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snímek nA TITULní sTRAnĚ
Mistrovství světa v Brazílii se skvělými zápasy, krásnými góly a úžasnou atmosférou bylo slavnostně 
zahájeno 12. června v Sao Paulu.
 Foto: ČTK

mistrovství světa v Brazílii vstoupilo do své 
závěrečné části a my budeme již brzy znát nového 
vládce světového fotbalu. Přesto mi dovolte malé 
zamyšlení za fotbalovou sezónou 2013–14, končí 
éra Gambrinus ligy a začne nová éra – Synot ligy, 
které má za cíl připomenout a zdůraznit několik 
vybraných aspektů, které se netýkají jen naší prvo-
ligové soutěže, ale souvisejí s fotbalovým hnutím 
vůbec, respektive i s činností naší UČFT.

Dramatičnost a kvalita soutěžního fotbalu vy-
žadují nejen potřebnou atraktivnost a kvalitu, ale 
také potřebnou férovost a transparentnost. Jinak už 
nepůjde o vrcholový fotbal, který se všude na světě 
hraje stejně jako u nás především pro diváky!

Bohužel byla v první lize také utkání, ve kterých 
se vyskytly velké problémy s některými neukázně-
nými fanoušky. Například letošní utkání Baníku se 
Spartou nebo derby Sparta – Slavia ukázala, že pro-
blematice bezpečnosti a vulgárnosti na stadionech 
se musí okamžitě věnovat fundovaná a komplexní 
pozornost.

Myslím, že i z hlediska trenérské profese je 
opravdu velmi důležité, aby se naslouchalo maso-
vému volání našich (nejen fanatických) fanoušků: 
„Český fotbal pro fanoušky!“

Pokud totiž budou prvoligová a reprezentační 
utkání před plnými stadiony, bude zřejmé, že fotbal 
hrajeme a děláme dobře, tedy i v trenérské oblasti 
– přípravou a vzděláváním trenérů počínaje a vy-
sokou úrovní odborné práce v konkrétní praxi a se 
zohledněním kritérií fair-play konče.

A všude, kde profesionální fotbalové kluby mají 
jen minimální návštěvy, by měli zodpovědní lidé 
(majitelé, funkcionáři, trenéři, sponzoři atd.) vel-
mi rychle změnit strategii. Čili neorientovat se jen 
na výsledky na hřišti, ale i na atmosféru na stadionu 
a na celkové pozitivní soužití s místní/regionální 
komunitou, a to opravdu v širším celospolečenském 
smyslu. Zkrátka, ani prvoligový a reprezentační 
fotbal nelze „pěstovat ve skleníku“ !

Jsem rád, že v uplynulé sezóně 2013–14 se úsilí 
o prosazování pozitivních změn daří také v rámci 
naší UČFT, která se právně osamostatnila a je jako 
profesní spolek řádným členem a emancipovaným 
partnerem FAČR. Zvláště vznik tzv. elitního fóra 
v rámci UČFT a především spolupráce s technic-
kým ředitelem a manažerem reprezentačního týmu 
D. Fitzelem a novým hlavním trenérem reprezen-
tačního A-mužstva P. Vrbou přináší nejen nové na-
děje, ale především nové praktické impulzy.

Řídicí výbor a celé prezídium UČFT v čele 
s V. Ličkou burcuje k dalším novým aktivitám, resp. 
k novým přístupům. A to nejen v rámci licenčního 
trenérského vzdělávání a doškolování, které je nyní 
v gesci A. Plachého, ale i v rámci nových vzděláva-
cích programů a projektů tzv. přímo v terénu, tedy 
v regionech. To je opravdu plodná a stále populár-
nější cesta, která se osvědčila v zahraničí a kterou 
u nás nyní úspěšně ukazují takové trenérské osob-
nosti jako právě V. Lička, J. Csaplár, L. Procházka 
a další. Propojení vysoké teoretické odbornosti se 
špičkovými praktickými ukázkami a také s motivač-

ními diskuzemi posou-
vají k vyšší výkonnosti 
a k větší efektivnosti tre-
nérské práce nejen v pro-
fesionálních a polopro-
fesionálních klubech, ale 
i v klubech masového 
a mládežnického fotba-
lu. To má opravdu strategický přínos nejen pro další 
rozvoj UČFT, ale i celého našeho fotbalu.

Podobně pozitivní přínosy mají i další platformy, 
kterými UČFT komunikuje a kooperuje se svými 
členy a s trenérskými a manažerskými kolegy v tu-
zemsku i v zahraničí (zvláště na Slovensku), tradičně 
k nim patří náš časopis Fotbal a trénink, který úspěš-
ně zvládl přechod na elektronickou podobu (v tiš-
těné podobě se i letos intenzivně připravuje jedno 
tištěné číslo na září – Fotbal a trénink SPECIÁL). 
Pokračujeme v diskuzních fórech s našimi a slo-
venskými top trenéry, která se konají před utkáními 
reprezentačního mužstva. Podobně jsme uspořádali 
debatní křeslo pro hosta také u příležitosti valné hro-
mady UČFT, kde jsme diskutovali s reprezentačním 
trenérem P. Vrbou a manažerem D. Fitzelem. 

Škoda jen, že stále ještě tzv. na plné obrátky 
nejede web UČFT www.top-fotbal.cz, kde přes 
vynaložené úsilí stále existují rezervy jak z hlediska 
četnosti a aktuálnosti uveřejňovaných informací, 
tak z hlediska tématických priorit a metod jejich 
prezentace pro naše členy a pro odbornou veřejnost 
vůbec.

Na druhé straně je symbolické, že dosahova-
né první výsledky související s aktivizací UČFT 
k prosazení inovací v činnosti UČFT se začínají 
projevovat právě v roce, kdy si UČFT připomíná 
své 20. výročí založení. K tomuto výročí ve spo-
lupráci s FAČR připravuje samostatný program, 
o kterém budeme podrobněji informovat na našich 
webových stránkách.

Probíhající fotbalové mistrovství světa v Brazílii 
přináší pro naše fotbalové trenéry spoustu nových 
poznatků. Vždyť už i samotná příprava jednotli-
vých reprezentačních výběrů byla velmi inspira-
tivní také pro naše trenéry (nejen reprezentačních 
týmů). I proto UČFT tak jako při minulých evrop-
ských a světových šampionátech věnuje velkou 
pozornost odbornému sledování, třebaže to není 
jako dříve formou vyslání skupiny pozorovatelů 
přímo do místa dění. Věřím, že moderní technolo-
gie a kvalifikace našich expertů přispějí k tradičně 
kvalitnímu zpracování závěrů z pozorování MS, 
které budou využitelné pro naše fotbalové trenéry 
na všech úrovních. Jsem přesvědčen, že se všich-
ni těšíte nejen na sportovní zážitky, ale i na nové 
poznatky z MS 2014 v Brazílii a že i za redakční 
radu a všechny čtenáře časopisu Fotbal a trénink 
mohu předem poděkovat skupině velmi zkušených 
pozorovatelů, která MS monitoruje a již průběž-
ně analyzuje ve složení: M. Buzek, L. Procházka, 
M. Jirkal, P. Malura a V. Lička. 

JUDr. Ladislav Valášek
viceprezident UČFT
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Rozhovor s Pavlem Vrbou a Dušanem Fitzelem

S  jakou vizí  jste přišli k ná-
rodnímu týmu? 

Dušan Fitzel: „Vize jsou 
rozdělené na dvě části. Ta první je 
organizačně-manažerská, za tu jsem 
odpovědný já. Druhá je sportovní, za 
kterou nese odpovědnost Pavel.“

Začněme organizační částí. 
Fitzel: „Už dlouho se v Česku ba-

víme o tom, aby všechno fungovalo 
profesionálně. Ale v mnoha případech 
jsou to jen řeči. My se snažíme o činy. 
Já se patnáct let pohybuji na evropské 
fotbalové úrovni, pracuji pro UEFA, 
takže jsem získal zkušenosti a chceme 
je zavést do chodu reprezentace. Aby 
byla jasně stanovená pravidla. Aby 
hráči jasně věděli, co si mohou, či 
nemohou dovolit, co po nich budeme 
chtít a naopak, na co mají nárok.“

Co už jste v tomhle směru stihli 
udělat?

Fitzel: „Zjišťovali jsme informa-
ce, jak reprezentace fungovala dříve, 
v čem vidí hráči problémy a co by-
chom mohli zlepšit. Protože někteří 
z hráčů hrají ve velkých klubech 
a my chceme fungování reprezentace 
přiblížit tomu, jak to funguje právě ve 
špičkových evropských klubech. To je 
začátek naší cesty.“

Pavel Vrba: „K organizaci bych 
ještě doplnil můj pohled. Existuje 
velká podpora fotbalové asociace, 
ale bohužel ne té špičky, ale spíš 
kvantity. Asociace podporuje hodně 
dorosteneckých mužstev, ale kvali-
ta se trošku vytrácí. Osobně bych to 
udělal opačně. Podporoval bych kvan-
titu v žákovských mužstvech, protože 
základna dole by měla být velká. Ale 
potom už bychom se měli zaměřit 
na kvalitu. Jestli to uděláme formou 
národních akademií nebo tak, že se 

vybere šest, osm dorosteneckých top 
mužstev a do nich se všechno soustře-
dí, to už je otázka následné diskuse. 
Klíčovou myšlenkou je soustředit nej-
talentovanější hráče a vychovávat je 
pro vrcholový fotbal.“

Teď je to podle vás rozmělněné?
Vrba: „Ano. A spousta mužstev 

toho systému zneužívá. Měli bychom 
se zamyslet, jestli chceme podporo-
vat masovost, nebo vrcholový fotbal. 
Znova opakuji: u žáků mi podpora 
masovosti nevadí. V téhle kategorii 
ať je co nejširší základna. Ale u doros-
teneckých mužstev bychom se měli 
víc soustředit na kvalitu. Aby ti nej-
talentovanější dostali kvalitní trenéry 
a dobré podmínky.“

Řídíte  ze  své  pozice  celou 
reprezentační  pyramidu?  Nebo 
k tomu nemáte pravomoci?

Fitzel: „Já se o to snažím od té 
doby, co jsem se stal technickým ředi-
telem fotbalové asociace. Už se uděla-
lo hodně změn, byť o nich veřejnost 
moc neví, protože se o ně média moc 
nezajímají. Za pět let se toho změnilo 
opravdu moc. Je to nutné, zahraničí nás 
totiž výrazně předběhlo. I díky tomu, 
o čem mluvil Pavel. My jsme neměli 
fotbalovou pyramidu, byl to sloupec, 
který se táhl od žáků až po dorost. 
Kdežto venku výchova s postupem 
věku spěje ke kvalitě. Už i v zemích, 
jako je Belgie, Švýcarsko, Rakousko. 
Všechny nás přeskočily. Proč? Protože 
postupují ve výchově od kvantity ke 
kvalitě. To je cesta, kterou jsme si před 
pěti lety vybrali i my.“

Jak konkrétně se to projevilo?
Fitzel: „Začali jsme dětem dávat 

malé formy fotbalu. Zápasy týmů 4+1, 
5+1, 7+1. Aby si kluci víc zahráli, 

měli víc doteků s míčem, víc situací 
před brankami. Snažili jsme se v po-
dobném duchu zavést i sportovní fot-
balová centra, ale tam jsme narazili.“

Na co?
Fitzel: „Stalo se z toho politikum 

a nebyl zájem posouvat to v kvalitě. 
Teď je naším úkolem vytvořit systém 
výchovy, který by se ještě víc přib-
ližoval systému výchovy mladých 
Belgičanů, Rakušanů nebo Švýcarů. 
Už se to rozpracovává a věřím, že 
u vedení fotbalové asociace získáme 
podporu.“

Chcete  mít  dohled  nad  tím, 
jaký  fotbal budou hrát mládež-
nické reprezentační celky? Aby 
i ty hrály podle stejných not jako 
A-tým?

Vrba: „Zatím jsem mapoval terén. 
Viděl jsem několikrát v akci sedm-
náctku. Byl jsem i na mládežnickém 
reprezentačním turnaji na Slovensku. 
Sledoval jsem jednadvacítku. Dívám 
se, jakým způsobem hrají. Nyní by-
chom si měli říct, jakým způsobem 
bychom chtěli na úrovni všech repre-
zentací hrát. Na druhou stranu já ne-
jsem ten, který by kolegům trenérům 
určoval: To musíš a tamto nesmíš. Sa-
mozřejmě máme představu o tom, co 
bychom chtěli ve hře mládežnických 
reprezentací u jednotlivých kategorií 
vidět a kam by se to mělo posouvat. 
Rozhodně však věříme trenérům, 
kteří u mužstev budou pracovat. Měli 
by však mít stejné fotbalové myšlení 
jako my. Neměl by každý hrát něco 
jiného a zajímat se jen o svoji kate-
gorii. Naopak!“

Jak toho chcete dosáhnout?
Vrba: „Chceme toho dosáhnout 

ještě větším zprofesionalizováním re-

alizačních týmů. Tím, že by bylo šest 
až sedm profesionálních trenérů mlá-
deže, kteří by se u reprezentačních 
kategorií točili. Nebude to o jednom 
mužstvu, ale o dvou mužstvech. Také 
to bude o kontrole středisek. Chceme, 
aby trenéři se stejným myšlením, jaké 
máme my, ovlivňovali nejen své týmy, 
ale právě i fotbalová centra. Takže – 
žádné příkazy, spíš forma diskuse 
a postupného ovlivňování.“

Jak byste chtěl, aby české re-
prezentace hrály?

Vrba: „Fotbal dnes spěje k rych-
lostním typům hráčů a technickému 
fotbalu. Před pěti lety byla inspirací 
pro všechny Barcelona, která válco-
vala konkurenci tiki-taka fotbalem, 
ale dnes už jsou na tenhle styl hry 
soupeři lépe připravení. Naopak se 
derou vpřed Bayern Mnichov, Real 
Madrid nebo Atlético Madrid. Fotbal 
se tedy neustále vyvíjí a je vidět, že 
jenom jedním způsobem hry deset, 
patnáct let vyhrávat nelze. Způsob hry 
se musí měnit. A my se tomu musíme 
přizpůsobit.“

Co to znamená?
Vrba: „Základní pravidla a princi-

py hry chceme shromáždit v manuálu. 
Aby hráči s předpoklady krajních ob-
ránců nehráli stopery a naopak. Tím-
hle se sice dá krátkodobě něco vyřešit, 
ale my chceme dlouhodobá řešení.“

Fitzel: „Proto chceme jít ces-
tou profesionálních trenérů a tahle 
myšlenka už je asociací schválená. 
Kondiční trenéři už jsou profíci, 
trenéři brankářů taky… Tito trenéři 
budou propojení naší filozofií, naším 
způsobem výběru hráčů. Musíme si 
jasně říct, že doteď jsme úspěchů na 
hřišti dosahovali hlavně týmovou tak-
tikou, ale pokud se chceme posunout 

Necelý půlrok stojí v čele národního A-týmu. Dušan Fitzel coby manažer, 
Pavel Vrba jako hlavní trenér. Oba však nezaměřují pozornost jen na špičku 
ledovce. Naopak – chtějí dát jednotný směr celé reprezentační pyramidě. 
Co přesně chystají? A co už stihli udělat?

Český fotbal potřebuje přejít 
od kvantity ke kvalitě
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Narozen: 6. prosince 1963

Hráčská kariéra: Přerov (1973-79), Baník Ostrava (1979-81), Prostějov (1981-82), Cheb (1982-84), 
Baník Ostrava (1984-85), Havířov (1985-93), Přerov (1993-94)

Trenérská kariéra: Přerov (1994-96), Baník Ostrava (1996-2004 asistent, květen 2003 hlavní trenér), reprezentace ČR 
do 20 let (2003), Púchov (2004-06), Žilina (2006-08), reprezentace Slovenska (2006-07 asistent), Plzeň (2008-13).

Trenérská bilance v české lize: 162 zápasů, 95 výher, 40 remíz, 27 proher

Největší úspěchy (jako hlavní trenér): 2x mistr české ligy (2011, 2013), vítěz Poháru ČMFS 2010, 2x postup 
do základní skupiny LM (2011, 2013), osmifinále Evropské ligy (2012), mistr slovenské ligy (2007), 3x vítěz české 
ankety Trenér roku (2010-2012)

Zajímavost: v říjnu 2013 se stal se 152 zápasy rekordmanem nejvyšší soutěže v počtu odkoučovaných ligových 
zápasů v jednom klubu za sebou.

Pavel Vrba

z evropského průměru, ve kterém 
momentálně jsme, výš, musíme se 
zaměřit na konkrétního hráče a po-
sunout ho nahoru v technické kva-
litě. A také z hlediska individuální 
taktiky! Ne týmové, ale individuální! 
Proto chceme v manuálu vymezit, co 
by měli hráči na jednotlivých postech 
zvládat. Prostě si ujasnit, co by měl 
umět pravý bek, co by měl umět střed-
ní obránce, střední záložník a útočník. 
O tomhle chceme diskutovat a na zá-
kladě toho vytvořit jednotnou filozofii 
reprezentačního oddělení. A pak bu-
deme po všech chtít, aby tyhle prin-
cipy dodržovali, pokud chtějí v repre-
zentačním úseku pracovat.“

V jakém stavu tvorby filozofie 
a principů se aktuálně nacházíte?

Fitzel: „Jsme zhruba v polovině. 
Dali jsme dohromady už strukturu, 
která by měla být teď schválena vý-
konným výborem fotbalové asocia-
ce. Od nové sezony už budeme podle 
této filozofie pracovat. K tomu už jsou 
různé podpůrné prostředky.“

Jaké například?
Fitzel: „Třeba webové rozhraní, 

pomocí něhož budeme propojení 
s hráči, jejich kluby, kondičními tre-
néry, lékaři… Jde o věci, které už jsou 
v běhu, i když veřejnost o nich neví.“

Vrba: „V první fázi si musíme 
určit pravidla a musí nám je vedení 
asociace schválit. Až se tak stane, za-
čne například mnohem větší kontrola 
sportovní center. Ale musíme působit 
i na prvoligové a druholigové týmy, 
aby i ty dodržovaly daná pravidla. Pak 
se to rozšíří dál a dál. Naším cílem je, 
aby hráči, kteří budou reprezentovat, 
byli i v klubech vedeni k tomu, co 
chceme my. Ale nejdřív k tomu mu-
síme dostat mandát od výkonného 
výboru. Až pak můžou nastat změny. 
V tuto chvíli jde jen o naši představu. 
Doufám, že skutky přijdou v brzké 
době.“

Němci mají přesně vymezené 
stěžejní  principy  pro  obrannou 
i útočnou fázi pro všechny repre-
zentační  celky.  Plánujete  tedy 
něco podobného?

Fitzel: „Debatujeme, jak tohle 
uchopit. Protože to není jednodu-
ché… Znám se s mnoha technickými 
řediteli fotbalových svazů po světě 
a ve finále je v náhledu na tuhle věc 
rozpor. Angličané říkají: My bude-
me hrát 4-3-3, protože nám to vy-
šlo z analýzy Ligy mistrů a dalších 
vrcholných soutěží. Francouzi zase 
namítají: Když budete hrát od začátku 
jeden systém, jeden způsob hry, kde 
je potom kreativita? Fotbal se přece 
pořád vyvíjí. A teď, kterou cestou se 
máme vydat my? Máme striktně určit 
způsob hry, nebo necháme kreativitu 

trenérům? I ve vztahu k hráčům, kte-
ré máme k dispozici. Náš výběr totiž 
není tak široký jako třeba v Anglii.“

Jak tohle dilema rozlousknete?
Fitzel: „Chceme hrát útočný fot-

bal? Ano. Chceme hrát kreativní fot-
bal? Ano. Máme k tomu hráče? Ne-
máme. Tak co musíme udělat pro to, 
abychom je měli. V tomhle duchu už 

tvoříme manuál. Polopaticky je v něm 
řečeno, jak by měli trenéři i rodiče 
hráče vést. Aby to nebylo příkazovou 
metodou, ale objevováním. Abychom 
vychovávali hráče, kteří se budou 
schopni sami na hřišti rozhodovat. 
Teď máme trenéry, kteří řeknou: Bude 
to takhle a hotovo. Ale z těch kluků 
jsou pak roboti. To nechceme a už na 
tom tři roky pracujeme. Jenže máme 

problém přesvědčit trenéry a rodiče, 
že tohle je správná cesta.“

Vrba: „Každá věková kategorie 
by měla mít manuál na to, jaké do-
vednosti by se v ní měli učit a naučit. 
Zkrátka na co se víc zaměřit v osmi 
letech, na co v devíti, od jakého věku 
se věnovat víc taktice. Někdy mi 
připadá, že žáci se věnují taktice víc 
než dorostenci. Když jsem dělal mlá-
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dež v Baníku, trénovali jsme s žáky 
strašně moc podle Coervera. Pak jsem 
přišel k ostravskému áčku. Zatímco 
ti, co prošli mládežnickou výchovou 
na Bazalech, s tím neměli problémy, 
zbytek s tím měl obrovský problém. 
První tři měsíce Coerverova cvičení 
nesnášely. Pak je zvládli a už je to 
bavilo. Tohle by se mělo do českého 
fotbalu vrátit. Aby hráči byli technic-
ky na vyšší úrovni. Tím by se zlepšila 
technická úroveň celé ligy. Přiznejme 
si, že někteří prvoligoví hráči nejsou 
na takové technické úrovni, na které 
bychom je chtěli mít.“

Mohl  byste  přiblížit  základ-
ní principy hry reprezentačního 
A-celku?

Vrba: „Je to jednoduché. Podí-
vejte se na hru Viktorie Plzeň v po-
sledních čtyřech letech a ta pravidla 
se nemění.“

Jaká kritéria máte při výběru 
hráčů pro reprezentaci?

Vrba: „Teď se snažím spíš hráče 
poznat. Protože doufám, že mám půl 
roku na to, abych zmapoval, kteří hrá-
či do širšího reprezentačního kádru 
patří a kteří ne. Nejdůležitější ale 
je charakter. Pak k tomu přistupují 
schopnosti, dovednosti, umění rea-
govat na situace, které vznikají. Osu 

týmu už mám v hlavě, ale jsou tam 
hráči, kteří mě ještě musí přesvěd-
čit. Musíme taky vycházet z toho, 
co máme. Generace Nedvědů, Po-
borských, Šmicerů je pryč a součas-
ní hráči je zatím nedorostli. Kromě 
Čecha a Rosického nemáme hráče 
v evropských top klubech. V mlad-
ších věkových kategoriích se rýsují 
hráči, kteří by jednou v těchto top 
mužstvech mohli hrát. Je teď před 
námi otázka, jestli jít se staršími hrá-
či cestou údržby, nebo se pustit do 
rizika práce s mladšími hráči, kteří 
by možná v budoucnu mohli nahradit 
Nedvědy a spol. Já jsem pro druhou 
variantu. Chci dávat větší prostor 
mladším hráčům, což už bylo vidět 
na nominaci pro přípravné utkání ve 
Finsku. Byli v ní čtyři hráči, kteří 
ještě věkově spadali do jednadvacít-
ky. A ještě dovětek k mým kritériím 
výběru hráčů: snažím se je vybírat 
i podle toho, co hrají v klubech. Po-
kud hrají ve svých klubech tak, že se 
to ztotožňuje s mými myšlenkami, je 
to lepší. V tomhle jsem zaznamenal 
pokrok. České kluby už pochopily, 
že svět se řítí k ofenzivnímu fotbalu. 
Že už fotbal není o tom, že se to před 
vápnem zabetonuje a hraje se na 0:0.“

Jak máte rozdělené sledování 
hráčů?

Vrba: „První dva měsíce jsme 
byli na cestách. Jezdili jsme po celé 
Evropě. Nejenže jsme sledovali čes-
ké hráče v přípravných kempech, ale 
navštívili jsme i bundesligu, Premier 
League. Objížděl jsem také utkání 
Plzně v pohárové Evropě. Sledovali 
jsme prostě, co se dalo. Ve druhé fázi 
jsem se zaměřil na českou ligu. O ví-
kendech jsem viděl dva až tři zápasy, 
stejně na tom byl i můj asistent Ka-
rel Krejčí. Naši nejvyšší soutěž tedy 
máme zmapovanou velmi dobře.“

Co jste zjistili?
Vrba: „Že hráči z české ligy mají 

kvalitu srovnatelnou s těmi, co půso-
bí v zahraničí. A že perspektivu mají 
větší, a pokud jim dáme teď důvěru, 
můžou nám to vrátit v příštích letech.“

Jste v kontaktu i s trenéry re-
prezentantů v zahraničních klu-
bech?

