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snímKY nA TITULní sTRAnĚ

představují elitní české fotbalové trenéry Milana Máčalu, Františka Komňackého a Zdeňka Psotku, 

kteří přispěli výraznou měrou do aktuálního čísla 3/2013 našeho časopisu Fotbal a trénink. 

 Foto: Jan Tauber

Vážení čtenáři, milí kolegové,

podzimní fotbalová sezóna je v plném proudu, a to 
na všech úrovních. Je důležité, že prostřednictvím 
Plzně a Liberce má náš fotbal zastoupení na nejvyš-
ší úrovni – v Lize mistrů a v Evropské lize UEFA. 
Samozřejmě, pro trenérskou obec našich čtenářů 
nejde jen o tu vrcholovou nejvyšší úroveň v pro-
fesionálním fotbalu. Jde i o vývoj v tabulce Gam-
brinus ligy, v Poháru České pošty nebo Fotbalové 
národní lize, jakož i o všechny ostatní soutěže až 
po ty nejnižší.

V neposlední řadě jde také o národní fotbalo-
vá mužstva a stav kvalifikačních utkání o postup 
na mistrovství světa 2014 v Brazílii. Bohužel prá-
vě v této oblasti není situace pro náš fotbal dobrá, 
v době, kdy již rezignoval hlavní trenér reprezen-
tačního áčka Michal Bílek a vedení FAČR zatím 
přijalo pouze provizorní a přechodné řešení, když 
vedením reprezentačního A-mužstva pověřilo do-
savadního asistenta Josefa Pešiceho. 

Právě v tomto širším klubovém a reprezentač-
ním kontextu se i pro naše fotbalové trenéry, kouče 
a manažery ukazuje, jak dynamicky a rizikově se 
celý fotbal v současné době vyvíjí a jaké příležitos-
ti na jedné straně a jaké nebezpečí na druhé straně 
v moderním fotbale existují. A hlavně, jak celý náš 
fotbal na tyto staronové situace musí reagovat, a to 
jak z dlouhodobějšího a strategického hlediska, tak 
i z hlediska krátkodobějšího a operativního. 

Z uvedeného je patrné, že to samé stojí před 
Unií českých fotbalových trenérů, která – po své 
transformaci na právně, ekonomicky a marketin-
gově samostatný subjekt – musí v praxi ukázat, jak 
se s těmito výzvami vypořádává nejen uvnitř UČFT 
vůči svým členům, ale také vůči FAČR (jejímž je 
členem), celému fotbalovému hnutí, mediím a ve-
řejnosti vůbec.

Jak potvrzuje také obsah elektronické formy 
časopisu Fotbal a trénink a jak to jistě potvrdí také 
tištěná forma časopisu Fotbal a trénink Speciál, 
(který je v současné době aktuálně distribuován) 
naše UČFT svá programová a strategická zadání 
ve svém fungování postupně plní. Nejde jen o udr-
žení a aktivizaci členské základny nebo o inovace 
a zlepšení v pojetí trenérského vzdělávání, respek-
tive také systému doškolování trenérů. Jde i o další 
aktivity k získání marketingových partnerů a tím 
o získání potřebných finančních zdrojů na fungo-
vání a rozvoj UČFT. 

Podařilo se získat nové reklamní partnery včetně 
nového hlavního reklamního partnera, jehož prezen-
taci zažili naši trenéři tzv. na živo v rámci besedy 
s úspěšným bývalým reprezentačním a klubovým 
trenérem D. Uhrinem st. před reprezentačním utká-
ním s Arménií v Edenu (které se bohužel našemu 
národnímu mužstvu nepodařilo) a také na velkém 
doškolovacím semináři koncem září v Praze.

Nový formát internetových stránek UČFT 
 www. top-fotbal.cz je jistě vylepšením proti minu-
lé verzi, ale stále ještě je co zlepšovat, aby stránky 

byly na úrovni, kterou by naše Unie i celá odborná 
fotbalová veřejnost potřebovala. I proto se řídící 
výbor a prezídium UČFT bude situací kolem webu 
znovu zabývat, aby skutečné plody byly pro trenéry 
tzv. hmatatelné nejen z hlediska formy, ale i času 
a obsahu.

Zvláštní význam pro další formování UČFT 
v nových podmínkách bude mít činnost tzv. Elitní 
skupiny našich špičkových trenérů, kteří se pod 
vedením našeho prezidenta UČFT Ing. Vernera 
Ličky budou moci (s potřebnou odborností a au-
toritou) lépe, více a častěji vyjadřovat ke všem 
zásadním úkolům a problémům, které náš seni-
orský i mládežnický fotbal musí řešit. Čím dříve, 
tím lépe! 

UČFT jako samostatná profesní organizace, 
která je i členem evropské trenérské organizace 
(AEFCA), se snaží intenzivně rozvíjet komunika-
ci a kooperaci nejen s partnerskými organizacemi 
v ČR (především s FAČR a Hráčskou asociací či 
s trenérskými organizacemi v rámci ČOV), ale také 
v mezinárodním měřítku, zejména ve vztahu k tre-
nérským organizacím v sousedních zemích, zvláště 
se Slovenskem.

Posílení všech oblastí, ve kterých se naše UČFT 
dvacet let angažuje, ukáže, nakolik v nejbližší době 
zvýší svoji autoritu a prestiž i při řešení mnohých 
nešvarů, které u nás (podobně jako třeba na Sloven-
sku či v dalších zemích) trápí celou trenérsko-kou-
čovsko-manažerskou obec. Například když někteří 
trenéři porušují etické principy a někdy bohužel 
i jiné předpisy nebo smlouvy, když na úkor klubů 
„spolupracují“ s hráčskými agenty nebo jinak ne-
správně komunikují s fanoušky, médii či svými ko-
legy, případně i s hráči či členy realizačních týmů, 
které vedou apod. 

Řešení všech výzev včetně řešení naznačených 
problémů nemůže naše Unie brát jen sama na sebe, 
ale může svým dílečkem ke zlepšení stavu našeho 
klubového i reprezentačního fotbalu přispět. A prá-
vě o to nám jde i v tomto čísle časopisu Fotbal 
a trénink. 

JUDr. Ladislav Valášek
viceprezident UČFT
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Rozhovor s Františkem Komňackým

Baník Ostrava dovedl k mistrovskému titulu. Na Slovensku se mu podařilo 
totéž s Ružomberokem. Jako asistent byl u postupu české reprezentace 
do čtvrtfinále EURO 2012. Teď je v jednašedesáti nejstarším mužem  
v roli hlavního kouče v české lize.

Dost na to, aby se František Komňacký po-
dělil o své bohaté zkušenosti z trenérské 
profese.

Co je podle vás základem úspěchu trenérské práce?
„Nejdůležitější je, aby trenér šel vlastní cestou. 

Už v době, kdy se chystá na trenérskou práci, by si 
měl určit, čeho by chtěl ve fotbale dosáhnout, jaký 
fotbal by chtěl hrát. No a z téhle cesty by neměl 
výrazně odbočit. Když tohle splníte, máte šanci 
být úspěšný.“

Jak byste vymezil vlastní filozofii?
„Vždy jsem se snažil najít správný poměr mezi 

atraktivitou hry a efektivností. Umět tyhle dvě věci 
skloubit je složité.“

V čem hlavně?
„Každé mužstvo je jiné, každé má jinou kvalitu, 

takže na to nemůžete použít jediný mustr. U nás 
to totiž není tak, že by si trenér mohl poskládat 
mužstvo, jak by chtěl. Takže nejdřív musíte poznat, 
jakou kvalitu tým má, a pak pro něj hledáte styl, 
který by se líbil a zároveň vedl k úspěchu.“

Ale preferujete útočnou hru. Je to tak?
„Vždycky jsem se snažil, aby hra mužstva, které 

vedu, respektovala podstatu fotbalu, což jest dát víc 
gólů než soupeř. Pokud možno vstřelit hodně gólů 
a žádný nedostat. Proto vždycky chci, aby moje 
týmy hrály tak, aby góly mohly dávat. Aby byl před-
váděný fotbal zajímavý jak pro samotné hráče, tak 
i pro diváky. No a když chcete dávat góly, vyplývají 
z toho další věci: že se musí do ofenzivy zapojovat 
co nejvíce hráčů. Že musíte mít naučené určité šab-
lony a tak dále. Ale ještě jedno je nesmírně důležité.“

A sice?
„Musíte hráče přesvědčit, že právě ta vaše ces-

ta je správná! Aby ji přijali i oni za svou. To je 
v trenérské práci možná vůbec to nejtěžší. Jestliže 
hráči vám budou rozumět a vezmou vaši filozofii 
za svou, máte z poloviny vyhráno. Pak nebudou 
to, co po nich chcete, dělat jen proto, že musí, ale 
proto, že to sami chtějí.“

Jakou nejúčinnější přesvědčovací metodu znáte?
„Tu, při které si sami v zápase vyzkouší, že jim 

to, co v tréninku nacvičují, přináší ovoce. Největší 
motivací pro nácvik standardních situací je, když 
z nacvičovaného přímého nebo rohového kopu dáte 
v utkání gól. Na dalším tréninku to hráči budou 
pilovat ochotně a se zaujetím bez ohledu na čas. 

Protože poznali, že jim to vyneslo užitek. Kdežto 
když třeba budete hráče nutit hrát nakopávané ba-
lony a oni budou cítit, že jim to nesedí, tak ten styl 
úspěšný nebude. Hráči se s ním totiž neztotožní. 
Proto je důležité i o stylu hry s hráči komunikovat.“

Řekl jste, že trenér by neměl z vlastní cesty výraz-
ně odbočit. Jenže je terčem mnoha vlivů. Tlačí na něj 
názory majitelů, fanoušků, médií…

„V okamžiku, kdy začnete podléhat okolním 
vlivům, třeba tomu, když vám prezident začne ří-
kat, koho máte postavit, a vy to uděláte, nebo když 
podlehnete mediálním tlakům, je konec. Ztrácíte 
tím schopnost být sám sebou.“

Ovšem to není jednoduché. Tlak okolí na trenéry sílí.
„Ano, to je pravda. Proto bych řekl, že odolat 

těmhle vlivům je na naší práci skoro nejtěžší. Jest-
liže se vám ale tohle podaří ustát a vaše okolí zjistí, 
že s vámi nehne, máte vyhráno. Nedokážu si před-
stavit, že by dneska někdo přišel za Pavlem Vrbou 
a řekl: Poslouchej, proč stavíš Petrželu, a nedáš tam 
radši Rajtorala? Nebo obráceně. Ne, to je nemys-
litelné. Dneska všichni víme, že Vrba je odborník, 
že to dělá dobře, což v Plzni prokázal. A necháme 
ho pracovat. To je pro každého trenéra klíčová věc.“

Kterou si každý kouč asi musí vydobýt činy.
„Samozřejmě. Všechno je prověřováno praxí. 

Každý má nebo by měl mít svojí cestu a teprve pra-
xe ukáže, která z těch cest je nejlepší. Jestli je tenhle 
způsob hry přestárlý, nemoderní, nebo naopak. To 
ověřuje praxe a výsledky.“

Musel jste se vy sám učit odolnosti vůči okolním 
vlivům? Nebo jste si od začátku trenérské kariéry 
jel lidově řečeno po svém prkně a nenechal jste se 
nikým a ničím zviklat?

„Já jsem se k profesionálnímu trénování dostal 
poměrně pozdě. Nejdřív jsem roky pracoval jako 
kantor, pak i ve státní správě. Takže do fotbalu už 
jsem šel jako člověk, který ví, co chce v životě do-
kázat. Měl jsem svůj názor a myslím, že jsem ho 
uměl i prosadit.“

Už při prvním angažmá v Drnovicích?
„Ano. Honza Gottwald byl boss, přesto jsem si 

mu dovolil říct: Nekecej mi do toho, buď to bude 
takhle, nebo to nebudu dělat vůbec. Nikdy to nebylo 
tak, že bych se svého šéfa bál a snažil bych se mu 
ve všem vyhovět. Sebevědomí a víru v to, co děláte, 
musíte prokázat i k lidem, kteří rozhodují o tom, 
jestli práci dostanete, nebo ne.“

U majitelů to zabírá?
„Myslím, že majitelé i manažeři volí radši trené-

ry-osobnosti, než ty, kteří skáčou od jednoho k dru-
hému, snaží se jednou vyhovět prvnímu a podruhé 
zase jinému.“

Nazvěme je trenéři – kam vítr, tam plášť.
„Tím pádem se stávají poněkud nečitelnými. 

Proto opakuji: je lepší být trenérskou silnou osob-
ností, která si za svými rozhodnutími stojí. Samo-
zřejmě i trenér se může mýlit, na chyby má každý 
člověk právo, ale zároveň musí mít jakousi vlastní 
hrdost a profesionální odbornost.“

Jak ale vybalancovat vztah s majiteli? Oni jsou 
přece nadřízení trenéra, platí ho a hlavně – za klub 
nesou největší odpovědnost. Do jaké míry si kouč 
může nechat od nich mluvit do práce?

