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snímky nA TITULní sTRAnĚ
Předsedové UEFA Michel Platini a FAČR Miroslav Pelta slavnostně otevřeli nové sídlo Fotbalové 
asociace na pražském Strahově v předvečer konání finálového utkání ME U21 30. 6. 2015 v Praze. 
Hráči ČR U21, přestože nepostoupili ze základní skupiny ME, potěšili svými kvalitními výkony 
početné řady fanoušků české reprezentace. Foto: Jan Tauber

byli jsme svědky dramatického finiše české první 
ligy, pokračování kvalifikace EURO 2016 a evrop-
ského šampionátu do dvacetijedna let, které se usku-
tečnilo v České republice. A tak mi dovolte, abych se 
za tímhle fotbalově mimořádně úrodným půlrokem 
lehce ohlédl. Předesílám, že mě tato rekapitulace na-
plňuje optimismem.

Začnu tuzemskou elitní soutěží. Nemám růžové 
brýle, ale tvrdím, že v ní lze najít spoustu pozitiv. 
Pokusím se některá vytáhnout. 

Před pár lety jsme si přáli: Kéž bychom měli as-
poň dvě špičková mužstva. Dnes máme tři. Viktorie 
Plzeň je momentálně u nás jedničkou, protože pracuje 
nejdéle koncepčně. Následuje Sparta, ale také už Jab-
lonec. A v závěsu je Mladá Boleslav. I když v jejím 
případě bych výkonnost i výsledky čekal lepší. 

Vezmu-li výkonnost dalších týmů, třeba Dukly, 
Slovácka nebo Příbrami, zaznamenal jsem posun 
vzhůru. Hlavně v tom, že už i tyhle klubu přijaly 
za svou změnu ve filozofii světového fotbalu. A sice, 
že již nejde o to eliminovat soupeře, nýbrž o to ho 
přehrát. Čím dál více mužstev v Synot lize se snaží 
tímhle heslem řídit. Důkaz je hned po ruce: větší 
počet vstřelených gólů. 

Upřímně se přiznám, že mě liga baví a je podle 
mého soudu atraktivnější než dříve. Rád se dívám 
na zápasy Viktorie Plzeň. Pražská Sparta měla také 
nejedno hezké utkání. Často chodím i do vršovické-
ho Ďolíčku na Bohemku a neviděl jsem tam jediný 
zápas, při kterém bych se nudil.

Samozřejmě, že ze Synot ligy těžko vybuduje-
me bundesligu, ale jde o to, abychom se snažili dále 
vylepšovat věci, které jsme schopni vylepšit. Třeba 
vyšší tempo hry.

Přejdu k reprezentačnímu A – týmu. Ten měl fa-
mózní podzim, což nás všechny strhlo. Mysleli jsme 
si, že už je postup na mistrovství Evropy 2016 vy-
řešený. Jenže přišla utkání s Lotyšskem a na Islandu 
a dočkali jsme se komplikace. 

Proč? V rámci vydařených červnových seminářů 
Unie českých fotbalových trenérů to rozebíral kouč 
Pavel Vrba. Problém je v různém zatížení. Pokud 
hráč bude v prostředí konstruktivního zatížení, jak 
v zápasech, tak v tréninkovém procesu, dá se od něj 
očekávat dobrá výkonnost. Jakmile v něm není, nelze 
očekávat nic velkého. 

Termín 12. června, ve kterém hrála česká repre-
zentace na Islandu, je tudíž de facto neřešitelný. Kdo 
rozumí fyziologii a psychologii, musí s tím souhlasit. 
Hráči, kteří končí klubové soutěže mezi 15. a 30. 
květnem, nemůžou podat o měsíc později maximál-
ní výkon. Petr Čech chytal během jara hodně málo, 
Tomáš Rosický nehrál téměř vůbec. Takže byli bez 
mentální i fyzické zátěže. A za tři týdny měli podat 
perfektní výkon? To prostě nejde.

 A když vezmu hráče z české nejvyšší soutěže? 
Spočítejte si jejich zápasové zatížení na podzim 
a na jaře. Na podzim jsou vytížení hodně zápasy, 
neboť střídají ligu s pohárovými zápasy. Navrch mají 
reprezentační srazy. 

Ale skončí listopad 
a jejich vytíženost padá 
dolů. Během šesti měsí-
ců odehrají tolik utkání, 
kolik by jich měli odehrát 
za tři měsíce. Pak se toto 
manko musí logicky pro-
jevit. Výjimkou může být 
jedině utkání doma s kvalitativně slabším soupeřem, 
kterého je možné udolat vůlí a vyšší kvalitou. 

Pokud tuto zásadní věc nebudeme schopni řešit, 
budeme mít na jaře potíže vždycky a budeme se mu-
set pořád spoléhat na náhodu.

Teď k vystoupení české jednadvacítky na mistrov-
ství Evropy. Viděl jsem několik přípravných zápasů, 
ale přátelské utkání nemůže nahradit soutěžní. Proto 
jsem byl plný očekávání, jak se předvede na závěreč-
ném turnaji evropského šampionátu. 

Před startem byla česká lvíčata považována 
za outsidera. Jsem moc rád, že se tahle prognóza 
nepotvrdila. Vyvrátilo se všeobecné mínění, že v Čes-
ku nemáme hráče, kteří by mohli konkurovat světu.  

Naopak Kadeřábkové, Frýdkové, Kalasové, Hyb-
šové a spol. jasně ukázali, že se mohou směle měřit 
s nejvyšší mezinárodní špičkou. V kádru Jakuba Do-
valila jsem neviděl neperspektivního hráče.

Jediný rozdíl mezi nimi a jejich vrstevníky z Ně-
mecka, Itálie nebo Dánska je v tom, že jim nevytvá-
říme náročné prostředí, které by podporovalo jejich 
růst. Jedině v náročném tréninkovém a zápasovém 
procesu mohou rozvíjet svoje předpoklady. 

Zkuste houslovým virtuosům Václavu Hudečkovi 
nebo Pavlu Šporclovi říct, že nemůžou trénovat šest 
hodin denně, ale jen hodinu a půl, protože víc jim 
nejsme schopni zajistit. Zabrzdí je to a už nebudou 
moci být světově skvělí. S talentovanými fotbalisty 
je to stejně. Pokud jim vytvoříme náročné prostředí, 
budou stejně dobří jako Němci nebo Portugalci.

Proč tomu tak zatím není? Berme vinu chlapsky 
na sebe. Mám tím na mysli majitele klubů, hráčské 
agenty a nás trenéry z praxe. My jim nejsme schopni 
vytvořit podmínky, aby byli už dnes na top úrovni. 

Dánové, Němci, Italové, Angličané nebo Portugalci 
odehrají takových utkání, jakých absolvovali na mis-
trovství Evropy za sezonu padesát, naši hráči možná 
ani ne deset. V tom je jediný rozdíl mezi nimi a světem.

Naši hráči mají oproti zahraničním konkurentům 
jednu velkou výhodu – schopnost improvizace. Po-
kud k tomu přidáme náročnost, úspěchy i na meziná-
rodní scéně nás opět neminou.

Můj optimismus pramení i ze značné odezvy, 
které mají projekty „Létající trenéři“ a „Budoucnost 
fotbalu“ na vzdělávání trenérů fotbalových benjamín-
ků. I jejich zásluhou je v současné době v přípravkách 
o 9 tisíc hráčů více než v minulosti! 

To je nesmírně povzbudivé a motivující do další 
náročné práce. Bez ní to nepůjde.

Ing. Verner Lička
prezident UČFT
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Rozhovor s Jaroslavem Hřebíkem

Od čeho bychom se měli při 
analýze vystoupení české 
jednadvacítky  na  mis-

trovství Evropy odrazit? 
„Od toho, že v porovnání s ostat-

ními zeměmi, respektive týmy vyšla 
naše jednadvacítka velmi dobře. A to 
v nejzákladnějším faktoru současného 
vývoje fotbalu.“ 

Co je tím nejzákladnějším fak-
torem? 

„Správný způsob hry. Pokud jím 
nehrajete, nepřekonáte soupeře, kte-
rý naopak praktikuje správný způsob 
hry,  ani  když  máte  kvalitní  hráče. 
Do správného způsobu hry musíte dát 
samozřejmě správné typy hráčů, což 
se Jakubovi Dovalilovi na tomto ME 
povedlo. Takže i když soupeři měli 
z hlediska individuálních dovedností 
a schopností vynikající hráče, české 
mužstvo nepřehráli, protože neměli 
dostatečně dobrý způsob hry. Naši 
hráči totiž byli o hodně víc v týmo-
vém  pohybu  než  hráči  protivníků. 
Každou herní situaci jsme se snažili 
řešit týmovým pojetím, kdežto napří-
klad Angličané  je řešili skupinově. 
Tedy spoluprací dvojice nebo troji-
ce hráčů. Ostatní angličtí hráči  jen 
v uvozovkách přihlíželi.“ 

Popišme si konkrétněji správný 
způsob hry. Jaké jsou jeho hlavní 
znaky? 

„Hlavním znakem je vědomá sou-
činnost v obranné i v útočné činnosti 
a aktivita. V obranné činnosti musíte 
mít vykryté nejdůležitější  prostory 
hřiště. Pozor, vykrytí neznamená, že 
v daném prostoru budete pasivní. Na-
opak, musíte být aktivní! Právě správ-
nou aktivitou potřebujeme nahradit 
nižší adaptaci našich hráčů na nároč-
ný způsob hry, na který nejsou naši 

hráči z  tuzemského fotbalu zvyklí, 
zatímco  hráči  z  Německa, Anglie, 
dokonce i z Dánska ano.“ 

Čeští  hráči  nejsou  zvyklí 
na vyšší tempo hry? 

„To  už  jsme  slyšeli  od  trenéra 
reprezentačního A týmu Pavla Vrby. 
Nejsou zvyklí hrát v maximální inten-
zitě. To znamená: útočit v maximální 
intenzitě,  při  ztrátě  míče  okamžitě 
přepnout  a  v  maximální  intenzitě 
bránit. Po celý zápas. Na tohle nej-
sou naši hráči dostatečně adaptovaní. 
A protože tomu tak není, nemají tím 
pádem zažité podvědomí  intuitivní 
činnosti,  která  vychází  z  rychlého 
tempa hry a z rychlosti řešení herní 
situace. Výsledek? Situaci v rychlosti 
můžeme sice epizodně vyřešit dobře, 
ale nevyřešíme ji dobře opakovaně. 
Vyřešíme ji dobře například pouze 
v  10%  případů,  kdežto  zahraniční 
hráči z bundesligy, anglické ligy atd. 
v 80%.“ 

Jak je to možné? 
„Protože nejsme zvyklí pracovat 

v maximální intenzitě, nemáme ani 
algoritmy  činnosti  fixované. Vjem 
můžeme intuitivně řešit správně je-
dině tehdy, když ho budeme mít mno-
hočetným opakováním zažitý. Potom 
ho z podvědomí dostaneme do reality. 
A to, bohužel, nemáme. Proto třeba 
herní  situaci  vyřešíme  prostorově 
dobře, ale technicky ne tak kvalitně 
jako soupeř. Musíme tedy začít pra-
covat v maximální intenzitě. I když 
se hráčům na hřišti všechno nepovede 
ideálně a danou situaci třeba nevyřeší 
technicky správně.“ 

Jiné cesty asi není. 
„Když  je  soupeř  individuálně 

technicky  zdatný,  nechceme,  aby 

Český pohled na ME U21
Jaké bylo z českého pohledu mistrovství Evropy 
jednadvacítek? A co by si z něj měl celý tuzemský fotbal 
vzít? Na to časopisu Fotbal a trénink odpovídal Jaroslav 
Hřebík, trenér vicemistrů Evropy do devatenácti let, sportovní 
ředitel Sparty a viceprezident UČFT. „Náš způsob hry 
hodnotím jako nejkvalitnější z těch, které byly v základních 
skupinách předvedeny a použity,“ zdůraznil na úvod. 
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nás zbytečně ohrožoval v pokutovém 
území. Takže  musíme  hrát  aktivně 
hodně nahoře. Aby situací v našem 
pokutovém území bylo co nejméně. 
Náš aktivní obranný blok tedy musí-
me vysunout co nejdále od naší bran-
ky. Nejlépe až na půlící čáru. Potom 
musíme pracovat správně pohybově 
všemi hráči. Aby se soupeř přes náš 
aktivní vysoký blok lehce nedostal. 
Třeba překopnutím míče a náběhem 
za obranu. Proto musí pracovat všich-
ni jako celek. A také bez zbytečných 
faulů. Hráči tedy musí být ve správ-
ném  postavení.  Aby  se  nenechali 
obejít a soupeře donutili spíš přihrát 
dozadu. Po zisku míče musí tenhle 
vysunutý blok okamžitě rozvinout. 
Soupeř je totiž v tu chvíli v útočném 
rozestavení  a  toho  je  třeba  co nej-
rychleji využít.“ 

Jak to provést? 
„Pomocí  prostorových  náběhů. 

Musí se do nich rozběhnout co ne-
jvíc hráčů. Z toho důvodu, aby měl 
hráč, který míč získá, víc možností 
řešení. U  jednadvacítky  jsme  tohle 
viděli. Ať už v podání krajních ob-
ránců Kadeřábka a Hybše nebo zá-
ložníků  Skaláka,  Frýdka,  Krejčího 
anebo útočníků Klimenta  s Kadle-
cem. Všichni se přesvědčili, že takhle 

můžeme rozběhat i dostatečně dobrou 
obranu soupeře.“ 

Všeobecně se přijalo za fakt, 
že lvíčata nepostoupila do semi-
finále kvůli jednomu nevydařené-
mu poločasu v utkání s Dánskem. 
Proč po přestávce tohoto duelu 
spadl český tým do hluboké pa-
sivity? 

„Pravděpodobně  to  bylo  pod 
dojmem  vedení  1:0.  Hráči  přišli 
do druhé půle s tím, že můžou Dány 
připustit blíže k bráně. Že se asi nic 
nestane, což byla velká chyba. Ale 
v globálu sehráli pět velmi dobrých 
poločasů.  Málokdo  předem  mohl 
říct, že naše jednadvacítka bude hrát 
takhle dobře. Nečekali jsme to skoro 
nikdo.“ 

Ovšem ze špatného poločasu 
se musíme poučit. Co bychom si 
z něj měli vzít k srdci? 

„Odpovím tím, co jsem řekl Jaku-
bovi Brabcovi po utkání s Dánskem. 
Říkám mu: Brábo, co to bylo? Jak to, 
že jsi nevytlačoval obranu? Ten na to: 
Ono to nějak nešlo. Reagoval jsem: 
Neexistuje, že to nejde! Od toho jste 
na hřišti. Když víte, že máte vytlačo-
vat, musíte to dělat. V kondici problém 
nebyl, tak co jste měli v hlavách? Jasně 

jste museli chtít vytlačovat hru vpřed! 
Na druhou stranu je těžké vytlačit hru, 
když se před vámi nahoru neposunují 
střední záložníci a vy jako stoper je 
nemůžete předběhnout. Správné vytla-
čení totiž musí být bezpečné. A prove-
dené ve správný okamžik.“ 

Znamená to přidat v tréninku? 
„Bezprostředně  po  šampionátu 

jsem řekl, že hra, kterou jsme vidě-
li u naší jednadvacítky na turnaji, je 
pro český fotbal cesta, po níž by měl 
jít. Když si uvědomíme, že zaostává-
me v technicko-taktické způsobilosti 
při  řešení  herní  situace  maximální 
rychlostí pod tlakem, pak jediná ces-
ta je, že budeme aspoň v osmdesáti 
procentech trénovat způsobem, jakým 
hráli Češi na mistrovství Evropy jed-
nadvacítek. Nemůžeme trénovat tak, 
jak se trénovalo doposud. My musí-
me tréninkovým procesem nahradit 
konkurenci,  která  je  v  Německu. 
Jak se  tam hráči zlepšují? Kvalitní 
konkurencí a náročností zápasů. My 
nemáme ani jedno. A když nemáme 
ani náročný tréninkový proces, hráči 
se nemůžou zlepšovat v činnostech 
prováděných v maximální intenzitě 
pod tlakem. Proto musíme fotbal, kte-
rý předváděla jednadvacítka, převést 
do tréninkového procesu.“ 

A když to učiníme, musí nastat 
progres. 

„Bude-li se trénovat v maximální 
intenzitě pod tlakem, hráči se budou 
automaticky zlepšovat, protože těmi 
situacemi budou opakovaně prochá-
zet. Je potřeba, aby se takhle tréno-
valo nejen, když se hraje dva na dva 
nebo tři na tři, ale také, když se hraje 
ve více hráčích. Nejlépe i při hře je-
denáct na jedenáct. Když takhle bude-
me trénovat, pak bude naše mužstvo 
hrát v maximální intenzitě i zápasy 
a Evropa nám určitě utíkat nebude. 
Všichni  čeští  hráči,  kteří  odejdou 
do zahraničí, hned upozorňují, že ven-
ku je všechno rychlejší a náročnější, 
protože  jsou  tam  kvalitnější  hráči. 
Když to říkají hráči, kteří  to prožili 
na vlastní kůži, musíme si přece říct: 
Jak my tohle nahradíme?“ 

Proč už jsme to neudělali? Je 
za tím pohodlnost, neochota pro 
změny… 

„To se musíte ptát jinde. Já se už 
mnoho let o to snažím a pořád zdůraz-
ňuju, že bez toho se český fotbal ne-
pohne vpřed.“ 

Teď se k vám přidal i reprezen-
tační trenér Pavel Vrba. Po prohře 
na Islandu si veřejně povzdechl, 
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že hráči nejsou z české ligy zvyklí 
na mezinárodní tempo. 

„Je dobře, že to řekl. My jsme to 
všichni slyšeli, protože trenéra národ-
ního týmu pečlivě posloucháme, ale je 
důležité, jak s tím naložíme. V kon-
cepcích, v metodice, a tak dále.“ 

Za jak dlouho se dá způsob hry, 
o kterém mluvíme, naučit? 

„Jsou-li  hráči  správně  nastave-
ní,  tak za měsíc. Když hráči budou 
v zápasech používat správný způsob 
hry, budou se automaticky zlepšovat 
i v individuální technice pod tlakem. 
Je to stejné, jako když se učíte řídit 
auto.  Ze  začátku  máte  problém  se 
rozjíždět, najet do křižovatky nebo 
předjíždět.  Jenže praxí si postupně 
všechno osvojíte tak, že už ani neví-
te, že řídíte. Děláte to automaticky. 
Ve fotbale se potřebujete dopracovat 
k tomu samému.“ 

Základ  jednadvacítky  tvoři-
li majitelé  stříbra  z mistrovství 
Evropy  do  devatenácti  let.  Jak 
jste coby  jejich  tehdejší  trenér 
spokojen s  jejich výkonnostním 
růstem? 

„Hlavně jsem rád, že se do jed-
nadvacítky konečně dostalo víc hrá-
čů ze stříbrné devatenáctky, protože 
doposud se jich tam dostávalo míň. 

Když  tenkrát v devatenáctkách ne-
udělali titul mistra Evropy a prohráli 
ve finálovém prodloužení se Španěly, 
říkal  jsem  jim: Kluci, možná  je  to 
pro vás dobře, protože byste mohli 
ztratit motivaci a důležitější je vyhrát 
mistrovství  Evropy  jednadvacítek. 
V té době jsem věřil, že jsou schopni 
evropský  šampionát  jednadvacítek 
vyhrát. Ale jak šli kluci na hostování 
do jiných týmů s jinou filozofií, říkal 
jsem si, že to bude problém.“ 

Jak  to  udělat,  aby  šel  vývoj 
talentovaných  hráčů  neustále 
správným směrem? 

„Musí být dobře nastavený celý 
český fotbal. Když bude hrát Jihlava, 
Slavia, Liberec podobně náročným 
způsobem, jakým hrála jednadvacít-
ka na mistrovství, bude i vývoj hráčů 
správný. V bundeslize vzdoruje čtr-
nácté mužstvo druhému celku tabul-
ky tak, že není od začátku jasné, kdo 
koho porazí. Tohle musíme docílit 
v Čechách.“ 

Chce to zkrátka zvýšit nároky 
a jít s dobou. 

„Celý  fotbal  se vyvinul. Kdyby 
Pavel Nedvěd teď trénoval v Juven-
tusu a bylo mu třeba pětadvacet, byl 
by i nyní nejlepším hráčem Juventu-
su. Protože jeho potenciál vyhovuje 

i potřebám současnému fotbalu. Ale 
u nás jsou fotbalisti,  jejichž poten-
ciál nevyhovuje fotbalu, jaký se má 
hrát. A co je nejhorší - vývoj se spíš 
podřizuje těmhle hráčům, než aby se 
podřizoval hráčům s potenciálem pro 
současný fotbal. To je náš problém.“ 

Mohl  byste  popsat  prototyp 
hráče s vyhovujícím potenciálem 
pro potřeby současného fotbalu? 

„Jde o hráče, který  je mentálně 
a charakterově nastavený na  to, že 
bude v tréninku i v zápasech praco-
vat s maximální intenzitou. Zadruhé 
musí být dostatečně rychlý. Zatřetí: 
musí přijmout kolektivní způsob hry. 
Musí  tedy  mít  týmovou  mentalitu. 
Vývoj útočné a obranné fáze  tohle 
vyžaduje.“ 

Jak se změnili pracovní náplně 
jednotlivých postů? 

„Za posledních patnáct let se cha-
rakter rolí všech hráčů strašně změ-
nil. Brankář musí umět hrát nohama, 
protože  je  plnohodnotnou  součástí 
hry. Obránci musí být konstruktivní. 
Ve středu pole už to není o defenziv-
ním záložníkovi, ale o záložnících, 
kteří pracují do obranné i útočné fáze. 
Útočníci už nemůžou stát jen na půl-
ce, ale musí pomáhat při bránění. Mu-
síme to přijmout. Například bychom 

neměli nechávat stát útočníky jenom 
nahoře. Musí pomoct obranné činnos-
ti. Není to tak, že by musel bránit jako 
stoper, ale musí v systému defenzivy 
pomoct třeba presováním. Také musí 
nabíhat do prostoru, i když do něj na-
konec míč nedostane. Musím si ale 
prostor  neustále  vytvářet.  Nemůže 
čekat staticky na míč.“ 

Jak je to s kreativitou? 
„Kreativní  hráč  nabízí  nadstan-

dardní řešení herní situace. Má pros-
torové  vnímání  nastavené  výš  než 
ostatní hráči. Ale i kreativní hráč musí 
plnit všechny ostatní povinnosti. Pak 
se z něj stává rozdílový hráč. Zase se 
vrátím k jednadvacítce. Její zápasy 
diváci  ohodnotili  aplausem  vstoje. 
Proč?  Protože  tým  byl  kreativní. 
Nebyli  to jednotliví hráči, ale tým! 
Co udělal kreativního Petrák? A co 
Zmrhal? Ale hráči správnou týmovou 
plasticitou vytvořili kreativitu. Těmi 
sprintovými  náběhy,  přihrávkami 
do náběhů, zpětnými přihrávky a ná-
běhy na ně zakončené střelami. To 
je  ta  kreativita  hry.  Mimochodem, 
nejkreativnější hráč  Juventusu An-
drea Pirlo v Turíně končí, protože už 
na současný fotbal nestačí. Kreativi-
tu už prostě nejde posuzovat tímhle 
metrem.“ 

Pavel Hartman
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Rozhovor se Zdeňkem Sivkem

Jak jste se dostal k práci 
na úseku koučinku a vzdělá-
vání trenérů UEFA?

