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snímky nA TITULní sTRAnĚ
Reprezentační tým ČR U21 završil svůj úspěšný dvouletý cyklus nepostupem do semifinále  
závěrečného turnaje na ME v Polsku. Snímky na titulní straně jsou z uktání Česká republika 
– Itálie, ve kterém se podařilo našemu týmu porazit vítěze skupiny C finálového turnaje 3:1 
 Foto: Jan Tauber

každá vrcholná fotbalová akce je vždycky nejen udá-
lostí, kterou sledují miliony fanoušků po celém světě, 
ale také inspirací všeho druhu. Letošní mistrovství 
Evropy hráčů do jednadvaceti let není výjimkou. 

Nemám sice ještě podrobně rozebrány veškeré 
zápasy mimořádného turnaje, nicméně už teď mohu 
s čistým svědomím říci, že šampionát v Polsku je pro 
mě studnou zajímavých podnětů a impulzů. 

Velice důležitá bude precizní, detailní analýza 
mistrovství, jež by se měla dostat následně do všech 
koutů republiky. UČFT to učiní. Vytvořili jsme expert-
ní skupinu, která podrobně zanalyzuje, co šampionát 
mladých z hlediska vývoje fotbalu ukázal. Výsledky 
zveřejníme ve speciálním vydání tištěného magazínu 
Fotbal a trénink. 

Už nyní mohu nabídnout pár svých prvních obec-
nějších postřehů. Za prvé bych rád zdůraznil, že mi-
strovství kopírovalo trendy současného moderního 
fotbalu. Potvrdilo prvky, bez nichž se nemohou obejít 
ti, kteří chtějí uspět. Například represing, variabilitu 
hry nebo rychlé přechodové fáze.

Samozřejmě, že pilířů úspěchu je mnohem víc. 
Rozhodně mezi ně patří také vysoká úroveň individu-
álních činností jednotlivých hráčů. My jsme se pořád 
učili, a všichni jsme s tím souhlasili, že fotbal je v osmi 
letech jiný než ve dvanácti, v osmnácti. Ano, obsah fot-
balové výchovy musí být uzpůsobený různému věku, 
ale principy jsou stejné. Nejedná se v žácích, v dorostu 
a v seniorech o jiný sport – je to pořád jeden fotbal!  
Jde o to jen najít efektivní metodiku výuky vhodnou 
k danému věku. Nelze v žádném případě oddělit vý-
chovu přípravky od výchovy hráčů v A – týmu. 

Díval jsem se touhle optikou na zápas Španělsko-
Makedonie a byl jsem překvapený. Výsledkově šlo 
o jednoznačnou záležitost favorizovaných Španělů, 
kteří vyhráli 5:0. Ale když jsem viděl individuální kva-
litu mladých Makedonců, žasnul jsem nad tím, jak 
byla vysoká. Mezi vítězi a poraženými rozhodně nebyl 
takový rozdíl, jaký vyčíslilo konečné skóre. 

Co ještě už jsem stačil postřehnout? Fakt, že talen-
tovaní mladíci potřebují hrát co nejdříve v dospělém 
fotbale. Prolistujeme-li si soupisky týmů na šampioná-
tu, zjistíme, že téměř všichni hráči už jsou etablovaní 
v seniorských mužstvech. A mnozí již mají našlápnu-
to k hvězdám světového fotbalu. Namátkou obránce 
Bellerín z Arsenalu Londýn, záložník Saúl z Atlétika 
Madrid nebo útočník Asensio z Realu Madrid, jenž 
dokázal skórovat v květnovém finále Ligy mistrů. 

Nebo Němci. Do Polska nepřivezli tým složený 
z nejlepších hráčů věkové kategorie. Důvod? Trenér 
německého národního A mužstva Joachim Löw nejši-
kovnější hráče z jednadvacítky povolal na Pohár FIFA 
do Ruska. V nominaci scházely superhvězdy typu 
Thomase Müllera nebo Mesuta Özila, zato v kádru 
nechyběli Emre Can, Niklas Süle a spol., s nimiž by 
německá jednadvacítka byla v Polsku ještě údernější. 

Jenže v Německu se drží filozofie: Nemusíme vy-
hrát mistrovství Evropy jednadvacítek, my ho chce-
me vyhrát. Ale ne za cenu toho, že bychom mladé 
hvězdičky kvůli tomu neposlali dál do áčka. Myslíme 
na budoucnost. 

To v samém jádru zna-
mená nutnost důkladných 
analýz. Aby německý 
fotbal neustále přesně 
věděl, jak vychovávat 
mezinárodně konkuren-
ceschopné hráče. A tak 
se do nejmenších detailů 
pídí po předpokladech 
úspěchu. Například vědí, že není podstatné, jestli má 
pravý bek metr sedmdesát nebo metr osmdesát, ale to, 
jak je rychlý, obratný nebo zda má ofenzivní myšlení. 
Tedy že když míč ztratí, aby jeho první myšlenka byla 
na to, jak míč získat zpátky. 

Na závěr bych se ještě speciálně zastavil u kulis 
mistrovství Evropy v Polsku. Prostředí, ve kterém se 
klání elitních mladíků Starého kontinentu uskutečnilo, 
totiž poslalo jasný vzkaz do českého fotbalu. Jaký? 

V polském fotbalu se vedení měst předhání, kdo 
postaví lepší multifunkční stadion. Kdežto v Česku 
pořád slyšíme, že tohle je záležitost klubů. 

U našich sousedů dokonce hodně fotbalových klu-
bů patří – buď úplně, anebo z velké části – městům. 
Z jejich pokladen se mimo jiné formou stipendií dotují 
i nadaní profesionální hráči. 

Ze státních peněz se vybudovalo už 35 stadionů. 
A to nepočítám další sportovní komplexy, v nichž na-
jdete atletické stadionky, aqua parky a hotely. Nejde 
přitom o stadiony prvoligových klubů. V nových mo-
derních stáncích našly útočiště třetiligové i čtvrtoligové 
kluby!

Zajímavé je také srovnání pořizovacích cen. Stadi-
on pro 12 tisíc diváků v centru města Gliwice stál 400 
milionů korun. Moderní chrám pro 15 tisíc příznivců 
v Tychách přišel na 780 milionů korun? Sportovní 
areál s fotbalovým stadionem pro 15 tisíc fanoušků 
a halou pro míčové hry pro 5 tisíc v Radomy se staví 
za 700 milionů korun. Proč jsou u nás při podobných 
stavbách částky trojnásobně vyšší? Přitom Tychy jsou 
z Ostravy vzdálené pouhých 70 kilometrů. Zaráží mě 
to a přiznám se, že mám z toho trochu zmatek v hlavě.

Navíc Polsko už hodně vylepšilo sportovní infra-
strukturu v souvislosti s pořádáním dospělého EURO 
v roce 2012. Tehdy v rámci celonárodního projektu 
vyrostlo po celé zemi 2065 menších hřišť s umělým 
trávníkem. Jejich správce na plný úvazek opět platila 
města. 

Péče o sportovní životní styl se v budoucnu všem, 
tedy nejen fotbalu, vrátí, což v mnoha evropských 
státech chápou. Udělejte si z letadla pár fotek ma-
teřských školek v Belgii, Francii a pak je dejte vedle 
sebe s obrázky českých školek. Čeho si nebudete moci 
nevšimnout? Že zahraniční školky třetinou střechy 
zastřešují volné prostranství, aby i za špatného počasí 
mohly být děti venku. Pohyb na vzduchu je zkrátka 
nutnou součástí běžného denního života. Stejně jako 
5 hodin sportu týdně na základních školách. 

Inspirace je zkrátka všude dost. Věřím, že 
i v tomhle vydání našeho časopisu.!

Ing. Verner LIčka

Vážení přátelé, milí kolegové,
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Rozhovor s Janem Suchopárkem

Jak jste tvořil mužstvo?
„Snažím se navázat na úspě-

chy, které tahle kategorie 
v předchozích letech měla. Základ 
hráčů tedy zůstal stejný. Na úplném 
začátku jsme měli turnaj v Portu-
galsku, kde jsme ze tří zápasů měli 
skóre 9:11 a u některých hráčů mi to 
trošku otevřelo oči. Takže jsem pár 
změn udělal. Směrem do dynamiky 
týmu.“

K čemu jste dále při sestavování 
týmu přihlížel?

„Upřednostňoval jsem hráče, kteří 
už měli kontakt s dospělým fotbalem. 
Působili v juniorské lize, anebo byli 
členy kádrů prvoligových týmů. Me-
zinárodní hledisko je totiž trošku jin-
de, než na co jsou kluci zvyklí v do-
rostech. I když musím říct, že kluci ze 
Sparty, kteří nastupují v dorostenec-
ké lize, nezaostávají za mezinárod-
ní úrovní. Protože pracují v nejvíce 
konkurenčním prostředí u nás. Ale 
to je výjimka. My v českém fotbale 
máme obecně problémy s výběrem 
místa, s vyhodnocením situace. Pro-
to si myslím, že pro mladé hráče je 
v tomhle ohledu nejlepší školou zapo-
jení do dospělého fotbalu, kde můžou 
spoustu věcí od zkušenějších hráčů 
odkoukat. Třeba nastavení do kombi-
nace a rychlejší reakce na určitý vý-
voj ve hře. Když uvidíte, jak to dělá 
třicetiletý mazák, rychleji vstřebáte 
návyky do sebe.“

Takže talentovaní borci co nej-
rychleji do seniorského fotbalu?

„V dorostu nemají nejtalentova-
nější hráči kolikrát ani potřebu hrát 
naplno, protože vrstevníky i tak pře-
vyšují. Kolikrát si chodí i pro míče, 
aby mohli hrát pohodlněji než v do-
spělé kategorii a na mezinárodní 
scéně.“

Jak dlouho trvalo, než jste vy-
bral ve vašich očích ty pravé hráče?

„Vybíral jsem v několika fázích. 
V té první jsem de facto převzal kádr, 
který hrál předtím na Slovakia Cupu. 
Drtivá většina hráčů z této akce se ob-
jevila v mé první nominaci. Obrázek 
o jejich hře jsem si udělal z videozá-
znamů. Pak jsme postupně přibíra-
li nové hráče. Do startu druhé fáze 
kvalifikace jsme vystřídali zhruba 40 
hráčů.“

Čím to pokračovalo?
„S novými hráči se snažíme hod-

ně komunikovat. Abychom o nich 
zjistili co nejvíce informací. Co se 
týče školy, rodinného zázemí, prostě 
všeho. Chceme, aby si zvykli na to, 
že se s námi nemusí bát komuni-
kovat o všem. Chceme, aby s námi 
mluvili možná i více, než jsou zvyklí 
v klubech. Také jsme se snažili načíst 
soupeře a veškeré informace se sna-
žili přenést na hráče. Ať už tréninkem 
nebo videoukázkami.“

Dostali hráči od vás nějaké de-
satero, které od nich budete vyža-
dovat na hřišti a mimo ně?

„Nedostali žádné desatero. Ale 
po každém zápase dostávají analýzu 

na serveru, který používají všechna 
reprezentační mužstva. Jednotlivým 
hráčům posílám maily s odkazy 
na konkrétní ukázky, na které se mají 
podívat. Aby se nezaměřili na svůj vý-
kon, jenom když byli na míči, ale aby 
si prostudovali i svoji činnost na hřiš-
ti bez míče. Aby třeba viděli, jak se 
otevírá hřiště do rozehrávky, kterou 
po nich chceme. Chvíli jim trvalo, než 
si na to zvykli.“

Nestudovali doma doporučenou 
látku?

„Na dalším srazu jsem se z nich 
snažil dostat, co na videozáznamu 
viděli. Ale popravdě řečeno, zpětná 
vazby byla nulová.“

Neučili se?
„Kolikrát na to ani nekoukli. 

V tomhle je u hráčů velká rezerva. 
Nejsou naučení na tuhle zpětnou 
vazbu. Pokud se dívají na zápasy, 
tak je zajímají jen gólové akce. Ne-
říkám, že tak to dělají všichni. Čtyři, 
pět hráčů už s tím umí pracovat. Ale 
pro ostatní práce mimo hřiště stále 
až tak mocneznamená.“

Co s tím?
„Nejvíc se to zlepšuje zase 

u mladíků, kteří už jsou v dospělém 
fotbale. Vidí, že starší hráči okolo 
nich pracují na vyšší úrovni.“

Jak si vysvětlujete, že se ne-
chtějí vzdělávat mimo hřiště?

„Je to dané věkem. Já jsem nebyl 
jiný.“

Máte tedy pro to pochopení. 
„V realizačním týmu jsme lidi, 

kteří tohle umí rozlišit a umí se vcítit 
do pozice devatenáctiletých kluků. Já 
jsem viděl první ligový zápas naživo, 
až když jsem přišel na vojnu. Taky 
jsem byl v šestnáctce v reprezentaci 
a nikdy by mě nenapadlo se sebrat 
a jet vlakem na fotbal. A mohl jsem. 
Náctiletí kluci se spíš chtějí bavit. Fot-
bal je pro ně vášeň, ale jen když jsou 
na hřišti. Není ani moc hráčů v cizině, 
kteří by rozebírali svůj výkon. Teď to 
však mají kluci ulehčené. Různé tech-
nické vymoženosti jim to usnadňují. 
Kliknou si už na sestřihané akce. Ne-
musíte koukat na celé zápasy. Na dru-
hou stranu je chyba nevidět okolnosti, 
které předcházely akci. Je to pro jejich 
dobro. Aby se mohli zlepšovat, Někdo 
řekne: Tamhle to byla chyba stopera, 
ale už nevidí, že někdo předtím mohl 
míč získat a kdyby se tak stalo, k chy-
bě stopera by nedošlo.“

Co vás zajímá jako první u hrá-
če?

„U defenzivních hráčů potřebuji 
vidět, že mají obranný instinkt. To 
znamená, že když dotyčného obe-
jde soupeř, okamžitě maže nazpátek 
a snaží se zabránit brance za každou 
cenu. Hráč může udělat chybu, to se 
stane, ale musí mít instinkt tomu gólu 
zabránit. Samozřejmě musí mít urči-
tou techniku. Stoper musí umět hrát 
hlavou, musí umět i nabírat hráče.“

Co zkoumáte u ofenzivních fot-
balistů? 

V roce 2011 získala reprezentační devatenáctka pod vedením Jaroslava 
Hřebíka na evropském šampionátu stříbro. Od té doby český fotbal na další 
úspěch v téhle kategorii čeká. Může se dočkat letos v létě, neboť mladí Češi 
se prodrali na závěrečný turnaj do Gruzie. Soupeři ve skupině jim budou 
vrstevníci z Portugalska, Švédska a pořadatelské země. „Moc se do Gruzie 
těšíme,“ říká trenér českého výběru Jan Suchopárek.

Hráči se musí učit 
i mimo hřiště
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„U nich mě zajímá postavení, 
aktivita, umění v soubojích jeden 
na jednoho. Nesmí se schovávat, 
nesmí hrát alibisticky. Zároveň by 
měli mít efektivitu v útočné fázi. 
Hráč, kterému to v zápase třeba ne-
jde, ale snaží se, je aktivní, je to pro 
mě znamení, že i když se mu mo-
mentálně nedaří, může být v dalším 
období zajímavý. Ale vůbec prvotní 
kritéria pro mě jsou: zanícení pro 
hru, typ vítěze, aktivita, kolektivní 
pojetí. Neměl by to být hráč, který 
to za nepříznivého stavu 0:2, za-
balí, ale naopak ten, který strhne 
ostatní.“

Máte fígl na identifikaci vítěz-
ných typů?

„Vítězný typ jsem byl já sám, 
takže čerpám trošku ze sebe. Ovšem 
může se vám stát, že v první moment 
to nepoznáte, protože kluk má zamo-
tanou hlavu ze školy nebo z holky. 
Nikdy proto nedělám závěry z jedno-
ho utkání. Bavím se s trenérem, jak 
sledovaný hráč přistupuje k tréninku 
a k zápasům. Jestli chce za nepřízni-
vého stavu hrát a povzbuzuje tým. 
Někteří hráči hýří aktivitou, jen když 
vyhrávají.“

Je současná devatenáctka slo-
žena ze samých vítězných typů?

„Tahle devatenáctka je dobře 
vyvážená. Hráčů, kteří jsou schopni 
otočit výsledek, je v ní spousta, což 
je hlavní deviza tohoto týmu. Ale 
kompletně všichni členové mužstva 
vítěznými typy nejsou. V kádru jsou 
hráči s jinou kvalitou. Nemyslím si, 
že je ideální mít mužstvo složené jen 
ze samých vítězných typů. K čemu 
vám jsou vítězné typy, když nebudou 
umět kopat? Snažím se o vyváženost. 
Máme vytvořenou kostru dvanácti, 
třinácti, čtrnácti hráčů. Pak musíme 
přihlédnout k tomu, jestli ti další hráči 
jsou schopni odehrát i několik postů. 

Potřebujete kreativnější hráče, kteří 
umí odehrát dva tři posty.“

Jak jsou na tom naši hráči do-
vednostně v porovnání s top týmy?

„Neřekl bych, že vyloženě zao-
stáváme. Samozřejmě máme určité 
nedostatky v práci s míčem, v dy-
namice. Spíš ale najdu rozdíly s top 
celky ve výběru místa. My se těžko 
dostáváme ke kombinační hře. Spíš 
máme tendenci dobírat míče a až po-
tom následně tvořit. Chceme hrát spíš 
jednodušeji než některé týmy evrop-
ské špičky.“

Proč tomu tak je?
„Nevím. Šest let jsem prošel 

školou Dukly Praha, kde byly jas-
ně stanovené principy kombinační 
hry. Dukla se svojí hrou prosadila 
do první ligy. V úvodu v reprezen-
taci jsem chtěl dostat do hráčů totéž, 
ale nebylo to jednoduché.“

Copak?
„Třeba jsme nacvičovali roze-

hrávku při výkopu brankáře. Chtěl 
jsem, aby se mi stopeři postavili 
minimálně na šířku šestnáctky a po-
čkali si na postavení soupeře. Ale 
najednou se sebrali a běželi pryč. 
Takže jsem je musel zavolat nazpá-
tek a pořád to opakovat. Byl to první 
sraz a hráči tohle ani nechtěli dělat.“

Proč?
„Protože se báli, že to zkazí. Včet-

ně brankáře. Nechápali, že se tím 
připravují o výhodu. Získáváte více 
variant hry. Nejen nakopávat míče 
a dobírat je. Musíte mít přece širokou 
škálu způsobů hry. Ať už se to týká ro-
zehrávky, vedení útoku, anebo defen-
zivy. Postupně to hráči pochopili. Teď 
už nácvik docela dobře vstřebávají. 
Na to, jak máme kolikrát krátký čas 
na nácvik, kluci dělají slušné pokroky. 
Jen s tím využíváním jsou problémy.“

Narozen: 23. září 1969 v Kladně.

Hráčská kariéra: Odehrál 61 utkání za národní mužstvo. Nejvyšší českou 
soutěž hrál poprvé na vojně v dresu Dukly Praha, v roce 1991 přestoupil 
do pražské Slavie, kde působil až do roku 1996. Sezona 1995/96 byla 
nejúspěšnější v jeho kariéře. S reprezentací vybojoval stříbro na ME 
v Anglii a se Slavií, ve které nosil kapitánskou pásku, vyhrál českou ligu. 
V létě přestoupil do Racingu Štrasburk, o tři roky později odešel do TeBe 
Berlín, který tehdy hrál druhou nejvyšší německou soutěž. V sezoně 
1999/2000 se Suchopárek vrátil do Slavie. Poslední ligové utkání odehrál 
na jaře 2003 na Strahově proti Viktorii Žižkov. V létě 2003 odešel do svého 
mateřského oddílu SK Kladno, kde odehrál dvě sezony.

Trenérská kariéra: Trenérskou kariéru zahájil u kladenské mládeže. Pak 
byl asistentem trenéra prvního mužstva Dukly Praha a také asistentem 
u národního týmu lvíčat. Od loňského května vede coby hlavní kouč 
reprezentaci do devatenácti let.

Největší hráčské úspěchy: vicemistr Evropy 1996, mistr české ligy 
1995/96, semifinalista Poháru UEFA 1995/96. 

Jan Suchopárek
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V čem je potíž? 
„Ve vývoji utkání.“

Když prohrávají, nehrnou se 
do rozehrávky?

„Anebo když je větší důležitost 
utkání. To pak už na tréninku poznám, 
že hráči se necítí na rozehrávku od-
zadu. Tak jim říkám: Dobrá, začněte 
jednodušeji. Ale na úplném začátku 
si tam stoupněte na rozehrávku a po-
čkejte si, jestli vás soupeř bude napa-
dat. Většina mužstev má stejný strach, 
jako máte vy. Pak tu rozehrávku mů-
žete v klidu udělat. Budete na míči 
a kdo je na míči, u něj je větší prav-
děpodobnost, že dá gól. Razím tyhle 
jednoduché principy.“

Jaké ještě například?
„Vždycky je lepší vyhrát než 

prohrát. Bez míče gól nedáte. Když 
dáte branku, nemusíte bránit. Je to 
jednoduché jak facka přitom prav-
divé. A tohle hráčům opakuju. Jsou 
to jednoduché věci, kterým se možná 
i trošku zasmějou, ale neškodí, když 
je slyší.“

Kolik jich máte v záloze?
„Hodně. Něco čerpám z knížek, 

něco si vymyslím, něco si pama-
tuju z mládí. V kabině v dorostu 

v Neratovicích jsme měli na zdi 
napsáno: Prohrát není to, co nás 
učili. Hesla, která mě inspirují, si 
píšu do diáře. Ale klukům v kabině 
je nevylepuju. Spíš si tímhle do jed-
notlivých hráčů cvrnknu. Například 
někomu řeknu: Když tě kopou, 
hraješ dobře. Hráče, který nehraje 
dobře, kopat nemusí. Uvolní to at-
mosféru.“

Jak byste charakterizoval fot-
bal, který do hráčů hustíte?

„Hustím do nich pracovitost, po-
ctivost, nasazení.“

Je to kombinační fotbal a lá 
Dukla?

„Není. Jak už jsem vzpomněl, 
na začátku jsem to chtěl, ale tihle 
hráči na to nejsou. Tři, čtyři měsíce 
jsem chtěl do nich dostat rozehráv-
ku, aby se hra odvíjela přes středové 
hráče. Ale když jsem zjistil, že se do-
stáváme hrozně málo do zakončení, 
přehodnotil jsem to. Na posledním 
srazu před první fází kvalifikace jsem 
změnil rozestavení i způsob hry. Začal 
jsem hrát na dva ortodoxní útočníky. 
A pomohlo nám to. Mužstvo cítilo, že 
herní styl, kdy se snažíme najít útoč-
níky, mu vyhovuje. Máme totiž naho-
ře hráče, kteří to dokážou rozrazit.“

Ustoupil jste tedy od původního 
záměru?

„Řekl jsem si: Budeme asi úspěš-
nější tímhle stylem, který není moc 
o rozehrávce, ale hráčům sedí víc. 
A jsou o něm víc přesvědčení, než 
o tom, který jsme nacvičovali zkraje.“

Na kombinaci jste však asi zcela 
nezanevřeli.

„Ne. V určitých fázích zápasu 
jsme i v tomhle rozestavení šli něko-
likrát do rozehrávky zezadu. Hráči si 
začali víc věřit. A neustále se to zlep-
šuje. Věřím, že na mistrovství Evropy 
ukážeme nejen sílu a důraz, ale i fot-
balovost. V závěru kvalifikace se to 
už ukázalo.“

Co se vám nejvíce líbilo na vý-
konu vašich svěřenců během závě-
rečné kvalifikace?

„Nejvíc se mi líbilo posledních 
deset minut v posledním utkání 
s Rakouskem, kdy už jsme měli po-
stup na šampionát jistý. Hráči si pak 
na hřišti víc dovolili, spadla z nich 
nervozita a respekt. V týmu je pár se-
bevědomých hráčů, ale pořád jich je 
málo. U některých to můžeme vytáh-
nout ještě víc. Ale ono není na škodu 
jít do zápasu trochu nervózní a zkon-
centrovaný.“

Předtím, než měli postup v kap-
se, si hráči dovolili málo?

„V prvním utkání s Maďarskem 
jsme měli velké štěstí. V prvním po-
ločase jsme dominovali, ovšem v tom 
druhé jsme obdrželi gól a najednou 
jsme zalezli a byli velmi pasivní. Ale 
takhle tohle mužstvo hrát nemůže! 
Jakmile je pasivní, k našim hrotovým 
hráčům, kteří jsou pro nás klíčoví, ne-
dostaneme míče. Jenže tým má v sobě 
v těžkých zápasech trošku obavy. Pa-
radoxně nejvíc, když se dostaneme 
do vedení. Najednou máme podvědo-
mě strach, že se ještě něco může stát, 
co nám hodí klacky pod nohy a ještě 
zápas ztratíme. Sebevědomí hráči 
a sebevědomé týmy tohle nepřipustí.“

Věří si v tu chvíli ještě víc a jsou 
aktivní. 

„Dávám klukům příklad třeba 
z Anglie. Když dá tým v Premier 
League gól, fanoušci ho ženou, aby 
přidal hned další. A ne že hráči za-
lezou dozadu a brání náskok. Mělo 
by se hrát pořád nahoru. Ne že míří 
přihrávka zpátky gólmanovi a ten to 
nakopne dopředu.“

Věříte, že postup na mistrovství 
Evropy pomůže hráčům psychicky 
a že se vyhnou pasivitě?
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„Doufám, psychicky nejsou špatní. 
Mají jen výkyvy. Ty největší, když ve-
deme 2:0. Najednou soupeř sníží a hrá-
či mají těžké nohy. Z obavy: Ježíš, aby 
soupeř nevyrovnal! Ale když zvýšíte 
náskok na 3:0, už se nemusíte bát.“

Co chcete ještě vylepšit do šam-
pionátu?

„Rozehrávku. A musíme ještě za-
pracovat na změnách v rozestavení 
během utkání. Na to zatím neumí-
me reagovat. Neřekl bych, že jsme 
se tomu nevěnovali. Ale času je tak 
málo, že jsme to nestihli. Teď na to 
prostor bude. Budeme se jim sna-
žit vysvětlit, že třeba přechod na tři 
obránce vzadu by v nich neměl vy-
volat obavy, že to vzadu neuskáčou, 
ale že se jim bude lépe chodit do tří-
členné obrany soupeře. Na tomhle 
zapracujeme. Věřím, že nám k tomu 
pomohl i turnaj v Toulonu, který jsme 
před šampionátem absolvovali. Ještě 
chceme do týmu zakomponovat dva 
tři nové hráče, kteří by nám mohli 
pomoci.“

Máte jasno už o nominaci na mi-
strovství?

„Nejsem zastáncem poučky: Ví-
tězná sestava se nemění. V kvalifikaci 
se ukázalo, kádr je dostatečně silný 
i na lavičce. Sedí na ní hráči, kteří 

jsou schopni takzvané nenahraditelné 
hráče, nahradit. Takže dokážeme zá-
pasy vyhrát i bez nepostradatelných.“

Budete mít tedy těžkou hlavu při 
konečném výběru?

„Čtrnáct jmen už mám jasných. 
Ale můžou nastat zranění a potřebuje-
te kvalitní alternativy. My o vhodných 
alternativách víme.“

Jak kontrolujete výkonnost hrá-
čů?

„Možností je více. Dneska už 
jsou všechna dorostenecká utkání 
na videu. Většina týmů si záznamy 
pořizuje. Takže některé zápasy vidím 
osobně a jiné na videu. Když mám po-
chyby o hráči, který v klubu nehraje, 
komunikuji s klubovými trenéry nebo 
sportovními řediteli. Aby mi k tomu 
něco řekli.“

Připravují hráče v klubech podle 
vašich představ?

„Představa je někdy trošku jiná. 
Na druhou stranu chápu, že mužstva 
chtějí vyhrávat. Stává se, že hráči, 
kteří byli v kádrech seniorských A – 
týmů, jdou pomoci dorosteneckým 
celkům k záchraně. Což respektuju. 
Asi bych nebyl jiný. Ale jsem radši, 
když hrají za devatenáctku, ale trénují 
s áčkem. Na těch hráčích je to vidět.“

Neradíte klubovým trenérům, co 
mají s reprezentanty trénovat?

„Ne. Mluvím s hráči, aby na sobě 
individuálně pracovali. Ale těžko jim 
budete radit při poziční hře, když 
po nich v klubu chtějí něco jiného. 
Když úsudek klubového trenéra není 
stejný s mým, snažím se s ním poba-
vit. Když to tedy jde.“

A pokud to nejde?
„Snažím se aspoň hráči vysvětlit, 

proč danou věc po něm chci. Řeknu 
mu třeba: Postav se do tohoto pro-
storu, protože do něj pravděpodobně 
míč vypadne.“

Jak získáváte zpětnou vazbu?
„Natáčíme tréninky. Hlavně v úvo-

du soustředění. Pak hráčům v krátkých 
sekvencích ukazujeme, jak vstřebávají 
naši vizi.“

Jak probíhá příprava na zápasy?
„V zásadě se neliší od toho, co 

hráči zažívají v klubech. Jen nepo-
užívám video v den utkání, ale už 
předtím. Aby viděli, proč některé věci 
na předzápasovém tréninku děláme.“

Pitváte detailně protivníky? 
Nebo se věnujete spíš vlastní hře?

„Neřekl bych, že se soupe-
ři nevěnuji. Snažím se, aby hráči 

na jednotlivých postech věděli, s kým 
se budou potkávat. Jestli jde o levá-
ka nebo praváka, jaké má protivník 
přednosti, jak rozehrává standardní 
situace. Informací není moc, zúžil 
jsem to. Na začátku jsem to do kluků 
hrnul, měli informace na kupě listů 
papíru. Dodnes se tomu ještě smějí. 
Teď jsem zastáncem menších sek-
vencí a chci, aby se do hodnocení 
zapojovali i oni sami. Ale kdybyste 
viděli moji předzápasovou přípravu, 
asi byste se zhrozili. Mám na papíře 
hrozně moc šipek.“

Na co všechno máte šipky?
„Na ofenzivu a na defenzivu. 

Na zvýraznění určitých důležitých 
věcí v obou fázích. Aby si je hráči 
lépe uvědomili.“

Co čekáte od přípravného turna-
je ve Francii?

„Brazilci můžou být herně jako 
Portugalci. Skotové jako Švédové. 
V tomhle ohledu to může být hod-
ně pozitivní. Bereme osmnáct hráčů 
do pole plus dva brankáře. Vyzkouší-
me různé varianty rozestavení. A chtě-
li jsme hráčům po sezoně i psychicky 
odlehčit. Bylo tam jako vždy příjemné 
prostředí francouzské riviéry. Sedma-
dvacátého května skončila liga a naše 
akce začínala již o den později, tak 
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aby kluci měli možnost trošku rela-
xovat. A dobře se psychicky připravit 
na mistrovství Evropy. Protože psy-
chika hraje podstatnou roli.“

Na šampionátu v Gruzii se 
utkáte s Portugalskem, Švédskem 
a domácí Gruzií. Který protivník je 
nejnepříjemnější?

„Švédové. Jsou pro mě černým 
koněm turnaje. Viděl jsem je v zá-
pasech, ve kterých otáčeli výsledek. 
Vévodili v rozehrávce. Hají již takový 
dospělý fotbal. Mají ve svém středu 
hráče, kteří umí rozhodnout utkání. 
Čtyři, pět hráčů je střelecky dobře 
vybaveno. Plus mají dobré standard-
ní situace.“

Co Portugalci? 
„Jejich kreativita, jejich schop-

nosti v soubojích jeden na jednoho, 
jejich skvělá práce s míčem jsou mi-
mořádné. Ale mentalitou jsou klasičtí 
Portugalci. Jsou schopni jeden den dát 
soupeři čtyři góly a druhý den pro-
hrát. Máme šanci proti nim v důrazu 
a v aktivitě v defenzivě.“

A domácí Gruzie?
„S Gruzínci hrajeme až posled-

ní utkání ve skupině, což může být 

výhoda. Za dvě žluté karty se na tur-
naji stojí, takže i tohle může hrát roli. 
Počítám, že budou podporovaní pub-
likem a budou chtít postoupit ze sku-
piny. Je to pro mě největší neznámá. 
Viděli jsme je jen v jednom domá-
cím zápase s Ruskem. Uvidíme je ale 
ještě ve dvou předchozích zápasech 
na šampionátu. Takže informací bu-
deme mít dostatek.“

S jakým cílem pojedete do Gru-
zie? 

„My jedeme všude vždycky s cí-
lem vyhrát. Protože kdo se smíří s po-
rážkou, může očekávat další.“

Je pro vás motivací příklad Hře-
bíkovy stříbrné devatenáctky?

„Motivující to samozřejmě je. 
Hlavně ty zápasy, do kterých šli jako 
outsideři, ale zvládli je. Ve finále se 
Španěly nechybělo moc a byli mistři 
Evropy. Přitom Španělé byli jedno-
značnými favority. Možná, že klukům 
sekvence z finále pustíme. Jde hlavně 
o to, aby se na zápasy těšili a věřili, že 
jsme schopní za určitých předpokladů 
porazit každého.“

Jak moc ovlivňuje psychika hru 
v tomhle věku?

„Dost. Jsou hráči, kteří se nechají 
sami od sebe vystřídat. Já si myslím, 
že jsou zranění, ale oni řeknou, že už 
cítili, že na hřišti nemají co dělat. A to 
je reprezentace… S těmi hráči musíte 
mluvit.“ 

Jaké prostředí vás v Gruzii 
čeká?

