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ZÁKLADNÉ SPÔSOBY CHYTANIA STREĽBY V ŠPORTOVEJ 
PRÍPRAVE BRANKÁRA V HÁDZANEJ 

 

Bc. Eva Podhradská, doc. Ján Hianik PhD. 
Katedra hier FTVŠ UK v Bratislave 

 
ABSTRAKT 

 Predmetom tejto  práce je prispieť k rozšíreniu poznatkov osvojenia si základných 
spôsobov chytania streľby v športovej príprave brankárov v hádzanej.  Na splnenie tohto 
cieľa sme pouţili súbor cvičení, ktorý  slúţil pri tréningovom procese, videozáznamy 
a kvalitatívne hodnotenie herného výkonu pomocou 4– stupňovej škály, na ktorý sme 
vytvorili vlastný záznamový hárok.   
Kľúčové slová:  hádzaná, nácvik, chytanie streľby, herný výkon, brankár. 
 

1 VSTUP DO PROBLEMATIKY 
 Hra brankára podľa Packu (1998) má viacero špecifických, osobitých znakov, preto 
i nároky na rozvoj pohybových schopností sú v mnohom odlišné. Predovšetkým chytá 
nohami aj rukami, veľmi často mení polohy (sed, ľah, unoţenie), ale i činnosti (presúvanie 
sa, stavanie sa, skoky, výskoky, vybiehanie, štarty, prihrávky, beh, môţe hrať v poli, strieľať 
góly). Prevaţujú preto u neho pohybové reakcie, výbušná sila nôh a rúk, mrštnosť, ohybnosť 
a rýchlosť pohybu končatín. Herné činnosti brankára delíme na obranné a útočné. 
Charakteristika obranných činností brankára  
Medzi obranné činnosti brankára podľa Zaťkovej (2006) patrí:  

 základné postavenia a pohyb brankára, 

 základné spôsoby chytania, 

 špeciálne spôsoby chytania, 

 zachytávanie protiútoku súpera. 
Základné postavenie a pohyb brankára       
   Brankár stojí podľa Packu (1998) v základnom postavení v strede bránky v miernom 
podrepe rozkročmo, paţe sú v pokrčení upaţmo a dlane vpred. Vzdialenosť chodidiel je 
pribliţne na šírku pliec a vzdialenosť od bránkovej čiary je 60- 100cm. Hmotnosť tela je 
rozloţená na obidvoch nohách, viac na prednej časti. Trup je mierne predklonený, hlava 
vzpriamená a oči sledujú hru.        
 Brankár sa presúva s rozkročením sa na šírku pliec a rukami vo výške hlavy alebo 
pliec. Tyčky pomáhajú brankárovi pri orientácii. Nohy pruţia na bruškách prstov, päty sa 
nedotýkajú zeme. Brankár pri presune neskáče, ale sa v kolenách posúva do strán, ruky má 
vedľa hlavy alebo v polovysokom upaţení (Fritz – Schmidt, 2008).  
 Podľa Feketeho (2007) vysokí brankári vykrývajú rohy bránky aj keď sú postavení 
ďalej od bránkovej čiary. Naopak brankári niţšej postavy by mali byť viac zasunutí. Tieţ 
zdôrazňuje, ţe pri správnom postavení by mali mať napnuté svalstvo dolných končatín, čo je 
základom rýchleho odrazu.   
Základné spôsoby chytania       
 Podľa umiestnenia hovoríme o chytaní vysokých, nízkych a polovysokých lôpt.  
Chytanie vysokých lôpt        
 Vysoké lopty sú lopty, ktoré smerujú do hornej polovice bránky. Brankár ich môţe 
chytiť do dvoch rúk alebo ich vyráţa jednou rukou. Do dvoch rúk chytá menej razantné strely 
a prudké strely zráţa jednou rukou. Dlaň je vystretá a prsty sú roztiahnuté. Pri loptách 
smerujúcich do horných rohov si brankár pomáha odrazom so súhlasnej alebo nesúhlasnej 
nohy. Paţa je v upaţení hore a dlaň je obrátená vpred (Packa, 1998).    
Chytanie nízkych lôpt         
 Nízke lopty smerujú do dolnej časti bránky. Brankár ich môţe chytať odrazom 
z nesúhlasnej nohy prískokom, rozštepom alebo ruka- noha (Packa 1998). Preferovanejšie 
je chytanie spôsobom ruka – noha, pretoţe brankárovi umoţňuje rýchle zaujatie základného 
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postavenia na rozdiel od chytania rozštepom, ktorým síce brankár vykrýva väčší priestor, ale 
má sťaţenú pozíciu na ďalší zákrok (Fekete, 2007).     
Chytanie polovysokých lôpt       
 Polovysoké lopty zasahujú najväčší priestor bránky. Z hľadiska výšky sa delia na dve 
skupiny. Prvou sú lopty smerujúce do výšky 30cm aţ 1m od zeme. Brankár ich kryje 
súčasným pohybom nohy a súhlasnej paţe. Druhou skupinou sú lopty smerujúce vo výške 
pása a pŕs. Tieto lopty chytá brankár väčšinou len rukou (Packa, 1998).   
         