„Jsou dva extrémy. Ten první: trenér nerespek-
tuje nadřízeného a vůbec se na něj neohlíží. To není 
v pořádku. Pracujete v jeho firmě, za jeho peníze 
a měl byste být k němu v tomhle smyslu loajální.“

Druhý extrém?
„Když je trenér jen prodlouženou rukou majitele 

a dělá, co vidí šéfovi na očích nebo co mu nařídí. To 
je taky špatně. Ani jedna z těch cest není správná.“

Navrhujete tedy zlatou střední cestu?
„Ano. Snažím se s majiteli vycházet v dobrém. 

I když se třeba předčasně rozloučíme, nestalo se 
mi, že bychom při tom práskali dveřmi nebo že 
bychom se potom nezdravili a nemluvili spolu. 
To platilo v Jablonci u Miroslava Pelty i v Baníč-
ku. Nikdy se nezvyšovaly hlasy, nikdy to neby-
lo italské manželství. Vždycky jsme došli klidně 
k závěru, že pro obě strany bude lepší ukončení 
spolupráce.“

Ale to jste trochu utekl z vymezení té střední ces-
ty. V čem může trenér majiteli například vyhovět, aniž 
by si tím snížil vlastní autoritu?

„Třeba máte dva hráče na jedno místo v základní 
sestavě. Postavil byste prvního, ale na druhého se 
přijedou podívat pozorovatelé z Turecka a maji-
tel vás požádá, jestli by nemohl hrát ten druhý. 
Pak by asi od vás bylo netaktické, kdybyste mu 
nevyhověl. Když není mezi oběma hráči propastný 
rozdíl, není proč to neudělat. Zájemci uvidí toho, 
koho chtějí koupit, a pro klub to může mít nemalý 
ekonomický efekt. Tohle musí trenér chápat a být 
klubu nápomocný.“

Dobrý trenér musí umět učit

4

profesionální fotbal

3/2013



Co kdyby ovšem byl ten druhý hráč o dvě třídy 
horší než ten první?

„Pak to samozřejmě nemůžete udělat. Pokud 
dopředu víte, že by to náhradník na hřišti kazil, 
a budete hrát od začátku prakticky o deseti, tak to 
nejde. Když ale rozdíly mezi oběma nejsou velké, 
je dobré to učinit. Trenér musí být klubista a musí 
udělat, co je v danou chvíli pro klub to nejlepší. 
Vždycky tam musí být respekt.“

Z obou stran?
„Majitel musí mít respekt k trenérovi, kterého si 

sám vybral, trenér musí mít naopak respekt k maji-
teli a jeho klubu. Pokud to je takhle, majitel nechá 
trenéra pracovat. Není to tak, že by ho angažoval 
jen jako figurku, kterou bude řídit. Žádný majitel 
nepotřebuje trenéra, se kterým by smýkal. Potřebuje 
dostatečně silného trenéra a pevného i po morální 
stránce.“

Mladým nastupujícím kolegům byste tedy doporu-
čil, aby se před šéfy nehrbili, ale aby zároveň na ně 
nedělali ramena.

„Doporučoval bych jim, aby nechodili za kaž-
dou cenu s majiteli do konfliktů. Aby se nesnažili 
za každou cenu prosadit svoje ego. Je potřeba pře-
mýšlet hlavně o tom, co je pro klub lepší a výhod-
nější. To si někdy vyžaduje i přistoupení na nějaký 
kompromis. Nakonec je to samozřejmě výhodné 
i pro vás. Čím víc finančních prostředků má klub, 
tím více možností se otevírá i pro trenéra.“

Dotkněme se teď vztahu trenér-hráč. Neustále 
se přetřásá, nakolik si trenér může hráče připustit 
k tělu. Jaký přístup ke svěřencům razíte vy?

„Já jsem si nikdy hráče k tělu nepustil. V tomhle 
jsem zastáncem spíš takového autoritativního ve-
dení kolektivu. Tak jsem to praktikoval i zhruba 15 
let ve školství. Nejsem pro hráče starším bráchou, 
ale spíš učitelem, k němuž mají odstup a respekt. 
To neznamená, že s hráči nemůžete vycházet dob-
ře. Naopak! Z pozice nadřízeného učitele se hráči 
podle mě ovlivňují lépe.“

Více poslouchají?
„Projeví se to samozřejmě v disciplíně. V tom, 

jak hráči budou na hřišti dodržovat pokyny, se kte-
rými je na trávník posíláte.“

Ale třeba kouč Dortmundu Jürgen Klopp si nechá-
vá od hráčů tykat…

„Jsou i takoví trenéři, kteří s hráči chodí zapí-
jet vítězství… Ale já jsem tohle nikdy neudělal, 
protože podle mě to není správná cesta. Podívejte 
se na Pavla Vrbu v Plzni – i tam je vidět, že mezi 
ním a hráči je vztah nadřízený-podřízený. Že je 
na hráče náročný, jak při dodržování taktiky, tak 
i životosprávy. Musí tam prostě být autorita šéfa. 
Zároveň to nevylučuje, že by nemohl občas udělat 
nějakou srandu. Viděli jste Pavlův kotoul po postu-
pu do Ligy mistrů. Náročnost není na úkor přátelství 
nebo blízkého vztahu s hráči.“

Učitelská praxe vám asi nebyla na škodu. Trenér 
taky musí umět mužstvo něco naučit.

„To jste řekl naprosto správně: umět naučit! To 
se na pedagogické škole učí a je to hlavní náplní 
studia. Nestačí, když k mužstvu jako trenér přijde 
bývalý vynikající hráč a reprezentant. On sice ví, 
jak se fotbal hraje, co má kdo na hřišti dělat. Ale 
jak to hráče naučit, to už ne každý z těch vynika-

Narozen: 15. 11. 1951 v Želeticích na Kyjovsku.

Vzdělání: Vystudoval Vysokou školu pedagogickou.

Hráčská kariéra: Jiskra Kyjov (1967–70), Něfťjanik Volgograd/SSSR (70–74), Jiskra Kyjov (74–81), 
Sigma Hodonín (82–83), Agro/Gera Drnovice (84–93), Sokol Vřesovice (94–97)

Trenérská kariéra: Jiskra Kyjov – mládež (1978–81), Sigma Hodonín – mládež (1982–83), 
Agro Drnovice (1986–88), Petra Drnovice – asistent (1988–94), Hanácká Slavia Kroměříž (1994–95), 
Tatran Poštorná (1995–97), Synot Staré Město/FC Synot/1. FC Synot (1997–01), FK Zlín (2002),  
MŠK Žilina/Slovensko/ (2002), Matador Púchov/Slovensko/ (02–03), Baník Ostrava (2003–04), 
Ružomberok (2005-07), Rostov/Rusko (2007), Jablonec (2007-12), Jihlava (2012-?).

Úspěchy: Mistr Česka (2004), mistr Slovenska (2003), vítěz Slovenského poháru (2003), 
postup do I. ligy (2000, 2002), Cena Rudolfa Vytlačila (2004)

Kdo je František Komňacký?
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jících fotbalistů umí. V tomhle máme my trené-
ři-kantoři plus. Učení má určité fáze a didaktické 
principy, které učitelé mají zažité a vyzkoušené 
v praxi. Podobným způsobem pak vedete i trénink. 
Také v něm neskáčete od jednoho k druhému, jdete 
od jednoduchého ke složitějšímu. To vše děláte 
automaticky. Víte, že jednomu něco stačí vysvět-
lit jednou, ale druhému to musíte vyložit třikrát, 
a ještě mu to nakreslit, aby to pochopil. Zkrátka 
kdo tímhle pedagogickým procesem prošel, má 
výhodu. V neposlední řadě je schopen mluvit k li-
dem, přednášet jim, dostat posluchačstvo na svoji 
stranu. Tohle může být pro trenéry-nekantory troš-
ku problém.“

Říká se, že ideální věk pro fotbalisty je od 25 do 30 
let. Jak je tomu u trenérů?

„To je individuální věc.“ Pravda. Jupp Heynckes 
dosáhl s Bayernem treble pomalu na prahu sedm-
desátky, Pep Guardiola vyhrál s Barcelonou, co se 
dalo, ani ne jako čtyřicetiletý.

„Každý cítí sám na sobě, jak je na tom. Onehdá 
jsem se potkal s Péťou Uličným, který mi říkal, 
že po šedesátce už mu chybí energie na to, aby se 
nervoval na lavičce. A naopak jsou osmašedesátiletí 
trenéři, kteří dokážou okolí uchvátit energií, jsou 
čilí a snaží se jít s dobou.“

Biologický věk tedy není rozhodující?
„Ne. Mladší trenéři jsou asi obecně vitálnější, 

kromě trénování toho ještě stihnou víc. Ale nelze 
to generalizovat. Už jste vzpomněl, jakou vitalitu 
si udržel i po šedesátce Heynckes. A pokud zvítězil 
s Bayernem na všech frontách, není důvod, proč by 

v trénování nepokračoval. Samozřejmě pokud on 
sám bude mít chuť. Není totiž žádná legrace ustát 
každodenní tlak ve velkých evropských klubech. 
Někdo kvůli tomu už v padesáti nemůže v noci 
spát, takže pak nemá smysl, aby trénoval dál. Každý 
jsme zkrátka jiný.“

Vy máte stále dostatek energie na trénování. Pro-
zraďte mi ale, kde čerpáte novou inspiraci k práci?

„Všude. Nedávno mě inspirovalo finále Evrop-
ského Superpoháru v Edenu. Viděl jsem ho na vlast-
ní oči z tribuny a jsem moc rád, že jsem to mohl 
zažít. Byl jsem plný dojmů.“

Jakých?
„Už jen ta atmosféra! Předzápasová choreogra-

fie, povzbuzování, to nemělo chybu. Seděl jsem 
přímo mezi diváky a strašně jsem si to užil. Někdy 
Superpoháry bývají takové, že se hrají z povinnos-
ti, ale tenhle zápas mezi Bayernem a Chelsea měl 
náboj. I vzhledem k tomu, kdo týmy vede.“

Co vás uchvátilo na hře?
„To, že obě mužstva měla obrovskou touhu 

vyhrát. Hráči Bayernu se za nepříznivého stavu 
do poslední vteřiny prodloužení nevzdali. Trpě-
livě a svojí hrou šli neustále za vyrovnáním. Pak 
se také právem těsně před koncem dočkali. Vi-
děli jsme na obou stranách i ohromnou kvalitu 
ve všech činnostech. Tempo? Vysoké. Kombi-
nace? Strojově přesné. Neskutečně jsem si ten 
zápas užil. Stejně jako všichni diváci kolem mě. 
Vyskakovali, chytali se za hlavu. Prostě fandili! 
Od srdce a fér!“

Proč se česká liga nehraje v tak vyspělé atmosfé-
ře a společenském prostředí?

„Lidé fotbalu nevěří. Fotbalista je synonymum 
pro nefachčenka. Lidéi si myslí, že dostává hodně 
peněz za málo práce. Proto se nechodí na stadio-
ny. Ale samozřejmě že jsou výjimky. Třeba Plzeň. 
Nebo když jsme vyhráli s Baníčkem titul? Tehdy 
vládla symbióza mezi týmem a fanoušky.“

Jaké postavení ve společnosti máte vy trenéři?
„Jsme bráni o něco lépe než fotbalisti. Ale všich-

ni víme, kolik trenérů se nás během jedné ligové 
sezony mění. To taky o něčem svědčí… Trenérské 
povolání patří u nás k těm nestabilním a riskantním. 
Může se do něj pustit jen ten, kdo je na tohle při-
pravený. Je to podobné jako v zaměstnáních umě-
leckého zaměření. Jste populární, když se vám daří, 
a dostáváte se pod tlak, když se nedaří. A většinou 
se vaše práce hodnotí podle toho, kolik máte bodů, 
a ne podle toho, jak hrajete.“ 

Po odborné stránce naši trenéři nezaostávají 
za špičkovou Evropou?

„Osobně si myslím, že naši trenéři jsou po od-
borné stránce na vysoké úrovni. Organizaci hry, tak-
tiku máme docela dobře zvládnutou, což se mimo 
jiné projevuje tím, že ani od velkoklubů nedostávají 
české týmy vysoké dardy. A máme i odborníky, 
kteří umí výborně přednášet o fotbale, například 
Jaroslava Hřebíka nebo Josefa Csaplára. A kdyby 
Karel Brückner mohl dřív trénovat v zahraničí, klid-
ně by mohl vést přední evropské kluby.“

pavel hartman
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Strojové zařízení na generální renovaci 
fotbalových hřišť s UT3G

Ředitel fi rmy Milan Vopička na umělém 
trávníku III. generace ASC Dukla Juliska
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Rozhovor s Milanem Máčalou

V roce 1994 
zamířil po angažmá 
u československé 
reprezentace 
do Kuvajtu. A v oblasti 
Perského zálivu trénuje 
dodnes. Za tu dobu si 
čerstvý sedmdesátník 
Milan Máčala získal 
v těchto končinách 
obrovské renomé. 
S různými klubovými 
i národními týmy tam 
totiž vyhrál, co se dalo. 

Bahrajn dokonce málem dovedl až na mis-
trovství světa 2010. K senzačnímu postupu 
na turnaj v Jižní Africe mu scházel jediný 

gól. Nyní tento odborník poskytl časopisu Fotbal 
a trénink exkluzivní rozhovor. 

