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ABSTRAKT 

Kvalitativní a kvantitativní výzkum činnostních struktur brankáře fotbalu by měl 

určit obecně platné principy herní struktury výkonu brankáře, případně ukázat nové 

trendy a poskytnout srovnávací studii nejlepších brankářů Evropy- brankářů nejlepších 

evropských družstev na ME 2004 ve fotbale. 

Na týmovém herním výkonu se během utkání v kopané podílí jak hráči v poli, tak i 

brankář. I když jsou obě tyto role součástí celku, požadavky kladené na hráče na těchto 

postech během utkání se výrazně liší. Brankář totiž provádí odlišné individuální herní 

činnosti než hráči v poli a je při tom vystaven také daleko větší psychické zátěži, neboť 

jeho případná chyba se do vývoje utkání může promítnout daleko více, než chyba hráče 

v poli. 

A právě analýza individuálních herních výkonů brankářů na evropském šampionátu 

2004 v Portugalsku, bude tvořit převážnou náplň mé diplomové práce. 

Mým cílem je na základě rozboru videozáznamů z utkání ME 2004 v Portugalsku, 

pomocí metod kvantitativního a kvalitativru'ho výzkumu vytvořit tzv. činnostní profil 

této hráčské funkce a zachytit kritická místa výkonu brankáře během utkání. 

Hlavním důvodem výběru tohoto tématu, je aplikace a využití získaných výsledků 

z výzkumu v budoucí praxi (zavedení získaných výsledků do tréninkového procesu). 
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1. ÚVOD 

Existuje velké množství lidských činností, které zajímají tisíce a miliony lidí. Patří 

mezi ně i mnoho sportovních disciplín a jedna z nich je skutečně rozšířená téměř po 

celém světě. Je to hra zvaná fotbal. Týden co týden vybíhají na zelené trávníky či 

udusané plochy hřišť a stadiónů všech kontinentů statisíce milovníků fotbalového míče. 

Jedenáct proti jedenácti. 

Všichni mají stejný cíl, různá jsou však jejich místa a úkoly. Ta místa se od 

někdejšího rozestavení- dva obránci, tři záložníci a pět útočníků dost změnila. Stejně se 

změnily a stále se mění- často zápas od zápasu- i úkoly jednotlivých hráčů. Někdy tak, 

že i divák je zmaten a dost dobře nechápe, proč útočníci neútočí a obránci zapomínají 

bránit. 

Jen jedno se za dlouhá desetiletí nezměnilo: místo a úloha brankáře. Od chvíle, kdy 

bylo pravidly stanoveno, že on jediný má právo používat při hře rukou, je pro diváka 

jediným jistým bodem. Přestože hra brankáře zaznamenala ve svém vývoji mnoho 

změn, vždy platilo a stále platí: brankář je poslední instancí mužstva, brankář je tím, 

kdo nesmí zklamat. Nesmí, ale může. Proto zřejmě bývají před zápasem neklidnější než 

ostatní hráči. Diváci jsou na ně přísnější, než na ostatní hráče a hodnocení jejich výkonu 

se zužuje pouze na počet obdržených gólů (branek). Je ovšem potřeba si uvědomit, že 

činnost brankáře je velice složitý psychologicko-sportovní proces. 

Funkce brankáře v družstvu je nejvíce specializovaná. Hraje v celém pokutovém 

území, někdy mimo ně, ke hře používá rukou i nohou. Úkolem brankáře, který se 

nemění je především obrana vlastní branky. Ale pokud bychom měli srovnat hru 

brankáře dříve a v současné době, zjistíme, že současné požadavky na celkovou činnost 

jsou mnohem vyšší. Brankář se stává platným jedenáctým hráčem v poli a je jednou 

z klíčových postav týmu. 

Nezasvěcený může nabýt dojmu, že brankář má během utkání dost volného času. 

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že to tak není. Pokud se nejedná o zatížení fyzické, 
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přichází na řadu zatížení psychické. Často jediná chyba v utkání skončí gólem 

(brankou) a veškerá odpovědnost za konečný výsledek padá na jeho hlavu. 

Na závěr této části bych se neměl opomenout zmínit o samotném turnaji, který se 

stal podkladem této diplomové práce. V pořadí již dvanáctý evropský šampionát byl 

často označován za nejhezčí, nejfotbalovější v historii. Hlavně díky bojovnému, 

pohlednému a útočnému stylu hry většiny mužstev. Paradoxně ovšem vyhrál tým, který 

k tvůrcům takové moderní, fotbalově elegantní kopané nepatřil. Jako by obživla dávná 

antika s hradbami Atén, které odolaly mnoha nájezdům silnějších protivníků. Přesto se 

dá říci, že vítězná řecká tvrz necharakterizovala tento šampionát. Že hlavním poselstvím 

fotbalu byl styl Čechů, Nizozemců, Portugalců, Angličanů, atd. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Vývoj fotbalu a hry brankáře 

Hry podobné fotbalu existovaly již ve středověkém Řecku (sphaira) a v Římě 

(olis). V Itálii v době renesance se hra nazývala calcio. Fotbal v současné podobě si 

podle nejstarších dochovaných pramenů zrodil v Anglii (proto je také často nazývána 

"kolébkou" fotbalu) v šedesátých letech 19 století. 

Nejznámější z prvních pravidel vytvořil v roce 1862 uppinghamský rektor J. C. 

Tring. Jsou to vůbec nejstarší dochovaná pravidla fotbalu. Ve srovnání s těmi 

současnými byly stručná a jednoduchá. Zněla takto: 

1. Branky je docíleno, jestliže míč byl dopraven brankou nebo pod brankovou tyčí , 

aniž by byl vnesen nebo udeřen rukou. 

2. Rukou jest dovoleno používati k umrtvení míče, aby mohl býti kopnut. 

3. Nohou smí býti kopnut pouze míč. 

4. Hráč nesmí kopati míč, pokud je ve vzduchu. 

5. Byl-li míč sražen za pomezní čary, má býti dopraven zpět do hřiště od téhož 

hráče, a to z místa, na kterém přešel pomezní čáru, a sice přímým směrem ke 

středu hřiště. 

6. Přešel-li míč přes brankovou čáru, má býti dopraven zpět do pole stranou, jejíž 

brankovou čáru přešel. 

7. Žádný hráč nesmí býti blíže nežli šesti kroků od hráče, který míč zahrává. 

8. Hráč je mimo hru, jestliže je před míčem a musí se vrátit zpět co nejrychleji 

možno. Byl-li míč naposledy hrán hráčem jeho strany, nesmí se míče dotknouti, 

kopati ho nebo hnáti kupředu dříve, nežli se míče dotkl některý hráč protistrany 

nebo jestliže hráči jeho vlastní strany míč předběhli, a jsou to hráti míč před ním. 

Vrážení je zakázáno a dovoleno jen tehdy, je-li míč za hráčem. 
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Pokud se tedy zamyslíme nad výše zmiňovanými pravidly, zjistíme, že Tringova 

pravidla dovolovala hru rukou, ovšem pouze za účelem zpracování přihrávky nebo 

odraženého míče. Ovšem zmínka o brankáři a jeho hře v nich nebyla žádná. Dalším 

důležitým momentem v historii fotbalu bylo založení první fotbalové asociace na světě 

- The Football association. Stalo se tak 26.10.1863 v Londýně (rok po vydání 

Tringových pravidel). Za nejstarší klub na světě je považován Sheffield FC, který byl 

založen 24.10.1857. Po anglickém vzoru začaly vznikat fotbalové asociace i v dalších 

zemích. V roce 1873 vznikla Skotská fotbalová asociace, v roce 1875 ve Walesu a 1880 

v Irsku. Za první mezistátní utkání je považováno utkání mezi Anglií a Skotskem, které 

se konalo v Glasgow a skončilo remízou 0:0. Dne 2.6.1886 byla založena organizace 

Intemational Football association Board (mezinárodní organizace, která bdí nad 

fotbalovými pravidly). Konkrétně ke hře brankáře mají význam datumy 1884- zavedení 

sítí do branek, 1902- vymezeno pokutové území, 1912- brankář může chytat rukama 

pouze v pokutovém území. 

Dne 11.5.1904 v pařížské ulici Saint- Honoré 229 byla ustavena Federation 

Intemationale de Football (FIFA). Účastníky tohoto zakladatelského setkání byly 

Francie, Belgie, Dánsko, Nizozemsko, Švýcarsko a FC Madrid (Španělsko). Český 

fotbalový svaz byl založen v roce 1901 a 20.5.1907 v Amsterodamu přijat definitivně za 

člena FIFA. 

Co se týče vývoje hry brankáře, doznala v průběhu jeden a půl století řady 

významných změn. Původní branka se skládala ze dvou týčí a provazu, který je nahoře 

spojoval. V roce 1875 nahradilo provaz břevno a o devět let později byla do branky 

zavěšena síť. V dalším vývoji pravidel bylo původně právo brankáře chytat míč na celé 

vlastní polovině hřiště omezeno na pouhých 5,5 metrů od branky. V roce 1912 bylo 

upraveno na dnešní šestnácti a půl metrové pokutové území s vytvořením brankového 

území, ve kterém je brankář chráněn před tvrdým atakování soupeře. Do té doby bylo 

"chytání" pro brankáře velice těžké až nebezpečné. Soupeř ho mohl beztrestně vrážet do 

branky i s míčem. Tím pádem byla ovlivněna tehdejší technika a taktika hry brankářů. 

Raději míč vyráželi či odkopávali, než aby jeho chycením dávali soupeři šanci a 

příležitost k často nevybíravým zákrokům. Až stanovení ochrany brankaře v brankovém 
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\) území umožnilo rozvoj základní brankářské činnosti, kterou je chytání míče. 
Tehdy začal vývoj brankářské techniky. K němu přispěl v průběhu dalších let velkou 

měrou John Robinson, který svým chytáním míče v pádu zaznamenal velkou změnu ve 

hře tehdejších brankářů. Do doby zavedení tzv. Robinsonády a zavedení nových 

pravidel (zaveden rohový kop, pokutový kop, postavení mimo hru, vhazování míče, 

volné kopy a omezeno držení míče brankářem), vypadala hra brankáře, tak jako by se 

mezi tyče postavil obratnější a nebojácný hráč z pole. Míč chytal a vyrážel rukou či 

nohou bez pádu na zem. Jeho pohyb byl především v blízkosti brankové čáry, 

minimálně zasahoval do hry, na centrované míče vybíhal zřídka a o rychlém zakládání 

útoku ani nemluvě. Soustředil se pouze na ochranu branky a jeho herní projev byl 

statický a pasivní. Vlivem těchto novinek se však hra brankáře začala vyvíjet ještě 

intenzivněji a jeho role se výrazně měnila. Jednalo se hlavně o zvětšení tzv. akčního 

rádiusu brankáře, samozřejmým se stalo vybíhání na centrované míče, zvyšovala se 

četnost zásahů uvnitř i vně pokutového území. Důležitou činností se stalo usměrňování 

hry spoluhráčů v obranné činnosti. Nejpodstatnější změnou a z hlediska vývoje hry 

brankáře v posledních 30 letech je zvýraznění podílu brankáře na útočné činnosti. Jeho 

zapojení bylo zvýrazněno zejména při zakládání útoků rychlými, přesnými a patřičně 

dlouhými výkopy nebo výhozy míče spoluhráčům, při ještě neorganizované obraně 

soupeře. 

Ke změnám došlo i v technice vlastního chytání míče. Na počátku 30 let bylo 

velmi rozšířeno chytání do koše, spojené s robinsonádou. Tento styl chytání byl 

spojován zejména s dvojicí tehdejších brankářů a to byl Španěl Zamora a náš František 

Plánička. Tento styl se uplatňoval zejména při chytání přízemních a polovysokých střel, 

který uplatňoval a zdokonalil v domácích soutěžích nejlepší brankář mistrovství světa 

v roce 1962 Viliam Schroif. Ovšem od poloviny 60 let začali brankáři přecházet na 

efektivnější a účelnější způsob chytání a to na chytání míče do prstů. Tento styl se 

postupně uplatnil při chytání přízemních, polovysokých i vysokých střel a centrovaných 

míčů. Robinsonáda a chytání míče do koše, však i na dále patří k nezbytným prvkům 

hry brankáře. Ovšem jen jako jednotlivé (oddělené) prvky. Brankáři se raději vyhýbají 

samoúčelným, byt' efektivním, ale zároveň riskantním zákrokům a snaží se svojí hru 

redukovat na účelné a účinné zásahy. 
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Na vývoji brankářské techniky v historii moderního fotbalu mělo podíl mnoho 

vynikajících osobností na tomto postu. Konkrétně to byli výše zmiňovaní brankáři 

Robinson (první chytal míče v pádu), Zamora a Plánička (zdokonalili techniku chytání 

do koše), dále pak Lev Jašin Gako první začal výrazně zasahovat do hry mimo pokutové 

území), Grasics, Gilmar, Schroif a další (zdokonalovali techniku chytání do prstů), 

Banks (předváděl dokonalé vybíhání na centrované míče s rychlým rozehráním do hry). 