2    CIEĽ A ÚLOHY PRÁCE 
2.1     Cieľ práce         

 Cieľom práce je prispieť k rozšíreniu poznatkov osvojenia si základných spôsobov 
chytania streľby v športovej príprave hádzanárskeho brankára v kategórií mladších ţiakov. 
2.2     Úlohy práce 
Úloha 1            

Zostaviť plán športovej prípravy mladých brankárov. 
Úloha 2            
Navrhnúť súbor cvičení na nácvik základných spôsobov chytania brankára. 
Úloha 3                

Vyhodnotiť zmeny úrovne osvojenia si základných spôsobov chytania brankára. 
 
3.    METODIKA PRÁCE 

3.1 Charakteristika sledovaného súboru    

 Experimentálny súbor tvorili dvaja brankári druţstva mladších ţiakov z HK Slovan  

Tabuľka 1 Charakteristika sledovaného súboru      

Meno 
             
Výška  Hmotnosť  Vek 

 A.O.  143,5 cm    32 kg    10 

 M.P.  147 cm    35 kg    11 

                                     
3.2     Organizácia výskumu        

 Výskum sa uskutočnil v súťaţnom ročníku 2009/ 2010. Výskumu sa zúčastnili dvaja 
brankári mladších ţiakov z HK Slovan Modra. Príprava druţstva trvala 10 týţdňov od 
augusta do októbra, v jednej tréningovej jednotke (90 min) mali brankári vyčlenených 30 aţ 
45 min na špecializovaný tréning. Výskum sme začali v júni nahrávkou štyroch 
videozáznamov a ukončený bol v novembri tieţ nahrávkou štyroch videozáznamov. Výskum 
sa realizoval v hale HK Slovan Modra, ako cvičebné pomôcky sme pouţili napr. prekáţky, 
lopty, kuţele. 

3.3     Metódy získavania výskumných údajov      

 Na splnenie úloh práce sme nahrali osem videozáznamov (štyri pred a štyri po 
príprave).  Na kvalitatívne hodnotenie techniky jednotlivých spôsobov chytania sme vyuţili  
4- stupňovú škálu a záznamový hárok. 
 
