto dodává, ţe je 

nutné brankářům zdůraznit, pokud si nejsou jistí, ţe míč chytí, je lepší ho vyrazit a to do 

strany.               

                      Obrázek 8: Vyrážení míče 2 

2.6.6. Vybíhání 

Choutka (1968) uvádí, ţe vybíhání je činností, kterou brankář pouţívá ve hře ve dvou 

typických situacích. Při chytání míčů a při likvidaci přihrávek soupeře do prostoru 

vlastní poloviny. Vybíhání vyţaduje především správný odhad a rozhodný a energický 

zásah. Předčasné či opoţděné vyběhnutí je hrubou chybou. Brankář musí mít jistotu, ţe 

bude u míče jako první, své rozhodnutí jiţ v průběhu vybíhání nesmí změnit.  

 Fokin (1954) dodává, 

ţe čím větší je rozsah 

brankářovy působnosti 

(mimo pokutové území), tím 

lépe. 

 Podle Fajfera 

(2009) můţeme připustit i 

názory jiných odborníků, ţe 

vybíhání patří do taktiky 

Obrázek 9: Vybíhání 
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brankáře. Vlastní zakončení pohybového úkolu patří do techniky brankáře (vyuţíváme 

techniku pro splnění úkolu). Samozřejmě, ţe zde hraje významnou úlohu taktické 

myšlení brankáře, protoţe včasné a správné vyběhnutí je základem ke správnému 

vyřešení vzniklé herní situace. Od techniky samotného chytání se liší tím, ţe speciální 

pohyb se nevykonává z místa, ale z pohybu, běhu. Vlastní pohyb není stranou (jako 

pády k tyči), ale většinou šikmo vpřed. Často dochází ke kontaktům se soupeřem, proto 

musí brankář technicky zvládat prvky sebeobrany (ochrana paţemi, dolními 

končetinami) v rámci pravidel. 

 Provedení: vyběhnutí a chycení míče do rukou; vyběhnutí a chycení míče 

pádem; vyběhnutí a skluz s vysunutou nohou těsně nad zemí směrem k míči; vyběhnutí 

a pád pod nohy soupeře (zde největší nebezpečí zranění, brankář se nemá čím bránit, 

pokud to jde, chráníme si hlavu). 

 Mezi činnosti brankáře při vybíhání zařazuje: dlouhý odkop z „nouze“, cílené 

přihrávání prvním, druhým dotykem – konstruktivní zaloţení útoku; odkop mimo hřiště 

(„do autu“), skluzem proti soupeři, odraţením míče částí dolních končetin, částí těla, 

hlavičkováním.  

 

2.6.7. Souboje 1:1 

Mirsad (2008) poukazuje na to, ţe z vlastní zkušenosti můţe říci, ţe tato situace je pro 

brankáře noční můrou. Jednoduše řečeno, protivník je nad gólmanem ve velké výhodě. 

Nicméně je zde pár moţností, které by měl gólman ctít. První z nich je, pokud brankář 

opustí brankovou čáru, neměl by se na ni zpětně vracet, nejhorší je stát a čekat na 

soupeře. Druhou je vzít v úvahu, ţe hráči si obvykle rádi pohrají s gólmanem, neţ aby 

volili přímou střelu. Zatřetí, vystihnout moment kdy se hráč dívá na balon a připravuje 

se na střelu a poté vyrazit a z blokovat ji. 

 

 2.6.8. Odkopávání 

Ondřej (1986) objevuje tuto obrannou činnost především při opuštění branky, zejména 

po vyběhnutí mimo pokutové území. Ve výjimečných případech brankář odkopává míč 
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i z prostoru branky a to tehdy není-li moţné střelu úspěšně chytit. 

 

Obrázek 10: Odkopávání 

 

2.7.  Útočné herní činnosti jednotlivce 

Podle Fajfera (2009) můţe být brankář prvním hráčem, který se podílí na útočné fázi. 

Podle pravidel můţe zahajovat útočnou fázi, kdyţ není přerušená hra. (zaloţení 

rychlého protiútoku dlouhou přihrávkou; zaloţení útoku krátkou přihrávkou; zpomalení 

tempa hry přidrţením míče, pomalým vedením). V druhém případě při přerušené hře 

(kop od branky, kop – přihrávání při nepřímých, přímých kopech v pokutovém území a 

v blízkosti pokutového území). 
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2.7.1. Vyhazování 

 

Fajfer (2009) rozebírá zaloţení útoku vyhozením takto, je to rozehra velice efektivní, 

většinou přesná (druţstvo je stále v 

drţení míče). Při současných tělesných 

proporcích brankářů (tělesná výška, 

délka paţí) je zaloţení útoku úspěšné i 

na delší vzdálenost (hody na polovinu 

soupeře).  Jako jeden ze způsobů 

vyhazování uvádí Fajfer (2009) způsob 

vyhození míče po zemi po krátkém 

rozběhu nebo bez něj, ruka, která 

uděluje míči pohyb, drţí míč ze spodu, 

předklon a švih rukou s míčem, 

současně přenášíme váhu těla dopředu.   

 Vyhození bočným obloukem 

nad hlavou má výhodu v tom, ţe svoji 

délkou můţe vyřadit některé hráče 

soupeře ze hry. Tělo se naklání dozadu za rukou s míčem, druhá ruka a noha slouţí jako 

rovnováha. Postupně se váha těla přenáší na druhou stranu, míč opouští ruku v 

nejvyšším bodu. Tělo pokračuje v pohybu směrem za míčem. 

 Vyhození míče ze vzpaţení mírně vzad („házenkářský způsob“). Brankář drţí 

míč rukou, kterou bude provádět hod, druhá ruka drţí míč ze strany nebo zepředu. 

Současně s nápřahem vykročí protilehlá noha. Z nápřahu švihá ruka předloktím vpřed, 

směr dodává v poslední fázi zápěstí a váha těla se přenáší na přední nohu. V menším 

mnoţství případů brankář vyhazuje míč na krátkou vzdálenost obouruč ze vzpaţení 

(„autové vhazování“). 

            Dále Fajfer (2009) uvádí doporučení pro rozehru brankáře, vyhazovat 

míč na jinou stranu, neţ končil útok soupeře. 

 

 

Obrázek 11: Vyhazování míče, spodní 

oblouk 
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2.7.2. Vykopávání  

Podle Fajfera (2009) můţe brankář své útočné činnosti technicky provádět dvěma 

způsoby: nohou a rukou. 

Nohou: výkop z ruky, výkop po odrazu ze země („halfvolej“), kopem ze země. Rukou: 

vyhozením po zemi („kuţelkářsky“), vyhozením nad hlavou ze zapaţení, vyhozením 

bočním obloukem nad hlavou. 

 Zahajování útoku výkopem z ruky má přednost při zamýšlené větší délce 

kopu, míč se zasahuje ve středu s propnutým, pevným nártem. Jeho nevýhodou je 

dlouhý let míče, míč většinou získá soupeř. Ve větším počtu se objevuje vykopávání 

míče z ruky bočným způsobem. Je technicky náročné, provádí se většinou z místa, tělo 

se natáčí bokem (pohyb pánve) a míč se zasahuje horizontálně pod středem. Noha 

nesleduje pohyb míče, ale pohyb těla do strany. Dráha letu míče je nízká. Zahájení 

útoku výkopem po odrazu ze země je poměrně technicky náročné (zasáhnout míč ihned 

po odrazu ze země a do středu). Míč neletí dlouho, má plochou dráhu letu a je přesný. 

Dále Fajfer (2009) uvádí, ţe došlo k rapidnímu sníţení pouţívání tohoto kopu oproti 

minulosti, srovnání provedl na základě analýzy MS 1998 a 2006. 