Z toho je patrné, že vývoj hry brankáře je dlouhý proces, který bude v dalších 

letech i na dále pokračovat. V ždyt' každý z dnešních špičkových brankářů má svůj 

vlastní styl a do brankářského řemesla tím vnáší něco nového, co se stane vzorem pro 

jeho následovníky. Je proto nutné výkony těch nejlepších neustále sledovat a analyzovat 

a hledat v nich podněty pro zlepšení přípravy mladých brankářů. 

2.2. Def"mice základních pojmů 

I 

V této kapitole bych chtěl vysvětlit několik pojmům, které úzce souvisí s mým 

výzkumem
1
a které by nemusely být všem čtenářům zcela jasné. 

2.2.1. Složky sportovního tréninku 

Podle Choutky a Dovalila (1987) se úkoly sportovm'ho tréninku dělí do 

jednotlivých druhů složek. Členění je pouze teoretické, protože v praxi se jednotlivé 

složky vždy prolínají. Největší důraz je kladen na složku, která je v daném okamžiku 

rozhodující je předmětem zdokonalování. Choutka a Dovalil (1987) člení úkoly 

tréninku takto: 

a) kondiční příprava - jedná se o rozvoJ pohybových schopností a o rozvoJ 

všestranného pohybového základu. 

b) technická příprava- rozvoj koordinačních schopností jako základu účinné techniky, 

osvojování sportovních dovedností a jejich stabilizace, zdokonalování 

sportovních dovedností v podmínkách soutěžních situací. 
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c) taktická příprava- zde se jedná především o rozvoj tvůrčích schopností a rozvoj 

taktického myšlení. 

d) psychologická příprava 

sociální role sportovce. 

2.2.2. Sportovní yýkon 

rozvoJ výkonové motivace, formování charakteru a 

Problematikou sportovního výkonu se již zabývala celá řada autorů a to jak v 

oblasti teoretické, tak i v oblasti empirické. Pro potřeby své práce vybírám definici 

Choutky a Dovalila (1987), kteří charakterizují sportovní výkon jako aktuální projev 

specializovaných schopností sportovce v uvědomělé činnosti zaměřené na řešení 

pohybového úkolu, který je vymezen pravidly daného sportovm'ho odvětví, respektive 

disciplíny. 

Podle zmiňovaných autorů Je sportovní výkon výsledným projevem 

výkonnostm'ho rozvoje sportovce, a proto jsou v něm obsaženy jak vrozené dispozice, 

tak vlivy přírodního i sociálm'ho prostředí a nakonec i vliv tréninkového procesu. 

Vrozené dispozice mívají povahu vloh, nadání či talentu. Některé z dispozic se 

prostřednictvím pohybové činnosti aktivizují a rozvinou v jejich nejvyšší kvalitu 

označovanou jako talent (optimální soubor předpokladů hráče pro danou činnost). 

Vlivy přírodního a sociálního prostředí podmiňují vývoj jedince a jeho vrozených 

dispozic. Z těchto vlivů mají značný význam materiální podmínky a časové možnosti, 

které určují rozsah a kvalitu pohybového rozvoje jedince. 
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Vliv tréninkového procesu je rovněž stěžejní a představuje dlouhodobé a cílevědomé 

působení tréninkového a soutěžního zatížení rozčleněného do příslušných etap. 

Všechny tyto uvedené vlivy tvoří jednotu, vzájemně se podmiňují a doplňují. 

Proto není možné stanovit jednotlivým faktorům jejich přesný podíl na výsledném 

výkonu. Ukazuje se však, že pro dosažení sportovních výkonů vrcholové úrovně je 

podíl vrozených dispozic nezastupitelný. Na sportovní výkon se pohlíží jako na proces, 

jehož výsledkem je komplexní pohybové jednání, ve kterém se hráč projevuje jako 

aktivní subjekt realizující své cíle. 

Choutka a Dovalil dále uvádějí, že sportovní výkon je determinován určitým 

souborem faktorů, které jsou svým způsobem uspořádány, jsou k sobě v určitých 

vztazích a ve svém souhrnu se projevují v úrovni výkonu. Faktorem v tomto případě 

rozumíme každý projev funkce, vlastnosti a schopnosti, dále stavy, děje apod., které 

jsou podmínkou realizace výkonu, působí jako rozhodující činitelé a mají pro sportovní 

výkon podstatný význam. 

Struktura sportovního výkonu vždy charakterizuje výkon jako celek, v jehož 

rámci na sobě všechny faktory vzájemně závisí, vzájemně na sebe působí, podmiňují se 

a také se vzájemně kompenzují. Rozbor struktury slouží v praxi jako orientační model 

ukazující vztah jednotlivých částí obsahu sportovního výkonu, popř. konkretizující i 

míru rozvoje jednotlivých schopností pomocí příslušných parametrů. Strukturu tak lze 

chápat jako určitý model, jehož parametry srovnané s parametry určitého jednotlivce 

mohou poskytnout cenné informace o výkonnostních předpokladech tohoto sportovce. 

2.2.3. Herní výkon ve sportovních hrách 

Podle Táborského (1986) je herní výkon v kolektivních hrách chápán jako 

realizovaná individuální a skupinová činnost hráčů v ději utkání, charakterizovaná 

mírou splnění herních úkolů. Ve sportovních hrách je herní výkon dělen na herní výkon 
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družstva, neboli týmový herní výkon a herní výkon jednotlivce, neboli individuální 

herní výkon. 

2.2.4. Týmový herní yýkon 

Podle Dobrého (1988) je týmový herní výkon založen na individuálních herních 

výkonech, které podléhají vzájemnému regulačnímu působení. Jednotlivci ovlivňují 

výkon družstva a družstvo působí na jedince, kteří následně ovlivňují své jednání. Herní 

činnosti jednotlivce, jimiž se hráči podílejí na týmovém herním výkonu, mají současně 

kooperační a kompetitivní charakter. 

Týmový herní výkon má své determinanty, na které působíme při rozvoji a 

kultivaci herního výkonu v tréninkovém procesu i v utkání. Tyto determinanty dělíme 

dle Dobrého a Semiginovského (1988) na sociálně-psychologické a činnostní 

determinanty. 

Sociálně-psychologické determinanty týmového herního výkonu se týkají 

především vztahů uvnitř týmu. Jedná se o interpersonální vztahy mezi jednotlivými 

hráči a také mezi hráči a trenéry. Špatné vztahy uvnitř mužstva mohou velice negativně 

působit na herní výkon týmu. 

Činnostní determinanty týmového herního výkonu jsou druhou skupinou 

ovlivňující týmový herní výkon. U této skupiny determinantů se jedná o jevy, které 

významným způsobem určují týmový herní výkon. Tyto jevy se projevují jen v 

konkrétní herní činnosti a patří k nim: 

a) činnostní koheze v týmovém výkonu - zahrnuje soudržnost, spolupráci, souhru 

hráčů, soulad vztahů mezi hráči při činnosti v průběhu utkání. Vnějším projevem 

herní koheze je herní systém družstva realizovaný herními kombinacemi a 

herními činnostmi jednotlivce. 

b) činnostní participace hráčů na týmovém herním výkonu - jde o míru účasti 

jednotlivých hráčů na týmovém výkonu. Vývoj hráče je vývojem jeho 

16 



participace na týmovém výkonu. Pro participaci na vyšších výkonnostních 

úrovních je typické dokonalé zvládnutí všech herních činností jednotlivce. Z 

různých hráčských funkcí, jako jsou např. brankář, obránce, útočník atd., pak 

vyplýv~í specifické požadavky na individuální herní dovednosti. 

2.2.5. Individuální herní výkon 

Analýza individuálních herních výkonů je převážnou náplní výzkumné části mé 

diplomové práce, a proto považuji za nutné, co nejdokonaleji se s významem tohoto 

pojmu seznámit. 

Podle Dobrého (1988) je individuální herní výkon suma herních dovedností, 

realizovaných hráčem v utkání. Vyjadřuje vývojový stupeň způsobilosti hráče 

participovat na týmovém herním výkonu. 

Úroveň individuálního herního výkonu závisí na mnoha vnitřních a vnějších 

determinantech. Podle Dobrého (1988) představuje individuální herní výkon specifické 

zatížení, které působí na: 

a) funkce vnitřních orgánů a metabolické procesy, jejichž úrovně se stávají současně 

závažnými bioenergetickými determinanty. Dobrý a Semiginovský (1988) k 

tomu uvádějí, že individuální herní výkon je charakterizovatelný vnějším 

pohybovým projevem a s ním spojenou vnitřní odezvou, podmíněnou především 

uspokojením bioenergetických nároků herní činnosti. Vnější projev hráče ve 

formě pohybové činnosti i vnitřní odpověď na pohybové zatížení jsou ve 

vzájemně se ovlivňujícím vztahu a jsou obrazem okamžitých individuálně 

charakteristických předpokladů ke zvládnutí všech herních požadavků, 

prostupujících výkon hráče v celém utkání. 

b) funkce hybného systému, jejichž úrovně se současně stávají závažnými 

biomechanickými determinanty. Motorické provedení herních činností 

jednotlivce je totiž jediným objektivně pozorovatelným výsledkem všech 
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předcházejících a souběžně probíhajících psychických procesů a působících 

biomechanických principů a zákonů. Stává se tak konečným hodnotícím 

kritériem výkonu hráče. 

c) řídící činnost centrální nervové soustavy a psychických procesů (kognitivních, 

volních, emočních, motivačních), jejichž úrovně se současně stávají 

prostřednictvím svého širokého regulačního vlivu závažnými psychickými 

determinanty individuálního herního výkonu. Vysoká úroveň psychické 

připravenosti je totiž nezbytnou vlastností vrcholového sportovce a psychická 

kondice tvoří významnou část výkonu. Někteří trenéři jí přisuzují dokonce větší 

vliv na výkonnost než kondici fyzické. 

Kromě výše uvedených vnitřních determinantů existují také vnější. Mezi ně patří 

především soubor požadavků na herní výkon hráče a také rušivé vlivy deformačních 

faktorů výkonu, které na hráče působí jak před začátkem, tak i v průběhu utkání. 

Jako soubor požadavků na herní výkon jsou chápány kvantitativní a kvalitativní 

úlohy formulované před zahájením utkání, včetně podmínek jejich splnění. Očekávaný 

nebo žádoucí výsledek se stává hlavním požadavkem, který se klade na jednotlivé 

hráče. 

Mezi rušivé vlivy patří např. vlivy sociální (ze strany trenéra, spoluhráčů, 

soupeře, diváků), vlivy klimatické (teplota, vlhkost, vítr atd.) a vlivy prostředí, ve 

kterém je utkání hráno (ztížená orientace v novém prostředí apod.). Tyto rušivé vlivy 

deformačních faktorů mohou snížit až znehodnotit výkon hráče. Odolnost proti nim je 

chápána jako způsobilost hráče vykonávat danou činnost v podmínkách působení 

deformačních faktorů, pokud možno bez výrazného snížení efektivnosti této činnosti. 

Jejich negativní vliv je patrný především u funkcí hybného systému, kde vedou k 

částečné nebo úplné diskoordinaci, zejména u pohybů s vysokými nároky na přesnost 

provedení. 

18 



2.2.6. Sportovní dovednosti 

Choutka (1987) definuje dovednost jako učením získanou pohotovost řešit 

správně, rychle a úsporně určitý úkol, čili efektivně vykonávat určitou činnost. 

Dovednost, i když je osvojena, nemusí být vždy prakticky použita. Dovednost se 

projevuje v konkrétní činnosti. Sportovní dovednosti jsou druhem pohybových 

dovedností a dochází u nich ke spojení hlavních motorických komponentů s dalšími 

(senzorické, intelektuální, sociálně interakční atd.). Fotbal patří ke sportům, které se 

vyznačují tvůrčí proměnlivostí a přizpůsobivostí k měnícím se podmínkám herních 

situací. 

V osvojování sportovních dovedností rozlišujeme tři fáze motorického učení: 

nácvik, zdokonalování a stabilizaci. Ve fázi nácviku dochází k seznámení se sportovní 

technikou a k osvojování jejích základů. Sportovec by měl v této fázi zvládnout 

naučený pohyb v příznivých podmínkách. Ve fázi zdokonalování dochází k upevňování 

naučeného pohybu. Sportovec má pohyb zvládnutý, ale není ještě schopen použít ho ve 

složitých soutěžních podmínkách. Fáze stabilizace je poslední etapou procesu 

osvojování sportovních dovedností. Průběh pohybu už je přesný a sportovec je schopen 

ho použít i v proměnlivých a složitých soutěžních podmínkách. 