Fitzel: „Tohle je pro mě strašně 
důležité a pozitivní. Byli jsme na Ar-
senalu, Chelsea, v Německu a s něk-
terými trenéry a lidmi z klubů jsme 
se potkali. Přesně tenhle kontakt 
potřebuji. Aby, když někomu volám 
do klubu, už dotyčný věděl, o koho 
se jedná. Takhle jsem se domlouval 
třeba s Marcem Overmarsem, který 
je šéftrenérem v Ajaxu Amstero-

dam, kde máme talentovaného Vaška 
Černého. Mojí prací je to, abych si 
vytvořil a ujasnil komunikaci se za-
hraničními kluby. Abychom mohli 
bleskově cokoli vyřešit.“

Daří se to?
Fitzel: „Ano. Už jsme třeba propo-

jili naše kondiční trenéry s Norimber-
kem. Že nám udělají sestřihy a pošlou 
je nám. Jsme sice v kontaktu s hráči, 
abychom věděli, jak na tom jsou, ale 
zároveň potřebujeme znát i názor 
jejich trenérů nebo lidí z klubu. Ko-
likrát totiž hráč říká jenom svůj po-
hled, ovšem pak je dobré slyšet a vidět 
i pohled druhé strany. Tedy těch, kteří 
ho mají denně pod kontrolou.“

Předeslali jste, že hodláte vy-
tvořit informační kanály s repre-
zentanty prostřednictvím e-mailů, 
skypů, sociálních sítí. V jakém je 
to stavu?

Fitzel: „Už to funguje. Máme 
skypové i e-mailové adresy všech. 
Když vidím, že je někdo na skypu a je 
příznačná doba, spojíme se. S e-maily 
je to horší. Někteří hráči odpovída-
jí až za pět dní, protože se moc do 
svých e-mailových schránek nedívají. 
Chceme dosáhnout toho, aby všichni 
na naše vzkazy a zprávy reagovali do 
dvou dnů.“
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Vrba: „Hráči také předem do-
stávají informace o soupeři a po zá-
pasech i hodnocení svých výkonů 
včetně sestřihů. Reprezentanti, kteří 
nastou pili do utkání s Norskem, 
obdrželi po týdnu detailní rozbor 
utkání. I se šipkami a dalšími věcmi, 
které k tomu patří. Potom mezi námi 
proběhl i telefonický kontakt, během 
kterého jsem některé věci dovysvětlo-
val. Technika je dnes naštěstí už tako-
vá, že i my reprezentační trenéři, kteří 
nemůžeme být s hráči v každodenním 
styku jako ti kluboví, můžeme tuhle 
komunikaci takto suplovat.“

Fitzel: „Doplnil bych, že máme 
k dispozici InStat, což jsou komplexní 
statistiky hráčů. Stačí si zadat jméno 
našeho hráče třeba v turecké lize a po-
čítač okamžitě vychrlí jeho veškeré 
statistiky ze zápasů. Kliknete a vyje-
dou sestřihy jeho akcí, góly a podob-

ně. I tohle je způsob, jak sledujeme 
reprezentanty.“

Vrba: „A i tohle bude provázané 
s mládežnickými kategoriemi, pro-
tože na InStatu jsou i statistiky ze 
zápasů mládežnických reprezentací. 
Proto chceme, aby všichni reprezen-
tační trenéři měli maximální přístup 
do téhle databanky. Aby si nemuseli 
shánět informace o vlastních hráčích 
a soupeřích přes známé a kamarády. 
K tomu jim budou sloužit objektivní 
informace z tohoto programu.“

Současný  fotbal  klade  velký 
důraz na perfektní kondiční při-
pravenost. Budete spolupracovat 
s fitness trenéry v klubech?

Vrba: „Já přímo nesnáším, když 
do klubu přijde nový trenér a řekne, 
že začne dělat na kondici, protože 
hráči jsou špatně připravení. Jsem 

přesvědčený, že každý hráč, který 
trénuje sedmkrát v týdnu, musí 
být kondičně na dobré úrovni. 
A jsem přesvědčený, že všechna 
česká mužstva jsou připravená 
kondičně velice dobře. Akorát 
to musíme sladit, aby vrchol byl 

v pravou chvíli a aby to, co hráči 
natrénovali, využili ve hře. Větší 
problém než kondice je pro nás 
dynamická technika.“

Fitzel: „Naběháme stejně kilo-
metrů, jako naběhají hráči v Anglii 

nebo v Německu, ale záleží také na 
intenzitě. U sprintových věcí se dostá-
váme pod průměr. Španělé naběhají 
za zápas 11 kilometrů a udělají u toho 
800 přihrávek. My za tu samou na-
běhanou vzdálenost uděláme jen 300 
přihrávek. Takže není to o tom, kolik 
naběháte, ale o tom, kolik nahrajete 
a zpracujete míčů a v jaké rychlosti 
veškeré činnosti v zápase děláte. Pro-
to musíme bouchat a na všechny stra-
ny křičet: Věnujte se hráčům tak, aby 
dokázali zvládat míč! Pokud tohle ne-
zvládneme, je běhání a týmová taktika 
s prominutím na prd. Mládežnickým 
trenérů bych vzkázal: Vykašlete se na 
taktiky, učte děti milovat fotbal, učte 
je technickým dovednostem a učte je 
hrát. Za to bych dal šest vykřičníků.“

Co všechno se ve statistikách 
InStatu nachází?

Fitzel: „Počet sprintových ná-
běhů, klíčové přihrávky, kolik hráčů 
bylo překonáno danou přihrávkou. 
V databance je i směr přihrávek. Zjis-
títe, kolik jich bylo vpřed, do stran 
a dozadu… Je toho tam hrozně moc. 
Vydalo by to na samostatný článek.“

Vrba: „Je důležité si informace 
umět správně profiltrovat. Určit si, 
které jsou pro naši potřebu více a kte-
ré méně důležité. Jde o pomocnou 
věc. Nicméně česká liga je v mnoha 
parametrech nadprůměrná. Až mě to 
samotného překvapilo. Teď je třeba 
to uplatnit na hřišti a dostat český fot-
bal zpátky tam, kde kdysi byl. Drobné 
krůčky už jsou vidět, ale je třeba, aby-
chom to potvrdili. Pokud se tak stane 
v evropských pohárech, můžeme mít 
v osudí opět pět šest týmů. Za poslední 
tři roky získaly naše týmy dost bodů 

do evropského koeficientu a byla by 
škoda to prohospodařit. Ale já jsem 
optimista. Dneska už Sparta ani Plzeň 
neprodává hráče za každou cenu, na-
opak si je podrží delší dobu, než bylo 
zvykem. Je to ku prospěchu a mohlo 
by to pomoci i národnímu mužstvu.“

Co s hráči, kteří v  zahraničí 
nehrají?

Vrba: „Když jsem přicházel 
k reprezentaci, říkal jsem, že pod-
mínkou k nominaci bude, aby hráči 
v klubech pravidelně hráli. Na druhou 
stranu přiznávám, že jsem na zápas ve 
Finsku nominoval Kadlece a Vydru, 
kteří tohle pravidlo nesplňovali, neboť 
v klubech toho na jaře mnoho nena-
hráli. Jenže povolal jsem je proto, že 
jsou věkově perspektivní.“

Fitzel: „U nás máme strašně 
zkreslené představy o přechodu do za-
hraničí. Myslíme si, že každý hráč by 
měl za dva měsíce po přestěhování do 
zahraničí být adaptovaný a pravidelně 
hrát. Jenže když se bavíte s trenéry 
velkých evropských klubů, říkají, 
že celková adaptace trvá rok a dává 
hráčům tenhle prostor. Je to změna 
kultury, jazyka, prostředí, prostě vše-
ho. Takže teď jsou naši kluci pořád 
v téhle lhůtě. A Vladimír Darida se 
prosadil ve Freiburgu ještě před jejím 
vypršením. Jiným se to nepovedlo, ale 
čekáme, že příští sezonu tak učiní.“

Chcete restrukturalizovat rea-
lizační tým?

Fitzel: „To už jsme udělali. Vy-
tvořili jsme realizační tým tak, aby vy-
hovoval z hlediska týmové chemie, ale 
i odbornosti. Chtěli jsme třeba v něm 
mít špičkové fyzioterapeuty a máme 
je. Nastavila se velice dobrá spolu-
práce s Centrem pohybové medicíny 
docenta Pavla Koláře. Propojení lidské 
kvality se špičkovým zařízením. Teď 
jsme si dali půl roku na vyzkoušenou. 
Pokud budeme spokojení, budeme 
v nezměněném složení pokračovat 
dál. Pokud ne, můžeme to změnit.“

Vrba: „Pokud někdo nebude spl-
ňovat požadavky, které od něj chce-
me, může nastat změna. Je to otevře-
ný proces.“

pAVEL hARTMAN

Narozen: 15. dubna 1963

Pozice: technický ředitel reprezentace

Hráčská kariéra: Dukla Banská Bystrica (1982), Hradec Králové 
(1982-1983), Dukla Praha (1983-1992), EPA Larnaca (Kypr, 1992-1994),  
FK Chmel Blšany (1994-1995)

Trenérská a funkcionářská kariéra: reprezentační juniorské výběry (1998-2006), 
reprezentace Malty (2006-2009), technický ředitel FAČR (od 2009)

Zajímavost: s reprezentačním trenérem Pavlem Vrbou se zná už mnoho let, 
společně absolvovali i mistrovství světa do 20 let v roce 2003, o rok dřív působil 

jako asistent u zlaté reprezentace do 21 let.

Dušan Fitzel
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Rozhovor s Lubošem Kozlem

O práci na Julisce i o sobě po-
skytl Luboš Kozel časopisu 
Fotbal  a  trénink  obsáhlý 

rozhovor. 

Jaký fotbal razíte?
„V  Dukle  se  snažíme  razit  fot-

bal útočný, založený na kombinaci, 
kontrole  míče  i  kontrole  prostoru. 
Snažíme se takový fotbal uplatňovat 
u všech týmů v klubu.  Učíme hráče 
v Dukle ofenzivní fotbal s velkým za-
pojením hráčů do útočné fáze.“

Máte to specifikované v pí-
semném manuálu?

„Dá se říct, že ano. Je v něm dané 
i výchozí rozestavení, ale důležitější 
je herní styl. To znamená, že hráči 
jsou vedení k zakládáním útoků už 
odzadu a celkově k útočnému fotbalu. 
Ofenzivu jednoznačně preferujeme. 
Čím mladší hráč,  tím více se v tré-
ninku věnuje ofenzivě a naopak méně 
defenzivě.“

Jaké jsou základní principy pro 
ofenzivu?

„Nechtěl  bych,  aby  to  vyznělo 
tak, že je všechno svázané pravidly, 
ale principy dané  jsou. První prin-
cip:  snažit  se hrát na co největším 
prostoru. Čím větší prostor si  totiž 
vytvoříte,  tím  jednodušší  je  držení 
míče. Budete-li hrát bago 4:2 na pěti 
metrech čtverečních, tak to bude pro 
hráče těžší, než kdyby ho hráli na 20 
metrech čtverečních.“

Druhý princip?
„Chceme  hrát  v  prostoru,  kde 

máme vytvořenou početní převahu. 
Ale v momentě, kdy se početní stav 
v tomhle prostoru vyrovná, chceme 
rychle  využít  výhodného  prostoru, 
který vznikne  jinde. A z  této herní 
převahy chceme být schopni si vy-
tvářet šance a převádět kvalitu do fi-
nální fáze. Což je ale nejtěžší.“

Na kolik hráče v útoku svazu-
jete předem danými principy a na 

kolik jim ponecháváte volnost pro 
improvizaci?

„Řešení  herní  situace  je  stejně 
nakonec na hráčích a na jejich kva-
litě. V tu chvíli  jsou na hřišti sami 
a vy jim nemáte šanci říct, jak to mají 
ideálně vyřešit. Až pak na videu jim 
ukážete, jestli zvolili opravdu nejlep-
ší řešení. Ale konečné řešení vychází 
z principů, které hráči naberou v tré-
nincích. A čím déle je nabírají,  tím 
více je mají zautomatizované. Ovšem 
opakuji: finální řešení situací v zápa-
sech je na nich. Na posledních třiceti 
metrech už návody moc neplatí. Pro-
tože jednou je lepší míč dát z první, 
podruhé podržet. Jednou je lepší ho 
dát  do  kapsy,  podruhé  zatáhnout. 
Takže hráči v Dukle znají možnosti 
řešení, ale výběr  je na nich. Pokud 
jsou kvalitní, měli vybírat  správná 
řešení. Kdo to umí,  je samozřejmě 
lépe ceněný.“

Jak často se věnujete ofenziv-
ní části v tréninkovém procesu?

„Když  to  rozdělím  na  ofenzivu 
a defenzivu, je to tak 75 % ku 25 % 
pro ofenzivu.“

Za jak dlouho jste v Dukle za-
znamenal pokroky při učení útoč-
ných principů? 

„Když jsem na Duklu přišel, byla 
11. ve druhé lize. V ten moment jsme 
přešli na systém 4-3-3. Zpočátku jsem 
cítil  od některých hráčů nedůvěru. 
Připadalo jim, že to bude těžší a víc 
na riziko. Dřív hráli se čtyřmi hráči 
v záloze, a teď na to byli jen tři a báli 
se toho. Říkali, že na stranách bude 
hodně volného prostoru.“

Čím jste je přesvědčil?
„Nejlepším  argumentem  jsou 

vždycky výsledky. Po prvních dvou 
remízách  jsme  vyhráli  ve Vlašimi 
a  pak  jsme  doma  dokázali  přehrát 
Viktorku Žižkov s Vlastou Petrželou 
na lavičce, jehož mužstvo velmi dobře 
bránilo. Během zápasu jsme získávali 
čím dál víc půdu pod nohama a tehdy 

Ideál fotbalu?  
Mix Barcelony a Realu
Byl vynikající hráč. Řídil skvěle 
obranu Slavie a dotáhl to až 
do reprezentace. Úspěšně rozjel 
i kariéru trenéra. S Duklou Praha 
slavil nejen postup do první ligy, 
ale hlavně pomohl v klubu nastavit 
jednotný systém fotbalové výchovy 
od přípravky až po A-tým.
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Narozen:  16. března 1973

Profesionální hráčská kariéra: Benešov, Slavia Praha, 
FC Ujpešť (Maďarsko), Bohemians Praha 1905, Viktoria Plzeň.

Bilance v reprezentaci: 9 zápasů/1 gól.

Největší úspěch: mistrovský titul ve Slavii 1995/1996

Trenérská kariéra: Slavia Praha B, Jablonec, Slovan Liberec (asistent), 
Dukla Praha.

Luboš Kozel
jsem cítil zlom, že hráči našemu sty-
lu hry uvěřili. Na jaře jsme se potom 
dostali v tabulce výš a v následující 
sezoně jsme jasně postoupili do první 
ligy. Pak už tenhle styl vzali svůj.“

V první lize to platilo také?
„Bezprostředně  po  postupu  do 

první  ligy  se  obavy  trošku  vrátily, 
protože kromě v kádru byli jen dva 
nebo tři hráči, kteří už měli zkušenost 
s nejvyšší soutěží. Takže si kluci zase 

říkali: Bude útočný styl stačit i na lepší 
soupeře? Ale brzy si potvrdili, že jo. 
Právě zaběhnutým stylem hry  jsme 
hodně protivníků překvapili. Dnes už 
to máme těžší, protože nás každý zná.“

Z čeho pramenila počáteční 
nedůvěra týmu k útočnému fot-
balu? 

„V Dukle byli hráči už před mým 
nástupem vedeni k útočnému fotba-
lu, ale změnilo se rozestavení. Což 
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znamenalo, že na některých postech 
to pro hráče mohlo být těžší. A proto 
u nich panovaly obavy. Ale netrvalo 
to extra dlouho.“

Jak často v týdenním trénin-
kovém cyklu se věnujete útočným 
kombinacím?

„V přípravném období to trénuje-
me častěji. Hlavně kvůli novým hrá-
čům. Aby všechno pochopili a zvykli 
si na to.“

Nebrblají hráči? Jde vlastně 
o dril, během kterého opakují 
totéž.

„Nebrblají. Každý hráč má rad-
ši cvičení s míčem než třeba nácvik 
dobírání odražených balonů. A kaž-
dý  z  nich  přece  hraje  radši  fotbal 
po zemi. Tahle cvičení je k tomuhle 
vedou a vylepšují je. Když trénujete 
kombinace  jako  průpravná  cvičení 
bez soupeře, padá i víc gólů – a dávat 
góly přece každého fotbalistu baví. 
Zvláště  když  se  to  ještě  dělá  sou-
těživou formou.“

Cítíte v českém fotbale obecně 
větší podporu útočnému fotbalu, 
než tomu bylo dejme tomu před 
pěti roky?

„Určitě! Když jsem přišel do Duk-
ly, hrálo kromě nás útočně ve druhé 

lize jen jedno mužstvo. V první lize 
byla  průkopníkem  Viktorie  Plzeň. 
Dneska  už  hraje  podobně  Sparta, 
a  dokonce  tam přidala  i  nové prv-
ky. Slovácko  taky hodně předělalo 
hru a výsledky ukazují, že se vydalo 
správným směrem. Boleslav pod Kar-
lem Jarolímem také udělala změnu 
stylu hry. A našlo by se dost dalších 
týmů. Stoprocentně  jich  je čím dál 
víc.“

Útočná hra je závislá na dobré 
individuální technice. Jak jste na 
tom v tomhle směru v Dukle? 

„Individuální  technika  hráčů  se 
v pětadvaceti už učí těžko. Proto je 
u našich odchovanců od žáčků na-
stavený  manuál,  podle  kterého  se 
učí  individuální  herní  dovednosti. 
Aby bylo přesně jasné, kdy, co a jak 
se mají učit. Postupem času se pře-
chází k součinnostem více hráčů a až 
v dorosteneckém věku k taktickým 
záležitostem. Skladba tréninkového 
procesu je v různých věkových kate-
goriích jiná.“

Mají hráči i individuální tré-
ninky techniky?

„Že  bychom  měli  Coerver  tre-
néra  na  techniku,  který  by  s  hráči 
individuálně  pracoval,  to  v  Dukle 
nemáme. Děláme sice  individuální 

tréninky, ale spíš zaměřené na něja-
kou herní činnost nebo zvýšení síly. 
Stavba celého tréninkového procesu 
je však už dnes diametrálně odlišná 
od minulosti. I v zimním přípravném 
období se trénuje všechno s míčem. 
Tahle kvantita by měla sama o sobě 
zvednout kvalitu  individuální  tech-
niky jednotlivých hráčů. Už to není 
tak, že by přes zimu hráči čtrnáct dní 
neviděli balon.“

Mohou průpravné hry na ma-
lém prostoru také zvednout úro-
veň techniky?

„Jednoznačně! My ctíme na Dukle 
zásadu: Jak hráč trénuje, tak potom 
i hraje. Když v  tréninku dělá něco 
volněji,  pohodlněji  nebo  na  jiném 
prostoru,  pak  je  v  zápase  pro  něj 
všechno nové a neumí to řešit. Proto 
se snažíme dělat na trénincích cvi-
čení a průpravné hry, které simulují 
zápasové situace. Hráči tedy de facto 
dělají totéž v tréninku i v zápase.“

Nevyužíváte ke zlepšování 
technických dovedností španěl-
ských hráčů, které máte v kádru?

„Máme tu dva Španěly a oba jsou 
úplně odlišní. Nejdou dát do jednoho 
koše, i když jsou stejné národnosti. 
Romera  je  na  podobné  technické 
úrovni jako naši hráči, ale má lepší 

cítění hry. V defenzivě umí číst vý-
borně  situace,  málokdy  ho  někdo 
obejde. A v ofenzivní fázi? Co máte 
problém  české  hráče  naučit,  on  to 
udělá  automaticky.  Třeba  chceme, 
aby bek byl u lajny, ale když ho křídlo 
zavře, aby šel doprostřed. Aby prostě 
cítil, kde je volný prostor. Romera to 
automaticky provede a je volný pro 
přihrávku. Český bek bude pořád stát 
u lajny a čekat, dokud ho tam nedo-
stane. Cítění prostoru, tajminku ná-
běhu, má Romera nadstandardní a je 
to dané tím, jak byl vychovávám od-
malička. Nestor? To je opak. Indivi-
duální technika vysoce nadstandardní, 
ale naopak absolutně necítí prostor. 
Nemůžu je hodit do jednoho pytle, 
i když jsou oba Španělé.“

Dá se hráč naučit cítit prostor, 
nebo to v něm musí být od naro-
zení?

„Dá se to stoprocentně zlepšovat, 
protože trénovat lze všechno. Umíte 
trénovat paměť, mysl, tak proč byste 
nemohl trénovat cítění prostoru? Je 
to jen o přenášení informací a situací 
na hráče. O neustálém vysvětlování 
a procvičování.“

Jak dbáte na tempo hry? Me-
zinárodní fotbal se hraje ve vyšší 
intenzitě.
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 „Jsem zastánce ne dlouhých, ale 
intenzivních  tréninků  se  správným 
dávkováním intervalů zatížení. Teď 
nám chodí analýzy všech zápasů pr-
vní ligy od InStatu a statistická čísla 
ukazují, že nejsme horší z hlediska 
objemu, třeba v počtu naběhaných ki-
lometrů za zápas. Ale rozdíl je v dy-
namice. Vyplývá to už ze samotného 
výběru hráčů. Protože v zahraničí si 
mají možnost vybrat dynamické hráče 
z celého světa.“

Proč se u nás nehraje dyna-
mičtěji?

„Protože  hráči  nemají  takovou 
kvalitu. Rozjedou akci a za 20 metrů ji 
zkazí. Míče se zmocní soupeř a zase za 
15 metrů chybuje. Když získá v Anglii 
mužstvo míč, v 60 procentech akci do-
táhne až do soupeřova vápna. To samé 
pak platí pro druhou stranu. Proto je 
to nahoru dolů. Je to ale opět v každé 
zemi jiné. Podíváte-li se na španělskou 
ligu, máte často během zápasu dvacet 
minut pocit, že se na hřišti nic nedě-
je. A nemusí hrát jen Barcelona. Je to 
dané tím, že týmy mají filozofii hry 
založenou na kontrole míče. Nemůže 
to tedy být nahoru dolů. Messi naběhá 
za utkání třeba jen 7,5 kilometru. Jen-
že se čtyřikrát dostane k míči, obejde 
tři čtyři hráče a rozhodne zápas. Takže 
je to diskutabilní.“

Jaké ukazatele používáte z In-
Statu?

„My  jsme už předtím pracovali 
s analýzami firmy Panini. Takže jsem 
zvyklý na zpětnou vazbu prostřed-
nictvím přesných statistických dat. 
Dívám se na všechna numerická čís-
la, která jsou z mého pohledu důle-
žitá. InStat  je v tomhle směru ještě 
objemnější, protože máme k dispozici 
porovnání s ostatními zápasy. V ně-
čem  mi  čísla  potvrdí  naše  mínění, 
někdy se najdou i překvapivější  in-
formace,  které  jsme  během  utkání 
nezaznamenali. Každopádně jsou ty-
hle statistiky přínosné. Pro mě i pro 
hráče.“

V čem pro hráče?
„Je  to  pro  ně  důkazní  materiál. 

Když mi daný hráč nevěří, že by se 
měl v něčem zlepšit, ukážu mu jedno-
značně na číslech, že se v tom vážně 
musí zlepšit. Pak už nemá argumenty 
proti. Teď chodí i fitness data, takže se 
každý hráč dozví nejen to, kolik v zá-
pase naběhal, ale v jakých rychlos-
tech. U nás se v maximální intenzitě 
běhá z celkového počtu naběhaných 
kilometrů v utkání jen 5-6 procent. 
V nejlepších evropských ligách je to 
třeba 15 procent. Zejména u nejlep-
ších krajních hráčů. V tom je značný 
rozdíl.“

Proč to tak je?