 Choutka (1968) dodává, ţe vykopávání je snad nejdůleţitější útočnou činností 

brankáře. Umoţňuje rychlé předání míče i daleko postavenému spoluhráči. Nevýhodou 

je však poměrně velká nepřesnost kopu.  
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2.7. 3. Přihrávání 

Votík (2005) uvádí, ţe přihrávky by měly být prováděny prvním nebo druhým dotykem, 

nejlépe kdyţ bude provedeno oběma nohama. 

 

Obrázek 12: Přihrávání míče 

 Matoušek (1973) pojímá přihrávání velmi obecně a uvádí zde kopy (z voleje, 

halfvoleje, kop od branky) a příhry rukou (spodním a vrchním obloukem jednoruč). 

 Ondřej (1986) poukazuje na progresivní 

nárůst této činnosti u brankáře oproti minulosti. 

 

2.7.4. Vedení 

Votík (2005) uvádí, ţe můţe být u brankáře 

spojeno se značným rizikem. Není příliš běţné ve 

hře brankáře. Matoušek (1973) s ním souhlasí a 

uvádí, ţe vedení míče u brankáře nepatří 

k rozhodujícím činnostem, naopak je účelné jej 

omezovat, protoţe zpomaluje spád hry a 

vystavuje svou branku nebezpečí.  

Obrázek 13: Vedení míče 
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2.8. Technicko-taktická příprava 

Matoušek (1973) uvádí, ţe technická stránka je způsob provedení herní činnosti 

v závislosti na podmínkách herní situace. Brankář ji musí zvládnout tak, aby ji dokázal 

pouţít v proměnlivých situacích, dovedl ji vhodně přizpůsobit a obměnit. Taktická 

stránka ma naopak čistě tvůrčí charakter. Je velmi těsně spojena s technikou. Je nutné 

rozvíjet tvůrčí schopnosti řešení.  

 V průběhu hry plní brankář především obranné úkoly, kromě toho má i úkoly 

útočné, jako zakládání útoků. 

 Kollath (2006) uvádí jako zásadní vlastní obranné zákroky a rozehrávku.  

 Fokin (1954) říká, ţe brankář musí ve hře pouţít důvtip, musí rychle vyhodnotit 

správné postavení spoluhráčů i protihráčů a najít v kaţdém okamţiku nejlepší řešení.  

 

2.9. Taktika 

Podle Fajfera (2009) pod pojmem taktika brankáře rozumíme optimální vyuţití všech 

prostředků k dosaţení optimálního výkonu (pohybové schopnosti, technika chytání, 

vyráţení, vybíhání, psychické rozpoloţení, znalost pravidel, „čtení hry“). Taktiku 

dělíme na obrannou a útočnou. Platí, ţe technika určuje taktiku a v případě brankáře to 

platí dvojnásob. Taktika brankáře je také ovlivněna současnými klimatickými 

podmínkami (déšť, mokrý terén, mokrý míč, jiný odskok atp.). Důleţitou součástí 

taktiky je periferní vidění brankáře, schopnost vnímat své postavení vůči brance, 

spoluhráčům, soupeři. 

 Fajfer (2009) dále odlišuje taktiku speciální, kterou dále dělí na individuální, 

týmovou a útočnou. 

 Taktiku speciální rozděluje podle toho, zda úkoly plní individuálně, mluvíme 

o taktice individuální, pokud je plní v součinnosti s ostatními hráči, mluvíme o taktice 

skupin, 

týmu. Do individuální taktiky zařazuje: stavění se, chytání míče, vyráţení míče, 

vybíhání, klamavé pohyby. 

 Podle Fajfera (2009) do týmové taktiky zařazujeme řízení (dirigování) hráčů v 

obranné 
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fázi v pokutovém území a před ním, taktika při řešení rohového kopu, taktika při řešení 

přímého a nepřímého kopu z křídel a ze středu, taktika při pokutovém kopu, taktika při 

vhazování ze zámezí (aut) při dlouhém hodu do pokutového území, taktika při míči 

rozhodčího v blízkosti branky. Útočná taktika týká především přihrávání a vedení míče. 

Taktika v útočné fázi je podpořena myšlenkou co nejrychleji (podle moţností herní 

situace) dostat míč do hry.  

 Fokin (1954) uvádí, ţe brankář musí během hry pomáhat spoluhráčům 

s volbou nejvýhodnějšího postavení, protoţe z jeho pozice má na hru nejlepší výhled. 

Brankář musí znát nejjednodušší řešení často se opakujících situací. V současné době se 

po brankáři vyţaduje nejen chytání míčů a obrana branky, ale i zvládnutí činností hráče 

v poli. 

 Dále Fajfer (2009) řadí klamavé pohyby jako součást taktického rejstříku 

brankáře. Prezentují snahu oklamat střelce a ulehčit chytání míče. Většinou to jsou 

pohyby hlavy, paţí, horní částí trupu. 

2.10. Mluvení 

Ondřej (1986) uvádí, ţe řízení obrany je obrannou činností brankáře, při níţ chybí 

pohybová sloţka. 

 Votík (2005) uvádí, ţe řízení hry a komunikace je jedna z velmi důleţitých 

činností brankáře. Předpokládá schopnost číst hru, vnímat podstatné jevy herní situace, 

rychle a přesně je vyhodnotit a dokázat zformulovat do jednoduchých, srozumitelných a 

jednoznačných slovních pokynů. Matoušek (1973) jej upřesňuje, brankář musí neustále 

sledovat hru a na nebezpečné situace upozornit celou obranu. Pokyny musí dát včas, 

aby byl dostatek času na jejich provedení. Dobře sehraným hráčům stačí jediné krátké, 

ale výstiţné slovo. 

 Wein (2004) udává komunikaci dokonce jako povinnost. Komunikace by měla 

být častá, povzbuzující. Komunikace je velmi důleţitým aspektem dobře fungující 

obrany. Fokin (1954) toto téma uzavírá tím, ţe schopnost řídit obranu činí muţstvo 

jistější. 
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2.11. Zakládání prstů 

Dle Mirsada (2008) je prstoklad do písmene W pojmenován takto, protoţe se zakládá na 

postavení dlaní, které vytvářejí toto písmeno. Ukazováček a palec jsou vůči sobě 

v postavení 45 stupňů. Prsty jsou zaloţeny v těsné blízkosti a tím vytvářejí dojem 

písmene W. Kresta (2009) však dodává, ţe způsob zakládání prstů můţe být i jiný neţ 

klasické písmeno W. Například při vysokých míčích, brankář nastavuje dlaně 

s rozevřenými prsty proti míči, avšak ukazováky a palce má u sebe. Kresta (2009) tento 

způsob označuje jako diamant, prsty vytváří obrys tohoto útvaru. 

 

2.12. Dvojí krytí 

Jak tvrdí Kresta (2009) prvořadým poţadavkem při chytání míčů je bezpečnost. Pokud 

to situace dovoluje, brankář by měl za chytající ruce stavět další část svého těla. 

Například nejčastěji se v brankářské technice vyskytuje krytí míče nohou, trupem, 

hlavou. Zde mluvíme o tzv. dvojím krytí míče, cílem je, pokud míč brankáři vyklouzne, 

aby byl zastaven jinou částí těla.  Tento poţadavek lze splnit u většiny variant chytání. 

Nelze to však splnit při chytání vysokých míčů ve výskoku. Dále uvádí způsoby dvojího 

krytí při chytání míčů do koše: 

 Nataţené nohy: brankář provede chycení míče tak, ţe ohne v pase vpřed a má 

jen mírně ohnutá kolena. Po doteku míče rukou je míč vyrolován na prsa.  