3.3.1   PLÁN ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY BRANKÁROV     

  Vytvorili sme plán športovej prípravy brankárov (tab. 2), ktorý je dôleţitý na 
zvyšovanie výkonnosti a osvojovania si základných spôsobov chytania. Predpokladali sme, 
ţe máme k dispozícií halu, pomôcky a vymedzený čas z tréningovej jednotky na individuálny 
brankársky tréning. 
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Tabuľka 2  Plán športovej prípravy brankárov 

MC 1  TJ 1  Prípravné cvičenia, koordinačné cvičenia 

   TJ 2  Prípravné cvičenia 

   TJ 1  Chytanie nízkych lôpt 

MC 2  TJ 2  Prípravné cvičenia, koordinačné cvičenia 

   TJ 3  Chytanie polovysokých lôpt 

MC 3  TJ 1  Prípravné cvičenia, koordinačné cvičenia 

   TJ 2  Chytanie vysokých lôpt 

   TJ 1  Prípravné cvičenia, koordinačné cvičenia 

MC 4  TJ 2  Chytanie nízkych lôpt 

   TJ 3  Prípravné cvičenia 

MC 5  TJ 1  Chytanie polovysokých lôpt 

   TJ 2  Prípravné cvičenia, koordinačné cvičenia 

   TJ 1  Chytanie vysokých lôpt 

MC 6  TJ 2  Prípravné cvičenia, koordinačné cvičenia 

   TJ 3  Chytanie nízkych lôpt 

MC 7  TJ 1  Prípravné cvičenia, koordinačné cvičenia 

   TJ 2  Chytanie polovysokých lôpt 

   TJ 1  Prípravné cvičenia, koordinačné cvičenia 

MC 8  TJ 2  Chytanie vysokých lôpt 

   TJ 3  Prípravné cvičenia 

MC 9  TJ 1  Chytanie nízkych lôpt 

   TJ 2  Prípravné cvičenia, koordinačné cvičenia 

   TJ 1 Chytanie polovysokých lôpt 

MC 10  TJ 2  Prípravné cvičenia, koordinačné cvičenia 

   TJ 3  Chytanie vysokých lôpt 

 

3.3.2    SÚBOR NA NÁCVIK ZÁKLADNÝCH SPÔSOBOV CHYTANIA STREĽBY 

 Pri nácviku herných činností sa brankár učí novú, neznámu činnosť. Na začiatku 
nácviku by mali byť optimálne, zjednodušené podmienky, ktoré nezodpovedajú podmienkam 
hry. Výsledkom nácviku by mala byť zvládnutá a stabilizovaná pohybová činnosť. Nácvik 
povaţujeme za ukončený, keď brankár má hernú činnosť čiastočne zautomatizovanú a je 
schopný sústrediť sa aj na iné úlohy, ako napríklad na taktické riešenie situácie (Zapletalová, 
2004).Na nácvik základných spôsobov chytania sme pouţili podľa Packu (1998) nasledovné 
cvičenia: 

1.  dvaja brankári si kopú loptu vnútorným priehlavkom, 

- striedavo  ľavá,  pravá noha, ruky upaţené pokrčmo, 
-  20 opakovaní, 
- zameranie: chytanie nízkych lôpt. 
2. zo základného postavenia drep a z toho chytanie, 
- striedavo v pravo, v ľavo nízke lopty, 
- 6 opakovaní, 
- zameranie: chytanie nízkych lôpt. 
3. zo základného postavenia chytanie dolných lôpt, 
- striedavo pravo a  ľavo dole, 
- 10 opakovaní, 
- zameranie: chytanie nízkych lôpt. 
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4. chytanie ruka – noha, 

- striedavo v pravo a ľavo, 
- 6 opakovaní, 
- zameranie: chytanie polovysokých lôpt. 
5. zo základného postavenia chytanie polovysokých lôpt len rukami, 
- striedavo v pravo a ľavo, 
- 10 opakovaní, 
- zameranie: chytanie polovysokých lôpt. 
6. brankár má ruky za chrbtom a chytá stredné lopty len nohami, 
- striedavo pravá, ľavá, 
- 6 opakovaní, 
- zameranie: chytanie polovysokých lôpt. 
7. brankár v sede, môţe ísť aj do ľahu na chrbte, chytá prudkú loptu do dvoch rúk, 

