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ABSTRAKT 

 

Název:  Analýza obranných standardních situací 

 

Cíle:  Cílem je porovnání obranných systémů při bránění rohových kopů u tří 

nejúspěšnějších týmů na Mistrovství světa ve fotbale 2010. 

 

Hypotéza: Předpokládám, ţe systém kombinované obrany bude mít vyšší úspěšnost při 

bránění rohových kopů neţli systém zónové obrany. 

 

Metody: V práci byla pro sběr a vyhodnocení dat pouţita metoda nepřímého 

pozorování. 

 

Výsledky: Cíl této práce byl splněn, obranné systémy při bránění rohových kopů byly 

porovnány ve více kategoriích. V některých kategoriích byla hypotéza potvrzena, 

v jiných kategoriích byla vyvrácena. 

 

Klíčová slova: zónová obrana, rohový kop, volný kop 

  



 

ABSTRACT 

 

Title:   An analysis set plays in defense 

 

Objectives: The aim of this bachelor thesis is the comparison of defense systems, while 

defending corner kicks. Three most successful teams of World Cup 2010 will be 

compared. 

 

Hypothesis: I assume that the system of combined defense will be more effective while 

defending the Conner kicks. 

 

Methods: The method of indirect observation was used to collect and evaluate the data. 

 

Results: The aim of this thesis was accomplished. Defense systems were compared in 

several categories. The hypothesis was confirmed in particular categories and disproved 

in others. 

 

Keywords: zone defense, corner kick, free kicks 
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1  ÚVOD 

 

Obranná činnost se postupem času stala zcela zásadním aspektem hry. Týmy na 

vrcholové úrovni vycházejí z perfektně zvládnuté obrany a staví na ní tak své úspěchy. 

V posledních letech jsme mohli být svědky turnajových nebo dílčích vítězství muţstev, 

která byla nesporně na niţší technické úrovni neţ jejich soupeř, ale dosáhla vítězství 

strategicky dobře zvládnutou obranou. 

Obrana se tedy stala nejdůleţitější součástí hry. Bránění standardních situací je jedna ze 

základních fází obrany. Standardní situace často rozhodují zápasy a tak není divu, ţe 

nácviku jejich obrany je věnováno v tréninku adekvátní mnoţství času. 

Proto, aby byl tým schopný se dobře připravit na standardní situace svého soupeře, je 

nutné, aby studoval a analyzoval dřívější standardní situace zahrávané tímto soupeřem. 

Mistrovství Světa 2010 v Jihoafrické Republice bylo událostí, která nám umoţnila 

sledovat zápasy na té nejvyšší úrovni. Analýza těchto zápasu má význam právě 

především proto, ţe se jedná o týmy světové úrovně. Přístup k fotbalu v kaţdé zemi 

závisí také na kultuře této země. Analyzovat národní týmy je vhodné také proto, ţe je 

moţné porovnat jejich přístupy k fotbalu jako celku. Doufám, ţe tato práce přispěje 

k rozšíření poznatků týkajících se bránění standardních situací různými národními týmy 

z různých fotbalových kultur. 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

2.1  Definice základních pojmů 

2.1.1  Sportovní výkon 

Sportovní výkon se podle Dovalila (2002) realizuje ve specifických pohybových 

činnostech, jejichţ obsahem je řešení úkolů, které jsou vymezeny pravidly příslušného 

sportu a v nichţ sportovec usiluje o maximální uplatnění výkonových předpokladů. 

Sportovní výkon je tedy demonstrován prostřednictvím sportovní činnosti, a to převáţně 

pohybové. Činnost se dále podle Dovalila chápe obecně jako proces, v němţ se 

uskutečňuje interakce mezi jedincem a okolním prostředím. Jak dále uvádí Dovalil 

(2002), sportovní činnost se skládá z jednodušších nebo sloţitějších elementů (pohybů, 

aktů, operací atd.), které jsou většinou předem připraveny, ale současně jedinec reaguje 

na vývoj situace, změnu podmínek apod. 

 

2.1.2  Herní výkon 

2.1.2.1  Individuální herní výkon 

Individuální herní výkon neboli herní výkon hráče je podle Buzka (1986) zvláštním 

druhem určitého výkonu v průběhu utkání. Projevuje se schopností individuálně i 

kolektivně řešit herní situace za vyuţití kondičních, technických, taktických a 

psychických předpokladů hráče. 

 

2.1.2.2  Týmový herní výkon 

Týmový herní výkon neboli herní výkon druţstva je, jak uvádí Buzek (1986), výkon 

sociální skupiny zvláštního druhu, zaloţený na individuálních výkonech hráčů 

podléhajících vzájemnému regulačnímu působení, jeţ se projevuje tím, ţe hráči 

ovlivňují své jednání i chování jako celku. 
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2.2  Systematika 

2.2.1  Fáze hry 

Korček (1986) formuluje fáze hry jako úseky hry, které se nepřetrţitě střídají a přitom 

na sebe navazují. Rozlišujeme základní fáze hry (obrana, útok) a přechodové fáze hry 

(přechod z obrany do útoku, resp. přechod z útoku do obrany). Fáze obrany začíná 

ztrátou míče, jejím cílem je zamezit soupeřovi dosáhnout vstřelení branky, resp. znovu 

získat míč. Fáze útoku začíná v momentě získání míče, jejím cílem je dosáhnout 

branky. Přechodové fáze spojují základní fáze a řeší přesun, prolínání, popř. koncentraci 

hráčů do určitého prostoru. 

Korček (1986) říká, ţe útok je organizovaná individuální nebo kolektivní činnost 

zaměřená na překonání obrany soupeře. Rozlišujeme postupný a rychlý útok. Změna 

rytmu hry, přenášení těţiště hry a vytváření početní převahy patří mezi progresivní 

formy útočení. 

Gifford (2002) namítá, ţe útok není záleţitostí pouze dvou či tří útočníků. Protiútoky 

často zakládají obránci či záloţníci. Účastníkem útočné fáze je kaţdý hráč v poli 

z týmu, který má ve svém drţení míč. 

Podle Korčeka (1986) je obrana první fáze hry. Úlohou obrany je zabránit zakončení 

útoku soupeře a zaujmout výchozí postavení pro zaloţení vlastního útoku. Obranná 

činnost se skládá ze dvou fází: přechod do obrany a vlastní bránění. Počet bránících 

hráčů závisí na herním systému, taktice a průběhu hry. 

Gifford (2002) uvádí, ţe hlavním úkolem obrany je nedovolit soupeři vsítit branky; to je 

i důvodem proč se týmy brání jako celek. Útočníci při tom neodpočívají a nenechávají 

tíhu obrany na čtyřech či pěti hráčích s brankářem. Za obranu odpovídá všech 11 hráčů. 

Hráči na různých pozicích mají sice odlišné úlohy, ale základní pravidla obrany platí 

pro všechny. 

 

2.2.2  Obsah hry 

Podle Navary (1986) jsou obsahem hry herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, 

herní systémy a standardní situace. 

Zaměříme se zejména na obranné činnosti jednotlivce, obranné herní kombinace, 

obranné herní systémy a standardní situace. 
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2.2.2.1  Obranné činnosti jednotlivce 

Jak popisuje Buzek (1986), řadíme mezi obranné činnosti jednotlivce obsazování hráče 

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

Buzek (1986) říká, ţe cílem obsazování hráče s míčem je znesnadnit, případně 

znemoţnit soupeři činnost s míčem a navodit situaci k odebrání míče. Obránce se snaţí 

donutit soupeře, aby vedl míč do prostorů, které nejsou nebezpečné pro vstřelení branky 

a naopak jsou výhodné pro odebrání míče a přechod z obrany do útoku. 

Korček (1986) formuluje obsazování hráče s míčem jako obrannou činnost jednotlivce, 

který brání soupeři uskutečnit se spoluhráčem kombinaci, dostat míč do výhodnější 

pozice, případně ohrozit branku. Bránící hráč stojí v čelném nebo bočném postavení na 

spojnici vlastní branky a soupeře s míčem a ve vhodném okamţiku se pokouší zbavit 

soupeře míče, respektive získat míč pod vlastní kontrolu. 

Buzek (1986) namítá, ţe při obsazování hráče bez míče je nutné správné postavení 

vzhledem k určenému hráči, míči, ostatním spoluhráčům a k vlastní brance. Hráč 

v obraně zaujímá postavení mezi vlastní brankou a soupeřem a od spojnice soupeř – 

střed vlastní branky se mírně posouvá směrem k míči. Správné vzájemné postavení 

obránce, soupeře a míče je rozhodující pro řešení herní situace. Umoţňuje kontrolu 

obsazovaného hráče bez míče, i hráče s míčem. Při pohybu soupeře v kterémkoli směru 

se musí obránce pohybovat tak, aby byl vţdy blíţe k vlastní brance. Zároveň se snaţí 

vytlačit soupeře do stran nebo do méně nebezpečných prostorů. Cílem obsazování hráče 

bez míče je zabránit soupeři, aby se uvolnil do prostoru pro další činnost, popřípadě 

znesnadnit soupeři zpracování přihrávky. 

Korček (1986) popisuje obsazování hráče bez míče jako obrannou činnost jednotlivce, 

která znemoţňuje soupeři uvolnit se. Při osobním systému obrany je obsazování 

těsnější, při územním systému obrany volnější. Záleţí téţ na vzdálenosti hráče od 

aktuálního místa hry, případně na vzdálenosti od branky, téţ na rychlosti a kvalitách 

obsazovaného hráče. Souběţně s obsazováním hráče bez míče zajišťuje obránce 

spoluhráče. 
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Buzek (1986) říká, ţe cílem obsazování prostoru je zabránit v proniknutí útočícímu 

soupeři, který je v početní převaze. Obránce neustále udrţuje postavení mezi brankou a 

soupeřem s míčem a vytlačuje soupeře do méně nebezpečných prostorů. 

Korček (1986) definuje obsazování prostoru jako obrannou činnost jednotlivce (příp. 

více hráčů), který brání určitý prostor. Pouţívá se při územním systému obrany a téţ při 

početní převaze soupeře.  Ve hře se spojuje s obsazováním soupeře. 

Podle Buzka (1986) mají hráči při odebírání míče za úkol získat míč pod kontrolu a tím 

umoţnit druţstvu přejít z obranné fáze hry do útočné fáze hry. Úspěšnost odebírání 

míče do značné míry závisí na způsobu obsazování hráče s míčem nebo bez míče, které 

odebrání míče předchází. Snahou kaţdého hráče by měl být při odebírání míče 

konstruktivní přístup, tzn. získat míč pod kontrolu a přejít do útočné fáze. Pokud jde o 

zvolení vhodného okamţiku, můţe obránce odebrat míč soupeři před jeho zpracováním, 

v okamţiku jeho zpracování a po zpracování míče. 

Korček (1986) vyjadřuje odebrání míče jako obrannou činnost jednotlivce, která má za 

cíl získat míč od soupeře, případně zaloţit protiútok. Míč se můţe získat zachycením 

přihrávky směřující od soupeře v momentě, kdy má soupeř míč pod kontrolou, a to 

zablokováním, vypíchnutím nebo přímým soubojem. 