 Ohnuté koleno: zde jsou dva způsoby, jak lze míč chytit. Jedním je, ţe ohnuté 

koleno poloţíme na zem těsně vedle a za stojnou nohu, bérec směřuje vzad za tělo, a 

provedeme ohnutí trupu. Další variantou je opět poloţení kolene na zem, tentokráte 

těsně vedle chodidla druhé nohy, bérec směřuje na stranu, noha je u obou způsobů 

opřena o špičku a míč je chytán do rukou díky ohnutí trupu vpřed. Po kontaktu s míčem 

ruce „zabalí“ míč na hrudník a brankář vstává. 

 

2.13.  Druhy pohybu 

Dle internetového zdroje fotbal-trenink.cz je dobrá práce nohou základem brankářského 

umění. Rychlé nohy umoţní brankáři včas zaujmout optimální pozici, ze které můţe bez 

velké námahy chytit míč, aniţ by musel pouţít nějaký akrobatický zákrok. Dobrý 
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brankář se pozná tak, ţe jeho zákroky působí lehce a samozřejmě. Klíčem k tomuto je 

práce nohou. 

 Druhy pohybu: Chůze, Běh, Sprint (Ještě výrazněji neţ u hráčů převládají krátké 

sprinty, dlouhý sprint je výjimkou), Úkroky (cval bokem ), ¾ pohyb. Brankář se nikdy 

nemůţe otočit zády k míči, proto v situacích jako jsou: centrovaný míč, přehození, 

zákroky v pádě po delším přesunu, návrat do branky po zákroku dále od branky musí 

pouţít tento pohyb, který charakterizujeme jako pohyb ve směru míče, kdy trup a 

ramena jsou natočena proti pohybu a oči sledují míč. Výskoky dělíme podle odrazové 

nohy: z jedné, z obou. Podle situace: z místa, v pohybu. Podle směru míče: dopředu, do 

strany, dozadu. 

Všechny uvedené druhy pohybů se v praxi kombinují a s tímto vědomím je také třeba 

přistupovat k tréninkovému procesu. Jeden druh pohybu přechází v jiný druh pohybu 

změnou, přechodem. 

 Kouba (2007) uvádí také jako nejdůleţitější schopnost brankáře rychlost nohou. 

Tato schopnost umoţňuje v co nejkratším čase zaujmout správné postavení v brance, 

zmenšit střelecký úhel, minimalizovat nutnost pouţití skoků při samostatném chytání 

míče. 
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3. Cíle a úkoly práce 

Cíl práce 

Cílem je vytvořit ucelený přehled činnostního obsahu fotbalového brankáře v obranné 

fázi s míčem a bez míče a v útočné fázi s míčem a bez míče. 

Dílčí cíle: Prostřednictvím interview nalézt nedostatky v navrhovaném činnostním 

obsahu brankáře a na základě výzkumu seznam upřesnit. 

Hypotéza 

Předpokládám, ţe v navrhovaném činnostním obsahu brankáře nebudou shledány ţádné 

váţné nedostatky. 

Dílčí úkoly 

1. Kompilace literatury 

2. Navrhnout činnostní obsah brankáře v ÚF/OF pro nově vznikající brankářskou 

licenci pro trenéry 
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4. Metodika práce 

Hlavním cílem je vytvořit seznam činností brankáře. K tomuto seznamu činností 

brankaře jsem dospěl na základě vlastních zkušeností a studia odborné literatury. Pro 

ověření tohoto modelu (činnostního obsahu) jsem zvolil expertní posouzení 

prostřednictvím interview s brankařskými osobnostmi, kteří jsou zároveň i trenéry. 

Jednalo se o kvalitativní výzkum. Interview budu provádět u šesti jedinců, kteří působí 

nebo působili u národních výběrů či ligových muţstev.  

Strauss – Crobinová (1999) říkají, ţe pod pojmem kvalitativní výzkum, rozumíme 

jakýkoliv výzkum, jehoţ výsledků nedosáhneme pomocí statistických procedur nebo 

jiných způsobů kvantifikace. Můţe jít o shromáţdění informací pomocí rozhovorů a 

pozorování. Kvalitativní metody se pouţívají například k získání nových a neotřelých 

názorů na jevy, o nichţ uţ víme. V neposlední řadě mohou tyto metody pomoci k zisku 

detailních informací o určitém jevu, jeţ kvantitativní metody jen těţce podchycují. 

Hendl (2008) uvádí co je základním kritickým aspektem kvalitativního výzkumu. 

Nutnost uspořádat a analyzovat velké mnoţství nestrukturovaných dat. Dále osvětluje 

pojem kategoriální systém, je to návrh popisného systému kategorií pro systematickou 

klasifikaci a roztřídění dat. Uspořádaný materiál přiřazujeme k různým nadpisům. 

Navrţené nadpisy/kategorie  představují zobecnění, jeţ vycházejí z úrovně konkrétních 

věcných vztahů. Ověření navrţeného kategoriálního systému bude provedeno vybraným 

vzorkem skládajícím se z několika odborníků na pozici brankáře. Při kritickém 

ověřování se budu zajímat o názory, hodnotová tvrzení, pocity a vůbec ideologii 

účastníků. Zohledňovat budu zkušenost účastníků. Výsledky budou zaznamenány a 

porovnány s mým výzkumem. 

Na základě metod sběru dat, bude vytvořen kategoriální systém činnostního obsahu 

brankáře. 
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 Vytvořím činnostní seznam fotbalového brankáře, který bude obsahovat jeho OF a 

 ÚF, ve které zohledním jeho práci s míčem i bez míče. Seznam bude vycházet z 

původního Votíkova dělení, bude však specifický pouze na činnosti, které má 

brankář specifické. Nebudou zmiňovány herní činnosti jednotlivce společné s hráči v 

poli. Seznam bude průřezem výkonnostními i věkovými kategoriemi. Mnou vytvořený 

seznam bude konfrontován s názory dotazovaných a na základě jejich podnětů upraven 

do finální podoby. Takto upravený seznam činnostního obsahu brankáře bude přiloţen 

v příloze. 

 

Tabulka 3 Vlastnosti základních metod kvalitativního přístupu dle Hendla (2008) 

Metoda Vlastnost Výhoda 

Pozorování Delší období kontaktu Pochopení subkultury 

Texty a dokumenty Rozbor významu Teoretické porozumění 

Interview Relativně nestrukturované Porozumění zkušenosti 
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Tabulka 4 Základní metody kvalitativního sběru dat dle Hendla (2008) 

Typ sběru 

dat 

Volby Výhody Omezení 

Pozorování  Úplný participant 

 Pozorovatel jako 

participant 

 Participant jako 

pozorovatel 

 Úplný pozorovatel 

 Výzkumník 

má 

zkušenosti 

z první ruky. 

Zaznamenává 

neobvyklé 

události 

 Uţitečné při 

explodování 

témat 

 Výzkumník 

můţe 

ovlivňovat 

dění 

 Výzkumník 

nemusí být 

úspěšný, 

nemá 

dovednosti 

 S určitým 

typem 

účastníků 

bývají 

problémy 

Interview  Interview 

s návodem 

 Narativní 

interview 

 Skupinové 

interview 

 Neformální 

rozhovor 

 Fenomenologický 

rozhovor 

 Uţitečné, 

jestliţe nelze 

pozorovat 

 Lze 

zaznamenat i 

to, co bylo 

 Dovoluje 

kontrolu 

 Nepřímá 

informace 

filtrovaná 

informantem 

 Často 

v umělých 

podmínkách 

 Přítomnost 

výzkumníka 

můţe vést ke 

zkreslení 

 Lidé neumějí 

vyprávět 

Dokumenty  Veřejné 

dokumenty 

 Soukromé 

dokumenty 

 E-diskuse 

 Umoţňuje 

analyzovat 

jazyk a slova 

 Dosaţitelný 

bez ohledu na 

dobu 

 Informace 

jsou pečlivě 

zpracované 

 Můţe se 

jednat o 

chráněné 

informace 

 Vyţaduje 

vyhledání 

informace 

 Vyţaduje 

přepis či 

skenování 

 Materiál 

nemusí být 

přesný nebo 

autentický 
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 Sběr dat byl proveden všemi zde uvedenými způsoby. Výsledky jednotlivých 

respondentů budou zaznamenány v kapitole výsledky a polemika s jejich názory bude 

uvedena v kapitole diskuze. Na závěr bude vytvořena kapitola s doporučeními do praxe. 