- 10 opakovaní, 
- zameranie: chytanie vysokých lôpt. 
8. zo základného postavenia chytanie vysokých lôpt, 
- striedavo v pravo a ľavo , 
- 10 opakovaní, 
- zameranie: chytanie vysokých lôpt. 
9. zo základného postavenia ide brankár do drepu a z toho chytá vysoké lopty, 
- striedavo v pravo a ľavo, 
- 6 opakovaní, 
- zameranie: chytanie vysokých lôpt. 
10. zo základného postavenia imitácia chytania,  

- striedavo dolné , stredné, horné rohy, 
- 4x dole, 4x stred, 4x hore, 
- zameranie: nácvik stavania sa a premiestňovania sa. 
11. chytanie lôpt zo základného postavenia , 
- striedavo, horné, stredné, dolné rohy, 
- 4x dole, 4x stred, 4x hore, 
- zameranie: nácvik stavania sa a premiestňovania sa. 
12. brankár zo základného postavenia vybieha na čiaru 6m kde sa dotkne lopty a chytá 

„lob“, 
- 6 opakovaní, 

- zameranie: nácvik stavania sa a premiestňovania sa.  
 

Mladí brankári si v príprave osvojovali základné spôsoby chytania a preto sme pouţili aj 
cvičenia na rozvoj koordinačných schopností: 

13. brankár je v sede rozkročnom, ruky má poloţené na kolenách. Tréner stojí za 
brankárom, spúšťa loptu z vystretých rúk ponad brankára a brankár sa snaţí loptu 
chytiť. 

- 10 opakovaní, 
- zameranie: reakčná schopnosť. 
14. brankár je otočení chrbtom k ihrisku , na signál sa čo najrýchlejšie otáča (striedavo do 

pravá, do ľavá) a snaţí sa chytiť loptu, 

- 8 opakovaní, 
- zameranie: reakčná schopnosť. 
15. rôzne variácie cvičení (vedenie lopty, ţonglovanie) s dvomi, tromi loptami, tenisovými 

loptičkami  
- 8-12 opakovaní, 
- zameranie: kinesteticko – diferenciačná schopnosť. 
16. brankár má loptu, ktorú si vyhodí do výšky, sed alebo ľah – vztyk a chytá loptu, 
- 8 opakovaní, 
- zameranie: kinesteticko – diferenciačná schopnosť. 
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Cvičenia opakujeme v dvoch – troch sériach, pri nízkej – strednej intenzite. 
 
3.3.3  HODNOTENIE ZÁKLADNÝCH SPÔSOBOV CHYTANIA BRANKÁROV  
 Pri hodnotení herného výkonu sa snaţíme získať o sledovanom objekte (druţstve, 
jednotlivcovi) diagnostické údaje. Pozornosť najčastejšie zameriavame na realizáciu herných 
činností v zápase. Hodnotenie môţeme vykonávať rôznymi spôsobmi. Vzhľadom na to, ţe 
u mladých brankárov nie je vhodné hodnotiť ich herný výkon   chytania percentuálne, vytvorili  
sme na hodnotenie ich techniky chytania      4- stupňovú škálu, v ktorej 1 bod predstavuje 
technicky najkvalitnejšie vykonaný pohyb pri chytaní lopty a 4 body predstavujú technicky 
najniţšiu kvalitu pohybu.  

4- stupňová škála hodnotenia základných spôsobov chytania brankára: 
1 bod – brankár vykonal pohyb technicky správne a nedostal gól, 
2 body – brankár vykonal pohyb technicky správne, ale dostal gól, 
3 body -  brankár vykonal pohyb technicky nesprávne, ale nedostal gól, 
4 body – brankár vykonal pohyb technicky nesprávne a dostal gól.   
          

V záznamových hárkoch  sú hodnotené štyri zápasy pred prípravou a štyri zápasy po 
príprave. V hárku evidujeme meno brankára, hodnotenie techniky chytania a priestor, do 
ktorého lopta smerovala (obrázok 1).  