„Byl jsem v Gruzii na losování. 
Strávili jsme tam tři dny. Viděli jsme 
stadiony, tréninkové plochy. Byd-
leli jsme v hotelu, ve kterém najde 
přechodný domov všech osm týmů 
na šampionátu. Osahali jsme si mí-
tinkové místnosti, rehabilitaci. Takže 
podrobný obrázek máme. Ale neří-
kám, že nás nemůže něco překvapit.“

Vystrašilo vás něco?
„Něco bylo nedodělané, ale zku-

šenost je, že do začátku šampionátu 
bude všechno dodělané. Můžou být 
problémy s dopravou, neboť jsme se 
přesvědčili, že často nepomůžou ani 
policejní vozy. A samozřejmě nepří-
jemné můžou být klimatické podmín-
ky. Asi nás čeká velké horko. Hraje se 
od půl šesté večer a od devíti. Ovšem 
i tak bude vedro. Věřím ale, že jsme 
udělali všechny kroky, aby nás nic 
nepřekvapilo.“

Budeme herně konkurence-
schopní?

„Myslím, že ano. Jsme schopni 
odehrát vyrovnané zápasy i s těmi 
nejlepšími. I když trošku jinými pro-
středky.“

Jakými?
„Taktika, standardní situace a ví-

tězný duch týmu. Po kondiční stránce 
můžeme konkurenty převyšovat.“

Kolik hráčů už má zkušenosti se 
seniorskou ligou?

„V Senici jsou Šašinka a Turyna. 
Chaluš hrál na jaře pravidelně ligu 
za Příbram. Holík naskakuje průběžně 
ve Zlíně. Filip Havelka trénuje s áč-
kem Sparty. Celkově se skoro přes 
padesát procent týmu připravuje s do-
spělými A týmy.“

Vidíte na nich posun?
„Určitě. Dokonce je i někdy chvá-

lím před nastoupenou jednotkou. 
Aby měli nadále motivaci a otevře-
né oči. Když si můžete na věci sami 
sáhnout, je to pro každého ta nejlepší 
škola.“

pavel hartman

Poziční hra 
v prostoru 40 x 30 m

ß 5:5 + (2 + 2)
ß hra na tři doteky, snaha o změnu těžiště hry
ß bod za přihrávku s oběma krajními hráči,

minimálně dvě přihrávky mezi hráči v poli
ß výměna hráčů na postech neutrálních hráčů i na stranách
IZ: 3 min, IO: 1–2 min, PO: 4–6

Průpravná hra 6:6
6 čtverců 5 x 5 m

ß ve čtvercích 1:1, na krajích neutrální hráči
ß v úvodu volný počet doteků, ale přihrávka vždy na třetí
ß neutrální hráči maximálně 3 doteky smí hrát mezi sebou přes rohy ne 

po podélné straně
ß osm přihrávek jeden bod – soutěž týmů
ß modifikace doteků
ß důraz na plynulost
IZ: 3 min, PO: 6

21

Příklady z tréninkové praxe

1 2
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PH – založení útoku – využití přečíslení 
+ příprava a zakončení útoku

ß založení útoku 4+1 + brankář proti čtyřem bránícím
ß ofenzívní řešení 6:4
ß mezihra max. tři doteky
ß plynulost max. 5 přihrávek
ß možnost zúžení na šířku pokutového území = zvýšení obtížnostit
IZ: 4–8 min, IO: ½ iz, PO: 2–4

PH – řešení přečíslení v křídelním prostoru  
– 4:3, 3:2 při hře 10:10

ß tři podélná pásma
ß využití přečíslení pomocí středního obránce a záložníka
ß vyšší postavení krajního obránce
ß defenziva – posun k těžišti hry maximálně ve třech hráčích
ß ofenziva – snaha o řešení situací  v křídelním prostoru
ß řešení u pokutového území bez omezení
ß důraz na plynulost a přesnost
ß důraz na dohrávání situací před oběma brankami

PH 3:3 +1 + (1)

ß tři pásma, střední pouze pro neutrální hráče
ß krajní obdélník 3:3 + 1
ß akce začíná navedením míče ze středního pásma – řešení situací 5:3
ß kombinace min. čtyři přihrávky + vyhození z prostoru přes střední pásmo 

do dalšího pásma = 1. bod
ß úvod volný počet doteků
ß ve středním pásmu sklepnutí nebo narážečka mezi neutrálními hráči
ß přepínání hráčů of/def
ß hráči zůstávají ve svých prostorech, návrat neutrálních hráčů po vyhození 

z prostoru do středního pásma
ß modifikace – neutrální hráči v krajních prostorech

3 4

53

4

5
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Co říká o své trenérské filozofii, 
o koučinku, manažerství, to 
vše se objevuje v následném 

rozhovoru. 

Jak jste se stal z hráče trené-
rem? 

S hráčskou kariérou jsem se roz-
loučil v roce 1980 a hned jsem začal 
v Miláně trénovat tým do 15 let. Poté 
jsem pokračoval s týmem 17–18 let 
a navázal na další, tým do 20 let. Do-
hromady jsem mládež trénoval pět 
let. Podle mého názoru je potřebné 
pro ambiciozního kouče rozumět jak 
pracovat a vést mladé hráče. 

Kdy jste se poprvé dostal k tré-
nování s prvním týmem? 

V roce 1987 jsem se stal asisten-
tem u prvního týmu AC Milan, kde byl 
tehdy hlavním koučem Nils Liedholm. 
Prezident klubu mě tehdy požádal, 
abych vedl tým v posledních pěti utká-
ních, což vyústilo v postup a kvalifikaci 
do poháru UEFA. Niels Liedholm byl 
na mou žádost s námi i nadále, neboť to 
byl on, kdo vytvářel historii italského 
fotbalu. Měl hluboké zkušenosti, které 
přenášel do vlastní hry.

Studoval jste ve federálním 
Technickém centru v Covercianu, 

kde jste také získal zkušenosti 
z ostatních sportů. To vám jistě 
umožnilo hlubší vhled do všech as-
pektů manažerské činnosti.

Pracoval jsem v Mediolanum 
Sport (milánský multisportovní 
klub), kde jsem byl zodpovědný 
za basketbal, lední hokej, rugby a vo-
lejbal. To bylo skutečně velmi důle-
žité, protože to mi pomohlo poro-
zumět psychologii ostatních sportů, 
jejich rozdílnosti, hráčům a různému 
přístupu k té či oné hře. Prezident 
AC Milan Silvio Berlusconi mě poté 
poslal na manažerský kurs, což bylo 
pro mě mimořádně cenné. 

Existoval někdo, kdo měl zvláště 
velký vliv na vaši kariéru kouče? 

Měl jsem to štěstí, že jsem hrál 
v AS Roma v roce 1960 pod Hele-
niem Herrerou, který také koučoval 
velký Inter Milan v roce 1960. Jeho 
přístup byl jednoduchý: “Hraješ tak, 
jak trénuješ.“ Tvrdil, že nemůžete 
trénovat jen v režimu 60 km/hod. 
a potom si myslet, že ve vlastním 
utkání můžeš hrát v režimu 100 km/
hod.

V závěru své hráčské kariéry 
jsem hrál pod Nielsem Liedhol-
mem, který mi pomohl si uvědomit, 
že vždycky se můžete zlepšovat 

Rozhovor s Fabiem Capellem

Pro naše čtenáře přinášíme nevšední rozhovor s předním světovým 
koučem, manažerem Fabiem Capellem, který jsme převzali 

se svolením UEFA z jejich magazínu UEFA direct. 

Fabio Capello byl úspěšný středový hráč klubů AS Roma, Juventus 
a AC Milan, čtyřikrát vítěz italské Serie A, nositel 32 startů za národní tým 
Itálie. Jako úspěšný kouč, manažer světové úrovně získal pětkráte vítězství 
v domácí nejvyšší soutěži s AS Roma a AC Milan, dva tituly ve španělské 
lize s Realem Madrid, byl na pozici kouče, manažera národních týmů 
Itálie, Anglie, Ruska atd. A to nejsou ani zdaleka všechny trofeje, jež 
v mezinárodním fotbale získal. Připomínáme ještě další, v roce 1994 vítěz 
UEFA CHL s AC Milan, následně získání Super Cupu atd. 

Moje filozofie? Přetvářet 
vnější motivy ve vlastní ideje
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technicky. Zlepšovat takticky je také 
samozřejmě možné, ale technicky je 
stejně důležité. 

V loňském roce Carlos Ancelotti 
v diskusi na UEFA poznamenal, že 
N. Liedholm byl jeden z jeho hlav-
ních mentorů, jehož sice nekopíro-
val, ale hodně se u něj naučil. 

Liedholm byl člověk velmi klid-
ný, vyrovnaný, ale byl především 
velkou osobností. Naučil jsem se 
u něj důležitosti porozumět momen-
tům, když jde o tým, který se vyvíjí. 

Je poctivé říci, že se kouč může 
inspirovat z množství důležitých 
zdrojů, ale musí být vlastní osob-
ností? 

Naše práce – podobně jako 
u umělců – se točí kolem „napo-
dobování a reprodukování“, ale 
po tomto způsobu musíte tyto věci 
utvářet podle svých vlastních idejí. 
Přemýšlet jako velcí umělci… Picas-
so reprodukoval myšlenky afrických 
umělců a nakonec se stal géniem. 
Takže moje filosofie: napodobovat, 
reprodukovat, rozvíjet, utvářet…

Vedl jste velké kluby a národ-
ní týmy. Jaký je hlavní rozdíl mezi 
koučování klubů a národních týmů? 

Je to rozdílná práce. Vedení ná-
rodního týmu nemá nic společného 
s vedením klubu. Kouč národního 
týmu může být šťastný, jestliže má 
konsolidovaný blok hráčů, kteří při-
cházejí z jednoho, dvou klubů, mají 
vítěznou mentalitu, mají tuto touhu, 
umějí strhnout hráče v týmu a přede-
vším umí rychle aplikovat tvůj herní 
styl na hřišti. Musíš také najít lídry 
týmu. Jestliže se to nedaří, pak je to 
potom všechno obtížné. 

Máte velmi krátký čas pracovat 
s hráči národního týmu před utká-
ním… 

Jestliže hrajete ve čtvrtek, hrá-
či přijedou v pondělí po ligových 
utkáních, takže tento den nemáte 
prostor pro přípravu. V úterý máte 
„poloviční trénink“, ve středu se už 
připravujete na utkání a ve čtvrtek již 
jste na hřišti. Je podstatné mít v týmu 
skupinu hráčů, kteří cítí duch národ-
ního týmu a chtějí zvítězit. Na dru-
hé straně klubový manažer pracuje 
každý den a rozumí tomu, na čem je 
třeba zapracovat a jaké jsou relevant-
ní potřeby. Může pracovat s týmem 
psychologicky, když zvítězí nebo 
prohraje, takže to je dennodenní 
práce. S národním týmem je práce 
kompletně jiná. 

Vaše týmy jsou obvykle docela 
silné, fyzicky dobře připravené… 

Potřebujete najít správnou 
rovnováhu. Dle mého názoru je 
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nejdůležitější věcí předsezónní pří-
prava. Vždycky jsem zdůrazňoval 
důležitost dobré předsezónní přípra-
vy. Ale to vše závisí na tom, v které 
lize trénujete. V Anglii se neustále 
hraje. Zde se tolik netrénuje, proto se 
musí více regenerovat. Ve Španělsku 
a Itálii můžete z hlediska tréninku 
dělat více, ale také to závisí na tom, 
zda hrajete vedle domácí soutěže 
také evropské soutěže a tedy hraje-
te více utkání. Držím se toho, dobře 
plánovat, ale nejdůležitější je mít tzv. 
“manažerské oči“. To je mít schop-
nost poznat, zda jde o kondiční nebo 
případně mentální problémy. V dneš-
ním fotbale je samozřejmé, že stále 
pracujete na rovnováze technického 
rozvoje a rychlosti hráčů. 

Jak se mají manažeři adapto-
vat, když pracují s týmy v rozličných 
zemích? 

Musím říci z mé zkušenosti, že 
v Itálii se musíte adaptovat na měst-
ské prostředí, kde trénujete a hrajete. 
Zde jsou výrazné rozdílnosti, když 
koučujete v Římě, v Juventusu, Mi-
láně. Jestliže změníte zemi a jdete 
pracovat do Španělska, musíte ro-
zumět tomu, kam přicházíte. Hráči 
jsou zvyklí dělat věci určitým způ-
sobem, fotbal je rozdílný, kultura je 
rozdílná, média jsou jiná… Existují 

velké rozdíly mezi Římem a Milá-
nem a větší mezi Itálií a Španělskem. 
Jestliže jdete a pracujete v Anglii, 
potřebujete porozumět, kde jste, jaké 
jsou zde zvyky atd. 

Takže musíte být mentálně fle-
xibilní… 

Můžete mít vlastní ideje o fotba-
lu, vlastní styl vedení, ale také mu-
síte rozumět místu, kde pracujete. 
Jestliže ne, potom máte obrovské 
problémy. 

Jestliže pracujete v zahraničí, 
komunikace musí být extrémně 
důležitá.

Ta může vytvářet určité problé-
my. Musím říci, že když jsem byl 
v Rusku, dva hráči v týmu hovořili 
španělsky, dva anglicky. Moje ko-
munikace s hráči se vedla přes pře-
kladatele, takže nejsou vždy přesné 
a skutečné možnosti vyjádřit to, co 
cítíte uvnitř sebe a možnost to poslat 
dále, ať již jde o obtížné momenty, 
nebo i když jdou věci dobře. 

Které vaše úspěchy vám daly 
největší satisfakci? 

Klub, který mi přinesl mnoho 
trofejí a velkou satisfakci, byl AC 
Milán, ale to byl tým, který již byl 
dán dohromady. Změnil jsem sice 

několik věcí, ale tým už byl vybudo-
ván. Největší trable jsem měl v Římě, 
protože jsem musel přinést do týmu 
vítěznou mentalitu. Měl jsem dvě ob-
dobí v Realu Madrid, kdy to druhé 
bylo po několika letech bez úspěchu. 
Druhé období mi však dalo i největší 
satisfakci, protože jsme v roce 2007 
získali titul navzdory tomu, že jsme 
zaostávali za FC Barcelonou ve zbý-
vajících několik utkáních. 

Řekněte nám o tom trochu 
více…

Říkal jsem týmu, že jsou stejně 
dobří jako FC Barcelona ve smyslu 
síly a způsobu hry týmu. Zdůrazňo-
val jsem týmu, že musí hrát maxi-
málně v každém následném utkání, 
abychom dosáhli vytčeného cíle, ale 
pokud přesto tento soupeř zůstane 
před námi, měli bychom mu pak 
aplaudovat. 

Vy musíte být schopen vytvářet 
fantastický týmový duch…

Zde existoval jednotný týmový 
duch, doslova bláznivá touha k sou-
těžení. Za velmi důležité považuji 
vám říci o klíčové roli, kterou hraje 
psychologie ve vědomí zkušených 
hráčů. Naše poslední utkání s Rea-
lem se hrálo na Malorce. Měli jsme 
stejný počet bodů jako FC Barcelona 

(vyhráli jsme s nimi doma a u nich 
hráli nerozhodně) a byli jsme v této 
situaci na čele tabulky. Potřebova-
li jsme toto utkání vyhrát, avšak 
v prvním poločase top hráči, kteří 
měli mezinárodní zkušenosti, zku-
šení hráči, hráli bojácně, vystrašeně. 
Nehráli jsme dobře, prohrávali jsme 
o branku. 

Takže, co jste dělal o poloča-
se…? 

Já jsem vždycky po hráčích poža-
doval, aby o přestávce prvních 4–5 
minut nic neříkali, aby měli čas si 
vyměnit výstroj, osvěžit se a udělat 
si to, co sami potřebovali. U mě pla-
tilo, že jakmile vstoupíte do kabiny 
a hned začnete mluvit, riskujete, že 
můžete říci stupidní věci, protože 
sám jste nervózní. Je velmi důle-
žité, aby kouč byl zklidněn. Tedy 
mít uvedených 4–5 minut také pro 
sebe. Zapřemýšlet, jak věci změnit, 
protože takticky něco pozměnit je 
jednoduché, ale je třeba využít čas 
jak psychologicky zapůsobit na tým. 

Jak jste tedy zvládl tuto zvláštní 
situaci? 

Nemůžete mít vždy stejný způsob 
jednání, ale v tom momentu, kdy cí-
títe, že hráči nemají sebedůvěru, co 
tedy dělat, co říci? Využil jsem tedy 
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úvodní čas pro sebe, abych vše pro-
myslel: Mám být rozčilený? Mám se 
smát? Měl bych se hned rozhodnout? 
Měl bych mlčet? Obvykle jsem vždy 
hráčům ve stoje řekl to či ono. V tom-
to popisovaném momentu, kdy hráči 
byli bez sebedůvěry, jsem požádal 
jednoho z hráčů, aby mi uvolnil mís-
to vedle sebe na lavici a sedl jsem si 
k nim. Byl jsem taktéž smutný jako 
hráči, ale řekl jsem jim, aby udělali 
v dalším poločase něco neobvyklého, 
nečekaného, abychom vzali titul FC 
Barceloně a přidal jsem svůj slogan: 
„Jděte na hřiště a hrajte tak, jak tré-
nujete.“ To bylo vše. Nic jiného jsem 
jim neřekl. A my jsme se vrátili zpět 
na hřiště, abychom zvítězili, aby-
chom byli korunováni jako šampioni. 

Byli mezi hráči, které jste kou-
čoval, někteří, kteří vyčnívali? 

Nejlepší hráč, kterého jsem kdy 
koučoval, byl Brazilec Ronaldo. Byl 
technicky na nejvyšší úrovni v nej-
vyšší rychlosti. Během prvních 30 
metrů dělal s míčem vše v nevyšší 
rychlosti, start, změna směru, za-
stavení… Nebyl nikdy nikdo lepší, 
koho jsem mohl vidět! 

Přijel jste na UEFA Youth Lea-
gue Coaches Forum (Forum koučů 
týmů hrající UEFA Juniorskou ligu). 
V klubech, kde jste působil, byl jste 
schopen prosazovat svoji filosofii  
při vývoji a rozvoji mladých hráčů? 

V každém klubu, ve kterém jsem 
působil, jsem usiloval o to, aby 4 – 5 

hráčů z Akademie klubu mohli tré-
novat s prvním týmem. Někdy jsem 
si pohovořil s tím, který měl zodpo-
vědnost za systém přípravy mladých 
hráčů, abych zjistil, kdo si zaslouží 
trénovat s prvním týmem, jaký mají 
hráči charakter, zda jsou schopni se 
adaptovat atd. 

A co když měli obtíže se adap-
tovat? 

Jestliže se po tréninku s námi 
chovali nevhodně, nebo dokonce 
až arogantně, už jsme je na trénink 
nezvali. Měli potom příležitost si 
uvědomit, že se musí změnit. Co se 
může také přihodit je to, že zjistíte, 
že jeden hráč je připraven pro prv-
ní tým, zatímco jiný by měl odejít 
do jiného klubu, aby získal zkuše-
nosti. Existují mladí hráči, kteří již 
mají vyvinutý charakter, a tedy jdou 
na hřiště beze strachu, trémy, jsou 
ale také jiní, kteří sebevědomí ještě 
nemají. 

Jaké jsou rozdíly vést hráče 
současnosti ve srovnání s hráči 
minulosti? 

Rozdíly jsou obrovské. Hodně 
věcí se musí vzít v úvahu. V tomto 
ohledu vést hráče v minulosti bylo 
snazší. Nebyli žádní agenti, kluby 
si mohly věci řídit samy, zatímco 
dnešní hráči jsou pod vlivem agen-
tů. Existovalo více času na relaxaci. 
Prezidenti klubu dělali svá rozhod-
nutí a manažeři je realizovali. Dnes 
jsou agenti a vlastníci klubů často ze 

zemí s rozdílnou kulturou. Pravidla 
se změnila a to dělá život pro kouče 
obtížnějším.

Kde je pro kouče limit dělat 
kompromisy s vlastními hráči? 

Nikdy jsem neakceptoval kompro-
misy. Tým je pod mou zodpovědnos-
tí, proto potřebujete být silnou osob-
ností. Myslím si, že jestliže chcete jít 
správnou cestou, musíte být čestný, 
ale potřebujete mít také silný charak-
ter a pevně stát na svých základech, 
jestliže chcete jít správnou cestou. 
Jestliže ustupujete hráčům, ukazuje-
te své slabé stránky. Jste posuzován 
podle toho, jak jednáte s top hráči, 
jak jednáte s mladými hráči, jak se 
chováte po vítězných nebo prohra-
ných utkáních, jaké jsou vaše reakce 
atd. Jste konstantně pod podrobným 
zkoumavým pohledem všech, a pro-
to potřebujete být extrémně opatrný 
a připravený. A jednat s top hráči 
i s mladými hráči stejným způsobem. 
V týmu jsme si všichni rovni, jestliže 
chceme vítězit. Jestliže nechceme ví-
tězit, potom se akceptují kompromisy. 

Jak vidíte vývoj hry z technicko- 
taktického hlediska v budoucnu? 

Věřím, že bude v budoucnu více 
taktiky, proto budou muset být pro 
tento způsob hráči připravováni 
na vyšší úrovni, být technicky rych-
lejší, bude se rozšiřovat prostor ješ-
tě více vidět děj na hřišti. Už jsme 
udělali velký posun například na poli 
statistiky, měření tepové frekvence, 

zejména na využívání video techno-
logie, což nám umožňuje více věcí 
vidět, lépe připravovat tým a lépe 
prodávat své myšlenky dále. 

A co herní systém? 
Nevěřím, že je možné hrát jen 

s jedním systémem. Záleží to na tom, 
jaké máte hráče. Vždycky jsem tr-
val na tom, že můžete dělat víno 
jen z hroznů, které máte. Nemůžete 
připravovat šampaňské nebo víno 
z Bordeaux z každého druhu vinné 
révy. Takže se musíte dívat, jaké 
máte k disposici hrozny a rozumět 
tomu. Musíte tedy najít formaci, kte-
rá umožní hráčům nejlepší výkony. 
Manažer musí být schopný porozu-
mět potenciálu svého týmu. 

A nakonec, můžete říci, který je 
nejtěžší krok pro manažera? 

Rozhodnout, kdo bude mezi 
jedenácti hráči na hřišti, kdo bude 
na lavičce a kdo bude čekat na další 
příležitost – to je nejtěžší věc! To je 
však záležitost jen mého rozhodnutí 
a mé vítězné mentality. Kouč musí 
mít odvahu rozhodnout a vybrat. 
Musíte být tedy rozhodný a rozumět 
tomu, že hráč, který je snad připra-
ven jen na 85 procent nebo ne, bude 
lepší než ostatní. A také musíte brát 
do úvahy hráčskou cenu, hodnotu. 
Pokud nerozumíte skutečné hodnotě 
svých hráčů, potom jim nepomůžete 
v jejich dalším rozvoji. 

Z magazínu UEFA direct 
přeložil a upravil Zdeněk Sivek.
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PhDr. Zdeněk Sivek

Nácvik rychlého přesunu do útoku

Do tohoto čísla jsme připra-
vili několik ukázek z ná-
cviku  rychlého  přesunu 

do útoku v  interpretaci Diega Si-

meoneho (Athletico Madrid), Jo-
sého Mourinha (Manchester Uni-
ted) a Pepa Guardioly (Manchester 
City). Osobitý přístup je u každého 

zřejmý, ale záměr je stejný: po zís-
kání míče (po předcházejícím pre-
singu) vždy co nejrychlejší přesun 
do prostoru před pokutové území 

soupeře. Vybrali jsme jen některá 
cvičení, repertoár výše uvedených 
trenérů je samozřejmě daleko širší 
a rozmanitější. 

Cvičení 1

Cvičení 2

Diego Simeone
Cvičení 1
TÉMA
■	Nácvik	rychlého	přesunu	do	útoku	
po	získání	míče.

ORGANIZACE
■	 plocha	35	x	35	metrů,
■	 dva	týmy,
■	 cvičení	vychází	ze	hry	8	(žlutých)	
vs.	4	(červení)	+	6	(červených)	
po	obvodu	plochy.

POSTUP
■	Hra	začíná	přihrávkou	trenéra	
na	žlutý	tým,	začíná	hra	8	vs.	4	
uvnitř	plochy,	jejímž	zadáním	je	
buď	10	přihrávek	bez	přerušení,	
nebo	udržet	míč	po	dobu	8	
sekund.	

■	Úkolem	rudého	týmu	je	získat	
míč	a	postupovat	stejně	jako	žlutý	
tým,	tedy	ve	hře	8	vs.	4	za	pomocí	
svých	spoluhráčů	z	obvodu	
plochy.

■	Hra	se	střídá	co	nejrychleji!	

Cvičení 2
TÉMA
■	Nácvik	rychlého	přesunu	do	útoku	
–	získání	míče	v	křídelním	prostoru.

ORGANIZACE
■	Plocha	35	x	35	metrů,
■	 dva	týmy:	5	bílých,	8	červených	
a	dva	hráči	zelení,	

■	 dva	brankaři.	
POSTUP
■	Brankař	začíná	na	bílého	
spoluhráče	č.5	(je	okamžitě	
napadán	červeným	č.10),

■	 od	hráče	č.	5	přihrávka	na	č.2	(je	
okamžitě	napadán	červeným	č.	7),

■	 odtud	na	bílého	č.	7	do	ohraničené	
plochy	po	straně	hřiště,	kde	
dochází	k	souboji	s	červeným	č.	
22,	který	získává	míč,

■	 začíná	kombinace	mezi	červenými	
uprostřed	plochy	(jež	je	narušovaná	
dvěma	zelenými	hráči),

■	 dále	dle	nákresu	se	zakončením.
VARIANTY
■	Zmenšení	plochy,
■	 hru	začíná	druhý	tým	atd.	
POZNÁMKY
■	Cvičení	má	drilový	charakter,
■	 silný	důraz	na	konstruktivní	
defenzivu	v	osobních	soubojích,

■	 cvičení	probíhá	v	maximálně	
možné	rychlosti	všech	hráčů.

Diego Simeone, José Mourinho, Pep Guardiola

VARIANTY
■	Zásadně	se	hraje	
na	jeden	dotek!

■	 Střídání	počtu	hráčů	
u	týmů	uprostřed	
plochy.	

POZNÁMKA
■	Cvičení	má	drilový	charakter,
■	 v	osobních	soubojích	silný	důraz
na	konstruktivní	defenzivu,

■	 rychlost	ovlivňuje	trenér,
jež	má	k	dispozici	zásobu	míčů.

14

zkušenosti ze zahraničí – tréninková praxe

2/2017



Cvičení 3

Cvičení 3
TÉMA
■	Nácvik	rychlého	přechodu	
do	útoku.

ORGANIZACE
■	Plocha	45	x	20	m,
■	 rozdělena	na	dvě	zóny	15	x	20	m,

■	 prostřední	zóna	je	libovolně	
velká,

■	 v	první	zóně	hrají	4	žlutí	vs.	2	bílí,
■	 ve	střední	zóně	2	červení,	
■	 totéž	obráceně	v	druhé	zóně	–	
4	bílí	vs.	2	žlutí,	po	stranách	
plochy	4	červení.

POSTUP
■	Hra	začíná	rychlou	kombinací	
najednou	v	obou	zónách	dle	
nákresu,

■	 poslední	přihrávka	je	diagonála	
na	červeného	hráče	v	postraním	
prostoru.

VARIANTY
■	Změna	stran,	počtu	hráčů,
■	 zmenšení/zvětšení	plochy	zón.
POZNÁMKY
■	Hra	má	drilový	charakter,
■	 hra	jen	na	jeden	dotek,
■	maximální	možné	tempo.

José Mourinho
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Cvičení 4

Cvičení 5

Cvičení 6

Přeloženo a upraveno ze zahraničních materiálů

Několik málo ukázek z nácviku rychlého přechodu do útoku 
může jen z části naznačit,  jakou pozornost věnují přední světoví 
trenérští protagonisté výše uvedenému tématu ve své každodenní 
praxi. V každém případě  je  také potřebné poznamenat, že výše 
uvedená cvičení jsou odrazem reálných herních situací v soutěžních 
utkáních, tedy modelují to, s čím se hráči ve hře již setkali anebo 
stále setkávají. Proto je nutné tyto herní situace neustále nacvičovat, 
to znamená zdokonalovat.

Závěr

Cvičení 4
TÉMA
■	Nácvik	rychlého	přechodu	do	útoku.
ORGANIZACE
■	Plocha	30	x	30	m,	dva	brankáři,	dva	nahrávači,	
čtyři	vytyčovací	tyče	dle	nákresu.

POSTUP
■	Hra	5	vs.	5,
■	 začíná	pravá	strana	výhozem	brankaře	
na	modrého	č.	1,	v	tom	momentu	modrý	č.	2	
obíhá	vytyčovací	tyč,	vrací	se	do	původní	polohy,	
přebírá	míč,	podstupuje	vítězný	souboj	s	bílým	
č.	3	a	střílí	na	branku.

■	Na	levé	straně	další	nahrávač	začíná	další	kom-
binaci	přihrávkou	na	bílého	č.	5,	v	tom	momentu	
modrý	č.	4	obíhá	vytyčovací	tyč	a	stíhá	bílého	č.	4.

■	Modrý	č.	3	nabíhá	do	osobního	souboje	s	bílým	
č.	4,	který	vyhrává	osobní	souboj,	přihrává	
před	branku,	kam	nabíhá	spoluhráč	č.	2,	který	
zakončuje.

■	Vše	na	jeden	dotek!	
■	Cvičení	rychle	začíná	znovu.	
VARIANTY
■	Měníme	strany,	měníme	funkce	hráčů,
■	 zkracujeme/prodlužujeme	plochu,
■	 začínáme	na	obou	stranách	najednou.
POZNÁMKA
■	Cvičení	má	drilový	charakter,	maximální	tempo.

Pep Guardiola
Cvičení 5
TÉMA
■	Rychlý	přechod	do	útoku	
ORGANIZACE
■	Polovina	hrací	plochy,	plocha	rozdělena	na	tři	
zóny,	hra	5	vs.	4,	nahrávač,	brankář.

POSTUP
■	Levá	strana:	začíná	červený	nahrávač	
na	spoluhráče	16	a	poté	dle	nákresu.

■	V	první	zóně	hra	3	vs.	2,	v	druhé	zóně	2	vs.	2.
■	Hráči	mohou	hrát	dle	nákresu	jen	ve	své	zóně.
■	 Pravá	strana:	dtto,	jen	přihrávka	do	střední	zóny	
„za	obránce“.

VARIANTY
■	Střídání	stran,
■	 střídání	pozic	hráčů	atd.
POZNÁMKY
■	 Jeden	dotek,	maximální	tempo,	
drilový	charakter	cvičení.

Cvičení 6
TÉMA
■	Rychlý	přechod	do	útoku	ze	střední	zóny.
ORGANIZACE
■	Hra	10	vs.	10	+	brankář,	dvě	třetiny	hřiště	
rozdělené	do	tří	zón,	hráči	rozděleni	
do	jednotlivých	zón.

POSTUP
■	Hra	začíná	nahrávačem	přihrávkou	do	první	zóny,	
kde	se	hraje	3	vs.	2.

■	Odtud	tým,	který	získá	míč,	přihrává	do	další	
zóny,	kde	pokračuje	minihra	2	vs.	2.

■	Tým,	jež	získá	míč,	zakončuje	střelbou.
VARIANTY
■	Střídání	pozic	hráčů,
■	 střídání	stran	plochy,
■	 zkracování	plochy	atd.	
POZNÁMKY
■	Maximální	tempo,	jeden	dotek.

Pohyb bez míče
Přihrávka

Vedení míče

Střelba

Legenda
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Co říkáte na hojné trenérské rošády 
v českém profesionálním fotbale 
v průběhu sezóny?