V čem je odlišná práce trenéra v oblasti Perského 
zálivu od té, na kterou jsme zvyklí v Evropě?

„Hlavní rozdíl dělají klimatické podmínky. 
V zemích kolem Perského zálivu se teplota v let-
ních měsících šplhá od 30 stupňů Celsia až téměř 
k padesáti. Takže se pochopitelně trénuje a hraje až 
večer, kdy je teplota pro fotbal už přece jenom při-
jatelnější. S umělým osvětlením nejsou absolutně 
žádné problémy. Má ho každé hřiště.“

Je časový posun přípravy největší problém?
„Není. Na časový posun v rámci Asie je možné 

se adaptovat, ale na horko ne. A to ještě všechno 
komplikuje vysoká vlhkost vzduchu.“

Jak tyhle překážky hráči překonávají?
„Hlídá se pitný režim. Hráči mají k dispozici 

všechny druhy iontových nápojů. Nejvíc jsou ale 
zvyklí na studenou vodu, která je spolehlivě osvěží. 
Ale celkově jsou podmínky pro fotbal v zemích 
Gulfu různé.“

Fotbal v arabských  
zemích zálivu
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Kde jsou nejlepší?
„Velmi solidní podmínky pro fotbal jsou v Sa-

údské Arábii. Ta zavedla jako první země Gulfu 
profesionální ligu, která má velmi slušnou úroveň 
a poměrně i vysokou návštěvnost. Tón udává velká 
rivalita mezi kluby Hilal, Shabab, Al Naseer z Rija-
du a Al Ahli, které úspěšně trénoval Karel Jarolím, 
a Ittihadu z Jidah. Ale v minulé sezoně se zrodilo 
velké překvapení, když ligu vyhrál tým, který není 
z těchto měst. Titul totiž slavil Al Fateh.“

Co stadiony?
„Saúdská Arábie má opravdu nádherný stadion 

King Fahd pro 67 tisíc diváků. Ale každý ligový 
klub má vlastní arénu s travnatou plochou.“

Má ještě někdo další profesionální ligu?
„Ano, existuje už i ve Spojených arabských emi-

rátech. V téhle zemi se fotbalová kvalita soustřeďuje 
do klubů z Dubaje, Abú Dhabí a Al Ainu. Bojuje se 
tvrdě o prestiž, zápasy mají velmi slušné návštěvy 
i kvalitu. Kluby z Dubaje – Al Ahli, Al Shabab, 
Al Nasser, Al Wasl – se každý rok snaží vyhrát 
Prezidentský pohár. Kluby z Abú Dhabí – Al Ain, 
Wahda, Jezira – se pokouší o totéž. I tady jsou vel-
mi dobré stadiony. Reprezentace hraje na stadionu 
Shejkh Zayed s kapacitou 20 tisíc diváků. Nový 
stánek otevřela Jezira, moderní arény mají Al Ain, 
Wahda i Baniyas.“

Jak je tomu v Kataru, dějišti mistrovství světa 
2022?

„Také v Kataru je profesionální liga. Přestože jde 
o malou zemi s malým množstvím domácích Katarců, 

je jich jen kolem 300 tisíc. Ale fotbal tu jde nahoru. Al 
Saad už vyhrál i asijskou Ligu mistrů. Skoro všechny 
kluby mají moderní stadiony a další supermoderní se 
budují právě kvůli mistrovství světa.“

Fotbalový boom se ovšem asi týká celé této části 
světa.

„Už léta se snaží dostat na úroveň profesionální 
ligy Kuvajt, Bahrajn i Omán. Ale zatím ani jedna 
z těchto zemí není schopná vytvořit potřebné pod-
mínky. Bahrajn je ostrov 80krát 40 kilometrů, žije 
tam jen 700 tisíc lidí. Na určité úrovni tam funguje 
pouze 19 klubů s 380 fotbalisty. Hráči jsou v téhle 
zemi amatéry. Fotbalem se živí jen ti Bahrajnci, 
kteří odešli do zahraničí. Ovšem infrastruktura se 
lepší. Třeba v Kuvajtu je aréna pro 60 tisíc diváků. 
Jenže je nepochopitelně nevyužívána. Ještě bych 
se zastavil u Iráku. Ten má spoustu talentovaných 
fotbalistů, se kterými je nutné do budoucna počítat. 
Většina z nich hraje v zemích Gulfu, ale s reprezen-
tací vyhráli už v roce 2007 Asijský pohár.“ 

Jaký vliv má na fotbal náboženství?
„Určitě nemá negativní vliv. Čas modlení je 

přesně stanoven a respektují ho tréninky i utkání 
na všech úrovních. Během Ramadánu se čas trénin-
ků posouvá na dvacátou první hodinu.“

Co byste řekl na adresu hráčské kvality?
„Hráči z této oblasti mají bezesporu talent. Pře-

vládají mezi nimi rychlostní a dynamické typy. Jsou 
obratní, poměrně slušně pracují s míčem. Největší 
rezervy mají v herní disciplíně a vytrvalosti. A také 
jsou hodně fixováni na svůj životní režim.“

To znamená?
„Hodně ponocují. Život ve všech zemích Gulfu 

se koncentruje na noční hodiny, což je dáno přija-
telnějšími teplotami. To je i důvod, proč jich více 
nehraje v zahraničí. Měli by tam tvrdší režim, proto 
tam nespěchají.“

Přesto  se  najdou  výjimky,  které  prorazily 
i v Evropě.

„Nejdál to dotáhl brankář Ali Habsi z Ománu, 
který od roku 2003 působil v Norsku, pak v anglic-
kých klubech Boltonu a Wiganu. U nás v Příbrami 
je Kuvajťan Aziz, který byl v belgickém Mouscro-
nu. Sami Jaber z Hilalu to zkoušel v anglickém 
Wolverhamptonu, dva Bahrajnci zase ve Švýcar-
sku.“

Měli to těžké s adaptací?
„Jeden hráč mi říkal, že zpočátku pořád platil 

pokuty – za pozdní příchod, za nevyčištěné kopač-
ky, za nedisciplinovanost. Obecně je možné říci, 
že by mohli v Evropě hrát, ale museli by se hodně 
změnit.“

Které z týmů by uspěly v české lize?
„Osobně si myslím, že Hilal i Al Ahli ze 

Saúdské Arábie a Al Ain i Al Ahli z emirátů. 
Ale srovnáváme nesrovnatelné. Podmínky 
jsou naprosto odlišné. Asie je velký světadíl 
a vzdálenosti taktéž. Když jsme hráli s Bahrajnem 
na Novém Zélandu, tak jenom let z Dubaje 
do australského Sydney trval 13 hodin. A zpátky 
to bylo ještě o hodinu víc. Přelety v Evropě jsou 
proti tomu jen přistávací manévry.“
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Přesto  jste  s  Bahrajnem málem  postoupil  až 
na světový šampionát do Jižní Afriky. V baráži s No-
vým Zélandem jste byli k účasti na mistrovství mimo-
řádně blízko…

„Jak už jsem řekl, letěli jsme třináct hodin 
do Sydney, potom ještě další tři do Wellingtonu. 
Tam jsme nakonec těsně prohráli 0:1, navíc jsme 
neproměnili pokutový kop. Doma jsme remizovali 
0:0, přitom jsme šli dvakrát sami na bránu. Zpáteční 
let byl utrpením. Pořád si myslím, že jednou stejně 
musí zmizet systém zastoupení jednotlivých světa-
dílů na mistrovství světa a bude se hrát mezikonti-
nentální kvalifikace. Pak se na šampionát dostanou 
ta nejkvalitnější mužstva. A bylo by to atraktivní. 
Představme si, že by česká reprezentace třeba měla 
v kvalifikační skupině za soupeře Brazílii, Emiráty 
a Austrálii. Kolikrát v historii jsme se utkali s těmito 
soupeři?“

Zpátky ke klubům. Jak jsou ty z oblasti Perského 
zálivu financovány?

„Fotbal je financovaný státem. Podpora ze stra-
ny sponzorů tady v takovém rozsahu jako v Evropě 
neexistuje. Působení šejků je mnohdy vyjádřením 
osobního vztahu ke klubu včetně finanční podpory.“

S kterým šejkem jste měl nejbližší kontakty?
„Nejvíce jsem přišel do kontaktu v Kuvajtu se 

šejkem jménem Fahad Al-Ahmed Al Jaber Al Sa-
bah. Jen pro zajímavost: jeho otec na mistrovství 
světa ve Španělsku vstoupil při utkání Kuvajtu 
s Francií na hrací plochu a protestoval proti gólu 
Francie. Během působení u reprezentace jsme spo-
lu trávili hodně času, protože jsme měli na starost 
i olympijské mužstvo. Naše komunikace probíhala 
formou diskuse. Měl vždy svůj názor, ale nikdy mi 
nic nepřikazoval.“

Opravdu?
 „Ve velmi důležitém utkání Gulf Cupu proti 

Saúdské Arábii nastoupilo pět hráčů z Kazmy, tedy 
mého klubu, i když dominantní postavení měla vždy 
Al Qadsia. Tehdy se mě jenom zeptal, jestli svým 
hráčům tolik věřím… Nakonec jsme ten Gulf Cup 
vyhráli. Šejkové jsou stejní jako evropští majitelé 
klubů. Řídí se heslem: vytvářím podmínky a chci 
za to výsledky. To není nic nového.“

Máte na kontě hromadu úspěchů. Kterých si vá-
žíte nejvíce? 

„Během kariéry jsem dostal šanci trénovat re-
prezentační mužstva Československa, Kuvajtu, Sa-

údské Arábie, Ománu, Emirátů a Bahrajnu. Každé 
angažmá jsem bral jako poctu a ocenění mé práce.“ 

Na jaké oslavy nezapomenete?
„Nezapomenu na oslavy po vítězství Kuvajtu 

na Gulf Cupu v roce 1996 a 1998. Celý národ bu-
jaře oslavoval a my jsme se nemohli dostat z letiště 
na stadion. Nebo když jsme se vraceli do Ománu 
s druhým místem z Gulf Cupu, na stadion v Muscatu 
jsme vjížděli koňským spřežením sultána Qaboos 
Bin Said. Nedá se zapomenout ani na postup v kva-
lifikaci mistrovství světa, kdy jsme v Rijádu vyřadili 
v infarktovém zápase Saúdskou Arábii. V Emirátech 
jsme s Al Ainem vyhráli Prezidentský pohár a hráli 
finále asijské Ligy mistrů. V Ománu jsme porazi-
li Jižní Koreu, s Bahrajnem jsme dvakrát zdolali 
Japonsko. S Emiráty jsem hrál na Konfederačním 
poháru v Rijádu a se Saúdskou Arábií v Mexiku. 
S Kazmou jsme vyhráli ligu, Emírův pohár, Pohár 
předsedy vlády a Gulf Cup. Nezapomenutelných 
oslav bylo hodně. Škoda jen, že se mi nepodařilo 
s Al Ainem vyhrát asijskou Ligu mistrů a s Bahraj-
nem dotáhnout maraton dvaceti kvalifikačních zápa-
sů až k postupu na mistrovství světa 2010.“

Jaké renomé mají u Perského zálivu čeští tre-
néři?

„Myslím, že vysoké. V minulosti se tu prosadili 
Karol Borhy, Ján Hucko, Ladislav Kačáni, Dušan 
Uhrin, Mirek Beránek. Velmi kvalitních výsledků 
dosáhl v Emirátech Ivan Hašek, stejně jako Karel 
Jarolím v Saúdské Arábii či Jozef Chovanec v Abú 
Dhabí. Ale bylo jich mnohem více. Ještě většímu 
počtu českých trenérů v těchto končinách schází jen 
kontakty. Odborně jsme totiž na výši a fotbalová 
angličtina není složitá. Do světa dnes už vyráží 
celé realizační týmy z jedné země: hlavní trenér, 
asistenti, trenér brankářů, fyzioterapeuti, maséři, 
doktoři. Třeba Brazilci to takhle dělají. Ale pro mě 
bylo důležité mít ve štábu jednoho domácího trené-
ra, kterého máte na své straně a který sleduje okolí 
a tlumočí přesně, co říkáte vy. Na tyto trenéry jsem 
měl opravdu štěstí.“

pavel hartman

Narozen: 4. července 1943 v Biskupicích u Luhačovic.

Hráčská kariéra: Svit Gottwaldov, Škoda Plzeň, Vítkovice, Sigma Olomouc.

Trenérská kariéra: Sigma Olomouc (1980–81), Slavia Praha (1982–84), Larnaca (Kypr, 1984–86), 
Baník Ostrava (1986–90), reprezentace Československa (1990–93, 25 zápasů), Kazma (Kuvajt, 1994–96), 
reprezentace Kuvajtu (1994–97, 1998), reprezentace Spojených arabských emirátů (1997),  
reprezentace Saúdské Arábie (1999–2000), Al-Nasr (Saúdská Arábie, 1999–2001),  
reprezentace Ománu (2001–2004), Al Ain (Saúdská Arábie, 2005), Omán (2006–2007),  
Bahrajn (2007–2010), Kazma (2010–2012), Al Ahli (2012-?).