 

3.4 Metódy spracovania a vyhodnocovania údajov     Pri 

vyhodnotení získaných údajov sme v práci pouţili základné charakteristiky matematickej 
štatistiky. Pri analýze štatistických údajov sme vyţili metódy logickej a vecnej analýzy 
a syntézy. 
 

4.    VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 
4.1     Vyhodnotenie športovej prípravy brankárov    
 Celkové vyhodnotenie športovej prípravy mladých brankárov je pre porovnanie 
znázornené ako plán športovej prípravy ( tab. 3).  
 
Tabuľka 3  Skutočnosť plánu športovej prípravy brankárov   

MC 1  TJ 1  Prípravné cvičenia, koordinačné cvičenia- mimo haly 

   TJ 2  Prípravné cvičenia- mimo haly 

   TJ 1  Cvičenia: 1, 3,10; čas – 30 minút 

MC 2  TJ 2  Prípravné cvičenia, koordinačné cvičenia 

   TJ 3  Cvičenia: 4, 5, 10; čas – 45 minút 

MC 3  TJ 1  Turnaj  

   TJ 2  Turnaj  

   TJ 1  Prípravné cvičenia, koordinačné cvičenia 

MC 4  TJ 2  Cvičenia: 1, 2, 3, 10; čas – 45minút 

   TJ 3  Prípravné cvičenia 

MC 5  TJ 1  Cvičenia: 4, 5, 6; čas – 30 minút  

   TJ 2  Prípravné cvičenia, koordinačné cvičenia 

   TJ 1  Cvičenia: 7, 8, 10, 12; čas – 45 minút 

MC 6  TJ 2  Prípravné cvičenia, koordinačné cvičenia 

   TJ 3  Cvičenia: 2, 3, 10, 11; čas – 45 minút 

MC 7  TJ 1  Prípravné cvičenia, koordinačné cvičenia 
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   TJ 2  Cvičenia: 4, 5, 6; čas – 30 minút 

   TJ 1  Prípravné cvičenia, koordinačné cvičenia 

MC 8  TJ 2  Cvičenia: 7, 8, 9, 12; čas – 45 minút 

   TJ 3  Prípravné cvičenia 

MC 9  TJ 1  Cvičenia: 1, 2, 10, 11; čas – 45 minút 

   TJ 2  Prípravné cvičenia, koordinačné cvičenia 

   TJ 1  Cvičenia: 4, 5, 11; čas 30 minút 

MC 10  TJ 2  Prípravné cvičenia, koordinačné cvičenia 

   TJ 3  Cvičenia: 7, 8, 11, 12; čas – 45 minút 

 
Na základe údajov v tabuľke 3 môţeme konštatovať, ţe plán prípravy brankárov bol 

takmer  splnený. Z plánovaných 25 tréningových jednotiek bolo uskutočnených 23 
tréningových jednotiek. S odstupom času môţeme zhodnotiť, ţe brankári sa na svoj mladý 
vek disciplinovane zúčastňovali tréningových jednotiek a plnili všetky úlohy. Dochádzka A.O. 
bola splnená na 80% a dochádzka M. P. bola splnená na 90%.  
 
4.2    Vyhodnotenie súboru cvičení      
 Aplikované  cvičenia, ktoré sme pouţili, nám mali slúţiť na nácvik základných 
spôsobov  chytania brankára v hádzanej. Zistili sme, ţe brankári mali problém pri cvičeniach 
číslo 8 a 9, ktoré boli zamerané na chytanie vysokých lôpt, čo bolo spôsobené ich výškou 
a problémy sme zaznamenali aj pri koordinačných cvičeniach číslo 15 a 16. Mladých 
brankárov najviac bavili cvičenia číslo 1, 12 a 14. Pri realizácií ostatných cvičení sme neboli 
väčšie problémy. Dôleţité bolo, ţe sme cvičenia často menili, vyuţívali hravé formy a, 
mladých brankárov často chválili . Pri vykonávaní dlhšie trvajúceho cvičenia by ich cvičenia 
mohli omrzieť, stratili by koncentráciu a boli by znechutení z tréningu.  
 