Motivaci si na šampionátu zahrát. 
„Za všechno mohl doktor Václav Jíra. 
To byla v druhé polovině osmdesá-
tých let minulého století renesanční 
fotbalová osobnost, která měla v na-
šem fotbale na pozici funkcionáře 
s mezinárodním renomé. Všichni se 
rodíme jako osoby a osobnostmi se 
stáváme až v průběhu života. Doktoru 
Jírovi daly sudičky osobnost do ko-
lébky. Byl to rozený diplomat, který 
byl vzdělán ve Francii a probojoval 
se až do pozice viceprezidenta UEFA, 
ve které vydržel úctyhodných sedm 
let. Právě on mě postupně bral na me-
zinárodní semináře UEFA, až jsem se 
na pomezí roku 95/96 stal oficiálním 
UEFA instruktorem. Tuhle funkci 
jsem vykonával až do loňského pod-
zimu. Léta nezastavíte a člověk musí 
znát své hranice.“

Co jste měl za úkol?
„Moje zadání bylo přenášet prin-

cipy a obsah vzdělávacího procesu 
UEFA do dalšího světa.“

Pamatujete se na svoji první 
štaci?

„První štaci jsem měl delší. Dostal 
jsem totiž na starost Austrálii, Nový 
Zéland a všechny ostrovy v Pacifi-
ku. Měl jsem kancelář v Aucklandu 
(Nový Zéland) a létal jsem na Tahiti, 
Fidži…. Pak jsem ale školil trenéry 
téměř po celém světě.“

Jaké bylo učit fotbal v Africe?
„První zemí, kterou jsem 

tam navštívil, byla Etiopie. To 

sociální prostředí mě hned udeřilo 
do očí a také zasáhlo moji duši. Vi-
díte totiž kolem sebe obrovskou bídu 
a životní podmínky, která jsou nesrov-
natelně horší, než ve kterých žijeme 
my. Jezdil jsem v hlavním městě Adis 
Abeba z hotelu na centrální stadion 
a cestou jsem měl slzy v očích. Viděl 
jsem pobíhat bezprizorně po ulicích 
nahaté malinkaté děti. Některé z nich 
se narodí a záhy jsou sirotky. Jejich 
rodiče umírají na AIDS. A některé 
z těch dětí už mají virus v těle. Zkrát-
ka hrůza. Ale v kontrastu s touhle bí-
dou narazíte na bývalý císařský palác, 
kde jsou i tyčky u plotu ze zlata.“

Pro Evropana těžko pochopi-
telné.

„Do Etiopie jsme vezli počíta-
če a sportovní vybavení. První den 
jsem rozdal účastníkům trenérského 
kurzu, kteří přišli v trenýrkách, ob-
lečení. Jenže druhý den přišli zase 
v trenýrkách. Ptal jsem se jich: Mlá-
denci, kam jste to oblečení dali? Od-
pověděli: Sire, nezlobte se, my jsme 
to prodali. Potřebujeme pro naše ro-
diny peníze.“

Jaké jste tam našel hřiště?
„Na centrálním stadionu byla vy-

soká tráva. Ta africká, ostrá, o kterou 
jste se pořezal. V tom hnízdila stovka 
ptáků velkých jako holubi. Nechal 
jsem to posekat. Ale ještě horší to 
bylo v Horní Voltě. Tam jsem vyučo-
val na plácku na okraji džungle, kde 
lítaly miliony komárů.“ 

Jsou Afričané učenliví?
„Od přírody mají geneticky dané 

bohatství přirozené pohybové kultury. 

Proto se rychle učí technickým doved-
nostem. Na manipulaci s míčem jsou 
nesmírně šikovní. S taktikou a koo-
perací už je to horší. Ale když se do-
stanou pod evropskou kulturu, dají se 
z nich vychovat špičkoví hráči. Přední 
evropské kluby to už dávno pocho-
pily a vybudovaly si přímo v Africe 
vlastní mládežnické akademie. Byl 
jsem osobně navštívit tu Manchesteru 
United v Nigérii. Protože je to spoje-
né se školským vzděláním, UNESCO 
na to přispívá finančními prostředky. 
Dopoledne učí děti ve školách, odpo-
ledne je učí fotbal.“

A nejlepší pak přesídlí na Old 
Traford.

„Ano. Jedou se zkusit uplatnit 
do Manchesteru. A když v něm ne-
najdou uplatnění, odcházejí na hosto-
vání jinam. Je důležité říct, že materi-
álně-technické podmínky v afrických 
akademiích evropských klubů jsou 
výborné a hlavně tam jsou kvalitní 
trenéři. Z Anglie, Španělska, Fran-
cie. Stěhují se tam s celými rodinami 
a jsou velmi dobře zaplacení.“

Takže fotbal vylepšuje život 
africkým klukům.

„Samozřejmě. V akademiích říka-
jí: my ti nabízíme vzdělání a fotbal, 
a když se budeš snažit, zlepší se tvůj 
život. Má to ohromný psychologicko-
pedagogický dopad. Protože absol-
venti dávají příklad všem ostatním. 
Tohle platí i v postkomunistických 
zemích. Třeba v Arménii, Azer-
bájdžánu, nebo v Gruzii. Ve všech 
těchto zemích má fotbalová mládež 
obrovskou motivaci. Chce se fotba-
lem dostat k lepšímu životu.“

Nechybí tahle hladovost 
klukům v zemích s vysokou životní 
úrovní. Včetně Česka? 

„Záleží na kvalitě výchovy. Asi 
budete souhlasit, že hráči v němec-
kých fotbalových akademiích pochází 
z rodin se všeobecně vysokým život-
ním standardem. Nemusí tedy vlastně 
přes fotbal o nic usilovat. Ale stejně je 
prostředí naučí hladovosti. Dám vám 
jeden příklad.“

Prosím.
„V akademii Hoffenheimu jezdí 

všichni kluci na tréninky na kolech. 
Devatenáctiletí junioři by mohli při-
jet autem, ale nesmí. Takže přijedou 
na kolech, projedou hlavní bránou 
a nejdříve se zastaví u sprchy pro kola 
a očistí je. Zvláště když jeli v dešti 
a v blátě. Až s perfektně vyčištěným 
kolem můžou jít dál. Před kabinou se 
všichni přezují. Neexistuje, aby do ní 
vklouzli v botách. Skončí trénink, 
vezmou kola a jedou hrát do parku pé-
tanque. Je to vlastně forma teambuil-
dingu. Všichni se musí podřídit přís-
nému režimu, který je tam nastavený.“

Zkrátka náročnost ve všem.
„Vidím ji ve výchově nejen v Ně-

mecku, ale i v Americe, kam jezdím 
od devadesátého roku na letní fotba-
lové kempy. Americká rodina je také 
velmi dobře zabezpečená, přesto je 
tam u dětí větší motivace něčeho do-
sáhnout než u nás. Výchova je tam 
totiž trošičku jiná.“

Jak jiná?
„Rodiče jednají s dětmi odmalič-

ka jako s dospělými. U nás je bereme 
za děti, oni za partnery. Až to jsou pro 

Trenérský diplom  
je jen začátek

Coby instruktor vzdělávání UEFA procestoval téměř celý svět. Potkal se 
s mnoha trenérskými osobnostmi, viděl zákulisí evropských velkoklubů. 
Doktor Zdeněk Sivek, viceprezident aliance Evropských trenérských asociací, 
se nyní o své exkluzivní postřehy podělil v obsáhlém rozhovoru  
pro časopis Fotbal a trénink. 
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nás nepochopitelné věci. Třeba jsem 
byl pozván jedním majitelem fotba-
lového kempu na rodinnou večeři. 
Dceři toho majitele bylo necelých tři-
náct a měla tam svého čtrnáctiletého 
kamaráda. No a při večeři se chovali 
před všemi dospělými jako milenci. 
To u nás není běžné. 

Nebo jsem si v hotelu ráno za-
pnul televizi a sledoval reklamní šot. 
Maminka připravuje dceři ke snídani 
kakao, přichází dceruška třináct roků, 
sedá si k barovému pultu, chce se na-
pít a ta maminka vykřikne: Marry, než 
se napiješ, nezapomněla sis vzít anti-
baby pilulku? Třináctileté holčičce! 
Také jsou americké děti vychovává-
ny k tomu, aby si ten dolar od mládí 
samy vydělaly. Sešel jsem se s jednou 
rodinou exulantů. Manželé Holanovi 
se jmenovali. Byla to krasobruslařská 
sportovní dvojice, která jezdila po so-
urozencích Romanových. Mají velký 
dům v Kalifornii a čtyři děti. A ty děti 
si musely na věci, které chtěly, vydělat 
samy. Ne že by jim to rodiče nemohli 
koupit, mají peněz dost. Ale chtějí, 
aby si děti dokázali vážit dolaru.“

Zabírá to?
„Dva kluci Holanových studují 

na vysoké škole. Platí za rok asi 20 
tisíc dolarů. Rodiče by jim to mohli 
zaplatit, ale neudělají to. A tak se kluci 
spojí o prázdninách s dalšími dvěma 
kamarády. Vypůjčí si v půjčovně ná-
řadí na zahradnické úpravy, dají si in-
zerát do novin, nasadí zajímavou cenu, 
okamžitě se jim ozvou zájemci a oni 
jezdí po zahradách většinou důchod-
ců, kteří už na nich nemůžou pracovat, 
a sekají, řežou keře. Za prázdniny si 
vydělají víc než těch 20 tisíc dolarů.“

Vraťme se k německým fotba-
lovým akademiím. Klade se v nich 
velký důraz na školu?

„Maximální. Je to odezva kultury 
německé společnosti. Vzdělání je zá-
klad a fotbal je až na druhém místě. 
V tom jsou odlišní třeba od Fran-
couzů. Byl jsem několikrát na stáži 
v Clairfontaine v akademii Fran-
couzské fotbalové asociace. Talento-
vaná mládež se tam učí dvě hodiny 
denně a šest hodin se věnuje fotbalu. 
To v Německu neexistuje! Tam se 
musí v akademiích dopoledne nor-
málně chodit do školy a až odpoledne 
se trénuje. Anebo se trénuje ještě před 
vyučováním. Máš vyučování od deví-
ti, tak je od sedmi od rána první tré-
nink. Pak se jde do školy a potom je 
zase na programu fotbal.“

Asi nehrozí, že by někdo 
ve škole propadal. 

„To vůbec nepřichází v úvahu! 
Samozřejmě, že někomu jde učení 
lépe a někomu hůře, ale že by někdo 
propadal, to vůbec. Jsou dána jasná 

VZdělání
Pedagogická fakulta UK Praha: Mgr. (pedagogika)
Filosofická fakulta UK Praha: PhDr. (psychologie, angličtina)
The Sheffield Hallam University, Anglie: MBA (management profesionálního fotbalu)
Katolická teologická fakulta UK Praha: Bc. (teologické nauky)

FOTBAlOVÉ AKTIVITY
Trenér Slovanu Liberec (1975–1983)
UEFA Technický instruktor (1996–2014)
Metodik Čsl. fotbalového svazu (1986–1989)
Technický ředitel Čsl. fotbalové asociace /1990-1993/
Technický ředitel Českého fotbalového svazu (1994–2000)
Trenér fotbalových akademií USA – Kalifornie, Kentucky, Washington D.C, Maryland (od 2000)
Technický poradce Oceanie Football Confederation – New Zealand (od 2006)
Vicepresident Alliance European Football Coach Associations – Curych, Švýcarsko (od 2000)
UEFA Pro licence (od 1998)

Zdeněk Sivek Dne 28. 5. 2015 oslavil významné  
životní jubileum 75 let Blahopřejeme
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pravidla. Dáváme ti šanci, že jednou 
můžeš dosáhnout vysoké sportovní 
úrovně, ale za to chceme to, to a to. 
Tedy aby ses dobře učil, aby sis čistil 
kolo, přezouval boty před vstupem 
do šatny a pod. Pomůcky na trénink? 
Máte je na centimetr přesně seřazené 
u lajny. Důraz na uvědomělou přís-
nost, ne diktátorskou, je značný. Když 
jsou takhle ti kluci vychovávaní v ro-
dině, v klubu, vyrostou z nich dobří 
fotbalisté a slušní lidé. Byť zdaleka 
ne všichni doáhnou na bundesligu 
nebo reprezentaci. Německý fotbal 
je prostě součástí celospolečenského 
výchovně-vzdělávacího systému.“

Odborníci z Hoffenheimu ří-
kají, že když hráč získá vzdělání, 
má i vyšší kreativitu na hřišti. 
 Souhlasíte?

„Samozřejmě! Je si vědom, že 
ve škole je úspěšný a tím roste i jeho 
fotbalové sebevědomí. Nebojí se! Po-
máhá k tomu také vysoká úroveň ně-
meckého školství ve výuce cizích ja-
zyků. Angličtinu umí všichni. I starší 
generace. Franz Beckenbauer jednou 
v rozhovoru se mnou střídal plynule 
němčinu, angličtinu i francouzštinu.“

Německý fotbal prodělal v po-
sledních deseti letech úžasný 
vzestup. Na EURO 2004 schytal 

porážku od českého „béčka“, loni 
slavil titul mistrů světa. V čem 
spatřujete základ progresu?

„Právě v německém způsobu 
myšlení. Chtějí být úspěšnější než 
sousedé kolem, a protože nebyli, na-
opak za konkurencí začali zaostávat, 
udělali si analýzu a zjistili, že se za-
stavil progres hlavně v přípravě mlá-
deže. Tak změnili její přípravu. Řekli 
si jasně, že jim nestačí, aby do bun-
desligy chodili mladí hráči, kteří na ni 
mají. Oni musí přinést v individuál-
ním herním výkonu něco, čím soutěž 
obohatí. Podle toho je trénují, tedy 
fotbalově vzdělávají.“

Dnes sklízí plody systematické 
revoluce v přípravě talentů. 

„Třeba Mario Götze měl už 
v osmnácti vynikající smysl pro výběr 
místa. Ať už před šestnáctkou nebo 
uvnitř ní. Marco Reus se od osmnácti 
prosazoval vynikající střelou ze střed-
ní vzdálenosti. Mesut Özil uměl už 
od patnácti dávat perfektní průniko-
vé přihrávky nebo diagonály. Nejen 
tedy, že tihle mladíci stačili kondičně 
na bundesligu, ale oni přinesli prv-
ky, kterými elitní německou soutěž 
obohacovali. Když to shrnu: Němci 
přepracovali tréninkové programy, 
ale zároveň poslali trenéry na uče-
ní do Španělska, Portugalska… aby 

nasbírali zkušenosti a transformovali 
je do německé tréninkové praxe.“

Jinými slovy, dali mimořádný 
důraz na moderní vzdělávání tre-
nérů.

„Musíte se neustále vzdělávat. 
Když vystudujete lékařskou fakultu, 
stejně vás hned nepustí na operační sál. 
Musíte si nejdřív udělat atestaci. Právě 
tohle bývá problém současných trené-
rů. Oni vystudují profesionální licenci 
a tím to pro ně takzvaně skončí. Ale 
jakmile si trenér myslí, že má diplom 
a víc už studovat nemusí, tak zpravidla 
ničeho nedosáhne. Je na každém, aby 
se snažil sám dovzdělávat. V zahraničí 
znám případy, kdy si trenéři vypůjči-
li peníze v bance a jeli na tříměsíční 
stáž do Španělska. Aby viděli, jak 
se hraje a učí se hrát tiki-taka. Odjet 
do Barcelony na tři dny nebo na týden 
je málo. Praxe se totiž musí prožít. 
Takže všechno musíte důkladně vidět 
na vlastní oči.“

Němci se nebáli pozvat již pod 
vedením Jürgena Klinsmanna 
k reprezentaci americké trenéry 
fitness.

„Protože v kondici byli slabší než 
američtí experti. Nepřebírali všechno, 
co kde našli. Z jiných zemí si vza-
li jen to progresivní a zabudovali to 

do systému. Měli výhodu, že materi-
ální podmínky nemuseli řešit. Ovšem 
nehřeší na to. Majitel Hoffenheimu 
je třetí nejbohatší Němec, jde o glo-
bálního byznysmena s elektronikou. 
Mohl by tedy do klubu nacpat milio-
ny eur. Ale on nechce. Naopak chce 
dokázat, že se dá fotbal dělat obráce-
ným způsobem. Že se dá víc peněz 
do přípravy talentů. Tým drží kluci 
vychovaní vlastní akademií.“

Je to inspirativní cesta.
„Byl jsem před léty na Bayernu 

Mnichov a Uli Hoeness mi říkal: 
Hofenheim nám ukazuje jinou cestu, 
s kterou se může dostat ke stejnému 
cíli. Sice ještě nevyhrál Champions 
League, ale je to vklad do německého 
fotbalu. Dává příklad, že to lze dělat 
i jiným způsobem.“

Přesuňme se do Barcelony, 
kde jste také několikrát pobýval. 
Co vás v katalánském velkoklubu 
nejvíc praštilo do očí?

„Ta kultura. Barcelona je speciální 
fotbalová republika, která se odlišuje 
tiky-takou od druhých. Podíváte-li se 
do dějin, víte, že tuhle barcelonskou 
kulturu založila holandská fotbalová 
škola. Nastartoval to Rinus Michels, 
se kterým jsem mnoho let na UEFA 
spolupracoval.“
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Střednědobá údržba zahrnuje provzdušnění hřiště s přídavným zařízením na uvolnění granulátu, jeho čištění a to společně s trávníkem 
pomocí přídavného rotačního kartáče. Součástí je také překartáčování hrací plochy příčným kartáčem s odsáváním nečistot. 

Jako první jsme začali s poskytováním těchto služeb již v roce 2005. Provádíme dosyp granulátu, ale i odebírání vsypových materiálů.
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Jaký byl?
„Poznal jsem hodně lidí, od kte-

rých jsem se učil, ale Rinus Michels 
byl neuvěřitelný člověk. Byl to chlad-
ný nepřístupný Holanďan, ale mě bral 
a pustil mě k sobě blízko. Když začí-
nal trénovat, neměl žádný trenérský 
kurz. Je zajímavé, že i další proslulý 
nizozemský trenér Wil Coerver, autor 
proslulé školy techniky, neměl trenér-
ský kurz. Byl to nadšenec, který vzal 
kameru, jezdil po Brazílii a Argentině 
a natáčel fotbalové finty. To měl při-
tom pět bypassů! Nakonec vytvořil 
metodickou řadu pro výcvik techniky, 
podle které se učí dodnes.“

Čím vás inspiroval Michels? 
„Říkal mi: Pamatuj si, teorie 

tréninku je důležitá, ale rozhodující 
je praxe. Teorii si může každý na-
studovat sám, ale praxi musí prožít 
na vlastní kůži. Byl ohromný od-
borník na taktiku. Naprostý génius. 
Přitom sám nikdy nehrál za národní 
mužstvo. Jednou mi vykládal, jak 
vymýšlel strategii pro souboj nizo-
zemské reprezentace, kterou tehdy 
vedl, s Němci na mistrovství Evropy. 
Říkal mi: Položil jsem si otázku: Jak 
na ně? Věděl jsem, že měli ohrom-
nou údernou sílu v čele s Rudim 
Völlerem v útoku. Takže bylo nutné 
tuhle sílu eliminovat. Uložil jsem 
tedy Rijkaardovi a obráncům: Když 
získáte míč, v žádném případě ho 
hned nepřihrávejte. Driblujte s ním, 
dokud to půjde. Němečtí útočníci vás 
budou stíhat, protože jsou důslední. 
Takhle jsme je utahali. Völler musel 
udělat velké množství sprintů a pak 
už mu nezbývali síly na zakončení. 
Takovéhle věci Rinus vymýšlel. Jenže 
on je uměl i realizovat. To znamená, 
že dokázal přesvědčit hráče, že to tak 
mají hrát a dokázal je to naučit.“

Jak to dělal?
„Denodenním působením. To ne-

šlo udělat z večera do rána, on je na to 
dlouhodobě připravoval. V zápasech 
se pak hráči přesvědčili, že jeho rady 
a záměry fungují. Jeho základní tre-
nérská filozofie však byla jednodu-
chá: Fotbal se hraje pro diváky. To je 
jeden z principů totálního fotbalu.“

Neměl problémy zkrotit ani Jo-
hana Cruijffa?

„Johan Cruiff byl někdy problé-
mový hráč. Michels mi o něm říkal, 
že kouřil čtyřicet cigaret denně. Za-
pálil si před zápasem i o poločase. Já 
na to: Nemohl jste s ním něco udělat? 
On: Ne, měl to dáno v genech, jeho 
tatínek kouřil 80 cigaret denně. Na in-
dividuálním herním výkonu to tehdy 
nebylo znát. Ale dnes má v šedesáti 
čtyři bypassy. Každopádně se Cruiff 
od Michelse toho hodně naučil i jako 
trenér.“

Zleva stojí: Alex Ferguson, Gérard Houllier, Rinus Michels, Berti Vogts, Roy Hodgson, Arsene Wenger 
Klečící zleva: Andy Roxburgh, Zdeněk Sivek a Franco Ferrari

Přísnosti a náročnosti?
„Byl jsem v Barceloně svědkem, 

když trenér  Cruiff nekompromisně 
srovnal bulharského šutéra  Stoičko-
va. Byla to tehdy velká hvězda, ale 
nechtělo se jí moc trénovat. Cruyiff to 
nepardonoval. Stoičkov si v novinách 
postěžoval, že se trénuje moc. Druhý 
den ho v kabině postavil Cruyiff do po-
zoru. Tím, že ho kritizoval v novinách, 
se nezabýval. Ale důrazně mu vytýkal, 
že minulý trénink byl málo aktivní, že 
tomu nedával všechno. Stoičkov stál 
jako voják a jen opakoval: Yes, sir. Sta-
lo se tak v kabině před všemi hráči a já 
jsem to sledoval na vlastní oči.“

Nechávají v Barceloně malé 
žáčky na tréninku jen hrát?

 „Trénink tam začíná v osmi letech 
a dvě třetiny tréninku patří malým 
formám hry. Žáci hrají čtyři na čtyři, 
pět na pět. Ale pozor, také hrají čtyři 
proti pěti. Aby se učili hrát v prostoru 
proti přesile. Zkrátka víc v tréninku 
modelují zápas. Nemají trénink pro 
trénink, ale trénink pro zápas. Vědí, 
že v neděli proti nim bude stát soupeř 
a oni ho musí umět přehrát.“

Co ještě vás fascinovalo?
„Že v Barceloně, ale i v Německu, 

dělají výběry a ne nábory dětí, jako je 
tomu u nás. Oni chodí už do posled-
ních ročníků mateřské školy a už tam 
si vyčíhávají talenty. U nás? Byl jsem 
na náboru talentů do prvního žákov-
ského týmu v jednom ligovém klubu 
a prakticky, kdo tam přišel, toho vzali.“

To by se v Barceloně nebo Ně-
mecku nemohlo stát.