 

2.2.2.2  Obranná herní kombinace 

Podle Korčka (1986) je obranná kombinace časově, prostorově a myšlenkově sladěné 

řízení dvou bránících hráčů (i celé obrany), jejichţ cílem je znemoţnit soupeři ohrozit 

bránu. Mezi obranné kombinace patří vzájemné zajišťování, přebírání hráčů, křiţování a 

uplatnění ofsajdové kombinace. 

Buzek (1986) řadí mezi obranné kombinace vzájemné zajišťování, kombinace zaloţené 

na přebírání hráčů a kombinace zaloţené na zesíleném obsazování hráče s míčem 

(zdvojování). 

Buzek (1986) popisuje vzájemné zajišťování jako základní obrannou kombinaci. 

Zabezpečuje obranu, i kdyţ soupeř obehraje jednoho bránícího hráče. Základem je 

součinnost mezi hráčem, který obsazuje soupeře s míčem, a nejbliţším spoluhráčem, 

který ho zajišťuje tím, ţe se posouvá poněkud směrem k míči. Takové postavení 

bránících hráčů jednak znesnadňuje soupeři individuálně proniknout do prostoru za 
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dvěma obránci, jednak vytváří předpoklady pro aktivní a agresivní obranu. Zvláštním 

případem je zajišťování zadním středním obráncem v kombinované a územní obraně. 

Jak říká Buzek (1986), přebírání je obranná kombinace, při které si dva hráči přebírají 

soupeře přebíhajícího z prostoru jednoho bránícího hráče do prostoru hráče druhého, 

nebo si při obsazování vymění soupeře, kteří si navzájem vyměnili místa. Přebírání je 

účinným obranným prostředkem proti útočným kombinacím, které jsou zaloţené na 

výměně místa a na přihrávce. 

Buzek (1986) definuje kombinace zaloţené na zesíleném obsazování hráče s míčem 

(zdvojování) jako obsazování protihráče zpravidla dvěma, výjimečně třemi hráči s cílem 

odebrat míč a přejít do útoku. Kombinace se často vyuţívá proti velmi dobrým hráčům. 

Zpravidla se pouţívá v prostorech, v nichţ se pohybuje soupeř s míčem. 

 

2.2.2.3  Obranné herní systémy 

Jak popisuje Buzek (1986) jsou obranné systémy druţstva děleny na systém územní 

obrany, systém osobní obrany a systém kombinované obrany. 

Buzek (1986) říká, ţe systém územní obrany spočívá v obsazování předem stanoveného 

území podle jednotlivých hráčských funkcí. Kaţdý hráč zodpovídá za určitý prostor.  

Důleţitým prvkem územní obrany je kompaktnost druţstva. Dociluje se zapojením 

všech hráčů do obranné fáze hry postupným vzájemným zajišťováním. Nezapojí-li se 

některý z hráčů do obrany, vznikají v obrané formaci mezery a ta ztrácí soudrţnost a 

celistvost. 

Korček (1986) popisuje územní obranu jako prostorovou, územní formu kolektivního 

bránění, při které kaţdý obránce zodpovídá za vymezený prostor (v zájmu bezpečnosti 

obrany se prostory jednotlivých obránců překrývají). 

Podle Harvey (2001) je hráč při systému územní obrany zodpovědný za dané území, a 

ne za určitého soupeře. Toto území závisí na umístění hráče ve formaci týmu. Při 

pohybu do hloubky pole se hráčovo území pohybuje s ním. Hráč má většinou za úkol 

bránit kohokoli, kdo se k němu přiblíţí na pět aţ deset metrů. 

Buzek (1986) říká, ţe systém osobní obrany, v němţ bez výjimky kaţdý hráč druţstva 

osobně obsazuje určeného protihráče, se v současném pojetí hry téměř nevyskytuje. 

Zásad osobního bránění je v plné míře vyuţito v kombinované obraně. Krátkodobě se 
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systém osobní obrany vyuţívá jen v některých úsecích hry, např. při přerušené hře, při 

výrazné převaze nad soupeřem a při snaze odebrat mu míč. Za výhody tohoto způsobu 

obrany můţeme povaţovat aktivní tlak na všechny hráče soupeře, za nevýhodu 

otevřenost obrany, větší prostupnost a větší obtíţnost obranné spolupráce. 

Korček (1986) definuje osobní obranu jako druh bránění, při kterém obránce osobně 

střeţí protihráče (těsná osobní obrana se pouţívá při bránění v bezprostřední blízkosti 

branky, volná osobní obrana ve větší vzdálenosti od branky). 

Harvey (2001) uvádí, ţe při systému osobní obrany má kaţdý obránce za úkol bránit 

jednoho určitého útočníka. Obránce sleduje útočníka po celý zápas a v případě 

nebezpečí vůči němu vţdy zaujímá postavení směrem k brance. 

Jak Buzek (1986) popisuje, systém kombinované obrany vznikl z potřeby obsazovat 

jednoho či více vynikajících hráčů, aby se omezila jejich součinnost s ostatními hráči na 

minimum, a zejména aby se zabránilo jejich účinné střelbě. Charakteristickým znakem 

systému kombinované obrany je spojení zásad systému územní obrany a osobní obrany 

jednotlivých hráčů. Varianty kombinovaných obran jsou převáţně dány poměrem 

osobně a územně bránících hráčů. 

Korček (1986) formuluje kombinovanou obranu jako druh kolektivního bránění, při 

které se v různých kombinacích aplikují principy osobní a územní obrany. Základní 

varianty kombinované obrany: na 1-2 hráče se uplatňuje osobní obrana, na ostatní hráče 

územní obrana; v určitém prostoru (střed hřiště) se uplatňuje územní obrana, před 

vlastní brankou osobní obrana. 

Harvey (2001) říká, ţe systém kombinované obrany si vyţaduje disciplínu hráčů a 

dobrou organizaci muţstva. Kdyţ schopnosti jednoho útočníka výrazně převyšují 

ostatní, jeden obránce můţe mít za úkol jeho osobní obranu, zatímco ostatní hrají 

systém územní obrany. 

 

2.2.2.4  Standardní situace 

Buzek (1986) říká, ţe při kaţdém přerušení hry pravidla stanoví, jak má být hra znovu 

zahájena. Chápeme-li hru jako řetěz herních situací, vidíme, ţe se situace, které 

bezprostředně navazují na kaţdé opětovné zahájení hry, liší od herních situací v plynulé 

hře přesněji vymezenými podmínkami. Základní podmínky jsou pro kaţdý způsob 
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znovuzahájení hry stálé, standardní. Proto situace, které na ně bezprostředně navazují, 

označujeme jako standardní situace. Rozlišujeme následné standardní situace: zahájení 

hry ve středu hřiště, brankový kop, rohový kop, vhazování míče ze zámezí, přímý a 

nepřímý volný kop, pokutový kop, míč rozhodčího. 

Zahájení hry ve středu hřiště 

Buzek (1986) definuje zahájení hry ve středu hřiště jako standardní situaci, která 

zahajuje utkání na začátku kaţdého poločasu a hru po kaţdé vstřelené brance ve středu 

hřiště. U obou druţstev se vychází ze základního rozestavení na vlastní polovině hřiště. 

Korček (1986) dodává, ţe hráči, kteří nemají výkop, jsou povinni stát při zahájení hry 

nejméně 9,15 m od míče čili mimo středový kruh. Hráč vykonávající výkop musí míč 

zahrát na soupeřovu polovinu a znovu se ho můţe dotknout aţ po dotyku spoluhráče či 

soupeře. 

Brankový kop 

Buzek (1986) uvádí, ţe brankovým kopem řešíme zaloţení útoku z brankového území. 

Většinou jde o kombinaci mezi brankářem a hráčem v poli. Bránící muţstvo musí při 

této standardní situaci okamţitě obsadit všechny hráče soupeře, především hráče útočné 

řady, znemoţnit plynulé rozehrání brankového kopu, vzájemně se zajišťovat. 

Korček (1986) sděluje, ţe kop od branky je způsob vrácení míče do hry. Vykonává ho 

hráč bránícího muţstva, jestliţe míč přejde za brankovou čáru mimo bránu vinou 

soupeře. Uskutečňuje se z části brankového území bliţšího místu, kde míč opustil hřiště. 

Při kopu od branky musí být míč v klidu a hráči útočícího muţstva mimo pokutové 

území. 

Vhazování míče 

Korček (1986) popisuje vhazování míče jako standardní situaci, při které se míč vrací 

do hry vhozením, pokud předtím přešel postranní čáru. Míč vhazuje některý z hráčů 

toho muţstva, které se jej nedotklo jako poslední, a to libovolným směrem z místa, kde 

míč opustil hrací plochu. Vhazující hráč nesmí hrát s míčem dříve, neţ se míče dotkne 

jiný hráč. 

Buzek (1986) dodává, ţe nedostatečné obsazování všech hráčů při vhazování míče 

soupeřem je základní chybou v obranné fázi. Nedokonalým vzájemným zajištěním a 

volným obsazováním vzdálenějších hráčů od místa vhazování dochází k nerovnováze a 
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labilitě v obranné činnosti. Na druhé straně pozorná a koncentrovaná obrana i v širším 

prostoru vhazování umoţní bránícímu druţstvu rychle přejít z obrany do útoku. 

Buzek (2003) nadále říká, ţe se organizaci obrany při vhazování ze zázemí musí 

věnovat dostatečná pozornost. Zejména u základních modelových situací souvisejících 

s kombinačním řešením v křídelním prostoru a následnou finální přihrávkou nebo 

vedením míče do pokutového území, či v situacích souvisejících s přímým vhazováním 

pomocí dlouhé přihrávky do pokutového území. 

Hráči často ztrácejí koncentraci, kdyţ se míč dostane za postranní čáru. Je nezbytně 

nutné, aby co nejrychleji zaujali správné obranné postavení, říká Bangsbo (2000). 

Obránce, který obsazuje vhazujícího hráče, by měl stát asi 3 aţ 5 metrů od něj. Jakmile 

je míč uveden do hry, obránce by měl přistoupit k vhazujícímu hráči blíţeji a obsadit ho 

natěsno. V případě dlouhého vhazování do pokutového území by dva bránící hráči měli 

obsadit útočícího hráče v pokutovém území, na kterého míří vhazování, první obránce 

metr před soupeřem, druhý těsně za ním. První obránce by měl vyskočit a zkusit 

odhlavičkovat míč pryč, mimo to je jeho úkol omezit soupeři výhled. Druhý obránce by 

měl soupeře čistě posouvat vpřed a udělat si tím prostor pro úspěšné odhlavičkování. 

Přímý volný kop 

Korček (1986) formuluje přímý volný kop jako druh volného kopu, který rozhodčí 

nařizuje za tyto přestupky: úmyslné kopnutí nebo pokus o kopnutí soupeře, udeření 

nebo pokus o udeření soupeře, úmyslné hraní rukou, násilné nebo nebezpečné vraţení 

do soupeře, podraţení soupeře. Z přímého volného kopu je moţné vstřelení branky. 