 

Mnou vytvořený seznam činnostního obsahu fotbalového brankáře 

Obranná fáze brankáře hra bez míče: 
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hra bez míče

Klamání 

Motoricky
Doprovodné 
pohyby těla, 
nohou, paţí

Záměrným neideálním 
postavením v brance, 

brankovišti

Mluvení

Informativní
Při vybíhání, 
sbírání míčů, 

odkopech 

Řídící

Řízení  obrany a 
jednotlivých hráčů 

v obranné fázi 

Stavění zdi při SS a 
rozestavení hráčů při SS

Přemisťování 
se

Běh

Přímý

Bočný

Couvání

Cval stranou

Chůze

Pádem

Přípravný 
krok na odraz

Skoky (viz 
dále)

Sprint

Úkroky

Kombinací všech 
uvedených
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Hra bez 
míče

Stavění se

Čtení hry 
(anticipace)

Do pozice před 
bránu vůči míči a 

těţišti hry

Příprava pro vlastní 
obrannou činnost 

(chytání atd.)

příprava pro 
vyběhnutí

Základní 
brankářský postoj 

(viz dále)

Vybíhání

Mimo 
pokutové 

území

Obranné hčj 
hráče v poli

V 
pokutovém 

území

1:1

Stínování a 
změnšování úhlu

Skok pod 
nohy

Přemisťování se (viz zpět) v 
návaznosti na chytání atd.

Obranné hčj 
hráče v poli

Výskoky/ 
skoky/ 
odrazy

A) podle 
směru

dopředu

dozadu

do stran

vzhůru

B) podle 
způsobu 
odrazu

Z jedné 
nohy

Po přípravné 
činnosti

Po 
přemístění 

Po úkroku

Z místa

Z obou 
(snoţmo)

C) podle 
roviny

do dálky

do výšky

Základní 
brankářský 
postoj, dle 
těţiště těla 

Nízký
Dle pozice 

dlaní

Vpřed upaţit 
pokrčmo poníţ

Vpřed rozpaţit 
pokrčmo

Vysoký
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Hra s míčem 

Dělení 
letícíh míčů 

a jejich 
způsobu 
chytání

Nízké Koš, prsty

Polovysoké Koš, prsty

Vysoké

Do úrovně 
hrudníku 
(středně 
vysoké)

Koš, prsty

Nad úroveň 
hlavy 

Prsty

Chytání míčů Do koše

Dle výšky letu 
míče

Nízký

Polovysoký

Středně 
vysoký

Dle pohybu

Na místě

V pohybu (při 
přemísťování 

se)

Po odraze 
míče od 

země

Na místě

Ve výskoku

V pádu

Obranná fáze hra s míčem: 
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Chytání 
míčů

Do prstů/dlaní

Na tělo

Nízké

Polovysoké

Vysoké

Ve 
výskoku

Středně vysoké v úrovni 
trupu

Vyskoké nad hlavou

V pádu

Nízké

Do stran

Podseknutím 
těla

Polovysoké

Vysoké

Robinsonáda

Vpřed

Vzad

Po přemístění

Tlumení V pádu

Do stran

Vpřed

Přikrytí jinou částí 
těla
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Hra s 
míčem

Krytí

Krytí míče 
(dvojí krytí)

ruceXhlava

ruceXnohy

ruceXtrup

Sebeobrana

Lokty vpřed

Ostré 
koleno

Výšlap (nataţená noha)

Ve stoji

Ve výskoku

V pádu

Při přemisťování

Vyráţení 
míčů

Dle způsobu 
provedení

Dlaní 
(dlaněmi)

Reflexivní zákrok, 
plovoucí či velmi 

dlouhé míče

Nohou

Reflexivní 
zákrok

Odkop
Pěstí  

(pěstmi)

Prsty 
Prodlouţení míče 
či jeho usměrnění

Jinou částí těla

Dle pohybu 
těla

Na místě

Po vyběhnutí

Při přemístění

V pádu
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Útočná fáze, hra bez míče: 

 

 

Hra bez míče

Mluvení

Slovní dopomoc o rozestavení hráčů a 
doporučení o  pohybu směru míče do ÚF

Psychická a morální podpora

Stavění se
Výběr pozic pro konstruktivní zapojení 

do děje hry
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Útočná fáze, hra s míčem: 
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5. Výsledky 

Fotbalová historie dotazovaných brankářů ( klubová příslušnost, člen reprezentace ČSR, 

ČR):  

 

 

Tomáš Poštulka:                                                                    Oldřich Pařízek: 

Tabulka 5: Poštulka                                                       Tabulka 6: Pařízek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionální kluby 

Roky Klub 

1992–1993 Jablonec 

1993–1998 Viktoria Ţiţkov  

1998–2002 Royal Antwerp  

2004–2007 Marila Příbram 

2007–2008 Viktoria Ţiţkov 

Profesionální kluby 

Roky Klub 

1992-1994 

1994-1997 

1997-2001 

2001-2007 

2007-2008 

2008-2011 

Dukla Praha 

SK Hradec Králové 

Sparta Praha 

FK Teplice 

Sparta Praha 

FC Viktoria Plzeň 

Reprezentace 

Roky  

1994-1996 

1998 

CZE U21 

Česká republika 

http://en.wikipedia.org/wiki/FK_Jablonec
http://en.wikipedia.org/wiki/FK_Viktoria_%C5%BDi%C5%BEkov
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Antwerp_FC
http://cs.wikipedia.org/wiki/FK_Dukla_Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/FC_Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/AC_Sparta_Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/FK_Teplice
http://cs.wikipedia.org/wiki/AC_Sparta_Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/FC_Viktoria_Plze%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace_do_21_let
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Pavel Srníček:                                               Ivo Viktor:       

Tabulka 7: Srníček                                        Tabulka 8: Viktor 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionální kluby 

Roky Klub 

1990-1991 

1991-1998 

1998 

1998-2000 

2000-2003 

2003 

2003-2004 

2004 

2004-2006 

2006-2007 

 FC Baník Ostrava 

 Newcastle United FC 

 FC Baník Ostrava 

 Sheffield Wednesday FC 

 Brescia Calcio 

 AS Cosenza 

 Portsmouth FC 

 West Ham United FC 

 SC Beira-Mar 

 Newcastle United FC 

Reprezentace 

Roky  

1994-2001  Česká republika 

Profesionální kluby 

Roky Klub 

1960-1961 

1961-1962 

1962-1963 

1963-1976 

Ţelezárny Prostějov 

RH Brno 

Spartak Brno ZJŠ 

Dukla Praha 

Reprezentace 

Roky  

1966-1977  Československo 

http://cs.wikipedia.org/wiki/FC_Ban%C3%ADk_Ostrava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Newcastle_United_FC
http://cs.wikipedia.org/wiki/FC_Ban%C3%ADk_Ostrava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sheffield_Wednesday_FC
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brescia_Calcio
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=AS_Cosenza&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Portsmouth_FC
http://cs.wikipedia.org/wiki/West_Ham_United_FC
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=SC_Beira-Mar&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Newcastle_United_FC
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDelez%C3%A1rny_Prost%C4%9Bjov&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/RH_Brno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spartak_Brno_ZJ%C5%A0
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dukla_Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace
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Luděk Mikloško:                                    Martin Vaniak: 

Tabulka 9: Miklošk                               Tabulka 10: Vaniak 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Tomáš Poštulka, v současnosti trenér brankářů B mužstva v AC Sparta Praha. 