2.3. Rozbor příslušné literatury 

Studium literatury bylo úvodem mé výzkumné činnosti. Hledal jsem především 

publikace, ve kterých bych získal teoretické podklady pro svou diplomovou práci. 

Jednalo se mi zejména o zjišťování různých metodologických přístupů k řešení 

podobných úkolů a o články, ve kterých bylo pojednáno o analýzách pohybové činnosti. 

Druhou oblastí mého zájmu pak byly výzkumy a analýzy, které byly k problematice 

individuálm'ho herního výkonu hráče v kopané provedeny v minulých letech. 

Dobrý (1999) napři'klad uvádí, že každý edukátor se setkává s potřebou 

rozpoznat chyby ve vykonávané nebo vykonané pohybové dovednosti a v pohybovém 

výkonu a opravovat je. A právě tato činnost se stala v posledních desetiletích objektem 
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vědeckého zkownání a byla rozpracována natolik, že je dnes považována za ústřední 

profesionální dovednost každého edukátora. 

Analýza lidského pohybu představuje kontinuwn, rozprostírající se mezi dvěma 

póly, představovanými kvantitativní a kvalitativní analýzou. Kvantitativní analýza je 

založena na datech získaných různým měřením. Kvantitativní údaje se mohou týkat 

např. rychlosti pohybu, zrychlení, délky vrhu či hodu atd .. 

Kvalitativní analýza je podle Knudsona a Morisona (1997) definována jako 

systematické pozorování a posouzení kvality pohybové dovednosti s následnou 

intervencí do edukačního procesu s cílem zlepšit pohybový výkon. Pozorování jako 

součást kvalitativní analýzy je proces sběru, pořádání a ozřejmování významu 

smyslových, tj. zrakových, sluchových a kinestetických informací o vykonávané nebo 

vykonané pohybové dovednosti. 

Přes svůj subjektivní charakter vyžaduje kvalitativní analýza v současném pojetí 

plánovaný a systematický přístup. Základní podmínkou její efektivnosti v praxi je 

integrované využití dostupných poznatků všech vědních oborů a podoborů, které sledují 

lidské pohybové dovednosti a pohybový výkon. Při pozorování určité pohybové 

činnosti je žádoucí jejich společný pohled na sledovanou pohybovou činnost a ne 

separátní pohledy těchto oborů na jednu a tutéž činnost. U kvalitativní analýzy 

rozlišujeme různé koncepce a modely v závislosti na tom, ze kterého podoboru 

kineziologie vycházejí. Jako základní se uvádějí dva modely: 

• observational models ( observační, založené na pozorování jednotlivých částí) 

• comprehensiv models (souhrnné, pojímající sledovaný výkon jako celek) 

V obou těchto skupinách jsou modely vycházející z pedagogiky, biomechaniky, 

pohybového učení a vývojových sekvencí. Kvalitativní analýza musí být pečlivě 

připravena a realizována s cílem dosáhnout co největší validity a reliability. 

Kvalitativní analýza se skládá ze čtyř hlavních úloh: 
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1. příprava 

2. pozorování 

3. hodnocení a diagnóza 

4. intervence (poskytnutí zpětných informací a korekcí) 

Svoboda (2000) se mimo jiné zabývá i diagnostickou činností trenéra. Uvádí, že 

je důležitou součástí činnosti každého trenéra, neboť diagnóza umožňuje dvojí zpětnou 

vazbu: jednak směrem ke sportovci, ale nakonec i k trenérovi samotnému. Podle 

Svobody má trenér usilovat o diagnózu v oblasti pohybových výkonů, struktuře a 

dynamice osobnosti sportovce a v sociálních vztazích. Každé poznávání je zároveň 

spojeno s hodnocením a naší snahou je dosáhnout toho, aby pedagogická diagnóza byla 

co nejplatnější pomůckou v kterémkoli edukačním procesu. Diagnózu realizujeme 

pomocí jednotlivých diagnostických prostředků a metod. Klademe na ně požadavky, 

aby byly: 

a) validní, tj. platné, čili aby opravdu zjišťovaly to, co chceme 

b) spolehlivé, tj. aby byly především stabilní, aby se výsledky příliš nelišily při dalších 

pozorováních stejného jedince po určité době 

Výsledek pozorování ovšem závisí nejen na pozorovacích schopnostech trenéra, 

ale také na předmětu a technice pozorování. 

Pro potřeby své diplomové práce jsem dále hledal v literárních pramenech, 

odborných časopisech, na internetu, v diplomových pracích na FTVS UK a na ČMFS 

(vzdělávací středisko trenérů) je několik prací, týkajících se hry brankáře na vrcholných 

akcích uplynulých několika let. Zaměřil jsem se jednak na analýzy individuálních 

herních výkonů brankářů prováděné z mistrovství Evropy v roce 1996 a z mistrovství 

světa v roce 1998, ale i na výsledky rozborů našich i zahraničních fotbalových 

odborníků, kteří sledovali z různých pohledů MS v roce 2002. Učinil jsem tak z toho 

důvodu, abych mohl porovnat postupy řešení této problematiky u různých autorů s tím 

svým a také proto, abych nakonec porovnal jejich výsledky s mými a vyvodil tak 

patřičné závěry ze své výzkumné činnosti. 
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Vahala (1999) se ve své diplomové práci věnoval obranným činnostem brankáře 

bez míče, volbou optimálního postavení při přímém a nepřímém ohrožení branky. 

V úvodu své diplomové práce seznamuje čtenáře o důvodu svého výběru tématu. 

Stanislav Vahalaje bývalý dlouholetý ligový brankář, který se v současné době věnuje 

výchově mladých brankářů, a proto si jako téma své diplomové práce zvolil "Hru 

brankáře na MS 1998 ve Francii" a to konkrétně jeho obranou činností bez míče

volbou optimálního postavení. Optimální postavení řadí ke klíčovým činnostem, které 

rozhodují o úspěšnosti zásahu brankáře. Srovnal základní postavení, vlastní pohyb a 

akční rádius dvou brankářů, kteří chytali na MS ve Francii. V dalším obsahu se zabýval 

dosavadními poznatky, vývoje hry brankáře a vývojem brankářské techniky. Podobně 

rozebral požadavky herního výkonu brankáře během utkání. Hlavní důraz klade na 

zaujímání správného brankářského postavení proti eventuálnímu střelci. Správný 

brankářský postoj definuje, jako pozici v podřepu rozkročmo, váha se musí přenést na 

přední část chodidel a trup naklonit dopředu, paže pokrčit v loketním kloubu a držet 

vedle těla, dlaně jsou proti sobě s mírně roztaženími prsty. Nejčastější chyby brankářů 

v zaujímání správného postavení, uvádí přenesení těžiště na paty v širokém stoji 

rozkročném a v připažení rukou. V závěrečné diskusi ukázal rozdíly ve volbě postavení 

mezi francouzským brankářem Barthezem a korejským brankářem Kimem. Uvádí, že 

větší akční rádius u Bartheze byl z hlediska obranné činnosti celého mužstva 

výhodnější, než postavení korejského brankáře v blízkosti brankové čáry. 

Sazima (1999) analyzoval ve své diplomové práci herní činnosti brankáře na ME 

1996 v Anglii. V úvodu diplomové práce se mimo jiné zabýval výběrem jednotlivců na 

post brankáře. Výběr rozčlenil do několika kritérií. Uvádí míru talentu, tělesné a 

duševní předpoklady. Podobně, jako Vahala se věnuje vývoji hry brankáře a 

dosavadními poznatky zvoleném tématu. Ve výzkumné části své diplomové práce 

seznamuje čtenáře s metodami kriterií hodnocení. Pro svoje výzkumné soubory, zvolil 

utkání českého družstva na celém mistrovství. Kategorii pozorování rozčlenil na 

sledování, jak útočných, tak i obraných činností brankáře podle autorů s jeho drobným 

doplněním. V závěrečné části provedl rozbor uvedených činností, jak obraných, tak i 

útočných, věnoval se postavení a roli brankáře v dnešní době, rozčlenil trénink brankáře 

v mládežnických kategoriích, v každé kategorii se věnuje technice, taktice, kondici a 
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principům. V závěru své práce porovnal výsledky s výsledky ze světových šampionátů 

v Itálii a USA. 

Ždánský (2004) analyzoval individuální herní výkon brankáře na vrcholné akci, 

kterou bylo MS v Koreji a Japonsku v roce 2002. V teoretické části se věnoval 

definicím základních pojmů, jako je sportovní výkon, herní výkon ve sportovních hrách, 

týmový herní výkon, atd. Ve výzkumné části nejdříve seznámil čtenáře s cíly a úkoly 

práce, s metodikou práce, s přehledem sledovaných aspektů herního výkonu a 

s charakteristikou sledovaných utkání. Na konci výzkumné části provedl zhodnocení 

výsledků, které vycházelo ze 14 individuálních herních výkonů brankářů v sedmi 

utkáních MS v kopané 2002. Převážnou náplní jeho diplomové práce byla snaha zjistit, 

na čem stojí současná hra světových brankářů elitní výkonnosti a odhalení kritických 

míst ve výkonu brankáře v průběhu utkání. 

Buzek, Navara, Ondřej (1986) ve svém textu pojednávají o teorii a didaktice 

kopané. Celý text pojednává o teorii hry, o jednotlivých obraných a útočných 

činnostech, jak individuálních, tak i týmových. Autoři právě rozdělují činnosti na 

individuální herní činnosti s míčem, tak i bez míče. Jedna část textu pojednává právě o 

individuálních brankářských činnostech. Brankářské činnosti rozdělují podobně, jako 

hráčské na obrané a útočné. Obranými činnostmi se rozumí zaujímání správného 

brankářského postavení v ose střeleckého úhlu, chytání míče, vyrážení míče. Útočnými 

činnostmi se rozumí vyhazování, vykopávání, vedení, přihrávání, atd. 

Článek (Caudr, Schorník 2004) se zabývá hrou brankářů na ME 2004. Autoři 

z analyzovaly všechna utkání na uvedeném šampionátu. Zabývali se kvantitativními a 

kvalitativními ukazateli struktury herního výkonu brankáře. Nejdříve se věnovali 

obecně hře brankářů na ME 2004, poté podrobně rozebrali obranné činnosti bez míče, 

s míčem, útočné činnosti a na závěr se věnovali závěrům pro tréninkový proces. Pro 

současné trenéry navrhli cvičení spojené, jak pro trénink mužstva, tak speciálně 

zaměřený pro brankáře. Tento článek a související materiály s ním spojené by se měli 

stát hlavním podkladem této diplomové práce. 
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Dalšími autory, s jejichž závěry hodlám porovnat výsledky svého výzkumu, jsou 

Ivo Viktor, který publikoval všeobecné hodnocení brankařů na MS 1998 v časopise 

Fotbal a trénink (3-4/1998) a polský odborník Jacek Syryjczyk, který v časopise Trener 

(3/2003) uveřejnil srovnávací analýzu výkonů čtyř vybraných brankařů z téhož 

mistrovství. 

V časopise Fussballtraining (9/2002). uveřejnil výsledky svých analýz Hans 

Werner Meier. Zabýval se hlavně tím, jakým způsobem a ze kterých prostor byly 

vstřeleny všechny góly na MS. Z jeho výsledků je patrné, že nejvíce branek padlo z 

prostoru mezi brankovým územím a penaltou (76), poté z brankového území (38) a jako 

třetí byl prostor za hranicí pokutového území (24), což jen potvrzuje výše zmíněné 

závěry jeho kolegů. Nejméně branek (20) pak padlo z prostoru mezi penaltou a hranicí 

pokutového území. Je nutné dodat, že největší podíl ve všech čtyřech uvedených zónách 

tvořily branky vstřelené z prostoru pásu vymezeného šířkou branky a směřujícího 

kolmo na brankovou čáru směrem od branky do středu hřiště. 
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1. Hypotézy 

Předpokládám, že: 

1. Brankáři špičkové úrovně budou ovládat kopací techniku stejně jako průměrní 

hráči (bude hodnoceno kvantitativním a kvalitativním rozborem videa). 

2. Brankáři špičkové úrovně, budou častěji zapojeni do hry (ve smyslu řízení hry

koučování, spolupráce se spoluhráči-malá domů, v zakládání útoku, atd.). 

3. Se bude měnit struktura činnostního profilu brankáře v průběhu utkání a neustále 

se bude zvyšovat podíl útočných herních činností prováděných brankářem. 
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3.2. Cíl a úkoly práce 

3.2.1 Cíl práce 

Analýzou činnostních struktur brankářů elitní výkonnosti na ME 2004 

v Portugalsku se pokusím zjistit strukturu jejich výkonu a výsledky budu aplikovat do 

možného modelu přípravy mladých adeptů brankářského řemesla. 