Vykonává se z místa přestupku, míč při tom musí být v klidu a soupeř od něj vzdálený 

minimálně 9,15m. Hráč, který kope, se nemůţe dotknout míče podruhé, aniţ by se ho 

dotknul někdo jiný. 

Buzek (1986) se zaobírá organizací obrany proti přímému volnému kopu a říká, ţe 

rychlá a dokonalá organizace obrany musí nejen zabezpečit vlastní branku, ale i stanovit 

úkoly pro rychlý přechod do útoku. Je-li přímý kop řešen v blízkosti pokutového území, 

brankář okamţitě řídí postavení „zdi“, v níţ předem určení hráči znají své přesné místo, 

s krajním obráncem ve „zdi“ na spojnici míč – bliţší tyč branky. Počet hráčů je dán 

střeleckým úhlem a vzdáleností od branky. V pásmu pokutového oblouku se staví do 

„zdi“ pět a více hráčů, stranou od pokutového území tři aţ pět hráčů a na bočné straně 

pokutového území jeden aţ dva hráči. 
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Při volných kopech ze strany je podle Buzka (2003) důleţité vykrytí prostoru ve směru 

přední tyče mezi „zdí“ a obrannou řadou zabraňující provést střílenou, nízko letící 

přihrávku ve směru branky za obrannou linii. V případě, ţe volný kop je zahráván 

v blízkosti brankové čáry, je vhodná organizace jako při rohovém kopu. Postavením 

dvojčlenné nebo jednočlenné zdi, na spojnici míč – bliţší tyč, bráníme přímočaré střelbě 

a střílené přihrávce do pokutového území. 

Při volných kopech před středem pokutového území je důleţité mít velmi pozornou 

obranu od okamţiku přerušení hry. Brankář je zodpovědný za organizaci obrany, 

postavení obranné linie, případně i „zdi“ proti střelecky disponovaným útočníkům. 

Zdůvodněným poţadavkem pro postavení zdi je vzdálenost místa volného kopu do 25 

metrů od branky, tak říká Buzek (2003). 

Bangsbo (2000) podotýká, ţe by brankář měl pokrývat vzdálenější část branky od místa, 

ze kterého je přímý volný kop zahráván. Za kaţdou cenu by ale toto místo s míčem měl 

vidět. Hráči ve zdi musí stát blízko u sebe, aby mezi nimi nemohl projít míč. Měli by 

v této pozici zůstat a nehýbat se. Často se stává, ţe hráči ve „zdi“ naskakují a chtějí tak 

pomoci svému brankáři s ubráněním standardní situace, musí si však dát pozor, aby 

hráč, který volný přímý kop zahrává, nevystřelil pod nimi. 

Nepřímý volný kop 

Korček (1986) popisuje nepřímý volný kop jako standardní situaci, kterou rozhodčí 

nařizuje za přestupky technického charakteru (hráč mimo hru, nebezpečná hra vůči 

soupeři či vlastní osobě, bránění soupeři ve hře, nesportovní chování, delší drţení míče 

v rukách brankáře, neţ dovolují pravidla). Při zahrávání nepřímého volného kopu musí 

být míč v klidu a hráči soupeře vzdáleni nejméně 9,15m. Hráč zahrávající nepřímý 

volný kop se nesmí míče dotknout podruhé, aniţ by se míče dotknul někdo jiný. 

Z nepřímého volného kopu nelze přímo dosáhnout branky. 

Buzek (1986) uvádí, ţe druţstvo v obraně řeší nepřímý volný kop podobně jako přímý 

volný kop pouze s tím rozdílem, ţe hráči ve „zdi“ se orientují na míč přihrávaný pro 

střelbu. V menších vzdálenostech neţ 9,15m od brankové čáry se obrana organizuje na 

brankové čáře, vyráţí vpřed a tím se snaţí zmenšit střelecký úhel. 
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Kop z rohu 

Korček (1986) říká, ţe kop z rohu je způsob vrácení míče do hry. Vykonává se, kdyţ 

míč přejde za brankovou čáru (mimo branky) vinnou hráče bránícího muţstva. Zahrává 

se z rohového čtvrtkruhu bliţšího k místu, kde míč opustil hřiště. Míč musí být v klidu, 

soupeř nesmí být blíţ neţ 9,15m. Hráč, který kop z rohu vykonává, se nesmí dotknout 

míče podruhé, pokud se ho nedotkne jiný hráč. 

Na to, jak bránit rohový kop, se více zaměřuje Buzek (2003). Základním poţadavkem je 

podle něj obsadit nejdůleţitější herní prostory a potenciálně nebezpečné hráče soupeře. 

Toto lze dosáhnout buď organizací kombinované obrany (kombinací osobní a zónové 

obrany) nebo organizací zónové obrany. 

U kombinované obrany vyţaduje souběţně obsadit důleţité obranné prostory a hráče 

soupeře, bezprostředně zapojených při zakončování útoku. Mezi důleţité obranné 

prostory patří prostor přední části brankového území, kde má obránce reagovat na 

vbíhající hráče, podstupovat osobní souboje a zachycovat přihrávky do prostoru bliţší 

tyče. Další důleţitý prostor je za první tyčí a u druhé tyče na brankové čáře. Tam mají 

obránci za úkol odvracet rotované míče směřující do branky, reagovat na střelbu a 

odraţené míče, krýt prostor branky při vyběhnutí brankáře a pozičně vykrýt nejbliţší 

prostor u branky. Velmi důleţitý prostor je před středem branky na úrovni brankového 

území, kde má obránce řídit obranu společně s brankářem, zajišťovat nejnebezpečnější 

prostor před brankou, reagovat na volné míče směřující do tohoto prostoru a svádět 

vzdušné souboje. Poslední důleţitý prostor je prostor před pokutovým územím, kde 

mají obránci reagovat na odvrácené míče, zajistit prostor kolem pokutového území proti 

přihrávkám soupeře a rychle opouštět pokutové území po odvrácení míče, přecházet do 

útoku nebo vytvářet tlak na míč. 

Podle Bangsbo (2000) je dobrý nápad umístění jednoho hráče do vzdálenosti 9,15m od 

rohového praporku. Taková pozice nutí hráče, zahrávajícího kop z rohu, zahrát vyšší a 

ne tak přímý kop a dává tak brankáři o trochu více času přečíst lépe dráhu letu míče. 

Zároveň tento hráč blízko u rohového praporku ztěţuje situaci k zahrání rohu na krátko. 

Vedle obsazení nejnebezpečnějších prostorů dochází podle Buzka (2003) 

v kombinované obraně k osobnímu obsazování hráčů soupeře v pokutovém území i 

hráčů vbíhajících do pokutového území. Tito hráči musí vycházet z postavení mezi 

vlastní brankou a soupeřem, zaujímat aktivní postavení, být agresivní na míč, ale 
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„nefaulovat“ a přizpůsobit těsnost obsazení vzdálenosti od branky (čím blíţe brance, 

tím těsněji přistupovat k soupeři). 

Druhým způsobem, jak bránit rohový kop, je organizací zónové obrany. Buzek (2003) 

sděluje, ţe organizace vychází z obsazení nejdůleţitějších herních prostorů 

v pokutovém území mezi brankovou čárou a značkou pokutového kopu v šířce 

brankového území. Obvykle jsou hráči rozestaveni do dvou obranných řad podle 

charakteru zahrávání rohového kopu. Při rotaci míče do branky v postavení blíţe 

k brance, při rotaci míče od branky s otevřenějším úhlem u zadní tyče, případně mírným 

posunem celé obranné linie z brankového území. 

Důleţitý prostor je přední prostor brankového území na úrovni přední tyče. Jeden 

obránce vykrývá tento nejnebezpečnější střelecký prostor, zachycuje nízko letící míče a 

řeší vzdušné soubojové situace. U zónové obrany jsou zpravidla pokryty obě tyče 

jedním hráčem. Následuje linie pěti hráčů na hranici malého vápna. Tři hráči útočí na 

všechny míče směřující do prostoru přední poloviny branky, které nemůţe zachytit 

brankář. Dva zbývající hráči jsou klíčoví v prostoru zadní poloviny branky. Všech pět 

hráčů musí být aktivní pohybem do všech stran. Poslední dva hráči tvoří linii mezi 

brankovým územím a značkou pokutového kopu, rozšiřují zónové bránění do hloubky, 

odvracejí z tohoto prostoru vzduchem letící míče. Po odehrání míče obranou první 

opouštějí pokutové území, následováni celým obranným blokem a vytvářejí tlak na míč 

nebo přecházejí do útoku. Toto je základní model rozestavení zónové obrany proti 

rohovému kopu. 

Pokutový kop 

Korček (1986) definuje pokutový kop jako trest za porušení pravidel v pokutovém 

území. Rozhodčí ho nařídí tehdy, kdyţ se hráč bránícího muţstva dopustí ve vlastním 

pokutovém území některého z přestupků, za něţ se nařizuje přímý volný kop. Vykonává 

se ze značky pokutového kopu, ostatní hráči musí být vzdáleni minimálně 9,15m. 

Brankář musí stát oběma nohama na brankové čáře mezi tyčkami aţ do vykonání 

pokutového kopu. Míč musí být kopnut směrem dopředu a hráč, který pokutový kop 

kopal, se smí dotknout míče po té, co se ho dotkne jiný hráč na hřišti. 

Bangsbo (2000) nabádá obránce k zabrání nejvýhodnějších pozic, to znamená 

v místech, kde se spojuje pokutový oblouk s pokutovým územím. Pokud je pokutový 

kop nezdařilý, obránci by měli být první u míče a odehrát ho pryč z pokutového území. 
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Míč rozhodčího 

Korček (1986) formuluje míč rozhodčího jako standardní situaci, která vzniká po 

přerušení hry v důsledku přestupku hráčů obou muţstev, respektive tehdy, kdyţ 

přerušení nezavinilo ani jedno muţstvo. Rozhodčí pustí míč mezi dva soupeře z výšky 

asi jeden metr. Hráči mohou hrát s míčem aţ po jeho dopadu na zem. 
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3  VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1  Cíl a úkoly práce 

3.2.1  Cíl práce 

V práci jsem se zaměřil na bránění přímých a nepřímých volných kopů, na bránění 

autových vhazování a zejména pak na bránění rohových kopů. Cílem práce je porovnání 

úspěšností obranných systémů tří nejlepších týmů z Mistrovství světa ve fotbale 2010. 

3.2.2  Úkoly práce 

Za hlavní úkoly práce jsem si zadal vytvoření kategoriálního systému pro pozorování a 

hodnocení, diagnostikovat úspěšnost či neúspěšnost bránění rohových kopů a porovnat 

jednotlivé týmy v závislosti na různých kategoriích. 

 

3.2  Hypotéze 

Úspěšnost obrany závisí na způsobu obrany, způsobu hry soupeře v útočné fázi kopu a 

na situačním vývoji utkání. 