Úspěchy: Dvojnásobný držitel titulu Trenér roku v Československu (1989, 1990), asijský trenér roku 
2007. S Kuvajtem 4. místo na mistrovství Asie (1996) a dvakrát vítězství na Poháru zemí Perského zálivu 
(1996, 1998), s Ománem první postup na mistrovství Asie (2003) a dvě finále Poháru zemí Perského 
zálivu (2005, 2007), s Kazmou dvakrát mistrem Kuvajtu (1995, 1996), vítěz Poháru emíra a Poháru 
předsedy vlády, vítěz klubového Poháru zemí Perského zálivu (1994), s Al Ain vítěz Prezidentského 
poháru a postup do finále asijské Ligy mistrů (2005). S reprezentací Bahrajnu účast v baráži o postup 
na mistrovství světa 2010.

Kdo je Milan Máčala?
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Trenér    Odbornost    Profesionalita

Odborné materiály
Zprávy z Unie
Aktuality

TOP – Fotbal



Jiří Ryba, Petr Kouba, Pavel Frýbort

Testování 
fotbalových 
brankářů

Testy vybraných pohybových schopností brankáře

Tak jako v jiných sportovních odvětvích i ve sportovní přípravě fotbalových 
brankářů trenér potřebuje znát informace o úrovni technických, taktických, 
kondičních, ale i dalších parametrů svých svěřenců. 

Tyto informace trenérovi slou-
ží ke stanovení optimálního 
pohybového zatížení, ale také 

k vyhodnocení efektivity již ab-
solvovaného tréninkového procesu 
a případně k jeho následné korekci. 
V našem příspěvku se chceme zamě-
řit na posuzování úrovně rozvoje pro 
brankáře významných pohybových 
schopností a dále na posuzování ně-
kterých brankářských pohybových 
dovedností. Naším dílčím cílem je 
umožnit trenérům brankářů, resp. 
samotným brankářům, porovnání je-
jich tělesné výkonnosti nejen v rám-
ci vlastního rozvoje, ale i s úrovní 
ostatních brankářů. Realizace testů 
přináší kromě kvalitní zpětné vazby 
pro trenéra i další důležitý aspekt, 
kterým je motivace samotných 
brankářů ke zlepšování svých po-
hybových schopností a dovedností. 

V podobě objektivněji dosahova-
ných výsledků, na základě přesněji 
změřeného výkonu, mohou porov-
návat svoji výkonnost s výkonností 
ostatních brankářů a tím získat větší 
motivaci do dalšího tréninku.

Jasně si uvědomujeme, že inves-
tice do drahých laboratorních testů 
je v případě mnoha klubů nereálná. 
Zároveň jsme si vědomi neoddisku-
tovatelné potřeby pravidelné kontroly 
úrovně rozvoje motorických schop-
ností a dovedností, která musí být 
součástí každého správně vedeného 
tréninkového procesu. Námi navrže-
né a používané testy vycházejí z po-
třeby jednoduché administrace. Tím 
je zajištěna realizace testů i v pod-
mínkách klubů hrajících nižší soutě-
že. Proto jsme navrhli takové terénní 
testy, jejichž realizace je finančně, 
časově i materiálně nenáročná a měla 

by být možná i v klubech té nejnižší 
výkonnostní úrovně. Testy dále spl-
ňují náš záměr vycházet z častých 
herních situací a běžných individu-
álních herních činností brankáře. 
Vycházíme z představy, že je třeba 
testovat takové složky motorických 
schopností nebo fotbalových doved-
ností, které jsou významnou součástí 
struktury herního výkonu fotbalové-
ho brankáře.

Jako trenéři bychom měli umět 
testy zařazovat do tréninkového 
procesu pravidelně a jejich výsled-
ky používat pro korekci následného 
tréninkového programu. Proto na-
vrhujeme provádět testy na začátku 
a na konci přípravného období a dále 
alespoň dvakrát v průběhu soutěžní-
ho období. Se záměrem pravidelného 
používání jsou námi navržené testy 
vybrány tak, aby umožnily jejich pou-

žití i v rámci běžné náplně tréninkové 
jednotky. Např. testování skoku dale-
kého z místa může zároveň efektivně 
přispět k rozvoji dynamické síly. Pra-
videlné zařazování testování výkopu 
na přesnost současně tuto přesnost 
rozvíjí a zlepšuje. Tento princip se 
v podstatě může týkat všech námi 
navržených testů a jejich realizace.

Tuto testovou baterii jsme začali 
pravidelně používat v rámci sportov-
ní přípravy brankářů mládežnických 
reprezentačních celků, tzn. že je pri-
márně určena pro věkovou kategorii 
16 let a výše. V současnosti jsme 
ve fázi sběru dat a jejich vyhodno-
cování. Do budoucna bychom rádi 
publikovali zjištěné výsledky s cílem 
dát možnost srovnání vlastní výkon-
nosti brankářů s výkonností našich re-
prezentantů v jednotlivých věkových 
kategoriích. 

30 m polovysoký start – rychlostní test  
(akcelerace + lokomoce)

Běžecký úsek 30 m je třeba přesně naměřit pásmem, tak aby start byl 
prováděn z čáry (např. postranní či branková čára na hřišti) a cíl byl vyznačen 
dvěma zapichovacími tyčemi ve vzdálenosti cca 1,5 m od sebe, kterými testo-
vaný brankář proběhne. Brankář zaujme startovní polohu (polovysoký start). 
Časoměřič spustí stopky na první pohyb testované osoby, tzn. že běžecký 
úsek je brankářem zahájen svévolně, a nikoli startovním povelem. Stopky 
jsou zastaveny časoměřičem ve chvíli, kdy testovaná osoba protíná spojnici 
tyčí vyznačující cíl. Časoměřič by měl stát ve vzdálenosti cca 10 m od cílové 
„branky“ a přesně na prodloužení spojnice výše zmíněných cílových tyčí. Čas 
měříme s přesností na desetiny sekundy.

1 4 x 10 m člunkový běh – rychlostní test se změnou směru 
(rychlostně – obratnostní test)

Nejprve přesně naměříme vzdálenost 10 m, kterou vyznačíme kužely. 
Testovaná osoba se postaví tak, že startovní kužel má po levé ruce. Svévolně 
vybíhá (start je na vlastní výběh, nikoli na povel), oběhne přední kužel z levé 
strany, následně startovní kužel z pravé strany. Testovaná osoba pokračuje 
v běhu směrem k přednímu kuželu, který již neobíhá, ale pouze se jej dotkne. 
Po dotyku předního kuželu se naposled vrací ke startovnímu kuželu (který je 
zároveň i kuželem cílovým), kterého se dotkne a tím test končí. Časoměřič 
spouští stopky v momentu prvního pohybu testované osoby na startu. Stopky 
zastavuje ve chvíli, kdy se testovaná osoba dotkne cílového kuželu. Čas 
měříme s přesností na desetiny sekundy.
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Testy flexibility
Úroveň flexibility se na základě námi prováděného šetření a testování 

jeví jako jedna z nejvíce zanedbávaných a zároveň zanedbaných oblastí spor-
tovní přípravy fotbalistů, potažmo fotbalových brankářů. Obecně lze říci, že 
tato úroveň je ve velké většině případů nedostatečná až katastrofální. Je tedy 
třeba věnovat této oblasti mimořádnou pozornost a úroveň flexibility pravidelně 
a často rozvíjet a následně i kontrolovat vhodnými testy.

Jelikož toto téma si vzhledem ke své závažnosti vyžaduje spíše samostatný 
článek, uvádíme zde pro ilustraci pouze jeden kontrolní cvik (test) který by 
měl zvládnout každý soustavně se připravující fotbalista, tím spíše fotbalový 
brankář.

V širokém sedu roznožném (úhel minimálně 90 stupňů) se testovaná osoba 
snaží tahem dotknout oběma předloktími včetně loktů země mezi nohama. 
V této poloze setrvá klidně po dobu alespoň 5 sekund.

Skok daleký z místa snožmo  
– dynamická síla dolních končetin

Test provádíme nejlépe do dálkařského doskočiště (do písku). A to přede-
vším z důvodu větší bezpečnosti při doskoku. V případě, že nemáme dálkařské 
doskočiště k dispozici, můžeme test provést i na fotbalovém hřišti, ale za před-
pokladu zvýšené pozornosti a bezpečnosti při doskoku na pevnou plochu. 
Testovaná osoba v mírném podřepu zapaží a špičkami se postaví na odrazovou 
čáru nebo hranu dálkařského doskočiště. Odrazem snožmo a švihem paží vpřed 
(„žabákem“) se snaží o co nejdelší skok. Skok měříme pásmem na centimetry.

Shyby nadhmatem – síla horních končetin
Test provádíme na doskočné hrazdě. Z klidného svisu (propnu-

té lokty) v držení nadhmatem v šíři ramen se testovaná osoba přitahuje 
do shybu tak, že dostane bradu nad hrazdu. Následně přejde do svisu s plně 
propnutými lokty. Testovaná osoba se snaží o co největší počet správně 
provedených opakování.

Vznosy na žebřinách – síla trupu
Testovaná osoba se z klidného svisu na žebřinách (zády k žebři-

nám, držení nadhmatem) snaží o provedení co největšího počtu dotyků žerdě 
mezi rukama, a to špičkami nohou. Po každém dotyku žerdě spustí dolní kon-
četiny do klidného svisu. Dolní končetiny se pohybují vedle sebe a testovaná 
osoba si nepomáhá odrazem od žebřin a snaží se o co největší počet správně 
provedených opakování.

Leh-sed za 60˝ – síla trupu
Základní poloha pro provádění tohoto testu je leh na zádech po-

krčmo, paže skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl, sepnout prsty. Nohy jsou 
pokrčeny v kolenou v úhlu 90 stupňů. Chodidla jsou od sebe ve vzdálenosti 
cca 30 cm. Trenér nebo jiný spolupracovník (spoluhráč) fixuje chodidla 
k zemi tlakem rukama shora na oblast nártů a kotníků. Testovaná osoba se 
snaží provést co největší počet lehů-sedů za 60 sekund tak, že se v sedu 
dotkne oběma lokty kolenou a v lehu oběma předloktími země. Přitom 
nesmí rozpojit sepnuté prsty rukou, které jsou neustále v týlu.
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Brankářské dovednostní testy

Kop od branky na vzdálenost
Brankář vykopává míč z hranice bran-

kového území. Měří se délka kopu na celé me-
try. Prostor pro dopad míče je vymezen šířkou 
brankového území (cílem je „donutit“ brankáře 
i k určité přesnosti kopu a zároveň minimalizo-
vat chybu měření). Počet pokusů je 5. Testuje-
me dominantní i nedominantní dolní končetinu.

B

3

Výhoz rukou na vzdálenost
Brankář vyhazuje míč vrchním způsobem 

z hranice pokutového území. Délka rozběhu vychá-
zí z délky rozběhu, kterou brankář používá v utká-
ních. Měří se délka výhozu na celé metry. Prostor 
pro dopad míče je vymezen šířkou brankového 
území (viz test č. 1). Počet pokusů je 5. Testujeme 
dominantní i nedominantní horní končetinu.

Výkop z ruky na vzdálenost
Brankář vykopává míč po nadhozu rukou 

(může využít svůj preferovaný způsob výkopu tj. „vo-
lejem“ nebo“ halfvolejem“ a jím běžně používanou 
délkou rozběhu) z hranice pokutového území. Měří se 
délka výkopu na celé metry. Prostor pro dopad míče je 
vymezen šířkou brankového území (viz test č. 1). Počet 
pokusů je 5. Testujeme dominantní dolní končetinu.

1 2 3
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PROVÁDÍME PRAVIDELNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚDRŽBY UMĚLÝCH FOTBALOVÝCH TRÁVNÍKŮ 3.  GENERACE, VČETNĚ 
PŘÍPRAVY HRACÍ PLOCHY NA REATESTACI FAČR

Kontakt: Envos, s.r.o., 150 00  Praha 5, Pod Fialkou 6, e-mail: envos@envos.cz, www.envos.cz 
Tel.: +420 257 213 551, Fax: +420 257 213 320, Mobil: +420 602 201 203      

Střednědobá údržba zahrnuje provzdušnění hřiště s přídavným zařízením na uvolnění granulátu, jeho čištění a to společně s trávníkem 
pomocí přídavného rotačního kartáče. Součástí je také překartáčování hrací plochy příčným kartáčem s odsáváním nečistot. 

Jako první jsme začali s poskytováním těchto služeb již v roce 2005. Provádíme dosyp granulátu, ale i odebírání vsypových materiálů.

inzerat A5_2012.indd   3 23.3.12   13:30



Pád-břevno-pád
2 míče jsou umístě-

ny na brankové čáře, každý 
1 m od tyče. Brankář zaha-
juje test v základním bran-
kářském postavení (střehu) 
uprostřed a čelem do branky. 
Test začíná v okamžiku, kdy 
se brankář se oběma rukama 
dotkne břevna, poté v pádu 
oběma rukama chytá jeden 
míč, opět se musí oběma 
rukama dotknout břevna 
a v pádu chytá druhý míč. 
Toto opakuje ještě jednou. 
Test končí dotykem obou 
rukou o břevno branky. Měří 
se čas od okamžiku prvního 
dotyku břevna do poslední-
ho dotyku břevna. Základní 
podmínkou je, aby brankář 
používal obě ruce jak při do-
tyku břevna, tak při chycení 
míče. 