3.2.2. Úkoly práce 

Pro svou diplomovou práci jsem si stanovil následující hlavní úkoly: 

1. Vytvoření validního kategoriálního systému pozorování vybraných činností. 

2. Příslušnými diagnostickými metodami evidovat a registrovat jednotlivé herní 

činnosti brankářů během utkání. 

3. Na základě kvantitativní a kvalitativní analýzy, určit klíčové momenty výkonu 

brankáře. 
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3.3. Metodika práce 

První fází mé diplomové práce bylo studium literatury, která se vztahovala k 

dané problematice. Zaměřil jsem se především na různé analýzy, které byly již 

prezentovány v diplomových pracích či odborných časopisech. Také jsem se informoval 

o metodologických přístupech, které jsem později ve své práci hodlal použít. 

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

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

utkáních sledovány a hodnoceny. Pro tyto účely byly vytvořeny odpovídající 

záznamové archy. 

K vlastnímu zjišťování a záznamu jednotlivých herních činností brankářů jsem 

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

kontextuálního a kontrolovaného smyslového vnímání. Buzek (1986) uvádí, že 

pozorování je plánovité metodické sledování, založené na výběrovém a soustředěném 

vnímání jevů, které jsou z hlediska záměru pozorovatele důležité. Pozorování je metoda 

široce použitelná a jeho předmětem může být buď samotný jeden hráč, nebo celé 

družstvo. 

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

pořízených z přímých přenosů, které vysílala Česká televize z ME 2004. Psotta (2003) 

uvádí, že nepřímé pozorování z videozáznamu je podmínkou pro validní a spolehlivé 

vícedimenzionální posuzování pohybové aktivity, tj. její hodnocení z hlediska typu, 

úrovně intenzity a doby trvání. Tato technika pozorování umožňuje hodnocení bez 

časového stresu a jiných rušivých faktorů prostředí, navíc s možností opakovaného 

pozorování stejných sekvencí. Pozorování déletrvající pohybové aktivity lze při této 

technice rozložit libovolně do několika časových period. Tím se zabraňuje působení 

poklesu pozornosti a celkové únavy na kognitivní výkon pozorovatele. Další nespornou 

výhodou nepřímého pozorování je, že pomáhá při konstrukci kategoriálru'ho systému 

pozorování. Užití techniky nepřímého pozorování a příslušných validizačních procedur 

také umožňuje pro potřeby pozorovatele vhodně spojit oba typy observačních analýz 

27 



pohybové aktivity, tzn. metody analýzy vzdálenostních charakteristik lokomoční 

aktivity a metody časové analýzy pohybové aktivity. 

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

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

jeho sledování mohou unikat určité souvislosti a sledovaní hráči nejsou v záběru po 

celou dobu utkání. Ovšem i přes uvedená negativa se domnívám, že touto metodou je 

možné dostatečně přesně provést tento výzkum. 

Předmětem mého pozorování byli brankáři týmů, které postoupily na závěrečný 

turnaj ME 2004 v Portugalsku. Sledování se týkalo všech 31 utkání, která byla na 

turnaji k vidění. V každém utkání jsem sledoval a zaznamenával činnost obou 

zúčastněných brankářů. 

Jednotlivé herní činnosti jsem zaznamenával do výše zmíněných záznamových 

archů. Při tomto písemném záznamu jsem se zaměřil, jak na četnost, tak i na úspěšnost 

jednotlivých činností. 

Výsledky všech sledovaných brankářů jsem nakonec vzájemně porovnal a 

vymezil tak nejdůležitější složky herního výkonu brankáře v utkání, ze kterých jsem 

vyvodil závěry pro tréninkovou praxi. 

3.4. Přehled sledovaných aspektů herního výkonu 

Herní výkon brankáře se skládá ze složitých pohybových celků a postihnout 

jednotlivé složky výkonu (motorické, psychické, fyziologické) je proto dosti náročnou 

činností. Jednotlivé herní činnosti brankáře v utkání jsou velmi nepravidelné a trvají 

poměrně krátkou dobu. Proto dochází v této oblasti k takové nejednotnosti a názory na 

rozdělení herních činností brankáře se u různých autorů více či méně liší. Nelze také 

opomenout, že vývoj fotbalových pravidel směřuje ke zrychlení hry a minimalizaci 
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prostojů a většina k tomu vydaných pravidel se týká právě hry brankářů, což způsobuje 

změny v některých herních činnostech brankářů. 

Hodnocení činnosti brankáře je většinou silně subjektivní a tím i mnohdy 

nepřesné. Výkon brankáře a hodnocení jeho činnosti je souhrnem celé řady aspektů, 
I 

které se navzájem prolínají a podmiňují. Při rozboru jeho výkonu je nutno vytyčit vždy 

celý komplex ukazatelů, který by zobrazoval všechny hlavní stránky jeho hry. Současně 

je však třeba zdůraznit, že získané údaje nelze úplně zevšeobecňovat, neboť hra 

brankáře se neustále vyvíjí. 

Individuální herní výkon se jeví navenek jako suma herních dovedností 

realizovaných hráčem v utkání. Rozsah pozorovaných a posuzovaných jevů, na nichž je 

hodnocení individuálního herního výkonu postaveno, úzce souvisí nejen s pozorovací 

kapacitou, odborností a zkušenostmi pozorovatele, ale také s tím, kolik hráčů je třeba 

ohodnotit a zda se jedná o přímé či zprostředkované pozorování. 

Aby hodnocení výkonu brankáře v kopané bylo co nejobjektivnější, je třeba si 

předem ujasnit, co chci sledovat a hlavně jak tyto údaje získám. O tom jsem však již 

pojednal v minulé kapitole. 

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

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

brankáře v utkání je rovněž ovlivňován převahou soupeřova mužstva, resp. výkonem 

vlastní obrany. 

Vytvořil jsem pro potřeby své diplomové práce kategorie činností brankáře z již 

zmíněného dělení herních činností brankáře podle Navary a kol. (1986), které jsem pro 

větší podrobnost doplnil o vlastní pojetí hodnocení sledovaných technicko-taktických 

stránek obranných a útočných herních činností brankáře během utkání. To je ostatně 

patrné ze záznamového archu. 

29 

/ 

( \ 



Nyní nastíním, jak vypadá kompletní dokumentace ke každému jednotlivému utkání 

na ME 2004 v Portugalsku. 

A. Záznamový arch (kvantitativní analýza) 

Podběhnuté centry: počet centrů na které brankář nedosáhl (špatně odhadl situaci) 

Obranné činnosti brankáře 

1. Počet zásahů ze hry: součet všech obranných činností. 

2. Chytání vysokých míčů (centry, vhazování, rohy): podrobněji tato kategorie byla 

dále rozdělena na: 

vyrážení jednou rukou (brankář se na vysoký míč dostal pouze jednou rukou a 

snažil se o vyražení do bezpečného prostoru) 

vyrážení oběma rukama (brankář se k míči dokázal dostat oběma rukama a 

bezpečněji ho vyrazit od své branky) 

chytání (brankář vysoký míč bezpečně chytil) 

dochytávání (brankář se pokusil vysoký míč chytit, ale nepovedlo se mu to 

napoprvé a proto musel míč dochytávat na více pokusů) 

3. Chytání nízkých a polovysokých míčů (centry): zde jsou zaznamenány míče, 

které směřovaír k bráně, jednalo se o přihrávky (nejednalo se o střely) a byly dále 

rozděleny na: 

chycení ve stoji (brankář míč chytil vhodným postavením či rychlým 

přemístěním k míči) 

chycení v pádu (brankáři nestačilo k chycení vhodné postavení či rychlé 

přemístění a musel použít k chycení míče pád či skok) 
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4. Zmaření dlouhých míčů za obranu mimo pokutové území: zde byly 

zaznamenávány míče, které brankář zmařil vyběhnutím až za pokutové území a dále 

se dělily na: 

hru nohou (brankář stačil zmařit nebezpečí odehráním nohou včasným 

vyběhnutím) 

hra rukou (červená karta) (zde jsem zaznamenával hru brankáře mimo pokutové 

území) 

hra hlavou (brankář včasným vyběhnutím odehrál hlavou míč do bezpečí) 

hra jinou částí těla (sem patřilo zmaření dlouhých přihrávek např. stehnem, 

kolenem, atd.) 

5. Zmaření míčů za obranu v pokutovém území (včasným vyběhnutím): zde bylo 

evidováno zmaření soupeřovo příležitosti včasným vyběhnutím, kdy byl brankář u 

míče dříve než soupeř a bylo rozděleno na: 

chycení pádem pod nohy (brankář musel již jít pádem pod nohy, protože ho 

soupeřův útočník ohrožoval z bezprostřední blízkosti) 

chycení ve stoje (soupeř byl v dostatečné vzdálenosti a bylo možné míč chytit ve 

stoje) 

6. Hra po malé domů: zde bylo zachyceno řešení situace, kdy mu vlastní spoluhráč 

adresoval přihrávku a mohl vybírat ze čtyř variant: 

hra nohou-odkop (brankář zvolil razantní odkop míče do bezpečí) 

hra nohou-přihrávka (brankář zvolil konstruktivní řešení situace) 
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hra hlavou (pokud by přihrávka byla vysoká a hrozilo nebezpečí pro ohrožení 

branky, tak brankář raději míč odehrál do bezpečí hlavou nebo si ho hlavou 

pomohl jpracovat) 
_....... 

hra jinou částí těla (brankář musel zahrát míč jinou částí těla než bylo výše 

popsáno a to i včetně ruky, což by znamenalo standardní situaci pro soupeře) 

7. Chytání střel: zde byly evidované střely, které brankář řešil chycením míče a 

mohlo se jednat o střely chytané: 
/' 

ve stoji-vrchním způsobem (brankář zneškodňoval střelu ve stoji chycením 

v úrovni hlavy či chycením nad hlavou) 

ve stoji-chycením do koše (brankář chytal míč ve střední části těla tzv. chycením 

míče do "koše" 

ve stoji-dolní chycení (brankář chytal míč ve stoji od kolen dolů) 

v pádu-do prstů Gednalo se o ztlumení míče prsty v pádu) 

v pádu do koše (evidováno chytání míče do koše v pádu nejen do stran, ale také 

chytání míče do koše pádem vpřed) 

skokem (zde jsem zaznamenával zákroky, které měly dostatečnou letovou fázi, 

aby se dalo hovořit o chycení míče skokem) 

8. Vyrážení střel: zde jsou zaevidovány střely, které brankáři raději vyráželi na jistotu 

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

také střely, při kterých jim nic více nezbývalo: 

ve stoji Gednalo se o střely, které byly velice prudké nebo kopnuté s určitou 

falší) 

v pádu, skokem-obě ruce (střely, které by byly těžko-chytatelné, většinou se 

jednalo o střely nečekané či z bezprostřední blízkosti) 
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skokem-horní rukou (střely vyrážené horní rukou z pohledu brankáře) 

skokem-spodní rukou (střely vyrážené spodní rukou z pohledu brankáře) 

Útočné činnosti brankáře 

9. Založení rychlého protiútoku (r-rukou, o-nohou): jednalo se o přihrávky, po 

kterých mělo útočící mužstvo příležitost na vytvoření rychlého protiútoku. 

Rozlišoval jsem zde zda se jednalo o založení rychlého protiútoku rukou či nohou. 

10. Založení postupného protiútoku (r-rukou, o-nohou): zde naopak byly evidovány 

přihrávky, které byly konstruktivní z hlediska postupného útoku. 

ll. Počet kopů od branky: zde jsou zaznamenány kopy od branky, které prováděl 

samotný brankář (ani v jednom případě jsem nezaznamenal, že by je prováděl hráč 

z pole) a kopy byly ještě rozděleny na tři kategorie: 

krátká vzdálenost (po zemi) 

střední vzdálenost (do půlky) 

dlouhá vzdálenost (za půlku) 

/""'wv 
12. Počet výkopů z ruky: jednalo se o výkopy na střední až dlouhou vzdálenost a byly 

zde zaznamenávány dva druhy kopů, ale později zde byl zaznamenán i výkop ze 

země, když brankář neopustil pokutové území. Ten jsem započítával do výkopu 

z ruky: 

halfvolej (kopnutí do míče těsně po dopadu na zem) 

volej (kopnutí do míče po nadhození míče do vzduchu) 

13. Vyvedení míče mimo pokutové území: zde byly evidovány míče, které brankář po 
-L 

chycení rukou či nohd1{ozehrával zpět do hry mimo pokutové území. . ~ -l1.. 
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14. Počet volných kopů: zde jsou všechny volné kopy, které brankář zahrával během 

utkání. 