„Vidím to stejně, nebo podobně, jako větši-
na našeho fotbalového národa. Jak se říká, když 
je něčeho moc, tak je toho až příliš. Těch změn 
na trenérských postech je u nás opravdu zbyteč-
ně mnoho, a to neprospívá nikomu. Jasně, profe-
se fotbalového trenéra je všude velmi náročným 
a také velmi rizikovým povoláním. Vždy je to 
takový tanec na minovém poli. Budování, ve-
dení a koučování fotbalového týmu jsou vždy 
a všude spojeny s velkým stresem, zodpověd-
ností, nutností se rychle rozhodovat v neustá-
le se měnících podmínkách. Trenéři se musejí 
obětovat svému zaměstnání skoro non-stop, bez 
ohledu na víkendy, svátky apod. Ta mediální 
masáž je někdy až skoro traumatizující, zvláš-
tě když se většímu a slavnějšímu klubu nedaří. 
Pak je trenér často tím pověstným prvním nebo 
jediným terčem a hromosvodem.“ 

A následuje jeho výměna. Co je na tom 
specificky českého? 
„České specifikum je v českém mixu příčin, 

důsledků a souvislostí, včetně té české „vyčů-
ranosti.“ Když se postupuje jinak v reálu a ji-
nak tzv. na oko. Například už při sjednávání 
smluv, nebo při jejich deformování v době tr-
vání a ukončování, nebo při obcházení před-
pisů, když se zrovna nehodí pro nějaký tzv. 
protekční či chráněný fotbalový klub. Pak se 
hrají všelijaké loutkohry. I když byla přijata 
Konvence UEFA o kvalifikaci a vzdělávání tre-
nérů a závazné normy FAČR, kterými se regu-
luje trenérská profese. Při balení a rozbalování 
trenérských kufrů v českém prostředí hraje, bo-
hužel, negativní roli právě ten poněkud nejed-
notný a asymetrický výklad v přístupech FAČR 
a LFA, když mají objektivně a operativně po-
soudit, zda se v každém jednotlivém klubu plní 
nebo neplní regule o předepsané kvalifikaci 
(licenci) trenérů, kteří v klubu fakticky (nebo 
jen takzvaně pro formu) působí u prvoligového 
týmu. To některé kluby může zvýhodnit a jiné 
zase znevýhodnit, čímž se může i nežádoucím 
způsobem ovlivnit transparentnost a férovost 
celé ligové soutěže.“ 

Nechybí také manažerský odstup při 
hodnocení výsledků práce celého 
realizačního týmu? 
„Když jsem s manažerskou prací začínal, 

tak podobné situace mi staří zkušení šéfové 
dávali jako příklad špatného celoklubového 
vůdcovství. Takové nahrazování či dublování 
jeden druhého pak většinou řetězí další napě-
tí a problémy. Jako kdyby ředitel nemocnice 
vlítnul na operační sál a šéfoval specializo-
vanému operačnímu týmu, nezabýval se pod-
mínkami a fungováním celého oddělení a celé 
nemocnice. Nebo jako kdyby náčelník generál-
ního štábu armády se podílel na terénní opera-
ci jedné bojové jednotky a nebyl na „velíně“ 
celé armády. To ve srovnání se světem pak 
v českém fotbale působí nejen kuriózně, ale až 
tragikomicky.“

 
Co ještě vězí za častými trenérskými 
vyhazovy? 
„Dá se říci, že většinou při předčasném 

ukončení trenérské smlouvy sehrává svou roli 
nikoliv jen jeden jediný důvod či faktor, ale 
zpravidla jde o jakýsi souběh faktorů, příčin-
ných souvislostí a okolností, které se sice se 
svým způsobem podobají jako vejce vejci, nebo 
opakují jako vlny na moři, i když se realizují 
ve zcela rozdílných, konkrétních a originálních 
podmínkách. Při změně trenérů v každém klu-
bu jde o konkrétní a specifický stav konstelační 
a interpersonální chemie, která mezi konkrétní-
mi lidmi existuje v daném čase. Tehdy se pro-
jeví, jaké jsou skutečné hodnoty, cíle, zvyklosti 
a ambice v daném klubu, a to jak ve formálních 
procesech a strukturách, tak v neformálních di-
menzích. A znovu, často jde i o vliv zákulisí, 
včetně vlivu šedých eminencí, které formálně 
v daném klubu přímo vůbec v žádné klubové 
funkci třeba ani nejsou.“

Můžete být konkrétnější? 
„Zdůraznil bych především tři základní as-

pekty, které mají vliv na předčasné odvolání 
trenéra. Zaprvé: sportovní výkonnost mužstva, 
dosahované výsledky a postavení týmu v pr-
voligové tabulce. Někdy také kvalita, způsob, 
systém a styl hry, pokud neodpovídá ambicím 

a tradicím daného klubu, především z hlediska 
hodnocení ze strany majitele a nejvyššího vedení 
klubu či z hlediska většiny fanoušků. Zadruhé: 
ekonomické příčiny a souvislosti, které působí 
přímo i nepřímo, respektive v hlubších a širších 
souvislostech, než si někdy fanoušci myslí.“

To chce vysvětlení. 
„Ekonomicky silnější a slavnější kluby tuto 

svoji sílu a úspěšnou tradici často demonstrují 
i tím, že si trenérské změny mohou dovolit fi-
nančně. Tedy, že mohou silou peněz a slávou 
klubu velmi atraktivně zaplatit trenéra a jeho 
spolupracovníky ve fixní i variabilní složce pe-
něžní odměny. Jsou schopni v průběhu sezóny 
přetáhnout trenéry z jiných klubů. U menších 
a ekonomicky slabších českých prvoligových 
klubů naopak hraje daleko větší roli úspora ná-
kladů, která se promítá do hledání a získávání 
kvalitních, ale přece jen levnějších trenérů, re-
spektive takzvaných volných trenérů, za které 
se jiným klubům nemusí platit žádné odstupné. 
Zato předčasným uvolněním úspěšného tre-
néra do většího a bohatšího klubu mohou zís-
kat nemalé a tolik potřebné prostředky. Právě 
při sjednávání finančních podmínek pro vznik 
a ukončení trenérské smlouvy se zpravidla nej-
více ukazuje finanční, negociační a charaktero-
vá síla smluvních stran. Kompromisní řešení 
bývají logickým vyústěním, zvláště když tre-
néra zastupuje hráčská agentura, která již 
v klubu má, nebo chce mít, své hráče a součas-
ně zastupuje jednoho či druhé trenéra. Vzniká 
tím konflikt zájmů, který bývá pak i zdrojem 
předčasného ukončení spolupráce s dotčeným 
trenérem či omezení spolupráce s agenturou.“

A třetí aspekt? 
„Obchodní, marketingové a PR souvislos-

ti. Zvláště pokud jde o trenéry, kteří se dostali 
do velkého rozporu či různých konfliktů a kolizí 
se svým nejbližším okolím, zejména v realizač-
ním týmu, s hráčským kádrem, s vedením/maji-
telem klubu nebo s většinou fanoušků či médií. 
Pokud přeroste soupeření různých vnitro klubo-
vých frakcí určitou mez, pak negativní energie 
takové situace velmi ohrožuje nikoliv jen sa-
motnou hru a výsledky, ale především celkovou 

Ladislav Valášek k velké fluktuaci 
fotbalových trenérů:

Bez inovací se nelze oBejít
Velká fluktuace v trenérském řemesle je nyní v českém fotbale opravdu velmi 
horké téma. Vedou se polemiky o tom, kdo nejvíce a nejčastěji selhává 
v českých trenérských rošádách – zda samotní trenéři nebo vedení klubů 
či někdo další. Jak to vidí Ladislav Valášek, který se touto problematikou 
zabýval nejen jako exekutivní manažer několika prvoligových klubů 
(FC Viktoria Plzeň, Zlín a Bohemians Praha 1905), ale také jako dlouholetý 
viceprezident Unie českých fotbalových trenérů?
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funkčnost a atmosféru klubu. Nelze se potom 
divit, že některé části či aspekty vzniku a ukon-
čení trenérského kontraktu se nesmí dostat 
do rukou konkurence, médií či jiných subjektů. 
I proto řada aspektů vzájemné spolupráce v tre-
nérské oblasti se označuje za obchodní důvěr-
nost, která se nesmí sdělovat třetím stranám.“ 

Nezdá se vám, že těch akademických 
zdůvodnění je až moc a že by někdy 
stačil obyčejný selský rozum? 
„To určitě. Obyčejný selský rozum je vždy 

užitečný a potřebný, protože uvedený spleti-
tý mix faktorů, vlivů a mezilidských vztahů je 
opravdu velmi rozmanitý, často hodně nepře-
hledný, a především mimořádně emocionální. 
Pak na rozumná, pragmatická a dlouhodobější 
řešení není dostatek odvahy, chutě, času a pro-
storu, zvláště když jak trenéři, tak manažeři 
a majitelé klubu jsou přece také jenom lidmi 
z masa a kostí. Sám jsem ve své manažerské 
roli v takových vypjatých situacích musel jen 
s tím selským rozumem několikrát sáhnout 
k nepopulárním opatřením a s trenérem jed-
nat o předčasném ukončení smlouvy, případně 
i jeho asistentů. Častěji jsem ale spíše působil 
jako preventivní motivátor a léčitel ran na duši, 
často i jako brusič hran a krotitel emocí, a jen 
méně jsem byl pro ultra rychlá, velmi tvrdá 
a nekompromisní řešení. Se získanými zkuše-
nostmi si dovoluji tvrdit, že na nedostatečných 
výsledcích ve sportovní hře a ve výkonnosti 
mužstva mívají větší nebo menší podíl všichni 
účastníci, nejen samotní trenéři. V tomto rela-
tivně objektivním podílu všech však vidím také 
jeden společný znak – návyk požadovat zlep-
šení spíše od druhých, zvláště od podřízených 
a závislých, a nikoliv však od sebe samých. To 
samozřejmě není typické jen pro fotbal, to je 
projev lidské nátury i v jiných oborech a každý 
z nás by mohl uvést celou řadu příkladů.“

Je to také souboj generací, tedy staré 
a nové trenérské školy? 
„Je. To je asi lidský úděl v každé profe-

si a v každé generaci. Je to vždy také otázka 
módnosti. I v trenérském řemesle se prosazují 
moderní profesní trendy. Jasně, když se někte-
ré trendy prosazují úspěšně v zahraničí, proč 
je nenapodobit doma, a pokud možno levně-
ji? Konec konců tak tomu u nás vždycky bylo. 
Ovšem ti nejúspěšnější trenérští bardi v čes-
koslovenském fotbale nezapomínali, že světo-
vá módnost v sobě musí zahrnovat také místní 
specifika, hledání reálné stability, funkcionali-
ty a efektivnosti v konkrétních podmínkách zde 
u nás doma. Protože každé idealizované či ne-
kritické napodobování bylo nejen proti přiro-
zenosti lidské povahy, ale také proti vytváření 
konkurence schopného týmu.“

Takže to chce vyváženost? 
„Vždycky budou trenéři odvážnější a jiní 

zase opatrnější. Bohužel budou asi znovu také 
různí staromilci setrvačných přístupů a vyšla-
paných cest, kteří se přece nenechají zastrašit 
moderními technologiemi, zvláště když jed-
ním z tuzemských specifik jsou bohužel stále 
určité mezery či omezené možnosti pro vyu-
žití nejmodernějších technologií a metod prá-
ce. Nemám nyní na mysli ani tolik samotné 

sbírání a analýzy dat z utkání, ale spíše ty me-
zery v tréninkovém a rozvojovém procesu, 
kde moderní technologie jsou dnes opravdu 
věcí nikoliv jen trenérů, ale i dalších specia-
listů v odděleních sportovní vědy a fotbalové 
metodologie. Práce s čísly je v dnešním mo-
derním fotbale opravdu sofistikovaná, ale bez 
potřebných zkušeností a intuice se stejně nedá 
obejít. Dá se říci, že starý způsob trenérské 
práce a také starý způsob práce s trenéry se 
chýlí ke konci. Nový modernější systém však 
ještě všude nezakořenil, takže jde o takové 
hybridní období.“

Co s tím?
„V této smíšené mezi-etapě, kdy už vznikly 

nové specializace digitálních expertů na tvorbu 
analýzy a využívání dostupných megadat, kdy 
se pro fotbalovou práci už používají například 
také drony, čipy a další technologické novin-
ky, ale kdy současně ještě přežívají staré zvy-
ky a předsudky uvnitř i vně trenérské profese, 
se ukazuje inovačně developerský příspěvek 
hlavního trenéra. Ten v moderním pojetí nemů-
že být jenom trenér a kouč, ale také manažer 
a hlavně opravdový vůdce. Ostatně tak tomu 
bývalo kdysi, když funkce fotbalového trenéra 
vznikla. Tenkrát sice nenavrhoval celou strate-
gii a nezodpovídal za výstavbu a financování 
celého klubu, ale byl vždy u všeho důležitého, 
u všeho podstatného, co se v klubu dělo. Jen 
tak mohl přesvědčit své chlebodárce, že jeho 
výběrem nešlápli vedle. Dnes se na fotbalo-
vém trhu začíná projevovat podobná poptáv-
ka a nabídka. I proto se na místa prvoligových 
trenérů budou více tlačit nejen mladší kvalifi-
kovaní odborníci, ale také zahraniční trenéři, 
kteří dokážou pracovat opravdu jak s velkou 
profesionální odvahou, vášní a zaujatostí, tak 
i s emoční inteligencí a umí kreativním úsilím 
pozvednout nejen sebe a svou kariéru, nýbrž 
celý klub či asociaci.“

Jaké závěry si z toho máme vzít? 
„Každý z nás by si asi měl sáhnout do svě-

domí a nalít si čistého vína. A hlavně, každý 
z nás by se měl podívat pravdě do očí, tedy 
i do očí vlastních. Určitě pak více, a s daleko 
větším nadhledem, si uvědomí nutnost vět-
ší aktivní kreativity, pokory, profesionality 
a zodpovědnosti v týmové spolupráci, v od-
borném i lidském smyslu. S takovou větší po-
korou a s fundovanějším přístupem si pak jak 
trenéři, tak všichni kolem nich uvnitř i vně 
klubu uvědomí, že o své práci i o práci jiných 
mohou mluvit a psát i poněkud jinak, tedy 
lépe, výstižněji a s větším respektem k sobě 
i k lidem kolem sebe.“

Jenže to ne každý svede. 
„Není jednoduché změnit a zlepšit sebe, 

natož celý klub či fotbal, vždyť jsem také 
na vlastní kůži zažil dobré i zlé nejen uvnitř 
jednoho klubu. Opravdu je všude krásné, když 
se ve fotbale vyhrává a převládá veselá pozi-
tivní masová euforie, ale opravdu je také vel-
mi smutné a bolestné, když se prohrává a lidé 
vás, nebo vašeho trenéra, bez znalosti větších 
detailů až nenávistně soudí davovým pokřikem 
„Ven!“ Kdo to nezažil, a kdo v prvoligovém 
klubu lidově řečeno nepadnul na hubu, ten se 

jen těžko vžívá do zájmů a pohledů obou stran. 
Takový člověk jen obtížně chce hledat ono po-
třebné zlepšení v tom širším společenském, 
nikoliv jen v individuálním profesním či klu-
bovém kontextu.“

Co lze ještě doporučit k zamyšlení 
a ke zlepšování všech aktérů, kteří 
ovlivňují práci fotbalových trenérů, 
a především ke zlepšení trenérů 
samotných? 
„Teorie i praxe jak trenérského vzdělávání 

a výchovy trenérů, tak praktický výkon trenér-
ské a manažerské profese vyžadují daleko větší 
orientaci na moderní HRM (Human Resources 
Management), tedy i na efektivnost a přidanou 
hodnotu, respektive také na procesně a struktu-
rálně-funkcionální obsah determinující trenér-
sko-manažerskou práci ve vrcholovém fotbale, 
která začíná již procesem výběru konkrétního 
trenéra, manažera či jiného specialisty v reali-
začním týmu a v celém klubu.“

Jak vybírat správné trenéry?
„I zde platí, že řetěz je tak silný, jako nej-

slabší článek, takže pozornost vyžaduje kaž-
dý z článků celého procesu. Bohužel již 
v úvodní fázi vytipování, sledování a výbě-
ru trenéra bývá v českém fotbale řada chyb 
a nedorozumění.“

Jakých?
„Nejenže české kluby většinou nemají ucele-

né a komplexní strategické a taktické a operač-
ní koncepce způsobu výběru hlavního trenéra 
a sestavení realizačního týmu, ale často až ne-
přiměřeně moc improvizují nebo se dokonce 
na poslední chvíli unáhlují či zmatkují. Faktor 
času, velké emoce a individuální egoismus, 
zvláště v krizových situacích, pak převládne 
a nejméně špatné řešení pak bývá spíše zále-
žitostí intuice a osobních kontaktů zkušených 
borců v klubu či v jeho okolí, než opravdu ra-
cionálně zdůvodněné, připravené a podložené 
rozhodnutí vedení klubu.“

Podobně nekomplexní bývá přístup 
i při vyjednávání obsahu a podmínek 
trenérské smlouvy?
„Ano, většinou se používají zaběhnuté vzo-

rové smlouvy a někdy se mění pouze nacionále 
trenéra, výše či způsob finančního odměňování 
nebo délka smlouvy, případně jen délka výpo-
vědní lhůty.“

Což nestačí? 
„Hlavní trenér potřebuje k naplnění své 

funkce, k prosazení své kvalifikace a svých 
zkušeností, jakož i ke zvládnutí vůdcovské 
role upravit ve smlouvě nejen výkon rutinních 
činností, ale právě i těch strategických a rizi-
kových. Bohužel, ta nerutinní část práce hlav-
ního trenéra nebývá v česku vůbec předmětem 
smluvní úpravy. A potom platí rčení: Pozdě by-
cha honiti. Bohužel v trenérských smlouvách 
v Česku nebývají třeba upraveny kvalitativní pa-
rametry a dlouhodobější horizonty dotýkající se 
strategie klubu, tedy i skautingu, tréninkového 
procesu, transferové politiky či mezinárodních 
kontaktů. Naopak, občas bývá upravena finanč-
ní participace trenéra a sportovního ředitele 
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na mimořádném bonusu či prémii, která se ne-
týká vedeného týmu a dosahovaných týmových 
výsledků, ale souvisí s transakcemi klubu 
na transferovém trhu. Někdy jde o nemalé fi-
nanční prostředky, třeba v případě velmi lukra-
tivního přestupu hráče.“

Co ještě v trenérských smlouvách 
schází? 
„Nebývá v nich příliš rozpracován způ-

sob kontroly a hodnocení práce trenéra a jím 
vedeného realizačního týmu. Hodnocení do-
sahovaných výsledků se většinou reduku-
je na postavení v tabulce. Právě chyby už 
v těchto prvních fázích spolupráce mezi klu-
bem a trenérem se pak dříve či později pro-
jeví a stávají se zárodkem zbytečného napětí, 
kolizí a konfliktů, které vedou nikoliv k růstu 
a rozvoji klubu, ale k předčasnému ukončení 
spolupráce s trenérem.“

Jak se díváte na zavedení výstupních 
klauzulí? 
„Jejich zavedení je módním, ale i poměrně 

velkým nešvarem. Souvisejí s tím rostoucí částky 
při vyplacení odstupného za předčasné ukonče-
ní trenérovy smlouvy, o kterého je zájem v jiném 
klubu či u reprezentace. Je třeba však také zdůraz-
nit, že zvláště pro menší kluby může být odstup-
né za uvolněného trenéra významnou položkou 
rozpočtu a pro větší kluby naopak zaplacení od-
stupného za trenéra bývá projevem demonstrace 
ambicí, síly a prestiže na fotbalovém trhu.

V průběhu trenérského kontraktu 
se také ukáže, jak promyšlené byly 
kroky k sestavení a fungování celého 
realizačního týmu. To bývá v Česku 
také velký oříšek, že? 
„Prakticky všude při odchodu jednoho a pří-

chodu druhého trenéra jde o promíchávání sta-
rých a nových lidí, kteří pracují v realizačním 
týmu a v nejbližším okolí týmu ve vertikálním 
i horizontálním smyslu. Nový trenér si zpravidla 
v českých podmínkách s sebou přivádí jednoho 
až tři nové lidi – svého prvního asistenta, trenéra 
brankářů a někdy kondičního trenéra či fyziotera-
peuta apod. Podobně, když předčasně odcházející 
trenér končí, odchází s ním zpravidla také osoby 
jím přivedené. Rozhodně v českých podmínkách 
při trenérských rošádách nedochází k migraci ce-
lých trenérských štábů, jak tomu bývá u největ-
ších zahraničních klubů, ale i tam část místních 

zkušených specialistů zůstává, aby se zachovala 
klubová technicko-provozní kontinuita.“

Co je v tomhle směru největší kumšt? 
„Schopnost se rychle přizpůsobit a umě-

ní dlouhodobě týmově souznít a kooperovat 
na cestě přes překážky v nových podmínkách je 
zcela zásadní dovedností. Bohužel však nebý-
vá tou oblastí, které se věnuje potřebná a vel-
mi detailní pozornost, takže se pak hodně hraje 
na náhodu v rámci metody pokus - omyl. O to 
rychleji pak přichází deziluze a výbuchy ne-
spokojenosti, které často akcelerují lidské sklo-
ny k pomlouvání a intrikaření. A to především 
tam, kde jsou jednotlivci, kteří se vezou nebo 
jak chameleóni sice ukazují vnější loajalitu, ale 
ve skutečnosti to bývají jen ti kývači, kteří pak 
bez skrupulí odkývají nástupci předčasně odvo-
laného trenéra třeba úplný opak.“

Souhlasíte, že v prvoligových klubech 
stále pokulhává umění vychovat vlastní 
trenéry a sestavit skutečně efektivní 
realizační týmy? 
„Je to velký problém. Tato oblast bývá jed-

nou z nejméně propracovaných a v mnoha klu-
bech se raději pěstuje politika strkání hlavy 
do písku. A to ještě nemluvím, o mistrech ovlá-
dajících všelijaké zákulisní osočování, dolézá-
ní a podlézání, kterým si buď chrání své vlastní 
přežití, nebo naopak vynášením informací z tre-
nérské a hráčské šatny pak tiše a skrytě podře-
závají větev, na které sedí hlavní trenér a jeho 
spojenci. Jde také o to, že stopy a plody trenér-
ské práce nebývají jen ty viditelné na hřišti, ale 
také ty neviditelné v útrobách stadionů, a přede-
vším ty nehmatatelné v hlavách lidí v celém klu-
bu. Samozřejmě také v hlavách vedení, kolegů, 
zaměstnanců, fanoušků a médií. Zkrátka, v ži-
votě klubu a v rámci působení trenérů u prvoli-
gového mužstva nejde jen o vítězství a porážky 
na hřišti, o postavení v tabulce, i když je to ta 
nejviditelnější a nejdůležitější špička ledovce.“ 

To vše má svůj viditelný či neviditelný 
vliv jak na „námluvy“ s potenciálními 
trenéry, tak na způsoby „rozvodů“ 
a rozchodů při předčasném odvolávání 
trenérů. 
„Samozřejmě. O to více musíme všichni 

ve vrcholovém fotbale opravdu věnovat větší po-
zornost procesní a celkové komplexnosti, struktu-
rovanosti a funkcionality trenérsko-manažerské 

problematiky, tedy také obsahu a rozsahu smluv 
o spolupráci při výkonu funkce trenéra, včet-
ně klauzulí o výpovědní lhůtě a jiných formách 
předčasného ukončení práce v průběhu rozehrané 
soutěže. Zkrátka, bez zlepšení a inovací se nejde 
obejít ani v českém fotbale“. 

Co to obnáší? 
„Aktualizace a inovace vyžaduje systém 

vzdělávání a sebevzdělávání, kariérní plány 
osobního rozvoje, způsob práce s juniorkou či 
rezervním týmem, s mládeží ve vlastní klubové 
akademii, ve skautingu, ve spolupráci s jinými 
kluby v tuzemsku či v zahraničí, v sounáležitos-
ti s fanoušky a sponzory, komunikace s médii, 
s regulačními orgány a reprezentačními trené-
ry, spolupráce s městem a krajem, komunikace 
s veřejností vůbec. Pokud některé z uvedených 
aspektů ligový klub či ligový trenér s potřebnou 
profesionalitou a lidskou pokorou nerespektuje, 
v širším měřítku se to vymstí celému českému 
fotbalu.“

Proto musí být v zájmu nás všech, 
abychom se co nejvíce vyvarovali 
lidské neserióznosti, profesní 
pohodlnosti, povrchnosti, krátkodobosti 
a nekomplexnosti. 
„Přesně tak! Pokud podobným způsobem 

budou ve vztahu k problematice fotbalových 
trenérů postupovat nejen fotbalové kluby, ale 
také média, řídící asociace, profesní organizace 
a vzdělávací instituce, může se i v českém fot-
bale začít blýskat na lepší časy. Jistě by se pak 
mohlo častěji diskutovat o využití některých za-
hraničních trenérů v našich prvoligových klu-
bech či u reprezentačních výběrů, i když ani 
v renomovaných zahraničních trenérech nejde 
spatřovat nějaký zázračný a kouzelný „všelék,“ 
kterým by se mohly odstranit všechny neduhy 
v naší trenérsko-manažerské práci. Nelze ale 
zapomínat, že velmi důležité a v podstatě ne-
nahraditelné podněty pro nejlepší praxi i v tre-
nérsko-manažerské oblasti musí naši trenéři 
a manažeři získávat přímým kontaktem se za-
hraničím, a to nejen v herní a koučovské kon-
frontaci při mezinárodních utkáních, ale také 
formou různých stáží a studijních pobytů, účas-
tí na mezinárodních eventech, konferencích, 
workshopech. To však vyžaduje lepší znalosti 
cizích jazyků, což bývá u mnoha českých trené-
rů a manažerů také velkým problémem.“

pavel hartman

19

profesionální fotbal

2/2017

Nabízíme dokoupení všech jednotlivých elektronických čísel, která vyšla v letech 
2013, 2014, 2015 a 2016. Jednotná cena se slevou je 30 Kč / 1 kus. Rovněž tak si 
můžete zakoupit i všechna čísla vydaná v každém jednotlivém roce a to za cenu:

Pro doplnění 
vašeho archivu 
nabízíme dokoupení 
tištěných časopisů 
Fotbal a trénink z našich 
skladových zásob 
za jednotnou zlevněnou 
cenu 25 Kč / 1 kus.

AktuáLně nAbízí

G.D.K. Sport M., Londýnská 25, 120 00 Praha 2, tel: 222 513 569, g.d.k.sport-m@volny.cz

Vaši objednávku prosíme zaslat přímo 
na e-mail: casopis-fat@volny.cz. 
Potřebné podklady k platbě vám 
zašleme zpět na váš e-mail. 

Ročník Nabízená čísla
2004 3
2005 3, 4
2006 2, 3
2007 3
2008 1, 2, 3, 4
2009 2, 3, 4
2010 1, 2, 3, 4
2011 1, 2, 3, 4
2012 1, 2, 3, 4

Celý rok 2016  110 Kč 
Celý rok 2015  100 Kč
Celý rok 2014  90 Kč
Celý rok 2013 80 Kč



Mnozí trenéři, při konstrukci svých dlouhodobých tréninkových 
plánů, neustále přemýšlí o tom, co může efektivně napomoci 
zvýšit tělesnou výkonnost svých svěřenců. Nejčastěji se jedná 

o tréninkové formy a tréninkové metody, ale i edukační metody, které 
jsou citlivě zakomponovány do roční periodizace. Tohle všechno je ještě 
doplněno o podpůrné, ale nezbytné prostředky ve formě: kvalitní výživy, 
efektivního kompenzačního cvičení a kvalitního spánku. Nicméně, i přes 
velmi významnou snahu ve výše vyjmenovaných aktivitách se zapomíná 
na to, co spojuje hráče s míčem a s terénem, a to je fotbalová obuv a stél-
ka uvnitř této obuvi a jejich kvalitativní úroveň. 

Fotbalová obuv a stélky podléhají technologickému vývoji a pryč jsou 
doby, kdy byly „kopačky tvrdé, tuhé a těžké“ s omezenou možností citu pro 
míč. Kopačky současně také ovlivňují moderní trendy – barva, tvar, hmot-
nost, ohebnost a materiál špuntů. Na co ovšem výrobci fotbalové obuvi abso-
lutně zapomínají je technologický progres v oblasti funkčnosti „stélky“. 
Vědním oborem, který se specializuje na tuto oblast je podiatrie, ve světě 
velmi rozšířená specializace, jejímž jediným cílem je nejen zlepšit pohybový 
výkon. V České republice je podiatrů-expertů skutečně jen několik. 

Výrobci fotbalové obuvi velmi často nerespektují základní požadavek 
na konstrukci kopačky a stélky v tom smyslu, že musí co nejvíce odpoví-
dat anatomickému tvaru nohy a maximálně podporovat senzibilitu chodi-
dla, která je základem senzomotoriky. 

Zvlášť citlivě pak musí být tvarována přední část obuvi, určená pro 
uložení prstů. Nevhodná konstrukce je nejčastěji spojována s tím, že 
kopačka je úzká a navíc s minimální absorpcí nárazů při deceleraci/
zpomalování, což mění značně biomechaniku běhu. Celá situace je ješ-
tě navíc komplikována, pokud je u hráče přítomna příčně nebo podél-
ně plochá noha. Při dlouhodobém používání této obuvi s nízkou kvalitou 
stélky nastává porucha senzomotoriky, které vyvrcholí obtížemi na po-
hybovém systému např. zvýšený výskyt bolestí chodidla, paty, Achillovy 
šlachy, křečí v lýtkovém svalstvu a hamstringů a bolestí páteře s vadným 
držením těla. Samozřejmě, je možné pozorovat také poruchu pohybových 
stereotypů, ve smyslu chabé koordinace pohybu při běhu-letová fáze krat-
ší, došlap převážně na špičku a nevýbušný odraz. Celá kultura pohybu 
je významně narušená. Navíc, hráči si stěžují, že velmi silně cítí špunty 
kopačky, které zamezují komfortnímu pohybu, a to jak na přírodní tak 
i umělé trávě. Výsledkem je, že se hráči pohybují v nízkých intenzitách. 
Dlouhodobé zatěžování tzn., každý den po dobu několika let u většiny 
hráčů skončí výše vyjmenovanými zdravotními komplikacemi, které za-
čínají bolestí, otlaky, puchýři a končí neefektivní biomechanikou pohy-
bu. To přispívá k tomu, že hráč méně naběhá ve vysokých rychlostech 
a sprintu, které jsou zásadní pro rozhodující akce v utkání! 

V této souvislosti musíme navíc, konstatovat, že 30–50 % hráčů SpSM 
a SCM v ČR trpí v souvislosti s nekvalitní obuví a funkcí stélek „příčně 
nebo podélně plochou nohou = ztráta pevnosti vaziva, pokles nožní 
klenby a rozšíření přednoží“ s charakteristickými bolestmi a to nejen 
v oblasti chodidla, ale také lýtkového svalstva atd. Společně s již zmí-
něnou nízkou efektivitou biomechaniky pohybu naběhají hráči celkově 
menší vzdálenost v utkání a navíc v nižších intenzitách. 

To, co by mělo zvýšit funkčnost kopačky, je stélka, která je umístěna 
uvnitř obuvi. Její funkce spočívá v tom, že „udržuje optimální tvar odpo-
vídající částí těla s cílem optimalizovat rozložení zatížení chodidla a ná-
sledně senzomotoriku“. Stélka tak vyrovnává drobná postižení chodidel 
nohou a napomáhá vykompenzovat vadné držení těla, odlehčit bolestivým 

místům a hlavně zlepšit biomechaniku pohybu. Na trhu jsou k dispozici tzv. 
gelové stélky, nicméně ty postrádají funkčnost ve smyslu centrace a zvýše-
né flexibility kloubů a úlevy od bolestí pohybového systému.

Velmi zjednodušeně řečeno – funkce stélky z pohledu biomechaniky 
pohybu zajišťuje: 
1) Zvýšenou pohyblivost v I. metatarzofalangeálním kloubu (obrá-

zek 1 – červeně v modrém kroužku). Tento kloub umožňuje odraz 
(konečná fáze výbušnosti pohybu). Hráč se z něj téměř vůbec neodrá-
ží, když stélka postrádá funkčnost.

jaké jsou efekty fotBalové oBuvi 
a funkčnosti stélek na pohyBový výkon 
nejen mladých fotBalistů?

Pavel Frýbort, Ph.D 
technický ředitel Bahrajnské fotbalové asociace a šéftrenér mládežnických reprezentací

obrázek 1. 
i. metatarzofalangeální kloub. 

funkčnost tohoto kloubu spolurozhoduje o výbušnosti pohybu. 

obrázek 2a. 
optimální funkčnost (centrace) subtalárního kloubu umožňuje 

centraci všech ostatních velkých kloubů v těle bez přetěžování 
vaziva, šlach a ztráty elasticity svalů.

obrázek 2b. hyperpronace a hypersupinace jako následek decentrace subtalárního kloubu. 
výsledkem je přetěžování kloubů, šlach a ztráta elasticity svalů.

2) Stabilizaci (centraci, neutrální postavení) v subtalárním kloubu 
(Obrázek 2a). Tento kloub umožňuje optimální přenos sil do vyšších 
segmentů, tzn. do hlezenního, kolenního, kyčelního kloubu a kloubů pá-
teře, pokud je v tzv. neutrálním postavení. Jestliže je přítomna porucha 
v biomechanice pohybu tzn. stélka je nefunkční, tak příčinou může být 
decentrace v subtalárním kloubu. Projevem je hyperpronace nebo hyper-
supinace (Obrázek 2b). Následně jsou nejen velké klouby přetěžované 
v určitých místech, což se projeví postupem času sníženou elasticitou 
svalů a sníženou schopností uchovávat elastickou energii ve šlachách. 
Výsledkem je tedy energeticky náročný a převážně pomalý běh.
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3) Podporu funkci svalů podélné a příčné klenby ve smyslu „ener-
geticky úsporné pružiny“. I zde stélka plní roli „podporovatele nož-
ní klenby“ tak aby co nejvíce byly svaly v oblasti chodidla flexibilní, 
s možností tlumit nárazy, uchovávat elastickou energii a zachovat nebo 
snižovat energetické/metabolické nároky běhu (Obrázek 3). V případě 
plochých nohou nebo porušení senzomotoriky nevhodnou obuví a ne-
kvalitní stélkou, je pohyb energeticky náročný s menší překonanou 
vzdáleností v utkání společně s menším počtem sprintů. 

obrázek 4. aktuální a nefunkční stav stélek od různých výrobců fotbalové obuvi u hráčů v spsm a scm.

obrázek 5. konstrukce stélky „Bootmatetsi®“.

lékařů a sportovních lékařů. Někteří tito specialisté dokážou vhodně indi-
kovat ortopedické stélky, které hráč v mnoha případech taktéž potřebuje. Je 
nutné ovšem velmi dobře diagnostikovat poruchu na pohybovém systému 
a podle toho zvolit určitý typ stélky. Pokud se dobře indikuje stélka, pak je 
úspěšnost léčby cca 90%. Za posledních 20 let toto odvětví prodělalo obrov-
ský technologický progres, který v ČR nebyl dostatečně zachycen. Velmi 
ceněné jsou stélky v USA, Austrálii a Západní Evropě. V Česku se bohužel 
stále díváme na stélky „přes prsty“, protože je máme zachovány v paměti 
z dob socialismu jako tvrdé, designově podprůměrné a bolestivé prostředky 
k úpravě plochonoží v dětství nebo z negativní zkušenosti s některými pra-
covníky, kteří špatně indikují stélku, tedy je nefunkční vzhledem k diagnóze. 
Nejnovější technologie stélek nabízejí rychlou aplikaci bez frézování, lepení, 
broušení a dalších časově náročných úprav jako např. otisky, formy a výlisky 
chodidla, tak jak tomu bylo ještě v nedávné minulosti. 