„V Barceloně probíhají každou so-
botu od 10 hodin hodnotící testy pro zá-
jemce odjinud. Jste ze San Sebastianu, 

máte desetiletého syna, zdá se vám, že 
je šikovný a chcete vědět, jestli jste se 
nespletl? Tak se přes internet přihlásí-
te na sobotu dopoledne na Barcelonu. 
Po dvou hodinách různých her a cviče-
ní vám pak barcelonští trenéři řeknou 
přednosti a nedostatky syna. Nebo se 
taky může stát, že vám hned řeknou: 
Stojíme o vašeho syna a nabízíme celé 
vaší rodině, abyste se s ním přestěhova-
la do Barcelony. Zajistíme mu přípravu 
a vám zaměstnání.“

Lákavá nabídka!
„Hlavně máte záruku, že dítě přij-

de do rukou odborníků. Podívejte se 
na Messiho. Když přišel ve dvanácti 
do Barcelony, byl malý, v soubojích 
padal. Ale převyšoval všechny hráče, 
a nejen své věkové kategorie v mani-
pulaci s míčem levou nohou. Pravač-
kou kopat neuměl a hrát hlavou taky 
ne, protože se bál míče. Ale nejdřív 
s ním trenéři rozvíjeli jeho přednost 
a až pak odstraňovali nedostatky. Vý-
sledek? Dnes je génius ve hře levou 
nohou, ale je schopen dát i gól hla-
vou. Teď si představte, že by se dostal 
do rukou trenéra, který by výchově 
nerozuměl a řekl by: Levačkou toho 
umíš hodně, takže budeme trénovat 
pravačku a hru hlavou. Potom by z něj 
nemuselo být nic. Ano, kvalita trenéra 
rozhoduje o budoucnosti hráče.“

Takže nejlepší trenéři k mlá-
deži!

„Před čtyřmi lety se v Barce-
loně hrálo mezikontinentální utkání 
Afrika versus Evropa do sedmnácti 
let. V té době vrcholila moje čin-
nost v Africe. Byl jsem tedy pozván, 
abych jim pomohl sestavit tým a letěl 
jsem s ním i do Katalánska. Trenéry 
evropského výběru byli dva Španělé 

a ti nominovali do mužstva dva české 
hráče – Poláka z Liberce a Hableho 
z Hradce Králové, který dokonce dělal 
kapitána a dal gól. Když jsem se loučil 
se španělskými trenéry, povídám jim: 
Hele, co ti naši kluci? Odpověděli: 
Řekni trenérům u vás, ať těm dvěma 
rychle dají prostor v dospělém fotbale, 
protože tuhle generaci už přerostli. Jak 
to dopadlo? Hable zmizel do italského 
klubu, který ho udělal hlavně proto, 
aby ho nepřetáhla konkurence: Nako-
nec si tam vůbec nezahrál a vývoj se 
zastavil. Polák? Minimální příležitost 
v české lize. Když už se u nás objeví 
z pohledu zahraničních trenérů šikov-
ní hráči, tak se to takhle zvrhne. “

Máme tedy co vylepšovat.
„Za sebe říkám, že na prvním místě 

musí být péče o talentovanou mládež. 
Protože přestáváme stačit. Individu-
ální herní výkon českého hráče není 
srovnatelný s tím německým nebo 
španělským. Loni na podzim tu hrá-
la německá sedmnáctka. Byl jsem se 
podívat na obou utkáních a naši kluci 
nestačili. Čili u nás se netrénuje tak, 
jako se trénuje v německých akade-
miích. Takže se ani nemůžeme divit, 
že dnes není na transferovém trhu 
o české talenty zájem. Větší zájem už 
je i o mladé hráče z Bosny, ze Srbska 
a za chviličku ťuká na dveře nová ge-
nerace hráčů z Arménie, Ázerbájdžá-
nu a dalších. Všechno šikovní, hladoví 
kluci. Přitom kapacita českého talentu 
je velká. Ale musí se s nimi moderně 
trénovat, náročně je vychovávat a tříbit 
charakter talentů, neboť to rozhoduje 
o všem. V minulosti jsme to uměli. Ge-
nerace vicemistrů Evropy 1996 nebo ta 
z EURO 2004 to dokazuje.“

Pavel Hartman
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Jiří Skála, FC Viktoria Plzeň, Jaromír Votík, KTV ZČU v Plzni

Modelová řešení v přípravě 
FC Viktoria Plzeň na utkání 
Champions League

Kvalitní české týmy, které v do-
mácí soutěži zaujímají post 
lídrů a otevře se před nimi 

možnost reprezentovat náš fotbal 
v konkurenci světových top mužstev, 
by neměly usnout na pomyslných vav-
řínech s uspokojením, že pouhé bytí 

po boku fotbalových es je satisfakcí 
a odměnou za kvalitní trénink, úspěš-
nou hru a v neposlední řadě efektivní  
týmové vedení a koučink. Statečně 
konkurovat a být důstojným soupeřem 
nejlepším fotbalistům  a týmům, by 
mělo být vrcholnou ambicí hráčů i re-

alizačního týmu klubu, který vstupuje 
jako nováček do velkého fotbalového 
světa. I když jsme si vědomi, že rozdí-
ly v kvalitě hráčského kádru a ekono-
mickém zajištění jsou nezanedbatelné. 

Možnost monitorovat hru potenci-
onálních soupeřů je v současné době 
usnadněna díky současné úrovni in-
formačních technologií. Doposud ale 
nic nepřekonalo osobní zkušenost zís-
kanou  přímým pozorováním utkání. 
Zprostředkovaná i přímá pozorování 
ligových a soutěžních utkání v zá-
kladní skupině Ligy mistrů probíhala 
od srpna do prosince 2012. Kombina-
ci obou způsobů považujeme za vý-
hodnou, neboť přímým pozorováním 
získáváme poměrně široký komplex 
vjemů a poznatků, které nelze zcela 
suplovat nepřímým pozorováním. 

Sledována a analyzována byla 
utkání týmů FC Bayern  Mnichov, 
Manchester City a CSKA Moskva, 
soupeřů FC Viktoria Plzeň v základ-
ní skupině Champions League. Hra 
soupeřů byla podrobně analyzována 
jak z hlediska individuálních, tak tý-
mových herních výkonů v obranné, 
útočné i přechodových fázích včetně 
standardních situací. Výstupem prá-
ce celého realizačního týmu (trenéra 
Pavla Vrby a jeho asistentů Jiřího 
Skály a Karla Krejčího) bylo zařaze-
ní modelových řešení herních situací 
do tréninkového procesu v rámci pří-
pravy na konkrétní utkání. Některá 
z nich předkládáme trenérské veřej-
nosti v tomto příspěvku včetně dílčí-
ho vyhodnocení efektivity transferu 
z tréninkového procesu do utkání.

Tento příspěvek čerpá z kvalifikační 
závěrečné práce UEFA PROFI 
licence Jiřího Skály, asistenta trenéra 
FC Viktoria Plzeň, která vychází 
ze zkušeností získaných v průběhu 
účinkování tohoto klubu v Champions 
League v ročníku 2012/13.

Modelová řešení v přípravě na utkání s FC Bayern Mnichov
Obranná fáze Kritická místa:

ß Postavení v obranném bloku všech řad
ß Posuny dle těžiště hry
ß Aktivní vystupování na hráče s míčem
ß Zkracování hřiště (šířka, hloubka)

ß Neodkrývat prostor pro průnikovou přihrávku 
mezi střední obránce

ß Aktivní bránění v určeném prostoru
ß Vystupování na hráče s míčem
ß Vystupování obranného bloku po každé zpětné 

přihrávce soupeře
ß Krajní hráči nepřechází osu hřiště
ß Po zisku míče rychlý přechod za vymezenou zónu
ß Při ztrátě míče následuje ihned represink
Cíl cvičení: Nácvik obranného bloku s tlakem 
na hráče s míčem, se ziskem míče a rychlým pře-
chodem do útočné fáze
Délka zatížení: 20´
Organizace: velikost hřiště 75 x 65 m, počet hráčů 
10:10, rozlišovací trika, mety, míče
Průběh cvičení: Herní cvičení začíná přihrávkou 
od asistenta trenéra na střední obránce, kteří jsou v ši-
rokém postavení. Do základní rozehrávky se zapojuje 
defenzivní záložník „Lahm“. Hráči dodržují obranné 
postavení v určených prostorech. Zaměřují se na zhuš-
tění středu hřiště před vlastním pokutovým územím 
a dodržují základní principy zónové obrany, snaží se 
o vytvoření tlaku a presinku na hráče s míčem a rychlý 
přechod na útočnou polovinu. Pokud dojde ke ztrátě 
míče je úkolem jeho opětovné získání nejbližšími hráči 
represinkem. Pokud se míč nezíská, hráči zaujímají 
opět své základní postavení v obranné fázi a následuje 
další akce.

Herní cvičení pro nácvik aktivního 
hlubokého obranného bloku s přechodem 
do útočné fáze (schéma 1)

1
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Útočná fáze
Herní cvičení pro nácvik útočného  
rohového kopu (schéma 2)

Kritická místa:
ß Rozehrání ve dvou hráčích
ß Blokace hráče na prvním prostoru
ß Načasování náběhu
ß Přesné provedení a technika kopu
Cíl cvičení: útočný rohový kop – možnost překonání kom-
binované obrany soupeře
Organizace: dva týmy 10:10, rozlišovací trika, mety, míče
Průběh cvičení: Rozehraný útočný rohový kop na Horvá-
tha, který směřuje centr na přední tyč. Prostor blokuje Kolář 
pro Limberského nabíhajícího z hranice pokutového území.

Průpravné cvičení pro nácvik rychlé 
přechodové fáze se zakončením 
(schéma 3)

Kritická místa:
ß Technika a způsob provedení přípravné 

kombinace
ß Orientace v herním prostoru
ß Provedení protiútoku rychle a efektivně
ß Výběr místa v pokutovém území
ß Načasování náběhů
Cíl cvičení: Rychlá přechodová fáze se zakon-
čením a zapojením více hráčů do finální fáze.
Organizace: Zapichovací panáky, mety, míče
Průběh cvičení: Hráč A dává časovanou při-
hrávku na hráče B, který přihrává do prostoru na 
nabíhajícího hráče C. Ten navádí míč do středu 
a přihrává na hráče D, který běží do tandemu 
a přebírá míč s posunutím na hráče E. Ten z do-
teku přihrává na F, který v součinnosti s hráčem 
B vytváří rychlý protiútok. V rychlosti a ma-
ximálním úsilí ho doplňuje hráč E. Následuje 
rychlá přechodová fáze hráčů E a F, které do-
plňují do zakončení hráči z druhé strany A1 a 
B1. Zakončení probíhá buď po centru z krajního 
prostoru, nebo po kolmé průnikové přihrávce. 
Cvičení probíhá střídavě z obou dvou stran. 
Posuny: A = C, B = D, C = E, D = F, E = A, 
F = B

2

Efektivita transferu v utkání s FC Bayern Mnichov v Německu
V tréninkovém procesu jsme se 

zaměřili na nácvik hlubokého obran-
ného bloku s cílem udržení kompakt-
ního tvaru zejména při postupném 
útoku soupeře. 

Dále na způsob bránění klíčo-
vých hráčů soupeře Robbena s Ribé-
rym a na obranné chování v určitých 
herních prostorech. Dílčím úkolem 
v nácviku obranné fáze byl i způsob 
řízení a komunikace v obranné fázi 
při útočných standardních situacích 
soupeře (úkoly a podíl jednotlivců 
na těchto řešení). 

Návazností herního nácviku byl 
přechod z obranné do útočné fáze 
po zisku míče. Snahou bylo vytvo-
řit modelová řešení přechodové fáze 
(způsob a zisk míče, podíl hráčů 

na rychlém protiútoku se způsobem 
zajištění po opětovné ztrátě míče).

Vlastní utkání bylo z naší strany 
nevydařené. Soupeř byl dle očekává-
ní velmi silný v útočné fázi. Jeho hra 
byla založená na součinnosti a rotaci 
ofenzivních hráčů s konstruktivním 
založením útočné fáze již od branká-
ře Neuera. Při postupném útoku sou-
peře jsme špatně reagovali na těžiště 
hry uprostřed hřiště a nechali soupeři 
mnoho prostoru ke kombinaci, me-
zihře a tím k vytváření si přečíslení 
zejména v krajních prostorech, kam 
naši středoví hráči nestačili včas do-
stupovat. Právě tyto prostory byli 
rozhodující pro přečíslení nebo k ře-
šení mikrosituací 1:1. Přesto, že jsme 
se v přípravě zaměřili na soubojové 

chování a způsob bránění Robbena 
a Ribéryho, byli tito hráči nedůsledně 
obsazováni a z jejich herních činnos-
tí vznikaly nejnebezpečnější finální 
situace v utkání. Řešeny byli buď 
individuálně do zakončení,  přihráv-
kou za obrannou linii mezi brankáře 
a obrannou řadu, nebo po zpětných 
přihrávkách na hráče, kteří si odskočili 
od našich bránících hráčů. V obranné 
fázi se nám nedařilo včasné dostupo-
vání a přebírání hráčů v pokutovém 
území. V utkání jsme bohužel efek-
tivně neřešili ani útočnou fázi. Pokud 
jsme získali míč a naskytl se prostor 
jít do přechodové fáze, následoval 
velmi dobře organizovaný represink 
soupeře a tím následná ztráta míče. 
Do utkání jsme měli připravenou vari-

antu zahrání útočného rohového kopu 
s rozehráním na Limberského, kterou 
jsme díky své pasivní hře v útočné fázi 
neměli možnost použít. Po většinu 
utkání jsme byli díky kvalitě soupe-
ře nucení hrát v hlubokém obranném 
bloku. I přes pět obdržených branek 
nás v utkání několikrát podržel bran-
kář Kozáčik, který zmařil několik dal-
ších jasných brankových příležitostí 
soupeře a nedovolil, aby skóre bylo 
ještě vyšší. Své opodstatnění sehrál 
i fakt, že jsme se vzhledem ke kvalitě 
obranných hráčů rozhodli nenasadit 
klasického hrotového útočníka, ale 
dali jsme přednost Kolářovi, který měl 
za úkol po ztrátě míče co nejvíce po-
máhat v obranné fázi a při zisku míče 
se zapojovat jako hrotový útočník.

3
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Modelová řešení v přípravě na utkání s Manchesterem City
Obranná fáze
Průpravná hra 10:10 se zaměřením 
na zhuštěný střed hřiště, zisk míče 
a rychlou přechodovou fázi na útočnou 
polovinu (schéma 4)

Kritická místa:
ß Posuny všech řad dle těžiště hry
ß Výstupy na hráče s míčem a zajištění 

prostoru
ß Aktivní bránění v určeném prostoru
ß Vystupování obranného bloku po každé 

zpětné přihrávce soupeře
ß Aktivní presink ve středu hřiště
Cíl cvičení: Rychlá přechodová fáze
Délka zatížení: 20´, další hra začíná po zakon-
čení do malých branek přihrávkou od asistenta 
trenéra
Organizace: dva týmy10:10, rozlišovací trika, 
mety, míče
Průběh cvičení: Průpravná hra začíná přihráv-
kou od asistenta trenéra na útočící tým. Ten vy-
tváří postupný útok do zatažené obrany. Bránící 
tým vytváří tlak na hráče s míčem s cílem jej 
získat s následným rychlým přechodem do útoč-
né fáze. Po zisku míče útočí na tři malé branky 
na útočné polovině. Provedení míče do krajní 
branky = 1 bod. Provedení míče do střední bran-
ky = 2 body.

4
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Efektivita transferu v utkání s Manchester City v Plzni
Na utkání jsme se v tréninko-

vém procesu zaměřili na zataženou 
zónovou obranu s tlakem na hráče 
s míčem ve středu hřiště (narušení 
výstavby hry) s následným rychlým 
přechodem do útočné fáze přes krajní 
prostory. Dále na způsob organiza-
ce obrany v jednotlivých prostorech, 
zejména před vlastním pokutovým 
územím a na součinnost krajních 
hráčů v obranné fázi. V útočné fázi 
na zakládání a vedení útoku, v prů-
pravných cvičeních na efektivní řeše-
ní předfinální fáze, kombinaci a pře-
číslení v krajním prostoru s finálním 
řešením po centrovaných míčích nebo 
průnikových přihrávkách. 

Naše základní postavení v hlub-
ším obranném bloku bylo v prvním 

poločase aktivní a organizované. 
Všichni hráči dodržovali základní 
principy aktivního bránění ve svém 
prostoru a jejich vzájemná partici-
pace byla na kvalitní úrovni. Díky 
zhuštěnému středu hřiště nám po zis-
ku míče vycházela přechodová fáze, 
bohužel bez výrazného finálního 
zakončení. V krajních prostorech 
byli dobře pokryti, zdvojováni a vy-
tlačeni mimo nebezpečný prostor in-
dividuálně výborně vybavení Navas 
a Nasri, kteří se nedokázali prosadit. 
K zakončení se M.City dostal pou-
ze střelami ze střední vzdálenosti, 
které bezpečně kryl Kozáčik. Druhý 
poločas již ale probíhal zcela v režii 
M.City. Ihned v úvodu druhého po-
ločasu prohrál bránící hráč souboj 

s Agüerem, který pohodlně přihrál 
na gól Džekovi. V této fázi hry se 
hráči soupeře začali prosazovat ne-
jen díky lepším silovým dispozicím, 
pohybu bez míče, kreativitě, ale 
i schopnostmi v řešení mikrosituací 
v krajních prostorech. Po obdrže-
né brance soupeř měnil rytmus hry 
i základní herní schéma. Vycházel ze 
zajištěné obrany s cílem zisku míče 
a rychlé přechodové fázi. Mezihru 
a rozdílné pojetí v přechodové fázi 
režírovali zkušení hráči Fernandéz 
a Touré. Tyto přechody po zisku 
jsme nestačili zachytávat a soupeř 
nás potrestal ještě díky střele Tou-
rého a individuální akci Agüera, 
který se prosadil zády k brance přes 
nedůsledného bránícího hráče. Ani 

tentokrát jsme se střelecky neprosa-
dili, ale je nutno vyzdvihnout kvali-
tu hry soupeře v obranné fázi. Hra 
soupeře v defenzivě byla nesmírně 
dobře organizována, prostor ke kom-
binaci a přechod do útočné fáze byl 
při každé zpětné přihrávce stlačován 
a nám se dostávalo minima prostoru 
k účelnému zakončení. Nevycházeli 
nám ani průnikové přihrávky mezi 
jednotlivé řady. Hráči soupeře vždy 
dobře reagovali a stačily tyto prosto-
ry vykrývat a zhušťovat. 

Soupeř disponoval hráči s výbor-
nou fyzickou připraveností, silovými 
a rychlostními předpoklady, kreativ-
ními schopnostmi a nesmírně kva-
litními individuálními schopnostmi 
v útočné fázi.

Útočná fáze
Průpravné cvičení pro řízené útočné  
kombinace se zakončením (schéma 5)

Kritická místa:
ß Uvolnění a odpoutání od přenosné figury
ß Správný timing
ß Načasování náběhu do určených prostor
ß Přesnost a technika provedení
ß Výběr místa ofenzivních hráčů v pokutovém 

území
ß Razance provedení přihrávky
ß Orientace v herním prostoru
Cíl cvičení: Nácvik zakončení po součinnosti 
hráčů v krajním prostoru, případně po průnikové 
přihrávce na útočníky
Délka zatížení: Nácvik 25´
Organizace: Zapichovací figury, mety, míče
Průběh cvičení:
ß Řízené útočné herní kombinace se zakončením.
ß Přihrávka na nabíhajícího krajního obránce či 

záložníka. Následuje centrovaný míč z krajního 
prostoru.

ß Přihrávkou na krajního záložníka, který navádí 
míč do středu hřište a vytváří tandemovou situ-
aci s krajním obráncem. Následuje centrovaný 
míč z krajního prostoru.

5

Modelová řešení v přípravě na utkání s CSKA Moskva
Obranná fáze

Kritická místa:
ß Důraz na obranné postavení, dostupování v určeném prostoru
ß Dodržení prostorového bránění
ß Zhuštěný prostor před vlastním pokutovým územím
ß Přesuny podhrotového hráče (tlak na hráče s míčem)
ß Organizace a komunikace
Cíl cvičení: Nácvik obranného bloku s přechodem do útočné fáze
Délka zatížení: Nácvik 25´ s rotací hráčů po pěti minutách
Organizace: Zapichovací tyče, rozlišovací trika, mety, míče
Legenda:  zisk míče a přechod do útočné fáze FC Viktoria Plzeň

Průběh cvičení: Herní cvičení začíná přihrávkou od asistenta trenéra ze středu 
hřiště hrou 6:6 na obranné polovině. Souběžně na útočné polovině probíhá 
cvičení do zakončení po centru z krajního prostoru na  hrotového hráče. Na 
obranné polovině kladen důraz na zhuštěný střed hřiště s posuny a zajišťová-
ním. Vykrýváním prostoru a zamezení průnikové přihrávce. Po zisku míče 
následuje hra přes krajní obránce. Jejich snahou je  vyvést míč na útočnou 
polovinu a přihrát na krajního záložníka. Ten po součinnosti z podhrotovým 
hráčem centruje na útočníka a na krajního záložníka, který zaujímá prostor 
na zadní tyči. Po zakončení probíhá cvičení znovu rozehrávkou od asistenta 
trenéra ze středu hřiště.

Herní cvičení 6:6 v obranném postavení 4 – 2 – 1 s přechodem do útočné fáze přes krajní obránce (schéma 6)
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6Útočná fáze
Herní cvičení se zaměřením 
na přenesení těžiště hry do zakončení 
(schéma 7)

Kritická místa:
ß Udržení šířky hřiště krajních hráčů
ß Načasování náběhů za obranu bez postavení 

mimo hru
ß Trpělivost a řešení přenesení hry
ß Reakce na ztrátu míče a opětovný zisk
Cíl cvičení: Nácvik útočné fáze z obranného 
bloku ve středu hřiště (výstavba hry)
Délka zatížení: Nácvik 25´
Organizace: Rozlišovací trika, mety, míče
Varianty:
ß Přenesení těžiště hry přihrávkou za obranu
ß Průnikovou přihrávkou mezi obrannou řadu 

soupeře
Průběh cvičení: Herní cvičení začíná roze-
hrávkou na střední obránce od asistenta trenéra 
ve středu hřiště. Následuje volná mezihra s dr-
žením míče a vytvořením si prostoru k mož-
nosti přenesení těžiště hry. Dlouhou diagonální 
přihrávku dávají vždy dva defenzivní záložní-
ci Horváth a Hořava. Klíčové pro toto cvičení 
je dodržení šířky hřiště pro nabíhající hráče 
na postech krajních obránců a záložníků.

7

Efektivita 
transferu v utkání 
s CSKA Moskva 
v Petrohradu

V obranné fázi jsme se v tréninkovém 
procesu zaměřili na herní cvičení 6 proti 6 
v základním obranném postavení 4 – 2 – 1 
s důrazem na postavení a základní principy 
zónové obrany. Dodržení bránění ve svém pro-
storu, zhušťování prostoru pro získání míče, 
čisté odebírání míče s následným přechodem 
do útočné fáze přes krajní prostory s cílem 
zakončení finální fáze. Detailně jsme se při-
pravovali na volbu správného obranného posta-
vení a vytlačování soupeře do prostoru mimo 
nebezpečí ohrožení naší branky. V útočné fázi 
jsme se věnovali zisku míče ve středu hřiště 
s rychlým využitím kombinační výstavby hry 
do krajních prostorů a herními činnostmi jed-
notlivce v těchto situacích pro účinné finální 
řešení s „detaily“ (postavení hráčů v určitém 
prostoru a načasování náběhů). 