Hodnocení T. Poštulky probíhalo na základě zkušeností z jeho kariéry, naznačil, ţe mu 

chybí určité porovnání s jinými autory. Obecně shrnul seznam jako vyhovující, moţná 

aţ příliš detailní ve smyslu zabíhání do krajních moţností dělení, jeţ se málo vyskytují a 

nejsou příliš časté. 

Připomínky se týkaly dělení obranné fáze s míčem, dle Poštulky je hlavní chytání a 

vyráţení, sloţku krytí, vybíhání a skoky/výskoky/odrazy by zařadil pod chytání míče. 

Dále v obranné fázi bez míče, robinzonády a skoky po míči hodnotí jako obrannou fázi 

s míčem. Obecně se vyjádřil, ţe při reakci na balon by vše zařadil do obranné fáze 

s míčem.  

V útočné fázi byla připomínka jen jediná a to, ţe halfvolej vnitřní stranou nohy by 

vůbec nezařazoval do činnosti brankáře. 

 

Profesionální kluby 

Roky Klub 

1980–1982 

1982–1990 

1990–1998 

1998–2001 

RH Cheb 

Baník Ostrava 

West Ham 

Queens Park Rangers 

Reprezentace 

Roky  

1982–1992 

1996–1997 

Československo 

 Česká republika 

Profesionální kluby 

Roky Klub 

1991-1997 

1997-2001 

2001-2005 

2005-2006 

2006-2007 

2007-2011 

 Sigma Olomouc 

 Petra Drnovice 

 Sigma Olomouc 

 Panionios 

 FK Baník Most 

 SK Slavia Praha 

Reprezentace 

Roky  

2002 – 2004   Česká republika 

http://cs.wikipedia.org/wiki/FK_Union_Cheb_2001
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ban%C3%ADk_Ostrava
http://cs.wikipedia.org/wiki/West_Ham_United_F.C.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Queens_Park_Rangers_FC
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace
http://cs.wikipedia.org/wiki/1991
http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
http://cs.wikipedia.org/wiki/2001
http://cs.wikipedia.org/wiki/2001
http://cs.wikipedia.org/wiki/2005
http://cs.wikipedia.org/wiki/2005
http://cs.wikipedia.org/wiki/2006
http://cs.wikipedia.org/wiki/2006
http://cs.wikipedia.org/wiki/2007
http://cs.wikipedia.org/wiki/2007
http://cs.wikipedia.org/wiki/2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/SK_Sigma_Olomouc
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._FK_Drnovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/SK_Sigma_Olomouc
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Panionis_At%C3%A9ny&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/FK_Ban%C3%ADk_Most
http://cs.wikipedia.org/wiki/SK_Slavia_Praha


- 47 - 

 

5.2. Oldřich Pařízek, v současnosti hlavní trenér společnosti Pařízek sport, 

trenér brankářů A mužstva v Bohemians Praha. 

Hodnocení O. Pařízka, seznam se mu líbil, souhlasí s názory a strukturou dělení práce. 

Povaţuje ji za něco úplně nového, co nikdy neviděl takto sepsané. Vytvořený seznam se 

mu jeví jako detailní, přesně popsaný, celkově dobře rozvedený a zpracovaný. Pár 

připomínek ovšem nalezl a uvedl, ţe na případné doplnění by potřeboval více času, neţ 

představovalo naše sezení, avšak doplnění by bylo jiţ velice do hloubky a pro laickou 

veřejnost velmi odborné a nečitelné.  Jiţ v současném stavu poukázal velmi detailní 

rozdělení a strukturu, která je vhodná pro velmi omezený okruh fotbalistů. 

Doplnění bylo v obranné fázi bez míče, poukázal na moţnost přemisťování se v šikmém 

směru.  Dále v obranné fázi s míčem na moţnost chytání nízkých míčů také nohou. A 

pro úplnost dodal, při chytání míčů do koše, v rozdělení dle pohybu- v pohybu (při 

přemisťování se)-přidal myšlenku na rozdělení vpřed a do stran. Jeho poslední 

myšlenka v obranné fázi se týkala chytání „obrácenou rukou“, je to způsob chytání 

míčů v pádu ve výšce od ramen výše. (konkrétně do OF s míčem-vyráţení-dle způsobu 

provedení-prsty-prodlouţení míče + „obrácená ruka“). 

V útočné fázi hra s míčem, by navrhoval ještě přidat moţnost rozehry rukou autovým 

způsobem. 

Jeho další upozornění se týkala pouze návrhů pozměnění názvů určitých dělení. 

Například poloţku mluvení by nahradil verbálním projevem. 

 

5.3. Pavel Srníček, v současnosti trenér brankářů A mužstva v AC Sparta 

Praha. 

Srníček ocenil, ţe se někdo chce věnovat této tématice. Uvedl kladný přínos takovýchto 

prací.  

V obranné fázi bez míče vyzdvihuje sloţku mluvení jako absolutní základ. Ve sloţce 

klamání-záměrným neideálním postavením by doplnil, ţe činnost se nesmí obětovat 

vlastnímu obrannému zákroku. Ve sloţce přemisťování se, by vyčlenil kategorii 

přemisťování se pádem a skoky jako nezáměrný přesun, je to důsledek zákroku. A 

dodal by rozdělení činnosti přemisťování se na rozdělení dle intenzity pohybu. Dále při 

OF bez míče-vybíhání-v pokutovém území- 1:1- stínování a zmenšování úhlu by dodal 
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jako důsledek této činnosti vyblokování hráče z optimálního střeleckého úhlu. Základní 

brankářský postoj dle těţiště těla by rozšířil o kombinaci obou postojů dle situace. 

V Obranné fázi s míčem by dal ihned po názvu podmínku rychlosti, ze které by začal 

členění ostatních sloţek. Rychlost míče je nadřazená činnosti.Dále uvádí, ţe chytání 

míčů v pádu vzad je pouze krajní varianta, vţdy se snaţíme o chytání míče vpřed. Do 

chytání míčů v pádu by přidal sloţku v pádu- diagonálně. A sloţku chytání míčů-do 

prstů/dlaní by přejmenoval na sloţku do rukou. V OF s míčem- krytí- sebeobrana, 

uvádí, ţe název ochrana při pouţití techniky chytání by byl vhodnější. 

Jeho poznámka se v útočné fázi týkala pouze moţné změny názvu sloţky stavění se, 

rozšířil by ji na stavění se, nabídka. 

 

5.4. Ivo Viktor, v současnosti vede semináře zaměřené na výchovu brankářů. 

Hodnocení pana Viktora bylo velmi ovlivněno tím, ţe si na naši schůzku, vzal své 

dělení činností gólmana, které je dle jeho slov dostačující. K tomu dodal, ţe nic nového 

jiţ vymyslet nelze. Tím pádem, ţe se na můj seznam nemusí ani dívat. Další diskuse se 

vedla nad změnami na pozici brankáře za posledních 20 let, díky těmto souvislostem a 

diskusi nad jeho seznamem činností se podíval v rychlosti na můj seznam. Vyjádřil se 

tak, ţe mu to přijde jiţ velmi detailní, pro veřejnost nečitelné a pro trenéry nepřehledné 

a k ničemu. Po velmi rychlém prohlédnutí upozornil na laickost pojmu mluvení v OF 

hra bez míče a nahradil by taktéţ sloţku stavění v OF hra bez míče, za volbu 

optimálního postavení. Na závěr uvedl, ţe to nebude špatné, ale dle jeho názoru jiţ 

velmi podrobné, aţ zbytečně. 