„Je to, jak už jsem zmínil, spoje-
né s kvalitou. My spoustu kilometrů 
naběháme  zbytečně. Vyspělí  hráči 
v Evropě  si umí  třeba v pravý čas 
odskočit od soupeře, aby si vytvoři-
li prostor pro přihrávku. Dojdou si 
zkrátka pro míč přesně v okamžiku, 
kdy ho můžou dostat. Náš hráč běží 
3x15  metrů,  ale  stejně  míč  nemů-
že dostat. A když ho dostane, je už 
v únavě, takže ho hned zkazí. A v de-
fenzivní fázi? Místo abychom doká-
zali ve správném okamžiku udělat na 
soupeře represing a získat míč v těžiš-
ti hry, trošku polevíme. Potom běží-
me padesát metrů zpátky k vlastnímu 
vápnu a čekáme dalších 40 vteřin, než 
máme šanci míč získat. Takže obje-
mově toho naběháme víc, ale efekt je 
horší. Vyšší kvalita evropských muž-
stev se pozná právě v tom, že přesně 
vědí, kdy spustit represing, a jdou do 
něj naplno.“

Správné přepínání z obrany 
do útoku a naopak je tedy velmi 
důležité?

„Obrovsky. Kdo to má zvládnuté, 
je po zisku míče strašně nebezpeč-
ný, protože nedovolí soupeři vrátit se 
a najednou má situace 5 na 4 nebo 4 
na 3, a to se vždycky útočí líp. A zase 
naopak: když míč ztratí, umí ho ihned 
získat zpět. Průkopníkem toho byla 
Guardiolova Barcelona. Měla úžasně 
propracovanou fázi tří čtyř vteřin po 
zisku či ztrátě míče. Pokud ho nezís-
kala, uměla kontrolovat prostor, aby 
soupeř,  přestože  měl  míč,  nemohl 
vážně ohrozit její bránu. Proto se na 
Dukle věnujeme nácviku přechodové 
fáze v tréninku hodně.“

Měli hráči z represingu také 
zpočátku obavu?

„Když jsem v Dukle začínal, byl 
represing skoro ještě neznámý pojem. 
Ve druhé lize nám stačilo dobře útočit 
a většinou jsme soupeře přehráli. Po 
postupu do první ligy nám dala námět 
k represingu Barcelona, tak jsme se 
na to začali zaměřovat. A první půl-
rok jsme dokázali dát 8 nebo 10 gólů 
po  zisku  míče  na  útočné  polovině 
a následně do pěti vteřin. Jenže aby 
to bylo úspěšné, musí tam být dobrá 
organizace! Ale dá se to naučit. Jako 
všechno.  Hlavně  když  hráči  vidí, 
že jim to pomůže k tomu, aby byli 
úspěšní. Fotbal se vyvíjí a je nutné 
zachycovat nejnovější trendy.“

Čím se inspirujete jako trenér?
„Nejen já, ale my všichni na Dukle 

se inspirujeme španělským fotbalem. 
Barcelona a Real jsou stylem hry da-
leko od sebe, ale když si člověk něco 
vezme z obou, dospěje skoro k ideálu 
současného fotbalu. I španělský ná-
roďák, který vyhrál za poslední čtyři 
roky všechno, je velkou inspirací.“

Jak si vyhodnocujete zápasy?
„Z každého zápasu si dělám ses-

třih, který pak pouštím hráčům. Jsou 
na něm zachyceny dobré věci, které se 
mi líbily, a chci, aby jich příště ve hře 
bylo ještě víc. Ale také ukazuji špat-
né věci, které rozhodly nebo mohly 
rozhodnout zápas v náš neprospěch. 
Doplňuji to informacemi z InStatu. Ty 
hráčům jen neříkám, ale taky přímo 
ukazuju. Protože když je vidí černé 
na  bílém,  víc  jim  věří.  Co  se  nám 
v zápase nelíbilo, to se pak objevuje 
v tréninkové náplni. Hlavně v první 
polovině týdne. Někdy pouštím hrá-
čům i video nějakého lepšího týmu. 
Když jim chci předvést, co po nich 
chci, ale v lepším provedení, než ja-
kého byli zatím schopni oni.“

Musíte hráče hodně nutit do 
toho, aby okamžitě po ztrátě míče 
přepínali zpátky do obrany, nebo 
už to mají vryté pod kůži?

„Je to opět kus od kusu. Jsou hrá-
či,  kteří  to  mají  zautomatizované, 
a naopak najdete  i  takové, u nichž 
tam prodleva stále je. Někdy to může 
být i kvůli kondičnímu manku. Je to 
i rozdílné z hlediska postů.“

Podle jakých kritérií si vybíráte 
hráče? Co je pro vás nejdůleži-
tější?

„Snažíme  se  koukat  hlavně  na 
charakter hráče. Pak samozřejmě na 
jeho  individuální  kvalitu.  Na  jeho 
možnosti dobré adaptace do našeho 
způsobu hry. Díváme se někdy i na 
variabilnost. To znamená na případ-
nou využitelnost hráče na několika 
místech v sestavě. A u ofenzivních 
hráčů  nás  zajímá  jejich  efektivita. 
Protože dneska jsou góloví hráči ne-
dostatkové zboží.“

Jak dlouho předem sledujete 
vyhlédnuté posily?

„Třeba  Romera  jsme  předem 
nesledovali.  Byl  nám  doporučený 
a přijel k nám na testy. Měl dorazit 
na  týden. Potom jsme mu řekli, že 
bychom potřebovali, aby zůstal ještě 
další  týden. On okamžitě souhlasil. 
I když to nebylo předem domluvené. 
Druhý hráč, který s ním přijel, odjel 
po týdnu domů a on tu zůstal sám, 
ač neuměl řeč. Už to byl pro nás sig-
nál, že o angažmá v Dukle stojí a po 
druhém týdnu jsme ho vzali. Jinak 
ale samozřejmě hráče dopředu sle-
dujeme.“

Jakým způsobem?
„Čtyři zápasy potřebuji dotyčného 

vidět live. Buď přímo z hlediště, nebo 
jeho celý zápas na DVD. Protože když 
kohokoli šikovně sestřiháte, bude na 
videu vypadat jako Maradona. To je 
práce tak na 8 hodin. A nejsem na to 
sám. Vždycky to musí vidět aspoň tři 

lidi z klubu. Pokud se shodneme, že 
se nám daný hráč líbí a je cenově do-
stupný, jdeme do toho.“

Vítáte v mužstvu zahraniční 
hráče?

„Nemám  s  nimi  problém.  Spíš 
mám  s  nimi  pozitivní  zkušenosti. 
Jediný problém nastává v momentě, 
kdy hráč nerozumí a není v klubu 
nikdo,  kdo  by  si  s  ním  mohl  po-
povídat a vysvětlit mu přesně  jeho 
roli v mužstvu a všechny další věci. 
V tomhle jsme měli trošku problém 
s Nestorem. Protože nemluví anglic-
ky, ani  francouzsky,  jen španělsky. 
S  žádným  jiným  hráčem  z  Dukly 
jsem nestrávil u videa víc času než 
s ním.“

Jaké jsou vaše trenérské zá-
sady?

„Zastávám  především  názor,  že 
bez práce nejsou koláče. Pokud hráč 
má talent, ale nepodpoří to pracovi-
tostí, dřív nebo později na to dojede. 
Zase mě ale bavíc pracovat s talen-
tem. Třeba Nestor má obrovský talent, 
jenže pořád se mi to z něj nedařilo 
dostat. Tak jsme s ním pracovali ještě 
více a byl  jsem rád, že to v závěru 
loňského  podzimu  přineslo  ovoce. 
V téhle době byl právě on rozdílovým 
hráčem. Každopádně na Dukle jsou 
hráči vedeni k tomu, aby chtěli pra-
covat sami od sebe. Není to nastavené 
tak, že bychom nad nimi pořád stáli 
s bičem a tlačili je do všeho. Takový 
hráč by tady dlouho nebyl.“

K trenéřině jste přešel plynule 
z hráčské kariéry. Pomáhá vám 
tahle zkušenost?

„Stoprocentně. V plno situacích 
můžu vidět sebe. Můžu si vzpo me-
nout, co jsem v technických i taktic-
kých situacích sám dělal.“

Kdo vás nejvíce ovlivnil?
„Z  hlediska  přístupu  k  hráčům 

a psychologie mi daly strašně moc 
dva roky v Liberci s panem Škorpi-
lem. Z pohledu jak jednat s hráči, kdy 
tvrdě a kdy naopak pohladit, to bylo 
obohacující. Komunikace s hráči je 
mimořádně důležitá. Hlava dělá moc 
a na každého hráče platí něco jiné-
ho. A cílem trenéra musí být dostat 
z každého hráče maximum. Jestliže 
na tři hráče zařvu a pomůže jim to, 
neznamená to, že přesně tohle bude 
fungovat i dalších pět. Naopak je to 
může srazit. Proto si s někým sednu 
radši o samotě a jinému dám kartáč 
před všemi. Vůbec největší kumšt je 
naladit kabinu na jednu notu. Vzá-
jemná sounáležitost pak může udělat 
daleko víc, než když má soupeř třeba 
pět lepších hráčů.“

pavel hartman
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David Oulehla

Sportovní příprava 
FC Vysočina Jihlava  

v kategorii U19
FC Vysočina Jihlava patří dlouhodobě mezi kluby, které se věnují výchově 
vlastních odchovanců a stabilně zásobují český fotbal novými talenty, kteří 
se následně prosazují do vrcholového profesionálního fotbalu – Štohanzl, 
Kopic, Gebreselasie, Vydra, Tecl, Masopust, Kliment, Kosak, Kryštůfek, 
Kučera…

Analýzou tréninkového mikrocyklu doroste‑
neckého týmu U19 chceme přiblížit našim 
trenérům sportovní přípravu mládežnic‑

kého týmu pod vedením trenéra Davida Oulehly 
a asistentů Bruzla Bronislava a Poula Daniela. 
V současné době se ukazuje, že dlouhodobá, sys‑
tematická a cílevědomá práce funkcionářů a trenérů 
klubu, spojená s ekonomickou stabilizací sportov‑
ního oddělení, vytváří vhodné prostředí pro efek‑
tivní naplnění dlouhodobých sportovních, respek‑
tive výchovně‑vzdělávacích cílů. Vyšší efektivita 
v podobě růstu talentovaných hráčů přináší radost 
všem lidem, kteří denně usilovně pracují na rozvoji 
a výchově mládeže v klubu.

Týdenní mikrocyklus vždy vychází z individu‑
álního přístupu k hráči a z aktuálního stavu tréno‑
vanosti. Hráči jsou tak pravidelně testováni pro‑
střednictvím terénních nebo laboratorních testů, ze 
kterých se vychází při tvorbě a realizaci samotného 
obsahu, a to nejen v tréninkových jednotkách, ale 
také při sestavování individuálního programu. Dal‑
ším prostředkem, o kterém jsme přesvědčeni, že ze‑
fektivňuje tréninkový proces, je, že hráče v průběhu 
jednotlivých tréninků a utkání nahráváme na video‑
záznam, pomocí něhož lze konfrontovat stupeň spl‑
nění herního úkolu, a určit tak nedostatky spojené 
s realizací úkolu. Současně je to vhodná pomůcka 
(ochrana) pro trenéry, v případě kritiky (od hráčů) 
předchozího negativního rozhodnutí hodnotícího 

stupeň splnění cíle (úkolu). Tento způsob hodnocení 
na základě videozáznamu je pro trenéra výhod‑
ný, protože hráč si sám uvědomuje (přemýšlí) nad 
nedostatky bez toho, aniž by se trenér opakovaně 
dostával do role hodnotitele. Individuální tréninky 
zaměřené na odstraňování nedostatků jsou zařazeny 
v dopoledních trénincích v pondělí a ve středu.

Týdenní mikrocyklus (Tabulka 1)
V  sobotu po utkání má část hráčů, kteří se 

účastnili větší části utkání, regenerační výklus, re‑
spektive aerobní pohybovou činnost (individuální 
TF na úrovni 70 % SFmax, doba trvání kontinuál‑
ního běhu 15‑20 min.) a strečink z důvodu rych‑
lejší regenerace. Hráči, kteří v utkání neodehráli 
více jak 60 minut absolvují tréninkovou jednotku 
kondičního charakteru, např. malé formy her (PH 
3:3,2:2 atd. se závěrečným strečinkem). V neděli 
mají hráči volno a čas na regeneraci sil fyzických 
i psychických.

V  pondělí dopoledne je TJ zaměřena 
na zdokonalování individuálních dovedností 
s míčem (manipulační činnost s míčem), která 
je ovšem prováděna v řetězcích herních činností 
jednotlivce (vedení míče, obcházení – různé 
způsoby, přihrávání, zpracování, respektive převzetí 
míče). Před odpoledním tréninkem je videorozbor 
utkání, kde se analyzuje jak individuální herní 
výkon hráče, tak také skupinová a týmová 

útočná a obranná technicko‑taktická způsobilost, 
tzn. hodnotíme úroveň útočných a obranných 
kombinací v kritických herních situacích. Následná 
tvorba (zaměření TJ) vychází jak z dlouhodobého 
plánu, tak z analýzy utkání. Snažíme se tedy 
o okamžitý transfer těchto poznatků do obsahu 
TJ, zejména se pak jedná o útočné individuální 
herní činnosti jednotlivce (přihrávka, první dotek, 
převzetí míče atd.).

V úterý je trénink zaměřený na rozvoj silových 
schopností (dynamické síly) a vyrovnávání svalo‑
vých dysbalancí prostřednictvím strečinku a sen‑
zomotoriky, vzniklých na základě jednostranné 
pohybové zátěže (fotbalovou lokomocí‑pohybem). 
Pomocí strečinku se snažíme zachovat či zvětšit 
kloubní rozsah a zachovat svalovou elasticitu. 
Senzomotoriku využíváme opět pro vyrovnání 
svalových dysbalancí, vadného držení těla a pa‑
tologických změn pohybových stereotypů. Opět 
se vychází z testování hráčů a vše je připraveno 
individuálně pro každého hráče. Každý hráč tak má 
odlišný program tréninku. U tréninků jsou přítomni 
vždy tři trenéři a k dispozici je zejména fyziotera‑
peut a trenérka fitness.

Ve středu dopoledne se stejně jako v pondělí 
hráči věnují individuálním herním činnostem jed‑
notlivce. Odpoledne se mužstvo věnuje speciální 
vytrvalosti formou malých her (4:4 apod., průprav‑
né hry v početní výhodě, či nevýhodě atd.).

Mikrocyklus U19 FC Vysočina Jihlava
Sobota Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota

Mistrovské utkání Volno 8:00 h Trénink - hřiště 
(zdokonalování HČJ) Volno 8:00 h Trénink - hřiště 

(zdokonalování HČJ) Volno Volno Mistrovské 
utkání

Hráči, co odehráli  
více jak 60 min.  

(1 x 30 min výklus - dle TF)

15:00 videorozbor 
odehraného utkání

15:45 sraz (rozbor 
a příprava na TJ 

s mužstvem)

15:45h Sraz  
(rozbor a příprava  
na TJ s mužstvem)

15:00 Videorozbor 
soupeře

Hráči, co odehráli 30 min 
a méně, mají zátěžový 

trénink (PH)

16:30 Trénink - hřiště 16:30 Trénink - posilovna 16:30 Trénink - hřiště 16:30 Trénink - hřiště 16:30 Trénink - hřiště
18:30 Regenerace - 

vířivka + sauna 18:30 Regenerace - vířivka 

1
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Ve čtvrtek a v pátek se již chystá mužstvo 
prostřednictvím týmového herně‑taktického 
ofenzivního a defenzivního tréninku na soupeře 
(presink, zakládání útoku) a dále si osvojují 
standardní situace.

Klíčová je i mentální a fyzická regenerace. Muž‑
stvo má k dispozici saunu a vířivku dle své potřeby, 
kterou může kdykoliv využít. Mužstvo má jedenkrát 
za 14 dní teambuldingové akce (bowling, kuželky, 
paintball, společná večeře, charitativní akce).

Hráč je pro nás na prvním místě a máme 5 zá‑
kladních složek, na kterých pracujeme (tabulka 2).

2 Klíčové složky, které jsou rozhodující při výchově hráčů FC Vysočina

Tělesnou výkonnost trénujeme téměř výhradně 
specifickými prostředky formou různých forem her 
od velkých forem až po hry s menším počtem hráčů 
(R. Verheijen). Rozvoj rychlosti a koordinačních 
schopnosti se snažíme spojovat v jeden celek 
a trénovat je vždy v napojení na nějakou fotbalovou 
činnost (střelba, přihrávání, obcházení). V grafu 1 
je uveden poměr metodicko‑organizačních forem 
v rámci mikrocyklu.

Každodenně se snažíme s hráči pracovat 
na mentální stránce tzn., že se je vedeme k pozitiv‑
nímu myšlení a sebedůvěře. V praxi to znamená, 

aby se nebáli chyb, protože jsou pořád v procesu 
učení. I když se chyby dopustí, vždy je vedeme 
k přemýšlení, proč se tak stalo. Tímto způsobem 
hráče nutíme přemýšlet nad chybami a nesnaží‑
me se jen tuto chybu pojmenovat, což nenapomáhá 
dostatečnému porozumění herních souvislostí. Ve‑
deme hráče k samostatnosti, zdravé životosprávě, 
vzdělanosti, slušnosti, mravním zásadám. Tyto 
faktory formují zdravý charakter hráče vyúsťující 
do postojů sebedůvěry a ochoty na sobě pracovat 
i mimo tréninkový proces.

Graf 1 Poměr MOF v FC Vysočina Jihlava 
u věkové kategorie U19

51 %
Průpravná hra

12 %
Průpravná 
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37 %
Herní cvičení
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Vybraná cvičení z tréninkového mikrocyklu
Pondělí (obr. 3, 4, 5)

Legenda: Povs = počet opakování v sérii
IOms = interval odpočinku mezi sériemi

Průpravná část

Cíl: převzetí míče a přihrávka (Obr. 3)
Organizace: 
 postavení dle obrázku
 hráči se posouvají A‑B, B‑C, C‑D, A'‑B', B'‑C', C'‑D'
 hráči pracují na obě strany
 převzetí a přihrávka pravou i levou nohou
Poznámka:
 zaměření na detail!
 klamný pohyb před převzetím míče, odskočení od soupeře 

k pravé ruce
 prudkost a přesnost přihrávky do pravé nohy (ne na stojnou) a klí‑

čový první dotek s míčem (hra zády k soupeři), získání výhody 
prvním dotykem do pohybu, kam bude pokračovat přihrávka
 maximální rychlost, přesnost a prudkost provedení
 IZ = 2 x 7´, IO = 2´

Hlavní část

Cíl:  Rychlostně koordinační schopnosti spojené  
se střelbou (Obr. 4)

Organizace: 
 brankář přihrává do vymezeného prostoru
 hráči ve dvou zástupech provádějí určené krokové variace
 po provedení dostávají do prostoru přihrávku od brankáře a mají 

pouze dva (tři) doteky na zakončení
 prvním dotekem si připraví míč do prostoru ze kterého druhým 

(třetím) dotykem zakončí
 soutěž mužstev
Poznámka:
 zaměření na detail!
 prudkost a přesnost přihrávky od brankáře do vymezeného 

prostoru kužely
 rychlá a správná součinnost částí těla při koordinaci
 klíčový timing přihrávky brankáře na hráče, který vybíhá 

z dráhy
 první dotek do prostoru nohy, která bude zakončovat 
 přesnost a rychlost v zakončení
 motivace (soutěž mužstev)
 IZ = do 7˝, IZ:IO = 1:12,
 Povs = 8x, IOms = 5´, Série = 2x

Cíl:  zdokonalování herní součinnosti v početní výhodě. 
PH 4:2, přechodové fáze, represink (Obr. 5)

Organizace: 
 1 tým tvoří 3 dvojice, 3 týmy (18 hráčů)
 modří a červení mají v držení míč
 žlutí se snaží o jeho získání
 po ztrátě míče modrou dvojicí přechází žlutá do spolupráce 

s červenou a modrá se snaží o jeho získání
 ten, kdo dále ztratí míč brání a snaží se o znovuzískání míče
Poznámka:
 zaměření na detail!
 neustála snaha o správný výběr místa, vytváření trojúhelníků, 

aby vždy hráči v držení míče měli možnost přihrávky
 obranná dvojice vzájemné zajišťování do hloubky a šířky 

a aktivním pohybem směrem na míč se pokusit o jeho získání
 rychlost a přesnost kombinace
 maximální tlak na míč po jeho ztrátě‑represink
 motivace ‑ soutěž, mužstvo, které nejméně brání, je vítězem 
 rychlé a plynulé přepínání z útočné a obranné fáze a naopak, 

rychlá orientace v prostoru
 IZ = 4 x 5´, IO = 3´

3

4

5
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Středa (obr. 6, 7)

Čtvrtek (obr. 8, 9, 10)

Hlavní část

Cíl: Rozvoj rychlostních schopností spojený se 
střelbou po převzetí a vedení míče (Obr. č. 6)
Organizace: 
 2 skupiny po 9 hráčích
 hráči běží na znamení vymezený úsek
 přihrávka od brankáře 
 převzetí míče a po klamném pohybu vedení míče 

do určeného prostoru 
 zakončení akce střelbou
Poznámka:
 zaměření na detail!
 maximální intenzita pohybu
 přesnost a tajmink přihrávky brankáře 

do vymezeného prostoru
 převzetí míče levou nohou a následný tempodriblink 

se změnou směru do prostoru pravé nohy a zakončení 
pravou nohou (po sérii výměna)
 motivace – soutěž družstev, kdo vstřelí více branek
 přesnost a razance střelby
 IZ = do 7˝, IZ:IO = 1:12
 Povs = 6x, IOms = 5´, Série = 2x

Cíl: Zdokonalování herní součinnosti v početní 
výhodě. PH 8:4, přechodové fáze, represink 
(Obr. 7)
Organizace: 
 2 skupiny po 8 hráčích
 mužstvo modré se snaží získat míč presinkem 

a přenést hru ke zbývajícím spoluhráčům
 po zisku míče se role mění, modrý tým hraje 

v převaze 8:4, čtveřice červených hráčů se snaží míč 
získat a opět ho přenést do svého prostoru a hrát 
v početní výhodě

Poznámka:
 zaměření na detail!
 neustála snaha o správný výběr místa, vytváření 

trojúhelníků, aby vždy hráči v držení míče měli 
možnost přihrávky
 obranná čtveřice vzájemné zajišťování do hloubky 

a šířky a aktivním pohybem směrem na míč se 

6

7

8

Průpravná část

Cíl: zdokonalování převzetí míče a přihrávky 
(Obr. 8)
Organizace: 
 2 skupiny po 8 hráčích ve čtverci 20 x 20 m
 převzetí míče prvním dotekem do pohybu, přihrávka 

na dalšího hráče a posun na další stanoviště
 hráči uprostřed se vždy po určeném čase vymění 

s další dvojicí (IZ = 2´)
Poznámka:
 zaměření na detail
 hráč A nahrává hráči uvnitř do pravé nohy a ten mu 

prvním dotykem naráží míč zpět
 ten si prvním dotykem připraví míč do směru další 

akce a druhým dotykem přihrává na hráče B
 hráč B levou nohou prvním dotykem nahrává hráči 

uvnitř a oběhnutím kužele dostává narážečkou míč 
do pravé nohy
 výměna stran na druhou nohu
 motivace (soutěž dvou čtverců, kdo dá větší počet 

přihrávek atd.)

pokusit o jeho získání
 rychlost a přesnost kombinace
 maximální tlak na míč po jeho ztrátě – 

represink a snaha o znovuzískání míče
 motivace – soutěž, mužstvo, které nejméně 

brání, je vítězem 
 rychlé a plynulé přepínání z útočné a obranné 

fáze a naopak, rychlá orientace v prostoru
 IZ = 6 x 5´, IO = 2´30˝
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Cíl: PH 10:8 Herní součinnost (překonání 
obranného bloku soupeře) (Obr. 9)
Organizace: 
 2/3 hřiště s jedním brankářem
 tým A – 8 hráčů + brankář, tým B – 10 hráčů 

bez brankáře
 útočí vždy tým B z předem vymezeného 

prostoru
 po ztrátě míče znovu začíná tým B 

z vymezeného prostoru

Poznámka:
 rychlá a přesná kombinace se snahou o otevření 

a zvětšení prostorů
 kolmá přihrávka na hrotového útočníka, který 

pohybem do hloubky hřiště vytahuje pravého 
středního obránce a vytváří prostor za sebou
 po převzetí levou nohou přihrává druhým 

dotykem střednímu záložníkovi a ten kolmicí 
do otevřeného prostoru nahrává nabíhajícímu 
krajnímu záložníku a ten po převzetí levou 

nohou vede míč na branku a zakončuje pravou 
nohou na vzdálenější tyč.
 včasné načasování spolupráce všech hráčů
 branka platí pouze po centru po tandemu KZ 

s KO
 branka platí pouze po kolmici přes vymezený 

prostor
 motivace ‑ soutěž (mužstvo B prohrává o tři 

branky a má časový limit na otočení vývoje)
 Zatížení 6´

Cíl: PH 9:9 Herní součinnost presink na 
krajního obránce soupeře a zdokonalování 
obranné fáze s rychlým protiútokem 
(Obr. 10)
Organizace: 
 2/3 hřiště s jedním brankářem
 tým A 9 hráčů + brankář, tým B 9 hráčů bez 

brankáře

 tým A zahajuje přihrávkou brankářem 
na krajního obránce
 tým B spouští presink a po získání míče jde 

do RP s následným zakončením
 po ukončení akce následuje vždy stejné zahájení
Poznámka:
 pokud tým A překoná vymezený prostor, 

má bod

 tým B pouze při vstřelení branky
 varianta se dvěma brankami a brankáři
 presink při přihrávce na KO, levý útočník spolu 

s levým záložníkem napadají KO soupeře 
(zdvojují ho)
 po zisku míče krajní záložník navádí míč 

do středu hřiště a útočník mu otevírá prostor po‑
hybem do strany, druhý útočník nabíhá na kolmici

9

10

Hlavní část
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Pátek (obr. 11, 12)
Hlavní část

Cíl: nácvik útočné fáze hry 10:0  
(zakládání, vedení a zakončení postupného 
útoku – varianta 1) (Obr. 11)
Organizace: 
 2 skupiny po 10 hráčích, 2 brankáři
 posty jsou zdvojené
 otevření prostoru krajní vertikály pohybem KZ 

do středu a naběhnutí KO, který řeší finální 
přihrávku z křídelního prostoru před bránu soupeře

Poznámka:
 motivace – soutěž skupin
 více variant
 možnost HC s bránícími hráči v pokutovém území 

atd.
 střední záložník otevírá prostor pro druhého 

středního záložníka pohybem ke stoperům druhý 
nabíhá do uvolněného prostoru a dostává přihrávku, 
pravou nohou přebírá míč do otevřeného postavení 
a přihrává útočníkovi, který je zády k soupeři, 
a pravou nohou nahrává druhým dotykem 
do křídelního prostoru, kam nabíhá KO
 důležité načasování finální přihrávky (centru) 

a naběhnutí čtyřech hráčů do pokutového území 
(hráči nesmí být v jedné ose, výborný výběr místa 
a důležitý L pohyb)

Cíl: nácvik útočné fáze hry 10:0  
(zakládání, vedení a zakončení postupného 
útoku – varianta 2) (Obr. 12)

1) HČJ: Zdokonalujeme je drilem (PC a HC), ale i PH 
(60 x 40 m). Detaily v herních činnostech jako napří‑
klad otevřené postavení při přijímaní míče, obranné 
postavení při bránění, převzetí míče prvním dotykem 
do vhodného prostoru se snahou vyřadit hráče soupeře 
již jsou samozřejmostí. Nicméně i v těchto herních do‑
vednostech se setkáváme s nedokonalým provedením.