Co tedy konkrétně můžeme hráčům doporučit, aby se při pohybu 
cítili komfortněji a aby naběhali více metrů v utkání? V minulých letech 
byla v Bostonu (USA) vyvinuta a uvedena na trh stélka „Bootmatetsi®“ – 
obrázek 5 a obrázek 6. Autorem konstrukce je lékař Howard Dananberg, 
který je ve světě velmi uznávaný podiatr. Reagoval tím na nevyhovující si-
tuaci, která vycházela nejen ze zdravotního stavu samotných pacientů a to 
nejen fotbalistů. Cílem jeho snah bylo zkonstruovat takovou stélku, která 
zajistí maximální funkčnost, tzn. naplnění bodu č. 1 – 4 (viz výše). Tato 
stélka je určena pro fotbal, softball, kriket, ragby a také do atletické obuvi/
treter. Jedná se o tzv. intermitentní (start-stop sporty) tedy o sporty, kde jsou 
na obuvi připevněny špunty, kolíky a hřeby. V minulosti bylo provedeno ně-
kolik výzkumů v zahraničí (fotbalová reprezentace Dánska, fotbalové aka-
demie v Anglii, Walesu a USA) a poslední také v ČR v klubech se statusem 
SpSM a SCM, jež pozorovaly efekty „Bootmatetsi®“.

obrázek 3. optimální funkčnost podélné a příčné 
klenby, jejichž funkcí je uchování a produkce 

elastické energie. 

4) Zlepšení vnímání komfortu při běhu samotném – úlevu od bolestí. 
Hráč tedy vesměs necítí nepříjemný tlak nejen v oblasti chodidla a zá-
roveň je snížena bolestivost v oblasti lýtkového svalstva a bolestí zad. 

Bohužel, i zde musíme konstatovat, že kvalita stélek v kopačkách dosta-
tečně nenaplňuje ani jeden ze čtyř bodů. Důkazem je (obrázek 4) svědčící 
o ztrátě funkčnosti stélek, kterým je věnována při konstrukci obuvi ve vý-
robě minimální nebo žádná technologická pozornost. Na obrázku 4 jsou 
zobrazeny stélky s dobou používání 1-3 měsíce (převážně se jedná o jakýsi 
měkčený molitan s textilem na povrchu). Možná znáte skutečnost, že vý-
robní cena kopačky je cca 10–15 % než ta, kterou konečný zákazník zaplatí. 
U velké části kopaček, jež jsou na trhu, platí, že skutečná výrobní cena je 
100–200 Kč, např. při ceně 4000 Kč pro koncového zákazníka. Otázkou je, 
co lze očekávat od sportovní obuvi s výrobní cenou 200 Kč a co lze oče-
kávat od stélky uvnitř této boty. Bohužel, tato obchodní mašinérie celko-
vě rozhodně neprospívá pohybovému systému fotbalistů. Vyplývá to nejen 
z výpovědi téměř všech hráčů, kteří trénují na UMT nebo přírodní trávě 
a stěžují si, že je bolí chodidla, paty, svalstvo lýtek, Achillova šlacha, spodní 
část zad (bederní páteř) a velmi často cítí také bolest mezi lopatkami. 

Velmi nízká kvalita stélek v kopačkách minimálně absorbuje nárazy 
při chůzi a běhu. Navíc dlouhodobým (kumulované tréninky) a opako-
vaným neadekvátním tlakem ocelových kolíků a tvrzených gumových 
špuntů se zvyšuje nocicepce (bolest) v oblasti chodidla, což způsobuje 
decentraci v subtalárním kloubu a omezenou plantární flexi v 1. me-
tatarzofalangeálním kloubu. Toto je příčinou vadného držení těla, 
sníženého svalového výkonu zejména v akcelaraci, deceleraci, celko-
vé uběhnuté vzdálenosti a sníženého počtu úseků ve sprintu. Celkově 
se tedy jedná o poruchu koordinace pohybu ve smyslu řízení motoriky 
v centrálním nervovém systém (CNS). CNS dostává špatné informace 
z kloubů, šlach a svalů a to nejen chodidla. Pak tyto špatné informa-
ce vyhodnocuje, takže zpětně CNS podává špatná rozhodnutí o poloze 
v kloubech a napětí ve svalech a šlachách.

Jak tedy můžeme pomoci hráčům, my trenéři? Znalostí, že existují speci-
ální stélky do fotbalové obuvi, které v plné míře splňují body č. 1 – 4. Tyto 
stélky nevyrábí přední výrobci fotbalové obuvi, protože by se fotbalová obuv 
stala neprodejnou, z důvodu vysoké ceny. I zde platí, že existuje kvalitativ-
ní rozdíl mezi stélkami a některé nevyhovují. Velmi ochotně by vám měli 
pomoci podiatři, rekrutovaní z řad fyzioterapeutů, ortopedů, rehabilitačních 

Co tedy konkrétně přináší stélka „Bootmatetsi®“ a jaké jsou poznat-
ky z výzkumů? Hráči byli v rámci studie nezávisle měřeni v pohybovém 
výkonu v YoYo IR1 testu, velikosti srdeční frekvence, vnímání pocitu 
komfortu při běhu. A výsledky jsou velmi pozitivní ve všech měřených 
parametrech (tabulka 1). 

Sledovaná 
proměnná

Hodnoty před 
aplikací stélek 
Bootmatetsi®

Hodnoty 
po aplikaci stélek 

Bootmatetsi®
Účinnost stélky 
Bootmatetsi®

YoYo IR1 testu 1080 m 1611 m Zvýšení výkonu 
o 33 % (531 m)

Velikost srdeční 
frekvence 178 172

Snížení reakce SF 
na zatížení 
o 6 tepů/min

Vnímání pocitu 
komfortu při běhu Zvýšení komfortu pohybu o 34 % u 80 % hráčů

obrázek 6. konstrukce stélky „Bootmatetsi®“.
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Z výsledků (tabulka 1) je zřejmé, že stélky „Bootmatetsi®“ jsou nezbyt-
ným doplňkem do fotbalové obuvi a významně zlepšují biomechaniku 
pohybu. 

A jaké máme fakta k tomuto tvrzení? Sledované efekty byly pozoro-
vány na základě administrace YoYo IR1 intermitentního testu se stélkami 
od originálního výrobce a následně tento test hráči absolvovali se stél-
kami Bootmatetsi®. Z výsledku (tabulka 1) je patrné, že hráči překonali 
se stélkami „Bootmatetsi®“ větší vzdálenost 1611 m vs. 1080 m (zlepše-
ní o 30 %). A navíc, toto zlepšení bylo doprovázeno vyšším komfortem 
samotného běhu (o 50 %) u 85 % hráčů, i když se jedná o test do vita 
maxima. A dále, reakce na zatížení v podobě křivky srdeční frekvence 
byla nižší při současném zvýšení pohybového výkonu. Na základě prak-
tických výsledků lze tvrdit, že tyto stélky zvyšují efektivitu běhu a běh je 
tudíž méně energeticky náročný při zvýšení pohybového výkonu a kom-
fortu. Bootmatetsi® tak efektivně nahradí originální stélky, které postrá-
dají funkčnost (obrázek 4). Pořizovací náklady jsou velmi příznivé pro 
všechny hráče a rodiče. Stélky „Bootmatetsi®“ lze koupit ve vybraných 
sportovních prodejnách a na internetu za cenu mezi 600–700 Kč, odkaz 
a kontakt: http://vasylimedical.medfeet.cz/ Připomínáme, že gelové stél-
ky popř. jiná druh stélky nemusí přinést výše zmíněné efekty. 

Závěry k funkci stélky Bootmatetsi® a její praktické využitelnosti 
v porovnání se stélkami od výrobce fotbalové obuvi

Podporuje funkci podélné a příčné nohy (efektivnější absorpce nárazů, 
zvýšené uchování a následná vyšší produkce elastické energie při běhu) 
v porovnání se stélkami od výrobce fotbalové obuvi.

Významně zvyšuje efektivitu běhu, a to zejména ve fázi akcelerace 
a decelerace (optimální stabilizace subtalárního kloubu resp. stabilizace 
paty a zvýšená pohyblivost v I. metatarzálním kloubu) v porovnání se 
stélkami od výrobce fotbalové obuvi.

Podporuje významně vyšší celkovou vzdálenost překonanou v utkání, 
díky zlepšené biomechanice pohybu. 

Významně zvyšuje komfort pohybu v porovnání se stélkami od výrob-
ce fotbalové obuvi.

Významně snižuje bolesti paty, Achillovy šlachy a samotného cho-
didla a snižuje výskyt křečí v lýtkovém svalstvu. Současně přispívá 

ke snižování bolesti zad (bederní a hrudní část páteře) v porovnání se stél-
kami od výrobce fotbalové obuvi. 

Trenéři a lékaři tak mají k dispozici další efektivní nástroj (obrázek 7) 
jak zvyšovat tělesný potenciál hráčů, a to bez zásahu do svých dlouhodo-
bých tréninkových plánů, které respektují stupeň osvojení herních doved-
ností a stupeň rozvoje tělesných kapacit.

obrázek 7. umístění stélky Bootmatetsi® ve fotbalové obuvi, která významně zlepšuje 
biomechaniku pohybu a zvyšuje komfort běhu na přírodní a umělé trávě. 
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Ondrej Singer, bývalý tréner VSŽ, VSS/ZŤS Košice,
SV Horn, Austria Wien, SC Neusiedl am See, 
FC Waidhofen an der Ybbs, SVU Mauer

Športová príprava 
starších žiakov 
U14 a U15

SSprávne zostavený, jednotný a otvorený 
systém výchovy detí a mládeže sa pruž-
ne prispôsobuje zmenám vo vývoji futbalu 

a je dôležitý nielen pre trénera, hráča a klub, ale 
aj pre celé futbalové hnutie. Zvyšovanie úrovne 
mládežníckeho futbalu má byť dôležitou súčasťou 
koncepcie futbalového zväzu a každého klubu, kto-
rý sa snaží o uplatnenie vlastných odchovancov 
v družstve dospelých.

Systém potrebuje nielen tréner, aby vedel akým 
smerom má viesť tréningový proces, ale aj systém 
potrebuje kvalitného, správne vzdelaného trénera, 
ktorý pozná anatomické, morfologické, fyziolo-
gické a mentálne vývojové zvláštnosti danej veko-
vej kategórie. Dobrý tréner ovláda metódy, formy 
a prostriedky, ktorými dokáže usmerniť a pripraviť 
mladých hráčov v jednotlivých vekových kategó-
riách tak, aby sa cieľavedome a harmonicky vyví-
jali. Takže správne a účelne zostavený dlhodobý 
a premyslený systém prípravy mladých futbalistov, 
v ktorom ucelene, usporiadane a zladene nadväzujú 
jednotlivé kategórie a v ktorom účinkujú schopní, 
aktívni, kvalitne vyškolení a angažovaní tréneri, 
umožní presadiť kvalitu a vysokú výkonnosť v do-
spelosti. Premyslený a prepracovaný systém prípra-
vy má viacero predností:
ü	zvýši sa príťažlivosť futbalu pre deti a mládež,
ü	umožní vyhľadať a udržať deti, ktoré majú pred-

poklady byť v dospelosti úspešnými hráčmi,
ü	zabezpečí schopnosť konkurencie futbalu voči 

ostatným športom,
ü	zníži nebezpečie nesprávnej a nevydarenej prí-

pravy v určitej vekovej kategórii, ktoré môže mať 
fatálne následky pre výkonnosť v nasledujúcich 
etapách tréningu, 

ü	odstráni problémy prechodu hráčov do futba-
lových akadémií, pretože mladí futbalisti, ktorí 
prichádzajú do akadémie už majú za sebou nie-
koľkoročnú systematickú prípravu, bez ktorej by 
nemohli v akadémii uspieť,

ü	uľahčí modernizáciu a rozvoj mládežníckej základ-
ne v klube, ktorý kladie dôraz na výchovu vlastných 
hráčov a ich uplatnenie v družstve dospelých,

ü	pretože sa futbal a takisto aj metodika neustále 
vyvíja a zdokonaľuje, systém je výhodný aj pre 
rýchlejšie presadenie najnovších poznatkov a kon-
cepčných zmien do tréningovej a zápasovej praxe 

ü	koncepcia má byť otvorená, má sa doplňovať, 
pružne a dynamicky sa prispôsobovať vývojovým 
trendom, ktoré určujú najlepšie družstvá a osob-
nosti svetového futbalu,

ü	pravidelná a odborná analýza fungovania systému 
môže napomáhať zvyšovaniu kvality vzdelávania 
a doškolovania trénerov (aj vzdelávanie musí vytvá-
rať otvorený systém, ktorý je prístupný najnovším 
poznatkom).

Z týchto základných prístupov k tréningu detí 
a mládeže vyplývajú princípy, ktorými sa riadime 
pri plánovaní a realizovaní tréningového procesu:
1.	Systematické,	cieľavedomé	a	dlhodobé	
budovanie	výkonu.

2.	Budovanie	výkonnosti	na	základe	
primeranosti	veku	a	vývojovému	stavu.

3.	Budovanie	výkonnosti	na	báze	individuálneho	
prístupu.

4.	Športová	výchova	je	úlohou	nielen	trénera	
a	klubu,	ale	úspech	zabezpečuje	dobrá	
koordinácia	so	školou	a	rodinou.	

5.	Postavenie	trénera	je	kľúčové.

Charakteristika vekovej 
kategórie starších žiakov 
U14 a U15

V tejto kategórii prekonávajú hráči významné 
zmeny, pretože sa postupne dostávajú z detského 
obdobia do obdobia dospievania, a preto táto vý-
vojová etapa nie je vždy bezproblémová. Proces 
dozrievania vyvoláva nové psychické aj fyzické 
vlastnosti, ktoré sú základom pre ďalšie zvyšovanie 
futbalovej výkonnosti a predstavujú pozitívne im-
pulzy pre formovanie osobnosti mladého futbalistu. 
Pozitívne zmeny by sa mali odrážať aj v zameraní 
tréningového procesu, ktoré by malo provokovať 
a podporovať náročnosť prípravy zvyšovaním in-
tenzity a zložitosti cvičení. 

Dievčatá a chlapci v tomto veku hľadajú svojú 
pevnú pozíciu v živote a vo svete. Veľmi dôležitou 
konštantou v ich živote môže byť radosť z hry a po-
tešenie z futbalu. Keď hráči vidia, že je tréning pes-
trý a zaujímavý a presvedčia sa, že ich a aj družstvo 
posúva tréning a zápas vyššie, potom sú natrvalo 
pozitívne motivovaní. Preto musí tréner každú tré-
ningovú jednotku starostlivo pripraviť.

V tomto veku sa rozhoduje aj o budúcnosti mimo-
športového, teda súkromného života: výber ďalšieho 
školského zamerania, príprava na prechod zo základ-
nej na strednú školu, ktorá znamená veľkú zmenu 
v živote mladého človeka a tým aj vplyv na športovú 
prípravu. Do tejto oblasti môžeme zaradiť aj prechod 
talentovaných hráčov do futbalovej akadémie, pre-
tože mnohé akadémie robia prijímacie skúšky pre 
U14 a tréningový proces začínajú s kategóriou U15. 
Záver tejto vekovej kategórie je vážnym a náročným 
obdobím, pretože je poznamenaný prechodom zo 
žiackej kategórie do kategórie mladších dorastencov.

Aj keď sa v tomto príspevku sústreďujeme len na 
kategóriu starších žiakov U14 a U15, nesmieme 
zabúdať, že každá veková kategória prípravy mladých 
futbalistov je len jednou z viacerých súčastí uceleného a komplexného 
systému, ktorý by mal začínať už od materských škôl a pokračovať až do 
dospelosti tak, aby jednotlivé vekové kategórie plynule nadväzovali na seba.
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Do dnešního čísla našeho 
časopisu jsme vložili i příspěvek 

ze Slovenska. Jde o výsledek 
spolupráce mezi oběma 

Uniemi (výměna příspěvků 
v obou časopisech). Přední 

slovenský odborník O. Singer 
nám dnes představuje 

současné slovenské názory 
a přístupy k přípravě výše 

uvedené kategorie. Příspěvek 
uveřejňujeme v plném znění.



Hlavným cieľom tréningového procesu v tej-
to vekovej kategórii by mal byť intenzívny nácvik 
a zdokonaľovanie všeobecných technických zruč-
ností aj špecifických vo vzťahu k herným postom, 
zameranie na zvyšovanie kvality individuálnej vý-
konnosti a zároveň aj zvyšovanie úrovne skupinovej 
taktiky. Keď chceme mladých futbalistov v tomto 
vekovom období pripraviť na futbal v dospelosti, je 
potrebné zvyšovať aj kondičné nároky nielen cie-
leným rozvojom kondičných faktorov, ale hlavne 
zvyšovaním intenzity a zložitosti technicko-taktic-
kých a herných prostriedkov. 

Hlavné zameranie 
tréningového procesu
Osobnosť: vytvárať súlad medzi osobnými cieľmi 
a cieľmi družstva, viesť hráčov ku schopnosti pre-
sadiť sa v sociálnej skupine, podporovať výkono-
vú motiváciu, vychovávať hráčov k samostatnosti 
a aktivite, zároveň vytvárať dostatok možností na 
rozvoj tvorivosti, formovať vôľové vlastnosti hrá-
čov, podporovať radosť z hry cez pozitívny prístup 
k tréningu a k hre.
Kondícia: postupne rozvíjať a stabilizovať  kon-
dičné vlastnosti, skvalitniť a zintenzívniť všetky 
pohybové štruktúry.
Technika: systematický a intenzívny tréning zá-
kladnej techniky aj so zameraním  na špeciálnu 
techniku v závislosti od herných postov, zamerať 
sa na zdokonaľovanie dynamickej techniky pod 
tlakom súpera, cieľom nácviku a zdokonaľovania 
techniky herných činností je schopnosť využívať 
techniku v rôznych herných situáciách tak, aby hráč 
bol schopný už v tejto vekovej kategórii efektívne 
riešiť herné situácie v časopriestorovom tlaku.
Taktika: na báze dynamickej techniky a špeciálnej 
techniky viazanej na herné posty skvalitňovať úroveň 
skupinovej taktiky v obrannej aj v útočnej fáze hry.

Ciele, zásady a princípy
1. Pedagogicko-psychologické
ü	Viesť hráčov k uvedomelému prístupu tak, aby 

smerovali k sebazdokonaľovaniu, aby pracovali 
cieľavedome na sebe, tzn. odstraňovali nedostatky 
a posilňovali svoje silné stránky. 

ü	Vytvárať tvorivé, pozitívne a pracovné prostredie 
podporujúce zvyšovanie individuálnej úrovne 
a uplatnenie každého jedinca.

ü	Podporovať rozvoj osobnosti hráča, jeho sebave-
domie, vychovávať silné individuá so schopnosťou 
zobrať na seba zodpovednosť za svoj výkon a aj 
za výkon družstva. 

ü	Výchova k samostatnému rozhodovaniu: učenie je 
tréning mozgu, prostriedok, aby človek pochopil ve-
domosti získané inými ľuďmi a tvorivým spôsobom 
s nimi zaobchádzal. Poznávanie sa niekedy prirov-
náva k hľadaniu svetla v temnotách. Úloha učiteľa 
(trénera) v tomto procese je viesť žiaka (hráča), na-
značovať mu správnu cestu, prípadne upozorňovať 
na úskalia a nesprávne smery. Tréner nemôže chytiť 
hráčov za ruku a priviesť ich k vytúženému svetlu 
alebo tiež nemôže priniesť svetlo a postaviť mu ho 
„pod nos“. Hráč musí k nemu dôjsť sám. 

ü	Sledovať nielen vývoj výkonnosti, ale aj skvalitňo-
vanie psychických vlastností osobnosti. Rozvíjať 
vôľové vlastnosti a uvedomelú disciplínu, určiť 
jasné pravidlá správania sa na tréningu, na zápase 
a aj mimo ihriska.

ü	Sústavne komunikovať s hráčmi a podporovať aj 
ich aktívne zapájanie do diskusií a riešení prob-
lémov.

ü	Snažiť sa úzko spolupracovať so školou a s rodičmi, 
aby sa dosiahla jednotná výchova zameraná nielen 
na športovú výkonnosť, ale aj na školské a iné mi-
mošportové úlohy a povinnosti. Cieľom je vychovať 
výborného hráča a slušného, uvedomelého človeka, 
ktorý dbá aj o svoj mimofutbalový vývoj. Futbal má 
plniť aj svoje spoločenské úlohy ako súčasť celospo-
ločenského výchovno-vzdelávacieho systému.

ü	Tréner	by	mal:
- motivovať a zapáliť  hráčov pre futbal, budovať 

a podporovať ich iniciatívu, aby sa chceli sami 
zlepšovať, zdokonaľovať sa a posúvať hranice 
svojich možností;

- starostlivo pripraviť každú tréningovú jednotku, 
aby bol tréning pestrý a zaujímavý, a aby napĺňal 
ciele a úlohy tejto vekovej kategórie;

- mať čo najviac vedomostí o aktuálnom fyzickom 
a psychickom stave každého hráča, o jeho mo-
tivácii, o jeho problémoch a úspechoch, aby tak 
mohol účelne uplatňovať individuálny prístup, 
úspešne formovať psychické vlastnosti osobnosti 
hráčov a zároveň rešpektovať vývojové rozdiely 
hráčov;

- empaticky pristupovať k hráčom, poskytovať im 
podporu, pomoc a ochranu, ale na druhej stra-
ne vyžadovať disciplínu a uvedomelý prístup 
k sebe, družstvu a klubu;

- byť si vedomý, že jeho kvalita rozhoduje o bu-
dúcnosti hráča, a preto by sa mal snažiť sám 
systematicky a permanentne vzdelávať (futbal 
sa rýchle vyvíja a metodika tiež);

- poskytovať záruku a dôkaz, že jeho zverenci sú 
v rukách odborníka; 

ü	Žiadaný	profil	hráča:
- mal by byť silne motivovaný k sebazdokonaľova-

niu, k schopnosti cieľavedome skvalitňovať svo-
je schopnosti a k ochote pracovať maximálnou 
intenzitou v tréningoch a v zápasoch, so snahou 
podávať vždy najlepšie výkony; preto by mal 
brať vážne tréningový proces,  s cieľom naučiť 
sa čo najviac a naučené v tréningoch s odvahou, 
vášňou a radosťou z naučeného použiť a využiť 
v zápasoch;

- musí mať dobré základy pre ďalšie rozvíjanie 
pohybových schopností a zvlášť pre vybudovanie 
všetkých faktorov podporujúcich rozvoj rých-
lostných a rýchlostne - silových schopností; 

- významné sú tiež vôľové vlastnosti, zmysel pre 
zodpovednosť, zdravé sebavedomie a viera vo 
vlastné schopnosti, odhodlanie dokázať všetko, 
čo si mladý hráč zaumienil, vytvoriť si kvalitné 
životné hodnoty a dôsledne sa ich pridržiavať;

- mal by sa snažiť byť tvorivý a mal by mať túžbu 
presadiť sa v hre a byť na ihrisku osobnosťou, 
ktorá dokáže zobrať na seba zodpovednosť za 
svoj výkon a aj za výkon družstva; 

- mal by mať túžbu po úspechu a ochotu pracovať 
na dosiahnutí cieľa;

- dôležitá je tiež hráčová ochota prijať kolektívny 
spôsob hry, preto musí mať tímovú mentalitu 
a vedieť sa stotožniť s cieľmi družstva a spolu-
pracovať s trénerom a ostatnými hráčmi na ich 
plnení;

2. Metodicko-organizačné:
ü	Nadväzovať na prípravu v predchádzajúcich 

kategóriách, ale na vyššej úrovni. Odráža sa to 
v zameraní tréningu, pretože hlavne v hernom 
tréningu, v ktorom prevládali hry s minimálnymi 
taktickými úlohami, sa musí jedinec viac prispô-
sobiť technicky a takticky náročnejším cvičeniam.

ü	V tréningovom procese prevláda herný tréning,  
pomocou ktorého plníme nielen technické a tak-
tické úlohy, ale aj kondičné ciele. Na zvyšovanie 
úrovne a zefektívňovanie nácviku a zdokonaľo-
vanie technicko - taktických zručností (takisto aj 
kondičných a koordinačných vlastností) využí-
vame herné formy aj prípravné a herné cvičenia 
(dril). Dril nechápeme ako drezúru alebo tvrdý 
(vojenský, mechanický) výcvik, ale ako nácvik, 
učenie sa cvičením (z anglického jazyka, „drill“ 
= výcvik, cvičenie, nacvičovanie, tréning, nácvik; 
nemecká literatúra používa pojem „üben“ = cvičiť, 
nacvičovať). Dôsledným plánovaním a periodizá-
ciou tréningového procesu sa snažíme dosiahnuť 
harmóniu medzi drilom a hrou so zameraním na 
splnenie cieľov prípravy, tzn. hra aj dril sa dopĺ-
ňajú, aby sa dosiahol cieľ tréningu. Rôzne upra-
venými prípravnými hrami môžeme komplexne 
rozvíjať hernú úroveň hráčov aj družstva. Príprav-
né a herné cvičenia využívame na koncentrovaný 
nácvik a zdokonaľovanie technických a taktických 
zručností až do vytvárania automatizmov. 

ü	Podporovať talentovaných hráčov, vytvoriť skupi-
nu elitných hráčov, ktorí majú náročnejšie trénin-
gové jednotky so zameraním na kreatívne riešenie  
herných situácií.

ü	Vybudovať rozšírené základy pre špecifickú hernú 
kondíciu.

ü	Vyrovnávať deficity v koordinačných schopnos-
tiach.

ü	Raz v týždennom mikrocykle zaradiť intenzívny 
tréning na stanovištiach, ktorý sa môže využiť aj 
na zvyšovanie nárokov pre skupinu talentovaných 
hráčov tak, že najlepších hráčov zaradíme do jed-
nej skupiny a spoločne prechádzajú stanovišťami.

3. Herne-taktické:
My	máme	loptu	(útočná	fáza)
ü	Od všetkých hráčov vyžadujeme aktívne zapájanie 

sa do útočných akcií, intenzívny pohyb bez lopty 
a vytváranie trojuholníkov (všeobecne v útočnej 
fáze, či v hre do hĺbky alebo na udržanie lopty).

ü	Vyžadujeme spoluprácu, trénujeme súhru, ale 
podporujeme aj individuálne akcie.

ü	Zdôrazňujeme aj význam vzájomného koučingu. 
ü	Forsírujeme hru do hĺbky.
ü	Trénujeme aj schopnosť družstva udržať loptu (hra 

viac do šírky, hrať na väčší počet prihrávok).
JA	a	lopta
ü	Postupne zdokonaľovať základnú techniku až do 

detailov: presadzujeme precíznosť vykonania, 
vyžadujeme dôslednosť, skoro až dokonalosť 
v prevedení pohybových štruktúr. 

ü	V každom cvičení a aj v prípravných hrách 
dbáme na obojnohosť. 

ü	Nacvičovať dynamickú techniku pod tlakom 
súpera.

ü	Zamerať cvičenia aj na vnímanie priestoru 
a hernej situácie a na prehľad v hre.

ü	Zaviesť individuálne tréningy a nácvik 
individuálnej taktiky v ofenzíve (časovanie 
uvoľňovania sa a nabiehania do voľných 
priestorov, preberanie lopty do správneho 
smeru, krytie lopty, dribling, časovanie 
prihrávania, hra hlavou, finálne prihrávky, 
streľba a zakončovanie akcií).

ü	Príprava hráčov na špeciálne technicko - 
taktické požiadavky v závislosti od herných 
postov.

ü	Riešenie súbojov z hľadiska ofenzívy
(frontálne, bočné, chrbtom k súperovi).
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ü	Cvičenia Coerver Coaching School.
ü	Prípravné hry 1 na 1, 1 proti 2, 2 na 2 plus 1 

(neutrálny hráč).
JA	a	TY
ü	Nácvik a zdokonaľovanie herných kombinácií 

(krídelné aj stredové kombinácie).
ü	Presnosť, precíznosť a časovanie v spolupráci 

dvoch hráčov: 
ü	výber miesta, uvoľňovanie sa, nabiehanie, 

prihrávanie.
ü	Postupné zvyšovanie intenzity pohybu bez lopty 

aj s loptou. 
ü	Riešenie herných situácií 2:1, 2:2, 2:3 aj 

v závislosti od priestoru (obranná, stredová 
a útočná zóna, krajná a stredová vertikála).

MY
ü	Prehĺbovať základy skupinovej taktiky v útočnej 

fáze pre trojice a pre štvorice.
ü	Nácvik súhry, spolupráce a časovania 

v situáciách so zameraním na prekonávanie 
obrany alebo so zameraním na udržanie lopty.

ü	Základy taktického jednania v rôznych herných 
systémoch.

ü	Herné formy 3:1, 3:2, 3:3, 3:4 (+ neutrálny hráč)
ü	Prípravné hry 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 (+ 1 až 2 

neutrálni hráči)
ü	Postupne zväčšovať skupiny na päť až šesťčlenné 

a zaradiť do tréningov riešenie situácií 5 na 5, 
5 na 4, 5 na 6, 6 na 6, 6 na 7.

ü	Nácvik rýchleho prepínania z obrany do útoku. 
Súper	má	loptu	(obranná	fáza)
ü	Spoločne brániť, organizovane sa pohybovať 

za loptou. 
ü	Učíme sa orientovať v priestore, zužovať priestor 

a prehusťovať priestor okolo lopty.
ü	Nácvik pumpy a kyvadla, vysúvania obrany, 

organizovaného ustupovania a presúvania 
do krajných vertikál. 

ü	Pressing na úrovni skupiny a družstva.
ü	Odoberanie lopty súperovi a prechod do útoku.
ü	Zdôrazňujeme aj význam vzájomného koučingu.
JA
ü	Riešenie súbojov z hľadiska defenzívy (frontálne, 

bočné, za chrbtom  súpera, vzdušné súboje).
ü	Časovanie napádania.
ü	Konštruktívne odoberanie lopty.
ü	Obsadzovanie priestoru.
ü	Obsadzovanie hráča bez lopty.
ü	Zaviesť individuálne tréningy na nácvik 

individuálnej taktiky v defenzíve.
ü	Cvičenia Coerver Coaching School.
ü	Hry: 1 na 1, 1 na 2 a 1 na 3.
JA	a	TY
ü	Pressing na úrovni dvojice, spoločne brániť vo 

dvojici, zdvojovanie .
ü	Vzájomné zabezpečovanie sa.
ü	Odoberanie lopty.
ü	Prepínanie z obranných na útočné činnosti.
ü	Spolupráca dvoch hráčov, ktorí hrajú v rovnakom 

priestore v závislosti od herného systému.
ü	Prípravné hry 2:1, 2:2 a 2:3.
MY
ü	Pressing na úrovni trojice, štvorice a skupiny. 
ü	Prehĺbovať základy skupinovej taktiky 

v obrannej fáze.
ü	Účinkovanie v obranných reťazcoch - 

trojobrancový a štvorobrancový reťazec.
ü	Pressing stredových hráčov.
ü	Spolupráca obrancov a stredových hráčov.
ü	Spoločný pressing stredových hráčov 

a útočníkov.

ü	Tréning vytvárania obranného trojuholníka 
a obrannej diagonály.

ü	Nácvik kyvadla a pumpy, ustupovania 
a vysúvania obranného bloku.

ü	Časovanie prechodu z bloku do pressingu 
a vytvárania prečíslenia v priestore lopty.

ü	Nácvik rýchleho prepínania z útoku do obrany. 
ü	Herné formy a prostriedky (prípravné hry): 3:1, 

3:2, 3:3, 3:4 - 4:2, 4:3, 4:4 - 5:5, 5:4, 5:6 - 6:6, 
6:5, 6:7.

Princípy tréningovej 
jednotky
Tréning	by	mal	byť:
ü	prispôsobený výkonnosti, upravený na mieru, 
ü	motivujúci,
ü	praktický, účelný,
ü	ľahko organizovateľný,
ü	podporujúci učenie, 
ü	provokujúci aktivitu,
ü	vyvolávajúci pozitívne emócie a radosť z hry,
ü	nápomocný pri rozvíjaní hernej všestrannosti.