15. Počet výhozů z ruky: zde jsou zaznamenány přihrávky rukou a jsou rozlišeny také 

vzdálenosti, jako u kopů od branky: 

krátká vzdálenost (po zemi) 

střední vzdálenost (do půlky) 

dlouhá vzdálenost (za půlku) 

16. Počet obdržených gólů: zde je údaj o počtu obdržených gólů v daném utkání. 

17. Brankář v akci-celkový počet: zde jsou sečteny obranné činnosti s útočnými 

činnostmi a výsledek dává součet všech individuálních akcí uskutečněných během 

utkání každým brankářem. 

B. Záznamový arch (kvalitativní analýza) - všechny obranné J/lr~ ~;-i,~....' 
činnosti, které jsou zakresleny v záznamových arších je _ zaznamenáno číslo a 

........ - . - "'----

písmeno, jak celá situace vypadala a jak kvalitně jí brankář vyřešil. 

1. Úspěšnost/ neúspěšnost brankáře při obranných činnostech (standardní 

situace, centry, střely): 

a) bezpečně jistě 

b) méně jistě (dochytávání) 

c) nejistě (vyražení míče do nebezpečné zóny) 

34 



2. Úspěšnost/ neúspěšnost brankáře při útočných činnostech: 

a) míč získal spoluhráč 

b) míč získal soupeř 

3. Úspěšnost/ neúspěšnost brankáře při obranných činnostech (standard. situace): 

a) úspěšně vyřešené 

b) neúspěšně vyřešené 

4. Prudkost zakončení: 

a) slabé 

b) střední 

c) prudké (razantní) 

5. Popsání gólu- co mohl/ nemohl brankář udělat při obdrženém gólu: 

6. V čem nejvíce brankář chyboval- nejčastější situace: 

7. Typologie brankáře: 
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C. Záznamový arch útočných činností (včetně úspěšnosti) 

-výkop (v) 

- volný kop (k) 

- míč ze hry (z) 

- malá domů (m) 

- plné kolečko na konci přihrávky = míč získal spoluhráč 

- prázdné kolečko s tečkou na konci přihrávky = míč získal soupeř 

- nepřerušovaná čára= přihrávka vzduchem (výkop, atd.) 

-přerušovaná čára= přihrávka rukou (vzduchem, po zemi) 

- čerchovaná čára = přihrávka nohou po zemi 

D. Záznamové archy s jednotlivými akcemi 

Na těchto arších jsem se snažil zachytit jednotlivé obranné činnosti, které brankář 

v průběhu utkání musel řešit. Jsou zde graficky zakresleny a ohodnoceny s jakou 

kvalitou je brankář vyřešil. 

E. Záznamové archy tzv. akčního rádiusu brankáře 

Zde je zachycen rozsah pohybu brankáře (pohyb po hřišti), jak se pohyboval v průběhu 

celého utkání. Jsou zde zvýrazněny ohniska pohybu brankáře (kde se pohyboval 
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nejčastěji a naopak, kde se pohyboval jen příležitostně). To celé později ukázalo, jak 

velký akční rádius (velikost plochy hřiště) je brankář schopen ovládat. 

Závěry ke kterým jsem se snažil svou výzkumnou činností dospět jsou následující: 

1. Na základě četnosti jednotlivých herních činností, sestavit ucelený přehled o 

nejčastěji používaných brankářských dovednostech. 

2. Na základě lokalizace všech herních činností, získat přehled o tzv. akčním rádiusu 

brankáře. 

3. Určit podíl (poměr) všech obranných a útočných herních činností ze sledovaných 

utkání. 

4. Zaznamenat ve sledovaných utkáních počet střeleckých pokusů směřujících do 

prostoru branky (zásahy brankové konstrukce nebyly započítány) a společně 

s počtem vstřelených branek, vypočítat procentuální úspěšnost brankářů. 

5. Zaznamenat všechna místa ze kterých padly góly na ME, rozdělit je na tři (čtyři) 

zóny (brankové území, pokutové území, mimo pokutové území) a číselně 

(procentuálně) vyjádřit podíl jednotlivých zón. 
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4. 
, v v , v , 

ZA VERECNA CAST 

4.1. Diskuse 

Na základě pozorování a následného zpracování výsledků jsem dospěl k řadě 

skutečností, které budu v následující kapitole prezentovat. 

4.1.1. Ke hře brankářů na ME 2004 

Fotbal klade na současné brankáře značné nároky zejména v oblasti psychiky, 

protože jediná chyba může negativně ovlivnit výsledek a naopak dva, tři úspěšné 

zákroky mohou pomoci mužstvu k vítězství. Na ME 2004 jsme v mužstvech evropské 

špičky viděli zkušené, ale i velmi mladé brankáře, psychicky silné typy, sebevědomé 

s dostatkem vůle, odvahy a touhy po vítězství. Pokud se týká fyzického zatížení, 

zůstává i po větších nárocích na hru brankáře (brankář jako libero) za úrovní hráčů 

v poli. Ze sledování vyplývá, že brankáři měli v jednom utkání 6-35 zásahu ze hry 

(obranné činnosti) a celkový počet akcí (jedna akce= jedna individuální herní činnost) 

se pohyboval v rozmezí 22-77 (je to započteno včetně prodloužení). Celkový počet akcí 

znamená to, kolikrát se musel brankář zapojit přímo do utkání, nehledě na to, zda šlo o 

obranné činnosti, či útočné herní činnosti nebo jsou-li vzájemně navazující na sebe. 

K tomuto faktu bych se neměl opomenout zmínit, že nejvyššího počtu akcí po 90 

minutách hry dosáhl brankář Blažek (74 akcí), který nastoupil kjednomu utkání na 

šampionátu a bylo to v utkání Německo-Česko. Větší rozdíly v počtu zásahů a akcí jsem 

zaznamenal v základních skupinách při zápasech papírových favoritů s mužstvy, která 

patřila k outsiderům turnaje. Nejvíce zásahů ze hry (obranných činností) si po zápasech 

v základních skupinách připsal brankář Alexandrs Kolínko z mužstva Lotyšska, které 

patřilo k největším papírovým outsiderům turnaje. A patří mu prvenství i v celkovém 

počtu akcí (obranné i útočné) do kterých byl zapojen (předvedl 192 individuálních 

činností). Jako zajímavost nesmím opomenout uvést brankáře, který se "umístnil" na 

druhém místě v počtu zásahů ze hry (obranných) po základních skupinách. Byl to 

brankář jednoho z kandidátů na evropské zlato, brankář Van Der S ar (Nizozemí). 
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Budeme-li se ptát, který brankář měl "nejvíce práce" ze celý šampionát, je to právě výše 

zmíněný Van der S ar. V pěti utkáních jsme měli příležitost vidět ho v 31 O akcích 

(obranných a útočných činností). Na jedno utkání tudíž připadá 62 akcí. 

Ve všech utkáních šampionátu (31 utkání) byli brankáři 2 905x v akci. Z toho 

bylo 1156 obraných činností (v procentech to činí 39,79 %) a 1749 útočných činností 

(60,21%). 

obranné 
39,79% 

Podíl činnosti brankáře 

útočné 

60,21% 

Z tohoto údaje vyplývá, že útočné činnosti převažovati nad obrannými zhruba o 

10 %. Průměr na jedno utkání je 93,71 a průměr na jednoho brankáře v utkání činí 46,85 

akce. 

Objem, intenzita, složitost zatížení jsou velmi proměnlivé podle průběhu zápasu, 

kvalit soupeře a dalších aspektů. Jedná se převážně o zatížení mírné a střední intenzity 

s několika kratšími úseky vysoké a submaximální intenzity. Pro názornost uvádím 

příklad zatížení výše zmíněného Van Der Sara v zápase s Českou republikou v základní 

skupině, který byl považován za nejlepší utkání celého turnaje. Brankář měl celkem 30 

zásahů ze hry, čelil 9 přímým střelám na branku, z toho 4x vyrážel a 3x chytal, 5x 

vybíhal na centrované míče, 12x hrál po "malé" domů. Jeho útočná aktivita se skládala 

z 1 O dlouhých kopů od branky na dlouhou vzdálenost a z 1 kopu od branky na krátkou 

vzdálenost, tři vyhození rukou na krátkou vzdálenost a 1 na střední vzdálenost (do 

půlky hřiště), dva výkopy z ruky, z toho jeden volej a jeden "halfvolej" a jednou hrál ze 
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země. Dále prováděl prakticky všechny kopy, které se nacházely v pokutovém území a 

v jeho blízkosti (celkem 4x). Co se týká prostoru pohyboval se 9x za hranicí 

pokutového území. Celkem předvedl61 akcí (individuálních herních činností). 

4.1.2. Obranné činnosti brankáře 

Hlavním úkolem brankáře v obranné fázi bylo snížit šanci soupeře ke vstřelení 

branky na co nejmenší míru. V první řadě jde o organizaci obrany při využití verbální a 

nonverbální komunikace, volbu optimálm'ho postavení vzhledem k potencionálnímu 

střelci na základě čtení hry, anticipace a periferm'ho vidění, ale i o snahu získat míč 

brankářem či mužstvem co nejdříve. 

V řízení obrany vynikali zejména zkušení brankáři (Barthez, Van Der Sar), u 

kterých byla zřetelná participace na této důležité činnosti, která vyžaduje dostatek 

speciálních zkušeností pro neustálou aktivní anticipaci vývoje hry. 

Jaké nároky klade současné pojetí hry na řízení obrany z pohledu brankáře? 

Brankář se v tomto ohledu stává "koučem" tzn. aktivně ovlivňuje a koordinuje 

spoluhráče již v průběhu přechodu z útoku do obrany, potažmo v průběhu obranné fáze. 

Má ze svého postavení nejlepší přehled o rozestavení svých spoluhráčů, upozorňuje na 

činnost soupeře a případná nebezpečí z jeho strany. Snaží se pokyny upravovat 

postavení svých spoluhráčů a tím zpřesňovat informace jak pro celý tým, tak i pro 

jednotlivé hráče (pomáhá jim při rozhodovacích procesech). 

Rozhodující úlohu má při standardních situacích, především těch, které se 

odehrávají v blízkosti jeho branky. Vychází z taktického plánu trenéra a podle aktuální 

situace pomocí verbálních i neverbálních pokynů, zpřesňuje některé detaily. Např. při 

rohovém kopu kontroluje a upravuje postavení svých spoluhráčů, dává pohotově 

konkrétní individuální požadavky vzhledem k měnící se situaci, i v případě odklonu od 

taktického plánu daném před utkáním. Při volných kopech určuje a řídí způsob stavění 

zdi (počet hráčů ve zdi, místo) i zpřesňuje herní úkoly pro další hráče v obraně (osobní 

obsazování, pokrytí důležitých herních prostorů). Je aktivizačním elementem pro 
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zvýšení koncentrace i agresivity. Např. Van Der Sar v utkání s Portugalskem 

v semifmále ME byl se hrou svých obránců silně nespokojen a dával to hlasitě a 

posunky jasně najevo, až to hraničilo s hrubostí. V této souvislosti je nutné zdůraznit i 

úlohu brankáře při řízení v útočné fázi, potažmo při přechodu z obrany do útoku, nejen 

svým vlastním zapojením, založením útoku. Díky svému přehledu z branky pomáhá 

pokyny svým spoluhráčům nacházet optimálnější řešení (upozorňovat na postavení 

soupeře, případně na možnou ztrátu míče), upozorňovat na volné spoluhráče apod. 

Stavění se do optimálního postavení při střelbě na branku je pro úspěšnost 

zásahu rovněž velmi důležitou činností. Dnešní špičkoví brankáři se staví v ose 

střeleckého úhlu, většinou v blízkosti čáry brankového území (záleží i na postavení 

míče, zda je na zemi nebo ve vzduchu, kdy hrozí přehození brankáře). Při sólových 

akcích 1 na 1, i některých střeleckých situací se tato pozice posunuje směrem 

k pokutovému území. Mění se tak charakter nároků na brankáře. Dochází k vykrytí 

většího brankového prostoru, což na druhé straně vyžaduje rychlejší reakci na míč. 

V postavení velmi blízko střílejícímu hráči byli v průběhu šampionátu v mnoha 

situacích Barthez (Francie), Butina (Chorvatsko), Ricardo (Portugalsko). Z negativních 

případů, kdy brankář špatným postavením umožnil soupeři skórovat, lze uvést góly 

Milana Baroše do Sorensenovy branky v utkání Česká republika-Dánsko a gól 

Tomassona do Isakssonovy branky ze zápasu Dánsko-Švédsko. 