B4

B

5

B

L P

6

Kop od branky 
na přesnost

Brankář vykopává míč z hranice 
brankového území a snaží se jej umístit 
do vymezeného území, kterým je bližší 
polovina středového kruhu. Počet po-
kusů je 10. Počítá se počet úspěšných 
pokusů. Testujeme dominantní i nedo-
minantní dolní končetinu.

Výhoz rukou na přesnost
Brankář vyhazuje míč vrchním způsobem z hranice pokuto-

vého území. Délka rozběhu je individuální, měla by vycházet z délky 
rozběhu, kterou brankář používá v utkáních. Brankář se snaží umístit 
míč do bližší čtvrtiny středového kruhu. Brankář vyhazující pravou 
rukou umisťuje míč do pravé, bližší čtvrtiny středového kruhu, brankář 
vyhazující levou rukou do levé, bližší čtvrtiny. Jestliže je pro kon-
krétního brankáře vzdálenost zadní čtvrtiny středového kruhu hůře 
dosažitelná (a to především s ohledem na věkovou kategorii), je vhod-

né test provádět na přední 
čtvrtinu středového kruhu. 
Počet pokusů je 10. Počítá 
se počet úspěšných poku-
sů. Testujeme dominantní 
i nedominantní horní kon-
četinu.

4 Výkop z ruky na přesnost
Brankář vykopává míč 

po nadhozu rukou svým pre-
ferovaným způsobem výkopu („ volej“, 
„halfvolej“ + individuální délka rozběhu). 
Snaží se míč umístit do vzdálenější polovi-
ny středového kruhu. Počet pokusů je 10. 
Počítá se počet úspěšných pokusů. Testu-
jeme dominantní dolní končetinu.
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Rozhovor s generálním manažerem  
SK Sigma Olomouc a předsedou komise  
mládeže FAČR Mgr. Zdeňkem Psotkou

Sportovní klub Sigma 
Olomouc patří mezi 
tradiční kluby české 
nejvyšší fotbalové 
soutěže a vypracoval 
se v přední klub českého 
fotbalu, zejména díky 
výborné práci s mladými 
fotbalisty. 

A  především na problematiku výchovy mlá-
deže byly zaměřeny otázky časopisu UČFT 
Fotbal a trénink, které Mgr. Zdeněk Psotka 

ochotně zodpověděl.  

Sigma Olomouc je známa líhní talentované mlá-
deže. Můžete nám poodhalit toto tajemství výchovy?

Tak to je dlouhá historie a určitě bych ji ne-
popsal v pár větách, ale základem byla podpora 
čelních funkcionářů, kteří podporovali filozofii 
výchovy mladých hráčů a zároveň budování infra-
struktury potřebné pro optimální chod akademie. 
Dalším důvodem je ideální regionální poloha z hle-
diska Moravy, což nám umožňuje získávat spoustu 
talentovaných hráčů, ale také trenérů, kteří mají 
možnost se neustále dovzdělávat na olomoucké 
Univerzitě Palackého.

Jsou zřetelné diference mezi sportovní přípravou 
na Sigmě a např. Baníkem či Spartou?

To opravdu nemohu posoudit, nebyl jsem v ani 
jednom z těchto klubů na delší stáži. Ale při vý-
chově mladých hráčů mají určitý vliv regionální 
podmínky, které vytvářejí různé motivační faktory 
pro růst jednotlivých hráčů.

S jakou mírou aplikujete ve sportovní přípravě 
hráčů novodobé fotbalové trendy, které se uplatňují 
při zdokonalování herních činností, nebo jsou spojeny 
kondičním rozvojem?

Velký důraz klademe na rozvoj individuálních 
herních činností s míčem už od přípravkového věku. 
Nejintenzivněji pracujeme s hráči v tzv. senzitivních 
obdobích.  Přestože se může zdát, že v českých pod-
mínkách vychováváme technické hráče, zahraniční 
konfrontace nám ukazuje, že musíme být v těchto 
činnostech ještě dokonalejší, ale máme trenéry, kte-
ří se sami vzdělávají a připravují nové tréninkové 
programy. Ty, jak věříme, nám v budoucnu pomů-

Co nejvíce dětí k fotbalu
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žou mít konkurenceschopnější hráče. Co se týče 
kondiční stránky – úzce spolupracujeme s FTK UP 
Olomouc, která nám nabízí nové trendy jak v ob-
lasti tréninku, tak v oblasti testování a fyzioterapie.

Uplatňujete ve vaší sportovní přípravě talento-
vané mládeže nějaký zahraniční vzor, nebo se řídí-
te podle vašeho originálního přístupu vycházejícího 
z mnohaletých zkušeností?

Nemyslím si, že je to pouze jeden vzor, ale každý 
trenér působící v Olomouci upřednostňoval ten či 
onen klub pracující dobře s mládeží a dohromady 
jsme se snažili vytvořit tréninkový model, který se 
snažíme konfrontovat a vylepšovat pomocí pravidel-
ných zápasových stáží mládežnických týmů v zahra-
ničí. Dále se snažíme včleňovat určité prvky stylu 
hry do tréninku, které měli v minulosti úspěch u 
olomouckého diváka, zejména z doby, kdy náš klub 
měl velké úspěchy pod vedením trenéra Brücknera.

Sledujete ve vašem klubu, resp. ve vašem blízkém 
okolí, kvalitativní a kvantitativní úbytek talentovaných 
mladých fotbalistů?

V našem klubu přímo ne, ale když vezmu slo-
žení týmů před dvaceti lety a dnes, vidím zásadní 
rozdíl. Zatímco tehdy se utvářely širší výběry až od 
dorosteneckého věku, a to převážně pouze z blízké-
ho okolí, dnes jsou hráči vybírání už v období mezi 
přípravkou a žákovskou kategorií, a to z mnohem 
vzdálenějších regionů.

Pořádáte pro vaše klubové trenéry nějaké vnitřní 
(klubové) vzdělávací školení? 

Ano pořádáme, zrovna nedávno jsme využili 
nepřeberných znalostí trenéra Brücknera, který nám 
školil mládežnické trenéry.

V čem spatřujete největší slabiny u většiny trené-
rů působících v klubech se statusem SpSM a SCM?

Nemohu tohle posoudit, neznám detailně práci 
většiny trenérů v ČR, ale ty které znám, pracují vel-
mi dobře, a historie nám ukazuje, že jsme vychovali 
spoustu talentovaných hráčů.

Využil jste svých zkušeností ze zahraničí ve své 
klubové práci směrem k výchově hráčů?

Ano využil – jak v Senici, tak Sigmě Olomouc.

Spolupracujete na klubové úrovni v práci s mlá-
deží i s dalšími kluby nejen zaměřenými na fotbal?

Snažíme se spolupracovat s regionálními fotba-
lovými kluby, s regionálními školami a z ostatních 
sportů spíše využíváme zkušenosti jejich trenérů, 
zejména z oblasti atletiky a gymnastiky.

Nedávno jste se stal předsedou komise mládeže 
FAČR. S jakými cíli a úkoly do této funkce vstupujete?

Poslední dobou slýcháme, že mladých fotbalistů 
ubývá jak po stránce kvantity, tak i kvality. Dává-
me si za cíl vytvořit takové prostředí, aby nábory 
byly co nejpočetnější (zvláště když dnes jsou první 
třídy na školách nejpočetnější) a abychom z tohoto 
počtu dokázali utvářet kvalitním tréninkem co nej-
větší počty kvalitních fotbalistů až do profesionální 
podoby. Mým osobním přáním je najít optimální 
rovnováhu mezi starou a novou organizací soutě-

ží, tak aby podporovala utváření konfrontace mezi 
nejkvalitnějšími talenty v naší republice. I když 
některé změny, které proběhly v posledních letech, 
jsou ku prospěchu optimálního rozvoje kvalitního 
fotbalisty, myslím tím změny v přípravkách a mlad-
ších žácích, jsem přesvědčen, že rozmělnění a navy-
šování sportovních center neutváří ideální prostředí 
pro výchovu nejtalentovanějších hráčů pro ligový 
a reprezentační fotbal.

V současné době se pohybujete spíše za pracov-
ním stolem. Nechybí vám hřiště a role trenéra, ve 
které jste se dlouho pohyboval?

Na hřištích, respektive vedle hřiště, se stále po-
hybuji, dá se říct že každý den.  Pouze když jsem 
u mládežnických tréninků nebo utkání, tak mám 
příjemné nutkání se zapojit do tréninku.

Jak spolupracujete s reprezentačním úsekem 
mládeže FAČR?

Formou diskusí s reprezentačními trenéry. Ale 
jak už se zmiňovalo na prvním zasedání KM, mám 
představu, že komunikace mezi reprezentačním 
úsekem a kluby by měla být intenzivnější, zejmé-
na při zpětné vazbě pro trénink po reprezentačních 
konfrontacích.

Jaké zkušenosti máte s příchody zahraničních 
mladých hráčů v kategorii dorostu a juniorky (pří-
padně v žácích)?

Skoro žádné, v dorostenecké kategorii nemám 
zkušenost a v juniorce jsem trénoval pár hráčů z Af-
riky a několik z USA. 
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Mirza Rahimič

Belgická fotbalová asociace ve spolupráci s UEFA uspořádala konferenci 
věnovanou problematice sportovní (fotbalové) přípravy dětí a mládeže. 
Konference se zúčastnila taktéž FAČR, kterou reprezentovalo 11 trenérů 
FAČR působících v mládežnických kategoriích.

UEFA Study Group Brusel

Cílem bylo seznámit účastní-
ky s výchovně - vzdělávacím 
procesem v rámci Belgické 

fotbalové federace, a to jak na úrovni 
reprezentačních celků, tak i na úrovni 
ligových soutěží a jednotlivých mlá-
dežnických kategorií. Kromě domá-
cích pořadatelů a nás se této čtyřdenní 
konference zúčastnili kolegové z Fin-
ska a Walesu.

Úvod konference byl zaměřen 
na představení koncepce výchovy dětí 
a mládeže jednotlivých účastnických 
zemí. Zejména se jednalo o oblast cel-
kové filozofie výchovy a vzdělávání 
mládeže. Za FAČR vystoupil Pavel 
Šulák, který informoval o změnách 

v českém fotbale. Tento příspěvek 
vyvolal diskusi u ostatních účastníků 
z důvodu podobných jimi chystaných 
změn. Velmi podrobně za belgickou 
asociaci (sportovní ředitel Marc Van 
Gerson) referoval o výběru hráčů 
pro mládežnické reprezentační týmy 
od U15 až po „A“ tým. Zmínil způ-
sob hry, kterým se chtějí prezentovat 
v jednotlivých kategoriích. Další 
diskuse se zabývala problematikou 
přechodu hráčů z mladších do vyš-
ších věkových kategorií, propojenos-
ti školního vzdělávání s tréninkovým 
procesem a s fotbalovými akademi-
emi mezi jednotlivými soutěžemi 
mládeže. 

Základní pilíře 
belgického výchovně 
vzdělávacího  
procesu jsou:

Zábava = učení se hrou
▪	pocta kdysi tak populárního 

fotbalu na ulicích, sídlištích
▪	nabídnout hodně zábavných 

momentů během výchovy mládeže
▪	od radosti ze hry k radosti 

při trénování a radosti v soutěži → 
radost hrát a učit se = hrát fotbal

▪	zábava pro každého – od 5 let až 
k profesionálnímu fotbalistovi

▪	dokonce i dospělí si chodí 
na trénink zahrát

▪	zábava pro každého včetně 
nejméně talentovaných hráčů

Každý hráč během  
výchovy (tréninku)
▪	hraje fotbal téměř pořád
▪	má co nejvíc doteků s míčem
▪	dostane co nejvíc příležitostí 

ke skórování
▪	může hrát uvolněně
▪	je povzbuzován trenérem
▪	je podporován rodiči
→	vyhráli jsme, prohráli jsme, 

ale všichni se bavíme hrou.

Zástupci jednotlivých asociací 
ve druhém dnu konference navštívili 
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TopSport School, která je projektem 
belgické fotbalové asociace. Do této 
školy se vybírají na základě testovací 
baterie nejtalentovanější hráči katego-
rie U14-U19, kde spolu studují hráči 
z různých klubů. Kromě povinných 
předmětů je základem studia na těch-
to školách velký počet hodin fotbalové 
přípravy (8 hodin fotbalu, 2 hodiny ji-
ných sportů a 2 hodiny teorie týdně). 
V hodinách fotbalové teorie hráči stu-
dují taktiku týmu, jednotlivých hráč-
ských funkcí v rámci rozestavení, a to 
v útočné a obranné fázi. Je nutné po-
dotknout, že večer trénují hráči navíc 
v mateřských klubech. Pouze v pátek 
den před utkání je v klubech VOLNO. 
Při sečtení hodin vychází, že nejtalen-
tovanější hráči v Belgii mají 20 hodin 
fotbalového vzdělání týdně. V této 
souvislosti se jeví naše sportovní pří-
prava elitních hráčů jako nedostatečná. 
Zajímavostí je, že při zhoršeném pro-
spěchu se hráčům a klubům nedoporu-
čuje podvečerní trénink v mateřském 
klubu. Fotbaloví trenéři na školách 
jsou finančně podporování belgickou 
fotbalovou asociací. Těchto akademií 
je v Belgii celkem 8. Pouze Anderlecht 
Brussel a Standart Lutych mají vlastní 
akademie. Důležitý a zajímavý fakt 
je ten, že Belgie má pouze 8 + 2 aka-

demie (stejný počet obyvatel jako 
ČR, jen je trochu menší rozlohou). 
Je jasné, že do tohoto systému se 
dostanou opravdu vybraní a talen-
tovaní hráči!