I přes důkladnou přípravu jsme se ani 
v tomto utkání nevyvarovali fatálních chyb 
v obranné fázi. Do utkání jsme dokázali pře-
nést herní nácvik z tréninkového procesu, pře-
sto jsme inkasovali tři branky. Po celý první 
poločas jsme se snažili hrát aktivně s důrazem 
na kombinaci, držení míče na útočné polovi-
ně, což se nám dařilo pouze dílčí čas první-
ho poločasu. Záměrem soupeře byla rychlá 
přechodová fáze po zisku míče. Bohužel náš 
přechod z útočné fáze do obranné po ztrátě 
míče byl pomalý a nedůsledný bez možnosti 

represinku zejména ve středu hřiště a opětov-
nému zisku míče. Hráči se včas nestačili vracet 
do základního obranného postavení a soupeř 
nás trestal efektivní a rychlou přechodovou 
fází. Po druhé obdržené brance z rychlého pro-
tiútoku jsme ještě v prvním poločase reagovali 
postavením do hlubšího bloku s cílem zamezit 
soupeři v těchto činnostech. Tímto se zlepšila 
zejména součinnost obranného bloku ve středu 
hřiště a uzavření prostor k průnikovým přihráv-
kám od kreativního Hondy. Útočná fáze v tomto 
utkání předčila naši obrannou. V utkání jsme 
vstřelili první branku po situaci z herního nácvi-
ku v tréninkovém procesu. Po rychlém přenesení 
těžiště hry od Horvátha se prosadil po dvojím 
zakončení Rajtoral. Detailem této situace byl 
přenos z tréninku do utkání, kdy se kladl důraz 
na dodržení postavení šířky hřiště krajních hrá-
čů. Soupeř v těchto momentech stlačoval obran-
ný blok téměř až na osu hřiště. Dokázali jsme 
se prosazovat také po součinnostech a přečísle-
ní v krajním prostoru s využitím tandemových 

situací. Zlepšila se mezihra ve středu hřiště a kreativní 
schopnosti Hořavy. 

Plusovým momentem byla šťastně vstřelená branka 
v poslední minutě, která se později ukázala jako velmi dů-
ležitá při postupu do Evropské ligy v jarní části ročníku.

Závěrem specifické zamyšlení Jiřího Skály  
nad pojmem FOTBAL.
F – filosofie, O – odvaha, odhodlání, T – trénink, touha
B – bolest, A – ambice, L – Liga Mistrů
„Pro mě je fotbal Filosofií, která spojuje lidi s odlišnou ná-
turou, posláním, rozdílným charakterem, životním postojem 
i profesní rolí. Je Odhodláním a Odvahou nechat se vést či 
být veden za společným cílem vítězit. Je naplněn Touhou být 
nejlepší, či Tréninkem, kterého je třeba, aby kvalita nezanikla 
a nedostatky nedostaly při hře hlavní slovo. Fotbal je i Bolest. 
Ta tělesná se dá snést, ale ta, kterou trpí mysl po prohraném 
boji, se zdá být zprvu nepřekonatelná. Její intenzitu utlumí až 
síla další výzvy, dalšího utkání a vidina možného úspěchu. 
Bez Ambicí a bez společného cíle by neměl fotbal žádný smy-
sl. Sdílíte-li společnou Filosofii, Odhodlání, Touhu, Bolest 
a Ambice, pak není nemožné zažít Ligu mistrů.“
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Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D, Trenérsko metodický úsek FAČR
Jakub Andrýsek, MLM Sport Management

K  tomuto jsme využili Instat program, který 
monitoruje nejen SYNOT ligu, ale i výše 
zmiňované soutěže. Trenérsko metodický 

úsek FAČR ve  spolupráci  se  společností MLM 
Sport Management, která zastupuje firmu Instat 
v ČR nabízí základní rekapitulaci SYNOT ligy v se-
zoně 2014/2015 obsahující údaje z tzv. match re-
portu, který dostávají zástupci všech klubů  SYNOT 
ligy respektive jednotliví trenéři. V následujícím 
čísle Fotbal a trénink budeme pokračovat v analýze 
z pohledu kondičních nároků utkání SYNOT ligy 
a jiných soutěží, využívající údaje z Fitness reportu. 

1. Po čem padaly góly aneb typ 
útočného herního systému

Poznámka: Rychlý protiútok – útok, který se 
vyvíjí po ztrátě míče soupeřem. Protiútok netrvá 
déle než 20 sekund. Minimální rychlost pohybu 
do cíle při držení míče je 3 m za sekundu.

Postupný útoky – útok, který se vyvíjí po ztrá
tě míče soupeřem. Útok trvá déle než 20 sekund. 
Svým obsahem zde můžeme být zahrnut taktéž 
kombinovaný útok (pozn. autora). Minimální 
rychlost pohybu do cíle při držení míče je delší 
než 3 m za sekundu.

Standardní situace – akce začínající roho
vým kopem, pokutovým kopem, přímým/nepřímým 
volným kopem nebo vhazováním, kdy navazuje 
řetězec činností např. první nebo druhá činnost 
je střela na branku či finální přihrávka ze které 
je vstřelen gól.

Mezi týmy SYNOT ligy jsou zřetelné rozdíly 
ve způsobu, který vedl ke vstřelení gólů. Mužstva, 
která se v tabulce umístila v horních patrech (vstře-
lila více gólů z postupných útoků např. AC Sparta 
Praha (28 gólů, 49 %), ale % celkově nejlepší bylo 
1. FC Slovácko (23 gólů, 53 %). Naopak, mužstva 
ze středu tabulky více využívala ke vstřelení gólu 
rychlý protiútok např. nejlepší v tomto parametru 

byla FC Vysočina Jihlava (13 gólů, 39 %) společ-
ně s FK Teplice (17 gólů, 41 %). SK Slavia Praha 
byla nejefektivnějším mužstvem, kterému se dařilo 
vstřelit nejvíce gólů po standardních situacích (cel-
kem 21 gólů, 52 %). 

V  Tabulce  1  je  souhrnný  přehled  týkající 
se  typu  útočného  herního  systému,  který  vedl 
ke vstřelení gólu ve vybraných soutěžích a  tý-
mech.  Lze  předpokládat,  že  týmy  využívající 
postupný  útok  k  překonání  obranného  bloku 
a následného vstřelení gólu disponují efektivnější 
součinností mezi  jednotlivými řadami a zřejmě 
i hráči, kteří přirozeně inklinují k tomuto způsobu 
vedení útoku. Nicméně, i zvolená strategie soupeře 
(využívání pouze defenzivního bloku/provokativní 
presink na vlastní polovině  tzn. obranná forma-
ce je složena z 5–6 hráčů a středová formace ze 
4–5 hráčů) nutí tyto týmy k tomuto způsobu hry. 
Na druhou stranu, vítěz SYNOT ligy FC Viktoria 
Plzeň vstřelila po postupném útoku 26 gólů, 37 % 
a celkově vstřelila v soutěži o 13 gólů více než nej-
větší konkurent na titul AC Sparta Praha. To může 
být zapříčiněno vyšším úsilím hráčů o přímočarost 
útočných kombinací s využíváním jejich individu-
álního potenciálu k realizaci tohoto způsobu hry 
(rychlý přechod z obrany do útoku např. pomocí 
průnikových přihrávek, diagonálních přihrávek 
za obranu) a systematickým tréninkovým proce-
sem zaměřeným na tuto činnost. 

Výsledky  tohoto  sledovaného  parametru  ze 
 SYNOT ligy se téměř shodují s výsledky z Bun-
desligy  a  nakonec  i  Champions  League  (CHL) 
a European League (EL). I když zde vidíme, že 
v CHL a EL převažuje o 3–4 % vstřelených gólů 
po postupném útoku (Tabulka 1). Zdá se tedy, že 
o kvalitě soutěže rozhodují jiné parametry a sledo-
vání z jakého typu útočného herního systému padl 
gól je spíše druhotné. 

2. Souboje
Pozn.: Souboje – jedná se o všechny dru

hy sou bojů na hřišti. Tento parametr zahrnuje 
souboje o míč (vzdušné souboje – souboj dvou 
soupeřů o míč nad úrovní jejich ramen, souboj 
při obcházení 1:1, odebírání míče soupeřem při 
vedení/držení/krytí míče = ztráta kontroly míče).

V  SYNOT  lize  2014/2015  bylo  průměrně 
200 soubojů za utkání. V porovnání např. s CHL 
2013/2014 zde hráči absolvují 166 soubojů, v EL 
2013/2014 hráči absolvují 175 soubojů. Tomuto 
trendu se nejvíce v SYNOT lize přibližovala muž-
stva AC Sparta Praha se 180 souboji a FC Viktoria 
Plzeň se 186 souboji. Nejvíce se tomuto trendu 
vzdaloval FC Slovan Liberec s 224 souboji a FC 
Hradec Králové s 209 souboji (Tabulka 2).

V porovnání s CHL, EL, Bundesligou a vítězem 
Bundesligy Bayernem Mnichov je celkový prů-
měr 200 soubojů v SYNOT lize významně vysoký 

Využití programu Instat 
při analýze Synot ligy
v sezoně 2014/2015 s vybranými 
soutěžemi a týmy v různých 
výkonových parametrech
V příspěvku se snažíme analyzovat ukazatele herního výkonu u mužstev 
SYNOT ligy a SYNOT ligy jako celku se soutěžemi Champion League, 
European League, Bundesligy a vybraných zahraničních mužstev.

Tabulka 1. Útočný herní systém a vstřelené góly
Soutěž/týmy Po postupném útoku Protiútok Ze standardní situace
SYNOT liga 2014/2015 256 (40%) 164 (25%) 225 (35%)
Bundesliga 2014/2015 338 (40%) 214 (25%) 291 (35%)
Bayern Mnichov 2014/2015 48 (60%) 16 (20%) 16 (20%)
FC Viktoria Plzeň 2014/2015 26 (37%) 18 (26%) 26 (37%)
Champions League 2013/2014 157 (43%) 102 (28%) 103 (29%)
European League 2013/2014 208 (44%) 103 (22%) 164 (34%)
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(Tabulka 2). Vysvětlením  může být,  že  většině 
mužstev SYNOT ligy se nedaří  realizovat větší 
počet přihrávek za sebou a dochází tedy ke ztrátě 
míče (příčinou je nedostatečná rychlost přihrávky 
nebo nesprávný prostor, kam směřuje míč vzhledem 
k následujícímu pohybu spoluhráče/neporozumění 
si), srovnej s Tabulkou 3, kdy mužstva resp. hrá-
či Bundesligy, CHL a EL jsou dovední realizovat 
více úspěšných přihrávek. Praktickým důsledkem 
je vyšší frekvence výskytu soubojů v SYNOT lize 
jako projev nižší úrovně individuální a skupinové 
technicko-taktické způsobilosti (zahrnující rychlé 
myšlení a následné správné rozhodování=taktická 
stránka a pohybové provedení/realizace taktického 
rozhodování = technická stránka) u hráčů účastní-
cích se útočné kombinace.

3. Přihrávky
Poznámka: Klíčová přihrávka – jedná se 

o přihrávku spoluhráči, který se následně nachází 
v gólové pozici. Neútočná přihrávka – přihrávka 
na spoluhráče, která nevede k překonání žádné
ho hráče soupeře. Útočná přihrávka – přihrávka 
na spoluhráče, která vyřazuje/překonává mini
málně jednoho hráče soupeře (přihrávky k sou
peřově brance, přihrávky k naší brance nebo na
příč/kolmo od střední osy hřiště). Extra-útočná 
přihrávka – přihrávka spoluhráči, která vyřazuje 
celou obranu soupeře (3 a více hráčů). Na rozdíl 
od klíčové přihrávky se hráč při převzetí míče ne
nachází v gólové pozici.

V SYNOT lize v sezoně 2014/2015 nejvíce při-
hrávek za utkání vyprodukovala AC Sparta Praha 
(615 s 82% úspěšností) a FC Viktoria Plzeň (535 
s 82% úspěšností), nejméně přihrávek pak 1. FK 
Příbram (381 s 72% úspěšností, SK Dynamo České 
Budějovice 373 s 73% úspěšností a SK Slavia Praha 
384 s 71% úspěšností). Tento ukazatel úzce souvisí 
s dobou držení míče a neútočnými přihrávkami. 
Nejvíce času držela míč FC Viktoria Plzeň (59%) 
a AC Sparta Praha (57%) a naopak nejméně SK 
Slavia Praha (44%), 1. FK Příbram (44%) a SK 
Dynamo České Budějovice (41%). Neútočné při-
hrávky nejvíce využívala AC Sparta Praha 215 a FC 
Viktoria Plzeň 169, nejméně pak SK Slavia Praha 
76 a FK Příbram 77.

Závěrečným vyústěním útočné kombinace jsou 
extra útočné přihrávky a klíčové přihrávky. Nejvíce 
jich realizovala FC Viktoria Plzeň (17/10 s 59% 
úspěšností) a AC Sparta Praha (18/9 s 52% úspěš-
ností). Nejméně extra útočných přihrávek a klíčo-
vých přihrávek pak realizuje SK Dynamo České 
Budějovice (6/3 s 55% úspěšností), FC Zbrojov-
ka Brno (7/3 s 51% úspěšností) a FK Dukla Pra-
ha (13/6 s 47% úspěšností). 

Při porovnání s průměrem Bundesligy (12/5 
s 52% úspěšností), CHL 2013/2014 (12/7 s 55% 
úspěšností) a EL (12/6 s 54% úspěšností) se vý-

sledky SYNOT ligy (11/6 s 53% úspěšností) vý-
znamně neliší od výše uvedených soutěží (Tabulka 
3). Nicméně, vysoký výskyt extra útočných při-
hrávek a klíčových přihrávek společně s nízkou % 
úspěšností v zakončení, vypovídá o nedostatcích 
v  samotné  střelbě na branku  soupeře např. FK 
Dukla Praha, ale  i Bayern Mnichov! Současně, 
nízký výskyt extra útočných přihrávek a klíčových 
přihrávek  naznačuje,  že  hráči  obtížně  realizují 
útočnou kombinaci přes hráče soupeře (nevyřa-
zují je ze hry) a to zejména na obranné polovině 
soupeře a současně velmi rychle v této kombinaci 

ztrácí míč. Přesto mohou být v konečném důsledku 
efektivní v zakončení jako např. SK Dynamo České 
Budějovice, nicméně se k této činnosti v utkání vel-
mi těžko propracují a tato efektivita pak nemá po-
tenciál pozitivně ovlivnit konečný výsledek utkání.

Výsledky týkající se porovnání celkového počtu 
přihrávek SYNOT ligy s ostatními soutěžemi CHL, 
EL a Bundesligou (Tabulka 3) vypovídají o tom, 
že hráči SYNOT ligy realizují za utkání o 60 –70 
přihrávek méně a jsou při této herní činnosti o 5 % 
méně úspěšní. Tento závěr neplatí pro mužstva, 
které bojují o titul v dané soutěží např. FC Viktoria 
Plzeň, AC Sparta Praha a Bayern Mnichov. 

Obcházení 1:1
Pozn.: Obcházení 1:1 – hráč při vedení ma

nipuluje s míčem s následným pokusem překonat 
soupeře pomocí zvoleného způsobu obcházení. Při 
úspěšném obejití se soupeřovi eviduje neúspěšné 
odebírání míče.

V obcházení 1:1 jsme zaznamenali v SYNOT 
lize 2014/2015 v porovnání  se  soutěžním  roč-
níkem 2013/2014 vyšší  frekvenci pokusů obejít 

soupeře 22 vs. 17 a současně  i vyšší efektivitu 
překonání soupeře 57 % vs. 59 %. Tento parametr 
je shodný s výsledky z bundesligy (22/13, 59 %) 
(Tabulka 4). Znamená to tedy, že hráči ze SYNOT 
ligy a hráči z bundesligy se pokouší obcházet sou-
peře v souboji 1:1 ve shodném počtu a ve shodné 
efektivitě. I přes toto zajímavé zjištění je nutné dát 
tento fakt do souvislostí např. s celkovým počtem 
přihrávek za utkání, kdy se hráčům bundesligy, 
daří více realizovat přihrávky a  třeba  i neútoč-
né (při zakládání útoku), které  jsou krátké nebo 
polodlouhé a hlavně spoluhráč  je dovedný tuto 

Tabulka 3. Souhrnná data týkající se různých forem přihrávání

Soutěž/týmy Celkový počet  
přihrávek/přesných Neútočné Útočné Extra útočné Klíčové

Gambrinus liga 2013/2014 447/341 (76%) 130/127 307/208 5/3,2 5/2,7
CHL 2013/2014 520/432 (81%) 194/192 313/233 6/3,8 6/3
EL 2013/2014 502/406 (81%) 183/180 307/220 6/3,8 6/2,7
SYNOT liga 2014/2015 449/345 (76%) 119/116 319/223 6/3,4 5/2,4
Bundesliga 2014/2015 494/392 (79%) 152/151 330/235 6/3,4 6/2,3
Viktoria Plzeň 2014/2015 535/441 (82%) 169/167 350/264 9/6 8/3,8
Bayern Mnichov 2014/2015 770/680 (88%) 336/334 416/337 10/6 9/3,8

Tabulka 2. Porovnání mezi soutěžemi a týmy v parametru souboje
Soutěž/týmy Celkový počet soubojů Souboje na zemi Souboje ve vzduchu
Gambrinus liga 2013/2014 193 124 69
European League 2013/2014 175 125 50
SYNOT liga 2014/2015 200 134 66
Bundesliga 2014/2015 190 127 63
AC Sparta Praha 2014/2015 180 124 56
FC Slovan Liberec 2014/2015 224 152 72
Bayern Mnichov 2014/2015 162 120 42
Champions League 2013/2014 166 122 44

17

profesionální fotbal – analýza

2/2015



přihrávku převzít a distribuovat dále  i přesto, že 
je na útočící mužstvo vyvíjen časoprostorový tlak 
soupeřem.

Z  mužstev  SYNOT  ligy  se  o  herní  činnost 
obcházení 1:1 nejvíce pokoušela FK Dukla Pra-
ha (26/16 s 61% úspěšností), FC Hradec Králo-
vé (24/14 s 59% úspěšností) a FC Viktoria Plzeň 
(24/14 s 60% úspěšností). Nejméně, pak 1. FC Slo-
vácko (16/11, ale s vysokou úspěšností 68 %!) a SK 
Dynamo České Budějovice (19/8 s 50% úspěšnos-
tí). Přesto tento vynikající výsledek nepomohl muž-
stvu FC Hradec Králové v setrvání v SYNOT lize. 
Vysvětlením právě může být absence efektivních 
přihrávek při realizaci útočné kombinace. 

Často  diskutovaným  a  za  vzor  v  parametru 
obcházení 1:1 je zmiňováno mužstvo FC Barce-
lona (33/22 s 67% úspěšností v La Lize). Je tedy 
prokazatelné, že hráči Barcelony se nadstandardně 
a ve vysoké frekvenci snaží o obcházení 1:1 a jsou 
v této činnosti efektivní! A opět, na tuto herní čin-
nost navazují vysokým počtem přihrávek, které jsou 
navíc přesné (dominantně krátké a polodlouhé). 

Shrnutí
Pokud se tedy zamyslíme nad výše uvedenými 

fakty, pak hráči SYNOT ligy v porovnání s hráči 
z Bundesligy, CHL a EL zaostávají v herní činnosti 
(přihrávání). Zejména v menším počtu přihrávek 
(cca 60–70) se současně menší (5%) úspěšností 
realizace této herní činnosti (míč nepřevezme spolu-
hráč). To, že se v ostatních vybraných parametrech 
výsledky SYNOT ligy významně neliší od zmíně-
ných soutěží je jistě překvapivé, ale ne nelogické. 
Na přihrávání se váže zejména časoprostorově sla-
děný výběr místa hráče/hráčů bez míče. Tzn., že 
hráč s míčem má možnosti výběru „komu a kdy“ 
přihraje. Velmi často se jako trenéři při hodnocení 
útočné kombinace vyjadřujeme k nedostatečnému 
„pohybu“. Co je příčinnou tohoto stavu? Nechtění 
absolvovat souboje nebo strach ze ztráty míče při 
obcházení 1:1 (v tom se, ale vyrovnáme ve smys-
lu počtů/pokusů CHL a EL), nebo je to neocho-
ta nabíhat si od hráčů bez míče? Je tato neochota 
způsobena tělesnou únavou nebo nedostatečným 
vhledem do herních souvislostí (taktické dovednos-
ti)? Vysvětlení je možná jednoduché, hráči Synot 
ligy, nejsou způsobilí/méně dovední realizovat tuto 
činnost a navazující činnost/řetězec herních činností 
(mnohdy se k tomuto ani nedostanou) pod časo-
prostorovým tlakem vyvolaným soupeřem. Vyús-
těním je průměrně vyšší počet soubojů a dlou hých 
přihrávek přispívající k vyšší frekvenci přerušení 
útočných kombinací. Časoprostorový tlak soupeře 
klade vyšší nároky na rychlost myšlení, rozhodo-
vání a hlavně realizaci tohoto rozhodnutí v podobě 
provedení a následného řetězce dalších činností, ať 
už jsem hráč s míčem nebo bez míče (kam a kdy 

naběhnu, snaha při převzetí míče vyřadit soupeře). 
Ale víme, jak učit systematický „ne nahodilý“ ča-
soprostorový tlak?

Do  tréninkového procesu mládeže a posléze 
dospělých je proto nutné zařazovat průpravné hry 
s důrazem na maximální tlak/odpor soupeře, který 
vede u útočících hráčů k návykům opakovaně 
používat klamavé pohyby (řeč těla) před taj-
minkovým nabíháním/uvolňováním do prostoru, 
kde převezme míč. Současně to klade zvýšené ná-
roky na vyšší rychlost přihrávek od spoluhráčů při 
zachování přesnosti (dominantně krátké a polodlou-
hé přihrávky po zemi nebo polovysoké = méně 
dlouhých přihrávek = méně soubojů). Od trenérů 
by měla být jasná vize dlouhodobě zdokonalovat 
tento  řetězec herních dovedností, protože v do-
spělosti bude kritickým bodem sladění rychlosti 
rozhodování a provedení mezi spoluhráči (s mini-
málním výskytem neporozumění si, základem je 
efektivní řeč těla), kdy konečným vyústěním bude 
vyšší frekvence přihrávek vedoucí k úspěšnému 
překonání soupeře. Na první pohled si mnozí z nás 
nyní řeknou „vždyť toto děláme každý trénink – 
přihrávání, obcházení 1:1, zpracování“, ale proč se 
nám tedy a lze říci již dlouhodobě, nedaří vycho-
vávat konkurenceschopnější individuality (o které 
by byl zájem ve špičkových zahraničních klubech, 
nynější cena hráčů je do 100 mil Kč, přitom se jako 
poslední prosadil Tomáš Rosický, r. 1980, cena 504 
mil. v roce 2001!), jejichž znakem je vysoká indi-
viduální technicko taktická způsobilost? A další 
důležitá otázka, ve kterém věku jsou tyto základy 
položeny a jak je rozvíjet v dalším období systema-
tické fotbalové přípravy?