4.1.3. Obranné činnosti brankáře s míčem 

Během šampionátu měli brankáři 1 156 zásahů ze hry (obraných činností). To 

znamená, že každý brankář musel v průměru na jednoho utkání předvést 18,65 

obranných zásahů. Pomineme-li technické prvky chytání a vyrážení míče, stále více se 

uplatňují i herní činnosti, jako je odebírání a odkopávání míče v nouzových situacích. 

Chytání "centrovaných míčů" značně převýšilo vyrážení v poměru 121 

chycených-70,76% (z toho 6x tzv. "dochytávaných"míčů), proti 24 vyražených jednou 

rukou (14,04%) a 26 vyražených oběma rukama (15,20%). Při centrovaných míčích se 
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na turnaji objevilo několik podběhnutí, ve většině případů se jednalo o jeden maximálně 

dva podběhnuté centry u jednotlivce za celé mistrovství. Zajímavostí je, že tyto hodnoty 

posbíral brankář pozdějších vítězů turnaje z Řecka Nikopolidis. Hodnota těchto 

podběhnutých centrů se vyšplhala celkem na jedenáct případů. Nikopolidis vyběhl za 

celý šampionát celkem na 29 centrovaných míčů a z toho jich plných ll podběhl. Pokud 

to mám vyjádřit v procentech je to 37,93% podběhnutých centrovaných míčů. 

ÚSpěšná činnost brankářů při centrovaných míčích 

14,04% 

Ío-chycení l!il vyraženi jednou rukou o vyražení oběma ruk~u~-~--
~ -- --- -- --

V další činnosti brankáře jsem se zaměřil na zásahy míčů mimo pokutové území 

(brankář jako libero ), kde se mi potvrdil již výše zmíněný trend o častějším zapojování 

brankáře ve funkci hráče v poli. Ve většině situací to řešili odkopem či přihrávkou do 

bezpečí, ve dvou případech hrál brankář hlavou a jednou v podobné situaci byl 

vyloučen brankář Ovčinikov za hru rukou mimo pokutové území (neoprávněně) 

v utkání Portugalsko-Rusko. 

Dalším důležitým faktorem úspěšného brankáře je přípravný pohyb (změny 

v zaujímání postavení vzhledem k možnému vývoji herní situace) při nepřímém 

ohrožení branky (při centrovaných míčích, dlouhých "autových" vhazováních a míčích 

za obranu). Akční rádius při těchto obranných činnostech byl na šampionátu značně 

odlišný. Jako protikladné příklady lze uvést na jedné straně brankáře s velkým akčním 
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rádiem, kteří kontrolovali převážnou část pokutového území (Čech, Kolinko, Barthez, 

Van der Sar, Buffon), na druhé straně skupina brankářů s malým akčním rádiem (Kahn, 

Nikopolidis ). 

Moderní pojetí vyžaduje větší nároky na zapojení brankáře do hry. Tento trend 

klade větší nároky hlavně na kopací techniku obou nohou. Výbornou kopací technikou 

se prezentoval Van der S ar, kterého spoluhráči často hledali svými přihrávkami. 

Častější a poměrně vysoce úspěšné bylo včasné vybíhání brankářů na míče 

směřující za obranu v pokutovém území. Ve většině akcí bylo vyběhnutí správně 

načasované s následným chycením míče ve stoji (289x- 88,92%). V několika případech 

byl brankář donucen řešit tuto situaci pádem pod nohy (36x- 11,77%). Celkově lze 

konstatovat, že procento úspěšnosti v této činnosti bylo velmi vysoké. 

Frekventovaná byla i součinnost brankáře při tzv. "malé domů". V průměru se 

tato situace objevila u každého jednotlivého brankáře 6x za zápas, kdy volil v 61,20% 

odkop a v 35,79% přihrávku na spoluhráče. Ve 3% hrál jinou částí těla. Zde je potřeba 

zmínit, že brankáři se při této činnosti rozhodovali většinou podle charakteru vývoje 

utkání či konkrétní herní situace. 

Činnost brankářů při "malé domů" 

3,01% 

35,79% 

r -- - --
[D odkop • prihrávka na spoluhráče o hr~ j~~ou čá~~í těla _ 
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V nejdůležitější obranné činnosti chytání a vyrážení míče se dá říci, že byly ve 

vyrovnaném poměru. I přes počáteční obavy z míče Roteiro, byl počet chycených střel 

vyšší než vyražených, a to v poměru 125:111 (52,97% oproti 47,03%). Pokud si 

rozebereme trochu podrobněji chytání střel zjistíme, že brankáři chytali míče na jistotu, 

aby neudělali zbytečnou chybu. Chytání střel ve stoji se objevilo v 60,8% případů, 

chytání střel v pádu 38,4% a jen 0,8% chycení střel skokem Gedna chycená střela za 

celý šampionát). 

vpádu 

Chytáni střel 

skokem 
0,80% 

stoji 

' 
-------------- _ _j 

U vyrážení střel převyšovalo vyrážení míče v pádu (56,76%) nad ostatními 

technikami vyrážení (vyrážení střel ve stoji- 18,02%, skokem horní rukou- 9%, skokem 

spodní rukou- 16,22%) 
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,---------- - -------- - -

Vyrážení střel 

16,22% 

56,76% 

4.1.4. Útočné činnosti brankáře 

Podobně jako tomu bylo u obranných i útočných činností, mimo tradiční 

vykopávání a vyhazování míče, brankáři stále více používají činnosti hráče v poli 

související s výběrem místa, zpracování, vedení a přihrávání míče. Těmto činnostem je 

nutné také přiřadit standardní situace, které provádí brankáři, tj. brankový kop, přímé i 

nepřímé volné kopy od vlastní branky. 

Zakládání útoků, pomineme-li umění brankáře, je závislé na součinnosti se 

spoluhráči, na systému hry mužstva, na taktice, na soupeři a vývoji utkání. Velkou roli 

při zakládání útoků hraje systém hry mužstva. Nejmarkantnější rozdíly byly vidět u 

technických mužstev, která ve většině případů zakládala postupný útok přihrávkou na 

krátkou vzdálenost (Nizozemí, Itálie) a na druhé straně lze jmenovat mužstva Německa, 

Lotyšska, Anglie, která se snažila zakládat útok dlouhou přihrávkou. 

Klasická technika vykopávání ze vzduchu silně převažovala nad vykopáváním 

halfvolejem. Pro zajímavost uvádím čísla za celý turnaj: 177 výkopů z ruky oproti pěti 

halfvolejům (97,25% oproti 2,75%). V několika případech při klasickém vykopávání 
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z ruky se objevila snaha o zmenšení letového oblouku, kdy brankáři používali tzv. 

"boční výkop" (Ricardo, Čech, Van der Sar), nebo používali způsob, kdy si brankáři 

pustili míč na zem a rozehrávali kopem ze země. Tyto dva způsoby zahrávání jsou pro 

útočníky snazší na zpracování a zvětšují šance na získání míče pro své mužstvo. Oproti 

mistrovství světa 1998 ve Francii, kde podle zjištěných údajů, bylo klasické vykopávání 

z ruky v rovnoměrném poměru s výkopy halfvolejem, bylo na ME vykopávání 

halfvolejem takr"ka nevyužité. 

Pro zajímavost uvádím počty kopů od branky, kdy nejvíce bylo používáno kopů 

na dlouhou vzdálenost (477x), což znamená 76,32% všech výkopů od branky. Na 

druhém místě bylo nejvíce využíváno rozehrávky na krátkou vzdálenost po zemi (120x-

19,2%), nejméně se na turnaji vyskytly přihrávky na střední vzdálenost (28x- 4,48%). 

stře dni 
4,48% 

Vzdálenost kopů od branky 

kritki 
19,20% ___ ..., 

76,32% 

Počet všech volných kopů na šampionátu, které rozehráli brankáři činil 171. N a 

jednoho brankáře v utkání tak připadá 2,75 kopu. 

Jednou z posledních útočných činností, o které se zmíním je vyhazování míče, 

kterým se dá rychle a přesně založit protiútok. Dle mého názoru je škoda, že zakládání 

rychlého protiútoku dlouhým vyhozením nebylo na šampionátu využíváno častěji. 
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Tento způsob zakládání rychlého protiútoku se vyskytl pouze u pěti (1,62%) případů. 

Když už brankáři vyhození použili jednalo s převážně o krátkou (227x- 73,46%) nebo 

střední (77x- 24,92%) vzdálenost. 

73,46% 

Vzdálenost vyhazování 

dlouhá 
1,62% střední 

Závěrem lze konstatovat, že nároky na hru brankáře nohou se neustále zvyšují. 

Dobře rozpoznatelně bylo vidět u brankářů s výbornou kopací technikou, kteří 

vyhledávali příležitost kjejímu uplatnění. Tito brankáři měli plnou důvěru od svých 

spoluhráčů, kteří je často hledali svými pomocnými přihrávkami. Mezi tyto brankáře 

s výbornou kopací technikou lze zařadit Van der Sara, Jamese, Čecha, Buffona. 

4.1.5. Výsledky (hodnoty) z ME 2004 

V 31 utkáních padlo celkem 77 gólů, což činí průměr na jedno utkání 2,48 gólu. 

Střelci za celý šampionát vyslali do prostoru branky (střely směřovaly na bránu) celkem 

313 střel ze kterých 77 znamenalo gól. Vyjádříme-li to procenty, je to 24,6% střel 

skončilo za zády brankářů. Dalo by se říci, že každá čtvrtá skončila gólem. Ještě jednou 

upozorňuji, že se jednalo pouze o střely, které mířily mezi tyče. 
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Spočteme-li procentuální úspěšnost zásahů brankářů stejně jako v hokeji, vyjde 

nám 75,4% úspěšnost. Dalším zjištěným údajem byla místa odkud padly všechny góly 

(v přílohách je přiložen obrázek). Z celkového počtu vstřelených gólů jich bylo 

vstřeleno ll (14,29%) z prostoru mimo pokutového území, 44 (57.14%) z prostoru 

pokutového území (28 gólů padlo z prostor mezi brankovým územím a penaltou-včetně 

pokutových kopů a 16 gólů z prostoru mezi penaltou a pokutovým územím) a 22 

(28,57%) z brankového území. 

Prostor vstřelených branek na MS 2004 

57,14% 

E~ně _PO~utového územ • uvnitř pokutov~~-úzerri o uvnit~ -~ranko_"_~o Úze~_' 

Z přiloženého obrázku vyplynula ještě jedna zajímavost a to ta, že hodně gólů 

padlo z prostoru hranice brankového území před brankou a větší množství z prostoru 

levé poloviny brány (levé tyče). Toto zjištění bych vysvětlil zřejmě stylem hry mužstev, 

která využívají v hojné míře křídelní prostory k přechodu do útoku (zejména po pravé 

straně hřiště) s následnými střílenými přihrávkami do prostor předních tyčí. To samé 

platí pro standardní situace. 

Brankáři s nejmenší hodnotou obdrženého gólu na utkání byli na šampionátu 

hned tři a to konkrétně Nikopolidis (Řecko), Casillas (Španělsko), Buffon (Itálie) 

s hodnotou 0,6 gólu. Naopak nejvíce obdržených branek měl brankář Zdravkov 

(Rumunsko) a to s průměrem 3 obdržené góly na jedno utkání. 
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4.2. Porovnání výsledků s předešlými výzkumy 

V této podkapitole bych chtěl zjištěné výsledky porovnat s výsledky autorů, kteří 

se podobnou problematikou zabývali již v minulosti. 

Zaměřím-li se na střelbu gólů, která představuje jednu z nejatraktivnějších 

složek všech brankových her (fotbal nevyjímaje) zjistíme, že v roce 1990 na MS v Itálii 

byl průměr vstřelených branek 2,21 na utkání. V USA v roce 1994 to bylo 2,76 branek 

najedno utkání a v roce 1996 na ME v Anglii to bylo 2,0 branky na utkání (zde mohlo 

dojít k určitému zkreslení z důvodu analýzy pouze 10 utkání ME. Mnou zjištěný udaj 

2,48 gólu na utkání patří tedy k lepšímu průměru. 

Úspěšnost střelby (podíl vstřelených branek k četnosti střelby) byla na ME 1996 

v Anglii 26% a na ME 2004 dosáhla toto hodnota 24,6% z toho je patrné, že úspěšnost 

střelby zůstala za osm let zhruba na stejné úrovni. Dále můžeme porovnat úspěšnost 

zásahů brankářů na třech různých šampionátech. Na ME 1996 v Anglii dosáhla 

úspěšnost brankáře 73, 7%, na MS 1998 ve Francii dosáhla 87% (zde je potřeba 

podotknout, že průměr byl počítán z výsledků pouze čtyř brankářů a lze říci, že se 

jednalo o velice kvalitní brankáře z favorizovaných mužstev šampionátu) a na ME 2004 

v Portugalsku to bylo 75,4%. 