Obsah prípravy 
a proporcionalita
1.	Fitness,	kondičné	vlastnosti,	pohybové	
schopnosti	 20 %

ü	postupne rozvíjať a stabilizovať kondičné 
vlastnosti, skvalitňovať hernú kondíciu, 

ü	rozvíjať rýchlosť a rýchlostno - silové vlastnosti 
(už v predchádzajúcich vekových kategóriách 
sa pri výbere hráčov zamerať na rýchle 
a dynamicky disponované deti), 

ü	do obsahu tréningových jednotiek zaraďovať 
cvičenia Core, stabilizačné a silové cvičenia, 

ü	prostriedky a formy herného tréningu 
vyberať tak, aby zvyšovali úroveň aeróbnej aj 
anaeróbnej vytrvalosti,

ü	pravidelne zaraďovať cvičenia agility, tiež 
koordinačné a obratnostné  cvičenia,

ü	aj zvyšovaním intenzity a zložitosti v hernom 
tréningu pôsobiť na rozvoj kondičných faktorov.

2.	Intenzívny	tréning	techniky	 15 %
ü	cieľom je dynamická technika pod časopriestoro-

vým tlakom, 
ü	systematický a intenzívny tréning základnej tech-

niky so zameraním aj na špeciálnu techniku v zá-
vislosti od hráčskych postov.

3.	Individuálna	taktika	 15 %
ü	zvyšovať úroveň individuálnej taktiky 

postupným zvyšovaním intenzity a zložitosti 
prevedenia a zaraďovaním odporu súpera:

ü	orientácia v priestore, časovanie výberu miesta, 
uvoľňovania sa a nabiehania,

ü	taktika preberania a vedenia lopty,
ü	časovanie prihrávania, hry hlavou, finálnych 

prihrávok a zakončovania,
ü	obchádzanie súpera a finty v spojení 

s prihrávaním a so streľbou, 
ü	zvyšovať schopnosť presadiť sa v súbojoch 

v defenzíve, 
ü	špeciálna individuálna taktika v závislosti od 

hráčskych postov.
4. Skupinová	taktika	–	základný	tréning	 15 %
ü	 nácvik a zdokonaľovanie skupinovej taktiky 

v defenzíve a v ofenzíve, ale na vyššej úrovni 
ako v predchádzajúcej vekovej kategórii mlad-
ších žiakov.

5. Prípravné	a	pohybové	hry,
riadená	a	úlohovaná	hra	 35 %

ü	tvoria najčastejšiu a najdôležitejšiu metodickú 
formu, ktorá umožňuje trénerovi komplexne 
a kreatívne (pomocou úpravy pravidiel, veľkosti 
hracej plochy, počtu hráčov, intenzity hry, trvania 
hry, dĺžky a obsahu prestávok) plniť ciele a úlohy 
trénigového procesu. 

ü	Herné formy majú nespornú výhodu v tom, že 
sú blízke zápasovým podmienkam, majú súťa-
živý charakter, nácvik a zdokonaľovanie techni-
ky je prepojené s taktickým využitím, hráči sa 
učia technicky účelne riešiť  rôzne herné situácie, 
podporujú kreativitu, radosť z hry a zároveň (pri 
cieľavedomom dávkovaní a formovaní) rozvíjajú 
aj hernú kondíciu.

Proporcionalita 
metodicko-organizačných 
foriem
Prípravné	cvičenia		. . . . . . . . . . . . . . . . . 20%
Herné	cvičenia	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
Prípravné	hry	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
Vlastná	alebo	riadená	hra		. . . . . . . . . . . 30%

Stavba tréningovej 
jednotky
1)	Úvodná	časť	–	rozcvičenie	. . . . . . . . . . 20	%
2)	Hlavná	časť	I.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20	%
3)	Hlavná	časť	II.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30	%
4)	Záverečná	časť 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20	%
5)	Záver	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10	%
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Metodická príloha
Príklad	tréningovej	jednotky	zameranej	na:
skvalitňovanie individuálnej taktiky a zvyšovanie 
úrovne skupinovej taktiky (dvojíc, trojíc a štvoríc).

1) Úvodná časť (ca 25 min)
Na začiatku tréningu tréner diskutuje s hráčmi 

o význame správneho jednania v súbojoch a o vzťa-
hu súbojov k spoločnému bráneniu a útočeniu. Pre-
jedná s hráčmi ako vyzerá efektívne skupinové brá-
nenie a útočenie vo dvojici, trojici alebo vo štvorici. 
Len po kvalitnom zvládnutí obranných a útočných 
herných činností jednotlivca a individuálnej takti-
ky sa môže pokračovať v nácviku a zdokonaľovaní 
skupinovej taktiky na vyššej úrovni.

Cvičenie 1a:
Spolupráca dvoch 
skupín prihrávkami
Popis	cvičenia: už pred začiatkom tréningovej jed-

notky pripravíme dve hracie plochy rovnobežne 
vedľa seba, ktoré majú rozmery 25 x 40 metrov. 
Na hracej ploche vyznačíme klobúčikmi dva rov-
nostranné trojuholníky so stranami ca 20 m (obr. 
1), ktoré obsadia 4 hráči, takže jedno cvičenie je 
pre 8 hráčov. Aj hráčov rozdelíme do skupín už 

tak, aby sme mohli plynule pokračovať bez zmien 
v hlavnej časti tréningovej jednotky. 
Obe skupiny začínajú cvičenie súčasne: hráč 
A (na tejto pozícii sú dvaja hráči) prihráva na B 
a beží na narážačku smerom na C. Hráč B narazí 
loptu na A a hráč A prihráva prvým dotykom na 
hráča C, ktorý po prebratí lopty prihráva (má 2 
dotyky) do druhej skupiny na hráča A1. Súčasne 
prebieha také isté cvičenie pri druhom trojuholní-
ku medzi A1 - B1 - C1 a hráč C1 prihráva na hráča 
A. Pohyb hráčov po prihrávke:  A na B, hráč B 
na pozíciu C a hráč C po prihrávke na A1 ostáva 
vo svojej skupine a beží na postavenie A. Všetky 
prihrávky musia byť dostatočne rýchle (prudké), 
presné a prízemné.
Cvičenie trvá približne 6 až 8 minút v závislosti 
od koučingu. Na diskusiu s hráčmi, na správnu 
komunikáciu, na korekciu chýb treba mať tiež 
dostatok času a neponáhľať sa, pretože koučing je 
takisto dôležitý pre úspešné zvládnutie úloh ako 
samotné cvičenie.

Koučing: dôraz je na presnom technickom preve-
dení cvičenia, na aktivite, koncentrácii, pohybe 
oproti lopte, načasovaní, sile a presnosti prihrá-
vok, zrakovom kontakte medzi hráčom, ktorý 
prihráva a hráčom, ktorý prijíma loptu.

V priebehu cvičenia tréner pochváli správne rie-
šenia a v prípade potreby preruší cvičenie a ro-
zoberie s hráčmi príčiny nesprávneho vykonania 
a spôsoby odstránenia chýb, aby opakovanie ne-
spôsobilo nesprávne návyky.

Obmeny:	
1. Zmeníme smer prihrávania. 
2. Prízemnú prihrávku do druhej skupiny od C 

na A1 a od C1 na A zmeníme na prihrávku 
oblúkom.

3. Hráč C po prihrávke do druhej skupiny na 
A1 prebieha do druhej skupiny na pozíciu A1 
a takisto aj hráč C1 sa presunie po prihrávke na 
A na postavenie hráča A.

Dynamický	strečing	(asi 5 minút)

Cvičenie 1b:
Spolupráca dvoch skupín 
prihrávkami (zmena smeru 
prihrávania)

Priebeh cvičenia je zhodný s cvičením 1a, ale 
v záujme trénovania obojnohosti zmeníme smer 
cvičenia. V prípade, že cvičenie 1a prebiehalo na 
dobrej úrovni, cvičenie môžeme spestriť tak, že prí-
zemnú prihrávku do druhej skupiny zmeníme na 
prihrávku oblúkom (obr. 1).
Gymnastika,	posilňovanie	bez	náradia,	
švihová	gymnastika (asi 5–7 minút)

Poznámka: brankári majú počas úvodnej časti 
tréningovej jednotky samostatné špeciálne roz-
cvičenie

2) Hlavná časť I (ca 20 min)

Cvičenie 2a: 
Hra 2 na 2 na jednu veľkú 
a dve malé brány
Popis	cvičenia:	už pred začiatkom tréningovej 

jednotky vyznačíme rovnobežne vedľa seba dve 
hracie plochy, ktoré majú rozmery 25 x 40 m. 
Na bránkovú čiaru postavíme prenosnú bránu, 
v ktorej je brankár. Na protiľahlú základnú čiaru 
pripravíme z tyčiek dve malé brány, 2 m široké. Aj 
hráči ostávajú rozdelení na štvorčlenné družstvá 
tak, ako v úvodnej časti. Pre plynulosť hry pripra-
víme do brány a za obe bránkové čiary dostatok 
náhradných lôpt. 
Na oboch hracích plochách hrajú proti sebe dve 
štvorčlenné družstvá tak, že vždy je jedna dvojica 
zo skupiny aktívna a druhá dvojica je pripravená 
za bránkovou čiarou. Hrá sa voľne, bez obme-
dzenia dotykov 2 na 2, bez štandardných situácií. 
V prípade, keď je lopta mimo hry, hra pokračuje 
prihrávkou brankára alebo hráča spoza bránkovej 
čiary. Jedna dvojica bráni malé bránky a útočí na 
veľkú bránu. Druhá dvojica hrá s brankárom, bráni 
veľkú bránu a útočí na dve malé brány (obr. 2). 
Platí pravidlo o postavení mimo hry.
Každá dvojica hrá 2 minúty a 2 minúty má pre-
stávku. Sériu opakujeme 2x a potom si družstvá 
vymenia strany. Po každej sérii rozoberie tréner 
s hráčmi klady a nedostatky v obrannom a útoč-
nom správaní, ich príčiny a možnosti odstránenia 
chýb.
Hra trvá približne 20 minút.

Koučing: Hráčov aktívne zapojiť do rozboru prob-
lémov a ich príčin. Tréner hľadá riešenie herných 
situácií a odstraňovanie nedostatkov spoločne 
s hráčmi. Týmto kladie koučing nároky aj na pe-
dagogicko - psychologické schopnosti trénera, 
pretože nie je jednoduché voliť správne otázky 
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1 Spolupráca dvoch skupín prihrávkami

2 Hra 2 na 2 na jednu veľkú a dve malé brány



3) Hlavná časť II (ca 25 min)

Cvičenie 3: Hra 4 na 3 na dve 
malé brány a jednu veľkú bránu 
ako nácvik bránenia v trojici
Popis	cvičenia:	cvičenie prebieha na tých istých 

dvoch hracích plochách ako v predchádzajúcom 
cvičení. Na oboch hracích plochách hrajú proti 
sebe dve štvorčlenné družstvá. Družstvo, ktoré hrá 

a vtiahnuť hráčov do diskusie. Aj túto časť si musí 
tréner premyslieť a pripraviť sa aj na eventuality. 

Zásady	útočenia	vo	dvojici:
ü	využívať šírku ihriska a hrať do hĺbky,
ü	uvoľňovanie sa z obsadenia,
ü	nabiehanie do hĺbky,
ü	časovanie uvoľňovania sa a nabiehania, 
ü	individuálne akcie (dribling a obchádzanie 

súpera) spojiť s kombináciami,
ü	vyhľadávať príležitosti na zakončenie akcie,
ü	zrakový kontakt medzi hráčmi,
ü	vzájomný koučing,
ü	precíznosť technickej stránky herných činností,
ü	po strate lopty okamžite prepnúť na obranné 

činnosti.
Zásady	bránenia	vo	dvojici:

ü	hráča s loptou napádať čo najrýchlejšie a čo naj-
ďalej od vlastnej brány, vytvárať tlak na hráča 
s loptou s cieľom zablokovať prístup k vlastnej 
bráne a odobrať súperovi loptu,

ü	hráč bližšie k lopte napáda súpera, spoluhráč ho 
diagonálne  zabezpečuje,

ü	hráč, ktorý zaisťuje, nesmie byť veľmi ďaleko 
od spoluhráča, ale ani veľmi blízko, takto sa 
dodržiava členenie do hĺbky, hráči nesmú byť 
v jednej línii,

ü	hráč, ktorý napáda súpera s loptou sa snaží 
prinútiť protihráča driblovať na stranu svojho 
spoluhráča,

ü	rýchle reagovať na zmeny herných situácií, keď 
sa podarí hráčovi s loptou prihrať spoluhráčovi, 
presúvajú sa obaja v smere prihrávky ku druhé-
mu súperovi, 

ü	pokúsiť sa o vytvorenie situácie 2 na 1 v blíz-
kosti lopty,

ü	po získaní lopty okamžite zaútočiť na súperovu 
bránu,

ü	brankár spolupracuje s obrancami a v prípade 
potreby funguje ako libero.

Obměny:
1. Tréner stojí vedľa hracej plochy pri stredovej 

línii a má všetky náhradné  lopty, prihráva loptu 
do hry, keď sa dostane lopta mimo hraciu plochu. 

2. Zväčšíme malé brány a družstvo, ktoré hrá 
s brankárom, má za úlohu previesť loptu cez 
malé brány.

3. Odstránime malé brány a jedno družstvo má za 
úlohu previesť loptu cez bránkovú čiaru. 

4. Hra trvá 4 až 5 minút a výmena dvojíc nasledu-
je po každej strele, bez ohľadu na to, či družstvo 
dosiahne gól.

5. Hra 2 na 2 na dve veľké brány s brankármi. 
6. Cvičenie 2b: Hra 2 na 2 po prepínaní na 

obranné činnosti po strele na bránu (obr. 3):
 Jeden hráč z dvojice, ktorá hrá na veľkú bránu 

začína akciu prihrávkou zo súperovej polovice 
na spoluhráča na vlastnej polovici hracej plo-
chy. Súper je s loptou za bránkovou čiarou vedľa 
vlastnej brány. Po narážačke a strele na bránu 
súper od vlastnej bránkovej čiary začína akciu 
vedením lopty do hracej plochy a pokračuje sa 
hrou 2 na 2.

7. Cvičenie 2c: Hra 2 na 2 po prepínaní po 
útočnej akcii v hre 2 na 1 (obr. 4).

 Dvojica, ktorá útočí na veľkú bránu s brankárom 
hrá na vlastnej polovici proti jednému súperovi, 
druhý protihráč je s loptou mimo hracej plochy 
vedľa vlastnej brány. Keď sa podarí po hre 2:1 
zakončiť útočnú akciu, súperov hráč s loptou 
začína akciu vedením lopty do hracej plochy 
a pokračuje sa hrou 2 na 2.

s brankárom, hrá v trojici a štvrtý hráč je vedľa 
brány, za bránkovou čiarou. Toto družstvo má za 
úlohu brániť veľkú bránu v spolupráci s branká-
rom a po získaní lopty sa má pokúsiť dosiahnuť gól 
do jednej malej brány. Súper v štvorici  útočí na 
veľkú bránu a bráni dve malé brány. Pre plynulosť 
hry pripravíme do brány a za obe bránkové čiary 
dostatok náhradných lôpt. Hrá sa bez štandard-
ných situácií. Keď sa dostane lopta mimo hraciu 
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3  Hra 2 na 2 po prepínaní z útočných na obranné činnosti

4 Hra 2 na 2 po útočnej akcii 2:1

5 Hra 4 na 3 ako nácvik bránenia v trojici



plochu, hra pokračuje prihrávkou brankára alebo 
hráča, ktorý má prestávku, družstvu, ktoré má mať 
loptu. Platí pravidlo o postavení mimo hry.
Hra trvá 3 minúty a potom si družstvá vymenia 
úlohy. Každé družstvo hrá 4x na veľké a 4x na malé 
brány tak, že vždy iný hráč má pauzu (obr. 5). 

Koučing: pred cvičením tréner zopakuje zásady 
bránenia v trojici, ako aj útočenia vo štvorici. Tré-
ner využíva prerušenia hry na rozhovor s hráčmi 
a korekcie, poukáže hlavne na odlišnosti medzi 
bránením vo dvojici a v trojici. Dôležitou úlohou 
je uzatvárať v kompaktnej formácii prístup k vlast-
nej bráne a dodržiavať vytváranie obranného troj-
uholníka v strednej vertikále (obr. 6) a obrannej 
diagonály v krajnej vertikále (obr. 7).

Obmeny: 
1. Hra na dve prenosné brány s brankármi.
2. Družstvo v prečíslení hrá na dva dotyky. 

4) Záverečná časť (ca 20 min)

Cvičenie 4: 
Hra 4 na 4 so 4 nahrávačmi
Popis	cvičenia: Hrá sa na dve brány s brankármi. 

Hraciu plochu tvorí predĺžené pokutové územie až 
po stredovú čiaru. Na stredovú čiaru, oproti pevnej 
bráne, postavíme prenosnú bránu. Proti sebe hrajú 
dve osemčlenné družstvá tak, že na hracej ploche 
sa hrá 4 na 4 a každé družstvo má 4 nahrávačov 
(2 nahrávači sú na bránkovej čiare vedľa súpe-
rovej brány a 2 hráči sú za postrannými čiarami 
na súperovej polovici). Nahrávači môžu prihrá-
vať len na jeden dotyk. Platí pravidlo o postavení 
mimo hry. Hra podporuje útočné činnosti, pretože 
družstvo, ktoré vlastní loptu, môže v útočnej fáze 
využívať svojich nahrávačov a tým si vytvárať 
viac kombinačných a streleckých možností. Hra 
vyžaduje v útočnej fáze pestrý pohyb bez lopty, 
správny výber miesta, aby sa využila hra do hĺbky 
aj šírky a uľahčila sa spolupráca aj s nahrávačmi, 
pretože majú len jeden dotyk a aby sa tak družstvo 
častejšie dostalo do zakončenia. Hra v defenzíve 
vyžaduje tiež dobrú organizovanosť, kompaktnosť 
a súhru pri presúvaní, ustupovaní a vysúvaní reťaz-
ca. Aj vo štvorici nacvičujeme vytváranie obrannej 
diagonály v krídelných priestoroch a obranného 
trojuholníka v strednej vertikále (obr. 8).
Hra trvá 4 minúty a potom si hráči v poli vymenia 
úlohy s nahrávačmi. Sériu opakujeme 2x. 

Koučing: Tréner využíva čas pri výmene hráčov 
na poznámky a na spoločné riešenie problémo-
vých bodov. V prípade potreby má tréner možnosť 
prerušiť hru a naviesť hráčov k hľadaniu riešení 
a možností rozhodovania v konkrétnej hernej si-
tuácií. Vedie hráčov k vnímaniu hernej situácie, 
k samostatnosti, k aktívnemu prístupu s cieľom 
zlepšovať sa a učiť sa.

Obmeny:
1. Všetci hráči, vrátane 

nahrávačov, hrajú na 
dva dotyky.

2. Priebeh prípravnej 
hry je taký istý, ale 
po 2 minútach sa na 
signál trénera ply-
nule menia dvojice 
tak, aby hra nepreru-
šovane pokračovala 
ďalej.

5) Záver (ca 10 min) 
Výklus, statický strečing

Po skončení tréningovej jednotky sa tréner porozpráva s hráčmi 
o ich dojmoch, pocitoch a problémoch počas tréningu. Diskusiu vedie 
pozitívne (objektívne pochváli, čo sa vydarilo, v čom boli hráči dobrí, 
ktoré ciele a úlohy sa splnili) a vyzve ich, aby sami definovali nedostatky 
a navrhli riešenie problémových situácií 
a spôsoby odstraňovania chýb. Svojím 
prístupom podporuje ich aktivitu v rozhovore 
a ocení ich samostatnosť a ochotu pracovať 
na sebe. Spoločne s hráčmi rozoberie úlohy 
do budúcnosti.
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6 Vytváranie obranného trojuholníka v strednej vertikále

7 Obranná diagonála v krajnej vertikále

8 Hra 4 na 4 so 4 nahrávačmi

Přihrávky
Běh bez míče

Vedení míče

Střelba

Legenda



Lukáš Staroba, Tomáš Janotka
Jaromír Votík, KTV FPE ZČU v Plzni 
Otakar Mestek, vedoucí Grassroots oddělení FAČR

Dvě role fotbalu
k fotbalovému problému, o kterém  
se už mluví i začíná konat 

Z hlediska odlišných cílů spor-
tovní přípravy lze rozlišit dvě 
role fotbalu. Pro prvou je cha-

rakteristický systém výchovy a přípra-
va hráčů cílená na profesionální fot-
bal. Druhá role fotbalu je realizována 

na úrovni amatérského - neprofesionál-
ního fotbalu jako jedna z forem pohy-
bové aktivity, rekreačně – rekondič-
ního charakteru, která má potenciál 
se stát součástí pohybového režimu 
respektive životního stylu mládeže 

v žákovských a dorosteneckých ka-
tegoriích. V časopise Fotbal a trénink 
jsou nejvíce frekventovány příspěvky 
týkající se výchovy hráčů pro profe-
sionální fotbal (od konstatujících, kde 
nám všude „ujíždí vlak“, přes proble-

matiku akademií, až ke zkušenostem 
a poznatkům z domácího i zahranič-
ního profifotbalu). Naším příspěvkem 
chceme ale obrátit pozornost odborné 
veřejnosti na alarmující situaci v ama-
térském fotbalu. 

Záměrem našeho příspěvku je upozornit, a zdá se, že ještě není pozdě, 
na dramatický pokles počtu hráčů v žákovských a dorosteneckých věkových 
kategoriích v amatérském fotbalu na regionální úrovni.

Problematika pohybových aktivit 
v kontextu konzumní sedavé společ-
nosti  je poměrně často diskutována 
jak lékaři (Novák aj.), tak sociology 
(Sekot a další). Pohyb z obecného 
i  neurofyziologického  hlediska  je 
jednou  ze  základních  a  nejdůleži-
tějších vlastností živé hmoty. Spe-

cifickým  projevem  pohybového 
chování jsou tělesná cvičení a sport, 
tedy i sportovní hry včetně fotbalu, 
jejichž smyslem je  fyzické, psy-
chické  i sociální zdokonalování 
a rozvoj člověka. Sportovně pohy-
bové aktivity nejsou  tedy  jen pod-
půrné doplňky života, ale stávají se 

přímo jeho uspokojivým smyslem. 
Je otázkou, zda si  tyto skutečnosti 
lidé v průběhu života s postačující 
naléhavostí uvědomují, či zda je sice 
berou na vědomí, ale z různých dů-
vodů  jim nepřikládají dostatečnou 
váhu. To pak vede k častému znepo-
kojivému konstatování, že tělesná 

zdatnost  současné  populace 
ve srovnání s úrovní tělesné zdat-
nosti obyvatelstva před relativně 
krátkou dobou několika desítek 
let  významně  poklesla.  Jedním 
z důvodů proč  tomu tak  je, a proč 
žijeme život  tzv. pohybově pasivní, 
je nedostatek času na pohybovou ak-

Vliv společenského, rodinného  
a fotbalového prostředí
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tivitu, související se životním stylem 
dnešní „moderní“ uspěchané doby. 
Není to však důvod jediný. Nespráv-
né návyky si do dalšího života děti 
přinášejí  již ze svých předškolních 
a školních let. Zde hraje významnou 
roli nedostatek impulsů k aktivnímu 
pohybu  a  pohybově  náročnějším 
sportovním aktivitám a  také nedo-
statek vhodných příkladů v bezpro-
středním rodinném, ale často i škol-
ním prostředí.   Bohužel se naopak 
zcela opačně neustále zvyšuje pestrá 
nabídka pohybově nenáročných, čas-
to  jen pasivních zábavných aktivit 
převážně sedavého charakteru. 

Ústy učitelů, vychovatelů, trenérů, 
lékařů i prostřednictvím médií jsme 
průběžně  informováni o klesajícím 
zájmu naší nejmladší generace o ho-
diny tělesné výchovy, o snižující se 

úrovni  tělesné  kondice  našich  dětí 
a mládeže, o růstu obezity a o celko-
vé nechuti mladých lidí k pravidelné 
fyzické aktivitě. Roste počet mladých 
lidí vyhýbajících se pohybovým akti-
vitám, klesá zájem o sportování jako 
přirozenou  formu  volnočasových 
aktivit. Pohodlnost se projevuje ne-
jen odporem ke kondičně podpůrné 
fyzické  zátěži,  ale  už  i  v  nechuti 
k aktivním formám přesunu, chůzi, 
pravidelné jízdě na kole či plavání. 
Pasivní,  sedavé,  konzumní  trávení 
volného času převažuje nad jeho ak-
tivními, individuálně všestranně har-
monizujícími kreativními formami. 
I mladí  lidé často chápou sport 
spíše  jako  vrcholnou podívanou 
masových forem zábavy než jako 
integrální, nezastupitelnou a živo-
tadárnou formu osobního rozvoje, 

zvyšování fyzické kondice, cesty 
k upevňování zdraví a navozování 
přátelských vztahů a pocitů celko-
vé osobní pohody. 

O nedostatku impulsů k aktivnímu 
pohybu z rodinného prostředí jsme se 
již zmínili, ale rodina je považována 
také za významný faktor v procesu 
obecně chápané prvotní socializace 
dítěte  i  ve  specifické  oblasti  rané 
sportovní socializace. Není pochyb 
o významnosti pohybových aktivit 
herního charakteru, a to zejména pro 
socializaci dětí. Hra umožňuje dítěti 
vstupovat do různých sociálních rolí 
a učit se tak důležitým funkcím v ši-
rokém sociálním kontextu. Pro dítě je 
důležitý pocit patřit k někomu, do ně-
jaké skupiny. Socializace jedince je 
jeho přijímáním skupinových způso-
bů chování, názorů a hodnot. Velkou 

roli v rodině hraje  také přítomnost 
sourozence, protože dítě se od malič-
ka učí sociální interakci, loajalitě, po-
moci, ochraně a řešení konfliktů, ale 
také sebeprosazení. Rodina by také 
měla jedinci ukázat správný žebříček 
hodnot, naučit dítě asertivitě a  také 
jak se bránit manipulaci. Podstatou 
zmiňované rané sportovní sociali-
zace není jen zvládání elementár-
ních pohybových (fotbalových) do-
vedností, ale především vytváření 
základu  hodnotových  orientací, 
postojů k pohybu, únavě, úspě-
chu  či  k  neúspěchu,  vytváření 
individuální výkonové motivace. 
Osvojení  a  přijetí  těchto  „základů 
hodnotových  orientací  a  postojů“ 
může hrát pozitivní roli ve starším 
věku v žákovských a dorosteneckých 
kategoriích. 

Je logické, že odraz společenského, 
fotbalového a rodinného prostředí je 
zřejmý, ale poněkud v jiné rovině než 
na úrovni amatérského fotbalu, i při 
výchově  hráčů  profifotbalu.  Velice 
výstižně tento vliv popsal v minulém 
čísle časopisu Fotbal a trénink vedoucí 
SCM AC Sparta Praha Miroslav Krieg, 
který upozorňuje na některé příčiny, 
většinou neúspěšné mezinárodní kon-
frontace  našich  nejlepších  mládež-
nických týmů, které vidí následovně: 

„Můžeme tvrdit, že v herní konfron-
taci s průměrnými obstojíme, protože 
jsme sami průměrní. Na ty nejlepší to 
ale rozhodně nestačí…. Určitě to není 
tím, že se jedná o generační problém, 
že se nerodí nová generace Nedvědů, 
Poborských,  Rosických  či  Němců. 
….. Současní hráči nemají v žákov-
ském nebo dorosteneckém věku o nic 
horší sportovní předpoklady, než měli 
oni. Změnila se však doba, náročnost 
požadavků a myšlení hráčů i prostředí 

okolo nich, které je ovlivňuje. Zlepšili 
se sice výrazně materiální podmínky 
a zázemí pro sportovní přípravu, je-
nomže požadavky na nadprůměrnost 
hodnocení hráčů prudce vzrostly…. 
Problém není ve sportovních před-
pokladech  talentovaných  hráčů, 
problém  je  v  jejich  uvažování, 
ochotě se obětovat v kolektivním 
sportu nejen pro sebe, ale  i pro 
druhé, v ochotě a vůli tvrdě na sobě 
pracovat na úkor pohodlí. Dokázat 

se přenést přes dílčí neúspěchy, 
nehledat v první řadě chyby u dru-
hých, ale sám u sebe. Nemít za zády 
neustále někoho, kdo za něj řeší pro-
blémy, protože je hráč nedokáže vyře-
šit sám…..  U mnoha hráčů se vytratily 
i vlastnosti jako pokora a skromnost.“ 
Tolik na okraj poznámka k výchově 
hráčů pro profifotbal, ale jak už bylo 
uvedeno v úvodu příspěvku, chceme 
upozornit  především  na  problémy 
amatérského fotbalu. 

Poznámka k profifotbalu

K úbytku aktivních fotbalistů 
v amatérském Grassroots fotbalu

Aktivních fotbalistů je stále méně 
nejen v České republice, ale i v celé 
Evropě. Ještě v roce 2010 registro-

vala UEFA 23,5mil. fotbalistů, nyní 
jejich počet klesl na 15,7mil. Tento 
úbytek je více než zřetelný, ale moc 

se o něm u nás dosud příliš nemluvi-
lo. S problémy se podle technického 
konzultanta UEFA Liama McGro-

artyho potýká  i Fotbalová asociace 
ČR,  které  ubylo  žáků  a  zejména 
dorostenců. Na  regionální  úrov-
ni  až  dramaticky mizí  ze  scény 
mládežnické  celky.  V  okresech 
je někdy problém dát dohroma-
dy přebory v některých katego-
riích.  Dříve  nevídané!  Konkrétní 
příklad. Studenti  katedry TV FPE 
ZČU v Plzni, bakalářských a učitel-
ských programů s  tělesnou výcho-
vou ve svých kvalifikačních pracích 
alespoň dílčím způsobem monitorují 
diskutovanou situaci v žákovském 
a dorosteneckém amatérském fotba-
lu. Výstupem   jedné z nich  je níže 
uvedený  diagram  (Hlůžek,  2017), 
který dokumentuje postupný pokles 
počtu dorosteneckých týmů v okrese 
Klatovy. Za posledních 13 let se sní-
žil počet dorosteneckých týmů z 24 
na 8 a okresní dorostenecké soutěže 
na Klatovsku, ostatně  jako v celém 
Plzeňském kraji, nehrají. 

A  jak  je  to  v  Evropě  celkově? 
„Máme „smůlu“, že děláme fotbal 
v  relativně materiálním blahobytu 
konzumní  společnosti,  v moderní, 
zrychlené  a  multimediální  době 
v  podmínkách  globalizace.  Celá 

Účast týmů v soutěžích
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 Evropa  je  svlečená  do  naha.  Před 
pár  lety  jsme se v České republice 
domnívali, že máme cca 700 000 re-
gistrovaných hráčů a po nedávném 
sečtení jsme na počtu kolem 300 000. 
I podle McGroartyho, který vystoupil 
na konferenci v Praze, v českém fot-
bale výrazně ubývá mládeže. „Máme 
ověřeno, že pokud dítě začne s fot-
balem do 8 let, pak stráví s fotbalem 
v životě 12x více času než to, co začne 
později,“ uvedl s tím, že právě 8le-
tých dětí se v tuzemsku věnuje fotbalu 
jen velmi málo. A budoucnost chybí! 
Navíc nejde o jediný problém, pro-
tože z 327 000 registrovaných hráčů 
u FAČR jen 36% tvoří fotbalisté pod 
18let. „To se musí změnit. Vždyť oni 
jsou budoucnost,“ přidává McGroarty 
a srovnává, že např. ve Švédsku jde 
o 80% či na Slovensku o 60%. 

A  jaké  jsou  důvody  ukončení 
fotbalové kariéry v dorosteneckých 
kategoriích? Jedním z nich mohou 
být  problémy  s  přechodem  ze 
základní na střední školu. Ať už 
je  to náročnost  studia, či  je  škola 
mimo trvalé bydliště, což znamená 
dojíždění nebo přechodné ubytová-
ní. Samozřejmě vliv hraje  i změna 

sociálního prostředí, noví spolužáci 
atd. Další příčiny se mohou odvíjet 
z  rodinného  nebo  společenského 
prostředí. Např. nenaplnění před-
stav a ambicí hráčů, případně jejich 
rodičů. Na amatérské úrovni čím dál 
větší  roli hraje konkurence  jiných 
motivů. Máme na mysli jiná spor-
tovní odvětví, ale i motivy, které 

přímo nesouvisejí  s pohybovými 
aktivitami  a  vyplývají  ze  sou-
časného životního stylu mládeže 
v  tomto věkovém období  (závis-
lost na virtuálním světě počítačů, 
telefonů apod.). Toto  jsou důvody, 
které ani změna metod a přístupů 
fotbalové  asociace  –  respektive 
Grassroots  oddělení  ke  sportovní 

přípravě mládeže – nemůže vyřešit, 
neboť není v jeho možnostech změ-
nit společenské a rodinné prostředí. 
Ale  iniciovat  změny  může  fotba-
lová  asociace  a  konkrétně  již  tak 
Grassroots oddělení činí, v prostředí 
fotbalovém. A o co konkrétně jde? 
Je důležité se podívat do vlast-
ních trenérských řad a chceme-li 

Úskalím jsou především dorostenecké kategorie
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získat  děti  pro  fotbal, musíme 
především změnit způsob vedení 
tréninků, svoje přístupy k dětem. 
Máme na mysli často demotivující 
chování  trenérů, kteří  se  až příliš 
často stylizují do rolí trenérů týmů 
dospělých nebo tréninky vedou tak, 
jak to sami kdysi zažili v době své 
hráčské kariéry. Chtějí být úspěšní, 
a někdy za každou cenu, a nekom-
promisní  honbou  za  okamžitými 
výsledky  odradí  méně  fotbalově 
způsobilé jedince, pro které by mohl 
být fotbal zábavou a součástí aktiv-
ního životního stylu. Rádi by fotbal 
hráli dál, ale bez stresu, pro radost, 
pro prožitek, protože už nemají vel-
ké výkonnostní ambice. Ale nutno 
objektivně konstatovat, že svůj vliv 
má na druhé straně někdy i neochota 
mladé generace obecně, tedy i hráčů 
v amatérském fotbalu, překonávat 
překážky a vyrovnat  se  s neúspě-
chem. 