PROJECT TOPSPORT  
SCHOOL RBFA  
“THE PLAYER IS CENTRAL”
1. MENTALITY OF 

A WINNER (VYCHOVÁVAT 
K VÍTĚZSTVÍ)

2. EMOTIONAL STABILITY  
(EMOČNÍ STABILITA)

3. PRESENCE (VYSOKÁ MÍRA 
ÚČASTI)

4. EXPLOSIVITY (DYNAMIKA)
5. GAME INTELLIGENCE  

(HERNÍ INTELIGENCE)
6. BODY and BALL CONTROL 

(KONTROLA MÍČE A TĚLA)

▪	jako výchozí pro vzdělávání, vychá-
zí z požadavků z rozestavení 4:3:3  

▪	za zlatý věk rozvoje motoriky po-
važují 7–13 let / podpora strukturou 
soutěží 5:5 / 8:8 / 11:11

▪	od U14 nejtalentovanější zařazeni 
do vzdělávacího systému přes Top-
sport School a reprezentace

▪	do výběru a sledování hráčů je za-
pojeno na 200 skautů 

V rámci návštěvy na klubové 
úrovni jsme navštívili Akademii 
KRC Genk, kde nás uvítal sportov-
ní ředitel E. Van Hemel. Informoval 
nás podrobně o vizi a fungování klu-
bu, tréninkovém procesu a plánech. 
Na závěr jsme sledovali tréninkovou 
jednotku brankářů U17 a týmu U17. 
Tento klub funguje jako rodinný klub. 
Má velké úspěchy s brankářskou 
školou a s výchovou mladých hráčů. 
Základním pilířem tohoto klubu je 
sázka na správný tréninkový proces, 
který je podrobně zpracován – rozvoj 
individuální techniky hráče a práce 
s detailem, neustálá analýza potřeb 
A týmu a přechod hráčů z mládeže 
do A týmu, kteří tvoří základní kostru 
týmu. 

V posledním dnu konference 
v dopoledních hodinách hostitelé při-
pravili přednášky o reprezentačních 
výběrech a filozofii rozvoje mládeže 
a také trenérských licencích, ve který 
jednoznačně převládá ucelený pohled 
na vzdělání trenérů dle národních po-
žadavků a metodiky. V odpoledních 
hodinách jsme navštívili reprezen-
tační tréninkové centrum v Tubize, 
kde se odehrával zápas regionálních 
výběrů. Toto národní fotbalové cen-
trum slouží pro reprezentační tymy 

od U21 níž a pro všechny ženské vý-
běry. V tomto areálu je kromě 5 hřišť 
také hala s umělým trávníkem, rege-
nerační linka a další nutné prostředí 
a vybavení pro rozvoj reprezentačních 
týmů. Všichni zúčastnění dostali men-
ší úkol, ve kterém každý trenér sle-
doval hráče a vytipoval ty, které by 
doporučil do reprezentace. Večer se 
uskutečnil workshop všech zúčastně-
ných, což je jedním z hlavních cílů 
Study Group UEFA.

Závěrem tohoto článku chci uvést, 
že dojem z návštěvy Belgie je pozi-
tivní. Belgický fotbal si před 10 lety 
analyzoval svůj stav, vytvořil koncep-
ci, ve které vědí co, jak a proč chtějí 
v práci s mládeží dělat, a drží se této 
strategie doposud. Velkým dojmem 
působí propojenost herního stylu re-
prezentace s týmy klubové úrovně. 
Hráči jako Hazard, Mertens, Benteke, 
Dembele, Alderweireld, Kompany, 
Vertonghen, Courtois nebo Vermae-
len z velkých klubů jako FC Chelsea, 
FC Ajax Amsterodam, Manchester 
City, Tottenham, FC Arsenal Londýn, 
PSV Eindhoven, FC Aston Villa nebo 
Atletico Madrid jsou důkazem, že se 
vydali správnou cestou.

▼	pokračování – tréninková jednotka 
KRC Genk U17 –na následující straně
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ITTEC s.r.o. 
AOS Modletice 106 
251 01 Říčany u Prahy 
Tel.: (+420) 323 616 222 
E-mail: info@ittec.cz

Kompletní sortiment strojů pro údržbu
přírodních a umělých sportovních trávníků

Novinka – vertikutační vřetena pro TK 
1900 s pracovním záběrem 180 cm.

Verti-Quake provzdušňuje zhutnělou půdu 
břity šavlovitých nožů.

Jednovřetenová sekačka Mastiff  s pojez-
dem pro údržbu fotbalových hřišť.

Verti-Drain – aerifi kátor fotbalových hřišť 
a sportovních travnatých ploch s plnými 
nebo dutými hroty.

Nejoblíbenější vřetenová sekačka TriKing 
1900 pro sečení fotbalových hřišť.

Verti-Rake prutové brány jsou určeny 
na vyčesávání plsti z trávníku.

Nejoblíbenější vřetenová sekačka TriKing 

Lehký japonský malotraktor Shibaura 
s kartáčem Verti-Broom na umělé povrchy.

Turfo CR-7 tažený špičkový profesionální 
topdresser pro přesnou aplikaci písku.
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Příklad tréninkové jednotky v mikrocyklu  
KRC Genk U17: hlavní část

Cvičení 1:
Cíl: zaměření na průnikovou přihrávku s taj-

minkovým náběhem útočníka. Uvolňo-
vání se do vhodného volné prostoru 
před přijmutím přihrávky. Převzetí míče 
do otevřeného postavení.

Popis: útočná herní kombinace z pravé a levé 
strany. Celková doba trvání cvičení 8 min.

Kritické místa: kvalita provedení, klama-
vý pohyb hráče před převzetím míče, 
správný tajmink útočníku před finální 
přihrávkou.

 Cvičení 2:
Cíl: Zakončení po samostatném úniku, realizace průnikové při-

hrávky s tajminkovým náběhem útočníka.
Popis: PH 4:4 v zónách. 3 skupiny po 5, IZ – 2 min, hřiště 50 

x 40. Využití možnosti přečíslení (3:2), zakončení po kolmé 
přihrávce do brankového pásma s tajminkovým náběhem.

Varianty: zakončení – na 2 doteky, zakončeni z 1. doteku
Kritické místa: orientace v prostoru (vnímaní spoluhráčů a soupe-

ře) a volného prostoru, do kterého by útočník mohl naběhnout. 
Trenér podporuje samostatné rozhodování při řešení herních 
situací. Interval odpočinku využíval k diskusi problémových 
míst – vysvětloval a nabízel více alternativ k řešení.

Cvičení 3:
Cíl: průnikové přihrávky, vystavování 

soupeře do ofsajdu, udržení míče 
v kombinaci, vzájemné zajišťování

Organizace: PH 6:6, IZ: 3 min, PO – 5x, 
hřiště 35 x 90. Mužstvo po 5 přihráv-
kách mělo po kolmé přihrávce mož-
nost zakončit

Kritické místa: Omezení počtu doteku 
ve středním pásmu, kladen důraz 
na technicko-taktickou složku.
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Štěpán Havránek, Jaromír Votík

V současném fotbale rozhodují o úspěchu či neúspěchu většinou detaily, 
a proto je důležité podřídit tomuto požadavku vedení tréninkového procesu 
(vyžadovat přesné plnění požadavků, důslednost, pracovat s detailem, 
automatismy apod.).

Modelová řešení zahájení 
a vedení útočné fáze

Hráči by ale neměli být s trochou nad
sázky jen „pasivní automaty“ – objek
ty řízené trenérem. Naopak, součas-

ný fotbal požaduje hráče tvořivé, rychle, 
správně a samostatně se rozhodující. Tomu 
musí odpovídat i přístupy trenéra – hráč by měl 
být aktivním subjektem, přemýšlejícím o va
riantách řešení herních situací a komunikující 
o nich s trenéry i spoluhráči. V našem příspěv
ku nabízíme ukázky tohoto přístupu označova
ného jako trénink s „řízeným objevováním“ 
(v naší sportovní literatuře nazývaný didaktic
ký řídící styl s řízeným objevováním).

Předložená modelová řešení jsou schémata 
vytvořená na základě nejčastěji se opakujících 

způsobů řešení herních situací vycházejících 
z analýz hry elitních profesionálních fotbalo
vých týmů a byla aplikována v praxi v trénin
kovém procesu FC Viktoria Plzeň v žákovské 
kategorii U12–U15.

V našem příspěvku je uvedeno 24 sché
mat těchto modelových řešení a 4 průpravná 
nebo herní cvičení jako příklad jejich aplikace 
do tréninkové praxe. Trenéři mohou tato jed
notlivá schémata využívat a upravovat dle své
ho uvážení a záměru jako inspiraci pro vypra
cování různých modifikací (velikost herního 
prostoru, počet hráčů, atd.) vlastních cvičení 
a průpravných her, které využijí v tréninkovém 
procesu.

Schéma 1
Popis modelového řešení:

Pravý vnitřní obránce „A“ s mí
čem je otočen zády k brance soupeře 
a je atakován útočníkem. Proto volí 
pomocnou zpětnou přihrávku na své
ho brankáře a poté se nabízí od na
padajícího útočníka soupeře tak, aby 
získal prostor pro své „otevřené po
stavení“ (zaujmutí čelného postavení 
ve směru soupeřovy branky) do hřiš
tě. Levý vnitřní obránce „B“ je celou 
dobu čelem k brance soupeře a ná
sledně se uvolňuje od napadajícího 
útočníka tak, aby získal prostor a čas 
pro převzetí přihrávky od brankáře.

1.  Zahájení útočné fáze 
v součinnosti

a)	s	brankářem	(schéma	1	a	2	+	PC	1)
b)	hráčů	obranné	řady	(schéma	3	a	4)
c)	hráčů	obranné	a	středové	řady	
(schéma	5	až	13	+	PC	2)

d)	hráčů	obranné	a	útočné	řady	(schéma	14	a	15)
e)	hráčů	obranné,	středové	a	útočné	řady	
(schéma	16	až	18	+	HC	3)

2.  Vedení útočné fáze v součinnosti
a)	hráčů	středové	řady	(schéma	19	a	20)
b)	hráčů	středové	a	útočné	řady	
(schéma	21	až	24	+	HC	4)

Schéma 1

1. Zahájení útočné fáze
a) v součinnosti s brankářem
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Schéma 2
Popis modelového řešení:

Na útočníka letí dlouhá přihrávka 
do osobního souboje s pravým krajním 
obráncem „A“, který řeší situaci pomoc
nou zpětnou přihrávkou na svého brankáře 
„G“. Toho útočník soupeře napadá a krajní 
obránce „B“ okamžitě reaguje svým po
hybem a uvolňuje se doprava k pomezní 
čáře. Při svém pohybu je v otevřeném po
stavení směrem k brance soupeře, přebírá 
přihrávku od brankáře a dalším dotykem ji 
prodlužuje podél pomezní čáry.

Kritická místa:
▪ dostatečně velké, načasované odskočení 

od hráče soupeře
▪ zaujmutí „otevřeného postavení“ před 

převzetím míče
▪ úroveň individuálních herních dovedností
▪ časoprostorová součinnost hráčů 
▪ již před převzetím míče vědět o dalším 

způsobu řešení herní situace

Průpravné cvičení 1 
Pro nácvik a zdokonalování zahájení ÚF v sou

činnosti hráčů obranné řady a brankáře.

Popis:
Herním prostorem cvičení je polovina normální 

hrací plochy. Před středovým kruhem postavíme 4 
figuríny simulující bránící středovou řadu soupeře. 
Cvičení je určeno pro 4 hráče do pole a 1 brankáře. 
Hráče rozmístíme stejně jako na obrázku.

Cvičení zahajuje brankář „G“ výhozem na jed
noho ze čtyř hráčů obranné řady, v našem případě 
krajního obránce „D“. Hráči obranné řady zaují
mají útočné postavení a poté variabilně kombinují 

na obranné polovině. Po několika přihrávkách při
chází prudká do strany mezi figuríny na nabíha
jícího krajního obránce (na obrázku znázorněno 
na hráče „D“). Poté vstupují do herního prostoru 
další 4 hráči a cvičení se opakuje. 

Obměna:
Lze zorganizovat jako herní cvičení, kdy se 2–3 

bránící hráči snaží získat míč. Pokud se jim to poda
ří, cvičení se opakuje s novou čtveřicí hráčů.