 

5.5. Luděk Mikloško, v současnosti hlavní scout brankářů ve společnosti Sport 

Invest. 

Uvedl, ţe seznam se mu líbí, je velmi detailní a rozpracovaný, povaţuje jej za velmi 

detailní shrnutí činností moderního brankáře. Neměl ţádné výhrady. S dělením i volbou 

činností souhlasil. 

Poznámky se týkaly diskutabilních názvů, nahradil by sloţku mluvení lepším výrazem. 

Doplnil by však v ÚF- vyhazovaní rukou- házenkářský způsob. Uvedl, ţe v Anglii se 
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tento způsob častěji pouţívá, protoţe při něm dochází ke spodní rotaci míče a míč po 

často mokrém povrchu lépe klouţe a má niţší dráhu letu. 

 

5.6. Martin Vaniak, v současnosti hlavní trenér brankářů SK Slavia Praha. 

Uvedl, ţe seznam je podrobně rozpracovaný. Shrnul své názory, ţe je hlavně zastánce 

praktického tréninku, avšak seznam se zdá, ţe shrnuje vše, s čím se brankář setkává. 

Výtka se týkala v OF hry bez míče-přemisťování se- přípravný krok na odraz a úkroky, 

domnívá se, ţe jde o tutéţ činnost, kterou by nahradil společným názvem mezikrok. 

V OF hra s míčem-chytání míčů-do prstů/do dlaní-na tělo, by volil název ve stoji. Dále 

uvedl poznámky, ţe by přidal v ÚF s míčem-nohou sloţku hra v pokutovém území. 

Klamání v OF bez míče, zastává názor, ţe se klamání záměrným neideálním 

postavením se jiţ pro velkou rychlost fotbalu v dnešní době ani nevyskytuje. Další 

poznámky se týkaly případného doplnění, pojem robinsonáda (OF hra s míčem-chytání 

míčů-do prstů/dlaní-v pádu) by doplnil o robinsonáda(provedení pádu s odrazem), ve 

stejné sloţce v pádu-nízké-podseknutí těla, doplnit, podseknutí těla (na míče blízko 

těţiště). 
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6. Diskuze 

 Tomáš Poštulka: 

Jeho hodnocení probíhalo čistě na základě zkušeností. Odvolával se na nedostatek 

teoretických znalostí. Jeho změny v seznamu se týkaly sloţek v OF hra bez míče-

přemisťování se. Vyřadil by úplně přemístění pády a skoky. Zařadil by je do OF 

s míčem. Zde je nutno uvést, ţe brankář se nemusí vědomě přesunovat tímto způsobem, 

například při pouhém vykrývání správného střeleckého úhlu musí velmi rychle reagovat 

na změnu herní situace a to můţe vést ke změně postavení v prostoru čili přemístění, při 

kterém se brankář míče nemusí vůbec dotknout, pouze vykrývá správně branku, takto se 

lze přesunou například i pádem. S názorem, ţe by mělo být, výše uvedené zařazeno jiţ 

do OF s míčem tímto nesouhlasím. Stejně tak, ţe sloţka vybíhání a 

výskoky/skoky/odrazy v OF bez míče by měly patřit jiţ do OF s míčem. Jelikoţ v ději 

utkání brankář vybíhá, sice po míči, ale ţe jej zasáhne, není předem jasné, je to pouze 

předpoklad, ţe brankář vybíhá, pouze pokud má jistotu chycení míče. Obranná fáze bez 

míče by měla být chápána jako souhrn veškerých činností, které předchází zisku či 

vyraţení míče. Dále nepovaţoval sloţku krytí v OF s míčem za vhodně umístěnou, 

zařadil by ji OF s míčem-chytání. Sloţka krytí je ještě dále rozdělena na tzv. dvojí krytí 

a na sebeobranu. Pojem sebeobrana by zařazen ve sloţce chytání nekorespondoval 

s myšlenkou, ţe sebeobrana je v praxi nadřazená činnosti chytání. Je-li to správně, není 

předmětem této práce, ale často jsme svědky toho, ţe brankář si zamýšlený pohyb např. 

vyraţení skákajícího míče v hloučku v průběhu rozmyslí a místo správného technického 

provedení volí krytí hlavy jednou paţí či schování hlavy na hrudník. Dále by Poštulka 

vyřadil ze seznamu v OF s míčem-nohou-hra mimo pokutové území (2)-výkop-

halfvolej, halfvolej vnitřní stanou nohy. Jde sice o jev málo pouţívaný, avšak seznam se 

zabývá veškerou činností proto bych tento způsob rozehrávky brankáře ponechal. 

 

Oldřich Pařízek: 

Hodnotil seznam velmi kladně, bylo vidět, ţe se o podobnou problematiku sám zajímá, 

velmi rychle se orientoval a byl schopen přispět hodnotnými nápady, některou z jeho 

myšlenek určitě zařadím do konečného výstupu. Navrhoval výměnu slova placírka (v 

ÚF s míčem-halfvolej) na vnitřní stranou nártu, pojem placírka je v současnosti jiţ tak 

rozšířen, ţe by se mohl pouţívat jiţ normálně a ne jako lidové označení. Povšiml si 
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nedostatku ve sloţce přemisťování, dodal by běh šikmý, coţ je určitě správně. Je zde asi 

namístě uvést, ţe často můţe jít o slovíčkaření, kdy běh šikmý mohu nahradit 

kombinací jiţ uvedených sloţek. Dále v OF s míčem, pokud hráč vystřelí směrem na 

brankáře a ten jej zachytí nohou, jedná se jiţ o chycení míče, tudíţ je správně doplnit, ţe 

nízké míče lze chytit jak do prstů či koše, ale také nohou. Dalo by říci, ţe zde můţu 

uvést i například břicho, břichem však míč nechatáme, pouze jej utlumíme, následuje jiţ 

vlastní chycení volnou končetinou, která míč náleţitě přikryje a uchrání před soupeři. 

Pařízek dále uvedl, ţe mu v seznamu chybí pojem tzv. obrácená ruka, jde o způsob 

chycení vysoko letícího míče v robinsonádě, kdy se míče vyráţí či usměrňují horní 

rukou, čili rukou, která je v momentu robinsonády výše. Jinak řečeno, opačnou rukou 

neţ na jakou stranu se provádí robinsonáda. Uvádí, ţe se jedná o zaţitý pojem, ale ani 

po diskusi s ostatními brankáři jsem se s tímto pojmem prozatím nesetkal, vţdy se uvádí 

vyráţení přes ruku či vzdálenější rukou. Další diskuse se týkala jakéhosi slovíčkaření, 

kdy se debatovalo o vhodně zvoleném názvu, opět se to týkalo vhodnosti názvů sloţek 

mluvení a stavění se v ÚF bez míče.  