2)  Rozvoj  silových  předpokladů:  V přípravném 
a hlavním období rozvíjíme tzv. dynamickou exploziv‑
ní (výbušnou) sílu prostřednictvím plyometrické meto‑
dy. Na tomto místě však dbáme na individuální přístup 
(co kdo potřebuje). 

3) Kompenzační cvičení zařazujeme den po utkání 
(cca 45 min.), pak ještě 2x v týdnu po 30 min.) Celkem 
tedy 3x v týdnu (podle testů individuálnější přístup)

4) Herně-taktický  trénink  vycházející  z  naší  fi-
lozofie a principů hry sledující naplnění dlouho-
dobých cílů: V utkání se snažíme prosadit prostřed‑
nictvím našeho herního stylu, který je charakteristický 
(držením míče, vysokým presinkem a tempem po ce‑
lou dobu utkání). Dále máme k dispozici DVD utkání 
soupeře a analýzou utkání se snažíme eliminovat sílu 
soupeře. Na tomto místě řešíme otázky typu: 
a) způsob zakládání postupného útoky soupeře, 
b) snaha o nalezení slabin soupeře, 
c) zahrávání útočných a obranných standardních situací, 
d) způsob napadání soupeře (kolik hráčů a prostor).

11

12

Poznámky 
k tréninkovému 
procesu
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Barbora Votíková, Martin Ticháček, FC Viktoria Plzeň

Stabilizace a posílení pletence 
ramenního kloubu u brankářů 
pomocí TRX a expandérů
Rozhodnutí napsat tento příspěvek bylo inspirováno 
zkušenostmi získanými v tréninku brankářů 
a vychází ze spolupráce fyzioterapeuta a trenéra 
brankářů. Uvedený typ cvičení doporučujeme 
pravidelně zařazovat do tréninku pro zlepšení 
stability a síly pletence ramenního kloubu. Aplikace 
těchto cvičení má význam pro prevenci zranění 
a umožňuje předcházet přetížení určitých struktur. 

Pro usnadnění orientace v diskutované proble-
matice uvádíme nejdříve základní informace 
týkající se anatomické struktury a funkce sva-

lů pletence ramenního kloubu. Poté předkládáme 
nabídku cviků, kterými lze ovlivnit stabilitu a sílu 
celého pletence pomocí expandérů a závěsného 
systému zvaného TRX® (Total-Body Resistance 
Exercise).

Anatomická struktura  
a funkce svalů pletence 
ramenního kloubu

Kořenový kloub horní končetiny, ramenní kloub, 
je nejpohyblivějším kloubem lidského těla. Do to-
hoto pletence náleží lopatka, klíční kost a kost paž-
ní. Kostěné segmenty pletence jsou spojeny dvěma 
pravými klouby a specifickým propojením lopat-
ky k hrudní stěně. Nejedná se tedy pouze o jeden 
kloub, ale pro správné fungování celé horní konče-
tiny jsou důležité všechny klouby a spojení (obr. 1). 
Kloub ramenní

Mělká jamka umožňuje velké množství pohybů 
i jejich velký rozsah. Základní pohyby jsou abdukce 
(upažení), addukce (připažení), flexe (předpažení), 
extenze (zapažení) a zevní a vnitřní rotace. Slože-
ním těchto složek vzniká celá řada dalších pohybů.

Kloub sternoklavikulární (kloubní spojení 
mezi hrudní kostí a klíčkem) a kloub acromi-
oklavikulární (spojení mezi nadpažkem a klíč-
kem) umožňuje pohyby všemi směry, ale jen velmi 
malého rozsahu. Samostatně tyto klouby nemají 
význam, ale jsou důležité pro fungování ramenního 
pletence jako celku.

Dále je součástí pletence ramenního kloubu 
spojení skapuloklavikulární (spojení lopatky 
a klíčku) a spojení skapulotorakální (spojení lo-
patky a hrudníku).

U lopatky nenajdeme vazivový aparát, který by 
ji přidržoval u hrudníku a ani o stabilizaci kloubu 
tvarem zde nemůžeme mluvit. Je tedy držena pouze 
svaly. S pohybem lopatky souvisí vždy pohyb klíční 
kosti. Na velikosti úhlu mezi lopatkou a klíční kostí 

1

je závislé postavení kloubní jamky pro hlavici kosti 
pažní!

Aby byla splněna podmínka velké 
pohyblivosti při současné dostatečné pevnosti, 
jsou zde relativně velké nároky na svalový korzet 
pletence. Aktivní složku ramenního kloubu, tedy 
svaly, pro zjednodušení rozdělíme do tří skupin 
(obr. 2 a 3)
a)  Svaly, které nastavují lopatku vůči kosti  

pažní – tzv. „pivoti“
 Pilovitý sval přední (m. stratus anterior)
 Trapéz (m. trapézius) – hlavně jeho dolní vlákna
 Svaly rombické (m. rhomboideus minor et major)
 Malý sval prsní (m. pectoralis minor)
b) Svaly rotátorové manžety

Jejich funkce je nezbytná k udržení stability 
v ramenním kloubu. Šlachy těchto svalů mají úpon 
na pažní kosti a z různých stran obepínají kloub-
ní pouzdro ramenního kloubu. Vytváří komplexní 
útvar nazývaný rotátorová manžeta.
 Sval nadhřebenový (m. supraspinatus)
 Sval podhřebenový (m. infraspinatus)
 Velký a malý sval oblý (m. teres major et minor)
 Sval podlopatkový (m. subscapularis)

Zjednodušená anatomická struktura
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c) „Humeral positioners“
Jedná se o svaly, které svou funkcí mění  
polohu paže.
 Sval deltový (m. deltoidem) 
 Sval dvojhlavý pažní (m. biceps brachii)
 Sval trojhlavý pažní (m. triceps brachii)
 Velký sval prsní (m. pectoralis major)
 Široký sval zádový (m. latissimus dorsi)

Tabulka 1 Přehled svalů ramenního pletence a jejich funkce
Sval Pohyb
Sval deltový UPAŽENÍ, PŘEDPAŽENÍ, ZAPAŽENÍ, ZEVNÍ A VNITŘNÍ ROTACE

Sval dvojhlavý pažní PŘEDPAŽENÍ, UPAŽENÍ (pouze dlouhá hlava bicepsu), 
VNITŘNÍ ROTACE (pouze krátká hlava bicepsu) + flexe a supinace v loketním kloubu

Sval trojhlavý pažní ZAPAŽENÍ, PŘIPAŽENÍ + extenze v loketním kloubu
Velký sval prsní ADDUKCE, VNITŘNÍ ROTACE
Široký sval zádový ZAPAŽENÍ, PŘIPAŽENÍ, VNITŘNÍ ROTACE

2 3

Svaly kolem pletence 
ramenního kloubu zezadu

Svaly kolem pletence 
ramenního kloubu zpředu
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PRAKTICKÁ ČÁST

Cvičení s expandéry (cvik 1 a 2)

Nároky na ramenní pletenec jsou bezesporu 
u brankářů veliké. Stabilita kloubu, svalová síla, 
dynamika pohybu, rozsahy pohybů a mnoho dalších 
aspektů hraje roli v kvalitním tréninku brankáře 

a napomáhá vyvarovat se zranění. Následující cviky 
by mohly být ukázkou, jak lze pracovat na stabili-
tě a posílení pletence ramenního kloubu pomocí 
expandérů a závěsného systému. Nejprve volíme 

cviky, které mají stabilizační, tonizační charakter 
a pomohou „naučit“ ramenní pletenec, jak má 
správně fungovat i poté, co přejdeme ke cvikům 
silově náročným.

1 2

ČÍŠNÍK
Popis výchozí pozice (dále VP):

korigovaný stoj (noha na podložce není vtočená vnitřně ani zevně, 
nejsou maximálně propnutá kolena, postavení krční a bederní páteře 
ve fyziologické mírné lordóze, ramena tažena dolů, zeširoka, lopatky 
zafixované na hrudníky)
Správné provedení:
pohyb přes odpor elastické gumy do zevní rotace  
(pohyb předloktí do strany při fixovaném lokti u těla)
Chybné provedení:
 špatná VP
 lokty při pohybu se pohybují od těla

DIAGONÁLY
Popis výchozí pozice:

korigovaný stoj (popis viz cvik „číšník“), jeden konec elastické gumy  
pevně ukotvený
Správné provedení:
pohyb paží přes upažení do vzpažení poníž
Chybné provedení:
 špatná VP
 pohyb trupu při pohybu paže (do úklonu, rotace…)
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Cvičení na TRX (cvik 3 až 9)
3 4

5 PRKNO
Popis výchozí pozice:

nohy na šířku pánve, opora o TRX dlaněmi (nastavením úhlu těla 
nad podložkou volíš náročnost cviku)
Správné provedení:
výdrž v zavěšení s důrazem na udržení neutrální polohy jednotlivých segmentů
Chybné provedení:
 prohnutí v bedrech
 záklon / předklon nebo předsun hlavy
 ramena vytažená nahoru

3

ŠIROKÝ KLIK
Popis výchozí pozice:

vzpor – s oporou horních končetin o TRX, dolní končetiny na šířku pánve na podložce
Správné provedení:
ze vzporu pohyb do kliku, paže zeširoka
Chybné provedení:
 prohnutá bedra, neudržení neutrální polohy hlavy
 vnitřně / zevně vyrotované nohy na podložce
 při provedení kliku lopatky neudrženy „přilepené“ na hrudníku, 

setkávají se u páteře

4

TRICEPSOVÝ KLIK
Popis výchozí pozice:

vzpor – s oporou horních končetin o TRX (lana jdou přes paži),  
dolní končetiny na šířku pánve na podložce
Správné provedení: 
ze vzporu pohyb do kliku, lokty jdou podél těla
Chybné provedení:
 prohnutá bedra, neudržení neutrální polohy hlavy
 nohy na podložce v zevní / vnitřní rotaci
 při provedení kliku lopatky neudrženy „přilepené“ na hrudníku, 

setkávají se u páteře
 lokty při pohybu do kliku nejdou kolem těla

5
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6

7

8

9

PŘÍTAH
Popis výchozí pozice:

tělo zpevněné „prkno“, nohy na šířku pánve na podložce, úchop lan před 
tělem (obtížnost cviku volena podle opory nohou, resp. úhlu těla nad zemí)
Správné provedení:
plynulý pohyb do natažených paží a zpět flexe v loketních kloubech
Chybné provedení:
 pohyb do přitažení není veden aktivitou paží, ale dynamicky „vlnou“ v těle 

(př. první pohyb začíná pánví, nebo přes prohnutí od hrudní kosti)
 hlava není v prodloužení páteře (je v záklonu nebo naopak předsun)
 špičky nohou příliš v zevní rotaci

6

LAVIČKA
Popis výchozí pozice:

tělo od hlavy až ke kolenním kloubům ve vodorovné poloze, nohy na šířku 
pánve, na celé ploše chodidel, bérce svírají pravý úhel s podložkou
Správné provedení:
přítahy vzhůru za současného udržení výchozí polohy hlavy, trupu a pánve
Chybné provedení:
 špatné nastavení jednotlivých částí v celé délce páteře (hlava v záklonu, 

výrazná kyfóza, pánev nahoru vytlačená na úkor výrazného prohnutí 
v bedrech atd.) 
 kolena nejsou v poloze nad špičkami, které jsou na šířku pánve

7

KLIK V ZÁVĚSU
Popis výchozí pozice: nárty opřené v úchytech, vzpor ležmo

Správné provedení: ze vzporu ležmo přejít do kliku
Chybné provedení:
 při provedení kliku není udrženo zpevněné celé tělo (prohnutí v bedrech, 

lopatky nejsou „ukotveny zeširoka“ na hrudníku – sbíhají se u páteře, hlava 
v záklonu)

8

POSUN V PODPORU
Popis výchozí pozice: 

podpor na předloktí, nárty opřené v úchytech
Správné provedení: 
z výchozí polohy posun těla „v bloku“ vpřed, váha těla přenesena více 
na předloktí, posun ramen (a tím celého těla) z polohy nad lokty dopředu a zpět
Chybné provedení:
 nedodržení zásad korektního provedení podporu (prohnutí v bedrech, 

lopatky se sbíhají u páteře atd.)
 při pohybu dopředu lopatky nezůstávají fixované zeširoka na hrudníku, 

odstává spodní úhel lopatek, vnitřní hrana lopatek

9

Metodická doporučení
Záměrně u jednotlivých cviků 

není uveden počet opakování či 
sérií, a to z toho důvodu, aby bylo 
zatížení dávkováno trenérem či fy-
zioterapeutem podle zdatnosti kon-
krétního hráče. Aby cvičení splnilo 
požadovaný výsledek, na prvním mís-
tě musí být kvalita provedení cviku, 
ale zároveň provedená s maximálním 
úsilím hráče. Tzn., pokud cvik č. 7 
„lavička“ zvládne ve správném pro-
vedení osmkrát v jedné sérii, nemohu 
nastavit sérii např. na patnáct opako-
vání, protože pro zvládnutí stanove-
ného počtu budou zapojeny i svaly, 
které nemají být při provedení cviku 
aktivovány a dochází k prohlubová-

ní patologií. Na druhou stranu pro 
výsledný efekt je nutné, aby hráč se 
na provedení cviku soustředil a byl 
proveden s maximálním možným úsi-
lím, a tak se pohybový vzor lépe „pro-
pojil“ s centrálním řízením pohybu.

Již na začátku praktické části jsme 
zmínili, že nejprve volíme cviky, 
které mají stabilizační, tonizační 
charakter. Jsou to cviky méně silo-
vě náročné a hráč má čas se soustředit 
na správné provedení pohybu a trenér 
či fyzioterapeut si ohlídat, zda se za-
pojují ideální svalové skupiny a nedo-
chází k prohlubování patologických 
vzorů pohybu. Až poté přejdeme 
ke cvikům silově náročnějším.
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Pavel Malura

Zpátky ke hvězdám
Přes nesporné úspěchy českého fotbalu jak na úrovni klubů, tak na úrovni 
reprezentačních výběrů dospělých i mládeže se zdá, že oproti dřívější  
zlaté éře přece jen něco chybí.

S  výjimkou  Čecha  a  Rosického  postrádají 
nejen fanoušci, ale samozřejmě i odborníci 
fotbalové hvězdy první velikosti. Naši hrá-

či jsou schopni dosahovat na podmínky českého 
prostředí  nadstandardních  týmových  výsledků, 
jsme pravidelní účastníci evropských šampionátů 
všech kategorií, a dokonce se často umisťujeme 
na předních příčkách. Přesto se zdá, že o naše mladé 
hráče je ve světě čím dál menší zájem. Zahranič-
ní skauti postrádají u českých mladíků více tvůrčí 
invence i touhy po sebeprosazení, větší schopnost 
prosadit se v situacích 1:1, ale zejména schopnost 
být na hřišti skutečnou osobností, schopnou vzít 
na sebe zodpovědnost za osud utkání. Český hráč 
je dnes vnímán jako poctivý dělník, ovšem těch je 
na fotbalovém trhu mnoho. Zejména proto české 
kluby neinkasují za hráče takové částky jako na-
příklad balkánské země, ale v poslední době tře-
ba i sousední Polsko. Co je však pro české mladé 
fotbalisty i český fotbal horší zpráva, že i domácí 
kluby se začínají po odvážných, hladových a krea-
tivních hráčích ohlížet v zahraničí a hrozí tedy, že 
v budoucnu může být situace ještě horší a současný 
trend může mít pro celý český fotbal katastrofální 
důsledky. Materiální zázemí a podmínky pro tré-
nink jsou dnes nesrovnatelně lepší, než tomu bylo 
před deseti, neřku-li dvaceti  lety. Kvalita hráčů, 
které český fotbal produkuje, není sice horší než 
v tomto období, ale ani lepší, a to je zásadní pro-
blém. Fotbal jde kupředu, zatímco česká fotbalová 
výchova přešlapuje na místě. Problém však není 
v obsahu tréninkového procesu, tam jsme mílovými 
kroky před většinou zemí východní Evropy, o Bal-
kánu nemluvě. Technická připravenost mladých Če-
chů je na mnohem vyšší úrovni, než byla v období 
Poborských, Nedvědů a dalších hvězd české kopa-
né.  Na žádné z mých zahraničních stáží a angažmá 
jsem nezaregistroval, že by trenéři používali jiná 
cvičení a prostředky k rozvoji technické a fyzické 
připravenosti fotbalistů. Naopak naši ve výchově 
mnohem úspěšnější balkánští sousedé jsou, co se 
týká metodiky a podmínek, jedno století za Čechy. 
Co tedy musíme změnit a kde jsou rezervy české 
fotbalové výchovy? 

Vše je o hlavě aneb  
Příběh večerního fotbálku

V době, kdy  jsem působil  v  jednom ze  slo-
venských fotbalových klubů jako sportovní ředi-
tel mládeže, jsem zažil situaci, kterou lze označit 
jako chvíli prozření. Jeden večer jsem nepozoro-
ván sledoval večerní fotbal kluků z mnou řízené 
fotbalové akademie. Ve hře 4:4 mi hráči ve věku 

šestnáct až osmnáct let za dvacet minut ukázali více 
technických a kreativních kousků, než jsem viděl 
za celé své dosavadní působení v klubu. Byl jsem 
jejich hrou doslova nadšený.  Když jsem však přišel 
blíže, abych viděl, o jaké hráče se jedná, kvalita 
hry okamžitě poklesla. Když jsem se pak hráčů 
ptal, proč podobné kousky nepředvedou v mis-
trovských zápasech, odpovědí bylo krčení ramen. 
Nechtěli přímo obvinit mě ani mé kolegy z hlav-
ního problému, který mají čeští a slovenští hráči.  
Jejich trenéři jim kazí fotbal!

Tím základním, co bychom měli změnit, je pří-
stup hráčů, trenérů ale i všech ostatních, kteří se 
na výchově mladých hráčů v česku podílejí, k vzá-
jemné komunikaci a interakci. Naučit se větší míře 
respektu a tolerance,  jeden k druhému a zejména 
vědomí společného cíle.

Co může změnit hráč

Žijte svůj příběh
Není to tak dlouho, co Zlatý míč nejlepšího hrá-

če Evropy přebíral Cristiano Ronaldo. Hráč, který 
reprezentuje snad vše, co se čeští trenéři na vlast-
ních fotbalistech snaží vymýtit, působí extrava-
gantně, sobecky a nejeden český trenér mu vytýká 
i menší pracovitost v defenzivě. Přes všechny tyto 
vlastnosti je Ronaldo vzorem pro obrovské množ-
ství mladých hráčů po celém světě. Hráč, který již 
ve své kariéře dosáhl s výjimkou reprezentačního 
triumfu na mistrovství Evropy či světa vše, co lze 
dosáhnout, a vydělává neuvěřitelné množství peněz, 
se při předávání Zlatého míče rozplakal. Přes jeho 
nevšední talent je právě neukojitelná touha po úspě-
chu a uznání to, co z něj dělá jednoho z nejlepších 
světových hráčů. A právě tento příběh touhy a cíle-
vědomosti je magnetem pro jeho reklamní partnery, 
kteří zajišťují velkou část jeho příjmů. Podobným 
způsobem  svět  sledoval  příběh  Pavla  Nedvěda 
a cítil smutek z jeho nenaplněné touhy vyhrát ligu 
mistrů. Za každým velkým hráčem lze najít příběh 
velké touhy a ochoty pracovat na jejím naplnění. 

Stanovte si vysoké cíle
Dostanete se vždy nejdále tam, kam se toužíte 

dostat, sněte velké sny a dělejte postupné kroky 
k jejich naplnění. Nenechat se odradit krátkodo-
bým neúspěchem a každý den udělat něco pro své 
zlepšení je jediná cesta na vrchol.

Úspěch je nepřítel silných
Podlehnout pocitu uspokojení je nejlepší cesta, 

jak zabít svůj sen. Pokud se vám podaří opravdu 

uspět, mohou se stát vašim největším nepřítelem 
sláva a vydělané peníze, ty zabily více talentů, než 
cokoliv  jiného. Neustálé  hledaní  nových výzev 
a překonávání limitů dělá z výborných hráčů ty 
nejlepší. Vždy lze dokázat více!

Nenechte se svést ke snadným cestám
Největším nepřítelem skvělého hráče je ten, kdo 

mu nabízí lehčí cestu. Protekce, vítězství podvo-
dem, oslabování autority trenéra, znehodnocování 
výkonů vašich konkurentů a spoluhráčů jsou jedny 
z milníků na cestě k průměru a podprůměru. Tím, 
že vám někdo nabízí snadnou alternativu, dává na-
jevo, že vám nevěří! Výborný hráč by neměl věřit 
nikomu, kdo něco takového nabízí, takoví lidé jsou 
závažím na cestě k cíli. Ve sportu naštěstí platí, že 
vše co dostanete, si musíte zasloužit.