Domnívám se, ţe: 

 systém kombinované obrany bude vyhodnocen jako úspěšnější neţ systém zónové 

obrany 

 nejproblematičtější místa k bránění budou určena v prostoru přední části 

brankového území a před středem branky na úrovni brankového území 

 obrana bude mít velkou úspěšnost u na krátko rozehraných rohových kopů 

 větší problémy budou obraně dělat rohové kopy zahrávané směrem dovnitř 

pokutového území 

 úspěšnost obrany rohového kopu nebude záviset na straně, z které je kop zahráván 

 

3.3  Metodika 

Sledovaný soubor této práce je tvořen videozáznamy zápasů z Fotbalového Mistrovství 

světa 2010 v Jihoafrické republice. 

K získávání informací ze sledovaného souboru bylo pouţito metody pozorování. 

Pozorování je podle Psotty (2003) kvantitativně-kvalitativní metoda. Podobně 
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Navara (1986) uvádí, ţe herní výkon muţstva je moţno hodnotit kvantitativně a 

kvalitativně. 

Podle Gledhilla (2010) je kvantitativní výzkum formální objektivní proces, během 

kterého jsou numerická data pouţita k získávání informací. Ve většině případů se jedná 

o deduktivní výzkum, určený tedy k ověření předem formulovaných teorií. 

Navara (1986) uvádí, ţe kvantitativní charakteristika herního výkonu muţstva se 

promítá do délky utkání, četnosti fází hry, standardních situací, herních činností 

jednotlivce apod. 

Kvalitativní výzkum je naopak podle Gledhilla (2010) subjektivní výzkum, spíše 

induktivní, k formulaci teorie dochází tedy aţ během výzkumu. Kvalitativní výzkum 

nepracuje s číselnými daty a snaţí se vysvětlit pozorované jevy pouţitím 

nenumerických dat. Navara (1986) k tomu dodává, ţe kvalitativní charakteristiku 

druţstva spojujeme s celkovou úspěšností. 

Podle Hendla (1999) je kvalitativní výzkum chápán na jedné straně jako původní 

doplněk výzkumných strategií, na druhé straně jako protipól nebo vyhraněná výzkumná 

pozice ve vztahu k jednotné, na přírodovědeckých základech zaloţené vědě. 

Gledhill (2010) dále uvádí, ţe pozorování můţeme dělit na zúčastněné a nezúčastněné a 

to podle toho, zda se pozorovatel zúčastní pozorované sportovní aktivity. 

V případě této bakalářské práce se jedná o pozorování videozáznamů tedy pozorování 

nepřímé. Pozorování videozáznamů se od 80 let minulého dvacátého století stalo 

podstatnou součástí analýzy fotbalových zápasů. Jak uvádí Carling (2005), 

videozáznamy bývají pouţity k analýze hráčské techniky, taktiky, fyzické kondice a do 

jisté míry z psychologických aspektů, jako je předvídavost a schopnost rozhodovat se. 

Adam Gledhill (2010) dále řadí mezi přednosti pozorování videozáznamů moţnost 

koncentrace pozorovatele na konkrétní subjekt (hráče, část týmu) nebo pouze na 

kritické momenty v průběhu zápasu, a moţnost důkladné analýzy, která není 

proveditelná v případě přímého pozorování zápasu. 

Hra jednotlivých týmů je následně porovnávána. Komparativní výzkum je podle 

Carling (2005) takový výzkum, který porovnává dva anebo více subjektů s cílem objevit 

informace o jednom nebo více ze subjektů. 
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3.4  Kategoriální systém 

V práci jsem se zaměřil na analýzu obrany při vhazování soupeře ze zázemí, při 

zahrávání přímých volných kopů, pokutových kopů a zejména pak na analýzu obrany 

při zahrávání rohových kopů. U kaţdé z těchto čtyř druhů standardních situací jsem si 

stanovil jiné kategorie pozorování, neboť podmínky pro zahrání kaţdé z nich jsou 

rozdílné. U vhazování ze zázemí a přímých volných kopů se mění místo zahrávání, na 

rozdíl od kopů z rohu a pokutových kopů, kde je místo kopu neměnné. U vhazování ze 

zázemí se míč oproti přímým volným kopům do hry vhazuje pomocí horních končetin, 

tudíţ kategorie pozorování jsou i zde odlišné. 

U všech čtyř zmíněných typů standardních situací určujeme tyto kategorie 

k pozorování: 

1. Systém obrany: 

Jaký systém obrany bránící druţstvo pouţilo při konkrétní standardní situaci? 

 Územní (zónová) obrana 

 Osobní obrana 

 Kombinovaná obrana 

2. Počet hráčů podílejících se na standardní situaci: 

Kolik útočících a kolik bránících hráčů se podílí na rohovém kopu? 

3. Úspěšnost obrany 

 Úspěšně vyřešená situace 

 Neúspěšně vyřešená situace 

U úspěšně vyřešených situací dále zjišťujeme přesnou návaznost řešení. 

 Odvrácení míče s následujícím přechodem do protiútoku 

 Akce zakončená faulem útočícího druţstva 

 Akce zakončená přímým chycením míče brankářem 

 Nezakončená akce 

 Odvrácení míče s následnou standardní situací bránícího druţstva 

U neúspěšně vyřešených situací dále zjišťujeme přesnou návaznost řešení. 

 Akce zakončená střelou 

 Akce zakončená brankou 
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 Odvrácení míče s následným získáním útočícího druţstva 

 Akce zakončená faulem bránícího druţstva 

 Odvrácení míče s následnou standardní situací útočícího druţstva 

 

U kopů z rohu jsme si navíc stanovili tyto kategorie pozorování: 

1. Způsob zahrání rohového kopu útočícím druţstvem 

Z jaké strany hřiště, z pohledu brankáře, byl rohový kop zahrán? 

 Zahrání kopu z pravé strany 

 Zahrání kopu z levé strany 

Jakou nohu pouţil zahrávající hráč při rohovém kopu? 

 Pravou nohu 

 Levou nohu 

Jaká rotace byla udělena míči při zahrání rohového kopu? 

 Rotace dovnitř 

 Rotace ven 

Na jakou vzdálenost byl kop proveden? 

 Přihrávka na přední tyč 

 Přihrávka na střed pokutového území 

 Přihrávka na zadní tyč 

 Rozehrání na krátko 

 

U přímých volných kopů jsme si navíc stanovili tyto kategorie pozorování: 

1. Způsob zahrání přímého volného kopu útočícím druţstvem: 

Jakou nohu pouţil zahrávající hráč při přímém volném kopu? 

 Pravou nohu 

 Levou nohu 
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U vhazování míče jsme si navíc stanovili tyto kategorie pozorování: 

1. Směr přihrávky: 

Jaký je směr vhazování míče do hry? 

 Na přední tyč 

 Na střed hřiště 

 Kolem postranní čáry 

 Zpětná přihrávka 

2. Vzdálenost přihrávky: 

Jak dlouhé je vhazování míče do hry? 

 Krátké vhazování 

 Dlouhé vhazování 

 

U pokutových kopů jsme si navíc stanovili tyto kategorie pozorování: 

1. Výška střely 

Do jaké výšky byl pokutový kop kopnut? 

 Přízemní 

 Polovysoká 

 Vysoká 

2. Činnost brankáře 

Vystihl brankář správně směr střely? 

 Správně tipnuto 

 Opačně tipnuto 
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3.5  Výzkumný soubor 

Jako výzkumný soubor pro tuto práci bylo pouţito celkem 19 zápasů z Mistrovství světa 

ve fotbale z roku 2010. Byla hodnocena obranná fáze tří týmů, které získaly na tomto 

Mistrovství světa medaili. Neboli hodnoceny byly zápasy Španělska, Nizozemska a 

Německa. Kaţdý tým byl analyzován ve všech sedmi jeho zápasech na šampionátu. 

Celkem bylo analyzováno 126 obranných standardních situací, z toho 94 rohových 

kopů, 9 vhazování míče ze zázemí, 9 přímých kopů, 3 pokutové kopy a 1 brankový kop. 

 

 

Grafické značení 
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Seznam zkratek 

ANG Anglie 

ARG Argentina 

AUS Austrálie 

BRA Brazílie 

DÁN Dánsko 

GHA Ghana 

HON Honduras 

CHIL Chile 

JAP Japonsko 

KAM Kamerun 

KOM kombinovaná obrana 

NĚM Německo 

NIZ Nizozemsko 

PAR Paraguay 

POR Portugalsko 

SLO Slovensko 

SRB Srbsko 

SS standardní situace 

ŠPA Španělsko 

ŠVÝ Švýcarsko 

URU Uruguay 

ZON zónová (územní) obrana 
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3.6  Výsledky jednotlivých mužstev v konkrétních zápasech 

3.6.1  Španělsko 

Španělsko – Švýcarsko 0:1     16. června 2010 

Branky: 52. G. Fernandes 

Střely: 24 - 8   Rohové kopy: 12 - 3  Drţení míče: 63% - 37% 

Systém hry: 4-2-3-1 / 4-4-2 

Sestavy 

Španělsko: I. Casillas - S. Ramos , C. Puyol , G. Piqué , J. Capdevila - D. Silva 

(62. J. Navas), X. Alonso , S. Busquets (61. F. Torres), H. Xavi , A. Iniesta 

(77. R. Pedro) - D. Villa 

Švýcarsko: D. Benaglio - S. Lichtsteiner , P. Senderos (36. S. von Bergen), S. Grichting 

, R. Ziegler - T. Barnetta (90. M. Eggimann), G. Inler , B. Huggel , G. Fernandes - 

B. Nkufo , E. Derdiyok (79. H. Yakin) 

 

ukázka obranné standardní situace 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 83. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 6 

vzdálenost kopu: rozehrání na krátko 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným přechodem do protiútoku 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Španělsko - Švýcarsko; 83. min  
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Španělsko – Honduras 2:0     21. června 2010 

Branky: 17. D. Villa, 51. D. Villa 

Střely: 22 - 9   Rohové kopy: 12 - 2  Drţení míče: 56% - 44% 

Systém hry: 4-4-2 / 4-2-3-1 

Sestavy 

Španělsko: I. Casillas - S. Ramos (77. Á. Arbeloa), C. Puyol , S. Busquets , G. Piqué , 

J.Capdevila - J. Navas , H. Xavi (66. F. Fabregas), X. Alonso - F. Torres (70. J. Mata), 

D. Villa 

Honduras: N. Valladares - S. Mendoza , O. Chávez , M. Figueroa , E. Izaguirre - 

D. Turcios (63. R. Núňez), W. Palacios , A. Guevara , R. Espinoza (46. G. Welcome) - 

D. Suazo (84. J. Palacios), W. Martínez 

 

ukázka obranné standardní situace 

typ SS: autové vhazování 

čas: 93. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 6 – 4 

směr přihrávky: kolem postranní čáry 

návaznost řešení: odebrání míče 

s následným přechodem do protiútoku 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2: Španělsko – Honduras; 93. min  
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Španělsko – Chile  2:1     25. června 2010 