Poměr obranných a útočných činností v roce 1990 na ME 16-ti Jetých, byl 

průměr zásahů do hry u brankáře 47,6 v jednom utkání. Z toho 43,7% obranných a 56,3 

útočných činností. N a ME 1996 se průměr zásahů do hry u brankáře snížil na 3 5, 9 

během utkání, ale podíl obraných a útočných činností dosáhl stejných hodnot (43,7% 

obranných a 56,3% útočných činností). Na ME 2004 byl průměr zásahů u brankáře 

46,85 v jednom utkání. Podíl obranných činností činil 39,79% a útočných činností 

60,21%. Z tohoto je patrné, že se zvedl podíl brankáře na útočných činnostech a jen to 

potvrzuje moderní trend, který se snaží brankáře čím dál více zapojovat do útočné fáze 

hry mužstva. 
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Porovnám-li útočnou činnost brankářů z jiného pohledu, dospěl jsem k následujícímu: 

- výkop z ruky činil 10,27% 

-vyhození rukou 17,44% 

- kop od branky 35,27% 

-založení postupného útoku (rukou, nohou) 22,23% 

Hodnoty z OH 1992: 

-výkop z ruky 15,7% 

- vyhození rukou 23,8% 

- kop od branky 48,0% 

Hodnoty z MS 1994 v USA: 

- výkop z ruky 22,8% 

-vyhození rukou 15,8% 

-kop od branky 38,9% 

Pokud bych měl zhodnotit výše zmíněné údaje, je z toho patrný moderní trend 

zakládání útoků, kde je kladen důraz na přesné založení útoku na svého spoluhráče. 

Vidíme zde klesající tendenci výkopů z ruky, které jsou značně nepřesné a jejich 

zpracování dosti náročné. Vyhození (přihrávka) rukou bylo na ME 2004 v průměru 

předešlých šampionátů. K tomu způsobu zakládání útoků bych chtěl podotknout, že je 

to velká škoda, protože vyhození (přihrávka) rukou je velice rychlá a hlavně dosti 

přesná pro založení útoku. A v poslední řadě je zde kop od branky, kdy se podíl této 

útočné činnosti také snížil. 
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4.3. Pnldady pro tréninkový proces 

Z vývoje za poslední období vyplývá, že požadavky na brankáře se nezaměřují 

pouze na zvládnutí brankářské techniky (základní postoj, vybíhání, stavění se, pohyb 

v brance, chytání, vyrážení, vykopávání, vyhazování, apod.). Samozřejmě tato technika 

zůstává na prvním místě, ale stále více je potřeba klást důraz na dovednostní prvky 

z herní činnosti hráče v poli, jako jsou např. hra oběma nohama, hra hlavou, zpracování 

míče, vedení a obcházení soupeře, přihrávky na různou vzdálenost, atd. Pomineme-li již 

výše zmíněné nároky na hru brankáře, je vhodné častější zařazování zahájení útoku 

vyhazováním na střední a dlouhou vzdálenost do tréninkového procesu i v součinnosti 

s mužstvem. Pro tyto účely zařazuji ukázku vybraného cvičení z reálné herní situace 

(ob.č.4), kterou lze provádět v součinnosti se skupinou hráčů z pole (obr.č.5). 
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Popis cvičení na obr.č.5. 

f 
' 

I 
I 
I 
I 
! • I 
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18 hráčů včetně dvou brankářů rozestaveno dle obrázku. Míče před středem 

pokutového území u obou branek. Současně určení hráči střílejí nebo simulují přihrávku 

po vedení do pokutového území, brankáři vybíhají a chytají míče a rychle zakládají 

rychlý protiútok přes hráče A křídelním prostorem s následným zapojením hráčů 

skupiny B a C se zakončením centrovaným míčem do pokutového území. Podle 

charakteru zakončení útoku brankáři zakládají nový útok buď chycením centrovaného 

míče nebo po rozehrání trenérem (případně náhradním míčem). Hráči se postupně 

střídají v jednotlivých funkcích. 
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4.4. Ukázka rozcvičení brankáře 

Výše analyzovaná zodpovědná činnost brankáře klade vysoké požadavky i na 

přípravu, potažmo na rozcvičení před důležitým utkáním. Na základě dosavadní 

zkušeností fotbalové praxe a odborných poznatků se na začátku rozcvičení na hřišti před 

utkáním provádí zahřátí organismu běžeckou činností mírné intenzity, popř. s míčem 

s následným statickým protahováním (strečink), později z protahováním dynamickým. 

Následují činnosti, které jsou výrazně specifické k požadavků herního výkonu brankáře 

a zahrnují individuá1ní herní činnosti s míčem, případně i skupinové herní činnosti. 

Cílem je připravit dobře brankáře na zátěž, získat jistotu v základních herních 

činnostech (chytání, vybíhání, zakládání útoku, apod.). Existuje několik modelů 

rozcvičení, které vycházejí nejen z požadované struktury, ale i ze zvyklostí a potřeb 

každého jednotlivého brankáře. Pro naše účely jsem zvolil rozcvičení zkušeného 

brankáře Bartheze z mužstva Francie. 

Na hrací plochu vstoupil se dvěma asistenty 50 minut před začátkem utkání. Po 

krátkém rozběhání a strečinkových cvičení, po straně branky opakovaně prováděl 

přihrávky na krátkou vzdálenost s asistentem, kterou postupně zvětšoval až na 

vzdálenost 16 metrů. Měnili i charakter 

přihrávání ve smyslu po zemi, vzduchem 

s jednoduchým zpracováním míče do 

pohybu. Pak přešli na dlouhé přihrávky 

obloukem napříč pokutovým územím (30-

40 metrů) s požadavky na rychlé zpracování 

několika způsoby i na přesnost přihrání. 

Následovalo chytání ve stoji a v pádu mimo 

branku po střelbě ze vzdálenosti 5-6 metrů 

s postupným prodlužováním místa střelby 

až na vzdálenost 15 metrů (z úrovně 

pokutového území). Střelba z této vzdálenosti byla prováděna prudce po zerm 1 

vzduchem pro chytání jak ve stoji tak i v pádu. Pro přípravu rychlosti reakce brankáře 

prováděli oba asistenti střelbu dvěma míči v postavení 3 metry za sebou (obr.č.3). 
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Pak následoval přechod do branky a oba trenéři střídavě z pravé a levé strany 

centrovali míče před branku. Měnila se trajektorie i prudkost letu těchto míčů, aby 

Barthez chytal míče ve výskoku po celé šíři branky, s vybíháním i v pádu. Míče vracel 

dokonalým a přesným halfvolejem. Rozcvičení základních technik bylo ukončeno 

prudkou střelbou oběma trenéry z hranice pokutového oblouku (opět byl kladem důraz 

na chytání všemi způsoby-ve stoji, v vpádu apod.). Závěr rozcvičení bylo ve znamení 

střelby několika pokutových kopů. 15 minut před zahájením utkání odešel brankář 

Barthez do šatny. 

V poslední části této kapitoly, bych se chtěl ještě vrátit k pracovním hypotézám, 

které jsem uvedl na začátku výzkumné části mé diplomové práce. Co se týče první 

domněnky o ovládání kopací techniky u brankářů jako průměrní hráči, tak ta se dle 

mého názoru potvrdila stoprocentně. Každý ze sledovaných brankářů, ovládal kopací 

techniku na úrovni minimálně průměrného hráče v poli. U některých brankářů se dá říci, 

že kopací techniku ovládali ještě lepé, než průměrný hráč v poli. Velice podobné to bylo 

i s druhou hypotézou, o zapojení brankáře do hry. Brankáři se podíleli na všech 

činnostech mnohem více než v minulých letech. A potvrzení třetí hypotézy o zvyšování 

podílu brankáře na útočných činnostech nejlépe dokládají číselné údaje v procentech. 

Obranné činnosti 39,79% a podíl útočných činností dosáhl hodnoty 60,21%. 

4.5. Výsledky kvalitativní analýzy 

Zde stručně přiblížím souhrnné výsledky kvalitativní analýzy za celý šampionát. 

Začnu-li od první části ve které jsem hodnotil kvalitu provedení činnosti při obranných 

situacích (úspěšnost/ neúspěšnost brankáře při standardních situacích, centrovaných 

míčích, atd.) došel jsem k následujícím výsledkům. Brankáři zcela bezpečně vyřešili 

situaci v 72,75% případů, v 13,77% si byli méně jistí (míč dohrávali nadvakrát) a 

v 13,47% případů si počínali zcela nejistě, kdy míč neudrželi vůbec nebo ho vyrazili do 

nebezpečné zóny, kde soupeř opět ohrožoval jeho branku. 
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Při útočných činnostech jsem hodnotil brankářovu úspěšnost podle toho, zda 

získal míč spoluhráč či soupeř. Míč získal spoluhráč v 58,60% útočných činností a ve 

41,39% získal míč soupeř. 

Dalším měřítkem bylo vyřešení obranných situací, jako v prvém případě, akorát 

s tím rozdílem, že zde bylo rozdělení pouze na úspěšné a neúspěšné. Za neúspěšné 

řešení jsem považoval padl-li gól či podběhl brankář centrovaný míč. Zde nám vyšlo 

číslo 74,09% pro úspěšné řešení situace a v 25,91% byl brankář neúspěšný. 

Ještě na závěr bych se chtěl zmínit o prudkosti zakončení jednotlivých 

brankových příležitostí. Nejčastěji střelci zakončovali střelou slabé razance a ve 45,05% 

příležitostí. Na druhém místě skončilo zakončení střední razancí (36,42%) a prudké, 

razantní zakončení se objevilo v 18,53% případů. 

Chtěl bych podotknout, že výše zmíněná čísla se tÁ:ala všech brankářů za celý 

šampionát a nejlepší brankáři se dostávali nad tento průměr. Bohužel pro svoji 

rozsáhlost jsem nemohl uvést kvalitativní analýzu každého z nich, tak jsem v přílohách 

prezentoval, alespoň kvalitativní analýzu u jednoho utkání (dvou brankářů). 
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4.6. Závěr 

Náplní mé diplomové práce byla snaha zjistit, ne čem stojí současná hra 

nejlepších světových brankářů a stanovit kritická místa ve výkonu brankáře v průběhu 

utkání. I když to nebyl jednoduchý úkol a sledováním videozáznamů s jejich následnou 

analýzou nelze stoprocentně postihnout úplně všechny součásti individuálního herního 

výkonu brankáře, jsem přesvědčen, že výsledky rozborů korespondují se skutečností a 

pevně věřím, že závěry, které jsem z nich vyvodil, naleznou uplatnění v přípravě 

mladých brankářů a pomohou jim rozvinout své předpoklady pro tuto specifickou 

funkci. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

• Kvantitativní analýza hry brankáře- celkové hodnoty z ME 2004 

• Místa vstřelených branek na ME 2004 (odkud zakončovali střelci gólů) 

• Kvantitativní analýza hry brankáře- z utkání Nizozemsko x Česko 

• Kvalitativní analýza hry brankáře- z utkání Nizozemsko x Česko 

• Útočné činnosti brankáře- z utkání Nizozemsko x Česko (1. pol. a 2. pol.) 

• Herní situace (zásahy brankářů)- z utkání Nizozemsko x Česko 

• Akční rádius brankářů z utkání Nizozemsko x Česko (1. pol. a 2. pol.) 