Dělejte věci po svém
Poslouchat rady rodičů a trenérů je důležité, dob-

rá rada je palivo na cestě k cíli, avšak mít svůj vlastní 
způsob a umět o něm přesvědčit okolí je mnohem 
důležitější. Jen hráči, kteří sami dokážou určovat 
směr, mohou vést své týmy k vítězstvím. Lidi, kteří 
vám říkají, že něco nedokážete, ignorujte.

Nebojte se neúspěchu
Silného  hráče  povzbudí  kritika,  stejně  jako 

pochvala. Sebedůvěra znamená umět vzít na sebe 
zodpovědnost v rozhodujících fázích utkání, rov-
něž jako přijmout kritiku, když se věci nepodaří. 
Projevem sebedůvěry je také chuť a odvaha pře-
nášet do své hry nové, vylepšující prvky, učit se 
jim a zdokonalovat je. Pro sebevědomého hráče 
je každá situace výzvou, nikdy si nesmí připustit, 
že by neuspěl. Právě tyto vlastnosti reprezentuje 
současný nejlepší evropský hráč. Příkladem jeho 
sebevědomí není extravagantní vzhled (to je jen 
vedlejší produkt), ale neuvěřitelná schopnost po-
dávat nejlepší výkony pod enormním tlakem. Jeho 
víra dokázat vše, co si předsevzal.

Co může změnit trenér

Člověk víc než hráč
Dívej se do hráče, nikoliv na hráče. To je jedno 

z pravidel Alexe Fergusona. Dobrý mládežnický 
trenér umí rozpoznat nejen výkonnost, ale musí 
bezpodmínečně chápat a rozeznat i psychické roz-
položení hráče. Chápat a respektovat jeho motivaci, 
která mnohdy souvisí s vývojovým stupněm hráče 
a jeho věkem, vědět co nejvíce o jeho problémech 
i radostech. Jen pokud trenér hráče opravdu zná, 
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může efektivně pracovat s jeho vnitřní motivací, 
správně a efektivně nastavit pravidla. Chování hrá-
če, zodpovědný přístup k povinnostem, schopnost 
překonávat překážky a mnoho dalšího si hráč přená-
ší z fotbalu do soukromého života a naopak. K duši 
každého mladého hráče existuje klíč, úkolem tre-
néra je ho hledat. 

Dívej se a poslouchej
Oboustranná komunikace a tolerance je základní 

kámen tvé práce s hráči. Chápat, že dnešní generace 
je jiná, než byla ta naše, a že následující bude opět 
jiná než ta dnešní. Trenér, který nedokáže a nechce 
pochopit dobu facebooků,  twitterů,  instagramů, 
chytrých telefonů a počítačových her,  jen těžko 
najde se svými hráči společnou řeč. S trendy je po-
třeba pracovat a ne bojovat. Nejjednodušší cestou, 
jak můžeš s hráčem komunikovat,  je dívat se co 
dělá a poslouchat, co říká.

Nesváděj z cesty
Úkolem trenéra je pomáhat hráči prosadit se 

způsobem, který si vybral a ke kterému má pohybo-
vé i povahové předpoklady. Ne všichni skvělí hráči 
vynikají vytříbenou technikou a kreativitou. I velké 
týmy mají své bojovníky a dříče. Proto je potřeba 
pracovat a posilovat co nejvíce silné vlastnosti hrá-
če. Citlivě odstraňujme nedostatky, ale nesnažme 
se hráče změnit podle nesmyslných šablon. Ničím 
nepoškodíme mladého hráče více než tím, že se 
přehnaně zaměříme na to, co mu schází.

Cílem jsou individuality, nikoliv tým
Jednou  z  největších  chyb  českého  mládež-

nického trenéra je přebírání stylu hry úspěšných 
fotbalových týmů. V barcelonském období chtěli 
najednou všichni hrát jako Barcelona. Dorostenec-
ký tým však musí sloužit potřebám hráčů. Mám-li 
v týmu tři výborné hrotové útočníky, musím vybrat 
rozestavení se třemi hroty. Ne nechat dva talen-
tované hráče na lavičce, nebo silou měnit  jejich 
herní návyky, abych dospěl k mnou vybranému 
rozestavení. Úkolem trenéra mládeže je najít takový 
systém hry a rozestavení, který pomůže v co největ-
ší míře rozvinout talent a přednosti hráčů, které má 
k dispozici, a to zejména těch nejtalentovanějších. 
Stejným rozestavením jako seniorský tým si můžou 
dovolit hrát jen v klubech s neomezeným přístupem 
talentovaných hráčů, kde na každém postu uspěje 
jen ten nejlepší. V českých podmínkách je potřeba 
chránit každý talent.

Hraj na výsledky
Když se novináři ptali Ikera Casillase, jak v se-

dmnácti  letech zvládl chytat za první tým Realu 
Madrid pod takovým tlakem na výsledek, odpo-
věděl, že je na to zvyklý od jedenácti let. V Realu 
prostě musíte jen vyhrávat. To, že se v kategoriích 
mládeže na výsledek nehraje, je jeden z největších 
nesmyslů poslední éry. Otázka nezní, jestli vítězit, 
či nevítězit, ale jak k vítězství dospět! Platí zde 
více, než kdekoliv jinde, že cesta je důležitější, než 
cíl. Úkolem trenéra není donutit hráče vítězit, ale 
rozvíjet jeho přirozenou touhu po vítězství. Vštípit 
hráčům touhu být nejlepší, prosadit se vlastní kva-
litou a vždy věřit ve vlastní síly, netrpět nezdravým 
respektem k soupeři a naopak respektovat a využí-
vat kvalitu svých spoluhráčů, to vše jsou obrovsky 
důležité aspekty trenérské práce. Zkušenost říká, 
že  mám-li  mládežnický  tým  plný  výjimečných 
individualit, vítězstvím se těžko vyhnu. Vítězná 

mentalita  je základní stavební kámen úspěchu 
každého hráče.

Trenér cestu nevybírá, jen pomáhá hledat
Úkolem trenéra je nabízet možnosti, nikoliv vy-

bírat řešení. Dejme hráčům možnost, vybrat vlastní 
způsob a respektujme jeho volby. Platí to na hřišti 
i v životě. Dovolme mladým hráčům, dělat chyby, 
jen tak se z nich mohou poučit. Trpělivě nabízejme 
alternativy a upozorňujme na důsledky vybraných 
řešení.  Naším  cílem  je  vychovat  samostatného 
myslícího hráče ochotného vzít na sebe zodpověd-
nost. Vychováváme hráče, kteří mají být vůdčími 
osobnostmi týmu. A vůdčí osobnost se neřídí jen 
cizími pokyny, ale rozhoduje za sebe a mnohdy 
i za druhé.

Jdi příkladem
Chování hráčů na hřišti i mimo ně velmi často 

odráží chování jejich trenéra. Trenér je, ať chce, nebo 
nechce, jedním ze vzorů, které mladí hráči pozorují. 
Proto bys měl dokázat vždy se držet svých prokla-
movaných zásad, chovat se k hráčům se stejným 
respektem, jaký od nich vyžaduješ a uvědomit si, 
že jsi hráči neustále sledován. Hráč ti odpustí omyl, 
pokud vidí, že se snažíš chovat spravedlivě a čestně. 
Zvláště hráči v pubertě jsou na unfair chování velmi 
hákliví. Trenér je nedílnou součástí týmu, spolu-
zodpovědný za vítězství i prohry, musí tedy umět 
přijmout svůj díl odpovědnosti, pokud totéž očekává 
od svých hráčů. Zapomeň větu: TO ONI. Na hřišti 
vždy platí: co jsi hráče naučil, to hrajou!

Co může změnit agent

Neprošlapávej cestu
Chceš-li zastupovat silné a sebevědomé hráče, 

nesnaž se jim za každou cenu odstraňovat z cesty 
překážky. Přestože konkurence je obrovská, ne-
chtěj si hráče udržet za každou cenu. Hráč, který 
střídá manažery podle toho, jak moc se mu snaží 

prošlapávat cestu, obvykle nakonec stejně neuspě-
je, a proto nestojí za to o něj bojovat.

Věř svým hráčům
V případě, že získáš pocit, že hráč potřebuje 

tvou protekci, aby reprezentoval, hrál za svůj tým, 
zvládal školní povinnosti apod., znamená to, že není 
dost dobrý. Opravdový talent je jako pingpongový 
míček, ať ho ponoříš jakkoliv hluboko, vždycky 
vyplave na hladinu.

Jednej s pokorou
Jestliže chceš, aby hráči pracovali na svém zlep-

šování, tvrdě a nekompromisně uměli jít za svými 
cíli a zároveň uměli přijmout prohru a zvládnout ne-
úspěch, musíš vykazovat tytéž vlastnosti. Vést hráče 
k respektu k rozhodnutím trenéra, učitele, rodiče, 
umět se vyrovnat se situací, která není příznivá, 
patří k vlastnostem těch nejlepších.

Podporuj…
… hráče v touze se neustále zlepšovat. Pomáhej 

hledat cesty, spolupracuj s trenéry, pracuj s hráči 
na jejich vzdělávání. Jen hráč, který chce být každý 
den lepší a lepší, má každý den cenu vyšší a vyšší.

Neříkej jak, ptej se proč…
… ať se to komukoliv líbí nebo ne, hlavní osob-

ností pro sportovní vývoj hráče bude vždy trenér. 
Než začneš vyvozovat závěry, ptej se trenérů na dů-
vody, které jsou podle nich příčinou, proč se tvůj 
klient nevyvíjí podle představ. Společně zkuste 
pomoci hráči najít správnou cestu. Vedete-li hráče 
každý jiným směrem, neúspěch je zaručený. 

Nespěchej…
… dopřát hráči přirozený vývoj, udělat správný 

krok ve správnou dobu, je jednou z nejdůležitěj-
ších věcí, která rozhoduje o konečném výsledku. 
Zkušenosti říkají, že je lepší vývoj malinko zpoz-
dit než uspěchat. Platí to jak při přechodech mezi 
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věkovými kategoriemi, tak při přestupech hráčů. 
Přehnané nároky v nesprávný čas stojí za zánikem 
většiny talentovaných českých hráčů poslední doby. 
Aby byla změna prospěšná, musí na ni být hráč 
po všech stránkách připraven. Všechno, co je kva-
litní, musí mít čas uzrát!

Co může změnit  
majitel a funkcionář

Určete strategii
Chcete-li dosáhnout kvalitního výsledku, musíte 

vědět:
1. jaký je váš cíl
2. jakou cestou k němu chcete dojít
3. kolik času jste ochotni obětovat

Měníte-li strategii a principy budování prvního 
týmu, první viditelné výsledky se dostaví po prvním 
roce. Měníte-li  totéž u mládeže, efekt se dostaví 
po třetím roce práce. Do té doby jsou produkty vý-
chovy dílem předchozích principů a strategií. Pokud 
tyto měníte v kratších horizontech, jsou výsledky 
dílem náhody. Tisíce cest vedou k cíli, ale je třeba 
si nějakou vybrat a nesjíždět na každé odbočce. 

Vybírejte pečlivě
Trenér je váš „stroj“ na výrobu hráčů. Vybrat 

takového, který vyrobí nejlepší produkt,  je tudíž 
nezbytné. Při výběru byste měli vědět přesně, co 
očekáváte.  Investujte  do  výchovy  a  vzdělávání 
svých trenérů. Vyberte správně trenéra a dejte mu 
na práci dostatečný čas. Není neúspěchem trenéra, 
nýbrž funkcionáře, pokud váš výběr selže, zejména 
pokud se tento jev opakuje.

Vytvářejte konkurenční prostředí
Tolik obdivovaná vyšší kvalita tréninku v západ-

ních zahraničních klubech není výsledkem výběru 
tréninkových prostředků, ale kvality hráčů a způso-
bu jejich vedení v klubu. Čím vyšší kvalita hráčů, 
tím vyšší je intenzita, rychlost a celková kvalita tré-
ninku a jednotlivých cvičení. Tím větší efekt trénink 
na jednotlivce má. Kádry týmů je potřeba neustále 
doplňovat. Ne všichni hráči nakonec dojdou na vr-
chol, ale pomohou vytvořit podhoubí pro ideální 
rozvoj těch nejtalentovanějších. Investice do náku-
pu mladých hráčů se vždy vyplatí. V nekvalitním 
týmu ideální osobnosti nevyrostou.

Vrcholem výchovy je první tým
Největší procento talentovaných hráčů se ztrácí 

při přechodu do dospělé kopané. Trenéři pracující 
v krátkodobých horizontech nemají zájem na per-
spektivní práci s mladými hráči a pod diktátem 
okamžitých výsledků hledají nejefektivnější řešení 
směrem k následujícímu utkání. Totéž platí o star-
ších spoluhráčích, kteří pomáhají mladého hráče 
dotvořit. Proberte s trenérem největší obvyklá rizika 
přechodu talentovaných hráčů do A mužstva týka-
jící se i vašeho klubu a opatření, jakými jim budete 
společně čelit. Nejde jen o jednorázová opatření, ale 
především o systémové kroky s dlouhodobou plat-
ností. Trenéra lze k výchově motivovat dlouhodo-
bou perspektivou, spoluhráče odměnami za prodej 
mladíků, které tým pomohl vychovat.

Buďte loajální
Minimální čas, který potřebuje trenér na změnu 

základních návyků hráčů a týmu, jsou čtyři měsíce. 

Do té doby žije tým více méně z práce bývalého 
kouče. Psychologický efekt je vždy jen krátkodobý. 
Skutečný efekt trenérské práce se dostavuje po jed-
nom roce, a vrcholem budování týmu je třetí rok. 
Časté změny trenérů mají kontraproduktivní účinek 
a to jak u mládeže, tak u prvního týmu. Fotbal je 
týmový sport a neúspěchy mají vždy různé příčiny. 
Odstraňujte příčiny. Jestliže jste si trenéra pečli-
vě vybrali, věnujte stejnou míru loajality,  jakou 
očekáváte.

Co může změnit  
fotbalové prostředí

V jednotě je síla
Chceme-li  uspět  v  konkurenci  vyspělých 

fotbalových  zemí,  musíme  bezpodmínečně 
nastavit  směr,  kterým  se  budou  ubírat  všechny 
složky  fotbalového  prostředí.  Počínaje  hráči 
a nároky na  jejich práci a chování přes  trenéry, 
agenty, funkcionáře ale i rozhodčí, kteří budou řídit 
mládežnické zápasy s přihlédnutím ke specifikům 
věku a vyspělosti hráčů. Díky správnému řízení 
utkání  se mladí hráči v  zahraničí přirozeně učí 
hrát  čistě  a  agresivně,  bez  negativních  dopadů 
na zdraví dětí. Opět platí, že nepůjde-li celý tým 
jedním směrem, k cíli nedojdeme. Český fotbal se 
tak připravuje ročně o stovky milionů korun, které 
by mohly pomoci nejen fotbalu jako takovému, ale 
přirozenou cestou i peněženkám lidí, kteří v něm 
pracují.

Autor pracoval jako fotbalový trenér na všech 
úrovních a ředitel fotbalové akademie mládeže.
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Pavel Frýbort

Diagnostika tělesné výkonnosti 
pomocí Yo‑Yo intermitentního 

zotavovacího testu
Fotbal jako týmová sportovní hra brankového typu se vyznačuje herními 
činnostmi zaměřenými na plnění herních úkolů. 

Hodnocení herního výkonu ve fotbale chá-
peme jako realizovanou činnost hráče nebo 
skupiny hráčů v ději utkání, charakterizova-

nou mírou splnění herních úkolů, týkající se:
 jednotlivce a zřetězení několika herních činností 

(v útočné a obranné fázi),
 skupiny (ukazatelem je součinnost v útočné 

a obranné fázi)
 celého družstva (organizace herního jednání 

všech spoluhráčů v útočné a obranné fázi).
O úspěšnosti herních činností rozhodují indi-

kátory 
1)	stupeň	osvojených	herní	dovedností	

(technická	způsobilost	týkající	se	provedení	
činnosti,	např.	ovládání	míče),	

2)	volba	pohybové	odpovědi	–	řešení	herní	
situace	(taktická	způsobilost	–	taktické	
rozhodování)	

3)	tělesná	výkonnost	hráče	(vybrané	kondiční	
ukazatele).	
Herní dovednosti a volbu pohy-

bové odpovědi hodnotíme převážně 
subjektivním kvalitativním hodno-
cením jako reakci na aktuální cho-
vání, resp. provedení herního úkolu 
v dané herní situaci. Řada odborníků 
a trenérů v Anglii, USA, Austrálii, 
Španělsku se shoduje, že všechny 
indikátory jsou rovnocenné součásti 
herního výkonu a upřednostňování 
jednoho potlačuje rozvoj ostatních. 

Tělesnou výkonnost (vybrané 
ukazatele) lze diagnostikovat po-
mocí motorických testů, kdy máme 
v rukou kvantitativní údaje, které 
můžeme srovnávat s normami jak 
pro běžnou populaci, tak se nabízí 
srovnávat hráče mezi sebou a i to, jak 
se hráč vyvíjí v čase. Tyto údaje nám 
poté mohou napovědět o efektivitě 
pohybového (tréninkového) progra-
mu, který hráčům předepisujeme 
a vyžadujeme jeho plnění, ale pouze 
z pohledu tělesné výkonnosti. Znovu 
opakuji herní výkon tak, jak ho po-

suzujeme, a poté se vyjadřujeme ke konkrétnímu 
hráči nebo hráčům, zahrnuje většinou i technickou 
a taktickou způsobilost hráče, viz indikátory výše 
(např. směr a rychlost přihrávek – indikátor 1, proč 
se rozhodl přihrát zpět, když měl udělat kličku sou-
peřovi – indikátor 2 apod.). Zde se projevuje naše 
subjektivní hodnocení, ovšem bez důkazů/údajů, 
podle čeho a jakým mechanismem hráč vyhodno-
coval samotnou herní situaci. Na tomto místě není 
příliš celosvětově propracovaná diagnostika, nicmé-
ně se o ni ve vyspělých fotbalových zemích snaží 
a nám by to nemělo být lhostejné, proto o tomto 
bude pojednáno v příštích číslech Fotbal a trénink.

Naopak to, co je propracované a v zahraničí vel-
mi používané, je diagnostika tělesné výkonnosti. 
O roli tělesné výkonnosti a jejich komponentách 
ve sportovní (fotbalové) přípravě široce pojednává 
Bangsbo a Mohr, viz Obrázek 1. Komponenty těles-
né výkonnosti rozdělují do šesti hlavních kategorií: 

kapacita pro střídavý krátkodobý/vytrvalostní vý-
kon, kapacita pro střídavý dlouhodobý/vytrvalostní 
výkon, pohybová rychlost/sprint, explozivní svalová 
síla, koordinaci a rovnováhu.

V souvislosti s tělesnou výkonností je fotbal 
v zahraničí označován jako sport s mnohonásobný-
mi sprinty – multiple sprint sports – nebo přesněji 
jako intermitentní sport, tj. sport se střídavou in-
tenzitou – intermittent sports. Fyziologické nároky 
fotbalu lze charakterizovat modelem opakovaných 
krátkodobých intervalů pohybové činnosti vysoké 
až maximální intenzity, které se střídají s intervaly 
pohybové činnosti nižší intenzity nebo tělesného 
klidu, které mají ve vztahu k intenzivním pracovním 
intervalům zotavný charakter.

Jestliže hráči chtějí hrát na vysoké výkonnostní 
úrovni, musí být schopni vykonávat herní činnosti 
v rychlosti téměř na úrovni „sprinterů“ (opakova-
né sprinty na různou vzdálenost, běh ve vysokých 

rychlostech, odrazy do hlavičkového sou-
boje, kopy, rychlé změny směru apod.). 
Sprinty představují přibližně 2-3 % z cel-
kové uběhnuté vzdálenosti v průběhu 
utkání, vyskytují se přibližně jednou až 
dvakrát za 90 sekund a trvají v průměru 
2-4 sek. Hráči musí být tohoto schopni 
po 90 min. utkání. Tyto tzv. anaerobní 
činnosti jsou shrnuty v Obrázku 2, ze kte-
rého je zřejmé, že hráč v průběhu 5 min. 
překoná cca 100 m – 250 m ve sprintu 
nebo v běhu ve vysoké rychlosti o různé 
délce (od 3-70 m), ve kterých se musí 
správně rozhodovat (taktická způsobi-
lost) a prokázat, že dostatečně ovládá 
míč (technická způsobilost). A právě 
zde posuzujeme jeho herní výkon v dy-
namizaci herních dovedností (vyhrané 
souboje, úspěšné obcházení 1:1, přesná 
střelba, převzetí míče prvním dotykem, 
odražené míče, nabíhání do volného 
prostoru ve sprintu, zdvojování soupeře, 
obsazování soupeře, realizace průnikové 
přihrávky, podpora útočících spoluhráčů 
ve velkém počtu hráčů, vědomá rotace 
hráčů, individuální průnik, presink, opa-

1 Komponenty 
tělesné 
výkonnosti
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kovaný presink apod.). Toto jsou kritické místa, 
která zvyšují pravděpodobnost, že bude hráč a tým 
úspěšný. Tyto anaerobní činnosti jsou nepravidelně 
střídány (časově) značně převažujícím tělesným 
klidem nebo činností nižší intenzity tzv. aerobní 
činností mající zotavný charakter a nejsou pro herní 
výkon, který posuzujeme kritické. Nicméně zde je 
nutné, aby se organismus hráčů rychle zotavoval 
a byl připraven na již vyjmenované kritické ana-
erobní činnosti. U hráče jež se pomalu zotavuje 
ve stoje nebo v poklusu se rychle projevuje rychlá 
anaerobní forma únavy a s postupující dobou utkání 
i kumulativní forma únavy projevující se nedoko-
nalým ovládáním míče (vedení míče, v různých 
způsobech obcházení, zpracování míče, přesnost 
přihrávky apod.) a neefektivním taktickým rozho-
dováním (špatná volba řešení – co udělat v dané 
herní situaci).

Východiskem testování tělesné výkonnosti 
v komponentě střídavého dlouhodobého výkonu 
jsou tzv. Yo-Yo intermitentní testy. Tyto testy 
slouží k hodnocení způsobilosti pro výkon v opa-
kovaných intervalech intenzivní činnosti po delší 
dobu, která v sobě zahrnuje 
a)	rychlost	zotavení,	
b)	schopnost	rychle	opakovat	krátkodobé	vysoce	

intenzivní	úseky	ve	sprintu	nebo	ve	vysokých	
rychlostech	

c)	hodnocení	úrovně	vytrvalostních	předpokla-
dů	–	indikátorem je VO2max.
Jens Bangsbo (dánský fyziolog a kondiční tre-

nér) v roce 1994 poprvé fotbalové odborníky se-
známil s administrací těchto testů, které vyzkoušel 
taktéž na mistrech Evropy z Dánska v roce 1992.

Yo-Yo testy se dělí do tří skupin: 
Yo-Yo vytrvalostní test (Yo –Yo endurance 

test), Yo –Yo intermitentní vytrvalostní test (Yo-Yo 
intermittent endurance test), Yo-Yo intermitentní 
zotavovací test (Yo-Yo intermittent recovery test). 
Zejména ve fotbalové praxi se používá Yo-Yo in-
termitentní zotavovací test, který si představíme. 
Yo-Yo intermitentní zotavovací test lze používat 
od věkové kategorie 12 let až po dospělé. Jednotlivé 
testy jsou navíc rozděleny na 1. úroveň (netréno-
vaní/amatéři/mládež/ženy) a 2. úroveň (trénovaní/
profi). 