Branky: 24. D. Villa, 37. A. Iniesta - 47. R. Millar 

Střely: 9 - 9   Rohové kopy: 4 – 3  Drţení míče: 59% - 41% 

Systém hry: 4-3-3 / 4-3-3 

Sestavy 

Španělsko: I. Casillas - S. Ramos , G. Piqué , C. Puyol , J. Capdevila - H. Xavi , 

S. Busquets , X. Alonso (73. J. Martinez) - A. Iniesta , F. Torres (55. F. Fabregas), 

D. Villa  

Chile: C. Bravo - M. Isla , G. Medel , W. Ponce , G. Jara - A. Vidal , M. Estrada , 

M. Gonzalez (46. E. Paredes) - A. Sánchez (65. F. Orellana), J. Valdivia (46. R. Millar), 

J. Beausejour 

 

ukázka obranné standardní situace 

typ SS: kop od branky 

čas: 77. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 11 - 11 

rozestavení: 4 – 2 – 3 – 1 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným získáním útočícího 

druţstva 

 

 

 

 

Obr. č. 3: Španělsko – Chile; 77. min  
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Španělsko – Portugalsko 1:0     29. června 2010 

Branky: 63. D. Villa 

Střely: 19 - 9   Rohové kopy: 6 - 3  Drţení míče: 60% - 40% 

Systém hry: 4-4-2 / 4-3-3 

Sestavy 

Španělsko: I. Casillas - S. Ramos , G. Piqué , C. Puyol , J. Capdevila - H. Xavi , 

S. Busquets , X. Alonso (90. C. Marchena), A. Iniesta - F. Torres (59. F. Llorente), 

D. Villa (88. R. Pedro) 

Portugalsko: .. Eduardo - R. Costa , R. Carvalho , K. Pepe (72. P. Mendes), B. Alves , 

F. Coentrao - S. Simao (72. M. Liedson), M. Tiago , R. Meireles , C. Ronaldo - 

H. Almeida (58. M. Danny) 

 

ukázka obranné standardní situace 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 8. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 6 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče s 

následnou standardní situací 

útočícího druţstva 

 

 

Obr. č. 4: Španělsko – Portugalsko; 8. min  
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Španělsko – Paraguay  1:0    3. července 2010 

Branky: 83. D. Villa 

Střely: 16 - 9   Rohové kopy: 7 - 1  Drţení míče: 60% - 40% 

Systém hry: 4-2-3-1 / 4-4-2 

Sestavy 

Španělsko: I. Casillas - S. Ramos , G. Piqué , C. Puyol (84. C. Marchena), J. Capdevila -  

S. Busquets , X. Alonso (75. R. Pedro) - A. Iniesta , H. Xavi , D. Villa - F. Torres 

(56. F. Fabregas) 

Paraguay: J. Villar - D. Verón , P. Da Silva , V. Cáceres (84. L. Barrios), A. Alcaráz , 

C. Morel Rodríguez - J. Santana , E. Barreto (64. E. Vera), C. Riveros - Ó. Cardozo , 

N. Haedo Valdez (73. R. Santa Cruz) 

 

ukázka obranné standardní situace 

typ SS: pokutový kop 

čas: 59. min 

činnost brankáře: správně tipnuté 

výška střely: přízemní 

návaznost řešení: akce zakončená 

přímým chycením míče brankářem 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5: Španělsko – Paraguay; 59. min  
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Španělsko – Německo 1:0     7. července 2010 

Branky: 73. C. Puyol 

Střely: 13 - 5   Rohové kopy: 7 - 6  Drţení míče: 52% - 48% 

Systém hry: 4-2-3-1 / 4-2-3-1 

Sestavy 

Španělsko: I. Casillas - S. Ramos , G. Piqué , C. Puyol , J. Capdevila - A. Iniesta , 

S. Busquets , H. Xavi , X. Alonso (90. C. Marchena), R. Pedro (85. D. Silva) - D. Villa 

(81. F. Torres) 

Německo: M. Neuer - P. Lahm , A. Friedrich , P. Mertesacker , J. Boateng 

(52. M. Jansen) - P. Trochowski (62. T. Kroos), S. Khedira (81. M. Gomez), 

B. Schweinsteiger , L. Podolski - M. Özil , M. Klose 

 

ukázka obranné standardní situace 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 34. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným získáním útočícího 

druţstva 

 

 

Obr. č. 6: Španělsko – Německo; 34. min  
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Španělsko – Nizozemsko 1:0 po prod.    11. července 2010 

Branky: 116. A. Iniesta 

Střely: 18 - 13   Rohové kopy: 8 - 6  Drţení míče: 57% - 43% 

Systém hry: 4-2-3-1 / 4-2-3-1 

Sestavy 

Španělsko: I. Casillas - S. Ramos , C. Puyol , G. Piqué , J. Capdevila - X. Alonso 

(87. F. Fabregas), S. Busquets - A. Iniesta, H. Xavi, R. Pedro (60. J. Navas) - D. Villa 

(106. F. Torres) 

Nizozemsko: M. Stekelenburg - G. van der Wiel , J. Heitinga , J. Mathijsen , 

G. van Bronckhorst (105. E. Braafheid) - M. van Bommel , N. de Jong 

(99. R. van der Vaart) - D. Kuijt (70. E. Elia), W. Sneijder, A. Robben - R. van Persie 

 

ukázka obranné standardní situace 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 62. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 6 

vzdálenost kopu: zadní 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: akce zakončená 

střelou 

 

 

 

Obr. č. 7: Španělsko – Nizozemsko; 62. min  
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     Tabulka č. 1: statistika obranných rohových kopů Španělska v jednotlivých zápasech 

 
Švý Hon Chil Por Par Něm Niz celkem 

počet obranných  rohů 3 2 3 3 1 6 5 23 

typ obrany KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM 

úspěšnost 1 1 0 1 0 2 1 6 

odvrácení míče s následným 

přechodem do protiútoku 
1 0 0 0 0 2 0 3 

akce zakončená faulem útočícího 

druţstva 
0 1 0 0 0 0 0 1 

akce zakončená přímým chycením 

brankáře 
0 0 0 0 0 0 0 0 

nezakončená akce 0 0 0 0 0 0 1 1 

odvrácení míče s následnou 

standardní situací bránícího 

druţstva 

0 0 0 1 0 0 0 1 

neúspěšnost 2 1 3 2 1 4 4 17 

akce zakončená střelou 0 1 0 0 0 0 3 4 

akce zakončená brankou 0 0 0 0 0 0 0 0 

odvrácení míče s následným 

získáním útočícího druţstva 
2 0 1 1 0 2 0 6 

akce zakončená faulem bránícího 

druţstva 
0 0 0 0 1 0 0 1 

odvrácení míče s následnou 

standardní situací útočícího 

druţstva 

0 0 2 1 0 2 1 6 
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Graf č. 1: návaznost úspěšně bráněných rohových kopů Španělskem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: návaznost neúspěšně bráněných rohových kopů Španělskem 
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Z grafů č.1, č.2 je zřejmé, ţe Španělsko často odvracelo rohové kopy za účelem 

rychlého protiútoku. Úspěšní v tomto směru byli celkově ve třech případech, naopak 

v šesti případech míč získalo útočící druţstvo. Negativní je bilance brankáře 

španělského týmu, který ani v jednom z celkových 23 obranných rohových kopů 

nechytil míč přímo. V jednom případě po rohovém kopu obránce fauloval útočníka a 

byl z toho pokutový kop, který nebyl naštěstí pro Španělsko proměněn. V celkem šesti 

případech po odvrácení míče následovala jiná standardní situace, nejčastěji autové 

vhazování či opět rohový kop. Obrana Španělska nedostala ţádnou branku z  rohového 

kopu.  
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3.6.2  Nizozemsko 

Nizozemsko – Dánsko 2:0     14. června 2010 

Branky: 46. D. Agger(vlastní), 85. D. Kuijt  

Střely: 18 - 10   Rohové kopy: 6 - 2  Drţení míče: 58% - 42% 

Systém hry: 4-2-3-1 / 4-4-2 

Sestavy 

Nizozemsko: M. Stekelenburg - G. van der Wiel , J. Heitinga , J. Mathijsen , 

G. van Bronckhorst - M. van Bommel , N. de Jong (88. D. de Zeeuw) - D. Kuijt , 

W. Sneijder , R. van der Vaart (67. E. Elia) - R. van Persie (77. I. Afellay) 

Dánsko: T. Sörensen - L. Jacobsen , D. Agger , S. Kjaer , S. Poulsen - C. Poulsen , 

T. Enevoldsen (55. J. Grönkjaer), T. Kahlenberg (72. C. Eriksen), M. Jörgensen - 

N. Bendtner (62. M. Beckmann), D. Rommedahl  

 

ukázka obranné standardní situace 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 38. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace míče: ven 

návaznost řešení: odvrácení míče s 

následnou standardní situací bránícího 

druţstva 

 

 

Obr. č. 8: Nizozemsko – Dánsko; 38. min  
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Nizozemsko - Japonsko 1:0     19. června 2010 

Branky: 53. W. Sneijder 

Střely: 9 - 10   Rohové kopy:  4 - 5  Drţení míče: 61% - 39% 

Systém hry: 4-2-3-1 / 4-5-1 

Sestavy 

Nizozemsko: M. Stekelenburg - G. van der Wiel , J. Heitinga , J. Mathijsen , 

G. van Bronckhorst - M. van Bommel , N. de Jong - D. Kuijt , W. Sneijder 

(83. I. Afellay), R. van der Vaart (72. E. Elia) - R. van Persie (88. K. Huntelaar) 

Japonsko: E. Kawašima - J. Nagatomo , J. Nakazawa , M. Tanaka , J. Komano - 

M. Hasebe (77. Š. Okazaki), D. Matsui (64. Š. Nakamura), J. Abe , J. Endo , J. Okubo 

(78. K. Tamada) - K. Honda 

 

ukázka obranné standardní situace 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 59. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 8 

vzdálenost kopu: přední tyč 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče s 

následnou standardní situací útočícího 

druţstva 

 

 

Obr. č. 9: Nizozemsko – Japonsko; 59. min  
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Nizozemsko – Kamerun 2:1     24. června 2010 

Branky: 36. R. van Persie, 83. K. Huntelaar - 65. S. Eto´o (pen.) 

Střely: 15 - 15   Rohové kopy:  1 - 6  Drţení míče: 49% - 51% 

Systém hry: 4-2-3-1 / 4-4-2 

Sestavy 

Nizozemsko: M. Stekelenburg - K. Boulahrouz , J. Heitinga , J. Mathijsen , 

G. Van Bronckhorst - M. van Bommel , N. de Jong - D. Kuijt (66. E. Elia) , W. Sneijder 

, R. van der Vaart (73. A. Robben) - R. van Persie (59. K. Huntelaar) 

Japonsko: H. Souleymanou - G. Njitap , S. Mbia , N. N´Koulou (73. R. Song), 

B. Assou-Ekotto - J. Makoun , A. Chedjou , L. N´Guémo , G. Bong (56. V. Aboubakar) 

- E. Choupo-Moting (71. M. Idrissou), S. Eto´o 

 

ukázka obranné standardní situace 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 39. min 

způsob obrany: KOM  

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: akce zakončená 

přímým chycením míče brankářem 

 

 

 

Obr. č. 10: Nizozemsko – Kamerun; 39. min  
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Nizozemsko – Slovensko 2:1     28. června 2010 

Branky: 18. A. Robben , 84. W. Sneijder - 90. R. Vittek (pen.) 