Chyby:
▪ přihrávky jsou pomalé
▪ převzetí míče není do pohybu

▪ krajní obránci se nenabízejí do stran pro využití 
celé šířky hřiště v zahájení útočné fáze 

▪ špatná časoprostorová součinnost náběhu podél 
pomezní čáry

▪ přihrávka nejde do pohybu před hráče

Koučink trenéra:
Z jakého důvodu jsou důležité prudké přihráv

ky? Kam si naběhneš, když má míč vnitřní obránce? 
Kdy si můžeš naběhnout vpřed na časovanou při
hrávku? Je lepší si převzít míč vnitřní, nebo vnější 
stranou nohy? Jakým směrem natočíš své tělo před 
převzetím míče? Budeš se dívat jenom na míč, nebo 
budeš sledovat spoluhráče i protihráče?

Schéma 2

Cvičení 1
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b) v součinnosti hráčů obranné řady

c) v součinnosti hráčů obranné a středové řady

Schéma 3
Popis modelového řešení:

Útočící mužstvo přenášení těžiště hry 
rychlými přihrávkami od pravého krajního 
obránce „A“ přes vnitřní obránce k levé
mu krajnímu obránci „D“. Všichni hráči 
obranné řady hrají na maximálně dva doty
ky (převzetí přihrávky vnitřní stranou levé 
nohy a přihrávají pravou nohou na svého 
spoluhráče).

Schéma 4
Popis modelového řešení:

Míč získává po odkopu soupeře levý 
vnitřní obránce „A“, pravý vnitřní obránce 
„B“ okamžitě ustupuje od bránících hráčů 
soupeře tak, aby získal prostor i čas na za
ujmutí otevřeného postavení čelem k bran
ce soupeře a přebírá přihrávku od obránce 
„A“ a následuje přihrávka na nabíhajícího 
pravého krajního obránce „C“. Následně se 
pravý vnitřní obránce „B“ nabízí pro zpět
nou přihrávku od krajního obránce „C“.

Kritická místa:
▪ do dostatečné hloubky načasované 

odskočení od hráče soupeře
▪ zaujmutí „otevřeného postavení“ 

před převzetím míče
▪ úroveň individuálních herních dovedností
▪ časoprostorová součinnost hráčů 
▪ již před převzetím míče vědět o dalším 

způsobu řešení herní situace
▪ zpracování míče správnou nohou
▪ rychlost a přesnost přihrávek
▪ převzetí míče do pohybu

Schéma 5
Popis modelového řešení:

Levého vnitřního obránce „A“ s míčem 
napadá útočník soupeře. Středový hráč „B“ 
se nabízí pohybem za zády útočníka a poté 
přebírá přihrávku za současného krytí míče 
před hráčem soupeře. Poté přihrává míč 
na pravého vnitřního obránce „C“, který je 
napadán útočníkem soupeře. Středový hráč 
„B“ reaguje uvolněním do prostoru mezi 
hráče útočné a středové řady soupeře), kam 
dostává přihrávku.

Schéma 3

Schéma 4

Schéma 5
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Schéma 6
Popis modelového řešení:

Pravý vnitřní obránce „A“ má 
míč a vede jej dopředu. Pravý 
středový hráč „B“ si vybírá místo 
mezi záložníky soupeře a v oka
mžiku, kdy jeden z bránících hrá
čů vystupuje proti míči, dostává 
kolmou přihrávku na pravou 
nohu (z důvodu přikrytí míče 
před protihráčem) a navazuje 
např. vedením míče do volného 
prostoru ve středu hřiště.

Schéma 7
Popis modelového řešení:

Pravý vnitřní obránce „A“ má 
míč pod kontrolou a je napadán 
hrotovým hráčem soupeře. Mezi 
útočníky a středovou řadou vzni
ká prostor, do kterého se uvolňu
je středový hráč „B“ z výchozího 
postavení za zády bránícího zá
ložníka soupeře. Vnitřní obránce 
„A“ posílá příčnou průnikovou 
přihrávku na pravou nohu (z dů
vodu přikrytí míče – přihrávka 
na vzdálenější nohu od soupeře) 
nabízejícímu se spoluhráči „B“, 
který navazuje spoluprácí s le
vým krajním obráncem „C“.

Schéma 8
Popis modelového řešení:

Pravý vnitřní obránce „A“ 
s míčem posílá přihrávku na pra
vého středového hráče „B“, který 
před převzetím přihrávky moni
toruje herní prostor za svými 
zády. Volný prostor využívá pro 
převzetí míče do pohybu směrem 
vpřed a navazuje další herní čin
ností, např. spoluprácí s krajním 
hráčem „C“.

Schéma 9
Popis modelového řešení:

Pravý vnitřní obránce „A“ 
přihrává na pravého krajního 
obránce „B“, který je v otevře
ném postavení. Středový hráč 
„C“ se nabízí do volného pro
storu mezi útočníky a záložní
ky soupeře, přebírá přihrávku 
od krajního obránce „B“ a nava
zuje např. vedením míče vpřed 
směrem k brance soupeře.

Schéma 6

Schéma 7

Schéma 8

Schéma 9
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Schéma 10
Popis modelového řešení:

Pravý vnitřní obránce „A“ přebírá při
hrávku a po krátkém vedení míče přihrává 
na středového hráče „B“, který se nabízí 
do volného prostoru za zády záložníků sou
peře. Tento přebírá přihrávku vpřed a dále 
přihrává do krajního prostoru na nabíha
jícího levého krajního obránce „E“, který 
využívá uvolněný prostor, který vznikl od
tažením soupeře krajním středovým hráčem 
„C“.

Schéma 11
Popis modelového řešení:

Levý vnitřní obránce „A“ získal 
ve svém pokutovém území míč, útočníci 
soupeře jej napadají. Nelze kombinovat 
na krátkou vzdálenost po zemi, ale mezi 
středovou a obrannou řadou soupeře vznikl 
volný prostor a vnitřní obránce „A“ s mí
čem této možnosti využívá pro přihrávku 
vzduchem na nabízejícího se středového 
hráče „B“ v prostoru za zády záložníků 
soupeře. Tento po zpracování míče pokra
čuje ve vedení útočné fáze.

Schéma 12
Popis modelového řešení:

Brankář „G“ má míč pod kontrolou (ne
smí ho ale vzít do ruky) a přihrává na pra
vého vnitřního obránce „A“, který přebírá 
přihrávku s vytočením do otevřeného po
stavení a druhým dotykem prodlužuje míč 
na pravého krajního obránce „B“. Tento 
na dva doteky přihrává na středového hráče 
„C“, který se nabízí ve volném prostoru 
ve středu hřiště mezi hráči soupeře, pře
bírá přihrávku vnitřní stranou levé nohy 
a dále přenáší těžiště hry do levého krajního 
prostoru na nabíhajícího levého krajního 
obránce „D“.

Schéma 13
Popis modelového řešení:

Levý vnitřní obránce „A“ přebírá míč 
vnitřní stranou levé nohy po rychlém pře
nesení těžiště hry zprava doleva a volný 
prostor využívá pro rychlé vyvedení míče 
na soupeřovu polovinu. Dále navazuje další 
herní činností, např. přihrávkou na nabíha
jícího levého krajního obránce „C“, kte
rému otevřel prostor levý krajní hráč „B“ 
svým pohybem bez míče do středu hřiště.

Kritická místa:
▪ do dostatečné hloubky načasované 

odskočení od hráče soupeře
▪ zaujmutí „otevřeného postavení“ 

před převzetím míče
▪ úroveň individuálních herních 

dovedností
▪ časoprostorová součinnost hráčů 
▪ již před převzetím míče vědět o dalším 

způsobu řešení herní situace
▪ zpracování míče správnou nohou
▪ rychlost a přesnost přihrávek
▪ převzetí míče do pohybu
▪ rychlé vedení míče ve volném prostoru
▪ vnímání volného prostoru mezi hráči 

soupeře pro pohyb bez míče

Schéma 10

Schéma 11

Schéma 12

Schéma 13
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Průpravné cvičení 2
pro nácvik a zdokonalování zahájení ÚF 

v součinnosti hráčů obranné řady a brankáře.

Popis:
Herním prostorem cvičení je polovina 

normální hrací plochy. Před středovým kru
hem postavíme 4 figuríny simulující bránící 
středovou řadu soupeře. Cvičení je určeno 
pro 4 hráče obranné řady (A, B, C, D), 1 
hráče středové řady (E) a 1 brankáře (G). 
Hráče rozmístíme stejně jako na obrázku: 

Cvičení zahajuje brankář „G“ výhozem 
na jednoho ze čtyř hráčů obranné řady, 
v našem případě na krajního obránce „D“. 
Hráči obranné řady zaujímají útočné po
stavení a variabilně kombinují s využitím 
středového hráče na obranné polovině. 
Po několika přihrávkách přichází prudká 
šikmo vpřed mezi figuríny na nabíhajícího 
krajního obránce „D“. Poté vstupuje do her
ního prostoru dalších 5 hráčů připravených 
mimo herní prostor a cvičení se opakuje. 

Obměna:
Lze zorganizovat jako herní cvičení, 

kdy se 3–4 bránící hráči snaží získat míč. 
Pokud se jim to podaří, cvičení se opakuje 
s další skupinou hráčů.

Chyby:
▪ přihrávky jsou pomalé
▪ převzetí míče není do pohybu

Cvičení 2

▪ krajní obránci se nenabízejí do stran pro 
využití celé šířky hřiště v zahájení útočné fáze 

▪ špatná časoprostorová součinnost náběhu 
podél pomezní čáry

▪ přihrávka nejde do pohybu před hráče
▪ středový hráč se nenabízí aktivně pro 

přihrávku 
▪  špatný výběr místa, např. po seběhnutí 

do hloubky hřiště zůstává středový hráč blízko 
u vnitřních obránců

Koučink trenéra:
Z jakého důvodu jsou důležité prudké přihrávky? Kam 

si naběhneš, když má míč vnitřní obránce? Kdy si můžeš 
naběhnout vpřed na časovanou přihrávku? Je lepší si převzít 
míč vnitřní, nebo vnější stranou nohy? Jakým směrem natočíš 
své tělo před převzetím míče? Budeš se dívat jenom na míč, 
nebo budeš sledovat i ostatní spoluhráče i protihráče? Jak si 
vytvoříš volný prostor pro seběhnutí do hloubky hřiště? Co 
uděláš, pokud se chceš uvolnit od soupeře? Kdy si budeš 
sbíhat do hloubky hřiště pro přihrávku?

Schéma 14

Schéma 15

Schéma 14
Popis modelového řešení:

Levý krajní obránce „B“ přebírá při
hrávku v otevřeném postavení ze středu 
hřiště od hráče „A“. V tento okamžik 
útočník „C“ provádí klamný pohyb na při
hrávku za obránce, ale rychle strhává svůj 
pohyb pro přihrávku tzv. do nohy od obrán
ce „B“, předskakuje protihráče a přebírá 
přihrávku od spoluhráče „B“.

Schéma 15
Popis modelového řešení:

Levý krajní obránce „A“ s míčem při
hrává míč na obsazeného útočníka „B“, 
který přikrývá míč před bránícím hráčem 
soupeře a druhým dotykem se uvolňuje 
od soupeře tak, aby získal čas i prostor pro 
navazující spolupráci ve vedení útočné fáze.

Kritická místa:
▪ krytí míče před hráčem soupeře
▪ klamný pohyb před uvolněním 

od bránícího soupeře 
▪ úroveň individuálních herních 

dovedností
▪ časoprostorová součinnost hráčů 
▪ již před převzetím míče vědět o dalším 

způsobu řešení herní situace
▪ zpracování míče správnou nohou
▪ rychlost a přesnost přihrávek
▪ převzetí míče do pohybu
▪ vnímání volného prostoru mezi hráči 

soupeře pro pohyb bez míče

d) v součinnosti hráčů obranné a útočné řady
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Schéma 16
Popis modelového řešení:

Před vlastním pokutovým územím si 
narazí míč levý vnitřní obránce „A“ se 
středovým hráčem „B“. Následuje vyřa
zení soupeřovy „přední vlny pressinku“ 
kolmou přihrávkou na sbíhajícího útočníka 
„C“ do volného prostoru v hloubce hřiště, 
na kterého vystupuje levý vnitřní obránce 
soupeře. Středový hráč „B“ v zadní pozici 
okamžitě reaguje na tuto situaci a sprintem 
se nabízí do prostoru mezi obrannou a stře
dovou řadu soupeře a řeší s útočníkem „C“ 
herní situaci.

Schéma 17
Popis modelového řešení:

Pravý vnitřní obránce „A“ napadaný 
hrotovým útočníkem soupeře posílá prů
nikovou přihrávku na útočníka „B“, který 
se uvolňuje do hloubky hřiště. Středový 
hráč „C“ se nabízí pro zpětnou přihrávku 
od útočníka „B“ a tímto pohybem také za
jišťuje herní prostor v případě ztráty míče 
s možností okamžitého tlaku na míč v tě
žišti hry.

Schéma 18
Popis modelového řešení:

Pravého vnitřního obránce „A“ s míčem 
soupeř ztrojuje, nejbližší spoluhráči jsou 
těsně obsazeni. Pravý vnitřní obránce „A“ 
situaci řeší přihrávkou vrchem na uvolňují
cího se útočníka „B“ v křídelním prostoru. 
V průběhu letu míče vytvářejí středoví hrá
či „C“ a „D“ svým pohybem „pod křídel
ního hráče“ prostor pro zpětnou přihrávku 
(sklepnutí) od útočníka „B“ nebo pro získá
ní tzv. druhého (odraženého) míče.