 

Pavel Srníček: 

Polemika se vedla ohledně názvu sloţky v ÚF bez míče, konkrétně o stavění se. Srníček 

by zde raději uvedl nabídku. Brankář, se však nenabízí jako hráč v poli je pouze jako 

opěrný bod, o který se můţe obrana opřít, je-li v nesnázích. Brankář nenabíhá do křídla 

a nedoţaduje se míče, je vţdy v takové pozici, která mu umoţňuje při ztrátě plnit na 

hřišti svou hlavní funkci. Nelíbil se mu název sloţky sebeobrana (v OF hra s míčem-

krytí), zprvu volil anglické termíny, ale dodal, ţe asi nejlépe by mu vyhovoval název 

ochrana při technice. Touto ochranou je myšlena ochrana brankáře, sebe sama. Pojem 

sebeobrana či sebeochrana vystihuje zamýšlenou věc asi nejlépe. Srníček by pozměnil 

název sloţky v OF hra s míčem- chytání míčů- do prstů/dlaní na chytání do rukou, zde 

z tohoto pojmu však přesně nevyplývá, jakou stranou ruky se chycení provádí. Zaţité 

termíny jsou chytání do prstů či dlaní. Dále by byl pro doplnění chytání v pádu 

v diagonálním směru. Chytání míčů v diagonálním směru či maximálně do úhlu 90 

stupňů je jedním ze zásadních poţadavků techniky. Jde o způsob, kdy brankář chytá či 

popřípadě vyráţí před pomyslnou kolmicí od střely. Je to uzpůsobeno tomu, ţe pokud 

míč brankáři vypadne tak se díky určitému diagonálnímu zásahu jeho dráha vychýlí 

natolik, ţe jiţ mine branku. Protoţe míč na vyráţenou část působí deformačně a způsobí 
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prohnutí v kloubu, který míči uděluje úhel odrazu. Dále je to dáno poţadavkem míč 

vyráţet mimo sebe do stran. Myšlenka, která se zdála poněkud převratná, v mém dělení 

se týkala toho, ţe by ihned po OF s míčem dělení vycházelo z poţadavku rychlosti. Čili 

OF hra s míčem-rychlost-chytání atd. Toto je určitě pravda, ţe se technika přizpůsobuje 

rychlosti, avšak zde naráţíme na samou podstatu tréninku, kdy je třeba nejprve se danou 

činnost naučit a aţ je naše schopnost provedení na určité mistrovské úrovni, tak poté 

můţe techniku přizpůsobovat podmínkám. Často se tak děje v proměnlivých 

podmínkách utkání, pokud brankář nemá technickou stránku na vysoké úrovni, tak 

vidíme jako důsledek přizpůsobování se rychlosti chyby brankářů v podobě 

vypadnutých míčů atd. Zde určitě stojí tato myšlenka za poznámku, avšak hlavně aţ 

poté co jsou naše dovednosti na velmi vysoké úrovni. Srníček dodával názory týkající 

se hlavně praxe, ať jiţ měl na mysli přidat dělení činností dle intenzity provedení či to, 

ţe brankář je za své klamání odpovědný do té míry, ţe nesmí zapomenout na jeho 

primární cíl, obranu branky. Tudíţ poznámka ke klamání (OF bez míče) musí zváţit 

situaci, aby byl vţdy v brance, je pravdivá avšak z cílů hry brankáře jasná.  

 

Ivo Viktor: 

Zde bylo těţké přimět Viktora k prohlédnutí mnou vytvořeného seznamu, Viktor přinesl 

na naši schůzku činnostní seznam, který vytvořil sám. Tento seznam však nebyl 

veřejnosti nikdy publikován, byl přednesen pouze na semináři pro brankáře. Do rukou 

se mi bohuţel nikdy nedostal, i kdyby se však dostal, svůj názor na hodnotnost 

vytvoření mého seznamu by to nezměnilo, při přímém porovnání obsahoval seznam 

Viktora pouze základní dělení na pár obecně známých kategorií, jako chytání, vyráţení 

atd., dále se však zabýval taktickými, technickými a psychickými faktory výkonu a 

metodikou tréninku. Neobsahoval zdaleka hloubku mého seznamu. To co bylo 

společné, byla struktura dělení činností na OF s míčem a bez míče, ÚF s míčem a bez 

míče. Na můj seznam jsem se v podstatě dozvěděl jen to, ţe je velmi detailní, má velkou 

hloubku a ţe nemůţe pochopit proč je tato práce na toto téma. Pokud nestačí důvody 

jako rozpoznání obsahu činností brankáře jako základní předpoklad k vytvoření 

specializovaného tréninku, tak bych uvedl, ţe můţe práce slouţit jako materiál pro nově 

vznikající licenci pro trenéry brankářů, jeţ by byla velkou revolucí v dosavadním 

systému trenérství. Jednalo by se o historický mezník, kdy by brankář byl veden někým 

s poţadovanými teoretickými znalostmi, které by musel dokázat při zkoušce na tuto 
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licenci. Ve světě existuje hodně brankářských stylů a způsobu, všechny však mají jeden 

hlavní úkol, zabránit vstřelení míče do branky, doposud jsem se nesetkal s ţádnou prací, 

která by se snaţila obsáhnout tyto rozmanitosti, ve světě je upřednostňováno několik 

brankářských škol, ty se navzájem prolínají, ale také se odlišují. Nelze říci, která je 

správná, kaţdý si můţe vybrat, proto jsem se rozhodl vytvořit ucelený, kompletní 

(vzhledem k neustálému vývoji fotbalu, kompletní do dnešního dne) seznam 

činnostního obsahu brankáře.  

 

Luděk Mikloško: 

Mikloško souhlasil v podstatě se vším, jak dělením, tak i strukturou seznamu. Avšak 

vznesl poznámku k jiţ obvyklému pojmu mluvení, zde souhlasím, je to poněkud 

nešťastně zvolený pojem. Jeho poznámka se týkala i způsobu vyhazování míče 

házenkářským způsobem, v mnou vytvořeném seznamu není uvedeno, kdyţ jsem si 

vědom, ţe existuje, pouze jej povaţuji za určitý paskvil, který se přenesl do fotbalu 

z důvodu, ţe někteří brankáři neumí správně provádět výhoz vrchním obloukem, je pro 

ně náročný na kloubní rozsah i švih paţí a samozřejmě i techniku hodu. Mikloško však 

poukázal na to, ţe se setkal s výskytem této činnosti častěji v Anglii neţ v Českých 

zemích. Jelikoţ vytvářím kompletní přehled, neměl bych tento způsob opomenout, 

protoţe zde nehraje roli četnost výskytu, ale výskyt samotný. Jelikoţ je hojně pouţíván i 

v českém ligovém prostření má své místo i v doplněném seznamu. 

 

Martin Vaniak: 

Vaniakovi se seznam líbil, avšak dodal, ţe není zastáncem teorie. Jeho poznámka, o 

chybějící hře v pokutovém území přijímám jako opodstatněnou. Zde je na místě upravit 

stávající seznam na ÚF hra s míčem-nohou-hra mimo pokutové území/hra v pokutovém 

území, protoţe zde jsou činnosti shodné. Je nutné dodat, ţe i výkop volejem či 

halfvolejem lze technicky provést i mimo pokutové území. A to tak, pokud provedeme 

nadhoz na výkop ještě v pokutovém území a samotný úder do míče mimo pokutové 

území. Jeho názor na to, ţe klamání záměrným neideálním postavením se dnes jiţ 

nevyskytuje je dle mého názoru mylné, ať jiţ vezmeme v úvahu pokutové kopy, kdy 

brankář často panáčkuje a poskakuje a málokdy poté vyčkává ve středovém postavení, 

ale také například klame i při standardních situacích, kdy si postaví zeď a sám stojí 
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mimo optimální střelecký úhel vůči střelci, nebo také například při samostatném úniku 

soupeře kdy je nucen řešit situaci 1:1, vyuţívá neideální postavení široký nízký postoj 

při kterém má naznačen prostor mezi nohama, těsně před střelou však tento prosto 

primárně uzavírá. Jeho názor na mezikrok, kdy by sloučil činnost při přemisťování 

úkroky a přípravný krok na odraz povaţuji rovněţ na nesprávný. Při volném postoji, 

kdy se hra odehrává daleko na soupeřově půlce, se můţe přesouvat klasickým 

atletickým cvalem stranou, naopak pokud se hra přesouvá blíţe k vlastní brance a hrozí 

přímé ohroţení branky, tak je nesmyslné pouţívat pomalý způsob přesouvání, při 

kterém se obě nohy nedotýkají podloţí po poměrně dlouhou dobu, je proto vhodné 

zvolit jen krátký přípravný krok, po kterém následuje ihned odraz po míči. Další 

poznámka se týkala změny pojmenování sloţky v OF hra s míčem-chytání míčů-do 

prstů/dlaní-na tělo, jeţ by přejmenoval na: ve stoji. Toto pojmenování dále 

nekoresponduje s dalším dělením kdy chytání míčů-ve stoji-ve výskoku nelze pouţít. 