Yo‑Yo intermitentní  
zotavovací test (Yo‑Yo IR)

Z fyziologického hlediska je pohybová (svalová) 
činnost v tomto testu zabezpečena produkcí ener-
gie jak aerobními (oxidativními), tak anaerobními 
(neoxidativními) procesy. Z tohoto pohledu test 
do značné míry napodobuje metabolické nároky, 
které jsou na hráče kladeny v utkání, a jeho uži-
tí v praxi se tedy jeví jako vhodný diagnostický 
nástroj. V průběhu testu dochází k biochemickým 
reakcím (např. zvýšení markerů – krevního LA, 
močoviny, kreatinkinázy, laktátdehydrogenázy, 
volných mastných kyselin atd.), které jsou velmi 
podobné s hladinami v průběhu utkání. Vybrané 
markery vypovídají o silném zapojení anaerobního 
metabolismu (v utkání-sprint, výskoky, běh ve vy-
sokých rychlostech, starty a brzdění, souboje atd.) 
a poukazují na to, že fotbal není čistě vytrvalostní 
pohybová aktivita a trénink dlouhodobě vytrvalost-
ně/aerobně zaměřený nedělá z hráčů fotbalu dyna-
mické/rychlé hráče, protože mění charakter rych-
lých svalových vláken na pomalejší typ svalových 
vláken. Pomalost se poté projevuje nejen v samotné 

(m)

(min)

2 Anaerobní pohybové činnosti v 5. min. intervalech

rychlosti překonávání typických vzdáleností v utká-
ní (3-40m), ale také v rychlosti myšlení a rychlosti 
provedení herních dovedností. V této souvislosti 
přemýšlejme nad obsahem našich cvičení, které 
hráči realizují střední, nebo vyšší intenzitou tzn. 
vytrvalostně/aerobně. Zejména u hráčů v kategorii 
od 13 let a vyšších. Jaké hráče vychováváme? Rych-
lostně silově disponované hráče, kdy je ukazatelem 
poměrně vysoká aerobní kapacita-úroveň VO2max, 
explozivní síla v projevu zrychlení a udržení rych-
losti v opakovaných sprintech nebo pomalé hráče 
sice s poměrně vysokou aerobní kapacitou, ale bez 
zrychlení a schopnosti opakovat sprinty nebo běh 
ve vysokých rychlostech?  

Rozeznáváme Yo-Yo IR1 (1. úroveň) a Yo-Yo 
IR2 (2. úroveň). V Yo-Yo IR1 hráči uběhnout 
více metrů ve srovnání s Yo-Yo IR2, protože se 
administrace těchto úrovní liší nejen v počáteční 
rychlosti (km/h), ale také v dalším průběhu testu. 
Testovou úlohou Yo-Yo IR testu je běh tam a zpět 
mezi značkami rychlostí, která je určována zvuko-
vými signály z audio záznamu. Interval mezi sig-
nály se pravidelně s postupujícím časem zrychluje. 
Testovaná osoba běží po 40 m úsecích (2 x 20 m). 
Po každém úseku se zotavují výklusem za startov-
ní čárou po dobu 10 sek. Test končí, jestliže hráč 
není schopen udržet danou rychlost mezi signály 
a nedoběhne včas na značku. Kritériem je uběhnutá 
vzdálenost během testu. Celková doba trvání testu 
je 5-20 min. u Yo-Yo IR1 a 2-15 min. u Yo-Yo IR2.

V souhrnu lze konstatovat, že Yo-Yo IR1 
a Yo-Yo IR2 jsou vhodným diagnostickým nástro-
jem pro hodnocení tělesné výkonnosti zahrnující 
posouzení vytrvalostních schopností, schopnosti 
zotavení a schopnosti rychle opakovat krátkodobé 
vysoce intenzivní běžecké úseky ve sprintu nebo 
ve vysokých rychlostech. Nicméně herní výkon 

hráče je determinován i zbylými indikátory, které 
s tělesnou výkonností spolupůsobí současně. Yo-Yo 
IR1 a Yo-Yo IR2 tedy nehodnotí např. herní inte-
ligenci, zahrnující rychlost vyhledávání, rychlost 
zpracovávání relevantních informací z herního pro-
středí, zásobu zkušeností a vědomostí, „co udělat 
v dané herní situaci-zvolit nejefektivnější řešení“. 
Taktéž se nic nedozvíme o rychlosti a kvalitě pro-
vedení pohybu s míčem či bez míče projevující 
se v bezchybné koordinaci typické pro fotbalistu 
(v pohybové kultuře).

Cíl
Posouzení schopnosti zotavení po opakovaném 

vysoce intenzivním krátkodobém pohybovém za-
tížení. Odhad hodnoty VO2max (ukazatele vytrva-
lostních/aerobních schopností) a maximální srdeční 
frekvence (SFmax).

Vybavení
CD se zvukovými signály a CD přehrávač, mě-

řící pásmo, 3 značky – kužely, tužka, papír.

Postup
2 kužely jsou od sebe vzdáleny 20 metrů a třetí 

kužel je položen 5 metrů za startovním kuželem 
(Obrázek 3). Jestliže je testováno více hráčů najed-
nou, jsou kužely 2 metry od sebe. 

Fyziologická odpověď
Během Yo-Yo IR testů rychle stoupá srdeční 

frekvence a SFmax je obvykle dosaženo na konci 
testu, což ukazuje na velmi vysoké zapojení aerob-
ního energetického metabolismu. SF se zvyšuje 
postupně u obou testů, ale rychleji dosahuje ma-
xima u testu Yo-Yo IR2 (2. úroveň). Po ukončení 
tohoto testu byla zjištěna vysoká hladina krevního 

3 Testovací prostředí při administraci Yo‑Yo intermitentní zotavovacího testu (Yo‑Yo IR)

20 m5 m
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LA a CP (kreatinfosfátu), což jsou ukazatele akti-
vace anaerobního metabolismu systému. Na tomto 
místě se již krevní LA nestává primárním energetic-
kým zdrojem pro pohybovou činnost, ale kumuluje 
a způsobuje tak vznik únavy, která má v konečném 
důsledku negativní vliv na herní výkon. U testu 
Yo-Yo IR2 je rychlost akumulace krevního LA 
v průběhu testování vyšší ve srovnání s Yo-Yo IR1 
testem. Po testu Yo-Yo IR1 a IR2, bylo zjištěno, že 
svalový glykogen se jen mírně snížil (o 23 % a 9 %, 
v uvedeném pořadí). Snížení svalového glykogenu 
u některých svalových vláken může přispět k roz-
voji únavy, tudíž snížení svalového glykogenu může 
hrát významnou roli ve vývoji únavy při opakova-
ném vysoce intenzivním zatížení.

Popis
Před samotným testováním je vhodné provést 
rozcvičení a strečink. Yo-Yo IR testy se skládají 
z 2 x 20 metrových úseků, které jsou proloženy krát-
kou zotavovací pauzou (10 sek.). Test trvá 5-15 
minut v závislosti na stavu trénovanosti hráčů. Hráč 
startuje na signál, když hráč doběhne na značku 
přesně se signálem, otočí se a běží zpět na startov-
ní značku, na kterou opět musí doběhnout stejně 
s dalším signálem. Hráč potom přejde do pomalého 
běhu a otáčí se kolem třetí značky, která je vzdálena 
5 metrů od startovní značky (zotavovací pauza). 
Toto se opakuje do vyčerpání, tzn. hráč nestihne 
doběhnout na metu ve stanoveném čase. První ne-
doběhnutí je napomenutí (žlutá karta), druhé nedo-
běhnutí je ukončení činnosti (červená karta). Trenér 
zaznamenává uběhnutou vzdálenost v metrech.

Vyhodnocení výsledků
Nejlepší hráči mají průměrné výsledky u Yo-Yo 
IR1 2500 m, průměrná uběhnutá vzdálenost se po-
hybuje v rozmezí od 2000 až do 3000 m. Středně 
trénovaní muži mají hodnoty pod 2000 m. Uběhnutá 
vzdálenost v Yo-Yo IR2 je v rozmezí 1000-1600 m. 
U hráčů, kteří dosáhli nejlepších výsledků v Yo-Yo 
IR2, je vysoká schopnost organismu odolávat únavě 
při vysoce intenzivním pohybovém zatížení střída-
vého charakteru, kdy je anaerobní metabolismus 
významně aktivován. Uběhnutá vzdálenost a normy 
Yo-Yo IR1 a Yo-Yo IR2 (Obrázek 4).

Níže je uvedena uběhnutá vzdálenost mezi kuže-
ly Yo-Yo IR1 (Obrázek 5) a Yo-Yo IR2 (Obrázek 6). 
Zvukový záznam je pro lepší orientaci trenéra dopl-
něn o informaci o pořadí jednotlivých úseků, tudíž 
nemusíte počítat metry, pouze zaznamenáte rychlost 
(levý sloupec) a interval (opakování v dané rych-
losti) při kterém hráč ukončil činnost např. u 19 
(rychlost-levý sloupec) a interval 5. Znamená to, 
že hráč uběhl 2240 m v Yo-Yo IR1.

5 Yo‑Yo IR1

6 Yo‑Yo IR2

Průměrné výsledky v metrech  
v Yo‑Yo IR1 a Yo‑Yo IR2

Muži Yo - Yo IR1 Muži Yo - Yo IR2
Hodnocení Uběhnuté metry
excelentní > 2400 > 1280
výborný 2000 - 2400 1000 - 1280
dobrý 1520 - 2000 720 - 1000
průměrný 1000 - 1520 480 - 720
podprůměrný 520 - 1000 280 - 480
slabý < 520 < 280

4

Odhad VO2max z uběhnuté vzdálenosti: 
se provádí pomocí rovnice, která je odlišná pro 
Yo-Yo IR1 a pro Yo-Yo IR2:

1. Yo-Yo IR1: VO2max (mL/min/kg) = IR1 vzdálenost (m) × 0.0084 + 36.4

2. Yo-Yo IR2: VO2max (mL/min/kg) = IR2 vzdálenost (m) × 0.0136 + 45.3
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Chlapci a dívky a Yo-Yo IR1 a Yo-Yo IR2
Testuje se od 12 let a dochází ke značným roz-
dílům mezi věkovými kategoriemi. Pro dívky 
a chlapce se zvyšujícím věkem stoupá i zvýše-
ní výkonu při testech. Ale u dívek se zdá, že při 
dosažení 17 let se výkonnost zastavuje, zatímco 
u chlapců i po 18 letech výkonnost stoupá. Chlapci 
mají lepší výsledky než dívky ve všech věkových 
kategoriích (Obrázek 7). Např. u 12letých chlapců 
průměrná uběhnutá vzdálenost v Yo-Yo testu IR1 
je okolo 1000 m, zatímco u stejně starých dívek 
je vzdálenost okolo 500 metrů. Pohybový výkon 
v Yo-Yo IR2 testu u chlapců stoupá s jejich věkem.

Věkové kategorie a Yo-Yo IR2
Je zřetelná tendence, že s narůstajícím věkem se 
zvyšuje pohybový výkon (Obrázek 8). 

Změny v uběhnuté vzdálenosti  
v průběhu sezóny
Během sezóny byly sledovány změny ve výkonech 
u Yo-Yo testů IR1 a IR2. U elitních hráčů obvykle 
stoupá jejich pohybový výkon při Yo-Yo IR1 v pří-
pravném období o 25 %, zatímco u testu IR2 může 
být výkon lepší až o 40 % (Obrázek 9).
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7 Rozdíly mezi chlapci a dívkami v Yo‑Yo IR1
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8 Věkové kategorie a Yo‑Yo IR2
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9 Změny v uběhnuté vzdálenosti v průběhu sezóny u Yo‑Yo IR1 a Yo‑Yo IR2
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PaedDr. Martin Kinči, PhD

Moderné trendy 
motivácie hráčov 
vo futbale v praxi
V súčasnej modernej dobe, v období nových teoretických poznatkov, 
zaznamenávame neustály rozvoj a zdokonaľovanie tréningových metód, 
postupov a princípov, pričom sa do popredia dostáva aj rozvoj športovej 
psychológie v zmysle cielenej motivácie zameranej na podporu a rozvoj 
pozitívnych charakterových a vôľových vlastností hráčov. 

Komplexná príprava športovca 
by sa mala niesť v harmonic-
kom rozvoji všetkých zložiek 

športového tréningu, psychologickú 
zložku nevynímajúc. Psychologic-
ká príprava má svoje nezastupiteľné 
miesto práve pred realizáciou sa-
motného športového výkonu, kde 
predovšetkým motivácia a mentál-
na príprava zohráva jednu z naj-
dôležitejších úloh, a môže sa stať 
úzkou hranicou medzi úspechom 
a neúspechom. 

Podľa môjho názoru, kľúčovým 
faktorom úspešnej športovej prípravy 
je stimulácia pozitívnych charaktero-
vých a povahových vlastností hráčov, 
ktoré im umožnia prezentovať ich vý-
konnostný potenciál v plnom rozsahu 
osvojených pohybových a herných 
schopností pri prekonávaní rôznych 
ťažkostí a prekážok ako v tréningu, 
tak i v zápase.

Ak hráčom chýba motivácia a vôľa 
po víťazstve, potom precízne plánova-
ný a organizovaný tréningový proces 
stráca svoju účelovosť a hodnotu spo-
lu s nacvičovanými a praktizovanými 
činnosťami, ako z hľadiska technickej, 
taktickej či kondičnej zložky prípravy. 

TEÓRIA MOTIVÁCIE
Vo všeobecností môžeme defino-

vať motiváciu ako psychologický pro-
ces, ktorý aktivuje ľudské správanie 
a dáva mu účel a smer. Je to vnútorná 
hnacia sila, ktorá ženie k uspokojeniu 
nenaplnených túžob a potrieb. Z hľa-
diska  športovej činnosti môžeme po-

vedať, že motivácia je cesta k úspe-
chu, nikdy k neúspechu. Motivácia 
neučí prehrávať, motivácia učí po-
učiť sa z prehier. Nezaručuje výhru, 
ale zaručuje maximálne nasadenie. 
Motivácia nepotláča strach, ale po-
máha sa s ním vyrovnať.

Motivácia je dlhodobý proces 
motivovania a inšpirovania hráčov. 
Využíva sa ako z hľadiska krátko-
dobého, tak i za hľadiska dlhodobé-
ho. Z hľadiska krátkodobého ju mô-
žeme chápať ako verbálny prostriedok 
psychologickej prípravy hráčov ako 
pred a počas tréningu, tak i pred 
a počas prestávky v zápase. V oboch 
prípadoch je zameraná na reguláciu 
predštartových stavov a podanie ma-
ximálneho pohybového a herného 
výkonu. Z hľadiska dlhodobého ide 
o viacročné cielené pôsobenie na 
povahové a charakterové vlastnosti 
hráčov v zmysle ovplyvňovania ich 
sebadôvery, istoty, húževnatosti, pra-
covitosti, nezlomnosti, priebojnosti, 
cieľavedomosti atď. Krátkodobá 
resp. predštartová motivácia má 
význam iba v súčinnosti s dlho-
dobou motiváciou. Napr. ak zápas 
nevychádza podľa vašich predstáv 
(prehrávate so slabším súperom; 
hráči nepodávajú optimálny výkon) 
a počas prestávky chcete zaútočiť 
na morálne vlastnosti hráčov ako sú 
charakter, česť, disciplína, nasade-
nie, odvaha, odhodlanie, sebapreko-
návanie, tímový duch atd., potom je 
výhodné, ak hráči poznajú význam 
týchto slov a spájajú si ho s určitým 

zážitkom odohraným v minulosti, 
ako napr. video nahrávka s dobehom 
zraneného bežca do cieľa atď. Podľa 
môjho názoru, počiatky motivácie 
a inšpirácie hráčov by mali začínať 
s počiatkom ich športovej činnosti, 
len v rozdielnych formách vzhľadom 
k danej vekovej kategórii, a vždy by 
mali viesť k rozvoju sebadôvery a dô-
very vo svoje schopnosti.

MOTIVÁCIA V PRAXI 
Otázkou je, ako dostať hráčov 

do stavu, v ktorom dokáže prejaviť 
svoj výkonnostný potenciál a vyu-
žiť ho v prospech celého družstva. 
Podľa môjho názoru najrazantnejšie 
prostriedky motivácie sú power-poin-
tové prezentácie sprevádzané hudbou, 
videá zobrazujúce výkony športovcov, 
vlastné fotografie z tréningového pro-
cesu sprevádzané výrokmi veľkých 
mysliteľov, postery s výrokmi sláv-
nych ľudí, ukážky z filmov, motivačná 
reč trénera, a niekedy stačí len pohľad 
do očí, gesto, či potľapkanie po pleci.

Z hľadiska dlhodobej motivácie, 
keď nie je primárnym cieľom podať 
vysoký športový výkon v krátkom 
čase, môžeme použiť princíp otázko-
vej motivácie (viz 10 otázok níže), 
kedy sa vlastne hráči ponárajú do 
seba a hľadajú odpovede na polože-
né otázky. Nie je dôležitá okamžitá 
odpoveď, dôležité je ponechať dosta-
točne dlhý čas na premýšľanie. Vy-
ústenie tohto myšlienkového procesu 
a stanovovania hodnôt môže prejsť 
do formy písomnej práce, kedy dané 

myšlienky získavajú reálnu formu 
a takto napísaná práca sa môže stať 
určitou formou zmluvy medzi nimi 
a trénerom, ktorou sa zaviažu k tomu, 
že sa nevzdajú, pokiaľ nedosiahnu 
svoj cieľ. Osobne považujem túto 
formu motivácie za veľmi účinnú, 
nakoľko hráč sám sebe stanovuje 
pravidlá k dosiahnutiu stanovené-
ho cieľa a on sám zodpovedá za ich 
dodržiavanie. Tréner vystupuje len 
ako jeho podporovateľ - motivátor. 
Ďalšou dôležitou stránkou tejto for-
my motivácie je nasmerovať hráčov 
k pozitívnym myšlienkam, či podne-
tom, ktoré vy považujete za dôležité 
v živote športovca a nedať tak čas 
a priestor k pochybnostiam a nega-
tívnym myšlienkam, či vplyvom. Do 
kontaktu s hráčmi prichádzame maxi-
málne na dve hodiny počas dňa, kedy 
na nich môžeme priamo pôsobiť, ale 
je potrebné vytvoriť aj určitú dráhu 
nepriameho pôsobenia, ktorá zaručí, 
že hráči budú premýšľať nad určitý-
mi aspektmi prípravy, životosprávy 
a celkovo životného štýlu futbalistu 
aj počas voľného času. Taktiež táto 
forma motivácie je využiteľná pri mo-
tivácii hráčov vracajúcich sa po zra-
není, kedy podporíte ich sebazaprenie 
a odhodlanie vrátiť sa do ešte lepšej 
formy, ako mali pred zranením. 

Níže publikované otázky sú vše-
obecným príkladom, pričom takto 
“ostro“ formulované otázky by som 
skôr odporúčal pre kategóriu mlad-
šieho a staršieho dorastu, kedy si 
už hráči uvedomujú, resp. začínajú 
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1 Ak by si mal jednu šancu, jednu príležitosť, získať všetko po čom 
túžiš v jeden moment, pôjdeš do toho ,alebo to necháš tak ?

3 Neboj sa robiť rozhodnutia. Nemôžeš byť paralyzovaný strachom 
z neúspechu alebo zo zlyhania.

5 Bojuj za vážnosť, česť a rešpekt svojho družstva.  
Nedovoľ súperovi ponížiť tvojich spoluhráčov.

4 Nejde o to ako tvrdo vieš udrieť, ide o to, koľko úderov dostaneš 
a znova sa postavíš, koľko úderov znesieš a neprestaneš isť vpred.

2 Ak sa raz rozhodneš, že chceš 
niečo dosiahnuť, nezastav sa, 
kým to nezískaš. 

uvedomovať vplyv a dôsledky ich po-
stojov a rozhodnutí na ich športový 
výkon a vývoj. 
 1. Kto si ? A kým sa chceš stať?
 2. Čoho si sa ochotný vzdať, aby 

si získal to, po čom túžiš?
 3. Koľko bolesti si ochotný zniesť, 

kým sa rozhodneš zastaviť?
 4. Aké ťažké to musí byť, aby si to 

už nedokázal prekonať?
 5. Uspokojíš sa s málom, alebo 

neustále vyhľadávaš nové 
výzvy?

 6. Kde sú hranice, ktoré definujú 
tvoju nezlomnosť?

 7. Komu dovolíš, aby bol silnejší 
ako ty?

 8. Naozaj máš odvahu ísť do toho 
a prekonať všetky prekážky?

 9. Úspech je definovaný 
postavením sa o jedenkrát viac 
ako si bol zrazený na zem!

10. Úspech začína tam, kde končia 
výhovorky.

Taktiež si treba uvedomiť, že hrá-
či prechádzajú kritickým obdobím, 
z hľadiska hľadania vlastnej identity 
a príslušnosti k určitým skupinám 
svojich rovesníkov, ktorí ich môžu 
negatívne ovplyvňovať. Čiže takýto 
spôsob motivácie môže poslúžiť aj 
na eliminovanie vplyvu tzv. “ uličnej 
partie“, ktorá by mohla vtiahnuť hrá-
čov do nočného života, ponocovania, 
zlej životosprávy atď. Najideálnejšie 
je, ak hráči majú čo najskôr zadefi-
nované svoje osobné ciele a športové 
vzory, ktorým sa v tejto etape špecia-
lizovaného tréningu budú snažiť pri-
blížiť. Hráči si musia uvedomovať, že 
sa postupne blížia k vrcholu niekoľ-
koročnej športovej prípravy a každý 
vynechaný tréning, každý vypustený 
zápas, každé ponocovanie, či zľahčo-
vanie si tréningových úloh, im môže 
zavrieť cestu k A-družstvu. 

Ďalšou alternatívou tejto formy 
motivácie je aj možnosť rozdelenia 

jednotlivých otázok do samostatných 
slid-ou a priradenie individuálnych 
obrázkov, resp. preformulovanie jed-
notlivých viet vzhľadom k danej ve-
kovej kategórii.

Z hľadiska krátkodobej motivá-
cie je motivácia tá najsilnejšia zbraň 
trénerov. Najväčšia taktická bitka 
medzi dvomi družstvami sa odohráva 
práve pred zápasom. Buď hráči vy-
chádzajú na ihrisko ako víťazi alebo 
ako porazení. Krátkodobá motivácia 
ovplyvňuje prístup hráčov k zápasu 
či k tréningu a tým pádom ovplyv-
ňuje aj dianie na ihrisku. Výsledkom 

správnej motivácie je plné nasadenie 
hráčov, tímová spolupráca a  výhra 
sa stáva  prirodzeným následkom 
tohto procesu. Na ukážku som pri-
pravil všeobecný 10-slaidový návrh, 
akým spôsobom by power-pointová 
prezentácia mohla byť konštruovaná 
a využitá napríklad pred zápasom. 
Tak isto by sa takáto forma prezen-
tácií dala zamerať na hrdosť hráčov, 
históriu klubu, históriu štadióna, atď., 
samozrejme špecificky prispôsobené 
k stretnutiu, ktoré vás čaká. Power-
pointová prezentácia, zameraná na 
motiváciu hráčov pred zápasom:
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ZÁVER
Problematika psychologickej 

prípravy a športovej psychológie je 
veľmi rozsiahla, náročná, a možno aj 
preto sa zatiaľ dostatočne nevyužíva, 
pričom je jednou z najdôležitejších 
súčastí dlhodobej športovej prípravy 
a výchovy hráča vo futbale. Ani naj-
lepší tréneri ani najlepšie tréningové 
podmienky a prostriedky nezabezpe-
čia pohybový a herný progres hráčov, 
ak myseľ nebude správne nadstave-
ná na rozvoj ich potenciálu. Podľa 
Sira Alexa Fergasona je tajomstvo 
úspechu skryté v schopnosti vidieť 
veci, ktoré neočakávate, že uvidí-
te“. Schopnosť trénera analyzovať, 
predvídať a zasahovať do mentálne-

ho rozpoloženia a vývoja hráčov sa 
javí ako kľúčová. Trpezlivosť je zá-
kladom rozvoja. Motivácia je zbraňou 
trénerov, ktorú by sme nemali váhať 
použiť. Osobne považujem motiváciu 
ako súčasť psychologickej prípravy 
za najdôležitejšiu zložku športového 
tréningu a rád som vás oboznámil 
z novými trendmi v motivácii hráčov 
na základe mojich poznatkov, názo-
rov a pohľadov na túto kompliko-
vanú tému. Dúfam, že tento článok 
vám prinesie nové nápady, ktoré vám 
pomôžu pri motivovaní a skvalitňo-
vaní tréningového procesu a umož-
nia dosiahnuť plnohodnotný rozvoj 
potenciálu vašich hráčov.

6 Nepríď o príležitosť premeniť svoje sny v realitu. Do každého 
zápasu daj všetko, nikdy nevieš, kto sa pozerá.

8 Víťazstvo nie je všetko, ale vôľa po víťazstve áno. Iba v boji 
o víťazstvá a v tých  najtvrdších súbojoch sa rodia legendy.