Na první pohled se zdá, že tento 
„malér“ není řešen.   Ale FAČR za-
hájila řadu projektů na podporu ama-
térského fotbalu. Za prvé se o tomto 
problému začalo mluvit v roce 2016 
v Praze, kde byla uspořádána I. Ná-
rodní Grassroots konference. Na jaře 
2017 následovalo čtrnáct krajských 
Grassroots  konferencí,  na  kterých 
se otevřeně v diskusi prezentovaly 
všechny  problémy,  všechny  plány 
i  všechny  nové  projekty.  Toto  vše 
bylo zapracováno do Strategického 
plánu Grassroots oddělení, který je 
součástí Strategického plánu FAČR 
do roku 2020! FAČR již delší dobu 
prioritně pracuje na základním poža-
davku a tím je „přísun“ dětí do fotba-
lu. Pomoci mají například propojené 
náborové projekty „Můj první gól“ 
a  „Měsíce náborů“,  (mimochodem 
za tyto projekty loni dokonce dostala 
Fotbalová asociace nejvyšší ocenění 

UEFA!). Děti nabrat dokážeme, ale 
velká výzva pro nás je všechny u fot-
balu udržet. Cílem a řešením pro 
FAČR je celoživotní fotbal v kvalit-
ně a komplexně fungujícím klubu. 
Což předpokládá výchovu a nástup 
nové generace trenérů a funkcionářů 
rekrutujících se z bývalých hráčů, kdy 
prioritou je udržet žáky i dorostence 
u fotbalu pozitivní atmosférou a pří-
stupem.  Dalším  záměrem  je  dávat 
větší akcent na ženský a dívčí fotbal, 
ale myšlenka „celoživotního fotbalu“ 
v klubu zahrnuje i veteránský (nad 
40let)  i seniorský – walking fotbal 
(nad  60let  –  bez  běhání,  soubojů 
a pádů), který by měl přinášet radost 
ze hry i v tomto věku a tato forma 
fotbalu  má  i  své  sociální  rozměry 
a zdravotní aspekty. 

Proto FAČR od 1. 7. 2017 roz-
jíždí dva konkrétní projekty. „Li-
cenční  řízení  neprofesionálních 

klubů“ za účelem zlepšení fungo-
vání všech klubů v ČR a dále novou 
online trenérskou licenci Grass-
roots leader certifikát za účelem 
dostupného, a nezbytného vzdě-
lání trenérů a trenérek, nejčastěji 
rodičů. Tyto a další projekty, např. 
podpora  ženského  fotbalu,  trenéři 
do krajů a okresů bude FAČR prů-
běžně monitorovat a vyhodnocovat 
na dalších Grassroots konferencích 
– II. Národní v roce 2018 a opět kraj-
ských v roce 2019! Kromě vlastních 
projektů se FAČR maximálně snaží 
o zlepšení situace okolo TV na ZŠ – 
společně s dalšími olympijskými ko-
lektivními sporty se podílí na tvorbě 
metodiky pohybové hodiny TV navíc, 
školení učitelů, atd. 

Grassroots  trenér  mládeže  Pl-
zeňského kraje Mgr. Pavel Hudeček 
k  tomuto  problému  říká:  „Cíleně 
oslovujeme širokou veřejnost – ma-

minky,  tatínky, prarodiče a  trenéry. 
Děti získat umíme, ale nedaří se pře-
svědčit v dostatečném počtu dospě-
lé, kteří by se chtěli věnovat dětem 
tak, aby to pro děti bylo atraktivní, 
zajímavé, přitažlivé. Děláme kroky, 
abychom dospělé  získali a pře-
svědčili  o  nutnosti  změn  v  pří-
stupu  k  dětem.  Nabízíme  např. 
„servis“  pro  trenéry  a  rodiče 
formou ukázkových tréninkových 
jednotek v  jejich prostředí. Jsou 
organizovány  výběrové  regionální 
tréninky pro kategorii 12 – 13  let. 
Podobně rozbíháme regionální přebor 
přípravek formou satelitních turnajů 
či nemistrovské soutěže pro mladší 
žáky, jakou je např. turnaj „O pohár 
hejtmana“. Zdá se, že uvedené změ-
ny v přístupu ke „Grassroots fotbalu“ 
sice zvolna, ale přináší pozitivní efekt 
a cca po 2 – 3 letech práce je zřejmé, 
že se základna zvolna navyšuje“. 

Řešení problému „nastartováno“

Optimistický 
závěr

„Podobné  problémy 
mají i ostatní asociace na-
příč celou Evropou. Mnoho 
asociací začalo s podobnou 
cílenou marketingovou ak-
tivitou dříve než my, mno-
ho jich však ještě nezačalo 
a vlak jim dále ujíždí. Byli 
jsme velmi příjemně pře-
kvapeni průběhem a závěry 
ze všech čtrnácti krajských 
Grassroots konferencí, kde 
byly  zastoupeny  všech-
ny  okresy  i  kluby.  Přes 
mnoho problémů, které 

dnes obnáší dělat fotbal 
na  „amatérské“  úrov-
ni,  jsme  cítili  odhodlá-
ní  mnoha  funkcionářů 
a  trenérů  se  do  toho 
„opřít“ a fotbal ve svém 
kraji, okrese, klubu po-
sunout  dál.  Čeká  nás 
všechny náročná, a nikdy 
nekončící  práce o  zacho-
vání  fotbalu  jako  sportu 
číslo jedna v Evropě a pře-
devším v České republice. 
Řešení  problému  je  „na-
startováno“.
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Fotbalová asociace spustila 
novou trenérskou online 
licence Grassroots leader

Začínající trenéři fotbalu mají 
ode dneška nového pomoc-
níka – online  trenérskou 

licenci Grassroots leader.
Fotbalová asociace České republi-

ky si velmi váží energie, kterou stov-
ky rodičů a nadšenců věnují práci 
s našimi nejmenšími fotbalisty. Těmto 
lidem by FAČR v této nelehké práci 
ráda podala pomocnou ruku, a proto 
byl vytvořen a 1. 4. 2017 spuštěn zá-
kladní stupeň trenérského vzdělávání, 
který je zaměřen především na děti, 
které s fotbalem začínají, nebo ne-
dávno začaly. Jedná se o kategorie 
předpřípravek a přípravek, tedy děti 
zhruba od 5 do 11 let věku.

,,Věříme, že licence Grassroots 
Leader zasáhne a ovlivní co největší 
množství lidí, kteří se pohybují ko-
lem malých fotbalistů. Jeho spuště-
ním bychom rádi docílili co nejširší 
a hlavně jednotné informovanosti 
všech, kteří děti trénují. Vše je při-
praveno v co nejstručnější formě, 
ale zároveň v souvislostech, které 
jsou pro správnou výchovu velmi 
důležité. Nejde jen o organizaci 
tréninku, ale třeba i to, jak s dětmi 

mluvit a jak se k nim chovat, nebo 
jak jejich rodičům pomoci nastavo-
vat správnou životosprávu, co si vzít 
k pití, jaké mít kopačky a jak dětem 
komplexně pomáhat,“ řekl k licenci 
tvůrce obsahu Antonín Plachý, ve-
doucí trenérsko-metodického úseku 
FAČR. ,,Také jsme se rozhodli, že 
tento certifikát dáme i jako povin-
nou součást kurzů vyšších licencí, 
bude to vlastně takové domácí 
večerní samostudium,“ dodal ještě 
k využití licence Plachý.

V rámci této online licence nalez-
nete základní tématické celky, které 
by měl každý začínající trenér znát, 
a to koučink a pedagogika, herní kon-
cepce, biomedicína a první pomoc, 
plán tréninku a organizace a jako po-
slední spolupráce s rodiči a vývoj dí-
těte. Jednotlivé otázky jsou připrave-
ny v různých formách, a to 
jako videoukázky, schéma-
ta, či obrázky, ve kterých je 
třeba hledat správné odpo-
vědi, případně jako prostý 
text. ,,Věříme, že tato první 
trenérská licence poslouží 
i k osobnímu rozvoji přede-

vším mnoha rodičů a pomůže zkva-
litnit trenérskou práci u dětí. Licenci 
navíc bude možné získat z pohodlí 
domova, protože kompletně probíhá 
online. Licence bude zcela zdarma, 
budoucí trenéři a trenérky tak bu-
dou muset obětovat pouze přibliž-
ně šest až osm hodin času, který 
si ale mohou rozvrhnout dle svých 
časových možností, není třeba vše 

splnit najednou. Licence pak bude 
platná stejně jako ostatní typy li-
cencí, a to 3 roky, během kterých 
se mohou uchazeči přihlásit na vyšší 
licence, případně po 3 letech opět 
splnit test pro obnovení Grassroots 
leader certifikátu. Od 1. 7. 2017 bu-
dou muset mít alespoň tuto licenci 
povinně všichni trenéři, kteří působí 
u týmů mládeže v roli trenérů nebo 

asistentů,“ doplnil jeden z tvůrců 
licence Michal Blažej, Grassroots 
manažer FAČR.

Ihned po spuštění licence se 
o její získání zvedl obrovský zá-
jem, za prvních 10 dní existence 
se do systému zaregistrovalo 613 
uchazečů, což bylo číslo, které 
předčilo úvodní očekávání. Po-
čet uchazečů i úspěšných držitelů 
certifikátu každým dnem neustále 
narůstal, po dvou měsících fungo-
vání systému, tedy k 1. 6. 2017, tak 
bylo možné v systému najít 2144 
registrovaných uchazečů, z nichž 
je 173 žen. Také číslo držitelů cer-
tifikátu se dostalo do řádů stovek, 
ke stejnému datu je na území České 
republiky 877 držitelů této nové tre-
nérské licence.

Licenci je možné získat na adresách:
leadercertifikat.fotbal.cz 
stansetrenerem.fotbal.cz

Blažej

Michal

27.03.1984

Datum vystavení: 27. 4. 2017 Datum platnosti: 27. 4. 2020

CERTIFIKÁT
GRASSROOTS LEADER

Michal Blažej
Datum vystavení: 27. 4. 2017

Datum platnosti: 27. 4. 2020

Antonín Plachý
vedoucí Trenérskometodického úseku

Miroslav Pelta
předseda FAČR
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SPT GPS systém chrání 
fotbalisty před zraněním

SPT GPS systém je určen k monitoro-
vání a analýze sportovního výkonu 
kontaktních sportů. Sytém byl uve-

den na trh v roce 2016 v Las Vegas s cí-
lem zaplnit mezeru ve světě sportu a byl 
vyvinut pro hráče fotbalu pohybující se 
na všech výkonnostních úrovních.

Systém u hráče sleduje
ß Celkový počet naběhaných metrů

(rozdělený do 6 rychlostních zón)
ß Intenzitu tréninku (Training load)
ß Maximální dosaženou rychlost

(lze si zvolit libovolný úsek tréninku 
nebo zápasu)

ß Počet sprintů (opět lze volit libovolný 
úsek)

ß Celkový čas (rozdělený do 5 nebo 
1 minutových úseků)

ß Mapu pohybu hráče (systém zobrazí 
pohyb hráče v libovolném úseku 
tréninku v různých rychlostních 
zónách)

ß Údaje lze sdílet s trenéry nebo 
spoluhráči

Pomocí GPS systému je trenér schopen 
upravit tréninkovou jednotku respektující 
skutečné zatížení hráče založené na ob-
jektivních údajích, nikoliv domněnkách. 
Je schopen vyladit sportovní formu hráče 
na den zápasu při současné ochraně jeho 
zdraví, kdy individualizovaná tréninková 

příprava má přímý a zásadní vliv na úspěš-
nost týmu v utkání.

Můžete slyšet trenéry, IT specialisty 
nebo kondiční trenéry hovořit o tom, jak 
SPT GPS monitoring systém pomáhá snižo-
vat riziko vzniku zranění hráčů. Avšak téměř 
nikde se nedozvíte, jaká data používají a jak 
s nimi pracují, aby předcházeli zranění hrá-
če. Proto je velmi zajímavá publikace s ná-
zvem „Training load and player monitoring 
in high-level football: Current Practice and 
Perceptions“, kde autoři, Richard Akenhead 
(Newcastle United) and George P. Nassis 
(Panathinaikos FC), vysvětlují nezbytnost 
měření Training load (tréninkové zátěže) 
pro hráče fotbalu na profesionální úrovni.

Training Load – TL 
(Intensity rating-IR)

Jak SPT pomáhá eliminovat riziko zranění?

TL je standardně prezentováno jako celkové tré-
ninkové zatížení sportovce. Algoritmus pro jeho 
výpočet zahrnuje: celkovou metráž rozdělenou 
do různých rychlostních zón, celkový počet sprintů, 
četnost sprintů, směrovou strukturu pohybu, dobu 
strávenou sportovním výkonem. To vše vyjádřeno 
jediným číslem od 0 do 999. Stoupající číslo zna-
mená stoupající zátěž. Jednoduché a srozumitelné.

Training load (Intensity rating) je klíčovým 
parametrem přímo ovlivňujícím pravděpodobnost 
zranění hráče.

Existuje přímo prokazatelný vztah mezi ne-
konsistentním nárůstem TL a vznikem zranění tzv. 
měkkých tkání (svaly, vazy, šlachy, úpony) ve vr-
cholovém fotbale, které nejsou následkem kontaktu 
s protihráčem. Studie prokázala, že při značném 
nárůstu TL během výkonu oproti průměrným hod-
notám, se fotbalisté stávají výrazně náchylnějšími 
ke zranění. Je tedy nezbytně nutné TL průběžně 
sledovat, vyhodnocovat a zajistit zpětnou vazbu 
do tréninkového procesu
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SPT měří, vypočítává a archivuje Tra-
ining load (Intensity rating).  Trenéři tak 
mohou analyzovat a srovnávat stupeň in-
tenzity zatížení s předchozími výkony. Je 
naprosto nezbytné analyzovat TL u kaž-
dého hráče individuálně, nelze pracovat 
s průměrnými hodnotami v mužstvu.

V případě neobvykle vysokého nárůs-
tu počtu metrů za minutu nebo nárůstu 
intenzity musí trenér individuálně upravit 
následné zatížení hráče v tréninku, tak 
aby mohl proběhnout regenerační pro-
ces. Optimalizací tréninkové zátěže dojde 
k redukci svalového napětí a zotavení pře-
tížených svalů, svalových vláken, vazů 
a šlach.  Analýzou zatížení trenér zároveň 
ladí sportovní formu na den zápasu.

Práce s TL neznamená snížení nároč-
nosti tréninku, ale jeho optimalizaci, při 
současné ochraně hráčova zdraví. 

GPS systém přestává být výsadou 
nejbohatších klubů a stává se nedílnou 
součástí sportovního vybavení každého 
hráče. Připojte se tedy i vy ke klubům po-
užívající moderní sportovní technologie 
za účelem maximalizace sportovního vý-
konu a ochrany hráčova zdraví. Přestaňte 
hádat a začněte měřit.

Sports performance tracking/Czech republic

www.sportsperformancetracking.cz



Lukáš Staroba, Tomáš Janotka
MUDr. Jaroslav Novák, Ph.D. 
Oddělení tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni

Věda ve fotbale (2. díl)
V tomto pokračování přinášíme informace ze čtyř 

z nich: sekce „Soccer training“, sekce „Soccer 
and rugby performance“, sekce „Soccer asse-

ssments“ a sekce „Soccer and cognitive function“. Ně-
které další příspěvky sice nejsou vázány přímo na hráče 
fotbalu, avšak jejich závěry jsou využitelné i v tomto 
sportovním odvětví. 

Na loňském 21. kongresu Evropské společnosti 
pro sportovní vědy (ECSS) ve Vídni ve dnech 
6.–9. července 2016 bylo fotbalu věnováno 
několik samostatných sekcí. 
Hertzog M. a spol. (Doha, Katar):
Resistence training status and effectiveness of low frequency 
resistence training on upper-body strength and power in soccer players. 

Fotbal je kontaktním sportem s mnoha vzájemnými souboji s hráči soupeře. 
Být v těchto soubojích úspěšný, udržet míč či vyhnout se soupeři, vyžaduje si-
lové předpoklady horní poloviny těla. Cílem studie bylo posoudit vliv silového 
tréninku na hráče různé výkonnostní úrovně a ovlivnění výkonnosti v průběhu 
celého soutěžního období. Skupina mladých hráčů dorosteneckého věku byla 
rozdělena na dvě podskupiny – velmi výkonných a průměrně výkonných. 
Souběžně s obvyklým tréninkem obě skupiny zařadily po dobu 3 týdnů jednou 
týdně silově zaměřenou tréninkovou jednotku. U obou skupin došlo v průběhu 
sledovaného období k výraznému zvýšení silových parametrů. U hráčů prů-
měrné výkonnosti byl vzestup těchto parametrů nejvýraznější po 10 týdnech 
tréninku. Výsledky ukazují, že jednou týdně zařazovaný posilovací trénink 
může zlepšit silové parametry mladých hráčů během soutěžní sezóny bez 
ohledu na výchozí výkonnostní úroveň hráčů. 

Harper D. J. a spol. (York, Velká Británie):
Isokinetic strength qualities that differentiate rapid deceleration 
performance in academy male youth soccer players. 

Brzdění (decelerating) je v současném fotbalovém utkání stejně časté jako 
zrychlení (acceleration). Ukazuje se, že silové schopnosti dolní poloviny těla 
ekcentrického charakteru („eccentric power“) výrazně zlepšují schopnosti 
hráče vyvinout a tolerovat tyto brzdící síly. U skupiny 19 hráčů ve věku 16,7 
+-1 let se ukázalo, že je třeba věnovat zvýšenou pozornost rozvoji specifických 
silových schopností souvisejících s brzděním pohybu hráče, stejně jako je tomu 
při tréninku sprintů a akceleračních prvků. 

Jaspers A. a spol. (Leuven, Belgie):
The relationship between pre-season workload indicators and changes 
in the yo-yo intenmittent recovery test in professional soccer. 

V přípravném období je hlavním cílem tréninkového procesu vybudovat 
dostatečnou aerobní kapacitu před začátkem soutěžního období. Monitorování 
tréninkové zátěže může pomoci vyvolat co nejvyšší adaptační změny. Cílem 
sledování bylo ověřit vztah mezi indikátory zátěže a změnami yo-yo interva-
lového testu (yo-yo intermitent recovery test) po dvoutýdenním tréninkovém 
mikrocyklu. Do tréninku byly ve druhém týdnu zařazeny častější úseky o rych-
losti 15-20 km/h. Ukázalo se, že právě objem tréninku v této zóně intenzity 
se pozitivně promítnul do výsledků yo-yo testu. Při porovnání hodnot tepové 
frekvence (TF) došlo ve srovnání s výchozí úrovní k významnému snížení TF 
během zátěže. Pečlivé plánování běžeckých úseků v zóně 15-20 km/h by mělo 
být součástí tréninkového programu v předsezónním období. 

Bartlett J. D. a spol. (Melbourne, Austrálie):
A comparison of sleep characteristics during weekly in-season 
competition vs pre-season training in Australian rules footballers. 

Autoři porovnali charakteristiky spánku během osmidenního sledování 
v mimosezónním období (PS) a v průběhu čtyřdenního sledování v návaznosti 
na fotbalový zápas (IS). Údaje k analýze byly registrovány pomocí aktigrafie 
náramkovým snímačem. Průměrná doba strávená na lůžku se výrazněji nelišila, 
doba spánku byla významně delší v IS. Hráči spí téměř o 2 hodiny déle před 

utkáním, poněkud kratčeji po utkání, avšak opět výrazně déle v dalších dvou 
dnech po utkání. Kvalita spánku před utkáním byla lepší než jeden a dva dny 
po utkání. Ke kvalitě spánku je třeba v průběhu tréninkového a soutěžního 
programu přihlížet, a v případě nutnosti je třeba poskytnout hráčům možnost 
dorovnat spánkový deficit v následujících dnech. 

Varley M. et bal. (Doha, Katar): Physical and technical performance of 
elite youth soccer players during international tournaments: influence of 
oponent quality and team success. 

Výkon hráčů během utkání byl sledován pomocí poloautomatického multi-
kamerového sledovacího systému při dvou mezinárodních klubových turnajích 
hráčů do 17 let. Jednalo se o všechny hráče všech mužstev, celkem o 1457 
sledování. Mužstva byla podle konečného umístění v turnaji rozdělena jako 
nejvýkonnější (umístění na 1.- 4. místě), na průměrná (umístění na 5.- 8. místě) 
a slabá (umístění na 9.-12. místě). Výsledky byly obdobné, jako u dospělých 
elitních hráčů. U hráčů hrajících celou dobu utkání byl ve 2. poločase patrný 
výrazný pokles celkové vzdálenosti, naběhané nejvyšší rychlostí. Pokud však 
se porovnal tento parametr u všech hráčů, zapojených do hry, rozdíl nebyl 
významný. U výkonnějších mužstev byl zaznamenán významně vyšší počet 
střel a střel na branku během zápasu ve srovnání s ostatními dvěma skupinami. 
Celkový počet střel a střel na branku, stejně tak i počet a přesnost přihrávek 
v utkáních mezi nejlepšími mužstvy byly významně nižší než v utkáních se 
slabšími týmy. Při analýze výkonu v utkání je třeba rozlišovat mezi hráči hra-
jícími celou dobu utkání a hráči nastupujícími jen na část utkání, aby nedošlo 
ke zkreslení výsledků za celý tým. 

Tovaru P. a spol. (Melbourne, Australie):
Neuromuscular, biochemical, performance and perceptual responses 
following a self-paced soccer match simulation. 

U 12 trénovaných mužů byla sledována odezva na 90minutovou zátěž 
na běhátku, kdy si sami vyšetřovaní udávali tempo simulující zátěž při fot-
balovém utkání. V průměru uběhly testované osoby 12445.8+-768.7 m při 
průměrné úrovni 87,1+-3.2 % maximální tepové frekvence. Již v poločase 
došlo ke zhoršení několika motorických testů (např. výška výskoku), které 
přetrvávalo i na konci utkání i v dalších dnech po utkání. Subjektivní pocit 
únavy a opožděná svalová bolestivost dosahovaly vrcholu den po utkání, stejně 
tak jako plasmatická aktivita kreatinkinázy. K zotavení sledovaných parametrů 
docházelo obvykle třetí den po simulovaném utkání. Výsledky ukázaly, že 
vyšší úroveň silových parametrů svalstva dolní poloviny těla souvisela s nižším 
mikerotraumatickým poškozením po utkání.

Seynnes O. (Oslo, Norsko):
Muscle and tendon adaptations to training: a functional perspective. 

Účinnost tréninkové zátěže závisí na interakci mezi architekturou svaloviny 
dolních končetin a elastickými vlastnostmi pojivové tkáně šlachového aparátu. 
Výsledkem silového tréninku je obvykle svalová hypertrofie. U 15 zdravých 
mužů ve věku 20 +-2 let byla sledována odezva na devítitýdenní posilovací 
trénink extenzorů kolenního kloubu. Pevnost patelární šlachy byla hodnocena 
ultrasonograficky a plocha průřezu šlachy v celém průběhu pomocí magne-
tické rezonance. Obdobně byla sledována architektura a objemové hodnoty 
čtyřhlavého stehenního svalu. Trénink vedl k výraznému vzestupu pevnosti 
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patelární šlachy, který pozitivně koreloval s vyšším objemem kvadricepsu, ta 
však nijak nesouvisela se zvýšením svalové síly. Adaptační změny mechanic-
kých vlastností šlachy významně souvisejí s předchozím silovým tréninkem. 

Gehring D. ( Freiburg, Německo): Impared lower limb function:
What's wrong in athletes with chronic ankle instability? 

Významným úkolem lidské lokomoce je chránit pohybový systém před 
škodlivým přetížením. Pokud tyto neuromuskulární a strukturálně anatomic-
ké mechanismy selžou, velmi pravděpodobně dojde k úrazu či chronickému 
poškození. Jedním z velmi častých příkladů takového sportovního zranění je 
distorze hlezenního kloubu, vedoucí velmi často ke stavu chronické kloubní 
nestability. Zatímco hodnocení instability se obvykle provádí ručně, ukazuje se, 
že tzv. artrometer hlezenního kloubu může poskytnout objektivnější rozlišení 
mezi mechanicky stabilním a mechanicky nestabilním hleznem. 

Riboli A. a spol. (Milán, Itálie): Time-motion analysis in elite soccer 
players: small-sided games vs. match performance. 

Zápasy v malém fotbalu se využívají k osvojení obratnostních a technických 
prvků v rámci kondiční přípravy hráčů. Klíčovým problémem je intenzita zatí-
žení. Cílem sledování bylo posoudit tzv. ekvivalentní vzdálenost, kterou hráči 
naběhají při malé kopané na hřištích různých rozměrů s obdobnými parametry 
při oficiálním utkání na velkém hřišti. Údaje byly analyzovány pomocí GPS 
a videozáznamu. Vyšetření absolvovalo 25 elitních hráčů mužstva série A, bylo 
provedeno celkem 2565 záznamů. V utkáních malé kopané se prokázala vyšší 
fyzická (kondiční) a nižší taktická náročnost. Výsledky této studie lze využít 
při plánování tréninkového procesu. 

Serpiello F. R. a spol. (Melbourne, Austrálie): Criterion validity of the 
Loughborough soccer passing test in elite youth soccer. 

Zdařilá přihrávka je základním prvkem technické vyspělosti ve fotbale, 
zejména u elitních mladých hráčů. Vzhledem k obtížnosti hodnocení schopnosti 
přesně přihrát za standardních podmínek přímo v utkání byl vypracován Loug-
hborough Soccer Passing Test (LSPT). Ten spočívá ve vyhodnocení přesnosti 
čtyř po sobě následujících přihrávek do různých směrů poté, co hráč má před 
každou další přihrávkou povoleny nejvýše tři doteky míče. U 25 hráčů elitního 
mužstva do 18 let byl proveden LSPT a dále vyhodnocena přesnost přihrávek 
v osmi reálných utkáních. Při nich byly vyhodnoceny vedle běžných přihrávek 
i tzv. přihrávky vysoké kvality (high duality passing situations). Případy, kdy 
přihrávka po nejvýše třech dotycích míče vedla ke gólové situaci nebo umožnila 
útočný pohyb spoluhráče nebo pokud přihrávka směřovala přes půlicí čáru 
na polovinu hřiště soupeře či na polovině soupeře byla zahrána dopředu nebo 
do stran. Ukázalo se, že korelační závislost mezi výsledky LSPT a kvalitou 
přihrávek v utkání je poměrně nízká (0.67 ve vztahu k přihrávkám obecně 
a 0.75 ve vztahu k přihrávkám vysokém kvality). Při interpretaci výsledků testu 
LSPT je třeba tedy přihlížet i k dalším faktorům, které se uplatňují v reálných 
herních situacích. 

Wiigh H. a spol. (Oslo, Norsko):
High intensity events and post-match fatigue in football. 

Fyzická zátěž při fotbalovém utkání vyvolává výraznou únavu a k plnému 
zotavení je zapotřebí několika dnů. Pomalý průběh zotavení pravděpodobně 
souvisí se svalovým postižením, souvisícím s vysokou  intenzitou zátěže 
během utkání. Cílem studie bylo posoudit činnosti vysoké intenzity (high 
intensity events – HIE) během utkání s využitím techniky Inertial Measu-
rements Units  (IMU) a  jejich vztah k pozápasové únavě. Vyšetření bylo 
provedeno v průběhu tří zápasů mezi šesti mužstvy 2. divize (n=81) pomocí 
akcelerometru, magnetometru a gyroskopu, které hráči měli upevněny na 
zádech na dresu. Byla hodnocena suma zrychlení, zpomalení, změn směru 
a výskoků a vyjádřena jejich počtem za minutu. Hráči byli rozděleni pod-
le pozice v mužstvu. Hodnocení bylo provedeno podle výsledků měření 
explozivní síly dolních končetin výskokovým testem (Counter Movement 
Jumps CMJ) a podle aktivity kretainkinázy v séru (CK). V průměru se HIE 
vyskytovaly ve frekvenci 2,1+-0,7/min. Mezi hráči na různých pozicích byly 
hodnoty rozdílné: brankáři 0,8/min, střední obránci 1,8/min, obránci  (ful 
backs) 2,0/min, střední záložníci 2,4/min, záložníci 2,5/min, a útočníci 2,2/
min. Zhoršení výkonu v CMJ po 1 h, 24 h, 48 h a 72 h, vyjádřený procentu-
álně ve srovnání s výchozí úrovní před utkáním, bylo o 6,6 %, 6,2 %, 6,6 % 
a 4,7 %. Zvýšení CK vyjádřené procentuálně ve srovnání s výchozí úrovní 
bylo o 69 %, 112 %, 42 % a o 4 %. Mezi HIE a změnami výkonu v CMJ či 
zvýšení CK nebyly zjištěny žádné korelační vztahy. Hráči na různé pozici 
v mužstvu absolvují během utkání  různou zátěž. Známky nervosvalové 

únavy u hráčů však byly patrné ještě po 72 hodinách po utkání. Vztah mezi 
zatížením v utkání a známkami únavy je zřejmě komplexnějšího charakteru 
a ovlivňují jej individuální zdatnost, předzápasová zátěž a vlastní zápasový 
výkon. 

Sonderegger K. a spol. (Magglingen, Švýcarsko):
Relative acceleration as a new indicator of game intensity in soccer.  

Intenzita zatížení v týmových sportech se obvykle posuzovala podle vzdále-
nosti, kterou hráči absolvovali s různých zónách rychlosti běhu. V současnosti 
se upozorňuje na určitou nepřesnost takové analýzy, neboť nepostihuje relativní 
akceleraci při krátkodobých (sprintérských) úsecích a která je přesnějším 
indikátorem intenzity zatížení. V této studii bylo sledováno 69 elitních hráčů 
juniorského věku při 14 oficiálních utkáních. Každý akcelerační vrchol byl 
zaznamenán jako jednotlivá akce. Před vyšetřením byly u každého hráče zjiš-
těny pomocí sprintérského testu předzápasové hodnoty maximální rychlosti. 
Všechny činnosti byly pak klasifikovány do čtyř tříd podle dosažené úrovně 
relativní akcelerace a podle výchozí sprintérské úrovně. Výsledky pak byly 
porovnány s obecně uznávanými rychlostními zónami, tj. zónu vysoké rychlosti 
běhu nad 19,8 km/h a pro sprint na 25 km/h. Elitní juniorští hráči posuzovaní 
touto metodou vykazovali více akcí vysoké, střední i nízké intenzity ve srovnání 
se standardním měřením. U akcí vysoké intenzity byl rozdíl nejvýraznější. 
Rozdíl mezi elitními a „sub-elitními“ hráči u akcí vysoké intenzity byl v tomto 
směru výraznější při použití data relativní akcelerometrie ve srovnání s obvykle 
užívanými rychlostními zónami. 

Taube W a spol. (Freiburg, Německo):
Cognifoot – assessing the cognitive-motor performance of soccer 
players: objective measurement vs. coaches' evaluation. 

Kognitivně motorické schopnosti jsou definovány jako kapacita Rychlého 
využití sensorické informace k účelnému pohybovému projevu. Je význam-
ným faktorem výkonnosti ve většině sportů, včetně fotbalu. K hodnocení 
těchto schopností byl použit patentovaný systém Cognifort. Hráči ve věku 
11 až 16 let, všichni členové fotbalové akademie, měli za úkol co nejrychleji 
a nejpřesněji střelit na dvaceticentimetrový cíl, zobrazený na desce 4 x 3 metry, 
ze vzdálenosti 5 metrů. Reakční doba střelby se zkracovala s věkem hráčů, 
obdobně se s věkem zvyšovala i přesnost střelby. Pomocí pětibodové stupnice 
byly výsledky porovnány se subjektivním hodnocením trenérů. Zde se výsledky 
hodnocení dosti výrazně lišily. Uvedeného systému by bylo možno použít při 
vyhledávání sportovních talentů a při kontrole výsledků tréninkového procesu 
mladých hráčů. 

Julian R. a spol. (Saarbrücken, Německo): The effects of seld-reported 
menstrual cycle phase on physical football performance. 

Cílem sledování bylo posoudit vliv fází menstruačního cyklu na výkonnost 
fotbalistek. Před začátkem sledování vyplňovalo 36 elitních hráček, zazna-
menávalo po dobu 6 měsíců menstruační kalendář. Vyloučeny byly hráčky 
s intervalem cyklu jiným než 25 až 30 dnů. Baterie motorických testů, prová-
děných na umělém povrchu venku, zahrnovala: přerušovaný yo-yo test (test 
vytrvalosti), opakovaný sprint (3 x 30 metrů) a Counter Movement Jumps 
(CMJ). Ze sledovaných testů bylo zaznamenáno pouze zhoršení výsledků yo-
yo testu. U ostatních žádné významné rozdíly patrné nebyly. Zda se to projeví 
i na specifickém výkonu v utkání bude předmětem dalšího výzkumu. 

Lex H. (Rostock, Německo): The organization of cognitive representation 
of group-specific tactics in soccer. 