• Vizitky brankářů na ME 2004 
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hra hlavou o 11' () () o () @ () 11 (!) () f) tJ /) fP o o ;2 

hra jinou částí těla t!) (!) tJ () o @ o t) o o tJ o o o o o o o 
5/ zmařeni mfčů za obranu v pokutovém územf (časným vyběhnutlm): 

chycení pádem pod nohy ttl't 1 141-1 3 1 o -1 G --1 113 ,e 1.5 o 36 
chycení ve stoje WlJ3 ,211,21 13 12 1~ 7- ~~51 1.1 :t.:t ~l<fi~M ~ $~ 

6/ hra po malé domů: 
hra nohou odkop 1.5 ~t2 ,tj 7- 9 i.J w lel 132 11'1 I~ :;_ 4 l,t~ 6 p 12 ~ 

přihrávka t 13 ~ s- ;2. G /,2 ?- 3J ; 1.J -t> ~ ~ ~ 3 2 131 
hra hlavou () () () tP tJ () (jl /) () () () D o () () CJ o o 

hra jinou části těla 

"' 
() f) o o t> ť) 1 lf -1 11' 1'1 o OL2 o o 1f 

7/ chytán[ střel : 
ve stoji: vrchní 12. 12. 3 3 l2_ ~ 1 1-1 12 1 1-1 3 () 11' 1-1' --1 o ~'I 

střední (do koše) 1.2. o 1 b o (J 1-1 ~ --1 c:J o 3 o 2. o o 3 2.tJ 
dolní s 1 1-f 2 o 2- -'1 {) 3 IZ fl :l :z [1 4 o .-{ :;.q 

v pádu: do prstů 11 L:l 3 s -1 ~ 2 t) _3_ -1 2. 2. o o 2 --1 o 129 
do koše L--l (f) 3 () (!) o o J 3 ~ 2. "' [) :! o 1.2 o 1'1 

skokem 4 t; o (p o (!> () o () o o o (!) () e> r~ o 1 
81 vyráženi střel: 

ve stoji: ll> 11 ~ o ~ 1 (!) -1 2 _1_ () 2 2 1 " o g /2{) 
v pádu: '7f o 3 3 3 c!) ;2. 1 5' s i [;2.. G ij. IJ ' o ~ 
skokem. horní rukou o o o ~- 1 o z o o l,t o o o ,2. o {) o 1o 

spodní rukou I~ 2. tL ()__ -1 o 2 o :z 1 o -1 :z o 2 I'/ o (f 
9/ zal. rychlého protiútoku (r-rukou,n- nohou): o f 2 2 1 4 4 3 3 .;2 1 Jr ~ ~ 3 o ,2, 4!3 

10/ založení postupného útoku (rukou, nohou): 11_ J2. 1-19 fS -14 ~ 6 {o ;tJ J9 'tS ;s l:Z~ ,29 ~ I~ 9 391,. 
11/ počet kopů od branky: 

krátká vzdálenost (po zemi) .'f 1 ~ r__ ~ :_j__ , !t ~ 14/ 1-t ~ I ~ ", I" 2. 2o 
stfedn i vzdálenost (do pulky) o 1 z o o (f) 1 (C) s :z 1.2. 6 s 12 I ,2 -1 :Ll 

dlouhá vzdálenost 1]. 35 llt5 11'~ 11 ·~ 1J ~ 33 ~ :f~ ltí 1-11 I~ ~~ 31 lf' ~tn 
121 počet výkopu z ruky \ 

haltvolej ID o o o 11' {) () o ~ fP o o {) ~~ IJ ~ 6 s 
volej 1~.1 lts" -;t} i'r 3 11'3 I ,Z !-f$ b ~ --1 ~ 14 G_ 2.1J 11') ;t 1fi 

13/ vyvedeni míče mimo pokutové území: .! 17 12 I fl () ~z ·~ fl s 2. o () -1 4 o I"'{ {) Lti 
14/ počet volných kopu: I~ I! ~~ ·' ~ IJ tf 7 l;lí 12 # 7 s-I~ I fl 9 I~ '11 
15/ počet výhozů z ruky: 

krátká. Vzdálenost (po zemi) ~ ~ I (S ~ 9 ~ I tL !Z_ ~ ~ 1Z lt; ~ l-:6 * ~ -;r 2l.'! 
střednf vzdálenost (do pulky) 1 ~ lf [S" 3 I~ 9 Jr ~ ~ 7 -lc :;,.. s 2. D --1 77 

dlouhá vzdálenost o o o 1 '1 ď) o () f!) o (!) o o .:1 I) I~ ~ s 
16/ počet obdržených gólů: 14 lG ~ I" ,Z ~ s- 3 tP 3 IS '? ;;.., llf-~~ ~ -~ !.ft 

hodnoceni: 1/známka den. sport, 21má známka / 

YoČE1 2.A~~Ó \J~ ME- CQ.'L,~M ~ €J L;- J 3 3 ~ 3 k!" 't "' 3 3 t- ,J c3 ~ 
~~\ ... U~ .. t.it V At.C\ - CE\...'L.Et1 t4 ~ ~ -r& ~ ~ ~ 'Ž ~ ť~ ~ ~ 1-é ~· $ I~ 1~. ~ 
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kvantitativní analýza hry brankáře 
brankáf (země) . --

bran kM (země) 

....---....--- -~ahc'l.. ....... ~' ~ c.h 1-..-., 
VA \..l út:. \<.. <;;A \2.. ČECY 

~-
celkem ce1kenl 

"· 
~0\JCÉT 2.- 8 _./--::- 11 počet z.isahů ze hry: 1\\\ll ll\ \111\\ll\ \\\\\\\ll I\ l ~o \\\1\\\1\\\\\\\\ I 11i---

21 chytáni vysokých mlčů (centry,vhaz.,rohy): 
vyrážení jednou rukou 

vyrážení oběma rukama 
'--· . 

5' chytánt \i \\\ 
dochytávání 

3/ chytáni nlzkých a polovyfiokých mičů (centry) 

I ve stoji \ t\ ··-I v pádu I I \ " 4/zmafenl dlouhých mlčů za obranu mimo pokutové územi: 
hra nohou 

hra rukou (červená karta) 
hra hlavou 

1-· 
hra jinou části těla 

S/zmařeni mfčů za obranu v pokutovém úzernl (časným vyběhnutlrn) : 

chyceni padem pod nohy 
chyceni ve stoje \\\ll ·~ I\\ \\1 ~ --

6/ hra po malé domů: ·--hra notlouJodkop \1\\\\\\ ~ '\\ I 4-
!přihrávka \\\\ 4 I 1 --f--- .. 

hra lllavou 
hra jinou části těla 

7/ chytáni střel : 
ve s toji vrchní 

slředni (do koše) 
dol nf )\ 2. r--· ' 1 v padu do prstů \ 

do koše 1\ 2 
skol\r::rn 

8/ vyráženi stfel: 
Vt; SlOji . -· v pád ~r ll\ ~ u 2. 

---~ 
skokem t1omí rukou \ 1 

spodní rukou i 1\ 
9/ zal. rychleho protiútoku (r-rukou,n- nohou): '\i!.. O~-< 1W-OI.J 

10/ založení postupneho útoku (rukou, nohou): ~.~Q t4 1-<..&4 
11/ počet kopu od branky: 

krátká vzdálenost (po zemi) I ll i 11 
stfední vzdálenost (do pulky) i 1 

dlouhá vzdálenost i ll\\\\\ I I '\0 \\I ~ 
121 počet výkopu z ruky 

halfvolej I 1 
volej I 12 lil :, 

13/ vyvedeni míče mimo pokutové ůzeml: 

14/ počet volných kopů: 1\l\ \t \\lil s-
15/ počet výhozů z ruky: 

krátká. ~zdálenost (po zemi) Ú\ 3 \\1\ \\I 1-
slřednr vzdálenost (do pulky) I 1 \ 1 

dlouhá vzdálenost 
.;;-16/ počet obdržených gólů: ~ 1-

hodnocení:11známka den. sport, 2/má známka 11 121 11 I" ' L. l 

~~\.l ~'it" v .-..lC.C.\ - C.E~\10"1~ So\JČE.\ co ·'\ \i-CO 



kvalitativní analýza hry brankáře 

1/ úspěšnost I neúspěšnost brankáře při 
obranných činnostech (stand.sit.,centry, střely) 

a/ bezpečně jistě 1\ .• - 'SC"\o 111\ - '\oo r.h 
bl méně jistě (dochytávání) 

cl nejistě (vyražení do nebezp. Zóny) 

21 úspějnost I neúspějnost brankáře při 
útočných činnostech: 

a/ míč získal spoluhráč 

I bl míč získal soupeř 

3/ úspěšnost I neúspěšnost brankáře při 
obranných činnostech (standardnf situace) ... 

a/ úspěšně vyřešené 
bl neúspěšně vyřešené 

4/ prudkost zakončeni: 
a/ slabé 

bl střední 
cl prudké (razantní) 

51 popsání gólu - co mohl/nemohl brankář udělat 
při obdrženém gólu 

1\\\ - St- ~4~\, \\\ \\\ :- lS•k 
h\ - 4'2..&(. ~~. 1\ 2.."5' •I .. 

\ \ 
\'\\ lm\ 

~ : O ( ?> . ob') - Yo CE.\..lT~ G;l- HL/\ '100 <. '-i) , 
2. : 0 ( -\8. :?;,~) - ?i.H-\~VIL/o. \-l"" V'J\..~i\.\~ ~~~\4:~ ·· S--:i"~ 2 ~l2.iA ( \..1) 
2- '\ (2.1 .'-\o) - \J\OC:::\.l~\L.., 'h\ ...... ~~\.. v0\-\.4ť. ..... o S7~W\-\~é, ·~E\> ~~\.l\l,, 

\~.fl.E.M\ .. - 'o\!.. . ~L. i~t.\-lC."E. '-lo-l) ., • 
2.'-l (2~."\'S \,) ·- ~;. .. H)'~ s-7&\...A 2\.\~\.l~ 2. '\1 \'\"1- ~C,.:[\..?C:~"i'Tk\e~ li-J) 
2.. •. l;) ( 41.. "'<~ \•)-- \r\{'~ Íi:\-1..: S~~E.\...i~ \)O 'S~\..\'-( - 'Sov i>iS ~ ?\i'\\.1\2Á \.... .i?É-;" 

~i'E.i:> ~\.lU , S7o\-v'-' \2..;.\Č: - !>U 5~'9-\<.:.,'E. ( \-\ ) 

6/ V čem nejvfce brankář chyboval - zmínění ochybách 
nejčastějšr situace: 

\...,. v• v ' _ . ""~ _ .. 
o·~~ o~~~·~\ -;>Po.\\2-\ '(, SvE-\OVE. E.~ '~~~'\\:>t \ l>í2.i:.S 

~ ' ~ v ~ 

2D2\::>\\..\4."t \IE.L, . A\..1 \ :J'E.'b'E.\..J NaU.\:>t,l-A\- '-'.č.~'LOU C.~~~\J 
.... y \ .... \ 

c' \2.-'"t>v c~~~, \L.\E.\2-E. ~'-( z.u~HE~A'-"ť o""~o2E.\ .. :.. 7i2o 
' - \ S,Vo:h ~\2.A'U'L.U \...iE..~~ ~'1 't'\a'-f VL.\ v "-1~ V\tS:L.EDE.L . . \ 

\-\\2.~\... $E. O\=' E \4 "l. \v \-l , Fo\ \:~ \... • 
71 typologie brankáře (popis) \ 

- ' ,..,. \' \ 
V"u ~E-\2.. <;A~- ~\-\C..E. 2.\t..\.)S~~'-l ~\LA\.l~\2.. t; V~U\~~\<:..\ ~\>AC\ 

\SeM\.)\'(. OU P.. 'E.t1 ~\I v \-l ii: -:l Š\Í\ "'r:Q,::>''JSVE'.H . ]'E.'t-\\) , 

s''-t'- :)"E. VE.\-\~ ~'-''··l'~ _ \..lE."·~' v""'~" ·~6'-ť\Ec~-E" 
..,.. ~, l "''Slt.A~\~,-) cu-a t.JvS.:\\.~ v~ \:X:,~ tso6\..1D~\,-. 

C.E.C\-\- -y,__,, .. \2.., "'t.. "-ll"\<3-~v?\l-:\\C\ ... G:..\..:o~' ~~A\..1 ~~,i.~ - vt:'-\'-a 
~'<CM. V'( c;7;i'-,· ~6.'\:>\ ~e.c... n~ vl{~' ~.-.":),c,., ... ~GC'V~c.\' lc:d-1 . 
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1. poločas 

Čech 

Van Der Sar 
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Čech 

Van Der Sar 
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4.5. Vizitky brankářů na ME 2004 

Jméno: Výška: Váha: Dat.nar.+věk: Stát: 

Petr Čech 197 cm 88 kg 1982 22let Česko 

Van der Sar 197 cm 83 kg 1970 33 let Nizozemí 

Oliver Kahn 188 cm 87kg 1969 35 let Německo 

Alexandrs Kolínko 194cm 89 kg 1975 29let Lotyšsko 

Andreas Isaksson 199cm 88 kg 1981 22let Švédsko 

Zdravko Zdravkov 186cm 86kg 1970 33let Bulharsko 

Thomas Sorensen 195 cm 89kg 1976 28let Dánsko 

Gianlugi Buffon 191 cm 83 kg 1978 26let Itálie 

Pereira Ricardo 188 cm 80 kg 1976 28let Portugalsko 

Antonis Nikopolidis 187 cm 80kg 1971 32let Řecko 

lker Casillas 185 cm 82kg 1981 23 let Španělsko 

Serger Ovcinikov 185 cm 93 kg 1970 33 let Rusko 

Fabien Barthez 183 cm 76 kg 1971 33 let Francie 

David James 194cm 95 kg 1970 33 let Anglie 

JOrg Stiel 180cm 70kg 1968 36let Švýcarsko 

Tomislav Butina 191 cm 86kg 1974 30 let Chorvatsko 

Vjaceslav Malafeev 186 cm 76 kg 1979 25let Rusko 

Jaromír Blažek 188 cm 88 kg 1972 31let Česko 