10 Nemožné je len silné slovo používané slabými ľuďmi,  
ktorí sa zastavili pri prvej prekážke.

7 Byť priemerný alebo len dobrý nestačí. Treba sa priblížiť 
k dokonalosti, len to má zmysel.

9 Keď poznáš svoju cenu, vystúp z priemeru  
a choď si po to, čo ti patrí.

Narozen:  27. 4. 1985 v Trnavě

Vzdělání: absolvoval v roce 2009 na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Bratislavě magisterské 
studium se specializací trenérství fotbalu.Jeho kvalifikační práce na fakultě byly orientovány 
na problematiku tréninkového procesu ve fotbalu.

Trenérská kariéra: Zkušenosti získával nejdříve v roli asistenta u juniorských týmů ŠKP Dúbravka v Bratislavě 
a posléze ve Slovanu Bratislava (ženy, „B“ tým mužů). V letech 2010–2012 absolvoval trenérské stáže 
v Německu, Anglii a ve Španělsku. V současné době žije v Londýně a pracuje ve fotbalové akademii u týmu U11.

PaedDr. Martin Kinči, PhD. Citát na záver
„Každý deň prekonávam myšlienky, 

ktoré sa ma snažia odradiť od ťažkej 
práce, ktorú dennodenne vykonávam 
v železnom pekle. Zatiaľ som neprehral 
a ani neprehrám. Prekážky za splnením 
môjho sna neexistujú, jediná prekážka je 
nedostatok motivácie,“

R. Coleman
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PhDr. Zdeněk Sivek

Z přípravy hráčů U19 z Akademií německých 
klubů TSG Hoffenheim a Borussia Dortmund

Kombinace prostřednictvím 
cirkulace míče III

Herní kombinace prostřednictvím cirkulace 
míče jsou stále stabilním trendem 
současného profesionálního fotbalu, 

což platí velmi konkrétně i o přípravě mladých 
hráčů, kteří usilují o svou budoucí profesionální  
kariéru.

Potvrzuje se to i v přípravě této kategorie hrá
čů v německém profesionálním fotbale, který velmi 
rychle reaguje na všechny moderní tendence, které se 
ve vývoji profesionálního fotbalu nejen objevují, ale 
také prokazují svoji nezastupitelnou opodstatněnost 
ve vlastní herní praxi.

Precizní německá fotbalová didaktika a meto
dika pak urychleně pomáhá trenérům s transferem 
těchto tendencí do vlastní tréninkové a herní praxe.

Dnes nabízíme několik zkušeností z této oblasti 
přípravy hráčů U19 z akademií TSG Hoffenheim 
a Borussie Dortmund.

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 1
ORGANIZACE
■	 dva	týmy	s	plným	počtem	hráčů
■	 jeden	joker
■	 plocha	¾	hřiště
POSTUP
■	 dle	schématu
■	 joker	rozhoduje	o	přihrávkách	na	nabíhající	
spoluhráče

■	 po	skončení	akce	hrají	modří	stejným	způsobem
VARIANTY
■	 zkracovat	prostory	mezi	hráči
■	 po	počátečním	zácviku	vždy	jen	na	jeden	dotek
■	 pasivní	obranu	později	nahrazuje	obrana	
aktivní

■	 zdůrazňovat	rychlost	a	bezchybnost	kombinace	
atd.

Cvičení 2
ORGANIZACE
■	 plocha	¾	hřiště
■	 kombinace	8	vs.	11
POSTUP
■	 dle	schématu
■	 akce	končí	střelbou
VARIANTY
■	 po	počátečním	zacvičení	jen	jeden	dotek
■	 zkracování	prostorů	mezi	hráči
■	 počáteční	pasivní	obrana	je	nahrazovaná	
aktivní

■	 hráči	jsou	v	neustálém	pohybu
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Cvičení 3

Cvičení 4

Cvičení 3
ORGANIZACE
■	 plocha	dle	schématu
■	 postranní	pásma	(9,15	m)	
vyhrazena	pro	nahrávače

■	 tři	týmy	uvnitř	plochy	
ve	složení:	6	hráčů	červených,	6	
hráčů	modrých,	dva	hráči	žlutí

■	 uvnitř	postranních	pásem	dva	
nahrávači	(červení	a	modří)

POSTUP
■	 dle	schématu
■	 kombinace	končí	předposlední	
přihrávkou	mezi	žlutými	
hráči	a	poslední	na	nahrávače	
v	postranním	pásmu

■	 zde	dojde	k	osobnímu	souboji	
1	vs.	1,	vítěz	začínám	novou	
kombinaci

VARIANTY
■	měnit	barvy	hráčů	–	za	dva	žluté	
dva	modré	atd.

■	 po	začátečním	nácviku	jen	jeden	
dotek

■	 všichni	hráči	jsou	v	pohybu	
tak,	aby	kombinace	mohla	
proběhnout	dle	schématu

■	 začáteční	pasivní	obrana	je	
střídaná	aktivní	obranou	atd.

POZNÁMKY
■	 trenér	a	asistent	mají	připraven	
dostatek	míčů,	aby	hra	mohla	
probíhat	bez	prostojů

Cvičení 4
ORGANIZACE
■	 plocha	dle	vyobrazení	(polovina	
hřiště)

■	 v	každém	rohu	čtverec	(9,15	m)	
s	brankářem

■	 hra	8	vs.	8	plus	dva	nahrávači
POSTUP
■	 hra	začíná	z	výchozí	pozice	
dle	schématu	a	končí	vysokou	
přihrávkou	do	jednoho	z	rohů	
hřiště,	kde	ji	chytá	brankař

■	 ve	hře	asistují	dva	jokeři	(žlutí),	
kteří	se	zapojují	do	kombinace

■	 po	počátečním	zácviku	jen	jeden	
dotek

■	 pasivní	obrana	je	střídaná	aktivní	
obranou

VARIANTY
■	 střídání	týmů	v	zahájení	
kombinace

■	 trenér	s	dostatkem	míčů	
zabezpečuje	plynulost	nácviku

■	 střídání	jokerů	atd.
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Cvičení 5
ORGANIZACE
■	 plocha	dle	vyobrazení
■	 dvě	finální	zóny	před	brankami	
v	šíři	15	m

■	 dva	týmy	po	8	hráčích	plus	dva	
brankaři

■	 trenér/asistent	s	náhradními	míči	
mimo	plochu

POSTUP
■	 hra	začíná	výhozem	jednoho	
z	brankařů

■	 kombinace	pokračuje	dle	schématu
■	 ve	hře	je	jeden	joker,	který	pomáhá	
útočícímu	týmu

■	 poslední	hráč	kombinace	musí	
proniknou	to	koncové	zóny	
driblingem	a	teprve	poté	zakončovat

■	 po	počátečním	zácviku	jen	jeden	
dotek

VARIANTY
■	 střídání	týmů	v	zahájení	hry
■	 zkracování	prostorů
■	 kombinace	„na	čas“	atd.

Cvičení 5

Cvičení 6

Zpracováno dle zahraničních materiálů

Závěry
1. všechna uvedená cvičení se musí nacvičovat (po počátečním zácviku) zásadně na jeden dotek 
2. konečným záměrem je dosáhnout zautomatizované kombinace, která si vyžaduje až drilový 

nácvik
3. počáteční pasivní obranu nahrazujeme aktivní obranou (modelace zápasových podmínek)
4. zdůrazňujte rychlost a přesnost kombinace
5. kombinacím s cirkulací míče se v této věkové kategorii věnujte v každém tréninku
6. zařazujte do těchto kombinací všechny hráče týmu (včetně náhradníků)
7. povzbuzujte mladé hráče při nácviku těchto kombinací s tím, že v profesionálním fotbalu 

dospělých nejvyšší úrovně jde o nezbytné herní dovednosti a schopnosti hráčů se do těchto typů 
kombinací začleňovat a úspěšně je dotvářet ve vlastní prospěch hry a vlastního týmu

Cvičení 6
ORGANIZACE
■	 plocha	dle	vyobrazení	s	rozdělením	
do	4	sektorů

■	 hra	8	vs.	8	plus	dva	jokeři
■	 trenér/asistent	s	dostatkem	míčů	
pro	plynulost	hry

POSTUP
■	 dle	schématu
■	 nejprve	proběhne	hra	(2	vs.	1)	
v	prvním	sektoru	s	pomocí	jokera

■	 potom	hra	(2	vs.	2)	pokračuje	
v	druhém	sektoru

■	 následuje	hra	(2	vs.	2)	ve	třetím	
sektoru	s	pomocí	jokera	a	hráče	ze	
čtvrtého

■	 sektoru	a	končí	ve	čtvrtém	sektoru	
(3	vs.	2)

VARIANTY
■	menší	rozměry	sektorů
■	 po	počátečním	zácviku	jen	jeden	
dotek

■	 střídání	stran	atd.
POZNÁMKY
■	 u	všech	cvičení	vymezte	základní	
postavení	hráčů	pro	kombinace	
na	ploše	prostřednictví	met	nebo	
praporků	atd.,	aby	kombinace	mohly	
probíhat	dle	vyznačených	schématů
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Fotbalová asociace České republiky uzavřela před začát-
kem jarní části Gambrinus ligy dlouhodobý kontrakt s rus-
kou společností Instat a všechna utkání naší nejvyšší soutěže 
jsou nyní speciálně monitorována a vyhodnocována.

Instat Football 
analýzy utkání

Každé utkání je nově natáče‑
né třemi kamerami, z jejichž 
záznamů jsou následně vypra‑

covávány jednotlivé analýzy. Záznam 
prostřední kamery slouží pro rozbor 
individuálního a týmového výko‑
nu a zachycuje všechny momenty 
v utkání. Pro rozbory Fitness je pak 
utkání snímané speciálně dvěma ka‑
merami, které zachycují celou levou 
a pravou polovinu hřiště. Tyto kamery 
jsou statické a umožňují následné vy‑
tvoření 3D modelu hřiště, ve kterém je 
možné analyzovat pohyb hráčů. Přes‑
nost získaných dat je s maximální 1% 
odchylkou u fitness dat a s 3% odchyl‑
kou při posuzování momentů při hře.

Z každého utkání jsou následně 
vypracovány reporty, které rozebírají 
individuální a týmový výkon muž‑
stva v daném utkání a jeho aktivitu 
z hlediska fitness. Jednotlivé momenty 
v utkání jsou navíc propojeny se speci‑
ální internetovou aplikací, která umož‑
ňuje následně si vybrané momenty 
sestříhat pro video analýzu. Zpravidla 
druhý den po utkání pak trenéři do‑
stanou e‑mailem přesný rozbor utkání 
s objektivními daty z daného zápasu.

Match report
Prostřednictvím Match reportu 

mají trenéři možnost v jednotlivém 
utkání sledovat tzv. akce, kterých se 
v utkání odehraje přibližně 1 500 – 
2 000. Myslí se jimi např. úspěšný 
hlavičkový souboj, při kterém je 
hráči, který tento souboj vyhrál, 
evidován úspěšný zákrok, a naopak 
jeho protihráči neúspěšný. Každý 
takovýto moment je zachycen přesně 
v čase a v prostoru hřiště, kde se 
odehrál. Pro hodnocení jednotlivých 
momentů jsou dané standardy, podle 
kterých jsou situace posuzovány. 
Mezi základní sledované momenty 
patří:
 Souboje: Celkový počet soubojů, 

jejich úspěšnost, typ souboje, zda se 
jedná o obranný, či útočný souboj, 
úspěšnost při obcházení soupeře.
 Přihrávky: Celkový počet a typ 

přihrávek – zda se jedná o útočnou, 
či neútočnou přihrávku, délku při‑
hrávky a cílovou zónu přihrávky.
 Útoky: Jakým způsobem byl ve‑

dený útok z hlediska typu útoku 
a prostoru.
 Držení míče: Celkový čas držení 

míče, počet momentů, kdy mužstvo 
drželo míč, a délka jejich následné‑
ho úspěšného držení.

Každý takovýto moment je zazna‑
menaný v textové podobě a trenérům 

následně umožňuje si tyto akce na‑
jít a sestříhat v aplikaci Instatscout. 
Jednotlivé situace jsou zároveň zane‑
seny u příslušného hráče a kromě sou‑
hrnného reportu hodnotícího průběh 
utkání je vypracovaný i individuál‑
ní report mapující aktivitu každého 
hráče.

Fitness report
Při záznamu pro fitness je na 

začátku utkání každý hráč označen 
a v průběhu celého utkání je sledo‑
ván jeho pohyb. Tento způsob proto 
umožňuje následně zachytit individu‑
ální činnost každého hráče: celkovou 
vzdálenost, kterou v utkání uběhl, 
a rychlosti, ve kterých se pohyboval. 
Uvedené údaje jsou rovněž zazname‑
nány na časové ose, která umožňuje 
např. vyhodnocovat, zda hráč v utkání 
dosahoval vysoce intenzivní práce 
stejnoměrně v průběhu celého utkání 
či, zda v jeho průběhu docházelo ke 
zpomalování pohybu a snižování poč‑
tu běžeckých akcí.

Round report
Každý klub dostává data o svém 

týmu, ze kterých si může jednotli‑
vé momenty individuálně hodnotit 
a rozebírat. Zároveň pak obdrží ještě 

souhrnný report, kde jsou v rámci jed‑
notlivých ukazatelů týmy vzájemně 
porovnávány. Trenéři tak mohou po‑
suzovat, jak je jejich mužstvo úspěšné 
v porovnání s ostatními týmy.

Instatscout
Každý výše popsaný moment 

v utkání je možné i následně zhlédnout 
na videozáznamu. Prostřednictvím 
speciální internetové aplikace si lze 
vytvořit sestřihy všech momentů 
a prohlédnout si záznam on‑line, 
nebo si upravené video stáhnout do 
počítače. Daný video záznam může 
být také odeslán e‑mailem jako odkaz, 
prostřednictvím kterého si jeho 
příjemci mohou video v omezeném 
počtu přehrání prohlédnout. Aplikace 
Instatscout umožňuje takto sledovat 
a vyhodnocovat prakticky všechna 
utkání a hráče, která se ve světovém 
profesionálním fotbale odehrají. 
Ukázku práce s Instatscoutem 
naleznete zde: http://www.youtube.
com/watch?v=0tnnlnNU3T4

Ukázky jednotlivých reportů 
z Finále poháru České pošty 
(17. 5. 2014, Viktoria Plzeň – Sparta 
Praha 1:1) si můžete prohlédnout na 
následujícím odkazu: www.mlm-
sport.com/instat/
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Mgr. Milan Ivanka, FC Spartak Trnava

Princíp Tabata metódy – zlepšenie nielen 
výkonnosti hráčov, ale i kvality života

Intervalový tréning 
vysokej intenzity: 
HIIT
Tabata intervalový tréning je pomenovaný po japonskom vedcovi, ktorý ho 
ako prvý navrhol – Dr. Izumi Tabata. Príbeh jeho vzniku je taký, že Dr. Tabata 
hľadal metódu posilňovania, ktorá by priniesla japonskému národnému týmu 
rýchlokorčuliarov výhodu na ľade.

Prišiel na to, že keď jeho špor-
tovci vykonávali osem cyklov 
po 20 sekundách vysoko inten-

zívnej práce, nasledované desiatimi 
sekundami oddychu narástla im ako 
aeróbna kapacita (vytrvalosť), tak 
i anaeróbne hodnoty (výbušnosť) 
– a to sú dve veci ktoré rýchlokor-
čuliari potrebujú k úspechu, ktoré 
však typicky a na prvý pohľad nejdú 
ruka v ruke. Inými slovami tréning 
jedného väčšinou znamená, že druhé 
zostáva v pozadí. S Tabatou však nie. 
Ak ste cyklista, boxerista alebo hráč 
loptových hier, TABATA intervalový 
tréning ponúka unikátny prínos roz-
voja obidvoch metabolických dráh: 
tých, ktoré poskytujú vytrvalosť a zá-
roveň i tých, ktoré vytvárajú výbušnú 
energiu. 

Modernou inovatívnou metódou 
podnecujúcou okrem ATP-CP sys-
tému i anaeróbne glykolitycký (LA) 
systém je modifikovaná „Tabata me-
tóda“ do podmienok futbalu tzv. Ta-
bata tréning vo futbale – jedná sa 
o náročný tréning vysokej intenzity 
(HIIT) kde je zmenený pomer za-
ťaženia a oddychu cielene v nepro-
spech odpočinku a to v pomere 2 :1 
(neúplné zotavenie). Samozrejmos-
ťou je kombinácia zvolenej metódy 
s rozvojom vytrvalosti nižšej inten-
zity, alebo s herným tréningom, kde 

intenzita nedosahuje hraničných 
hodnôt. 

Tabata tréning vo futbale výraz-
ným spôsobom zabezpečuje „progre-
sívnu rezistenciu“, čo vo voľnom pre-
klade znamená „neustále sa zvyšujúce 
zaťaženie“ a hlavne zvyšovanie kapa-
city (bufferingu) pre efektívne využí-
vanie laktátu ako zdroja energie. 

Pokiaľ preťažíme neobvyklou záťa-
žou pohybový systém a aj zabezpeču-
júce orgánové systémy, reaguje na to 
organizmus adaptáciou, teda prispôso-
bovaním, t.j. vytvorením takých úprav 
v štruktúre zaťažovaných svalov a vo 
vnútornom prostredí, ktoré zaistia ľah-
šie zvládnutie zvýšenej záťaže v prie-
behu samotného zápasu. Tabata tréning 
výrazne zvyšuje adaptáciu organizmu 
hráča na špecifické požiadavky pohy-
bových vzorcov počas hry.

Zvýšením anaeróbnej kapacity vy-
tvárame metabolické predpoklady pre 
udržanie vysokej intenzity zaťaženia 
počas celého futbalového zápasu.

Jedná sa o vysoko efektívnu ale 
náročnú metódu postupnej intenzifi-
kácie rozvoja pohybových schopností 
hráčov, čo si vyžaduje kvalitnú pred-
prípravu a hlavne výbornú funkčnú 
i psychickú pripravenosť hráčov na 
tento typ zaťaženia.

Systematickým a racionálnym 
intervalovým tréningom vysokej 

intenzity (HIIT) postupne vytvára-
me nasledovné efektívne adaptácie 
organizmu hráča na zápasové zaťa-
ženie vyššej intenzity:

Nervovosvalové adaptácie 
ß Zlepšenie mechanickej účinnosti 

(ekonomiky) jednotlivých pohybov. 
Tréning vysokej intenzity výrazne 
napomáha k zlepšeniu jemnej me-
dzisvalovej (intermuskulárnej) 
a vnútrosvalovej (intromuskulárnej) 
koordinácie,

ß Predpokladaná premena svalových 
vlákien III. typu intermediárnych 
nediferencovaných vlákien – pre-

chodných vlákien na Rýchle biele 
vlákna (FOG), alebo až na Super 
rýchle vlákna (FG), 

ß Zvýšená svalová sila. Efektívnosť 
zlepšenia silových parametrov 
hráčov je však do istej miery daná 
a závislá od nárokov používaných 
cvičení, od podmienok pre tento typ 
cvičení (sofistikované pomôcky pre 
rozvoj sily).

Aeróbne výhody 
Štúdie podľa Tabatu, Tremblaya 

a iných skúmali účinnosť tejto metó-
dy v porovnaní s tradičnými vytrva-
lostným tréningom. Štúdia (Gibala) 

High Intensity 
Interval Training
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ukázala že v sumáre 2,5 hodiny in-
tervalového tréningu šprintu vytvára 
v organizme športovca podobné sva-
lové biochemické zmeny ako 10,5 
hodín vytrvalostného tréningu. Podľa 
štúdie spoločnosti King, HIIT zvyšuje 
kľudový metabolizmus pre nasledu-
júcich 24 hodín z dôvodu nadmernej 
spotreby kyslíka po takomto cvičení 
– tréningu, následne pôsobí i na zvý-
šenie úrovne maximálnej spotreby 
kyslíka (VO2max) a to omnoho efek-
tívnejšie ako pri tradičných dlhodo-
bých aeróbnych cvičeniach. Izumi 
Tabata v roku 1997 vydal štúdiu, kde 
dospel k záveru, že „prerušované“ 
cvičenie vysokej intenzity (HIIT) 
majú maximálny dopad na súčasné 
zvýšenie anaeróbnej a aeróbnej ka-
pacity hradenia energie v pracujúcich 
svaloch. 

Vysoko intenzívnym intervalovým 
tréningom bolo tiež preukázané zlep-
šenie športového výkonu. Pre dobre 
trénovaných športovcov, kde je už po-
merne malý nárast zvyšovania tréno-
vanosti je možné významných zmien 
dosiahnuť intervalovým tréningom 
vysokej intenzity. 

Metabolické výhody 
Dlhé aeróbne cvičenia boli propa-

gované ako najlepšia metóda vedúca 
k zníženiu hladiny tuku, pretože k vy-
užitiu mastných kyselín, ako zdroja 
energie zvyčajne dochádza po naj-

menej 30 minútach tréningu. HIIT je 
v tomto smere trochu zvláštny, ale na-
priek tomu bolo preukázané, že spa-
ľuje tuk efektívnejšie. Môže existovať 
rad faktorov, ktoré k tomu prispievajú, 
vrátane zvýšenia kľudového metabo-
lizmu. HIIT tiež významne zlepšu-
je inzulínovú rezistenciu a pôsobí 
kladne na kostrové svaly, čo vedie 
k zmnoženiu mitochondrií v kostro-
vých svaloch, k oxidácii tukov ako 
zdroja energie a zlepšeniu glukózovej 
tolerancie. 

Nedávno bolo preukázané, že dva 
týždne HIIT môžu podstatne zlepšiť 
účinky inzulínu na organizmus člove-
ka. HIIT tri krát týždenne po dobu 15 
týždňov v porovnaní s rovnako čas-
tým aeróbnym tréningom bol spojený 
s významným znížením podkožného 
tuku, tuku nôh a trupu a inzulínovou 
rezistenciou. HIIT preto môže pred-
stavovať životaschopnú metódu pre 
prevenciu cukrovky 2. typu!

V profesionálnom športe je Taba-
ta metóda jednou z najefektívnejších 
metód zvyšovania výkonnosti i u hrá-
čov v kolektívnych športoch. Tabata 
tréning výrazne podnecuje metabolic-
ké i fyziologické benefity pre rozvoj 
výbušnosti i vytrvalosti v úzkej sú-
činnosti. Hovoríme, že Tabata tréning 
je dva v jednom. Ak chceme aby bol 
športovec vytrvalý, ale i výbušný, tak 
efektívny intervalový tréning vysokej 
intenzity, ako je napríklad TABATA 

tréning pri správnom použití v rámci 
vlastného družstva , v rámci týžden-
ného mikrocyklu, alebo celého prí-
pravného, či súťažného obdobia určite 
prináša výrazný posun v trénovanosti 
športovcov. 

Metabolické adaptácie
ß Zvýšená aktivita enzýmov, ktoré 

štartujú a urýchľujú anaeróbnu gly-
kolízu,

ß Zvýšenie anaeróbnej kapacity,
ß Zvýšená nárazníková kapacita – od-

diaľuje pokles intenzity anaeróbnej 
glykolízy a kontrakčnej schopnosti 
svalov,

ß Zvýšená aktivita enzýmov riadia-
cich štiepenie makroergických fos-
fátov ATP – CP, čo je metabolickým 
predpokladom pre intenzívnejší 
rýchlostne silový výkon,

ß Zvýšená schopnosť organizmu hráča 
pre metabolické zotavenie po vyso-
ko intenzívnom zaťažení anaeróbne-
ho charakteru,

Zvýšená aeróbna kapacita. HIIT 
– intervalový tréning vysokej inten-
zity má obyčajne kladné účinky i na 
aeróbnu kapacitu, ktorá je metabo-
lickým faktorom činností dlhšieho 
trvania – vytrvalostného charakteru.

TABATA PROTOKOL
Výber cvičení 

Tabata cvičenia môžeme robiť 
v posilňovni, fitness alebo vonku, je 

to ďaleko viac prispôsobivejšie 
ako iné formy intervalového 
tréningu. Uistite sa, že použí-
vate veľké svalové skupiny, 
inak nedosiahnete požadované-
ho úžitku. V kolektívnych špor-
toch je táto metóda použiteľná 
i v rámci prípravných cvičení. 
Napríklad pri tréningu zakon-
čenia vo futbale, kde v inter-
vale 20 sekúnd hráč v spojení 
s agility behom 5–6x v plnom 
tempe strieľa na bránu a 10 
sekúnd ide chôdzou, alebo 
žongluje s loptou.