K posouzení taktický útočných a obranných schopností byl u 45 hráčů po-
užit standardní test, spočívající v prezentaci zápasových situací na „taktické“ 
tabuli. Hráč musel u každé znázorněné situace bezprostředně naznačit  její 
řešení. U zkušených hráčů byly výsledky těchto kognitivních testů v souladu 
s řešením odborných expertů z řad zkušených trenérů. Při tom nebyly významné 
rozdíly v řešení uváděných situací mezi hráči zajímajícími v mužstvu obrannou 
nebo útočnou pozici. 

Krenn B., Handsteiner M. (Vídeň, Rakousko): Questionning the role 
of blue versus red uniforms in football's penalty shots. 

Cílem práce bylo zjistit, zda barva hráčského dresu, modrá nebo červená, 
má nějaký vliv na úspěšnost brankářského zásahu nebo úspěšnost exekutora 
při pokutovém kopu. Bylo použito videoklipů jednak z perspektivy brankáře, 
jednak z perspektivy střílejícího hráče. Barva úboru se chromaticky měnila 
na červenou nebo modrou v náhodném pořadí. Barva úboru nehrála při úspěchu 
či neúspěchu akce žádnou významnou roli. 
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Petr Košik,
Katedra tělesné a sportovní 
výchovy FPE ZČU v Plzni

Karel Rada,
reprezentační trenér žen ČR,  
trenér ženského fotbalu za rok 2016

Dílčí analýza Mistrovství 
Evropy žen do 17 let

Zmíníme se také o finálovém zápase celého 
turnaje ME WU17, který nám může poskyt-
nout jedinečnou příležitost porovnat český 

ženský fotbal s evropskou špičkou. 
Trenér Karel Rada pracoval s týmem dlouhodo-

bě a pečlivě jej připravoval na účast na ME 2017. 
Polovinu týmu tvořily hráčky Sparty Praha, v počtu 
devíti hráček. Slovácko „přispělo“ šesti hráčkami. 
Plzeň, Slavia a Hradec po jedné hráčce, hrající do-
mácí nejvyšší soutěž dorostenek. Z toho dvě hráčky 
již hrají i 1. ligu žen. 

Již dlouho před ME bylo realizačnímu týmu zřej-
mé, že je zde několik oblastí, na které je potřeba se 
zaměřit. Technická připravenost hráček, aby byl tým 
herně konkurence schopný. Fyzická připravenost, 
aby tým zvládl fyzicky náročná utkání ve vysokém 

tempu, které, jak ukázala řada kvalifikačních a pří-
pravných utkání, se na této úrovni daly očekávat. 
Otázkou také bylo, jak hráčky připravit po taktické 
stránce, aby byl tým schopen realizovat trenérovy 
představy a pokyny, a případně adekvátně reagovat 
na herní a taktické varianty soupeře. V neposlední 
řadě bylo důležité připravit hráčky psychicky. Vnější 
tlak ze strany sportovního prostředí ve formě očeká-
vání, stejně jako tlak okolí a médií byl enormní v po-
rovnání s tím, co hráčky do té doby zažily. Zvládání 
vnitřního stresu představovalo další oblast ovliv-
ňující výslednou výkonnost hráček i celého týmu. 

Jak si český národní fotbalový tým WU 17 
s těmito úkoly poradil, se podíváme v analýze tří 
utkání v základní skupině, a navíc přidáváme po-
hled na finálové utkání turnaje. Jakákoli prováděná 

Právě skončilo ME ve fotbale žen do 17 let, které 
se konalo v České republice na stadionech v Plzni, 
Domažlicích, Přešticích a Příbrami. O této význam-
né události ženského fotbalu bylo již řečeno a na-
psáno hodně. Pojďme se zaměřit na hru českého 
týmu ve Skupině A. Společnými silami jsme se 
s Karlem Radou, hlavním trenérem českého národ-
ního týmu žen WU-17 pokusili zhodnotit všechny 
odehrané zápasy českého týmu ve Skupině A.

analýza je vždy subjektivní, ačkoli se snažíme při-
stupovat k problémům co nejobjektivněji. Určitým 
ukazatelem pro nás je zápasová týmová statistika. 
Samozřejmě se zaměříme i na hodnocení několi-
ka základních herních činností z pohledu našeho 
týmu i soupeře a pokusíme se zhodnotit pozitivní 
i negativní aspekty, které nám z analýzy vyply-
nou. Objektivně jsme zařadili i několik názorů 
a komentářů odborníků. Cílem tohoto článku není 
poukazovat na nedostatky, jak se často děje i v te-
levizních debatách expertů, ale chceme přinést více 
úhlů pohledu, které nám pomohou nalézat řešení 
v oblastech, které si tým před začátkem ME v České 
republice kladl. 

2. května 2017, Plzeň 
CZE – FRA 1:2 (0:1)
Herní rozestavení 

Český tým nastoupil v rozestavení 4-2-3-1, 
které se v průběhu hry měnilo na 4-4-2 zejména 
v útočné fázi. Hráčky se snažily opakovaně zaují-
mat svá postavení, někdy i bez ohledu na konkrétní 
vývoj situace. V konci utkání, s ubývajícími silami 
a snahou vstřelit vyrovnávací gól, a přitom úplně 
neotevřít hru, se reálné rozestavení měnilo na 4-1-

4-1, s velkými mezerami mezi jednotlivými liniemi. 
Francouzky nastoupily v obdobném rozestavení 

4-2-3-1. Přesto se rozestavení obou týmů v průběhu 
hry mírně lišila. Obranná čtveřice Francie nehrála 
v přímé linii. Hráčky na krajích obrany byly mír-
ně vysunuty do vyššího postavení, přičemž střední 
obránci tvořili s defenzivními záložníky kompaktní 
čtveřici ve středu hřiště, kudy český tým vedl větši-
nu svých útočných snah. Jejich rozestavení působilo 
více elasticky s prvky prolínání. 

Obranné činnosti 
Česká obranná čtveřice hrála zejména v obranné 

fázi striktně v jedné linii a prakticky nevyužívala 
možnosti kombinovaného bránění dvou útočných 
hrotů Francie. Prostor mezi defenzivními záložníky 
a obrannou čtveřicí byl příliš velký a v přepínání ze 
zónové do kombinované obrany jsme měli závažné 
výpadky. Po jedné takové situaci ve 25. minutě, kdy 
do vzniklého prostoru mezi záložníky a obránce, 
dostala skvěle hrající Malardová přihrávku, česká 
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obrana nereagovala. K Malardové nikdo nepřistou-
pil a ta měla čas na zpracování, otočit se a vstřelit 
z devatenácti metrů levou nohou gól. Bohužel ani 
po prvním obdrženém gólu jsme tuto část obranné 
činnosti nezměnili a vznikalo tak několik dalších 
okének. 

Druhý gól nám vstřelila znovu Malardová v 50. 
minutě po rohovém kopu. Češky opět bránily zónově 
s deseti hráčkami uvnitř velkého vápna. Z toho šest 
hráček a brankářka stály v brankovém území a bráni-
ly jedinou stínující útočnici! Další dvě bránící hráčky 
stály na hranici brankového území a jedna na úrovni 
penalty, proti čtyřem hráčkám Francie. Navíc bránící 
hráčka nejblíže Malardové pozdě a špatně zareago-
vala na směr a rychlost letícího míče, který pak pod-
skočila a Malardová z voleje, tentokrát pravačkou, 
vstřelila druhý, neméně krásný gól. 

Domníváme se, že české hráčky se v obou pří-
padech příliš držely zodpovědného bránění v zóně. 
Kombinované bránění s přistoupením ke střelky-
ni jako je Malardová by bylo zřejmě efektivnější. 
U bránících hráček v případech obou obdržených 
gólů bylo možné pozorovat, že jejich první auto-
matizovaný pohyb byl špatným směrem z pohledu 
vývoje konkrétní situace, avšak z pohledu jejich 
postavení v zónové obraně byl možná správný. 
V obou případech první špatný pohyb znamenal 
větší prostor pro Malardovou, která bezezbytku 
využila všech šancí, které se jí nabídly. 

Francouzky bránily dlouhé nakopávané balóny 
směřující na jednu nebo druhou hráčku z útočícího 
tandemu. Skvěle vyplňovaly cílový prostor, kam 
přihrávky směřovaly. Včas přistupovaly k hráčkám 
a zase se vracely do výchozího postavení. Toto pul-
sování, či chcete-li práce pístů v obranném motoru 
Francouzek, fungovalo efektivně. Elasticita a přepí-
nání tvořily jeden z podstatných a rozdílných prvků 
obranných činností obou týmů, i když ani na straně 
Francie se hráčky nevyvarovaly nepřesností. 

Příjemným zjištěním byla fyzická hra českého 

týmu. Hráli jsme do těla, podstupovali řadu tvrdých 
soubojů. Osm hráček faulovalo celkem jedenáctkrát 
soupeře. Proti tomu Francie faulovala pouze čtyři-
krát. Češky tedy hrály důrazně a aktivně a v konci 
utkání bylo vidět, že jsou již na konci svých sil. 
V rychlosti a vytrvalosti však během zápasu, až 
na výjimky, český tým jako celek nezaostával. 

Přechodová fáze 
Ukázalo se, že vzhledem k počasí (během utkání 

několikrát pršelo), bude klíčové zvládnutí přecho-
dové fáze po zisku míče. Ztráty míčů byly, podle 
očekávání, na obou stranách poměrně časté, ale ani 
jeden tým nedokázal častěji po zisku míče účinně 
přejít do protiútoku, který by znamenal přímé ohro-
žení soupeřovy branky. 

Český tým volil až příliš často dlouhé nakopá-
vané míče směrem dopředu. Výborně postavené 
a organizované Francouzky však nabíhající hráčky, 
které je rychlostí nijak nepřevyšovaly, dokázaly 
bránit. Českému týmu se nedařilo sbírat ani od-
ražené míče, a tak jediným efektivním způsobem 
přechodu do útoku se ukázaly být průniky po stra-
nách. Kombinace ve středu hřiště a přenesení hry 
krátkými přihrávkami, k čemuž terén spíše vybízel, 
jsme příliš nepraktikovali, a tak se můžeme pouze 
domnívat, zda by postupný kombinační protiútok 
s navazující průnikovou přihrávkou byl proti fran-
couzskému týmu účinný. 

Francie více střídala dlouhé a krátké přihrávky, 
ale ani jim se nedařilo udržet míč v držení po delší 
časový úsek. Také jejich hra trpěla nepřesností. Více 
se jim dařilo získávat odražené míče, ale skvěle na-
padající Češky ve středu pole jim další rozehrávku 
nijak neusnadňovaly. 

Útočná fáze
Český tým zvolil hru ze zabezpečené zónové 

obrany s dlouhými míči za obranu Francie na na-
bíhající útočníky. Na kluzkém terénu to jistě mohlo 

přinést kýžený výsledek. A nejméně jedna stopro-
centní šance na straně českého týmu se i objevila, 
ale nebyla využita. Celkově ale chybělo více vari-
ant útočných herních činností. Rychlé přenesení 
míče dopředu znamenalo, že míč se stejně rychle 
vracel po ztrátě zpět na naši obranou polovinu. Češ-
ky měly celkem pět rohových kopů, oproti dvěma 
francouzským, ale efektivnější z nich byly nakonec 
Francouzky. Ty i častěji střílely, celkem třináctkrát. 
Naše reprezentantky vystřelily šestkrát a z toho tři-
krát do prostoru branky. Více střeleckých pokusů by 
Češkám určitě slušelo, chtějí-li vyhrávat. 

Francouzky byly přeci jen o něco fotbalovější. 
Ale očekávali jsme od nich lepší výkon, zejména 
v útočné fázi. Celkový dojem však vynahradila Ma-
lardová, renomovaná francouzská střelkyně, která 
by si od české obrany zasloužila více pozornosti. 

Mezi jednotlivými řadami, které se velmi málo, 
nebo vůbec neprolínaly, vznikaly výrazné kapsy – 
prostory, kam by mohly směřovat přihrávky. Tyto 
prostory vznikaly u obou týmů, avšak ani jeden je 
příliš nevyužíval. Variantou ke snaze dostat míč 
až za obrannou linii by mohly být pokusy využít 
prostor mezi útokem a zálohou, nebo mezi zálo-
hou a obranou čtveřicí soupeře. Do těchto prostor 
však směřovalo jen málo přihrávek a zůstaly proto 
nevyužité jak při přechodové fázi, tak ve finální 
fázi útoků. Český gól, kterým G. Šlajsová snižo-
vala v 53. minutě na 1:2, padl právě díky tomu, 
že hráčka zastavila svůj pohyb vpřed a odcouvala 
do volného prostoru hlouběji v poli, odkud skó-
rovala po přihrávce z pravé strany. Využití těchto 
prostor by vyžadovalo krátké náběhy a odskoky 
hráček do těchto kapes a překonávání obraných 
linií kombinačním způsobem a vytvářením situací 
2v1. Hráčky obou týmů se v průběhu hry do těchto 
prostor dostávaly pouze po odražených míčích, ale 
pokud vznikaly nebezpečné situace, bylo to právě 
tehdy, když hráčky mohly využít zisku míče v ně-
které z těchto kapes. 
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Pro úplnost ještě uvádíme, že Francie v 61. 
minutě neproměnila Cardiaovou penaltu a stejnou 
hráčku skvěle vychytala česká gólmanka Lukášová 
v závěru utkání. Češkám se již vyrovnat nepodařilo 
a popravdě jim k tomu v závěru již chyběly fyzické 
síly. 

Závěr
Reprezentantky do sedmnácti let rozhodně 

nezklamaly. Ale ani se jim nepodařilo příjemně 
překvapit. Francie byla rozhodně hratelný soupeř, 
i když před utkáním byla přeci jen favorizovaněj-
ším týmem. Trenér Karel Rada tým dobře připravil 
jak po fyzické, tak po psychické stránce. Mírná 
nervozita byla na hráčkách sice znát, ale celkově 
děvčata atmosféru, která pro ně byla něčím novým, 
zvládla. Přeci jen před více jak desetitisíci diváky 
hrála děvčata poprvé. 

Škoda jen, že se hráčkám nepodařilo kombi-
novat způsob bránění, přistupovat k nebezpečným 
útočníkům a pokusit se o střídání variant s dlouhým 
nákopem a kombinační hrou v postupném útoku 
s využitím volných prostor mezi jednotlivými řa-
dami soupeře. 

Francie asi nemůže být úplně spokojená s hrou, 
ale s výsledkem ano. Také na nich byla znát mírná 
nervozita. Tlak českých hráček v osobních soubo-
jích ve středu hřiště jim zejména v prvním poločase 
činil problémy a jejich postupný útok poznamená-
vala řada ztrát míče. Hráčky ale dokázaly plynuleji 
přizpůsobovat své herní rozestavení a eliminovat 
české pokusy o útok středem hřiště. Na krajích již 
tak silné v obranné činnosti nebyly. V útočné fázi se 
spolehly na Malardovou – a tento kalkul jim vyšel 
na sto procent. 

5. května 2017, Domažlice 
CZE – ESP 1:5 (0:1)
Herní rozestavení 

Český tým nastoupil ke druhému zápasu Sku-
piny A v mírně pozměněném rozestavení 4-4-2. 
Posílení středu hřiště a zkrácení prostoru mezi 
obrannou linií a útočnicemi, které měly aktivně 
napadat rozehrávku soupeře, byl cíl trenéra Rady. 
Kompaktnější rozestavení umožňovalo aktivně na-

padat ve středu hřiště a posunout presující hroty 
do vyššího postavení. To nám však soupeř nedovolil 
udržet dlouho, a tak již záhy Češky přešly do ro-
zestavení 4-2-3-1, kdy začalo váznout napadání 
na hrotu. Toto rozestavení, jak ukázal již předchozí 
zápas, našemu týmu nevyhovovalo, i když nyní bylo 
spíše důsledkem herní aktivity soupeře než tak-
tickým záměrem českého týmu. V druhé polovině 
s příchodem aktivnější Cvrčkové, která nahradila 
Šlajsovou, se rozestavení opět měnilo na 4-1-4-1. 

Španělky zvolily podobné herní rozestavení jako 
Francouzky 4-2-3-1 s tím rozdílem, že krajní hráčky 
byly ještě výrazněji posunuté do vyššího postavení, 
takže reálné rozestavení oscilovalo mezi 4-2-3-1 
a 2-4-1-3. Stejně jako u Francouzek i Španělky 
mnohem elastičtěji vyplňovaly plochu hřiště. Hráč-
ky se snažily aktivním pohybem vytvářet prostor 
pro přihrávky a jednou z často používaných herních 
variant byla výměna hráček a také prolínání hráček 
jednotlivých řad. 

Obranné činnosti
V počátku zápasu jsme se snažili přistupovat 

aktivně k bránění Španělska. Aktivní napadání 
ve středu hřiště a vysunutější útočná dvojice při-
nutila několikrát soupeřky, aby po výměně míče 
mezi stoperkami volily dlouhou přihrávku vpřed. 
To však vydrželo pouze do 10. minuty zápasu, kdy 
jsme přestali důsledně napadat, a celý obranný blok 
se propadl do hloubi pole. Španělky rychle zatáhly 
míč po levé straně vynikající Andújarovou, která 
přes dvě bránící hráčky odcentrovala do vápna na-
bíhající Pinaové. Obrana jí už nedokázala zabránit 
ve vstřelení gólu. 

Tato část hry českého týmu byla přesto nejlep-
ší pasáží hry. Zdobilo nás aktivní napadání, vy-
stupování a vysunuté presující útočnice. Obranná 
fáze byla poznamenávána špatnou orientací hráček 
na hřišti, které příliš dlouho hledaly, a neustále si 
s určitou dávkou nejistoty ověřovaly, své správné 
postavení. Velkou starost nám dělala technická, 
a hlavně taktická vyspělost mladých Španělek. 
Zejména ke skvěle hrající Andújarová jsme čas-
to přistupovali pozdě. Pohyb španělských hráček, 
které vystupovaly do volných prostor a vytvářely 
svým nabíháním prostor pro kombinaci, nám dělal 
velké starosti. 

U českých hráček jsme zaznamenali tzv. „ball 
watching“ – tedy problém v přílišné vizuální fixaci 
hráček na jeden podnět (míč). Tento nedostatek, 
se projevoval v obranné i v útočné fázi. Hráčky 
sledují pouze míč a nevěnují dostatečnou pozornost 
dění okolo sebe, zejména mimo své běžné zorné 
pole. Ztrácejí tak komplexní informaci o situaci 
na hřišti a nedostatek podnětů jim brání v účin-
né percepci - předvídání dalšího vývoje situací. 
Schopnost percepce závisí na množství podnětů, 
které receptory přijímají a pomocí nervových drah 
předávají do CNS. Výsledkem je myšlení, tedy in-
terpretace získaných informací. Pokud se hráčka 
příliš dlouho soustředí na omezený počet podně-
tů (pouze na míč, či určitou výseč hrací plochy), 
je výsledná interpretace situace omezená, méně 
kvalitní, pomalejší a zkreslená. Řešením může být 
například „vision training“ – tedy speciální trénink 
vizuálních schopností. To je důležité pro zvlád-
nutí i dalších požadovaných schopností spojených 
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s přepínáním pozornosti a percepcí, což má přímý 
vliv na kvalitu herních činností. Může se pak zdát, 
že tým je zkušený, avšak není to jen zkušenost, ale 
právě schopnost vnímat a vyhodnocovat své okolí 
a děje v něm probíhající, což představuje klíčový 
rozdíl zejména u mladých hráček.

Opět se projevila nevýhoda nezvládnutého 
kombinovaného bránění. Příkladem může být gól 
na 0:4 po rohovém kopu. Češky brání všechny rohy 
v kompaktním zónovém postavení, kdy se soustře-
dí na pokrytí brankového území. Soupeřkám pak 
stačí poodstoupit do prostoru penalty či ještě dále. 
Soupeřky volili v obou odehraných zápasech mír-
ně přetažené rohové kopy za penaltu. Český blok 
nereaguje ani vystoupením jedné či dvou hráček 
ani posunutím bloku zónové obrany mírně vzad.  
Hráčky bránící bližší část brankového území pak 
zůstávají opakovaně mimo těžiště hry a soupeřky 
nás dokážou přečíslit i přesto, že rohové kopy brá-
níme v deseti hráčích. 

Jako poslední z mnoha poznatků týkajících se 
hry českého týmu v obranné fázi jsem vybral taktic-
kou a psychologickou schopnost plnit pokyny tre-
néra. Na hře českých reprezentantek bylo bohužel 
patrné, že opakovaně v průběhu hry ztrácejí koncen-
traci. Těžko je podezírat, že by nechtěly hrát fotbal. 
Na konci prvního poločasu jsem připojil do svého 
bloku velký otazník k poznámce „Jak trenér přiměje 
hráčky plnit jeho pokyny ve druhém poločasu?“ Bo-
hužel ve druhé polovině hry už prostor pro odpověď 
na tuto poznámku nebyl téměř žádný. 

Češky ohrozily Španělky pouze výjimečně. 
Dvakrát Stašková a jednou střídající Cvrčková. Špa-
nělská obrana, po pravdě, neměla s našimi útočnými 
pokusy příliš mnoho práce. 

Přechodová fáze
Snaha českého týmu o zkvalitnění přechodové 

fáze oproti prvnímu utkání byla zřejmá. Bohužel 
rychleji, precizněji a takticky vyspěle hrající Špa-
nělky nás prakticky k ničemu nepustily. Držení míče 
30% : 70% hovoří jednoznačně ve prospěch silně 
dominujícího týmu z Pyrenejského poloostrova. 
V první polovině jsme se snažili napadáním narušo-
vat jejich rozehrávku, ale zároveň se na naší straně 
kupila řada technických individuálních chyb. Chy-
běla přesnost přihrávek, jejich směřování bylo spíše 
na náhodu s určitou dávkou alibismu neudělat chybu. 

Španělky po rozpačitějším úvodu zápasu, kdy se 
nám dařilo aktivněji napadat rozehrávku, trpělivě 
vyčkávaly. Udeřily již v 10. minutě a vedení 0:1 
si udržely až do konce prvního poločasu. Jejich 
mezihra byla charakterizována přesností, rychlostí 
a trpělivostí, což jsou znaky technické i taktické 
vyspělosti nejen několika hráčských individualit 
ale celého týmu. O tom svědčí také jejich schopnost 
vyhrávat situace 1v1. 

Jeden přiklad takové taktické vyspělosti 
za všechny. Pokud naše hráčky včas nevystoupily, 
měly Španělky dostatek času se po převzetí míče 
otočit směrem na branku a ohrožovat nás rychlý-
mi průniky a centry do vápna. Ve chvíli kdy jsme 
vystoupili včas a správně, sbíhající bráněná hráčka 
nezastavila svůj pohyb proti míči, ale pokračovala 
směrem k vlastní brance. Do takto uvolněného mís-
ta si ihned pro přihrávku nabíhala krajní obránkyně. 
Takové výměny, prolínání řad, vystupování do vol-
ných prostorů, výměna stran společně s technickou 
vyspělostí při zpracování, vedení míče a přesností 
přihrávek znamenaly výrazný rozdíl ve hře obou 
týmů. 

Útočná fáze 
Útočná hra českého týmu byla výrazně omezená 

celkovou dominancí soupeře. Bohužel i řada nevy-
nucených nepřesností a ztrát míče našim útočným 
snahám nesvědčila. Dopředu to zkrátka nebylo ono. 

Španělský tým ukázal mnoho krásných útoč-
ných akcí založených na již zmíněné rychlosti a in-
dividuální technické a týmové taktické vyspělosti. 
V prvním poločase se podařilo gólově využít pouze 
jedinou příležitost, ale ve druhém poločase již efek-
tivita zakončení odpovídala mnohem více rozložení 
sil na hřišti. Španělky vystřelily na českou gólman-
ku celkem čtyřiadvacetkrát! Z útočných aktivit vy-
těžily celkem čtrnáct rohových kopů. Češky nemě-
ly ani jediný. Góly soupeře ukazují na komplexní 
zvládnutí širokého spektra herních činností. Padaly 
po průniku po obou krajích a přihrávce do vápna 
(0:1 a 0:2), kombinačních přihrávkách středem 
hřiště (0:3), po rohovém kopu (0:4) i po brejku 
a průnikové přihrávce za obranu (0:5). Za zmínku 
stojí i úroveň provedení zakončení. To bylo většinou 
promyšlené, přesné a efektivní. 

Závěr
Nepovedená utkání se vždy hodnotí špatně. Říci, 

že jsme nehráli dobře a Španělky byly lepší, by zna-
menalo přijmout nabízející se klišé. Velmi pozitivně 
hodnotím snahu změnit styl hry, napadat rozehráv-
ku a vysunout presink útočníků výš. Domnívám se, 
že problém je v rozdílné celkové vyspělosti a chce-
te-li kvalitě týmů. V dnešní sportovní přípravě již 
nestačí správně trénovat fotbal. Na celkové úrovni 
sportovního výkonu se podílí mnohem více faktorů. 
Týmy v zahraničí se již delší dobu, a mnohem více 
než v minulosti, zaměřují na specifické i nespeci-
fické složky sportovní přípravy. To je ale otázka 
na jednotlivé kluby, jak se věnují nespecificky tré-
ninkům – tedy gymnastice a atletice, ale i nutrici 
a životosprávě? Jak se kluby podílí na budování 
a rozvoji kondiční, taktické, technické, teoretické 
a psychické připravenosti? Reprezentační realizační 
tým může pracovat jen na omezené nadstavbě s tím, 
co má k dispozici. Jeho úkolem je připravit tým 
na zápas, nebo soubor zápasů v rámci turnaje a ne-
může suplovat roli sportovní přípravy v klubech. 

Po tomto zápase bylo zřejmé, že naše děvčata již 
nemohla postoupit do dalších bojů a mohla se tak 

soustředit na poslední utkání ve skupině s nejtěžším 
soupeřem, vysoce favorizovaným týmem Německa. 

8. května 2017, Příbram  
GER – CZE 5:1 (0:1) 
Herní rozestavení 

Trenér Rada udělal oproti předchozímu zápa-
su hned tři změny, když do základu nominoval 
Cvrčkovou, Suchánkovou a Dudovou. Nejvíce 
se změny dotkly obranné řady. V tomto zápase, 
ve kterém sice již nešlo tolik o výsledek, ale spíše 
o předvedenou hru nastoupily Češky v rozestave-
ní 4-2-3-1. Obraz naší hry v počátku utkání byl 
oproti předchozím zápasům přeci jen odlišný. 
Od počátku jsme se opět snažili aktivně napadat. 
Těžiště hry jsme posunuli výš a rozestavení hráček 
působilo zpočátku mnohem kompaktněji. Nehráli 
jsme pouze v jednotlivých liniích a během prv-
ních dvaceti minut jsme několikrát i kombinovali 
ve středu pole. 

Němky začaly zápas v rozestavení 4-4-2 s kraj-
ními záložníky posunutými v útočné fázi výše. Toto 
vyšší postavení krajních hráčů používaly jak Fran-
couzky, tak i Španělky. Z počátku se zdálo se, že 
si německý tým dává s rozjezdem na čas. Možná 
jsme Němky mírně zaskočili hned v úvodu utkání, 
určitou roli mohlo hrát i podcenění soupeře. Němky 
vycházely ze zajištěné obrany a spoléhaly na rychlé 
protiútoky. Nová stoperská dvojice Sonntagová – 
Dudová však působila sehraně a Němky hrozící 
z brejků v první polovině ubránila. 

Obranné činnosti
Právě hra stoperské dvojice i celé defenzivní 

řady byla v první polovině zápasu příjemným pře-
kvapením. Dudová sice působila zpočátku trochu 
nejistě. Postupně se vedle dobře hrající Sonntagové 
zbavila nervozity a celková souhra obou středních 
obránců si zasloužila ocenění. V prvním poločase 
vzniklo před naší brankou hned několik nebezpeč-
ných situací. Výborná útočnice Anyomiová s číslem 
11 hrozila z rychlých protiútoků. 

V prvním poločase jsme v obranné fázi hry uspě-
li proti stále více aktivnějším Němkám hlavně díky 
nasazení v osobních soubojích. Tyto síly nám pak 
chyběly ve druhé polovině zápasu. Naopak Němky 
se postupem času osmělovaly a vysouvaly se výš. 
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Zvýšily aktivitu v napadání, a to znamenalo více 
chyb na naší straně.  Češky opět, obdobně jako proti 
Španělkám, nezvládly nástup do druhého poločasu. 
Hned v první minutě hry jsme neodvrátili dlouhý 
a jednoduchý centr do pokutového území. Nepoda-
řilo se nám čtyřikrát eliminovat hrozící nebezpečí 
a již zmíněná Anyomiová nakonec slabou střelou 
vyrovnala na 1:1. Od této chvíle již patřilo hřiště 
hráčkám v bílých dresech se znakem Německého 
fotbalového svazu na hrudi. 

Přechodová fáze 
Český tým se snažil v začátku utkání o kom-

binaci již od zadních řad, což znamenalo, že jsme 
měli míč déle v držení a dokázali jsme zakládat 
útoky pomocí rozehrávky a mezihry. Přesto jsme 
se nevyhnuli určitému návratu k předchozímu ste-
reotypu v rozehrávce – tedy k nakopávaným dlou-
hým míčům. Naopak překonáváním soupeřek díky 
vytváření situací 2v1 jako ve 34. minutě prvního 
poločasu, kdy si dobře hrající Pochmanová narazila 
se Suchánkovou ve středu pole a následně hledala 
dlouhou přihrávkou nabíhající Dvořákovou, jsme 
se dostávali jednoduše do zajímavých situací před 
brankou soupeře. 

Německé hráčky se v prvním poločase soustře-
dily, kromě bezchybné hry zadních řad, na rychle 
zakládané protiútoky. Do těch se dostávaly nikoli 
dlouhými pasy za obranu, ale zejména díky indi-
viduálním rychlostním schopnostem. Několikrát 
jsme byli svědky dlouhých sprintů s míčem u nohy 
i náběhů přes polovinu hřiště. Němky dokázaly 
zvládat rychlé přesuny v dostatečném počtu hráček, 
takže se jim podařilo několikrát ohrozit naši branku. 
Základ jejich hry však tvořily krátké přihrávky, tr-
pělivost a přesnost. Postupem času byly více a více 
na míči a měly také více ze hry. 

Pro oba týmy to byl velmi tvrdý zápas plný 
osobních soubojů. Řada hráček na obou stranách 
musela být ošetřována přímo na ploše. Urput-
nost, tvrdost a snaha zdobila naše reprezentantky 
ve všech utkáních skupiny. 

Útočná fáze 
V útoku vedle zkušené a osvědčené Staškové 

nastoupila aktivní a pracovitá Cvrčková. S chutí 
hrající Pochmanová ze středu hřiště podporova-
la naše útočné snažení. Ve 38. minutě zápasu se 
nám povedlo vysunout do brejku Staškovou, která 
byla faulovaná v pokutovém území. Sebevědomě 
hrající Khýrová pokutový kop proměnila a Češky 
odcházely do kabin v polovině utkání za příjem-
ného stavu 0:1. 

Ve druhém poločase se obraz hry výrazně změ-
nil ve prospěch německého týmu. Zatímco Němky 
v prvním poločase vystřelily na Lukášovou pětkrát, 
ve druhém poločase už to bylo čtrnáct střeleckých 
pokusů. Německé hráčky v prvním poločase ohro-
žovaly naši branku po rychlých průnicích, brejcích 
a standardkách. Ve druhém poločase již mnohem 
více kombinovaly a držely míč na svých kopačkách. 

Češky postupem času odpadávaly po fyzické 
stránce, zatímco Němky pokračovaly ve svém tak-
řka strojovém tempu a přidávaly další góly do sítě 
brankářky Lukášové, která v tomto, stejně jako 
v předchozích utkáních, tým několikrát podržela. 
Anyomiová přidala krásný gól po individuální akci 
na 2:1 v 53. minutě. Při gólu na 3:1, který vstřelila 
Wiederová, předcházel její střele nedůsledně brá-
něný průnik Rackowé. Na ní nestačila již viditelně 
unavená Dvořáková, která patřila mezi techničtější 
hráčky českého týmu. Únava a statická hra v obraně 
se podepsaly i na čtvrtém gólu německého týmu 
v 74. minutě zápasu. Střídající Siváková si sice 

hlasitě zavolala, ale míč netakticky odehrála hla-
vou přímo za penaltu. Schneiderová, která těsně 
před tím také vystřídala, bez problému skórovala. 
Za zmínku stojí pěkná střela Kryštofové po otočce 
z hranice velkého vápna. Střela však branku minula. 
Poslední gól už jen podtrhl situaci na hřišti. Domi-
nující Němky v závěru ještě přidaly na obrátkách, 
zatímco fyzicky i psychicky deprivované Češky 
už čekaly na konec utkání. V nastavení druhého 
poločasu ještě uspěla Rackowá a zápas skončil 5:1. 

Závěr
Do zápasu jsme nastoupili plní odhodlání, 

a i přes mírnou převahu německého týmu jsme na-
konec odcházeli do kabin o poločase za stavu 0:1. 
Tedy relativně spokojení po celkovém zlepšení naší 
hry oproti prvním dvěma zápasům. Druhý poločas 
už Němky ukázaly naplno svou sílu. Opět se pro-
jevila slabina českého týmu v horší koncentraci při 
zahájení hry. Němky prakticky ihned po začátku 
srovnaly a pak už nás prakticky k ničemu nepus-
tily. Naplno se projevila jejich fyzická i technická 
převaha. Český tým v posledním utkání zdobila 
snaha a herní výkony brankářky Lukášové, téměř 
heroický výkon Khýrové a dobrá hra Pochmanové. 
Na hranici sebezapření hrála Suchánková, která 
schytala několik ran do obličeje. Dobře hrála, ze-
jména v prvním poločase, stoperská dvojice Sonn-
tagová - Dudová. 