Střely: 16 - 12   Rohové kopy:  5 - 2  Drţení míče: 51% - 49% 

Systém hry: 4-2-3-1 / 4-4-2 

Sestavy 

Nizozemsko: M. Stekelenburg - G. van der Wiel , J. Heitinga , J. Mathijsen , 

G. Van Bronckhorst - M. van Bommel , N. de Jong - D. Kuijt, W. Sneijder 

(90. I. Afellay) , A. Robben (71. E. Elia) - R. van Persie (80. K. Huntelaar) 

Slovensko: J. Mucha - P. Pekarík , M. Škrtel , J. Ďurica , R. Zabavník (88. M. Jakubko) 

- V. Weiss ml., J. Kucka , M. Hamšík (87. F. Hološko), M. Stoch - E. Jendrišek 

(72. K. Kopúnek), R. Vittek 

 

ukázka obranné standardní situace 

typ SS: pokutový kop 

čas: 94. min 

činnost brankáře: opačně tipnuté 

výška střely: přízemní 

návaznost řešení: akce zakončená 

brankou 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11: Nizozemsko – Slovensko; 94. min  
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Nizozemsko – Brazílie 2:1     2. července 2010 

Branky: 53. F. Melo (vlastní), 68. W. Sneijder - 10. Robinho 

Střely: 11 - 15   Rohové kopy: 4 - 8  Drţení míče: 50% - 50% 

Systém hry: 4-2-3-1 / 4-4-2 

Sestavy 

Nizozemsko: M. Stekelenburg - G. van der Wiel , J. Heitinga , A. Ooijer , 

G. van Bronckhorst - M. van Bommel , N. de Jong - D. Kuijt, W. Sneijder , A. Robben - 

R. van Persie (85. K. Huntelaar) 

Brazílie: J. César - D. Maicon , L. Lucio , S. Juan, M. Bastos (62. D. Gilberto) - 

D. Alves , R. Kaká, F. Melo , S. Gilberto - Robinho , L. Fabiano (77. H. Nilmar) 

 

ukázka obranné standardní situace 

typ SS: přímý volný kop 

čas: 27. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 8 

návaznost řešení: akce zakončená 

střelou 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12: Nizozemsko – Brazílie; 27. min  
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Nizozemsko – Uruguay 3:2     6. července 2010 

Branky: 18. G. van Bronckhorst , 70. W. Sneijder , 73. A. Robben - 41. D. Forlán , 90. 

M. Pereira 

Střely: 11 - 12   Rohové kopy: 5 - 4  Drţení míče: 57% - 43% 

Systém hry: 4-2-3-1 / 4-4-2 

Sestavy 

Nizozemsko: M. Stekelenburg - K. Boulahrouz , J. Heitinga , J. Mathijsen , 

G. van Bronckhorst - M. van Bommel , D. de Zeeuw (46. R. van der Vaart) - A. Robben 

(89. E. Elia), W. Sneijder , D. Kuijt - R. van Persie 

Uruguay: F. Muslera - M. Pereira , D. Godín , M. Victorino , M. Cáceres - D. Pérez , 

W. Gargano , E. Arévalo , Á. Pereira (78. S. Abreu) - E. Cavani, D. Forlán 

(84. S. Fernández) 

 

ukázka obranné standardní situace 

typ SS: přímý volný kop 

čas: 92. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 8 

návaznost řešení: akce zakončená 

brankou 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13: Nizozemsko – Uruguay; 92. min  
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Nizozemsko – Španělsko 0:1 po prodl.    11. července 2010 

Branky: 116. A. Iniesta 

Střely: 13 - 18   Rohové kopy: 6 – 8  Drţení míče: 43% - 57% 

Systém hry: 4-2-3-1 / 4-4-2 

Sestavy 

Nizozemsko: M. Stekelenburg - G. van der Wiel , J. Heitinga , J. Mathijsen , 

G. van Bronckhorst (105. E. Braafheid ) - M. van Bommel , N. de Jong 

(99. R. van der Vaart ) - D. Kuijt (70. E. Elia ), W. Sneijder, A. Robben - R. van Persie 

Španělsko: I. Casillas - S. Ramos , C. Puyol , G. Piqué , J. Capdevila -  X. Alonso 

(87. F. Fabregas), S. Busquets - A. Iniesta , H. Xavi , R. Pedro (60. J. Navas) - D. Villa 

(106. F. Torres) 

 

ukázka obranné standardní situace 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 12. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: rozehrání na krátko 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: akce zakončená 

střelou 

 

 

 

Obr. č. 14: Nizozemsko – Španělsko; 12. min  
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  Tabulka č. 2: statistika obranných rohových kopů Nizozemska v jednotlivých zápasech 

 
Dán Jap Kam Slo Bra Uru Špa celkem 

počet obr. rohů 2 5 6 2 8 4 8 35 

typ obrany KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM 

úspěšnost 2 1 2 1 3 2 2 13 

odvrácení míče s 

následným přechodem do 

protiútoku 

1 1 0 0 0 0 0 2 

akce zakončená faulem 

útočícího druţstva 
0 0 1 0 0 2 0 3 

akce zakončená přímým 

chycením brankáře 
0 0 1 0 1 0 0 2 

nezakončená akce 0 0 0 1 2 0 2 5 

odvrácení míče s 

následnou standardní 

situací bránícího druţstva 

1 0 0 0 0 0 0 1 

neúspěšnost 0 4 4 1 5 2 6 22 

akce zakončená střelou 0 0 3 0 3 1 5 12 

akce zakončená brankou 0 0 0 0 0 0 0 0 

odvrácení míče s 

následným získáním 

útočícího druţstva 

0 0 1 1 1 1 1 5 

akce zakončená faulem 

bránícího druţstva 
0 0 0 0 0 0 0 0 

odvrácení míče s 

následnou standardní 

situací útočícího druţstva 

0 4 0 0 1 0 0 5 
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Graf č. 3: návaznost úspěšně bráněných rohových kopů Nizozemskem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4: návaznost neúspěšně bráněných rohových kopů Nizozemskem 
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Z grafů č.3, č.4 je moţné vidět, ţe Nizozemsko se téţ snaţilo odvracet rohové kopy za 

účelem rychlého protiútoku. Úspěšné v tomto směru bylo pouze ve dvou případech, 

naopak v pěti případech míč získalo útočící druţstvo. Ve dvou případech skončil rohový 

kop přímým chycením míče brankářem. Nejčastější návaznost po obranných rohových 

kopech Nizozemska byla ve třech případech akce zakončená faulem útočícího hráče a 

v pěti případech se jednalo o nezakončenou akci. Celkem v pěti případech po odvrácení 

míče následovala jiná standardní situace útočícího druţstva. Obrana Nizozemska nebyla 

dostatečně důsledná a nechala soupeře ve dvanácti případech po rohovém kopu 

vystřelit, nezaznamenala však ţádnou obdrţenou branku.  
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3.6.3  Německo 

Německo – Austrálie  4:0    13. června 2010 

Branky: 8. L. Podolski , 27. M. Klose, 68. T. Müller , 70. .. Cacau 

Střely: 16 - 10   Rohové kopy:  4 - 7  Drţení míče: 55% - 45% 

Systém hry: 4-2-3-1 / 4-4-2 

Sestavy 

Německo: M. Neuer - P. Lahm , A. Friedrich, P. Mertesacker , H. Badstuber - 

B. Schweinsteiger , S. Khedira -  T. Müller, M. Özil (74. M. Gomez), L. Podolski 

(81. M. Marin ) - M. Klose (69. .. Cacau ) 

Austrálie: M. Schwarzer - L. Wilkshire , C. Moore, L. Neill, S. Chipperfield - 

B. Emerton (74. M. Jedinak ), C. Valeri , V. Grella (46. B. Holman), R. Garcia 

(64. N. Rukavytsya ) - T. Cahill, J. Culina  

 

ukázka obranné standardní situace 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 49. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: rozehrání na krátko 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací 

útočícího druţstva 

 

 

Obr. č. 15: Německo – Austrálie; 49. min  
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Německo – Srbsko  0:1     18. června 2010 

Branky: 38. M. Jovanovič 

Střely: 15 - 9   Rohové kopy:  7 - 1  Drţení míče: 59% - 41% 

Systém hry: 4-2-3-1 / 4-5-1 

Sestavy 

Německo: M. Neuer - P. Lahm , A. Friedrich, P. Mertesacker , H. Badstuber 

(77. M. Gomez ) - B. Schweinsteiger , S. Khedira - T. Müller (70. M. Marin ), M. Özil 

(70. .. Cacau ), L. Podolski - M. Klose  

Srbsko: V. Stojkovič - B. Ivanovič , N. Subotič , N. Vidič , A. Kolarov - M. Krasič , 

M. Ninkovič (70. G. Kačar ), Z. Kuzmanovič (75. R. Petrovič), D. Stankovič , 

M. Jovanovič (79. D. Lazovič ) - N. Ţigič 

 

ukázka obranné standardní situace 

typ SS: přímý volný kop 

čas: 15. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 11 - 7 

návaznost řešení: nezakončená akce – 

kop od branky 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 16: Německo – Srbsko; 15. min  
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Německo – Ghana  1:0     23. června 2010 

Branky: 61. M. Özil 

Střely: 13 – 17  Rohové kopy:  7 - 4  Drţení míče: 55% - 45% 

Systém hry: 4-2-3-1 / 4-3-3 

Sestavy 

Německo: M. Neuer - J. Boateng (73. M. Jansen), A. Friedrich , P. Mertesacker , 

P. Lahm - S. Khedira , B. Schweinsteiger (81. T. Kroos) - T. Müller 

(67. P. Trochowski), M. Özil , L. Podolski - .. Cacau 

Ghana: R. Kingson - J. Pantsil , J. Mensah , J. Mensah , H. Sarpei - K. Boateng , 

A. Annan, K. Asamoah - P. Tagoe (64. S. Muntari ), A. Gyan (82. M. Amoah ), 

A. Ayew (90. D. Adiyiah ) 

 

ukázka obranné standardní situace 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 26. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: akce zakončená 

střelou 

 

 

 

Obr. č. 17: Německo – Ghana; 26. min  
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Německo – Anglie  4:1     27. června 2010 

Branky: 20. M. Klose , 32. L. Podolski , 67. T. Müller , 70. T. Müller - 37. M. Upson 