Tabulka 4. Výsledky v obcházení 
 1:1 a efektivita

Soutěž/týmy Pokusy v obcházení 
1:1//úspěšné

Gambrinus liga 2013/2014 17/10 (57%)
Synot liga 2014/2015 22/13 (59%)
Bundesliga 2014/2015 22/13 (59%)
FC Viktoria Plzeň 2014/2015 24/14 (60%)
AC Sparta Praha 2014/2015 16/9 (58%)
Bayern Mnichov 2014/2015 28/17 (62%)
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Pavel Šustr, hlavní trenér U16 FC Zbrojovka Brno

Výchovný a tréninkový 
proces hráčů 
FC Zbrojovka Brno
Uvědomění si 
pojmu výchovného 
a tréninkového procesu 
„koncepce“

Od roku 2004 si Pavel Šustr prošel jako trenér 
kategoriemi U11/U15/U16/U17/U19 a juniorka. 
V tomto časovém horizontu měl možnost poznávat 
střídání majitelů, sportovních ředitelů, šéftrenérů, 
trenérů, ale i hráčů i rozdílných postojů rodičů. 
Řada těchto změn mohla z pohledu dlouhodobých 
cílů přispět k nevyužití plného potenciálu hráčů. 
Důvodem mohlo být nesourodé vnímání výchovné-
ho a tréninkového procesu u jednotlivých funkcio-
nářů a trenérů v rámci jednotlivých kategorií. Tento 
nesoulad se následně projevuje v celé sportovní 
přípravě, kdy nedochází k plynulé a kontinuální 
návaznosti v učení se herním dovednostem, ale také 
v nedostatečném rozvoji pohybových schopností 
hráčů. K tomuto závěru jsme dospěli i přesto, že 
Zbrojovka Brno patří ke klubům s velkým množ-
stvím produkce fotbalových talentů. Nicméně, vý-
sledky vnímáme s ohledem na možnosti regionu 
jako velmi průměrné. Připustíme-li, že za  touto 
produkcí nebyla koncepce, ale možnosti hráčů, 
rozvíjené schopnostmi trenérů, můžeme konsta-
tovat dávno objevené –  lidská kvalita trenéra, 
rozvíjí osobnost člověka a současně jeho potenciál/
celistvý herní výkon. Chceme hráčům nabízet 
možnosti!

Tyto možnosti lze rozvíjet a osvojovat prostřed-
nictvím transformace myšlení aktérů, kteří se aktiv-
ně podílejí na výchovně vzdělávacím/tréninkovém 
procesu. Prvořadým principem je dosažení změn 
v komunikaci resp. partnerstvím mezi  trenéry, 
trenéry a hráči, trenéry a vedením klubu a trenéry 
a zástupci klubu na straně jedné a rodiči na straně 
druhé. Já sám procházím osobní transformací třetím 
rokem a postupně nacházím odpověď na otázky – 
koho, proč a jak trénuji/trénujeme a jakého člově-
ka vlastně chceme vychovávat, tak aby se úspěšně 
zapojil do běžného života? Každodenní zkušeností 
poznávám, jak přemýšlí nemálo bývalých hráčů 
Brna, resp. hráčů hrajících nejvyšší fotbalové sou-
těže. Kolik z nich se podílí na osobním rozvoji, 
rozvoji klubu, českého fotbalu? Jaké možnosti 
jim předávali trenéři v době „vývoje a růstu“?

Při zamyšlení nad filozofií sportovní přípravy 

hráčů Zbrojovky Brno jsme si s nejvyšším vedením 
klubu položily základní otázku, chceme vychovávat 
„pouze fotbalově orientované stroje/jedince na vý-
kon“, nebo „lidské osobnosti?“. V této souvislosti 
se objevily další podotázky. Kolika bývalým brněn-
ským talentům se daří v běžném životě být víc, než 
úzce profilovanou profesí fotbalista? Jaké životy 
dnes žijí ti, kteří se neprosadili do profesionálního 
fotbalu? Jaká bude životní náplň tzv. „profesionál-
ních fotbalistů“ po skončení aktivní kariéry? Kolik 
hráčů/odchovanců v rámci jedné věkové katego-
rie nachází uplatnění v profesionálních soutěžích? 
A jaká je jejich konkurenceschopnost v případě 
odchodu do zahraniční?

Nový směr – Trenérská 
transformace = umění 
komunikace

Máme  představu  o  dílčích  i  dlouhodobých 
výsledcích hráčů, v porovnání s historií měníme 
způsob učení = učíme se (trenéři) komunikovat, 
učíme se předávat informace na základě vnímání 
pozornosti hráčů.

Čeho se snažíme vyvarovat je používání domi-
nantně tradičního, direktivního způsobu komu-
nikace (takhle to udělej, to je správně tzn. tak, jak 
to chci já! „Proč ho obcházíš! Podívej se, co z toho 
je! Příště raději nepřemýšlej a nakopni to dopředu“) 
a tzv. naplňování představ trenéra, např. pro-
střednictvím instruktáže nebo otázek typů (Kdo si 
správně naběhne a kam? Co jsi měl udělat jinak?). 
U druhého způsobu již mluvíme o koučinku. Nic-
méně, zásadní rozdíl je v práci s vnitřním stavem 
hráče. Nejde o používání koučovacího přístupu 
směrem k naplnění představ trenéra, ale o způsob 
učení plně respektující originální potenciál každého 
člověka/hráče. Není důležité to, co říká trenér, ale 
vnitřní stav hráče. Tento přístup vede k nehodnotí-
címu zaměření pozornosti hráče, tedy k nesnažení 
se něco udělat dobře, ale ke sledování toho, co se 
opravdu děje. Kouč vede hráče způsobem „hraj 
a všímej si sám na sobě kdy, kam a jakou rychlostí 
si nabíháš po přihrávce“. Snažíme se zdokonalit 
uvědomění hráče o tom, jaká je realita tzn. zamě-
řuje pozornost na to, co se opravdu děje. Hráčova 
pozornost směřuje na sebe sama, nikoli ke splnění 
požadavku trenéra. Když hráč zná realitu, může 

jeho přirozená složka převzít řízení a hráč začne 
zpravidla nabíhat daleko lépe, možná lépe, než si 
v tu chvíli trenér představuje. Našim hlavním úko-
lem je pomoci hráči pochopit, co se děje = pochopit 
skutečnost. Skutečnost vidět takovou, jaká je, ne 
jakou si myslí trenér, že je. Když hráč pozná, co se 
děje, teprve pak může správně reagovat a zdokona-
lovat se v konkrétní herní činnosti, na úroveň, kde 
ještě nebyl a kde být chce. Hráč se ocitá v prostředí, 
ve kterém se učí přirozeně herním dovednostem 
a koučink trenéra jen citlivě ladí jeho pozornost, 
vnitřní stav a tím jeho činnost směrem zevnitř–ven. 

V tomto nám výrazně pomáhá koncept He-Art 
programu – originální program vedoucí k vytvo-
ření vhodného prostředí pro rozvoj a učení. Patří 
sem zejména vlastní nastavení praktických cvičení/
MOF, které přirozeně učí hráče efektivním herním 
návykům s minimem zásahů od trenéra/kouče.

Principy, postupy, metody 
He-Art programu

Vracíme se k prožitkovému učení a snažíme se 
dodržovat rozvojovou pyramidu (autor: Jiří Vor-
lický)
1) Uvolnění – tělo a mysl hráčů
2) Vnímání – zaměřování pozornosti hráčů
3) Uvědomování – prožité zkušenosti
4) Poznávání – zpracování prožitků
5) Řešení – autenticita jednotlivce
6) Rozvoj – zkušenosti

Dílčí výsledky  
našeho přístupu

Změnu jsme zahájili před dvěma roky u ročníků 
1999 a 2002, kde se reálně ukazuje, jak náročný 
proces nás v případě vytrvání může čekat. Zvládat 
vnitřní stabilitu a trpělivost v situacích, kdy orga-
nizace tréninkového procesu, hlavně v počátcích 
„nefunguje“, lze pouze výměnou osobních pochyb-
ností za důvěru a odvahu. Průběžné výsledky nám 
ukazují, že „složitost“ této cesty stojí za peč-
livou a důslednou tvorbou realizačních týmů.

U jmenovaných ročníků můžeme vnímat, že pro-
storem pro autentické řešení herních situací nabízíme 
nově příchozím hráčům rychlejší adaptaci do nového 
prostředí, vlastní zodpovědnost a motiv k další sa-
mostatné činnosti. Změny vnímáme i při přechodu 
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Organizace a průběh
Zaměření: cvičení vhodné pro nácvik ovládání 

míče, vnímání soupeřů a spoluhráčů v herním pro-
storu, reagování na přepínání z útočné do obranné 
fáze a naopak. Nejdůležitějším aspektem je vní-
mání pozornosti trenéra a zaměřování pozornosti 
hráče. Hráči ve vymezeném prostoru rozvíjí herní 
dovednosti (vedení míče, obcházení, jemná míčová 
koordinace) a součinnost se spoluhráči vše v pod-
mínkách herního děje.

Vytvořme tři a více mužstev po třech nebo více 
hráčích (obrázek). Hrací prostor je kruhového tvaru 
o průměru 14–18 m, 3 a více branek (doporuče-
ní: modifikovat různé tvary hřišť). Branky – slouží 
k cestě na svobodu = únik, útok do volného prosto-
ru. Na znamení trenéra se určená barva hráčů snaží 

do 15 sekund opustit vymezený prostor vyznačený-
mi brankami. Další dva týmy mohou odebírat míče 
(vykopnout). Hráč, který přijde o míč,  jej může 
získat zpět pouze v herním prostoru. Společná kon-
zultace/diskuze týkající se herního výkonu hráčů 
v této hře probíhá v IO.

Zaměřování pozornosti kouče:
1. fáze:
ß všímej si, kde máš obránce (pasivně všichni 

hráči)
ß všímej si velikosti hřiště (využívání volného 

prostoru)
2. fáze:
ß nácvik kliček a obcházení (ze zásobníku kliček 

si vybírá hráč)

ß všímej si, kam vyvádíš míč
ß všímej si zakrytí/odkrytí míče

Prohlubování dovedností  je závislé na schop-
nosti kouče vnímat postupnost detailů provádění 
(vnímání těla a jeho jednotlivých částí)
3. fáze:
ß zvyšování aktivity a vnějších herních podnětů 
ß přepínání mezi OF-ÚF
ß přirozené osvojování součinnosti 
ß neustálá pozornost v herním ději
Modifikace cvičení k rozvoji HČJ a HK:
ß přidání velkých branek (brankáři)
ß každý tým jeden míč
ß zaměřování pozornosti hráčů na detail
ß vnitřní-vnější hra

Kruh-uvolňovací, akčně-reakční

Příklad MOF se zvláštním  
zaměřením na „všímání“ hráčů

rozdílových hráčů do jiných kategorií, který nijak 
nenarušil individuální ani týmový způsob hry daných 
ročníků. Příklady: přeřazení z U16 (ročník 1999) 
– Růsek U19, Zikl U19, Vorlický (z U12 do U14).

Shrnutí
Při rozvoji hráčů nahrazujeme vize vnímáním 

reálného stavu. Pevné základy chceme a můžeme 
budovat jen za podpory prostředí, které svojí trpě-
livostí a stabilitou spolutvoříme.

V tréninkovém procesu U16 využívám meto-
dy a principy He-Art programu. He-Art program 
(HAP) – je program pro rozvíjení osobnosti hráčů 
a trenérů (herních dovedností, charakteru hráče, 

vnitřní motivace, taktických vědomostí, vlastností, 
pohybových schopností) se speciálním zaměřením 
na zvyšování herního výkonu ve sportovních hrách/
fotbalu. Vytváří prostředí pro tento rozvoj a prožit-
kové učení, staví na prožitku a autentickém rozho-
dování, na zaměřené pozornosti při učení v sou-
vislostech a na celostní podstatě herního výkonu. 
Jeho jádrem je akčně reakční trénink, rozvojová 
pyramida a herní stanoviště na autentické, téma-
tické a podmínkové hry, často s kruhovými hřišti 
a dovednostními stanovišti.

Pro jeho postupnou aplikaci jsem musel přijmout 
skutečnost, že při učení nestačí mé osobní zkuše-
nosti jako hráče a trenéra. Snažíme se o předává-

ní a přijímání informací z pohledu hráče. Nejdůle-
žitějším aspektem zůstává přijmutí hlubší podstaty 
života, neboť fotbal je jeho pouhou součástí.

Díky každodenní spolupráci se spoluautorem 
programu Jiřím Vorlickým, mám výhody v podobě 
osobního koučinku i mentorinku, což mi usnadňuje 
jeho poznávání a používání.

Realizovaná cvičení/MOF a jejich herní vý-
kon probíhají po diskuzích/konzultacích s hráči 
samotnými, které následně upravujeme a apliku-
jeme v praxi.

Příklad: kluci, kde potřebujete moji pomoc, co 
konkrétně můžeme rozvíjet, co potřebujeme, co 
chcete…?
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PhDr. Zdeněk Sivek

Jürgen Klopp a trénink
V kterékoliv anketě v německém fotbalovém 

prostředí, která se snaží vytipovat nejlepší 
trenéry v Bundeslize, se vždy najde místo 

i pro Jürgena Kloppa. To plně podporují i přední 
fotbaloví experti nejen v Německu, ale i na evrop-
ské fotbalové scéně.

Tetno  trenér  je  především  oceňován  nejen 
za vysokou úroveň své odborné profesionální eru-
dice, ale také za zvláštní dar, který není každému 
trenérovi vlastní: totiž za nevšední schopnost vy-
tvářet zcela nevšední, vysoce kvalitní interperso-
nální vztahy mezi sebou, hráči a managementem, 

což se přenáší do celého prostředí kolem svého 
klubu. Tato jeho schopnost  je  tak originální, že 
není potřeba ani vytvářet v kritických obdobích 
krizový management (jako se  to stalo kupříkla-
du na začátku letošní  jarní Bundesligy, kdy byl 
v jednom okamžiku jeho tým i poslední v tabulce), 
protože síla vzájemných vztahů dokáže vždy pře-
konat i momentální výkonnostní pokles. K tomu se 
řadí i  jeho dovednost dotvářet mladé talentované 
hráče na úroveň špičkové výkonnosti,  jako se to 
stalo v případě hráčů Levandowského, Hummela, 
Reuse a jiných. 

Tyto Kloppovy schopnosti (a další jeho odborné 
předpoklady,vědomosti, dovednosti atd.), opřené 
o hluboké zkušenosti, ho řadí mezi adepty, o kterým 
uvažují do budoucna i kluby jako Bayern Mnichov, 
Real Madrid, Manchester City a další přední giganti 
světového fotbalu, v neposlední řadě sílí v současné 
době názory, že je nejvážnějším adeptem na příštího 
trenéra národního týmu Německa.

Nabízíme ze zahraničních informací několik 
ukázek  některých cvičení, která používá ve svém 
tréninkovém procesu.

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 1
Zaměření
■	 kombinace	založená	na	krátkých,	přesných,	
rychlých	přihrávkách

ORGanIZaCe
■	 velikost	plochy	dle	schématu
■	 2	nahrávači,	4	útočníci,	1	obránce	(2,	3,	4),	
brankář,	dostatek	míčů

POSTUP
■	 nahrávači	č.	4	a	5	střídavě	přihrávají	na	hráče	
č.	9,	ten	na	č.	10,	ten	na	nabíhajícího	hráče	7,	
který	vrací	na	nabíhajícího	9,	ten	diagonálou	
na	nabíhající	6,	který	po	náběhu	centruje	do	
pokutového	území,	kam	9	a	10	nabíhají	na	
zakončení.

VaRIanTY
■	 postupně	se	doplňují	obránci	z	jednoho	na	
čtyři,	přechod	z	pasivní	defenzivy	na	aktivní,	
preference	osobních	soubojů!

POZnámka
■	 celá	kombinace	musí	probíhat	v	maximální	
rychlosti	na	jeden	dotek!

Cvičení 2
Zaměření
■	 kombinace	založená	na	krátkých,	přesných	a	
rychlých	přihrávkách

ORGanIZaCe
■	 velikost	plochy	dle	nákresu
■	 6	hráčů
■	 hráči	A,	B	C,	D	stojí	v	rohu	čtverce
■	 hráči	A	a	D	mají	za	sebou	další	dva	hráče
POSTUP
■	A	přihrává	na	B	a	obíhá	ho
■	 hráč	B	nabíhá	na	jeho	přihrávku
■	 přihrává	na	C	a	přebíhá	na	pozici	A
■	C	přihrává	na	obíhajícího	A,	
který	přihrává	na	D	a	ten	na	C

■	 hráči	stojící	za	A	a	D	zezadu	tlačí	na	převzetí	
přihrávky

VaRIanTY
■	 opačná	rotace,	začíná	D	na	opačnou	
stranu	s	C	a	B

■	 každý	hráč	má	za	sebou	aktivního	protihráče,	
který	brání	při	převzetí

POZnámkY
■	 důraz	na	přesnost,	rychlost,	jeden	dotek
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Cvičení 3

Cvičení 4

Cvičení 3
Zaměření
■	 hra	8	vers.	8	s	dvěma	brankáři
■	 krátké,	přesné,	rychlé	kombinace	
uprostřed	zvolené	zóny,	přihrávky	
do	útočné	zóny

ORGanIZaCe
■	 hrací	plocha	rozdělena	na	zóny,	
uprostřed	dvě	podélné

POSTUP
■	 hráči	uprostřed	zóny	hrají	mezi	
sebou	bez	možnosti	přejít	do	další	
zóny,	kam	jen	přihrávají

■	 dva	hráči	v	podélných	zónách	
hrají	bez	omezení,	spolupracují	
s	útokem

VaRIanTY
■	 hra	uprostřed	jen	na	jeden	dotek
■	 střídání	stran,	zakládání	
kombinací	atd.

POZnámkY
■	 důraz	na	rychlost	a	přesnost	
kombinací

■	 důraz	na	osobní	souboje

Cvičení 4
Zaměření
■	 hra	8	vers.	8	s	dvěma	brankáři	
■	 kombinace	s	rychlými	přechody	
do	útočné	zóny	a	zpět

ORGanIZaCe
■	 plocha	velikosti	60	x	40	m	
rozdělena	na	dvě	útočné	zóny	
před	každou	brankou

POSTUP
■	 dosažené	góly	platí	jen	tehdy,	
jsou-li	v	útočné	zóně	všichni	
spoluhráči

VaRIanTY
■	 hra	na	jeden	dotek
■	 při	dosažení	branky	musí	být	
v	útočné	zóně	i	brankář

POZnámkY
■	 důraz	na	rychlou,	přesnou	
kombinaci

■	 osobní	souboje

22

zkušenosti ze zahraničí – tréninkoVá praxe

2/2015



Př
el

ož
en

o 
ze

 za
hr

an
ič

ní
ch

 m
at

er
iá

lů

Cvičení 5  

Každá tréninková jednotka pod vedením J. Kloppa nese typické znaky 
německého přístupu k nácviku a zdokonalování herní problematiky, tj. důraz 
na modelování (simulování) reálných herních situací, které se objevují v sou-
těžních utkáních.

To vše je podpořeno důrazem na kvalitu herního provedení, kde rychlost, 
přesnost a efektivita jsou prioritami.

Nebyl by to typický německý přístup, kdyby chyběly náročné osobní sou-
boje, jedny ze stavebních kamenů německé fotbalové metodiky, ke kterým jsou 
vedeni hráči již od  prvních fotbalových kroků.

Z těchto pohledů (a ještě i z jiných) je stále dost toho, co německé trénin-
kové programy nabízejí k posouzení, zejména v interpretaci takových trenérů, 
ke kterým se řadí i J. Klopp.

Závěr

Cvičení 5
Zaměření
■	 hra	5	vers.	5,	se	čtyřmi	neutrálními	
hráči	a	s	dvěma	brankáři

■	 kombinace	s	diagonálními	
přihrávkami

ORGanIZaCe
■	 plocha	rozdělena	dle	schématu	na	osm	
zón	(před	oběma	brankami	zkosené)

POSTUP
■	 při	přechodu	z	obranné	zóny	do	
další	musí	být	každá	druhá	přihrávka	
diagonální	na	příslušného	neutrálního	
hráče,	který	pak	centruje	do	
pokutového	území,	kam	nabíhá	všech	
deset	hráčů

VaRIanTY
■	 střídání	neutrálních	hráčů	týmem,	jež	
obdrží	branku

■	 do	pokutového	území	nabíhá	i	brankář
■	 limitace	počtu	přihrávek	atd.	
POZnámkY
■	 rychlost	kombinací,	přechodů
■	 důraz	na	osobní	souboje
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PaedDr. Karel Večeřa, PhDr. Jan Cacek, Ph.D., 
MU FSpS Brno

Rozvoj silových 
schopností v přípravě 

mladých fotbalistů

Podstatným faktorem úspěšnosti 
v herně významných činnostech 
je podle Psotty ( 2006 ) tedy 

explozivní síla.  Hráči fotbalu se vy-
značují podle Psotty (2006) vysokou 
úrovní dynamické síly extenzorů ko-
lene (čtyřhlavý sval stehenní), flexorů 
kolene (dvouhlavý sval stehenní, tzv. 
hamstringy) a trojhlavého svalu lýt-
kového. Pro hráče fotbalu je relativně 
důležitější disponovat vysokou úrovní 
explozivní síly než absolutní síly. Cel-
kovou produkci svalové síly za utkání 
pak podmiňuje svalová vytrvalost. 
Vedle způsobilosti svalů pro dynamic-
kou práci musíme udržovat v dobrém 
funkčním stavu posturální svaly trupu, 
které vykonávají statickou (izometric-
kou) práci. Funkcí posturálních svalů 
je udržování  optimálního stavu svalo-
vého skeletu, udržování rovnováhy těla 
a aktuální zpevnění příslušných článků 
těla pro efektivní přenos hybných sil 
při provádění herních činností s míčem 
a běžecké lokomoce. 

Z dlouhodobého hlediska je dle 
Cacka (2013) základním principem 
stimulace silových schopností prin-
cip postupnosti. Jestliže se hráč nebo 
trenér rozhodne systematicky rozvíjet 
sílové schopnosti, musí začít od zá-
kladů, tak jako když stavíme dům. 
Stejně jako u stavby domu, i u silo-
vého tréninku bychom si v první fázi 
měli vytvořit rámcový plán „postu-
pu“. Důležité je mít na paměti fakt, že 
kvalitní a funkční dům nevybudujeme 
za týden ani měsíc, právě tak progres 
silových schopností vyžaduje svůj čas 
v řádů měsíců a let. 

V zásadě je vhodné při aplikaci 
silového tréninku začátečníků po-
stupovat od: snadných, již známých, 
jednoduchých cvičení ke cvičením 
složitějším, obtížnějším, méně zná-
mým. Zjednodušený návod, jak si-
lový trénink aplikovat, na co si dát 
pozor a kde hledat optimální řešení, 
uvádíme níže pro dvě věkové kate-
gorie.

Na hráče fotbalu jsou v průběhu utkání kladeny vysoké nároky na produkci 
svalové síly v podobě krátkých a opakujících se intervalů vysoce intenzivní 
činnosti. Tyto činnosti vyžadují rychlé vyvinutí dostatečné úrovně síly.