Tabata cvičenie nie je cvi-
čenie na každý deň v súťaž-
nom období, ak to praktiku-
jeme každý deň je to chyba. 
Tabata tréning je totiž veľmi 
náročná metóda , ktorá zvyšu-
je okrem iného rezistenciu na 
laktát a pri veľmi častej frek-
vencii tohto tréningu môžeme 
dosiahnuť stav pretrénovanosti, 
zakyslenia organizmu splodina-
mi metabolizmu, alebo dočasné 
zníženie výkonnosti organizmu. 
ß Vyberte si vhodný cvik: 
použiteľné sú beh – pri futbale 
používame rôzne agility behy 
a hlavne cvičenia funkčnej sily 
s hmotnosťou vlastného tela, ako 
sú drepy, sed-ľah, kľuky, zhyby 
na hrazde (ak dokážete), bicy-

kel (najlepšie stacionárny), stepper, 
takisto cviky s činkami a na strojoch, 
napríklad bench press, military press, 
príťahy a podobne. Menej vhodné sú 
cviky s ťažkými váhami (mŕtve ťahy, 
drepy s ťažkou činkou), pretože dyna-
mické a rýchle cvičenie pri TABATE 
by mohlo spôsobiť chybnú techniku 
a zranenie. Na druhej strane, ťažké 
váhy v TABATE asi zvládne málo-
kto…
ß Zahrejte sa: rozcvičenie 5minút, 
pár minút šliapania na trenažéri, alebo 
ľahké rozohriatie pomocou rôznych 
koordinačných cvikov…
ß TABATA INTERVAL pozostáva 
z ôsmych sérií: každá sa skladá z 20 
sekúnd cvičenia a 10 sekúnd odpočin-
ku. Celý interval teda trvá číre štyri 
minúty. Počas cvičenia sa usilujeme 
ísť naplno, intenzita cvičenia by sa 
mala dať prirovnať k šprintu. Usi-
lujeme sa v rámci 20 sekúnd cvičenia 
urobiť čo najviac opakovaní. Zvyš-
ných 10 sekúnd odpočívame (v prí-
pade behu, alebo bicykla to znamená 
pomalú chôdzu, alebo voľné otáčanie 
pedálmi, pri futbalovom tréningu 10 
sekúnd žonglovanie s loptou, alebo 
cvičenia ohybnosti a flexibility).
ß TABATA SKÓRE: predstavuje po-
čet opakovaní v najslabšej z ôsmych 
sérií intervalu. Ak napríklad robíte 
TABATA drepy a urobíte ich postup-
ne 15, 16, 15, 20, 14, 16, 16, 15 – tak 
vaše skóre je 14.

Tabata cvičenie  
v FC Spartak Trnava
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ß TABATA TRÉNING: môže pozo-
stávať z jediného intervalu, v ktorom 
v ôsmych sériách odcvičíte jediný 
cvik – najlepšie komplexný, viackĺbo-
vý, napríklad drepy, kľuky a podobne. 
Plnohodnotným sa TABATA tréning 
stáva až vtedy, ak si vyberiete viac 
cvikov spolu na celé telo, ktoré pre-
cvičíte každý v jednom intervale (čiže 
jeden interval – 8 sérií – prvého cvi-
ku, nato ďalší interval druhého cviku 
atď.). Napríklad to môže byť klasická 
zostava kľuky, drepy, sed-ľah, doplne-
ná o sťahovanie kladky, alebo príťahy 
činky v predklone (pretože zhyby na 
hrazde by na to asi boli príliš náročné, 
aspoň sprvu). Tento tréning opakujete 
raz až trikrát týždenne (kolektívne 
športy 3x týždenne len veľmi dobre 
trénovaní športovci v prípravnom 
období a nie v hneď po sebe nasle-
dujúcich dňoch), pričom je dobré 
cviky v každom tréningu obmieňať, 
prípadne môžete tréning aj štiepiť 
(napr. pondelok cviky na hrudník 
a brucho, streda na chrbát a nohy 
a tak ďalej). Niekedy, na spestrenie, 
môžete zaradiť do jedného intervalu 
pre zmenu aj viac cvikov, dva, štyri, 
dokonca aj osem. V tom prípade môže 
takýto interval vyzerať nasledovne: 
20˝ kľuky, 20˝ sed-ľah, 20˝ drepy 
(možno s ľahkou činkou), 20˝ zhyby 
a celé ešte raz zopakovať. 

Ako začať: Sprvu možno nedo-
kážete ísť na doraz v maximálnom 
tempe všetkých osem intervalov. 
V tom prípade máte viac možnosti, 
ako začať:

Začnite s dvomi sériami na 
interval namiesto ôsmych. Ak ich 
zvládnete v plnom tempe, pridajte 
tretiu… potom štvrtú… piatu… až 
kým nedokážete v plnom tempe uro-
biť celý TABATA interval s ôsmymi 
sériami po 20“ cvičenia a 10“ odpo-
činku. A ak sa Vám časom bude zdať 
tento interval príliš ľahký, jednoducho 
zvýšite náročnosť cviku (napr. kľuky 
s nohami na stoličke, na jednej ruke, 
drepy s ľahkou činkou na ramenách 
a pod.)

Spojte viac cvikov do jedného 
intervalu. Tento spôsob je dobrý 
vtedy, ak máte dobrú aeróbnu výdrž 
(beháte, hráte futbal a podobne), ale 
silovo nezvládate daný objem cvikov. 
Začnete napríklad jedným intervalom, 
kde na každý zo štyroch cvikov (napr. 
kľuky, drepy, sed-ľah, príťahy činky 
v predklone) pripadnú len po dve sé-
rie. Keď to zvládnete, rozdelíte cviky 
do dvoch TABATA intervalov (napr. 
kľuky a príťahy jeden interval, sed 
–ľah a drepy druhý). Na každý cvik 
tak pripadnú už štyri intenzívne série. 
Nakoniec, keď to zvládnete, rozdelíte 
cviky do štyroch samostatných inter-
valov, v ktorých v každom precvičíte 
už len jeden cvik v ôsmych intenzív-
nych sériách.

Posledná možnosť spočíva v tom, 
že skrátite dobu intervalu. Začnete 
napríklad s dvomi kľukmi v každej 
sérii intervalu. Namiesto 20˝ vám dva 
kľuky zaberú len 4˝, odpočinok teda 
bude trvať namiesto 10˝ celých 26˝. 
Postupne budete pridávať opakovania, 
až nakoniec budete celých 20˝cvičiť 
a odpočívať len 10˝. Následne ešte 
zvýšite počet opakovaní tým, že ich 
budete cvičiť stále rýchlejšie a tým 
ešte viac navýšite intenzitu až ku ko-
nečnej úrovni „šprint“.

Pri futbale (kolektívnych špor-
toch) – okrem pohybovej Tabaty (si-
lovej, koordinačnej, či lokomočnej) 
používame špeciálne koncipovanú Ta-
batu pre daný šport. Hovoríme o tzv. 
Imitačnej Tabate, kde vykonávame 
cvičenia imitujúce určité špecific-
ké pohybové činnosti vychádzajúce 
z daného športu (napr. imitácia kopu 
do lopty s gumovým expanderom. 
Herná Tabata je odrazom určitých 
sekvencií zo samotnej hry, kde je 
vyžadovaná komplexnosť cvičenia, 
prejavujúca sa v rýchlosti vykonáva-
nia celostných pohybových činností. 
Efektívnosť Tabata metódy v tréningu 
závisí od intenzity vykonávania da-
nej pohybovej činnosti, od zvládnutia 
techniky pohybov a hlavne od schop-
nosti hráča maximálne sa koncentro-
vať a mobilizovať na dosiahnutie hra-
ničnej rýchlosti. 

Tabata metóda je jednou z naje-
fektívnejších, ale i najťažších a fy-
zicky i psychicky najnáročnejších 
metód HIIT (High Intensity Inter-
val Training ).

Benefity Tabata metódy
Vedecké štúdie Izumi Tabatu 

a jeho spolupracovníkov z Národné-
ho Inštitútu pre Fitness a Šport v Ka-
noya v Japonsku poukazujú na vysokú 
účinnosť tejto metódy. Pri pokusoch 
na probantoch, ktorí po dobu šiestich 
týždňov 5x v týždni využívali Tabata 
tréning, nastalo zlepšenie maximálnej 
aeróbnej kapacity o 14%. A čo je za-
ujímavejšie, nastalo zároveň i zlepše-
nie anaeróbnej kapacity o 28%. Takže 
Tabata metóda je vzácny typ cvičenia, 
ktorá zlepšuje oba metabolické systé-
my súčasne. Naproti tomu štúdie o tra-
dičnom zvyšovaní aeróbnych predpo-
kladov (beh na úrovni 70 % VO2max 
po dobu 60 minút – za rovnaký počet 
týždňov ukázali zlepšenie aeróbnej 
kapacity len o 9,5 %, čo predstavuje 
oproti Tabata metóde slabý účinok.

Zdravotné výhody HIIT
Zázračné účinky intervalového 
tréningu (HIIT) pre zdravie

Vo svete sa začínajú šíriť veľmi 
pozitívne správy. Niektoré vedec-
ké štúdie hlavne v USA a Japonsku 
odhalili spôsob, ako skutočne účin-
ne spomaliť starnutie ľudí. Nemá to 

však nič spoločné s krémami, tablet-
kami, zázračnou diétou alebo inými 
zaručenými postupmi, na ktoré by 
ste sa mohli nechať nachytať. Tento 
spôsob, ako si predĺžiť mladosť, je 
ukrytý vo vysoko intenzívnom, zato 
krátkom cvičení. Delenie buniek 
spôsobuje starnutie a čím sme starší, 
tým slabšia je schopnosť nášho tela 
regenerovať. Môžu za to skrátené časti 
leukocitových telomerov (angl. Leu-
kocyte Telomere Lenght – LTL), ktoré 
sú v mladom veku dlhé a umožňujú 
kvalitnú regeneráciu. Čím sme starší, 
tým viac sú telomérové časti buniek 
kratšie a rýchlejšie starneme.

Vysoko intenzívne cvičenie nie 
len že dokáže spomaliť skracovanie 
telomérových častí buniek, ale dokážu 
ich proces skracovania zvrátiť, dokon-
ca predlžovať späť. Okrem toho už 10 
minút vysoko intenzívneho cvičenia 
dokáže stimulovať jeden z najdôle-
žitejších omladzovacích hormónov 
nášho tela vôbec – rastový hormón 
HGH (Human Growth Hormone).

Na základe štúdií sa zistili dôležité 
súvislosti. Ak vaše telo produkuje 
menej rastového hormónu, tak:
ß tým viac tuku sa vám bude ukladať 

v oblasti brucha (aj medzi orgánmi),
ß tým viac svalovej hmoty stratíte,
ß o to viac vám klesne kondícia,
ß o to horšie vám bude pracovať imu-

nitný systém
ß a o to horšie sa budete cítiť aj po 

psychickej stránke, pretože klesnú 
aj hodnoty estrogénových a andro-
génových hormónov.

Zaujímavé sú zistenia, že vytrvalost-
né cvičenia nemajú pozitívny vplyv 
na vyššie uvedené efekty a napriek 
tomu ich mnohí ľudia považujú za 
najviac účinné v otázkach zdravia 
i prevencie.

Azda najdôležitejšia je informá-
cia, že vysoko intenzívne cvičenia 
zvyšujú kondíciu omnoho efektívnej-
šie ako vytrvalostné cvičenia. 

3 druhy svalov, ktoré musíte 
vedieť zapojiť do pohybu

Aby ste zamestnali svoje telo pl-
nohodnotným tréningom, musíte dať 
zabrať 3 typom svalovým vláknam, 
ktoré sa na vašom tele nachádzajú:
ß Musíte dať zabrať najprv pomalým 

svalovým vláknam (červená svalo-
vina). Tie sú aktivované najmä silo-
vým cvičením alebo vytrvalostným 
cvičením. 

ß Ďalej musíte dať zabrať aj rýchlym 
svalovým vláknam (biela svalovi-
na) a tie sú aktivované aj intervalo-
vým tréningom vo vyššej intenzite.

ß Na záver musíte dať zabrať aj su-
per – rýchlym svalovým vláknam 
(FG). Tie sú aktivované taktiež in-
tervalovým tréningom (závisí od 
intenzity, čím viac tým lepšie). Iba 

stimulácia rýchlych a super rých-
lych svalových vlákien (pohybom) 
provokuje zvýšenú prirodzenú tvor-
bu rastového hormónu (HGH). Ak 
tieto rýchle svalové vlákna zapájať 
pri pohybe nebudete, začnú vám 
ochabovať a tým pádom menej ras-
tových hormónov vaše telo vylúči. 
Potom môžete rátať s hore uvedený-
mi problémami, ktoré z nedostatku 
rastového hormónu plynú.

Aké výhody prináša  
intervalové cvičenie

Tri krát za týždeň intervalový 
tréning stačí. Niekomu možno na 
začiatok aj jeden krát. 15–20 minút 
trvajúce intervalové cvičenie prináša 
nasledovné výhody, ktoré plynú naj-
mä zo zvýšenej produkcie HGH:
ß efektívne znižuje množstvo 

telesného tuku,
ß zvyšuje svalový tonus,
ß zlepšuje kvalitu pokožky,
ß zlepšuje kondíciu a výkonnosť,
ß zlepšuje stav energie a zvyšuje 

činnosť libida.

Ako ešte podporiť prirodzené 
vylučovanie rastového hormónu:
ß dbajte na dostatok kvalitného 

spánku v noci,
ß vyhýbajte sa veľmi mastným 

jedlám pred a po cvičení,
ß pite viac čistej vody,
ß jedzte viac zeleniny a vysoko 

kvalitných bielkovín, 
ß konzumujte potraviny a realizujte 

činnosti, ktoré prirodzene zvyšujú 
hladinu vitamínu D (rybí tuk, 
slnečné žiarenie),

ß vyhýbajte sa cukru.
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Na této nejdůležitější akci roku byly 
již po druhé vyhlášeny fotbalové 
ceny ESTO. Jako první v pořadí 

byla vyhlášena cena COMMUNITY AWARD. 
Uděluje se členu ESTO jako společnosti, kte-
rá v období posledních dvou let realizovala 
nejlepší projekt z hlediska podpory rozvoje 
fotbalu Evropě. 

Vítězem se stala česká firma Sport‑Tech‑
nik Bohemia, člen ESTO a Asociace zho‑
tovitelů fotbalových hřišť s umělými tráv‑
níky v ČR, v jejichž čele stojí jako ředitel 
a prezident Milan Vopička, za vynikající 
počin realizace hřiště s umělým trávníkem dle 
projektu VICTOR pro fotbalovou mládež ve 
věku 6-12 let v moderní hale Tréninkového 

centra fotbalové mládeže v Českých Budě-
jovicích.

Toto hřiště se špičkovým umělým tráv-
níkem LANO Profoot MXSI 60 s FIFA** 
certifikací, které slouží nejen k tréninkovým 
účelům, ale je přímo i vylajnované k utkáním 
těch nejmladších, tj. 4 + 1, 5 + 1 a 7 + 1, 
společnost Sport‑Technik Bohemia ve spo‑
lupráci s FAČR navíc darovala bezúplatně 
Tréninkovému centru mládeže v Českých 
Budějovicích.

Další již individuální ceny získali Frans 
Hamerling z firmy Ten Cate, Jean Micha-
el Berly z Francouzské fotbalové federace 
a Oliver Ash z anglického fotbalového klubu 
Maidstone United FC.

V prním červnovém týdnu se uskutečnil v tureckém Istanbulu další 
výroční kongres ESTO (European Synthetic Turf Organisation). 
ESTO sdružuje více než 20 nejdůležitějších výrobců umělých 
fotbalových trávníků a dalších cca 60 přidružených členů.

Prestižní ocenění české firmy 
na Kongresu ESTO
Istanbul 2014
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ASOCIACE, jako Profesní organizace sdružuje největší české fi rmy (osm s plným členstvím a tři přidružené), 
které dodávají špičkové umělé trávníky 3. generace pro fotbal a zajišťují dodávku fotbalových hřišť na klíč 
v celé České republice. Úzce spolupracuje s FAČR.

ASOCIACE je přidružena a přímo spolupracuje již od svého založení v prosinci 2007 s evropským sdružením 
ESTO (European Synthetic Turf Organisation) se sídlem v Bruselu.

Asociiace zhhoto ivitelůlů f fotbballo ývý hch h hřiřišťšťť 
s umělými trávníky při ESTO, o.s.

Londýnská 329/25, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

mobil: 602 122 020
www.asociaceut3g.cz

IČ: 22690409
Asociace je, jako občanské sdružení, 
registrována u Ministerstva vnitra ČR

popp  č.jj. VS/1-1/69785/07-R

Asociace zhotovitelů 
fotbalových hřišť s umělými 
trávníky při ESTO, o.s.

Profesní organizace:
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Kongres
Z bohatého programové obsahu 

dvoudenního kongesu ESTO 
jsme vybrali následující:

Turecký fotbalový svaz věnu-
je rozvoji umělých trávníků velkou 
pozornost. Především spolupracu-
je s šesti domácími výrobci UT3G 
všichni splňují kritéria FIFA produ-
cer a čtyřmi laboratořemi, které také 
mají FIFA licenci. V profesionálním 
fotbalu je realizováno cca 240 hřišť 
všechna mají přímou certifikaci FIFA. 
Tendrů se mohou zúčastnit pouze 
firmy s FIFA licencí. Velký rozvoj 
umělých trávníků zažívá oblast mlá-
dežnického a amatérského fotbalu. 
Každý ze 13 tureckých regionů má 
nové centrum pro mládež s minimál-
ně 2 hřišti s UT3G. Ve městech se 
velmi rychle rozšiřuje výstavba ma-
lých hřišť – minimální rozměr 60 x 40 
metrů. Hrají se na nich mládežnická 

utkání i v Turecku velmi populární 
NIKE studentská liga. Zajímavé 
jsou poznatky i z tureckých stadio-
nů. Turecká vláda vypsala program 
na zlepšení stadionů 1. ligy s dotací 
50 milionů dolarů. A to především 
v boji proti trablemakerům povinný 
black list platný pro všechny ligové 
stadiony. Zlepšit se musí tiketing, 
monitoring, security systém a zahájit 
i etiketing.

První prezident ESTO Arnold 
 Violet se vrátil do ESTO jako nový 
člen reprezentující European turf 
group – představil novou UBS tech-
nologii vyvinutou pro spodní stavbu  
hřišť v USA, která se bude vyrábět 
nyní i v Evropě. 8000 m2 bylo nain-
stalováno za 3 dny nenahrazuje shock 
pad, ale garantuje stabilitu a vodopro-
pustnost. Společnost se zabývá také 
elektrickým vytápěním pro UT3G.

Francouzská fotbalová fede-
race (FFF) eviduje a ovlivňuje více 
než 28 000 fotbalových hřišť z toho 
je 86 % s přírodním trávníkem ze 
zbývající části je 7,6 % s UT3G což 
je více než 2100 hřišť s UT3G, kte-
rá jsou nejen evidována, ale i řádně 
kontrolována FFF. Ve Francii působí 
tři laboratoře s akreditací FIFA jsou 
to LABOSPORT, NOVARA a C25. 
Bez platné certifikace FFF na těchto 
hřištích nelze hrát soutěžní utkání. 
Ve Francouzské nejvyšší soutěži se 
hraje také na UT3G. Do budoucna 
připravují certifikace i pro všechna 
hřiště s přírodním trávníkem.

Na loňském kongresu v Liverpoo-
lu jsme byli informování, že se Ang-
lická fotbalová asociace do rozvo-
je hřišť s UT3G rozhodla investovat 
50 milionů Liber (l,5 miliardy Kč). 
O velmi pozitivní zkušenosti z rea-
lizace jedné konkrétní akce z tohoto 
projektu se podělil s účastníky Kon-
gresu Oliver Ash ze třetiligového klu-
bu Maidstone United FC.

O mostu mezi profesionálním fot-
balem a grasroots fotbalem hovořil zá-
stupce Skotské fotbalové asociace 

Cameron Watt a to ve velmi zajímavé 
přednášce včetně popisu kontrol hřišť 
s UT3G a jejich prosazení do profesi-
onálních soutěží ve Skotsku.

O harmonii mezi přírodními 
a umělými trávníky hovořil i gene-
rální manažer IOG Geof Webb. Toto 
důležité sdružení pro groundsmeny 
v Anglii pořádá i speciální kurzy 
k údržbě hřiště s UT3G, předvede-
no zajímavé video. Kurzy pořádají 
i mimo Anglii a mají na ně pozitivní 
ohlasy.

Hlavní úkoly ESTO pro příští ob-
dobí je nadále mít zastoupení v rozho-
dujících komisích vytvářených v rám-
ci struktur EU, zvláště po aktuálně 
uskutečněných volbách do evropské-
ho parlamentu a nově se konstitujících 
orgánů Evropské komise.

V roce 2015 se připravuje leden 
– Amsterdam work shop na instala-
ci a údržbu umělých trávníků, čer-
ven setkání se zástupci Evropských 
Fotbalových asociací, září Kongres 
ESTO v Římě 15.–16. 9. 2015.

jiří křenek

Istanbul 2014

Zprávy z AEFCA
Intenzivní diskuze ve vedení  AEFCA, 

které probíhají již od závěru minu-
lého roku, na téma, jakou pozici 

a strategii v evropském fotbalu zvolit 
do dalšího období, se dočkaly svého 
prvního vyvrcholení, a to společné-
ho setkání předsedy UEFA Michela 
Platiniho s prezidentem AEFCA Wal-
terem Gaggem, které se uskutečnilo 
dne 3. března v sídle UEFA v Nyonu.

Význam této schůzky spočíval ze-
jména v tom, že Michel Platini poprvé 
deklaroval představu tohoto nejvyš-
šího evropského fotbalového orgánu 
na současnou pozici AEFCA v struk-
tuře evropského fotbalu a pohled 
UEFA na její zaměření do budoucna.

Michel Platini vyjádřil 
své názory takto:
 Nové potřeby vývoje evropského 

fotbalu si vyžadují úplnou integraci 

AEFCA do UEFA tak,  aby se pro-
hloubilo společné úsilí při řešení 
aktuálních problémů evropských 
fotbalových trenérů.
 Nabídl k úvaze změnit základní ob-

sahové zaměření činnosti AEFCA 
tak, aby se více zabývala „odborář-
skými“ otázkami (jako například 
mezinárodní organizace profesi-
onálních hráčů FFI) než otázkami 
trenérského vzdělávání, které je plně 
v gesci UEFA a příslušných národ-
ních asociací.
 Tato úvaha nevylučuje další angažo-

vanost AEFCA na poli vzdělávání 
trenérů, ale vidí její další partici-
paci na tomto poli v těsné spolu-
práci s UEFA (podíl členů AEFCA 
na UEFA seminářích, kolokviích, 
sympoziích apod.). V tomto směru 
již nabídl AEFCA podíl na spo-
lečném mezinárodním sympoziu 

UEFA/FIFA k tématu letošního MS 
v Brazilii.
 Při akceptaci tohoto návrhu již před-

seda UEFA nevidí nutnost pracně 
organizovat samostatná každoroční 
AEFCA sympozia, jak tomu bylo 
dosud (v této souvislosti se vyjádřil 
negativně k návrhu a nabídce Fot-
balové asociace Singapuru, aby se 
letošní AEFCA sympozium konalo 
v tomto městě).
 V závěru předseda UEFA nabídl 

AEFCA plnou podporu při její pří-
padné integraci do struktur UEFA 
(finanční, organizační, personální 
a další pomoc).

Tato mimořádně významná 
schůzka obou představitelů otevírá 
nové dimenze pro hlubokou reflexi 
AEFCA ve smyslu jejího angažování 
v evropském fotbalu v nejbližší  

a pravděpodobně i ve vzdálenější 
budoucnosti.

Členové vedení AEFCA nyní 
procházejí vzájemnou prohloubenou 
diskuzí nad návrhy, které uvedená 
schůzka obou představitelů přinesla 
s tím, že po sjednocení vzájemných 
stanovisek budou vyzvány k diskuzi 
i národní asociace fotbalových trené-
rů, včetně té naší.

O dalším vývoji těchto diskuzí 
budeme informovat i nadále.

zdeněk sivek
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