Němky, po laxnějším prvním poločase, zvýše-
nou aktivitou a napadáním nakonec získaly jed-
noznačnou převahu. Byly přesnější a dokázaly 
postupně zpřesnit hru, zvyšovat tempo a úsilí, což 
podpořily i střídající hráčky. V konci utkání se za-
čala projevovat nejen jejich fyzická převaha, ale 
i psychický útlum na straně našich děvčat, která 
bojovala až do samotného konce. 

Určité srovnání nám může poskytnout analýza 
finálového zápasu celého turnaje, ve kterém se po-
tkaly dva nejlepší týmy posledních let, Německo 
a Španělsko. Oba týmy byly soupeři České repub-
liky ve skupině A, což jen dokládá, jak těžký los 
naše děvčata měla. 

14. května 2017, Plzeň – Finále ME
ESP – GER 0:0 (0:0), (1:3 penalty)

Finálové utkání poznamenaly opakované průtrže 
mračen, které se několikrát přehnaly nad Štrunco-
vými sady. Bylo tedy otázkou, jak se s obtížemi 
na podmáčeném terénu jednotlivé týmy vyrovnají. 

Bude to výhoda pro menší a techničtější Španělky, 
nebo pro fyzicky vyspělé a rychlostně vytrvalostní 
typy německých hráček? 

Herní rozestavení 
Německo nastoupilo v očekávaném rozesta-

vení 4-4-2. Opět kladly důraz na zabezpečenou 
obranu, rychlé brejky nebo nakopávané míče 
na vysunutou dvojici hrotových útočnic Anyo-
miovou a Kösslerovou. Španělky nastoupily 
v rozestavení 4-1-3-2, které se v útočných fázích 
měnilo na 2-4-1-3. Španělky opět působily veli-
ce plasticky, vyplňovaly rovnoměrně celý herní 

prostor a snažily se hrát co nejvýše v obranném 
poli soupeře. 

Celý zápas ovlivňovala voda na hrací ploše, 
která míče zpomalovala, tlumila, nebo je naopak 
při odrazu zrychlovala. Přesto ani jeden tým neměl 
zásadnější problém s koordinací a pohybem, což 
se o některých jiných týmech hrajících na suchém 
a ideálním povrchu říci nedá. 

Obranné činnosti 
Absolutní koncentrace v obranné fázi, přistupo-

vání, fyzická hra tělem a týmová koordinace čin-
ností obranných řad zdobila Němky po celý zápas. 

Finále turnaje ME žen do 17 let

41

mistrovství evropy žen U17

2/2017



Zejména defenzivní štít Oberdorfová s číslem 10 
hrála velmi atleticky, tvrdě a přesně. Vysoko hrající 
Španělky jim působily, zejména výměnami místa 
útočníka za záložníka a prolínáním řad určité potí-
že, které ale obrana Německa zvládala. Několikrát 
tým podržela skvěle chytající Johannesová. 

Španělky se soustředily zejména na nebezpeč-
nou Anyomiovou s číslem 11. Tuto vynikající hráč-
ku zdvojovaly a šikovně zahušťovaly střed pole, kde 
se Anyomiová snažila operovat. Španělky se snažily 
zahájit obranné činnosti ve vysokém postavení. Je-
jich presink nebyl zvlášť agresivní, ale byl plošný 
a chytře aplikovaný. 

Přechodová fáze 
Zatímco Němky se snažily hrát co nejpřímo-

čařeji k brance, Španělky volily častěji kombinaci 
ve chvíli, kdy se jim dařilo vytvářet situace 2v1. 
Pokud byla jejich kombinace zastavena nebo zne-
možněna, byl druhou volbou pas na křídelní hráčku 
Andújarovou nebo na Pinaovou s čísly 11 a 10. Za-
jímavým řešení byla častá výměna hráček Andúja-
rové s některou z dalších hráček. Tato levá útočnice 

při rozehrávce zahajovala rovnou ve „falešné pozi-
ci“ krajního nebo středního záložníka, aby si pak 
rychle vyměnila místo se spoluhráčkou. Tím se jim 
dařilo vytáhnout německé bránící hráčky z jejich 
postavení. Němky, pro mě nepochopitelně, tento 
manévr po celý zápas neprohlédly a nezareagovaly 
přebráním hráček. Andújarová se tak dostala zpět 
do své správné pozice doprovázená bránící hráčkou, 
která musela reagovat na její pohyb, zatímco krajní 
obránce byl „vytažen“ vybíhající Španělkou mimo 
své postavení. 

Němky velmi dobře bránily střed pole a jejich 
silová a vytrvalostní převaha eliminovala tech-
nickou převahu španělského týmu. Po zisku míče 
týmy nevolily pouze nakopávané míče, ale snažily 
se o rozehrávku a mezihru. A to i na takto těžkém 
terénu. 

Útočná fáze 
Zejména ve druhém poločase začala odpadá-

vat do té doby výborně hrající Anyomiová. Dru-
há útočnice více zajišťovala střed hřiště a Němky 
klesly celkově hlouběji do svého obranného pole. 

Španělky se snažily pronikat po křídlech, zejména 
přes levou stranu a několikrát se jim podařilo zaběh-
nout na vysoké centry za obranu a ohrozit branku 
Německa. Jak Anyomiová tak Pinaová na druhé 
straně odehrály náročné utkání. Podstoupily desítky 
soubojů s obránci a obě osvědčily výborné zpraco-
vání míče a schopnost otočit se do směru k brance 
i při bránění 1v1 se zajištěním. Viděli jsme oprav-
du minimum ztrát, zejména těch nevynucených. 
V konci utkání nastoupila další vynikající hráčka 
Navarrová s číslem 9, hrající běžně v základu Špa-
nělska, ale ani jí se nepodařilo rozhodnout a byly 
na řadě penalty. 

Nový systém penalt, který navazuje na skončené 
utkání bez prodlužování, má následující formát: 
Hráčka prvního mužstva kope první penaltu a po ní 
dvakrát kopou pokutový kop hráčky soupeře. Pak 
opět dvakrát kope hráčka týmu, který penaltový 
rozstřel zahajovala. Podobá se to systému teniso-
vého tie-breaku. 

Španělky hned dvakrát ze značky pokutového 
kopu mířily příliš vysoko, a tak se nakonec ze zisku 
titulu těšily Němky. 
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Během celého Mistrovství Evropy jsme měli 
možnost hovořit s řadou fotbalových odborníků 
a legend. Všichni se shodli na tom, že český národní 
tým žen do 17 let nezklamal. 

Pavlína Ščasná, sympatická internacionálka, 
která hrála profesionální ligu v USA i za Bayern 
Mnichov, znovu upozorňovala na los, který byl vůči 
Češkám velmi nemilosrdný. Byla to právě Pavlíni-
na ruka, která během losování poslala český tým 
do nejtěžší možné skupiny. Podle Ščasné byla Fran-
cie v prvním zápase teoreticky nejpřekonatelnějším 
soupeřem. Celkově děvčata chválila, i když, jak 
sama říká, kvalita byla přeci jen na straně soupeřů. 

Zdeněk Ščasný, bývalý trenér Teplic a Sparty 
a otec Pavlíny, se také přišel podívat na zápas s Ně-
meckem. A i když už se na fotbal dívá, jak říká, 
zpovzdálí, podpořil hráčky na hřišti i své trenérské 
kolegy na lavičce českého týmu. Měl jsem možnost 
poznat Zdenka během stáže, kterou jsem u něho ab-
solvoval a chtěl bych mu tímto popřát hodně zdraví. 

Pavel Horvát, bývalý hráč a nyní jeden z plzeň-
ských trenérů, byl společně s Pavlínou Ščasnou am-
basadorem celého ME a hodnotil zápasy s chutí a se 
zájmem. Měl možnost strávit s týmem čas i mimo 
trávník a bylo znát, že s ním trunaj opravdu proží-
val. Pavlovi se líbil zápas proti Francii. Pochválil 
zejména francouzská křídla a střelkyni Malardovou. 
Podle jeho názoru byla škoda, že jsme se s relativ-
ně nefavorizovanou Francií potkali hned v prvním 
zápase, kdy určitou roli na naší straně sehrály plné 
tribuny a nervozita. Španělský tým se Pavlovi líbil 
asi nejvíce. V jejich hře spatřoval prvky vyspělého 
fotbalu na té nejvyšší úrovni. V kádru pak viděl 
deset výkonnostně vyrovnaných, technicky, takticky 
i mentálně vyspělých hráček. Líbila se mu zejména 
herní činnost 1v1 a schopnost držet míč v kombinač-
ní mezihře. Tento tým, který netvořily jedna nebo 
dvě individuality, se mu líbil i v samotném finále, 
kde nakonec Německo zvítězilo na penalty. Tým 
našich západních sousedů v utkání s našimi děvčaty 
nebyl v prvním poločase výrazně lepší. Dobře jsme 
napadali a jak říká Pavel, i zaslouženě vedli. Rychlý 
gól, hned po zahájení druhé půle, zranění Staškové 
a fyzická i mentální převaha oproti ubývajícím si-
lám českého týmu, znamenaly konec nadějí na lepší 
výsledek. Pavel držel našim reprezentantkám palce, 
a jak sám říká, byla to pro ně, asi do té doby, největší 
zkušenost a zároveň i inspirace. Do jejich další práce 
a další kariéry jim prý bude držet palce i nadále. 

Trenérka Haniaková, asistentka českého týmu 
WU-17 prožívala všechna utkání vnitřně velmi 

emotivně. Sama se snažila co nejlépe dívky připra-
vit, věnovala jim veškerý čas i své schopnosti a bo-
haté zkušenosti. Společně s ní a jejím trenérským 
kolegou WU-17 Milanem Matějkou jsme hodnotili 
utkání s Francií druhý den po utkání v plzeňském 
Parkhotelu. I když zaznívaly kritické připomínky, 
pochopitelné vzhledem k výsledku právě odehra-
ného zápasu, oba kladně hodnotili obtížnou cestu, 
kterou si tým prošel až do finálového turnaje. S Mi-
lanem, který se o dané téma opravdu intenzivně 
zajímá, jsme diskutovali o různých oblastech spor-
tovní přípravy, které mohou pomoci při dlouhodobé 
přípravě týmu i při nastavení týmu na konkrétního 
soupeře během turnajů, jako je právě skončené ME. 

Utkání proti Německu jsem sledoval s Víťou 
Lavičkou, který trénoval v Austrálii, ale i ve Spartě 
a u mužské reprezentace U-21. Víťa se živě zajímal 
o ženský fotbal a byl překvapen, jak tvrdě se dnes 
na této úrovni ženský fotbal hraje. Na konci zápasu 
děvčatům popřál, hodně dalších úspěchů a jejich 
vystoupení hodnotil jako skvělou zkušenost, kterou 
hráčky, jak řekl, ještě dokážou zužitkovat. Zmínil 
také, že vnímá nárůst zájmu o ženský fotbal zejména 
u mládeže. Zároveň vyzdvihl, jakého úspěchu tým 
dosáhl navzdory obtížnějším podmínkám, který žen-
ský fotbal v minulosti provázely. Ocenil také práci 
svého kolegy Karla Rady a celého realizačního týmu. 

Během turnaje jsem hovořil i s několika trenéry 
ze zámoří, kteří se dotazovali na konkrétní hráč-
ky jednotlivých týmů. Zejména trenéři z americké 
NCAA Division I (systém vysokoškolského sportu) 
projevovali zájem o hráčky z Francie, Německa, 
Španělska, Holandska a Norska. Zájem o dvě české 

hráčky projevil až tým ze třetí stovky Division I. 
(V USA jsou celkem tři divize Division I, II a III. 
V Division I – tedy v té nejlepší působí 333 uni-
verzitních týmů. Kvalita těchto týmů je na úrovni 
těch nejlepších evropských týmů. Univerzity často 
angažují i hráčky z Evropy, kterým je nabídnuto 
stipendium). Trenéři z první třicítky Division I pro-
jevovali zájem o Španělky Pinaovou, Andújarovou, 
Francouzky Malardovou a Deslandes a o Němku 
Anyomiovou. Avšak týmy z druhé, nebo třetí stovky 
Division I neznamenají, že by se jednalo, vzhledem 
k celkové úrovni a výběrovosti amerického ženské-
ho univerzitního fotbalu, o podřadné týmy. 

Osobně bych chtěl vyzdvihnout velký kus prá-
ce, který spoluautor článku Karel Rada a jeho re-
alizační tým s reprezentační sedmnáctkou udělali. 
Podařilo se jim tým připravit na velkou sportovní 
akci před domácím publikem i přes obtíže, které je 
v přípravném období doprovázely. 

Je potřeba uznat, že jsou velké rozdíly mezi ab-
solutní evropskou špičkou a ostatními týmy, které 
se na ME probojovaly. Jsou zároveň i rozdíly mezi 
týmy, které se v Plzni představily a které se na ME 
nekvalifikovaly, i když například silná Belgie zůsta-
la těsně před branami ME. Český tým v přípravných 
utkáních v období před konáním ME sehrál několik 
velmi dobrých utkání. V těch posledních dokázal 
dvakrát porazit Finsko. Děvčata ukázala, že fotbal 
hrát umějí. 

Zároveň musíme konstatovat, že pokud chce 
český ženský fotbal do absolutní evropské špič-
ky, má před sebou ještě hodně práce. Ta začíná již 
v klubech a v zajištění odpovídající úrovně pří-
pravy. Některé hráčky potkalo zranění, jiné pokles 
formy. Toto období je spojené s dospíváním a tím 
pádem vstupují do hry další proměnné, se kterými 
musí trenér ženského fotbalu počítat. Nezbývá, než 
celému českému týmu poděkovat a poblahopřát, 
stejně jako celkovému vítězi ME WU-17, Německé 
spolkové republice.

Závěr
Ve finále byl k vidění kvalitní ženský fotbal, 

nadprůměrný v této kategorii. Řada hráček má 
již nejen parametry, ale i herní projev dospělých. 
Španělky měly mírně navrch, byly o poznání tech-
ničtější a nápaditější, hrály útočně, a přitom taktic-
ky zodpovědně. Němky dominovaly silově, měly 
skvěle organizovanou obrannou činnost. Opíraly se 
o výkony obranné řady skvělé hráčky Oberdorfové 

a brankářku Johannesovou. V útoku byly nebez-
pečné Anyomiová s Kösslerovou. Slabinou bylo 
málo střeleckých příležitostí. Větší část druhého 
poločasu už Němky na hru dopředu moc nemyslely. 
Ale penaltový rozstřel zvládly perfektně. 

Španělky jsou výborné zejména v technických 
pasážích při hře dopředu. Pinaová, Andújarová 
i ofenzivní obránkyně Aleixandriová s číslem 4 se 
snažily co nejvíce střílet a ohrožovat branku Ně-

mecka. Španělsko mělo o něco lepší držení míče 
a těžký terén, menším a o něco málo obratnějším 
Španělkám, vyhovoval asi více. 

Oba týmy předvedly výborný fotbal, vysoké nasa-
zení, silové pojetí plné osobních soubojů. Mírná tak-
tická a technická převaha byla na straně Německého 
týmu. Kreativita a technická vyspělost zase o něco 
více zdobila Španělky, které se nakonec v slzách 
musely dívat na triumfální oslavy německého týmu.
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Ohlédnutí za vystoupením českých 
reprezentantek WU17 na ME 2017 v Plzni

Zdroj: FAČR, Instat – zpracováno 11.5.2017

ZÁPASOVÉ STATISTIKY TÝMU ČR WU-17 NA MISTROVSTVÍ EVROPY 2017



na zahajovací utkání mezi 
Českou republikou a Fran-
cií si našlo cestu do Plzně 

rekordních 10 219 diváků, většina 
z nich žáci základních a středních škol 
z blízkých i vzdálených míst Plzeň-
ského kraje a České republiky. První-
ho utkání se zúčastnily např. i školy 
z Karlových Varů, Aše nebo fotbalo-
vé kluby z Teplic, Prahy či Znojma. 
Sledovanost v televizi (přímé přenosy 
na ČTsport) byla v základních skupi-
nách 451 000 diváků. 

Během zápasových dní proběhly 
v okolí všech čtyř stadionů fotba-
lové festivaly plné zábavy a sportu. 
„Fotbalové festivaly se setkaly 
na šampionátu s velmi pozitivní 
odezvou. I v nepříznivém počasí, 
které nás bohužel během šampi-
onátu provázelo, dorazilo nesku-
tečné množství lidí.“ říká ředitelka 
turnaje Tereza Doušová. 

Pro příchozí bylo připraveno mno-
ho sportovních a dovednostních sta-
novišť, od fotbalu, rugby, baseballu 
přes horolezeckou stěnu, orientační 
běh či cyklodráhu. Návštěvníci si 
mohli nechat na tvář namalovat vlaj-
ky, vyfotit se společně s maskotem 

turnaje nebo se podívat na vystoupení 
různých umělců či tanečních skupin. 
Na pódiu se představili i interpreti 
různých hudebních kapel účastnící se 
soutěže českých hudebních talentů, 
jejíž vítězové zahráli při finále ME 
jako předskokani skupiny Slza. Bě-
hem finálového utkání pak účastníci 
mohli sledovat na velkoplošné obra-
zovce i hokejové utkání ČR – Francie. 

Organizační výbor udělal maxi-
mum pro úspěch celé akce a k řadě 
aktivit přibylo i vytvoření turnajo-
vé hymny. Znělka, která provázela 
celý turnaj, má mezinárodní nádech. 
Vznikla sice přímo v dějišti zahajo-
vacího i finálového utkání turnaje, 
ale její části se tvořily ve Spojených 
státech a také v Anglii. „Tento nápad 
byl součástí promo plánu od za-
čátku našich příprav na ME. Chtěli 
jsme do znělky vložit nádech léta, 
mládí, fotbalu a hlavně radosti. 
Oslovili jsme kluky z plzeňského 
uskupení Music Mafia, kterým 
jsme vysvětlili naši představu 
a postupně vše pilovali až do finál-
ní podoby. Svým způsobem to spl-
ňuje i roli určité reklamy v zahra-
ničí díky tomu, že se na ní podílelo 

víc lidí z různých zemí,“ vysvětluje 
proces tvorby projektový manažer 
FAČR Ondřej Lípa. 

Celým šampionátem provázeli 
i oba ambasadoři Pavlína Nováková 
Ščasná, bývalá reprezentantka a pěti-
násobná nejlepší fotbalistka ČR a Pa-
vel Horváth, bývalý reprezentant, dnes 
asistent trenéra FC Viktoria Plzeň. 

Letošní evropský šampionát byl 
již desátý v pořadí a bojů se zúčast-
nilo celkem osm celků. V elitní fázi 
kvalifikace si zajistilo postup šest ví-
tězů skupin, tedy Irsko, Nizozemsko, 
Francie, Španělsko, Anglie a Norsko. 
Pořádající Českou republiku také do-
plnil nejlepší celek z druhé příčky, 
kterým se staly pětinásobné vítězky 
a obhájkyně vítězství z Německa. 

„Skupina smrti“ tedy Německo, 
Španělsko a Francie byla během ofi-
ciálního losu 7.4.2017 přiřazena čes-
kému týmu. Německo bylo obhájcem 
titulu a v dosavadních devíti ročnících 
ho získalo pětkrát. Další tři zlata po-
sbíral druhý z účastníků české skupi-
ny A, Španělsko, které bylo ve finále 
celkem šestkrát. Tři finálové účasti 
měla na kontě i Francie. „Štěstí nám 
bohužel moc nepřálo. Již podruhé 

v historii jsme do skupiny získali 
dva nejlepší týmy Evropy.“ doplňu-
je ředitelka turnaje Tereza Doušová. 
To se také potvrdilo v neděli 14. 5., 
kdy Německo obhájilo titul z loňské-
ho roku, když ve finále po penaltách 
zdolalo Španělsko. 

„Teď po skončení šampioná-
tu můžeme konstatovat, že jsme 
s celou organizací mistrovství 
spokojeni. Zvládli jsme turnaj jak 
organizačně - dostali jsme ženský 
fotbal do povědomí velké řady lidí, 
tak i propagačně – překonali jsme 
rekord v návštěvnosti ženského 
fotbalu a doufáme, že na to bu-
deme nyní moci navázat. Již nás 
kontaktovalo několik fotbalových 
asociací, mezi nimiž např. Němec-
ko nebo budoucí organizátoři ME 
WU19 Severní Irsko a ME WU17 
Litva, kteří by chtěli náš unikátní 
projekt využít i během jejich šam-
pionátu. Teď se budeme zcela vě-
novat plnění našeho strategického 
plánu, kde hlavním cílem bude roz-
šířit ženskou fotbalovou základnu 
a přivést k fotbalu co nejvíce dí-
vek.“ dodává ředitelka turnaje Tereza 
Doušová.

Pořadatelství finálového turnaje Mistrovství Evropy žen U 17 je již nyní bráno 
za jednu z nejvydařenějších akcí, kterou Fotbalová asociace České republiky 
mohla na českém území organizovat. Zápasy vidělo v ochozech stadionů 
v Plzni, Příbrami, Domažlicích a Přešticích celkem přes 30 000 diváků.
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Zprávy z AEFCA
Výkonný výbor AEFCA je v současném ob-

dobí již velmi intenzivně zaměřen na plně-
ní letošního plánu své činnosti. 

V posledním březnovém týdnu se uskutečnilo 
první setkání speciální pracovní skupiny pro vytvo-
ření celosvětové trenérské organizace (WAFCA) 
v Basileji, kde byly přijaty základní tendence, jež 
vyjadřují vztah AEFCA k případnému celosvě-
tovému sjednocení všech světových trenérských 
skupin v jednu organizaci, včetně návrhu na vlastní 
implementaci uvedeného záměru do vlastní praxe. 
Čeká se na návrhy ostatních světových trenérských 
institucí, aby se pak připravilo první pracovní se-
tkání na celosvětovém formátu.

Důležité první setkání všech legislativců jednot-
livých evropských trenérských organizací AEFCA 
se sukutečnilo na mimořádném prvním sympoziu 
o legislativních problémech, které se objevují v ev-
ropském fotbale. 

Sympozium proběhlo ve dnech 29.–30. května 
v portugalském Guimaraesu za účasti našeho dele-
gáta Dr. Ladislava Valáška, viz podrobná informace 
na následující straně. 

Na začátku června se vydá delegace AEFCA 
na jednání do Moskvy s naším sponzorským part-
nerem Ministrem sportu Ruské federace, resp. jeho 

dceřinou společností Canal Plus, aby z ruské strany 
bylo vysvětleno, proč dosud tento náš partner ne-
plní své závazky, ke kterým ve vzájemné dohodě 
s AEFCA přistoupil. 

Ve dnech 24.–26. července se v německé Bo-
chumi uskuteční řádné zasedání výkonného výboru 
AEFCA, v rámci Mezinárodního trenérské konfe-
rence německých trenérů.

Předmětem jednání bude zhodnocení činnosti 
za první polovinu roku a také pohled na přípravu 
letošního sympozia. 

Ve dnech 23.–16. října 
se uskuteční již v pořadí 
38. Sympozium AEFCA 
v srbském Bělehradě. 

Pokud se týče programu, z poloviny bude 
věnován prezentaci srbské trenérské organizace, 
zatímco druhá polovina bude tradičně zaměřena 
na prezentaci předních světových trenérských 
osobností. 

Jak je vždy pravidlem, teorie bude střídána 
praxí, takže obsah výše uvedeného sympozia jis-
tě přinese řadu dalších podnětných myšlenek pro 
trenérskou činnost všeobecně.

Také na tomto sympoziu bude mít UČFT svou 
delegaci, která připraví výstupy z této vrcholné 
evropské trenérské události do našeho časopisu. 

Při fotbalovém „brouzdání“ jsme na internetových 
stránkách narazili na zajímavou publikaci 
Davida Clarka s názvem SOCCER TACTICS 

s podtitulem, že publikace je věnovaná trenérům všech 
úrovní a kvalifikací. 

Při analýze této nabídky se potvrdilo, že podtitul je 
oprávněný. 

Desítky zajímavých tréninkových cvičení, graficky 
velmi jasně a přehledně uvedených, nabízejí trenérům 
je rychle přenášet do vlastní praxe na jedné straně 
a na druhé straně jim umožňují z nich odvozovat další 
cvičení na základě vlastní potřeby a invence. 

Zdeněk Sivek 

David Clarke's 

SOCCER TACTICS 
Made Simple

Získat můžete tuto publikaci nebo jen její jednotlivé kapitoly (útok, obrana atd.) pouhým přenesením (PDF) do vlastního počítače za částku 
pohybující se kolem 30 dolarů nebo si ji objednat jako celek formou normální objednávky. Spojení je jednoduché: www.Coach-Soccer.com

O dalších aktivitách AEFCA vás budeme jako 
obvykle informovat v dalších číslech našeho 
časopisu.

Zdeněk Sivek
AEFCA Viceprezident
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Sympozium AEFCA v Portugalsku 29.-30. 5. 2017 
k právním aspektům trenérsko manažerské práce

Ve dnech 29.-30.5. 2017 se 
v Portugalsku konalo první 
mezinárodní symposium AE-

FCA věnované některým právním, 
respektive mezinárodně právním as-
pektům trenérsko-koučovsko-mana-
žerské práce.

Organizátorem celé akce byla 
Asociace portugalských trenérů, která 
měla tradičně velmi vysokou odbor-
nou i společenskou úroveň.

Celého sympozia se účastnil pre-
zident AEFCA Walter Gagg. V úvo-
du sympozia vystoupil také prezident 
Portugalského fotbalového svazu 
Fernando Gomes a primátor města 
Guimaraes Dr. Domingos Graganca.

V panelové diskusi vystoupili 
tři portugalští trenéři, kteří působi-
li v zahraničí Paulo Bento, Henrique 
Calisto a Bernadino Pedroto. Na pří-
kladech ze své praxe poukázali na vý-
znam specifických znalostí a zkuše-
ností, které jsou nutné pro úspěšnou 
trenérskou práci v zahraničí. Zásadní 
je znalost a přizpůsobení se rozdílům  
v jednotlivých zemích a konfedera-
cích FIFA, jakož i znalost specifik 
přístupů FIFA k probemeatice řešení 
sporů či problémů s mezinárodním/
zahraničním prvkem.

V průběhu celého sympozia, ale 
i neformálních diskusích byl důraz 
kladen na potřebné znalosti trenérů, 
kteří pracují v zahraničí nebo tepr-
ve chtějí získat angažmá v zahra-
ničí (nejde jen o znalosti, zkušenosti 
a reference z hlediska potřebné trenér-
ské kvalifikace v oblasti samotného 
fotbalu), ale i o další aspekty, přede-
vším znalost cizího jazyka, respekt 
k místní kultuře a legislativě v zemi 
působení, zjm. v oblasti sportovní-
ho, pracovního a občanského práva, 
daňového práva atd., což většinou 
vyžaduje odborné právní služby ex-
pertů – právníků specializujících se 
na danou oblast, zemi, resp. i na me-
zinárodní dohody (např. o zamezení 

dvojího zdanění), na postupy tamních 
státních orgánů a jiných úřadů, fot-
balových regulačních orgánů (místní 
fotbalový svaz, ligu, UEFA či FIFA) 
či na administrativní postupy úřadů 
v oblasti vízové agendy, pobytových 
a pracovních povolení, pojištění, da-
ňové registrace atd.

Diskutována byla také specifika při 
ukončování trenérsko-koučovských 
smluv a při vymáhání dlužných 
částek apod. Také role profesních 
organizací – trenérských asociací 
v dané zemi, resp. příslušné kon-
federaci (v rámci UEFA jde o AE-
FCA), zjm. když v dané zemi není 
příliš pozitivní atmosféra pro zaměst-
návání cizích trenérů, manažerů  apod. 
A to jak pro rozvoj trenérské profe-
se a působení zahrančních trenérů 
v jednotlivých zemích, tak při řešení 
konfliktů a sporů mezi trenérem a klu-
bem nebo národní fotbalovou asociací 
(zvláště když jde o vymá ;hání větších 
dluhů a pohledávek, kdy – jedna nebo 
druhá strana v pozici dlužníků – věři-
telů zpochybňuje, napadá či neuzná-
vá se svými advokáty, některé části 
smlouvy nebo je výkladají jen způso-
bem, který je výhodný jednostranně 
jen pro jednu stranu apod.).

Zkrátka, při všech těchto přípa-
dech s mezinárodním právním prv-
kem je potřebná znalost struktur, 
kompetencí a  procedur nejen uvnitř 
dané zamě, ale také v rámci FIFA, 
zvláště pro případ řešení sporů před 
CAS (ať už arbitrážní či mediační for-
mou) nebo v rámci Disciplinárního 
řízení FIFA.

Diskutovány byly také zkušenosti 
trenérů v různých dílčích oblastech, 
např. při komunikaci s vedením klu-
bu/asociace s médii, při využívání 
agentů ke zprostředkování kontraktů, 
při skládání a fungováním realizační-
ho týmu v zahraničním klubu/asocia-

ci (např. kdy s  trenérem přichází ze 
zahraničí i asistenti či jiní specialisté, 
ale tito jiní specialisté, pokud nejsou 
hlavním trenérem či asistentem, 
např. nemohou své spory s klubem 
či národní asociací řešit před orgá-
ny FIFA). Případy, kdy trenér v za-
hraničí má kontrakt nejen na vlastní 
sportovní trenérství a koučování, ale 
ještě třeba také na jiné příjmy, např. 
z marketingového kontraktu, případně 
je placen sponzorem apod. (viz potom 
také dopady do daňových povinností 
a problémy při jejich neplnění, např. 
jde-li o kontrakt, kde se klub či asoci-
ace zavazuje platit daně za trenéra či 
mu poskytuje jiné výhody v rámci či 
nad rámec trenérské smlouvy apod.).

Samozřejmě v každém konkrétním 
případě jde o unikátní situaci, která se 
musí řešit případ od případu a se 
znalostí všech detailů. Nelze jen tak 
zjednodušovat či zobecňovat, zvláš-
tě když v některých zemích je práce 
trenéra na zaměstnanecké bázi (dle 
tamního pracovního práva)  a jinde 
třeba jako „nezávislá specializovaná 
činnost“ (něco jako u nás OSVČ). 
I proto, a navíc s ohledem také na ne-
malé náklady a různé lhůty v rámci 
řízení před FIFA, nelze tyto právní 
a mezinárodně-právní aspekty pod-
ceňovat, takže nejen kluby a národní 
či trenérské asociace, ale i samotní 
trenéři a jejich agenti využívají slu-
žeb právních expertů a specialistů 
(advokátů, daňových poradců atd.).

Osobně jsme společně se sloven-
ským kolegou Dr. Ivanem Králikem 
neformálně hodně diskutovali nejen 
s portugalskými organizátory a účast-
níky z jiných trenérských organizací, 
ale také se zástupci FIFA:
ß Dr. Jaime Cambreleng Contreras 

(Head of Disciplinary at FIFA)
ß Dr. Ludovic Deléchat (Senior 

Group Leader at the Players' Status 
Depearment of FIFA).

V dalších vystoupeních své názory 
v auditoriu prezentovali:
ß Dr. Joao Noguerira da Rocha 

(CAS Arbitor)
ß Dr. Dr. Andreu Camps i Powill 

(CAS Mediator)
ß Dr. Luca Miranda, italský právník  

(řešení sporů mezi kluby a trenéry)
ß Dr. J. Leal, šéf právní služby  

portugalského fotbalového svazu, 
který je také členem Disciplinární 
komise UEFA (o významu 
švycarského práva v rámci FIFA)

ß Dr. Paulo Lourenco, generální 
sekretář FPF (daňová 
problematika).

Pro naše domácí kluby tyto 
otázky budou nabývat na větší 
důležitosti, pokud u nich působí 
nebo budou v ČR působit zahra-
niční trenéři (viz nyní v ČR Spar-
ta nebo na Slovensku Slovan Bra-
tislava, Dunajská Streda a nově 
Trnava...) nebo pokud naši trenéři 
a členové trenérských organizací 
budou působit v zahraničí.

Věříme, že poznatky a kontakty 
získané na takových seminářích 
bude možno využít také pro 
zkoumání, konzultace a řešení 
problémů či sporů, a to nejen 
u trenérských případů, ale 
i u hráčských či jiných kauz před 
UEFA či FIFA, nebo v případě, že 
v jejich kontraktech se zahraničními 
hráči či trenéry nemají kluby/svazy 
zvolené rozhodné právo, podle 
kterého se spory mezi stranami mají 
řešit, takže podle regulí FIFA pak 
platí švýcarské právo, jehož význam 
celosvětově vzrostl ve všech 
sportech, nejen v oblasti fotbalu.

JUDr. LaDiSLav vaLášek
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Pečujeme 
o kvalitu

Projekce

Výstavba

Údržba

ASOCIACE, jako Profesní organizace sdružuje deset největších českých firem s plným 
členstvím, které dodávají špičkové umělé trávníky 3. generace pro fotbal a zajišťují 
dodávku fotbalových hřišť na klíč v celé České republice. Úzce spolupracuje s FAČR.

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

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

Londýnská 329/25, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

mobil: 602 122 020
www.asociaceut3g.cz

IČ: 22690409

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

Profesní organizace:
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