1b

1c
U nejmladší věkové kategorie, 

dětí – začátečníků, volíme zpočátku 
cvičení, se kterými se již děti setkaly 
ve škole, školce či jinde. Cvičení by 
měla být uskutečnitelná pro co nej-
širší spektrum dětí v týmu. Ideální je 
volit cvičení (cviky), která:
ß stimulují co největší množství 

svalů 
ß jsou realizovatelná v jakémkoliv 

prostředí (tělocvična, tráva, stadion)
ß nekladou nároky na materiální 

vybavení
ß motivují děti k pohybu 

(zábavná forma)

ß nejsou riziková z pohledu 
úrazovosti

ß jsou při správném provedení 
zdravotně nezávadná

ß jsou relativně jednoduchá
ß dokážeme je jako trenéři předvést 

(názornost je velmi důležitým 
aspektem při učení se novým 
pohybovým vzorům)

ß stimulují oblast jádra těla
Do výše vytyčené kategorie cviků 

můžeme řadit například pohyby, kte-
rými děti napodobují typické činnosti 
zvířat (rak, králík, píďala, kačenka) 
viz fotografie cvičení 1–7.

1.  Nejmladší věková kategorie (4–7 let)

1a
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2a

3a

3c

4b

4c

4d

4a

2b

3b

5
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Věková kategorie školáků prepubescentů (v ši-
rokém pojetí 8 – 12 let), mající za sebou základní 
silovou průpravu, vyžaduje v dalším rozvoji silových 
schopností odlišný přístup proti nejmladším katego-
riím. Základní otázka je, jak sílu rozvinout, aby byl 
ctěn princip postupnosti a přiměřenosti, bez toho, 
abychom malého sportovce zdravotně ohrozili nebo 
příliš rychle akcelerovali jeho výkonnost. Starší lite-
ratura je až na výjimky ve většině případů skeptická 
k systematické silové přípravě mladých sportovních 
nadějí. Nicméně moderní literatura, odborníci – tre-
néři a kupodivu i sportovní pediatři (američtí) se sho-
dují, že silový trénink přiměřený věku, zdravotnímu 
stavu a schopnostem má nesrovnatelně více pozitiv 
než negativ.  Souhrn hlavních plusů a naproti tomu 
mínusů silové přípravy shrnujeme v tabulce 1. 

A jak tedy sílu v uvedené věkové kategorii roz-
víjet? Odpověď není jednoduchá, přesto bylo pro-
kázáno, že je vhodné kombinovat cvičení s volnými 
odpory (činky, medicinbaly…) s cviky prováděnými 

s hmotností vlastního těla. Jak cvičení s volnými 
odpory, tak také cvičení s vlastním tělem má pro 
danou věkovou skupinu svá negativa i pozitiva.

Pozitivem cvičení s vlastním tělem je povětšinou 
stimulace velkého množství svalů, přičemž aktivo-
vány jsou i hluboké stabilizátory centra těla, které 
umožňují udržet při konkrétních pohybech správnou 
polohu pánve a páteře (tzv. core). Negativum lze vy-
sledovat v poměrně nízké variabilitě změn velikosti 
odporu při konkrétním cvičení. Například pokud 
udělá 8letý fotbalista technicky správně pouze jeden 
klik, můžeme říct, že cvičí s maximálním odporem 
– tedy nevhodně vzhledem k dané věkové kategorii 
(jak z pohledu zdravotního, tak z pohledu progresu 
svalové síly). Naopak, pokud 13letý dobře trénovaný 
fotbalista udělá v jedné sérii kliků 50, pravděpodobně 
nebude mít dané cvičení právě optimální efekt na roz-
voj např. absolutní svalové síly. Hmotnost vlastního 
těla je tak vhodné využívat u cviků, kde zvládneme 
provést v jedné sérii 8 – 20 opakování. Na druhou 

2.  Prepubescenti (8–12 roků)

6a 6b

6d

6c

7a 7b

7c

7d

Tabulka 1. Pozitiva a negativa silové přípravy prepubescentů
Pozitiva silové přípravy prepubescentů Negativa silové přípravy prepubescentů

1. silnější (pevnější) svaly = lepší výkon, menší riziko poranění riziko akutního poranění
2. pevnější kosti = nižší riziko zlomení riziko chronického poranění

3. pevnější šlachy = efektivnější přenos sil
předčasné uzavírání epifyzárních štěrbin = pozastavení nebo 
zpomalení růstu

4 pevnější vazy = menší riziko vykloubení, stabilnější klouby
vznik svalových dysbalancí při nerespektování rovnováhy 
antagonistů (flexor a extenzor)

5. méně tuku = více aktivní tělesné hmoty
6. vyšší metabolismus
7. vyšší fyzická výkonnost
8. větší sebevědomí

9.
odstranění svalových dysbalancí – při správném posilování 
svalů oslabených a protahování svalů zkrácených
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stranu cvičení s volnými odpory umož-
ňuje efektivně manipulovat s velikostí 
zátěže. Negativem je jednak technická 
náročnost správného provedení většiny 
cviků, jednak také často méně efek-
tivní stimulace svalů jádra (především 
při cvičení v sedu nebo lehu na lavici). 

Samostatnou kapitolou je cvičení 
na strojích. Najdeme jen malé množ-
ství případů, v nichž je dávána před-
nost cvičení na strojích před činkami 
a vlastním tělem (obézní, netrénovaní 
jedinci). 

Výsledky vědeckého bádání 
i praktických doporučení trenérů 
pro rozvoj síly pubescentů zahrnují 
následující doporučení:
ß sílu je vhodné rozvíjet ve 2–3 tré-

ninkových jednotkách týdně - bylo 
dokázáno, že u začátečníků je efekt 
dvou tréninkových jednotek stejný 
s efektem tří aplikovaných tréninků

ß rozvoj síly není jedinou a hlavní ná-
plní tréninkových jednotek dané vě-
kové kategorie – nebojte se po nebo 
před silovým tréninkem stimulovat 
ostatní pohybové schopnosti (rych-
lost a koordinaci před sílou, aerobní 
vytrvalost po silovém cvičení)

ß doba silové stimulace by neměla být 
delší než 20 min v jedné tréninkové 
jednotce – v zásadě jde o to nepře-
těžovat pohybový aparát velkým ob-
jemem svalové práce, koneckonců 
je velký objem svalové práce vyko-
nané jednou svalovou partií (např. 
prsním svalem) neefektivní z důvo-
du velmi nízkého hypertrofického 
efektu (zvětšení průřezu svalových 
vláken = růst svalů) u prepubescen-
tů, důvodem je především nedosta-
tečná hladina testosteronu

ß důraz klademe na správné technické 
provedení cviků

ß kombinujeme cvičení s volnými od-
pory a cvičení s hmotností vlastního 
těla

ß počet opakování jednoho cviku 
v jedné sérii je 10–15 – nárůst síly 
u prepubescentů je dán vlivem mo-
torického učení (více opakování = 
přesnější, účelnější pohyb) a ner-
vosvalovými adaptacemi (zlep-
šení koordinace a synchronizace 
svalstva, aktivací většího množství 
motorických jednotek = svalových 
vláken…), cvičení s vyšším počtem 
opakování je u dané věkové katego-
rie efektivnější na rozvoj absolutní 
síly než cvičení s většími odpory 
a menším počtem opakování (u do-
spělých kategorií je tomu naopak)

ß velikost odporu do cca 60–70 % 
1RM (jednoho opakovacího maxima 
= limitní odpor, který jsme schopni 
překonat právě jedním opakováním), 
u mladších sportovců  (8–10 let) vo-
líme spíše nižší intenzitu (50–60 % 
1RM). Pokud aplikujeme na jednu 
svalovou partii více sérií určitého 
cviku, potom je vhodné využít tzv. 
pyramidu při práci s odporem. V re-
álu tak můžeme například odcvičit 
3 série po 10 opakováních, přičemž 
v první sérii budeme cvičit s 50% 
10RM (10 opakování jsem schopen 
zvládnout při maximálním výkonu 
např. s 20 kg činkou, 50% z 20 kg = 
10 kg, v první sérii budu tedy cvičit 
s 10 kg), druhou sérii odcvičím se 
75% 10RM (tedy s 15 kg) a třetí sérii 
se 100% 10RM (20kg). 

ß v jedné tréninkové jednotce procvi-
číme všechny velké svalové skupiny:
ß čtyřhlavý sval stehenní – přední 

strana stehen
ß hamstringy – zadní strana stehen
ß hýžďové svaly - zadek
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ß vzpřimovače páteře – spodní par-
tie zad

ß břišní svaly – preferujeme šikmé 
před přímými 

ß deltové svaly - ramena
ß prsní svaly 
ß široký sval zádový
ß biceps a triceps
ß lýtkové svaly

ß pokud aplikujeme dvě nebo více 
sérií na jednu svalovou partii, po-
tom je vhodné preferovat kruhový 
trénink před odcvičením několika 
sérií za sebou na jednom stanovišti

ß sledujte vizuální projevy svalových 
dysbalancí při stoji a základních lo-
komočních pohybech = chůze a běh:
ß kulatá záda, ramena vtočena 

dopředu
ß nadměrný předsun a záklon hlavy
ß vystrčený zadek
ß vyklenuté břicho
ß nadměrně prohnutá bederní páteř 

ß pokud se nějaké dysbalance projeví, 
navštivte fyzioterapeuta a zkonzul-
tujte s ním postup při jejich odstra-
ňování 

ß dysbalance jsou příčinou fixace 
špatných pohybových stereotypů, 
které ve finále neumožňují provést 
jakýkoliv pohyb technicky správně, 
špatná technika = neefektivní pohyb 
= horší výkon, než na jaký by měl 
sportovec potenciál.

Závěr
V české odborné literatuře nalez-

neme poměrně široké spektrum návo-
dů, jak by měl či neměl být silový tré-
nink dětí a mládeže koncipován. Řada 
návodů přitom prezentuje diametrálně 
odlišné názory na silový trénink dětí 
než jsou ty, které popisujeme výše. 
Některé radí zcela se silovému tré-
ninku vyhnout, jiné doporučují pouze 
silovou přípravu s překonáváním od-
poru, který tvoří hmotnost vlastního 
těla sportovce. Pokud se podíváme 
na aktuální „průvodce“ rozvoje síly u 
respektovaných zahraničních asocia-
cí (např. NSCA, ASCA) zjistíme, že 
názory nejsou zdaleka tak roztříštěné 
a víceméně korespondují s výše před-
loženou koncepcí. Je však na zvážení 
každého trenéra, zda se rozhodne silu 
rozvíjet tak či onak. Jak řekl jeden 
moudrý muž: cest je mnoho, cíl je 
jeden. Mějme však na paměti, že 
naučit se i tak zdánlivě banální po-
hybové stereotypy jako je běh nebo 
výskok aplikovat mechanicky a zdra-
votně správně je bez určité úrovně síly 
naprosto nemožné. Realita je taková, 
že jen minimum dětí je přirozeně 
natolik silných, aby dokázaly vypro-
dukovat dostatečnou sílu potřebnou 
pro základní „fotbalové stereotypy“ 
bez pravidelné, řízené a koncepčně 
uskutečněné silové přípravy.

2a

1a 1b

2b

3a

3b

4a

4b

Ukázka vybraných cviků
Kompletní přehled všech videí s cvičeními pro 
nejmladší věkovou kategorii a obrazovou dokumentaci 
všech čtyřiceti cviků pro prepubescenty nalezenete na:
http://uloz.to/xSVyFRpk/odeslat-video-foto-rar
Heslo pro rozbalení souboru RAR: KarelVecera
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Miroslav Nemec, Rastislav Kollár, UMB Banská Bystrica

Pohybová hra  
ako motivačný prostriedok
v hernej príprave mladých futbalistov

Teória a didaktika športových 
hier a teda aj futbalu hovorí 
o tom, že základným proce-

som, v ktorom sa odohráva príprava 
na hru je tzv. herná príprava (tréningo-
vý proces). Jej základnými súčasťami 
sú herný nácvik, herný tréning, kon-
dičný tréning a regenerácia. Pokiaľ 
sa pozrieme detailnejšie na možnosti 
ako riešiť najmä oblasť špecializova-
nej prípravy, dominantne nám na to 
slúžia herný nácvik a herný tréning, 
kde medzi základne metodicko-orga-
nizačné formy zaraďujeme prípravne 
cvičenia, herné cvičenia, prípravnú 
hru a vlastnú hru. Práve tieto formy, 
realizované cez množstvo prostried-
kov (cvičení) vytvárajú základný 
obsah tréningového procesu a ich 
vhodným kombinovaním vytvárame 
adekvátne algoritmy súvisiace s ná-
cvikom a zdokonaľovaním samotnej 
hry. Z tohto pohľadu je všetko v sú-
lade s už uvedenou teóriou a didak-
tikou. Kde sa však v tomto priestore 
nachádzajú pohybové hry? Akú úlohu 
a teda aj aké miesto majú v príprave 
hráča futbalu? To sú otázky na ktoré 
sa pokúsime dať v nasledujúcich riad-
koch odpoveď. 

V poslednom období pozorujeme 
úbytok počtu detí, ktoré sa chcú vo 
svojom voľnom čase aktívne venovať 
športovaniu a naopak nárast počtu 
detí, ktoré sa zámerne, z rôznych 
dôvodov, vyhýbajú pohybovým ak-
tivitám. Okrem negatívnych zdravot-
ných aspektov je tento trend nebez-
pečný napr. aj pre členskú základňu 
samotného futbalu. Práve kvôli tomu 
by sme sa mali dôslednejšie zamerať 
na to, ako prilákať deti k aktívnemu 
pohybu resp. ako zatraktívniť trénin-

V příspěvku prezentují autoři pohled na místo a úlohu pohybových her 
v herní přípravě mladých fotbalistů. Uvedené praktické příklady představují 
elementární pohybové hry využitelné především na úrovni přípravek 
a mladších žákovských kategorií.

gový proces. To sa nám môže podariť 
jedine takými prostriedkami, ktoré 
budú u detí vzbudzovať záujem a vy-
volávať pozitívne zážitky z činnosti. 
Medzi takéto prostriedky rozhodne 
patria pohybové  hry. Nespornými 
výhodami pohybových hier sú súťa-
živý charakter, viazanosť na kolektív 
a vysoká emocionálnosť. Okrem toho, 
pri správnej realizácii, majú nezane-
dbateľný energetický a fyziologický 
vplyv na organizmus. Dieťa je pri nich 
schopné realizovať výrazne vyššie 
zaťaženie, či už z pohľadu intenzity 
alebo objemu (čas, počet opakovaní 
a pod.), v dôsledku čoho sa adekvát-
nejšie rozvíja adaptačná schopnosť 
jeho organizmu a súčasne je schopné 
znášať väčšie zaťaženie bez vedľajšie-
ho škodlivého účinku. Pohybové hry 
tak formujú nielen telesný, funkčný 
a pohybový aparát, ale podporujú aj 
psychický rozvoj detí. Význam hier 
a hrania sa je známy už od pradávna. 
Za najstaršiu písomnú charakteristi-
ku hry pokladáme definíciu rímskeho 
lekára Galena z roku 150 n. l.: „Hra 
je činnosť, ktorá zamestnáva príjem-
ným spôsobom telo i ducha. Pre telo 
je odpočinkovým cvičením a ducha 
mierne unaví“. 

Pri charakteristike základných 
znakov hry je potrebné vnímať jej 
formálnu stránku a tiež psychologic-
kú. Medzi formálne znaky zaraďu-
jeme dobrovoľnosť hrania sa. Hra 
je charakteristická dobrovoľným, 
slobodným konaním. Dobrovoľnosť 
je naozaj pravdepodobne najdôleži-
tejším znakom hier. Hra na rozkaz 
prestáva byť hrou. Hra nie je úloha, 
je možné ju kedykoľvek prerušiť alebo 
ju úplne zanechať.

Vzhľadom k uvedenému sa do-
mnievame, že v rámci tréningového 
procesu, je potrebné aby tréneri pri 
napĺňaní jeho obsahu využívali rôzne 
podoby hier – najmä hry pohybo-
vé, ktoré by mali dopĺňať „serióznu“ 
tréningovú činnosť. Ich využitie je 
rôzne – najčastejšie by sa mali obja-
vovať u detí (žiacke kategórie), menej 
u mládeže (dorastenci) a najmenej 
u dospelých.

Z pohľadu ich využitia je veľmi 
dôležité pochopiť ich význam v jed-
notlivých vekových obdobiach. U ma-
lých detí (5–8 rokov) slúži hra najmä 
na hranie – toto hranie ešte nemá 
podobu súťaženia, víťazenia, ale pod-
statou je vlastné hranie sa – niečo skú-
siť, vytvoriť, zvládnuť (osvojovanie 
si základných pohybových návykov 
– skákanie, behanie, chytanie lopty, 
triafanie, kopanie do lopty, naháňanie 
sa a pod.). Pravidlá sa často vytvárajú 
až v priebehu hry. 

U starších detí začína prevládať 
potreba hrať. Cieľom nie je vlastné 
hranie sa, ale snaha dosiahnuť určitý 
výkon, zvíťaziť nad niekým. Súpere-
nie jednotlivcov, skupiniek (dvojice, 
trojice) alebo celých družstiev. Výraz-
ne sa tu prejavuje potreba porovnávať 
si navzájom úroveň svojich schopnos-
tí (silových, rýchlostných, vytrva-
lostných, koordinačných) a zručností 
(žonglovanie s loptou, triafanie brán-
ky a pod.). 

Ako sme už naznačili s pribúdajú-
cim vekom hráčov ustupujú pohybové 
hry v tréningovom procese do úzadia. 
U dospelých slúžia najmä na uvoľne-
nie atmosféry a môžu pomôcť tréne-
rovi pri utužovaní kolektívu (vzťahy 
medzi hráčmi).

Pre tréningovú prax je potrebné 
vyzdvihnúť, že pohybové hry okrem 
rozvoja  pohybových  schopností 
a  zručností rozvíjajú aj taktické 
myslenie a pozitívne vplývajú aj 
na psychiku hráčov. Napr. pri upev-
ňovaní sebavedomia (menší proti 
väčšiemu, starší proti mladšiemu 
a pod.). Z jednotlivých druhov hier 
odporúčame využívať najmä drobné 
hry, súťaže družstiev (štafety), turnaje, 
kooperatívne hry a pod.  

Hry (prípadne použitie herného 
– súťaživého motívu v realizovaných 
cvičeniach) pomáhajú vyvolať, resp. 
zvýšiť záujem hráčov o činnosť (tré-
ningový proces). Pre svoju emotív-
nosť zaisťujú vysokú aktivitu a hlavne 
často pomáhajú uvoľniť tzv. drilovú 
atmosféru (resp. monotónnosť cviče-
ní) tak typickú pre fázu nácviku vo 
futbale. 

Hry a hranie sa majú „zázrač-
nú“ moc, kedy prinášajú prakticky 
každému jej účastníkovi množstvo 
pozitívnych podnetov a preto si 
myslíme, že práve pohybová hra by 
mala byť v centre pozornosti tréne-
rov ako aktivizujúci, motivujúci ale 
zároveň aj uvoľňujúci nástroj pri 
vedení hernej prípravy. Pre dobrého 
trénera by rozhodujúcim kritériom 
kvalitnej  motivácie hráča malo 
byť dosiahnutie úspechu. Za úspech 
však nepovažujme len ten vonkajší 
– zvíťaziť, poraziť súpera, ale najmä 
ten vnútorný – dosiahnuť vnútorné 
uspokojenie. Tréneri, ktorí ovláda-
jú schopnosť motivovať, vedia, že 
najdôležitejšie je vytvoriť pre hráča 
vhodné motivujúce podmienky, ktoré 
sú založené na princípe vonkajších 
odmien, ktoré povzbudzujú, stimulu-
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Príklady pohybových hier, ktoré sme si „odskúšali“ v tréningovej praxi najmä u detí vo veku 8 – 12 rokov. Všetky hry majú za cieľ priniesť najmä 
pozitívne zážitky, zábavu ale aj rozvoj kooperácie dvojice, trojice hráčov.

Kopni loptu medzi nohy
Zameranie: rozvoj koordinačných schopností

Pomôcky: Lopty
Počet hráčov: Dvojice
Popis hry: Hráčov rozdelíme do dvojíc. Dvojica stojí oproti sebe v stoji roz-
kročnom a v strede medzi nimi je na zemi lopta. Hráči reagujú na povely trénera 
tým, že obe ruky dávajú na určené časti tela (napr. oči, uši, plecia, kolená, člen-
ky, atď.) až kým tréner nezavolá: lopta. Vtedy sa hráči snažia kopnúť do lopty 
a trafiť medzi nohy súpera. Komu sa to podarí, získava bod. Hrá sa na určený 
počet bodov (3, 5, ....).

Beh za loptou
Zameranie: rozvoj rýchlostných schopností 

Pomôcky: Lopty
Počet hráčov: V skupine 6–10
Popis hry: Dve družstvá sa postavia do zástupov za štartovnú čiaru. Prvý 
hráč z družstva hodí (kopne) loptu tak aby sa dotkla protiľahlej steny. V tej 
chvíli vybieha druhý hráč z družstva a beží pre loptu a vracia sa s ňou 
na štartovú čiaru. Ktoré družstvo úlohu splní skôr, získava bod pre svoju 
skupinu. Potom hádžu (kopú) tretí, bežia štvrtí atď. Hra trvá tak dlho, po-
kiaľ sa všetci nevystriedajú v hádzaní (kopaní) i v behu. Vyhráva skupina 
s vyšším počtom bodov.

1 2

jú vnútornú motiváciu hráča. Jedným 
z najprirodzenejších motívov je aby 
sa tréning, v našom prípade samotný 
futbal a v ňom realizované hry, stal 
pre hráča zábavou a aby permanentne 
pociťoval radosť a uspokojenie z vy-
konávanej činnosti. Je dôležité aby 
hráč chápal slovo úspech z obidvoch 
stránok a díval sa na víťazstvo nielen 
ako na prekonanie súpera, ale hlav-
ne ako na spôsob, pomocou ktorého 
môže dosiahnuť vlastné ciele. Pokiaľ 
dokážeme dosiahnuť aby hráč pocho-
pil túto myšlienku, je veľmi pravdepo-
dobné, že v oblastí motivácie budeme 
mať vyhrané. Ak sa hráč dokáže pri-
merane vymaniť z pod vplyvu vonkaj-
šieho prostredia (rodičia, spolužiaci, 
kamaráti a pod.) a prestane merať svo-
ju hodnotu len na základe vonkajších 
odmien ako napr.: počet dosiahnutých 
výhier alebo prehier, počet dosiahnu-
tých gólov a pod. a porozumie tomu, 
že najdôležitejšou vecou je vykoná-
vanie pohybovej aktivity samotnej, 
tak vyhrá sám nad sebou a určite 
dosiahne v živote väčšie úspechy, 
ako ten, ktorý to nikdy nepochopí. 
Samozrejme je potrebné upozorniť, 
že takéto nekompromisné a striktné 
ponímanie motivácie nie je vhodné 

v plnom rozsahu realizovať, pretože 
každý človek a mladý hráč zvlášť, 
potrebuje k tomu aby napredoval aj 
určitú mieru uznania a ocenenia. Sme 
radi ak nás niekto pochváli, ak nás 
niekto uznáva a s pôžitkom si tieto 
okamžiky vychutnávame. 