Střely: 17 – 19  Rohové kopy:  4 - 6  Drţení míče: 48% - 52% 

Systém hry: 4-2-3-1 / 4-4-2 

Sestavy 

Německo: M. Neuer - P. Lahm , A. Friedrich, P. Mertesacker , J. Boateng - 

B. Schweinsteiger , S. Khedira - T. Müller (72. P. Trochowski), M. Özil 

(83. S. Kiessling),  L. Podolski - M. Klose (72. M. Gomez) 

Anglie: D. James - G. Johnson (87. S. Wright-Phillips), M. Upson , J. Terry , A. Cole - 

J. Milner (64. J. Cole), F. Lampard , G. Barry , S. Gerrard - J. Defoe (71. E. Heskey), 

W. Rooney 

 

ukázka obranné standardní situace 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 88. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: rozehrání na krátko 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací 

útočícího druţstva 

 

 

 

Obr. č. 18: Německo – Anglie; 88. min  
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Německo – Argentina  4:0    3. července 2010 

Branky: 3. T. Müller, 67. M. Klose, 74. A. Friedrich, 89. M. Klose 

Střely: 18 - 20   Rohové kopy: 4 - 5  Drţení míče: 47% - 53% 

Systém hry: 4-2-3-1 / 4-3-3-2 

Sestavy 

Německo: M. Neuer - P. Lahm , P. Mertesacker , A. Friedrich , J. Boateng 

(72. M. Jansen) - S. Khedira (78. T. Kroos), B. Schweinsteiger - T. Müller 

(83. P. Trochowski), M. Özil , L. Podolski - M. Klose 

Argentina: S. Romero - N. Otamendi (70. J. Pastore), M. Demichelis , N. Burdisso , 

G. Heinze - M. Rodriguez , J. Mascherano , A. Di María (75. S. Agüero) - G. Higuaín , 

L. Messi , C. Tevéz  

 

ukázka obranné standardní situace 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 54. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 7 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace míče: ven 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným přechodem do protiútoku 

 

 

 

Obr. č. 19: Německo – Argentina; 54. min  
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Německo – Španělsko 0:1     7. července 2010 

Branky: 73. C. Puyol 

Střely: 5 - 13   Rohové kopy: 6 - 7  Drţení míče: 48% - 52% 

Systém hry: 4-2-3-1 / 4-4-2 

Sestavy 

Německo: M. Neuer - P. Lahm , A. Friedrich, P. Mertesacker , J. Boateng 

(52. M. Jansen) - S. Khedira (81. M. Gomez), B. Schweinsteiger - P. Trochowski 

(62. T. Kroos), M. Özil , L. Podolski - M. Klose 

Španělsko: Španělsko: I. Casillas - S. Ramos, G. Piqué , C. Puyol , J. Capdevila - 

S. Busquets , X. Alonso (90. C. Marchena) - A. Iniesta , H. Xavi , R. Pedro 

(85. D. Silva) - D. Villa (81. F. Torres) 

 

ukázka obranné standardní situace 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 73. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 7 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: akce zakončená 

brankou 

 

 

 

Obr. č. 20: Německo – Španělsko; 73. min  
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Německo – Uruguay  3:2     10. července 2010 

Branky: 18. T. Müller, 56. M. Jansen, 82. S. Khedira - 28. E. Cavani, 51. D. Forlán 

Střely: 18 - 16   Rohové kopy: 12 - 6  Drţení míče: 53% - 47% 

Systém hry: 4-2-3-1 / 4-4-2 

Sestavy 

Německo: H. Butt - J. Boateng , A. Friedrich, P. Mertesacker , D. Aogo - S. Khedira , 

B. Schweinsteiger - T. Müller ,  M. Özil (90. S. Tasci), M. Jansen (81. T. Kroos) -

 Cacau (73. S. Kiessling) 

Uruguay: F. Muslera - J. Fucile , D. Lugano, D. Godín , M. Cáceres - M. Pereira , 

D. Pérez (77. W. Gargano), E. Arévalo , E. Cavani (88. S. Abreu) - L. Suárez , 

D. Forlán 

 

ukázka obranné standardní situace 

typ SS: přímý volný kop 

čas: 93. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 9 - 9 

návaznost řešení: standardní situace 

bránícího druţstva; konec zápasu 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 21: Německo – Uruguay; 93. min  
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   Tabulka č. 3: statistika obranných rohových kopů Německa v jednotlivých zápasech 

  Aus Srb Gha Ang Arg Špa Uru celkem 

počet obr. rohů 7 1 4 6 5 7 6 36 

typ obrany ZON ZON ZON ZON ZON ZON ZON ZON 

úspěšnost 3 0 0 3 3 4 2 15 

odvrácení míče s 

následným přechodem do 

protiútoku 

1 0 0 1 2 1 0 5 

akce zakončená faulem 

útočícího druţstva 
2 0 0 0 0 0 1 3 

akce zakončená přímým 

chycením brankáře 
0 0 0 1 0 0 0 1 

nezakončená akce 0 0 0 1 1 3 1 6 

odvrácení míče s 

následnou standardní 

situací bránícího druţstva 

0 0 0 0 0 0 0 0 

neúspěšnost 4 1 4 3 2 3 4 21 

akce zakončená střelou 2 1 1 0 0 1 2 7 

akce zakončená brankou 0 0 0 1 0 1 0 2 

odvrácení míče s 

následným získáním 

útočícího druţstva 

1 0 1 0 1 1 2 6 

akce zakončená faulem 

bránícího druţstva 
0 0 0 0 0 0 0 0 

odvrácení míče s 

následnou standardní 

situací útočícího druţstva 

1 0 2 2 1 0 0 6 
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Graf č. 5: návaznost úspěšně bráněných rohových kopů Německem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6: návaznost neúspěšně bráněných rohových kopů Německem 
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Z grafů č.5, č.6 můţeme pozorovat, ţe německý tým byl po obranném rohovém kopu 

velmi aktivní a po odvrácení míče se jeho hráči zapojovali do protiútoku. Zaznamenali 

v tomto směru nejvyšší úspěšnost u diagnostikovaných týmů, celkově v pěti případech 

se jim podařilo dostat se do protiútoku. V šesti případech míč získalo útočící druţstvo. 

Německý brankář zachytil míč přímo po rohovém kopu pouze v jednom případě. V šesti 

případech útočící druţstvo akci nezakončilo, z toho ve třech případech se tak stalo 

v semifinále se Španělskem. Celkem v šesti případech po odvrácení míče následovala 

jiná obranná standardní situace. Obrana Německa nechala své soupeře celkově 

devětkrát zakončit akci po rohovém kopu, z toho dvakrát akce skončila brankou. 
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3.7  Porovnání stylů bránění jednotlivých družstev 

K porovnání stylů bránění rohových kopů jednotlivými druţstvy poslouţí tři 

schematické obrázky, na kterých jsou zaznamenána nejčastěji pouţitá rozestavení 

zónově bránících hráčů při rohovém kopu. Na všech obrázcích je znázorněno 

rozestavení u rohového kopu z pohledu brankáře zleva. 

3.7.1  Španělsko 

První obrázek (č.22) se týká španělského týmu. Trenér Španělska prosazuje při bránění 

rohového kopu systém kombinované obrany s 10 bránícími hráči (1 brankář, 3 zónově 

bránící hráči, 6 osobně bránících hráčů). Hráč č. 1 se nachází u první tyče, tak aby 

odvracel rotované míče směřující do branky. Hráč č. 2 je v prostoru přední části 

brankového území, kde reaguje na vbíhající hráče soupeře. Hráč č. 3 se pohybuje 

v místě bliţšího spojení pokutového oblouku s pokutovým územím. Jeho úkolem je 

reagovat na odraţené míče, popřípadě přejít do rychlého protiútoku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr. č. 22: obrana Španělska při rohovém kopu  
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3.7.2  Nizozemsko 

Druhý obrázek (č.23) je zaměřen na obranný systém Nizozemska, které téţ preferuje 

systém kombinované obrany s 10 bránícími hráči (1 brankář, 3 zónově bránící hráči, 6 

osobně bránících hráčů). Hráč č. 1 se nachází v prostoru přední části brankového území, 

kde reaguje na vbíhající hráče soupeře. Hráč č. 2 je u zadní tyče, kde reaguje na střelbu 

a kryje prostor branky při vyběhnutí brankáře. Hráč č. 3 se pohybuje v místě, kde se 

spojuje pokutový oblouk s pokutovým územím a reaguje na odraţené míče se snahou 

přejít do protiútoku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Obr. č. 23: obrana Nizozemska při rohovém kopu  
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3.7.3  Německo 

Třetí obrázek (č.24) se zaobírá obranným systémem bránění rohových kopů Německem. 

Jako jediný, z diagnostikovaných týmů, preferuje německý tým územní (zónovou) 

obranu při rohových kopech. Do obrany je zapojeno všech 11 hráčů (1 brankář a 10 

zónově bránících hráčů). Hráči 1 a 2 pokrývají prostory u obou tyčí, kde reagují na 

střelbu a kryjí prostor branky při vyběhnutí brankáře. Následuje linie hráčů 3, 4, 5 a 6, 

kteří pokrývají prostor malého vápna v rozsahu celé branky. Dva hráči 7 a 8 tvoří další 

linii, která se nachází mezi brankovým územím a značkou pokutového kopu. 

V některých případech se hráč č. 7 posunuje do první linie na malé vápno směrem 

k přední tyči a napomáhá tak hráči č. 3 odvracet míče směřující do těchto prostorů. 

V takových případech zůstává hráč č. 8 v druhé linii sám a posouvá se více doprostřed 

brankového území. Poslední dva hráči (č. 9, č. 10) se pohybují v obou místech, kde se 

spojuje pokutový oblouk s pokutovým územím a jsou připraveni zasáhnout proti 

odraţeným míčům a rychle přejít do protiútoku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Obr. č. 24: obrana Německa při rohovém kopu  
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3.8  Porovnání úspěšností jednotlivých mužstev 

3.8.1  Celková úspěšnost 

V sedmi zápasech na turnaji čelil nejvíce rohovým kopům, ze tří nejlepších týmů 

mistrovství, tým bronzového Německa ve 36 případech (graf č.9), následován 

stříbrnými medailisty z Nizozemska, ve 35 případech (graf č.8), nejméně rohovým 

kopům čelil celek vítězů, Španělska, ve 23 případech (graf č.7). Jak je znázorněno na 

grafu č. 10, největší procentuální úspěšnost obrany rohových kopů zaznamenal tým 

Německa, který pouţíval územní (zónovou obranu), téměř 42%. Tým Nizozemska 

zaostával v úspěšnosti za německým týmem jen nepatrně, zaznamenal úspěšnost přes 

37%. Vítězný tým Španělska byl vyhodnocen v této statistice nejhůře, úspěšnost měl jen 

málo přes 26%. Tudíţ můj předpoklad, ţe systém kombinované obrany bude 

vyhodnocen jako úspěšnější neţ systém zónové obrany, byl tímto vyvrácen. Na druhou 

stranu musíme podotknout, ţe proti Španělsku a Nizozemsku, reprezentující systém 

kombinované obrany, ţádný tým z rohového kopu neskóroval. Na rozdíl od Německa, 

reprezentující systém územní obrany, které bylo překonáno ve dvou případech. 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 7: úspěšnost Španělska při bránění rohových kopů 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 8: úspěšnost Nizozemska při bránění rohových kopů 
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Graf č. 9: úspěšnost Německa při bránění rohových kopů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 10: procentuální úspěšnost při bránění rohových kopů 
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3.8.2  Úspěšnost obrany v závislosti na umístění rohového kopu 

Jak je popsáno v tabulce č. 4, nejvíce rohových kopů bylo proti všem třem týmům 

zahráno do prostoru přední části brankového území (32) a před střed branky na úrovni 

brankového území (26). Na místa, která, jak jsem předpokládal, jsou 

nejproblematičtějšími pro bránění rohového kopu. Můj předpoklad se vyplnil jen z části. 