Souhlasím, však s poznámkou kdyţ by bylo vhodné v OF hra s míčem-chytání míčů-do 

prstů/dlaní-v pádu-robinsonáda dodat co to je robinsonáda, takto se jmenuje způsob 

chytání míče v pádu po člověku, jeţ jej začal jako první pouţívat, jde o pád s odrazem. 

Jelikoţ pádem myslím pouhé spadnutí, kdy nohy neopustí podloţí, při robinsonádě je 

však proveden i odraz a nohy letí vzduchem. V ÚF bez míče-stavění se by nahradil 

názvem nabídkou, domnívám se, ţe brankář se v pravém výkladu slova nenabízí, pouze 

se staví do přiměřených pozic před či těsně mimo branku, nenabíhá však do křídelních 

prostor či neproniká obranou soupeře ve snaze nabídnout se pro průnikovou přihrávku, 

proto bych si dovolil ponechat název stavění se. 
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7. Závěr 

Je na místě uvést, ţe tento seznam nejspíše nebude slouţit široké veřejnosti, je určen pro 

omezený okruh lidí, odborníkům zaměřeným na brankáře. Snahou je podat kompletní 

přehled činností moderního brankáře kopané. Seznam jako samotný by mohl slouţit pro 

praxi a k dalšímu zkoumání, zobecněný přehled činností je základním předpokladem 

vytvoření specializovaného tréninku. Dále by měl pomoci k utvoření názoru na změnu 

vývoje brankáře související se změnami pravidel a přibýváním činností, které musí 

brankář ze své pozice zastat. 

Osloven byl reprezentativní vzorek brankářské populace z České republiky. Zastoupeno 

zde bylo více věkových kategorií, brankáři současní i dřívější. Jejich názory by měly 

pokrýt vývoj brankáře v průběhu více let. Jedná se o změny pravidel, techniky, taktiky 

(vlastní, systémů hry…), materiálů (míčů, rukavic, kopaček …), povrchů hřišť a mnoho 

dalšího. 

Cílem práce bylo vytvořit ucelený přehled činnostního obsahu moderního fotbalového 

brankáře v obranné fázi s míčem a bez míče a v útočné fázi s míčem a bez míče. Dílčím 

cílem bylo prostřednictvím kvalitativního výzkumu nalézt nedostatky v navrhovaném 

činnostním obsahu brankáře. A na základě výzkumu seznam upřesnit. Hlavní cíl práce a 

dílčí cíle byly splněny. Vznikl závěrečný výstup z mého původního seznamu, na kterém 

se podíleli svými nápady a názory i dotazovaní brankáři (Poštulka, Srníček, Viktor, 

Mikloško, Vaniak, Pařízek). Dále jsem vypracoval dílčí úkoly, jako kompilaci literatury 

a navrhnul jsem činnostní obsah brankáře, který by mohl slouţit jako teoretický podklad 

pro nově vznikající brankářskou licenci pro trenéry fotbalu. Kompilace literatury 

obsáhla období na českém poli od roku 1954 do r. 2011. Hypotéza, ve které jsem 

předpokládal, ţe v navrhovaném činnostním obsahu brankáře nebudou shledány ţádné 

váţné nedostatky, se také potvrdila, ţádný z dotazovaných nenaznačil chybnost dělení 

či nevyhovující sloţky. Polemika vznikala nad některými názvy, ne však nad dělením, 

které sloţku upřesňovalo. 

Z práce na seznamu vyplynulo, ţe obsah činností brankáře se neustále rozšiřuje. 

Brankář zodpovídá za daleko více věcí neţ jen obranu branky, ta však zůstala jeho 

primárním cílem. Zvětšilo se pole působnosti brankáře, jiţ není pouhým posledním 

člověkem na čáře. Zakládá útoky, podílí se na rychlých protiútocích, organizuje hráče 

jak do OF, tak do ÚF. Změny taktického pojetí obranné fáze, při zónové obraně je 



- 56 - 

 

brankář v podstatě liberem. V jeho práci mu pomáhají nové technologie a materiály 

dresů a rukavic (exogenní faktory). Do hry se zapojuje více psychická stránka (barevné 

dresy, kopačky, pokřiky, agresivita …). Na druhou stranu srovnání míčů ze 70. let 20. 

století a míčů dnešních je aţ neuvěřitelné. Míče jsou lehčí, nesrovnatelně rychlejší, 

skákavější a celkově pruţnější. Jejich trajektorie se testuje ve větrných tunelech, vyrábí 

se tak, aby se staly více nepředvídatelné pro brankáře. Jejich trajektorie pro laického 

diváka mnohdy popírá přirozenost. I kdyţ jsem podal vyčerpávající soupis činností 

brankáře, tak je nutno říci, ţe úspěšný zákrok se mnohdy provádí i „nefotbalově, 

nebrankářsky či nestylově“. Ale tak, aby bylo zabráněno vstřelení branky. V souvislosti 

s maximální účinností brankáře se vyvinulo několik národních škol, ani po diskuzi 

s ostatními brankáři, nelze jednoznačně říci, který brankářský styl je ideální. Proto jsem 

se pokusil o vytvoření detailní analýzy všech činností brankáře. 
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8. Doporučení do praxe 

Navázat na seznam jiţ praxí. Dle seznamu lze analyzovat výkon brankáře v moderním 

fotbale, na základě analýzy výkonu vytvořit specializovaný trénink, který by se 

individuálně přizpůsoboval věku, somatotypu a technicko-taktické úrovni brankáře. 

Trénink lze sestavit jako komplexní či moţnost zaměření na detaily brankářova výkonu. 

Vhodné by bylo vytvoření instruktáţního videa jednotlivých zákroků a technik, aby 

představa o výkonu brankáře nabyla úplnosti i pro neodbornou veřejnost. Dále uvést 

nejčastější nedostatky v technickém provedení a následně názory na jejich odstranění. 

Či na základě seznamu provést instruktáţní seminář či obrazový materiál zabývající se 

těmito činnostmi v taktické rovině výkonu. Rozlišení věkových kategorií by nemělo být 

opomenuto, některé zákroky jsou pro mládeţnické kategorie velmi obtíţně proveditelné, 

ať jiţ z nedostatku vlastních fyzických sil, tak z nedostatečně vyvinuté techniky a 

taktiky. 

Tato práce by mohla slouţit jako teoretický podklad pro vznikající licenci pro trenéry 

brankářů, předkládá velmi detailní seznam, který vystihuje snad všechny činnosti 

moderního brankáře.  

Na tuto práci bych chtěl osobně navázat v diplomové práci, kde bych se jiţ zaměřil na 

praxi a trénink brankáře. 
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