Z pohľadu samotnej realizácie 
pohybových hier v tréningu mladých 
futbalistov, viaceré súčasné metodické 
odporúčania zdôrazňujú, že je vhodné 
využívať také druhy pohybových hier, 
kde sú hráči v skupinách, družstvách 
či štafetách. Hráči sa v týchto formách 
hier nachádzajú v situáciách, kedy sú 
nútení neustále sledovať vývoj hry, 
pričom sa musia tvorivo zapájať do jej 
priebehu, čím sa vlastne stávajú aj jej 
spolutvorcami. Nielen herná podsta-
ta, ale aj zaangažovanie sa jednotliv-
ca do určitej stálej skupiny – partie, 
zohráva významnú rolu v motivácii 
k ďalšej činnosti. Odporúčame preto, 
podľa možnosti, vytvoriť v rámci celej 
skupiny stále družstvá (cca od 4 do 7 
hráčov). Dôvodom je, že toto družstvo 
môže začať „žiť“ ako samostatný celok 
aj mimo tréningu. Môže si vytvoriť 
svoju vlastnú štruktúru a organizá-
ciu, kde bude mať každý člen svoju 
funkciu (kapitán, člen družstva, za-

pisovateľ, rozhodca a pod.). Družstvo 
môže mať svoj názov, svoju identitu. 
Myslíme si, že je vhodné aby tréner 
zaraďoval do tréningu aj tzv. „turnajo-
vé hry a súťaže“ t.j. pohybové hry pre 
tieto družstvá. Motivačné je aj to aby 
si ich podľa možností organizovali 
hráči sami (losovanie, rozhodovanie, 
zapisovanie a pod.). Skúsenosti pou-
kazujú, že zverenci pri takomto vede-
ní postupne menia svoj prístup k tré-
ningu. Často sa stáva, že či už pred 
tréningom alebo po ňom, na ihrisku, 
dvore, ulici a pod. sa hráči „druž-
stva“ začnú častejšie v tomto zložení 
stretávať a „pripravovať“ sa  na na-
sledujúce aktivity. Fantázia a veľký 
zásobník pohybových hier zabezpečí, 
že u zverencov bude „rásť“ pozornosť, 
súťaživosť a čo je tiež hlavné, dobrá 
nálada a úsmev na tvári. Odmenou pre 
výhercov môže byť pochvala, potlesk 
od ostatných hráčov, rozhodovanie 
o priebehu a ukončení hry, prednosť 
odchodu do šatne a pod. Od poraze-
ných môžeme žiadať pomoc pri odkla-
daní náčinia a náradia. Dôležité je aby 
sme prehraté družstvo alebo jedincov 
vedome netrestali. Najmä aby sme 
zo svojho slovníka vynechali slovo 
TREST! Zaujímavé sú aj týždenné, 

mesačné vyhodnocovania výsledkov 
hier – určovanie „naj“ hráča týždňa, 
mesiaca a pod. 

Z pohľadu motivácie za dôležité 
tiež považujeme aby tréner dokázal 
vnímať a aktívne znižovať/zvyšovať 
účinok pozitívnych a negatívnych 
faktorov ovplyvňujúcich záujem deti 
(najmä vo veku 6–8 rokov) o trénin-
gový proces:

Negatívne premenné
ß Veľký tlak rodičov
ß Vplyv vrstovníkov
ß Iné záujmy (PC, hry, internet, TV...)
ß Obezita, zranenia, kondícia
ß Nedostatok úspechov, radosti
ß Pretrénovanosť, nevhodný obsah 

tréningu
ß Nedostatok tréningu, zlé materiálne 

a priestorové podmienky
ß Zlý tréner

Pozitívne premenné
ß Čas na hranie
ß Kolektív, súťaženie
ß Vnútorná motivácia
ß Povzbudzovanie, pochvala, odmena
ß Podpora, nasmerovanie
ß Priaznivé obdobie vývoja, 

rýchly progres

FUTBAL JE HRA – HRAJ SA HO!

1
2
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Slalom po slepiačky
Zameranie: rozvoj koordinačných schopností

Pomôcky: Lopta pre družstvo, kužele
Počet hráčov: V družstve 3-6
Popis hry: Hráči družstva stojaci/idúci v rade za sebou sa postupne striedajú 
v posúvaní lopty nohou po určenej dráhe. Hráč vykoná jeden (dva) dotyk s lop-
tou a zaradí sa na koniec družstva. Víťazí družstvo, ktoré prejde dráhu ako prvé.

Letný biatlon
Zameranie: rozvoj rýchlostných schopností 

Pomôcky: Lopty pre každého člena družstva, kužele
Počet hráčov: V družstve 4–6
Popis hry: Hra je určená na celú plochu ihriska. Cieľom hry je aby prvý hráč 
družstva čo najrýchlejšie prekonal vedením lopty určenú vzdialenosť (dráhu) 
a od určenej méty (cca 8 – 10m) trafil 5 kužeľov postavených za sebou ako 
kolky. Za každý kužeľ, ktorý ostane na svojom mieste, má hráč „trestné“ kolo, 
ktoré vyznačíme v strede ihriska. Hráč musí absolvovať vyznačenú trať v čo 
najkratšom čase. Družstvo, ktorého posledný hráč dobehne do cieľa ako prvý, 
vyhráva. Na prekonanie vzdialenosti ku kužeľom môžeme použiť aj rôzne 
prekážky.

Dotyky na čelo
Zameranie: rozvoj koordinačných schopností 

Pomôcky: –
Počet hráčov: Dvojice
Popis hry: Hráčov rozdelíme do dvojíc. Dvojica stojí oproti sebe v strehovom 
postoji a na signál sa snažia končekmi prstov dotknúť súperovho čela. Hráme 
na počet dotykov (3, 5, ....).

Slalom po slepiačky
Zameranie: rozvoj koordinačných schopností

Pomôcky: Lopty
Počet hráčov: Dvojica
Popis hry: Hráčom (dvojiciam) vyznačíme trať s využitím kužeľov, ktorú 
majú prejsť. Prvý hráč má zaviazané oči, druhý vidiaci ide tesne za nim 
a dáva mu ústne pokyny (riadi pohyb nevidiaceho). Víťazí dvojica, ktorá 
prejde trať v  najkratšom čase.

Naháňačka s prekážkami
Zameranie: rozvoj rýchlostných a koordinačných schopností 

Pomôcky: Rôzne tréningové pomôcky
Počet hráčov: Všetci hráči
Popis hry: Na ihrisku na vyznačenom priestore voľne rozostavíme rozličné 
tréningové pomôcky (napr. kužele, prekážky, lopty, tyče a pod.). Medzi 
rozostavenými pomôckami sa hráči hrajú naháňačku. Pomôcky predstavujú 
nielen prekážky, ktoré sťažujú pohyb, ale aj pomoc pre tých hráčov, ktorí 
sú naháňaný. 

3

6

7

Dôležité je, aby si každý tréner 
už od začiatkov svojej kariéry, 

na základe dostupných informácii osvojil potrebné 
základné teoretické, didaktické a metodické výcho-
diská, utvoril si svoju trénerskú filozofiu a postupne 

si sám začal vytvárať také formy (zásobníky) hier 
a cvičení, ktoré zodpovedajú podmienkam, úrovni, 
kvalite a veku hráčov a samozrejme aj jeho predsta-
vám. Nie je nič horšie než tréningová rutina a mono-
tónnosť obsahu. 

ZáVer

3

6

4

5

4
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Mgr. Antonín Plachý, Ph.D.,
Vedoucí trenérsko-metodického úseku FAČR

Koncept sportovní 
přípravy dětí

V předchozích číslech 4/2014 a 1/2015 jsme pojednali o způsobu vedení 
dětí resp. učení se dovednostem, které se snaží zdokonalovat herní myšlení, 
jehož ukazatelem je efektivní rozhodování a dovednost toto rozhodnutí 
rychle provést. Principem je tedy vychovávat tvořivé samostatné osobnosti/
hráče. Současně jsme uvedli základní rámec přípravy v kategorii přípravek 
a skladbu tréninkové jednotky.

Postupný koncept hry 
v mladší přípravce

Zopakujme, že úvodní roky fotbalového 
vývoje jsou pro trenéry nejsložitější, 
protože nelze ještě vysvětlit všechny 

principy hry a vyžadovat jejich provádění. 
Po kouskách je třeba přidávat do hry další 
a další dovednosti a vědomosti a jen postupně 
se vše přibližuje do podoby fotbalu s kličkami, 
přihrávkami, nabíháním, střílením a dokonce 
i chytrým bráněním. K takovému projevu se 
hráči dostávají až po více letech snažení, řek-
něme třeba ve starší přípravce, ale ani tam to 
samozřejmě nevypadá jako v mladších žácích, 
kde se projeví opět větší zkušenost.

Připomeňme, že biologický rozdíl1) dvou let 
v témže ročníku je běžný a nelze tedy ke všem 
přistupovat stejně. Nelámejte hůl nad aktuálně 
slabšími hráči. Nadání je velkou devízou, ale 
ve vývoji hráče je minimálně stejně důležitá síla 
vůle a disciplína, což bývá často devízou těch, 
kteří nadání neměli a museli se naučit o místo 
na slunci bojovat. Toto neznamená, že by děti 
v kategorii U7 měli přestat být dětmi a reagovat 
na povel, spontánní hra je velmi důležitá a děti 
jsou někdy naštvané jen z toho, že jim do toho 
trenér zbytečně moc „kecá“.  Nalezení správné 
míry koučovacích vstupů, je tedy zásadní a ne-
změřitelné. Jak s tímto problémem naložit a co 
vlastně trénovat a jak?

Pokud máme více ročníků pohromadě, je vhod-
né je do hry rozdělovat dle herní kvality, nikoliv 
jen dle data narození (snaha domlouvat tak i utká-
ní). Aktuálně slabší hráči mají možnost ve své 
přiměřené úrovni táhnout svůj tým a zapojovat 
se často do hry, aktuálně silnější hráče zase posu-
nuje konkurence. Vyrovnaně je však třeba hráče 
také promíchávat i do smíšených týmů, protože 

mezi slabšími hráči mohou ti silnější udělat více 
dovedností, což jim vyšší konkurence nedovolí. 
Pro aktuálně slabší hráče je zase možnost utkat se 
s vyšší konkurencí tím, co jim může zvyšovat laťku 
nároků. Nesmí však být rozdíl tak velký, aby byl 
demotivující. Stálé rozdělení na „lepší a horší“ je 
v mladších přípravkách sociálně nevýhodné. Tam, 
kde je ale rozdíl velký, je vhodné využívat i vari-
antu týmu aktuálně lepších a aktuálně slabších 
hráčů. Vyvažování obou variant je na kvalitě kouče 
a to dělení hráčům neříkáme, byť ho třeba sami již 
rozeznávají.

Ve hře se snažíme stále držet základní kon-
cept, kterým je volba vlastního řešení a odvaha 
hráče udělat rychlou kličku do volného prostoru. 
Je důležité hráče neustále v jeho snaze o kličku 
podporovat i přes počáteční nezdary. Jak už bylo 
řečeno, otázkami stimulujeme přemýšlení a učíme 
tak děti samotné nad hrou přemýšlet a rozumět jí. 
Ve starší kategorii, když už má hráč nějaký rejstřík 
dovedností (U9) již můžeme hráče vést k tomu, 
aby přemýšlel, kterou kličku může zvolit v dané 
herní situaci. Neznamená to, že bychom nemohli 
dát dětem nikdy přímo radu, udělej to takto, ale po-
kud je to nejhlavnější způsob jak trenér komuniku-
je s dětmi, pak jde o pamětní učení, kterému chybí 
prožitek. Je to podobné jako v matematice a koho 
zajímají souvislosti, otevřete si odkaz: http://
www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/294025-hej-
ny-pri-vyuce-matematiky-je-podstatna-radost/

1. V celé kategorii přípravek jednoznačně 
upřednostňujeme učení útočných doved-
ností, které jsou složitější než obranné jak 
co do nároků na tvořivost, tak osvojení po-
třebných fotbalových dovedností. Odpovídají 

také mnohem více motivaci dětí, proč chtějí hrát 
fotbal – aby dávaly branky.

2. V obrané fázi okamžitá snaha získat míč, ni-
koliv ukopnut ho soupeři. Hráče zrazujeme 
od tendence padat při odebírání a skluzovat. 
Před brankou, kdy situace směřuje ke gólu 
a dítě cítí ten základní instinkt zabránit gólu, 
skluz pomiňme, nebo pochvalme hráče, že 
zabránil, ale že „když to půjde stihnout bez 
skluzu a vzít míč, bude to ještě lepší.“

3. S postupující zkušeností hráčů (U8) by se měly 
do hry přenášet principy opakované v pozičních 
hrách (bagovky, bago2)) – přihrávka z pohybu 
na nabíhajícího spoluhráče, okamžité nabízení 
se po přihrávce, přihrávání do volného prostoru, 
roztažení útočného prostoru.

 Poslední princip je ve hře opakován již 
od nejmenších v momentech, kdy hráč 1 vede 
míč a ostatní buď utíkají před ním, nebo stojí, až 
je míč doveden k nim.  Hráč 2 na obrázku tedy 
hledá prostor, kde nebude obsazen. V kategori-
ích U7–U9 by mělo být postupně častěji uka-
zováno v praxi, jak hráči bez míče mají uvolnit 
prostor (obr.  č. 1). Na přelomu starší přípravky 
a žáků, by měly být tyto situace již řešeny v na-
prosté většině správně, téměř automaticky.

3. díl

1)  Rozdíl může být v úrovni dovedností, v tělesné vyspělosti, 
v projevech herního myšlení, v projevech běžného myšlení 
atd… Některý hráč, může být třeba dovednostně výborný, 
ale je malý a slabý, nebo je fyzicky vyspělý, ale chová se jako 
„malé vzpurné mimino“.

2)  Připomeňme si, že nejde o „bago“ se stojícími hráči u met, 
ale pohybující se buď volně v prostoru, nebo v určeném 
prostoru.
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4. Padání při přihrávkách, přisedávání při střel-
bě, pády při odebírání a v soubojích jsou prů-
vodními znaky herního výkonu začátečníků. 
Při cíleném vedení hráčů přes vnímání svého 
pohybu a své herní činnosti je možné jejich vý-
skyt značně omezit až zcela odstranit již v U7. 
Snažit se naběhnout do volných prostorů při 
kopu od branky, rozehrání ze zámezí (autové 
vhazování či vyjetí) při kopu z rohu. V U9 již 
většinou umí nabíhat do volného prostoru (vní-
mají prostor), pokud je k tomu vedeme, a když 
jsou obsazeni, opakovaně se uvolňují a nabíhají. 
To je ideální případ, ale často lze vidět, že ani 
v mladších žácích tento princip „hrát, i když 
nemám míč“ nefunguje a musí být trénován 
v různých typech her. Neměli by tedy ve snaze 
získat míč, vytvářet „roje – chuchvalce“. Tre-
nér by je měl vést postupně k tomu, aby o míč 
bojoval jeden hráč, ten který je zrovna nejblíže 
soupeři s míčem. 

5. Střídáme hráče v brance a zejména mezi méně 
nadanými na ovládání míče nohama sledujme 
potencionální brankaře. Chytat míč, rozehrát 
od branky, padat a skákat do pádu, couvat 
atd., však učíme všechny hráče jako obecnou 
koordinaci. Zhruba od ročníků U9 může-
me s vytipovanými hráči začít více pracovat 
jako s brankáři, stále však je vytěžujme ve hře 
(tréninky i utkání) jako hráče. Post brankáře 
je z hlediska pohybového postaven na obecné 
obratnosti a proto, by i budoucí brankáři měli co 
nejvíce trénovat hru nohama v běžných herních 
situacích hráčů v poli. To je pro orientaci složi-
tější, než když má brankař stále hru před sebou 
a pohybuje se pouze v blízkosti branky. Hráče 
v brance bychom měli od počátku učit posouvat 
se za těžištěm hry, nikoliv stát v brance. Stejně 
tak učíme vybíhat proti útočníkovi s míčem, 
nikoliv couvat do branky. Pečujeme tím zároveň 
o aktivitu myšlení a jednání. Útočným prvkem 

hry je nejen rozehrání na volného hráče (buď 
nohou, nebo rukou – pokud to jde po zemi), ale 
stejně významné je i „vyjetí“ s míčem a rozehra 
až po nějaké kličce na uvolněného hráče. 

Taktický rozvoj U7 resp. 
co vlastně chtít s ohledem 
zdokonalovat myšlení 
a rozhodování? 

Dítě vnímá hlavně sebe sama, často ještě míč 
a někdy i nejbližšího spoluhráče či protihráče. Ne-
chtějme po něm, aby vnímalo celý tým a prostor. 
Na to nemají nyní připravený mozek a teprve se to 
učí. Trenéři by neměli následující myšlenky brát 
tak, že děti musí zmíněné umět, ale že tyto zále-
žitosti je mají učit! Některé děti je budou zvládat 
třeba okamžitě, ale jiným to může činit problém 
třeba i po roce. Složitější to mají děti, které se při-
jdou učit a hrát fotbal později než většina a musí 
se vyrovnávat s náskokem ostatních. 

1.  Co chtít od hráče, 
který má míč?
Je přirozeností hráčů tohoto věku, že si nepři-

hrávají. To je vývojovým stupněm vnímání, myšle-
ní a rozhodování, ale i nízkou dovedností kopu. Jen 
trenér vidí, nikoli hráč, že hráč s míčem má vedle 
sebe spoluhráče, kterému může nahrát, což by bylo 
výhodnější. Můžeme hráče přesvědčovat, aby si 
přihrávali, můžeme je to i učit, ale uvědomme si, 
že jdeme proti zmíněné přirozenosti tohoto věku. 
Děti se nakonec pod soustavným vyžadováním 
přihrávek naučí přihrávat, i když nebudou vědět, 
proč přihrávají, když by mohly běžet s míčem a ne-
poznají, zda měly jinou variantu. Nenaučí se hod-
notit herní situace a samostatně se rozhodovat, 
což jsou pro jejich herní vývoj mnohem důležitější 
vlastnosti, než plnit přání trenéra a přihrávat.

Hlavní, k čemu vedeme děti předpřípravkového 
věku či prvním roce mladší přípravky je, mají-li 
míč, aby ho nenakopávaly jen tak někam, ale vedly 

1 ho do volného prostoru nebo směrem k brance 
soupeře a snažily se při tom vyhnout protihráčům. 
Odvahu pronikat s míčem a učit se míč při pro-
nikání ovládat považujeme za hlavní učební cíl 
tohoto věku. K němu můžeme postupně přidávat 
další učební cíl, pozorněji vnímat své spoluhráče, 
co dělají a jak by s nimi bylo možné spolupracovat 
a vzájemně si pomáhat. 

2.  Co chtít od spoluhráčů 
hráče s míčem?
Nabízí se jasná odpověď – aby nabíhali a mohli 

dostat přihrávku. Jenže dovednost nabíhání i do-
vednost plynulého zpracování přihraného míče je 
pro ně stejně obtížná, jako přihrávání pro hráče 
s míčem. Nejdůležitějším požadavkem na na-
bíhání je aktivita – nabíhat co nejčastěji, stá-
le se účastnit hry. K tomu přidáváme ukazování 
kdy a kam nabíhat (např. ke spoluhráči s míčem 
nebo od něho, k vlastní brance nebo k soupeřově, 
do volného prostoru nebo do shluku dalších hráčů 
apod.). Smyslem zaměřování pozornosti není vy-
nucení si takticky správného nabíhání, ale rozvoj 
vnímání, myšlení a rozhodování hráčů.

Požadavky na hráče formulujme podle nároč-
nosti přibližně takto: 
ß aktivita = vytváření návyku, že se nehraje 

ve stoje, že se při fotbale běhá
ß běhat ke spoluhráči a brát mu míč je zbytečné 

(spoluhráč nám gól nedá) a nevýhodné (překá-
žíme spoluhráči), míč bereme jen soupeři

ß poznávat volný prostor, tzn. učit se dívat 
i jinam, než jen na míč = kolem sebe, kde jsou 
a kde nejsou protihráči

ß poznávat, kam a kdy se hodí a kam se nehodí 
nabíhat

ß nabíhat pro přihrávku, i kdyby spoluhráč nepři-
hrál (jaké to má výhody?)

Poslední tři požadavky překračují hranici U7, 
tedy pokud již děti minimálně rok hrají. 

3.  Co chtít od hráčů týmu, 
který nemá míč?
Co nejdříve získat míč zpět. Trenér má dvě 

možnosti. První, jednodušší varianta je chtít jen, 
aby hráči získali míč co nejdříve zpět pro sebe. 
Volba otázek k navedení je v tomto případě po-
měrně snadná: „Když chcete získat míč zpět, co 
uděláte? Poběžíte k míči, nebo ke své brance?“ 
„Získáte míč, když ho soupeři jen ukopnete? Tak-
že je potřeba se snažit ten míč…? Ano, získat, 
uloupit pro sebe a pak hned …?“ 

Ve druhé variantě, u pokročilejších hráčů, dává 
podrobnější návody, či otázky. Nejbližší hráč by 
se měl snažit co nejdříve získat míč, další hráč 
mu může pomáhat, nebo číhá opodál. Činností 
dalších hráčů se zabýváme jen málo, protože je 
těžké odhadnout, jak situace dopadne, zda budou 
útočit či bránit.

Otázky trenéra: „Co děláš, když ztratíš míč? 
Kdo ho půjde protihráči vzít? Co dělají ostat-
ní…?“ 

K bránění přistupujeme jako k méně důležité 
činnosti než útočení, protože pokud bychom kladli 
důraz na bránění, tak by to učení útočných činností 
velmi znesnadnilo. V podstatě můžeme pěstovat 
u dětí ten dravčí instinkt přístupem: Když máme 
míč, útočíme na branku soupeře, když ho nemáme, 
útočíme na míč.
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MUDr. Alexandr Kučera, Ph.D,  
Mgr. Daniel Sobotka,  
Ph.Dr. Edwin Mahr, Ph.D.

Prevence  
fotbalových zranění

Počet těchto zranění se dá výraz-
ně snížit programem na preven-
ci zranění. Je zajímavé, že tyto 

preventivní programy opravdu fungují 
a pokud se dodržují, můžeme signi-
fikantně snížit počet zranění v týmu 
až o 30–40 %. Tato vysoká čísla jsou 
potvrzena v řadě studií. Když se roz-
hlédnete kolem sebe ve fotbalovém 
prostředí, mnoho týmů a trenérů má 
vizi co se týče taktiky, hráčů, fotba-
lových dovedností atd. Prevence zra-
nění je však zanedbávána. Důležitou 
částí tréninku, která může zabránit 
řadě zranění je rozcvičení, při kte-
rém by se hráči neměli rozcvičovat 
sami, ale měli by být vedeni trenéry 
či fyzioterapeuty. Do rozcvičení je 
vhodné zařadit cviky z preventivních 
programů, na prevenci poranění ko-
lene, kotníků, svalů a třísel. Díky této 
každodenní činnosti, nebude tolik 
zraněných hráčů a bude možné lépe 
plnit cíle, které si trenéři před sezonou 
vytyčili. 