U všech tří týmů byla zaznamenána záporná úspěšnost při bránění rohového kopu na 

přední tyči. Překvapivě kladná úspěšnost byla zaznamenána u týmu Německa na středu 

branky, na které mají vysoký podíl střední obránci Friedrich a Mertesacker. Neutrální 

úspěšnost byla zaznamenána v tomto ohledu u fotbalistů Nizozemska a negativní 

úspěšnost u fotbalistů Španělska. Vysoce zápornou úspěšnost zaznamenaly při bránění 

na zadní tyči týmy Španělska a Německa, zatímco Nizozemsko mělo kladnou 

úspěšnost. 

Zajímavostí je počet na krátko rozehraných rohových kopů proti jednotlivým týmům. 

Proti Německu bylo na krátko rozehráno 10 rohových kopů. Povaţuji to za následek 

jejich územní (zónové) obrany tvořené všemi 11 hráči v pokutovém území. Soupeř se 

často pokoušel tímto způsobem vytáhnout některé bránící hráče z pokutového území a 

tím narušit celkový systém obrany Německa. Velký počet byl zaznamenán i proti 

Nizozemsku (7), které pouţívá systém kombinované obrany. Ze stejného důvodu jako u 

německého týmu se soupeři nizozemského týmu snaţili vytáhnout některé bránící hráče 

mimo pokutové území a tím narušit jejich obranný systém. 

V grafu č. 11 jsou zaznamenány procentuální úspěšnosti při bránění rohových kopů 

z hlediska umístění kopu. 

 

Tabulka č. 4: úspěšnost obran v závislosti na umístění rohového kopu 

 

 

 

  Španělsko Nizozemsko Německo Celkem 

umístění/úspěšnost kladná záporná kladná záporná kladná záporná kladná záporná 

přední tyč 2 4 3 11 4 8 9 23 

střed 2 6 5 5 5 3 12 14 

zadní tyč 1 6 3 1 1 5 5 12 

rozehrávka 1 1 2 5 5 5 8 11 
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Graf č. 11: procentuální úspěšnost při bránění rohových kopů v závislosti na umístění kopu 
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3.8.3  Úspěšnost obrany v závislosti na rotaci míče u rohového kopu 

Rohové kopy mohou být zahrávány s rotací směrem dovnitř k brance nebo s rotací ven 

od branky. Záleţí na taktice jednotlivých týmů, některé preferují zahrávání zejména s 

rotací dovnitř, některé zejména s rotací ven. Některé týmy sází na jednoho hráče, který 

z jedné strany zahrává kopy s rotací dovnitř a z druhé strany kopy s rotací ven. 

Má hypotéze se v tomto případě potvrdila, neboť celkově větší problémy dělaly 

obranám rohové kopy zahrávané směrem dovnitř pokutového území. Pouze u Španělska 

je tomu naopak, ale ti mají celkovou úspěšnost velice nízkou u obou kategorií (obě pod 

30% úspěšnosti). U Německa a Nizozemska se pohybují úspěšnosti bránění rohových 

kopů s rotací ven kolem 45%, s rotací dovnitř jsou čísla o dost niţší. Všechno je 

zaznamenáno v následující tabulce č. 5 a grafu č. 12. 

 

Tabulka č. 5: úspěšnost obran v závislosti na rotaci míče u rohového kopu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 12: procentuální úspěšnost při bránění rohových kopů v závislosti na rotaci míče 
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3.8.4  Úspěšnost obrany v závislosti na straně hřiště, z které se kope rohový kop 

V této kategorii pozorování jsem vyslovil hypotézu, ţe úspěšnost obrany rohového kopu 

nebude záviset na straně, z které je kop zahráván. Jak je vidět v tabulce č. 6 a v grafu č. 

13, u týmů Španělska a Nizozemska tato hypotéze byla potvrzena, nebyl zaznamenán 

velký procentuální rozdíl v úspěšnosti obrany u rohů z obou stran. U Německa se 

vyskytla o mnohem větší úspěšnost obrany při rohových kopech z pravé strany, neţli 

z levé strany. Nebyl však zjištěn markantní rozdíl u bránění rohů z jedné či druhé 

strany. Jediný rozdíl, který byl zjištěn, je u postavení jednotlivých hráčů v zónové 

obraně. Zatímco hráči v první a druhé linii se vţdy zrcadlově otočí podle toho, z které 

strany se rohový kop kope, dva hráči (Lahm a Podolski), kteří obsazují obě tyče, 

zůstávají vţdy na svém místě a zrcadlově se netočí na svých postech. Nicméně si 

nemyslím, ţe by tato malá změna byla důsledkem tak velkého procentuálního rozdílu. 

 

Tabulka č. 6: úspěšnost obran v závislosti na straně z hřiště, z které se kope rohový kop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 13: procentuální úspěšnost při bránění rohových kopů v závislosti na straně hřiště, z které se kope 
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4  ZÁVĚREČNÁ ČÁST 

4.1  Diskuze 

Jak uţ jsem zmínil, úspěšnost obrany závisí nejen na způsobu bránění, ale také na 

způsobu hry soupeře v útočné fázi kopu a na situačním vývoji utkání. Jinak se obrana 

staví proti rohovým kopům s rotací dovnitř, jinak proti kopům s rotací ven. Úplně jiné 

obranné postavení zaujme proti nakrátko rozehraným rohovým kopům. Je navíc 

důleţité, jaké je v jednotlivém okamţiku zápasu skóre, zda pozitivní, neutrální nebo 

negativní. Fotbal je navíc hra plná emocí, hráči nemusí být vţdy plně koncentrováni na 

danou standardní situaci. To jsou všechno faktory, které ovlivňují hráče při jejich 

rozestavení, popřípadě chování na hřišti. 

Výsledky práce nám dokazují, ţe rohové kopy jsou velmi důleţitou součástí hry a 

úspěšnost jejich bránění není valná. U jednotlivých obranných systémů jsou vidět velké 

rozdíly a to nejen v rozestavení, ale také v chování jednotlivých hráčů různých celků. 

Německá obrana je zaloţena na tom, ţe kaţdý hráč ví přesně, který prostor má bránit. 

Jen v málo případech se stalo, ţe by se dva jejich obránci střetli ve vzduchu po zahrání 

rohového kopu. Samozřejmě je to dané především systémem územní obrany, ale má na 

to vliv jistě i striktní řád německého trenéra. Německo je známo svojí důsledností 

v bránění. Jen v jednom případě ze všech zápasů jsem si všimnul mírné 

nekoncentrovanosti při rohovém kopu. Bylo to v zápase s Anglií, v osmifinále, kdy 

německý tým těsně po svém zvýšení na 2:0 inkasoval branku po rozehraném rohovém 

kopu na 2:1. Ale jinak jsem u nich nezaznamenal jediné polevení v koncentraci a 

důslednosti při obranných rohových kopech. 

Jinak je tomu u Španělska, jednak díky kombinovanému systému obrany, ale také díky 

jejich nedůslednému počínání si v obranné fázi hry. Mnohokrát jsem zaznamenal 

situaci, při které španělský obránce, osobně bránící soupeře při rohovém kopu, nestřeţil 

svého hráče a sledoval jen míč se snahou zasáhnout ho. V jiných situacích španělský 

osobně bránící obránce nevěnoval pozornost protihráči do konce akce, kdyţ míč mířil 

do jiných míst, neţli si útočník nabíhal. V některých situacích z těchto nedůsledností při 

bránění vyplývaly nebezpečné šance soupeře. 
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4.2  Kritika vlastního výzkumu 

V některých případech bylo velmi těţké hodnotit standardní situace. Kvůli tomu, ţe se 

jednalo o nepřímé pozorování, jsem občas neměl přehled o všech hráčích na hřišti, 

neboť televizní záznamy snímají jen určitou část hrací plochy. Zejména u rohových 

kopů nebylo v některých situacích zachyceno přesné postavení hráčů kolem pokutového 

oblouku, kteří jsou připraveni na odraţené míče, popřípadě rychlý protiútok. V těchto 

momentech jsem do obrázků a animací musel vloţit přibliţné postavení hráčů. Na 

druhou stranu má nepřímé pozorování obrovskou výhodu, protoţe jsem si danou situaci 

mohl přehrát vícekrát a s kvalitním programem i rychleji či pomaleji. 

Občas se vyskytl problém s přesností určení návazností řešení po standardní situaci. 

Například v situacích, kdyţ při náznaku rychlého protiútoku udělal útočník  individuální 

chybu a ztratil míč, z čehoţ bylo nakonec ohroţení branky ze strany soupeře. 

V takových situacích nebylo jednoduché určit, zda rohový kop končil přechodem do 

protiútoku nebo situace ještě pokračovala a končila zakončením útočícího druţstva. 

Takovýchto situací naštěstí nebylo mnoho, ve většině případů byla návaznost akce 

naprosto zřejmá. 

 

4.3  Závěr 

Hlavním cílem práce bylo zmapování a porovnání obranných herních systémů 

nejlepších současných světových týmů. Podařilo se specifikovat jednotlivé herní styly 

bránění rohových kopů. Pomocí základních statických metod jsme byli schopni 

kvantifikovat úspěšnost jednotlivých defenzivních systémů. Velký rozdíl můţeme 

pozorovat mezi španělským a německým obranným systémem, ten vychází bez 

pochyby z rozdílného přístupu k organizaci hry. 

K lepšímu zhodnocení by bylo vhodné rozšířit výzkumný soubor o další videozáznamy 

z kvalifikačních zápasů, popřípadě z přípravných zápasů a tím docílit objektivnějších 

výsledků. Navrhuji téţ rozšíření statistik o další týmy, které by nám pomohli zkvalitnit 

srovnání různých stylů kombinované a územní obrany. 

Ukázalo se, ţe standardní situace tvoří neodmyslitelné součásti utkání, předkládaný 

výzkum naznačuje, ţe jsou často rozhodujícím faktorem k vítězství. Proto je potřeba 

těmto situacím věnovat při tréninku náleţité mnoţství času. A to platí nejen pro útočné 

standardní situace, ale ve stejné míře i pro obranné.  
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