4.3     Vyhodnotenie zmien úrovne osvojenia si základných spôsobov chytania 

Hráči druţstva z Modry B, v ktorom chytajú sledovaní brankári odohrali zápasy pred 
prípravou a po príprave  proti ŠKP Bratislava, Modra A , Malacky a Pezinok.  V obrázkoch   
2, 3 a 4 je hodnotená úspešnosť zásahov brankárov pri chytaní nízkych, polovysokých 
a vysokých lôpt v sledovaných zápasoch pred a po príprave. V obrázku 5 je hodnotená 
úspešnosť zásahov brankára A.O. podľa 4- stupňovej škály hodnotenia v zápasoch pred 
a po prípravou a v obrázku 6 je hodnotená úspešnosť brankára M.P. podľa 4- stupňovej 
škály v zápasoch pred a po prípravou. 

 
Obrázok 2 Úspešnosť zásahov brankárov pri chytaní nízkych lôpt v zápasoch pred a po 
príprave 
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Obrázok 3 Úspešnosť zásahov brankárov pri chytaní polovysokých lôpt v zápasoch pred 

a po príprave 
 

 
 
Obrázok 4 Úspešnosť zásahov brankárov pri chytaní vysokých lôpt v zápasoch pred a po 
  príprave 
 

Pri porovnaní úspešnosti chytania brankárov nízkych, polovysokých a vysokých lôpt 
môţeme konštatovať, ţe u oboch brankárov nastalo zlepšenie. Brankár A.O. vykonával pred 
prípravou technicky správne pohyby za 1 a 2 body 41% a  po príprave 72%. Technicky 
nesprávne pohyby za 3 a 4 body vykonával pred prípravou 59% a po príprave 28%. Brankár 
M.P. vykonával pred prípravou technicky správnych pohybov za 1 a 2 body 52% a po 
príprave 70%. Technicky nesprávnych pohybov za 3 a 4 body vykonával pred prípravou 48% 
a po príprave 30%. 
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5.   Záver            
  Zistili sme, ţe brankár A.O. v štyroch sledovaných zápasoch pred prípravou 
vykonával 59% technicky nesprávnych pohybov a brankár M. P. 48%. Po príprave mal 
brankár A.O. v štyroch sledovaných zápasoch 28% technicky nesprávnych pohybov 
a brankár M. P. 30%. Na základe týchto výsledkov môţeme konštatovať, ţe u oboch 
brankárov došlo k  zlepšeniu. Chyby, ktoré brankári vykonávali pri chytaní nízkych, 
polovysokých a vysokých lôpt boli nevytočené špičky smerom von, nepritiahnutá ruka 
k nohe, chytanie vysokých lôpt bez odrazu, v pokrčených kolenách, základný postoj na 
celých chodidlách, nespevnené horné končatiny. Niektoré  nedostatky sa nám počas 
prípravy podarilo odstrániť, ale niektoré chyby brankárom ostali. Bolo to spôsobené aj tým, 
ţe príprava netrvala dostatočne dlho na odstránenie všetkých chýb a vekom brankárov.  
Väčšie zlepšenie sme zaznamenali u brankára A.O, u ktorého bolo zlepšenie o 31% 
a u brankára M.P o 18%.  
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5.2 ODPORÚČANIE PRE VEDNÝ ODBOR 

Do ďalších výskumov s podobnou tematikou je potrebné vyzdvihnúť odporúčanie 
väčšej experimentálnej skupiny. Zaujímavejšie úspechy v podobe konkrétnejších 
výsledkov by mohol poskytnúť i intraindividuálny výskum. Ďalej je dôleţité hľadať nové, 
moţno citlivejšie diagnostické metódy. V neposlednom rade by nemala ostať bokom ani 
snaha o prepojenie odboru športovej edukológie s rehabilitačnými odbormi. 
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