Preventivní program se skládá 
z cvičení na odstranění rizikových 
faktorů zranění – především přílišná 
flexibilita kloubů, uvolnění vazů, sva-
lové napětí, funkční nestabilita, nedo-
statečné doléčení předchozích úrazů. 
Zaměřujeme se na protažení svalů, 
pružnost, ohebnost, sílu, balanční cvi-
ky. Statisticky dochází k většině úrazů 
ke konci zápasu, během posledních 
10–15 minut. Příčinou bývá únava 
a špatná fyzická kondice. K prevenci 
zranění je tedy také potřeba vytrva-

lost. Pokud je hráč v dobré fyzické 
kondici snižuje se riziko zranění 
ke konci zápasu. 

První studie, která potvrdila sní-
žení počtu zranění preventivním 
programem, byla v roce 1983 studie 
Ekstranda a Gillquista (1). Počet zra-
nění kotníků, kolen, svalů a třísel se 
snížil o 30–40 %. Bohužel dalších 20 
let bylo publikováno jen 9 randomizo-
vaných studií u fotbalistů zaměřených 
na prevenci zranění, z toho jen 5 u do-

spělých fotbalistů (2). V posledních 10 
letech je kladen velký důraz na pre-
venci zranění a byla vypracována řada 
preventivních programů. Ve studiích 
bylo zjištěno, že balanční tréninky vý-
razně snižují riziko poranění kotníků 
a kolen a excentrický posilovací pro-
gram výrazně snižuje poranění svalů. 
V roce 2011 byla ve Švýcarsku pub-
likována studie, při které bylo vyško-
leno 5549 trenérů amatérských týmů, 
byl zaveden preventivní program 11+. 
57 % trenérů tento program zařadilo 
do tréninku. Výsledky byly příznivé, 
podařilo se snížit počet úrazů vzhle-
dem ke srovnávací skupině v zápasech 
o 11,5 % a v tréninku dokonce o 25 % 
(3). V roce 2012 byla publikována 
studie na základě neuromuskulárního 
tréninku a balančních cviků na pre-
venci poranění křížového vazu. Studie 
se odehrála ve Švédsku, bylo do ní za-

řazeno 230 fotbalových týmů, celkem 
bylo sledováno 4564 hráčů rozděle-
ných do 2 skupin po dobu 7 měsíců. 
Ve skupině, která se zúčastnila preven-
tivního programu, se podařilo snížit 
poranění křížového vazu o 64 % (4).

 Následně přinášíme návod na pre-
ventivní cvičení, které je možné za-
řadit do každodenního tréninku a tím 
mírnit dopad zátěže na organismus, 
tak jak je dnes popisováno ve světové 
literatuře v kombinaci s našimi vlast-
ními zkušenostmi. Fotbalisté bývají 
přetížení především v oblasti dolních 
končetin, pánve a trupu. Jedná se 
o přetížení, které vychází z charakteru 
pohybu (nejlépe odpovídá sprinterovi 
a rychlostnímu vytrvalci). Vzhledem 
k těmto skutečnostem, je vhodné, aby 
byly vznikající dysbalance odstraně-
ny, a to optimálně každodenními kom-
penzacemi vyrovnávacím cvičením.

Centrum sportovní 
traumatologie  
Opatovská 11,  
Praha 4, 149 00

1

Mezi 4 nejčastější zranění, které 
mohou fotbalistu na delší dobu poslat 
mimo hřiště, patří poranění kotníku, 
poranění třísel, svalové zranění 
a přetržení křížového vazu kolena. 

2
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WARM UP 
K zahřátí končetin a jejich správ-

nému nastartování používáme prvky 
klasické běžecké abecedy tedy lifting, 
skipping apod. Délka by neměla pře-
sáhnout 5 min.

STREČINK
Jelikož svaly, které se nachází 

v oblasti pánve, ovlivňují i její po-
stavení a následně postavení trupu 
a hlavy. Strečink se provádí ideálně 
2–3 x 30 s na každou svalovou sku-
pinu. Pokud pomineme zkratek dolní 
končetiny (ten spadá do gesce fyzio-
terapeuta a ortopeda), v dalších přípa-
dech by naší pozornosti rozhodně ne-
měly ujít následující svalové skupiny:

Pelvifemorální svaly – do této 
skupiny můžeme zařadit hruškovitý, 
ucpavače a střední hýžďový sval. Pro-
tažení těchto svalů je možno dělat vle-
že na zádech či vestoje (foto č. 1, 2).

Hamstringy – bereme v úvahu 
celou zadní stranu stehna. Protažení 
děláme opět vleže na zádech či vesto-
je, bereme však v potaz ještě možnost 
zacílit tah na konkrétní svalová vlákna 
posunutím nohy přes osu těla na jed-
nu či druhou stranu.

Iliopsoas – bedrokyčlostehenní 
sval je často opomíjen. Právě on má 
ale největší vliv na sklon pánve a tím 
na velikosti bederní lordózy, stejně 
jako na reaktivní napětí hamstringů, 
které patří k nejrizikovějším skupi-
nám úrazů (přetížení) dolní končeti-
ny. Strečink provádíme nejlépe vleže 
na zvýšené podložce (schody, stůl či 
kuchyňská linka) (foto č. 3).

KOMPENZACE
Ke kompenzacím by rozhodně 

měly patřit posilovací cviky na hlu-
boký stabilizační systém (core) s kon-
trolou páteřních křivek, které by měly 
být při cvičení zachovány! Vybrali 
jsme tři varianty cvičení:

Relaxační leh na zádech – 
hráč leží na zádech, horní končetiny 
za hlavou volně položeny na zemi 
a má podložená bedra (kus oděvu, 
ručník). Během pětiminutového le-
žení se snaží cca 10x na 10 s dýchat 
do břicha, zaktivovat břicho, mírně 
pokrčit kolena a přitáhnout špičky.

Kočka na předloktích – jedná se 
o nízkou pozici na čtyřech, pánev se 
nadzvedává nad paty a hrudní páteř se 
aktivně tlačí k zemi, hlava se vytahu-
je do dálky a ramena stahují k pánvi 
(dochází k napřímení hrudní páteře). 
Optimálně 5x30s

Brouček – vleže na zádech, DK 
v trojflexi a ruce předpažené na šířku 
ramen (viz foto č. 4). Hráč pomalu 
spouští jednu dolní a jednu horní kon-
četinu nad zem, přičemž zásadní je 
udržení zafixovaných beder! Možná 
je kombinace diagonální i stejnostran-
ná, optimální počet 10x každá varianta.

3

4

5

Balanční cvičení – při 
cvičení na balančních plo-
chách se řídíme následující-
mi pravidly: cvičíme naboso, 
bez bolesti, do únavy. Dbáme 
na přesné provádění cviků 
a opakování cviku 10–20x, 
výdrž 5–10 s. Důležitý je 
metodický postup postup-
ného zvyšování náročnosti, 
přechod od pevné podložky 
k labilním plochám. Důležité 
je dodržení přechodu od sta-
bilizované postury k dyna-
mické stabilitě. Pomůcky, 
které nejčastěji používáme, 
jsou válcové a kulové úse-
če, balanční sandály, ba-
lancestepy, minitrampolíny, 
stimulační míčky, podložky, 
oblázky (foto č. 5).

POSILOVÁNÍ
K posílení svalů dolních 

končetin se využívá chůze 
s výpady, posilování nor-
dic hamstrings a výponů 
na jedné špičce, eventuálně 
využíváme závěsného cvi-
čení (redcord, TRX). Počet 
opakování a sérií je na trené-
rovi, respektuje se základní schéma 
3 x 12–15 opakování. 

PLYOMETRIE
Ke zlepšení svalové koordinace 

a efektivity zapojení jednotlivých 
svalových skupin se používají různé 
formy poskoků. Jedná se o poskoky 
snožmo či z nohy na nohu eventuelně 
na jedné noze. Postupně se využívá 
všech směrů skákání a zvyšování 
frekvence poskoků. Pokud se jedná 
o poúrazový stav, je vhodné narůsta-
jící zátěž konzultovat s fyzioterapeu-
tem a začínat s prvky senzomotoriky 
(cvičení na balančních plochách). 
Plyometrie je poté vlastně dynamic-

kou formou senzomotoriky, která má 
blíže k využití při běhu, rychlých 
změnách směru apod. 

TRÉNINK
K zapojení dalších prvků do tré-

ninku pak následně používáme běžec-
kou abecedu o vyšší intenzitě včetně 
„rychlých nohou“ a obratnostních 
cvičení či dalších variací běhu.

Díky preventivním programům 
v rámci tréninku je zřejmé, že může-
me výrazně snížit zranění fotbalistů 
a tyto preventivní programy by měly 
být standardně zařazeny do tréninko-
vých plánů.

1.  Prevention of soccer injuries 
Supervision by doctor and 
physiotherapist, Ekstrand J,  Gillquist 
J, Liljedahl S,,  Am J Sports Med, June 
1983, vol. 11, no. 3 116-120

2.  Soccer injuries. II: Aetiology and 
prevention. Inklaar H, Medical 
Department, Royal Dutch Soccer 
Association, Zeist, The Netherlands.
Sports Medicine (Auckland, 
N.Z.) [1994, 18(2):81-93]

3.  Countrywide Campaign to Prevent 
Soccer Injuries in Swiss Amateur 
Players, Dvorak J. et col., Am J Sports 
Med, January 2011, 39 57-63

4.  Prevention of acute knee injuries 
in adolescent female football 
players: cluster randomised 
controlled trial, Walden M. et col., 
BMJ 2012; 344 (Published 03 May 
2012)
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Z důvodu obnovení certifikace FAČR (více než dva roky propadlé) 
i  pro  soutěžní utkání bylo  třeba uvést 8  let  starou, ušlapanou, velmi 
zhutnělou  a  extrémně  zaplevelenou  plochu  hřiště,  na  jehož  stavu  se 
průběžně podílely i záplavy z přívalových dešťů, do stavu odpovída-
jícímu  znovu  obnovení Atestace  FAČR  s možností  hraní  soutěžních 
utkání fotbalu. 
Regeneraci provedla firma ITTEC, spol. s r. o., zařízením Air-Rake re-

nomované značky Redexim, neseným lehkým, „třicetikoňovým“ trakto-
rem Shibaura ST330.
Po pečlivém nastavení hloubky a úhlu záběru ocelových prutů, které 

ve třech řadách, zajišťují účinnou, hloubkovou dekompresi, stačilo k vy-
nikajícímu výsledku projet neudržovaný a extrémně zhutnělý povrch hři-
ště křížem ve dvou osách. Po takovémto zásahu je nezbytné hřiště již jen 
pravidelně udržovat  trojúhelníkovým kartáčem Verti-Broom,  aby  si  za-
chovalo požadované vlastnosti.
Trojúhelníkový kartáč Verti-Broom o straně 185 cm s optimální tuhostí 

vláken, je vhodný ke každodenní údržbě a zvládne ho tahat jakákoliv se-
kačka, či elektrický vozík EZGO, který je maximálně šetrný k umělému 
i přírodnímu povrchu. K pravidelné, periodické údržbě (14 dní i déle) je 

Regenerace hřiště 
s umělým povrchem v Uhříněvsi
Malý zázrak a příkladná nezištná pomoc
V říjnu loňského roku proběhla na žádost fot-
balového klubu FC Čechie Uhříněves technic-
ká pomoc s regenerací / dekompresí umělého 
trávníku třetí generace na tréninkovém hřišti 
ve sportovním areálu v Uhříněvsi.

vynikající kombinovaný kartáč s ocelovými pruty Base-Rake, který kom-
binuje ocelové pruty, podobné jako u Air-Rake, s měkčím kartáčem k za-
česání a  rozhrnutí granulátu. Tímto způsobem jsou prakticky vykonány 
dva úkony v jednom kroku.
Každodenní kartáčování a periodické kypření zařízením Base-Rake pa-

tří k základní údržbě o umělý trávník každé generace, aby byly zachovány 
jeho původní vlastnosti po celou dobu životnosti.

Při první návštěvě zástupce Komise pro stadiony a hrací 
plochy FAČR, byl stav hřiště shledán ve stavu vymykajícímu 
se jakýmkoliv zkušenostem z více než 10 let praxe provádě-
ní reatestačních kontrol, ať již v Čechách nebo na Moravě. 
Proto patří firmě ITTEC velké uznání za tuto nezištnou při-
tom zcela ojedinělou vynikající odbornou pomoc.

www.ittec.cz
stroje a technika – umělé povrchy (dekomprese UT3G)
Najdete zde vše potřebné (videa apod.)

REDAKCE

Base-Rake1

Verti-Broom

Air Rake
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Vzkříšení 
slavné 
historie

Slavný fotbalový stadion Za Lužánkami 
opět ožil! Brněnský srdcař Petr Švancara se 
vrhl do bláznivého nápadu vzkřísit slavnou 
historii brněnského fotbalového chrámu při 
své rozlučce s kariérou 27. června se vší 
vervou. Společnost Profigrass byla při tom 
se svými sekačkami.

Základ stadionu vyrostl už 
na konci 40. let, o 20 let poz-
ději přistavěli tribuny, které 

z něj udělaly hřiště s největší divác-
kou kapacitou v republice. Pod ve-
dením kouče Josefa Masopusta zde 
v roce 1978 Zbrojovka vybojovala 
dosud svůj jediný mistrovský titul. 
V té době byly běžné více než dva-

cetitisícové návštěvy. Historickým 
rekordem ligy je pak utkání z roku 
1996 mezi Boby Brno a Slavií Praha, 
kdy na zápas přišlo neuvěřitelných 
44.120 diváků! Poslední zápas byl 
odehrán v roce 2001.

Petr Švancara končí s profesio-
nální kariérou a na červen napláno-
val rozlučkovou akci. Kdesi v hos-

podě prý zazněl nápad uspořádat ji 
na stadionu Za Lužánkami, který byl 
tou dobou hustě zarostlý vysokými 
křovinami, na tribunách dokonce 
stromy…  Z bláznivého nápadu se 
vyklubala iniciativa pro trvalý návrat 
fotbalu za Lužánky, kterou žije celá 
jižní Morava. 

Sám Petr Švancara sedl za volant 
profesionálního stroje Toro Ground-
smaster 360 s cepovým žacím ústro-
jím od společnosti Profigrass a pus-
til se do prvního hrubého mýcení 
křovin hrací plochy. „Posekáme to, 
vyženeme krtky, zlikvidujeme prales 
a uvidíme, co z toho bude.“ nechal se 
slyšet Petr Švancara.

Brno díky tomu zažilo neuvěři-
telné dobrovolnické nadšení. Fotba-
listovi se začali ozývat nejen pamět-
níci a stavební firmy, ale především 
stovky nadšených lidí, kteří došli 
na několik organizovaných brigád 
a za pomoci vlastních košťat a motyk 
začali stadionu pomalu vracet jeho 
původní vzhled.

O kultivaci hrací plochy se stará 
další brněnský patriot Jan Rouzek 
a jeho firma Sportovní travnaté po-
vrchy. Provedl vše od srovnání po-
vrchu, zasetí trávníku po další kul-
tivaci včetně pískování a hnojení. 
Také bylo nutné se vyrovnat s tím, že 
za ta léta, kdy byl stadion uzavřen, se 
v zemi akumulovalo obrovské množ-
ství semen nejrůznějšího plevele, 
který nyní za příhodných podmínek 
postupně ožívá. 

Pravidelné sečení plochy zajišťu-
je Profigrass, jinak importér strojů 

pro údržbu sportovních hřišť, veřejné 
zeleně a závlahových systémů Toro. 
Pro sečení nejkvalitnějších sportov-
ních ploch se používá třívřetenová 
sekačka Toro Reelmaster 3100, která 
zdomácněla na mnoha prvotřídních 
stadionech. Po zasetí plochy se však 
začalo sekat s rotačními samojízdný-
mi stroji s velkokapacitním zásobní-
kem pro posečenou trávu, konkrétně 
Gianni Ferrari řady Turbo a PG.

Největší výzvou bylo však zavla-
žování hřiště… Za Lužánkami není 
k dispozici voda pro zavlažování, což 
se spolu s nevhodným podložím, které 
rychle odvádí veškerou vodu pryč, po-
staralo o mnohé krušné chvilky. O zá-
vlahu se totiž starala příroda v kom-
binaci s kropením hasičskými vozy. 
Na přelomu května a června přišlo su-
cho, což se následně spolu s některými 
velmi horkými dny postaralo o nej-
větší drama během příprav… Nyní 
je však jasné, že se úsilí brněnských 
srdcařů, dobrovolníků a podporujících 
firem zdařilo a to, co se zprvu zdálo 
jako bláhový sen, se stalo skutečností. 
Fotbal je zpět za Lužánkami.

„Touto benefiční akcí jsem chtěl 
minimálně upozornit na to, že stadi-
on Za Lužánkami stále stojí. A tím 
oprášit myšlenku na jeho obnove-
ní,“ poznamenal Švancara. Původně 
na své rozlučce očekával desetitisí-
covou návštěvu. Celková připravená 
kapacita 25 000 však byla dokonce 
překročena a Za Lužánkami bylo 
vyprodáno!

redakce

Petr Švancara  
při prvním kleštění na stroji  

Toro Groundmaster 360

Rotační sekačka se sběrem Gianni Ferrari PG

Třívřetenová sekačka Toro Reelmaster 3100. 
Ideální stroj pro údržbu fotbalových hřišť.
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Základný kondičný  
manuál futbalistov
Trénersko-metodická sekcia ÚFTS ponúka ďalší materiál z edície 
„Aktuálne metodické trendy“. Publikácia sa monotematicky 
zameriava na problematiku základnej kondičnej prípravy futbalistov, 
ktorú na základe mnohoročných praktických skúseností prezentuje 
mnohoročný ligový tréner a reprezentačný asistent Anton Dragúň.
Zaujímavosťou spracovania tematiky je, že výsostne vychádza 
z priamej mnohoročnej tréningovej praxe v slovenských a zahraničných 
futbalových podmienkach. Autor sa dotýka relevantných 
problémových okruhov, s ktorými sa každý začínajúci, ale aj 
profesionálny tréner stretáva pri zvyšovaní fyzickej pripravenosti 
svojho mužstva. Obzvlášť názorným spôsobom popisuje základné 
technológie zdokonaľovania kondičného potenciálu (vytváranie 
aeróbneho základu, rozvoj silových schopností pre futbalový výkon, 
zlepšovanie rýchlostných prejavov pri hre a pod.) ako aj problematické 
okruhy pri jeho zdokonaľovaní, ktorých zvládanie často limitujúcim 
spôsobom ovplyvňuje účinnosť uplatňovaného kondičného prístupu 
(dózovanie záťaže, diagnostika laktátu, cielené zvyšovanie aeróbneho 
prahu a pod.).
Aj z tohto pohľadu možno materiál považovať za ideálny prostriedok 
k získaniu základných poznatkov k zvládnutiu kondičnej prípravy 
mužstva pre začínajúcich trénerov ako aj za užitočnú pomôcku pre 
potvrdenie profesného smerovania profesionálnych trénerov v rámci 
ďalšieho vzdelávania.

cena 4,90 Eur

Publikaci objednávejte u agentury  na e-mailové adrese: g.d.k.sport-m@volny.cz
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Zprávy z AEFCA
V minulém čísle Fotbal a Tré-

nink jsme informovali o tom, 
že Výkonný  výbor AEFCA 

definitivně rozhodl, že 36. sympozi-
um se uskuteční v Ruské  federaci, 
v lázeňském místě SOČI, a to v ter-
mínu od 26. do 29. 10. tohoto roku. 

Partnerem  bude  Ministerstvo 
sportu Ruské federace a Ruská unie 
fotbalových trenérů. AEFCA připra-
vila již první kontrolní návštěvy této 
destinace, které se zúčastnili AEFCA 
Generální sekretář a první Vicepre-
zident, kteří ve své kontrolní zprávě 
konstatovali, že podmínky pro pořá-
dání sympozia jsou v souladu s po-
žadavky, které AEFCA pro tyto své 
vrcholné akce vyžaduje. 

Pokud se týče vlastního programu 
sympozia, bude se odvíjet od ústřed-
ního motta, a to: Cesta k progresivní-
mu fotbalu. 

Pracovní skupina pro program již 
připravila první návrh osnovy, kte-
rý  počítá  s  tématy  jako:  technicko 
- taktická analýza finálového utkání 
UEFA CHL v Berlíně, bude předsta-
vena mezinárodní fotbalová nadace 

bývalého  německého  fotbalového 
trenéra Dettmara Cramera, předsta-
vitel francouzských trenérů nabídne 
pohled na současný model přípravy 
mladých francouzských fotbalových 
talentů, zajímavé téma se může stát 
i prezentace technického ředitele Af-
rické fotbalové konfederace o sou-
časném  stavu  afrického  fotbalu  se 
zaměřením  na  rozvojový  program 
trenérského  vzdělávání. Vzhledem 
k tomu, že se z některých trenérských 
organizací ozývá stále častěji poža-
davek na větší pozornost ženskému 
fotbalu, bude pozornost věnovaná i le-
tošnímu Mistrovství světa v ženském 
fotbalu,  tradičně  vystoupí  i  před-
stavitelé UEFA a FIFA k aktuálním 
otázkám koučinku a samozřejmostí 
bude i praktická stránka Sympozia, 
resp. ukázky z ruské tréninkové praxe 
v interpretaci domácích trenérů. 

Ruská strana se také zavázala, že 
vytvoří optimální podmínky účast-
níkům, zejména pokud se týče ces-
tovních náležitostí/víza, přednostní 
odbavování na ruských letištích atd.. 

Exekutiva AEFCA také přistupuje 
k novému způsobu své řídící činnosti: 

omezuje počet svých zasedání ve pro-
spěch zasedání svých pracovních sku-
pin, o kterých jsme vás informovali 
v minulých číslech našeho časopisu, 
více také bude využíváno možností 
videokonferencí a další  internetové 
komunikace atd..

To  vše  by  mělo  snížit  finanční 
náklady na vlastní činnost na straně 
jedné  a  zefektivnit  celkovou  řídící 
činnost na straně druhé. 

O tom všem budou delegáti Sym-
pozia v Soči podrobně informováni. 

K tomuto záměru byly také inovo-
vány webové stránky AEFCA, které 
již několik měsíců nabízejí nové po-
hledy na celou organizaci (aefca.eu). 

Pokud se týče plánů na pořádání 
dalších AEFCA Sympózií, konkreti-
zují se podmínky pro jejich pořádání 
v příštím roce ve Francii a v dalším 
roce v Itálii. 

Intenzivní jednání, která v minu-
lých  měsících  probíhala  mezi AE-
FCA a Mezinárodní organizací pro-
fesionálních hráčů (FIFPRO) se blíží 

ke zdárnému závěru, který by měl být 
korunován Memorandem o vzájemné 
spolupráci. 

AEFCA  zaznamenala  zájem  ze 
strany japonského holdingu TOYO-
TA o navázání prvních kontaktů, jež 
by mohly vést k další vzájemné spo-
lupráci. 

Zájem se stát dalšími členy AE-
FCA vyjádřila Bulharská trenérská 
organizace a tentýž  zájem přišel i ze 
San Marina. Příslušná pracovní sku-
pina již zahájila prověřování podmí-
nek, za kterých by mohlo dojít k této 
realizaci. 

Další informace o činnosti vedení 
AEFCA zase v příštím čísle našeho 
časopisu.

zdeněk sivek
Viceprezident AEFCA

ODBORNÝ A ZPRAVODAJSKÝ PORTÁL
UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH TRENÉRŮ

www.top-fotbal.cz

Trenér    Odbornost    Profesionalita

Odborné materiály
Zprávy z Unie
Aktuality

TOP – Fotbal
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