Kritická místa:
▪ krytí míče před hráčem soupeře
▪ klamný pohyb před uvolněním 

od bránícího soupeře 
▪ úroveň individuálních herních 

dovedností
▪ časoprostorová součinnost hráčů 
▪ již před převzetím míče vědět o dalším 

způsobu řešení herní situace
▪ zpracování míče správnou nohou
▪ rychlost a přesnost přihrávek
▪ převzetí míče do pohybu
▪ vnímání volného prostoru mezi hráči 

soupeře pro pohyb bez míče
▪ pohyb středového hráče pod hrotového 

útočníka

e)  v součinnosti hráčů obranné,  
středové i útočné řady

Schéma 16

Schéma 17

Schéma 18
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2. Vedení útočné fáze
a) v součinnosti hráčů středové řady

b)  v součinnosti hráčů středové  
a útočné řady

Schéma 16
Popis modelového řešení:

Středový hráč „A“ posílá zpětnou při
hrávku na spoluhráče „B“, který z první 
přihrává do volného prostoru mezi bránící 
hráče soupeře, kam se odpoutává středo
vý hráč „C“. Tento hráč přebírá přihráv
ku od spoluhráče a řeší individuálně nebo 
v součinnosti vzniklou herní situaci.

Schéma 20
Popis modelového řešení:

Středový hráč „A“ má míč, přihrává 
do volného prostoru mezi bránícími hrá
či soupeře na středového hráče „B“, který 
přebírá míč v otevřeném postavení směrem 
k brance soupeře a z druhého dotyku posílá 
přihrávku do křídelního prostoru na nabí
hajícího spoluhráče „C“. Hráč „C“ se na
bízí svým pohybem do prostoru, přebírá 
míč a řeší individuálně nebo v součinnosti 
vzniklou herní situaci.

Kritická místa:
▪ úroveň individuálních herních dovedností
▪ časoprostorová součinnost hráčů 
▪ již před převzetím míče vědět o dalším 

způsobu řešení herní situace
▪ zpracování míče správnou nohou
▪ rychlost a přesnost přihrávek
▪ převzetí míče do pohybu
▪ vnímání volného prostoru mezi hráči sou

peře pro pohyb bez míče

Schéma 21
Popis modelového řešení:

Středový hráč „A“ vede míč proti 
obranné řadě soupeře, hrotový útočník „B“ 
se v první fázi svého pohybu bez míče snaží 
naběhnout za linii protihráčů. V okamži
ku, kdy nelze přihrát mezi obránce sou
peře, provádí útočník „B“ klamný pohyb 
do hloubky pro přihrávku po zemi do nohy. 
Středový hráč „A“ má zvednutou hlavu, re
aguje na pohyb spoluhráče „B“ a řeší s ním 
herní situaci narážečkou. Hráč „A“ poté 
navazuje další individuální činností nebo 
ve spoluprácí se spoluhráči. 

Schéma 19

Schéma 20

Schéma 21
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Schéma 22
Popis modelového řešení:

Středový hráč „A“ po krátkém vedení 
míč přihrává nabíhajícímu spoluhráči „B“, 
který v časoprostorové součinnosti s útoč
níkem „C“ řeší situaci přihrávkou za obra
nu soupeře. V první fázi provádí hrotový 
útočník „C“ pohyb do oblouku, kterým si 
otevírá prostor pro přihrávku mezi obránce 
soupeře, a ve druhé fázi přichází „zalome
ní“ pohybu kolmo k brance soupeře a vy
tvoření možnosti pro přihrávku do prostoru 
za obrannou linii soupeře.

Schéma 23
Popis modelového řešení:

Středový hráč „A“ přebírá míč směrem 
k brance soupeře a krátce jej vede proti 
obraně soupeře. Poté je napadán proti
hráčem. Útočník „B“ si záměrně nabíhá 
za zády bránícího hráče, aby ho obránce 
neměl ve svém zorném poli, a vytváří stře
dovému hráči „A“ možnost pro střílenou 
rotovanou přihrávku „do kapsy“ za obran
nou řadu soupeře.

Schéma 24
Popis modelového řešení:

Středový hráč „A“ obchází rychlým 
kolmým vedením míče bránícího hráče a 
pokračuje přes středovou čáru. Útočník „B“ 
v časoprostorové součinnosti reaguje první 
fázi náběhem do oblouku (vytváří prostor 
pro kolmou přihrávku), ve druhé části „str
hává“ svůj pohyb do kolmého směru a na
bízí se na kolmou přihrávku od středového 
hráče „A“ do prostoru za obrannou řadu 
soupeře. Útočící hráči pokračují řešením 
situace 2:3.

Kritická místa:
▪ úroveň individuálních herních 

dovedností
▪ otevření prostoru naběhnutím „do 

oblouku“ pro možnost kolmé přihrávky
▪ časoprostorová součinnost hráčů 
▪ již před převzetím míče vědět o dalším 

způsobu řešení herní situace
▪ zpracování míče správnou nohou
▪ rychlost a přesnost přihrávek
▪ převzetí míče do pohybu
▪ rychlé vedení míče ve volném prostoru
▪ časovaná přihrávka před hráče do 

prostoru
▪ po přihrávce okamžitý pohyb bez míče 

(možnost narážečky)
▪ vnímání volného prostoru mezi hráči 

soupeře pro pohyb bez míče

Schéma 22

Schéma 23

Schéma 24
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Herní cvičení 3 
pro nácvik a zdokonalování zahájení, vedení 

a zakončení ÚF v součinnosti obranné a stře
dové řady. Toto herní cvičení lze využít i pro 
trénink vedení ÚF středem hřiště.
Popis:

Herním prostorem cvičení je polovina nor
mální hrací plochy v šíři pokutového území. 
Cvičení je určeno pro 7 útočících a 5 bránících 
hráčů v poli a 1 brankáře.

Cvičení je zahájeno rychlou variabilní pří
pravnou kombinací čtveřice útočících (čer
vených) hráčů v pásmu „A“, kde nejsou hráči 
bráněni. Trojice bránících (modrých) hráčů v pás
mu „B“ má za úkol zabránit kolmé průnikové 
přihrávce od čtveřice hráčů na své dva spolu
hráče v pásmu „C“, kteří nejsou bráněni. Pokud 
se průniková přihrávka podaří, pokračuje volná 
hra 3 na 2 v útočném pásmu „D“ do zakončení 
ÚF. Při zisku míče bránícím (modrým) týmem 
akce končí a opět ji zahajuje čtveřice červených 
u půlící středové čáry.
Chyby:
▪ přípravná kombinace je pomalá
▪ středoví hráči se nenabízejí mimo bránící hrá

če tak, aby jim šlo přihrát
▪ hráči v pásmu „A“ nechtějí riskovat průniko

vou přihrávku
▪ pomalé rozhodnutí přihrát mezi bránícími hráči
▪ středoví hráči, kteří nejsou obsazeni, nepřebí

Herní cvičení 4 
pro nácvik a zdokonalování vedení ÚF 

v součinnosti hráčů středové a útočné řady
Popis:

Cvičení je určeno pro 8 útočících a 6 brá
nících hráčů a 1 brankáře. Herním prostorem 
cvičení je polovina normální hrací plochy. Úko
lem útočícího týmu je narazit si míč s hrotovým 
útočníkem a poté přejít volnou útočnou kombi
nací do zakončení. Cílem bránící šestice hráčů 
je vytlačovat soupeře od vlastní branky a ode
brat míč útočícímu týmu. Cvičení je zakončeno 
střelbou nebo v okamžiku získání míče.
Obměna:

Herní cvičení lze zorganizovat jako 
průpravnou hru, kdy má bránící tým po 
získání míče za úkol převést středovou čáru.
Chyby:
▪ přípravná kombinace je pomalá
▪ středoví hráči se nenabízejí mimo bránící 

hráče tak, aby jim šlo přihrát
▪ hráči nechtějí riskovat průnikovou přihrávku
▪ pomalé rozhodnutí přihrát mimo bránící 

hráče
▪ středoví hráči, kteří nejsou obsazeni, 

nepřebírají míč směrem vpřed, zpomalují 
útočnou fázi

▪ hrotový útočník se neuvolňuje na přihrávku, 
stojí za bránícími hráči

▪ špatné nebo žádné krytí tělem při převzetí 
míče útočícími hráči

▪ hráči po své přihrávce stojí a nezapojují se 
do útočné fáze

Koučink trenéra:
Z jakého důvodu jsou důležité prudké při

hrávky? Kam si naběhneš, abys mohl dostat při
hrávku? Jak si vytvoříte prostor pro průnikovou 
přihrávku? Je lepší si převzít míč vnitřní, nebo 
vnější stranou nohy? Jakým směrem natočíš 

Cvičení 3

rají míč směrem vpřed, zpomalují útočnou fázi
▪ v útočném pásmu „D“ neřeší útočící hráči herní 

situaci rychle a přímočaře do zakončení

Koučink trenéra:
Z jakého důvodu je důležité si přihrávat prud

ké přihrávky? Kam si naběhneš, abys mohl dostat 

přihrávku? Jak si vytvoříte prostor pro průnikovou 
přihrávku? Je lepší si převzít míč vnitřní, nebo vnější 
stranou nohy? Jakým směrem natočíš své tělo před 
převzetím míče? Budeš se dívat jenom na míč, nebo 
budeš sledovat také spoluhráče i protihráče? Kam 
si převezmeš míč, pokud jsi volný? V jakém tempu 
budeš řešit početně výhodnou situaci 3 na 2?

své tělo před převzetím míče? Budeš se dívat 
jenom na míč, nebo budeš sledovat i spoluhráče 
i protihráče? Kam si převezmeš míč, pokud jsi 
volný? Co uděláš, když přihraješ míč? Kdy se 
uvolníš před obránce pro převzetí přihrávky? 
Čím si budeš krýt míč před obráncem?  Co mů
žeš udělat po kolmé přihrávce, kterou na tebe 
adresuje spoluhráč?
Poznámka ke koučinku trenéra:

Trenér může předvést dvě varianty (1 
špatnou, 1 správnou) řešení herní situace 
a následně se ptát na názor hráčů ohledně 
předvedených způsobů řešení. Po odpovědi 
se může kouč hráče doptat na zdůvodnění 
vybraného řešení.

Závěr 
Uvedené příklady cvičení slouží pouze jako námět 

trenérům, jak modelové řešení nacvičovat a zdokonalovat 
v tréninkovém procesu. Také koučink trenéra je potřeba 
obměňovat tak, abychom se neustále snažili zlepšovat 
herní výkon hráče. Mějme ale na paměti, že pokud chceme 
vychovávat tvořivé hráče, musíme jim k tomu vytvářet 
příležitost svým didaktickým stylem a použitými meto
dickoorganizačními formami. Na základě zkušeností zís
kaných při práci se žákovskou kategorií U12–U15 musíme 
ale konstatovat, že ne všichni hráči jsou schopni otevřeně 
komunikovat, hledat a nacházet řešení a jeho zdůvodnění. 
Proto trenér musí pracovat s hráči citlivě, diferencovat svůj 
přístup a pomáhat jim vlastními zkušenostmi a poznatky 
objevovat správné způsoby řešení herních situací.

Cvičení 4
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Miroslav Nemec, Vojtech Kováč

Na úvod nášho príspevku by sme chceli uviesť, že jeho cieľom nie je 
presadzovať uvedené poňatie športovej prípravy  presviedčať trénerov, 
že tento prístup je ideálny a iba ako jediný prinesie úspech.

Motorické učenie a drilový 
prístup v hernej príprave 

Domnievame sa, pri rešpektovaní mno-
hostrannosti a zložitosti tréningového pro-
cesu, že drilový prístup je jednou z mož-

ností, ako efektívne zabezpečiť, aby mladý hráč mal 
takú úroveň a kvalitu herných zručností, aby sa ich 
realizácia nestala limitujúcim prvkom obmedzu-
júcim jeho hernú výkonnosť. V súčasnom sveto-
vom futbale je jednoznačne jasne, že na najvyššej 
úrovni sa dokáže presadiť iba ten hráč, ktorý v čo 
najkratšom čase dokáže kvalitne vyriešiť množstvo 
podnetov (technických, taktických, psychických 
a ďalších), ktoré na neho v priebehu hry pôsobia. 
Jednou z ciest, ako to zvládnuť, je aj cesta, ktorú 
uvádzame a ktorá pri kvalitnom priebehu a adek-
vátnej realizácii zabezpečí požadovaný efekt mo-
torického učenia.

Športový tréning považujeme za proces, v kto-
rom prebieha neustály sled činnostných podnetov. 
Ich cieľom je produkovať pozorovateľné zmeny 
pozitívne ovplyvňujúce výkonovú kapacitu hráča 
a družstva. V užšom slova zmysle môžeme chápať 
športový tréning vo futbale aj ako technicko-tak-
tickú (hernú), psychologickú, kondičnú a teoretic-
kú prípravu, ktorá sa vykonáva prostredníctvom 
množstva rôznych prostriedkov (cvičení). K limitu-
júcim faktorom štruktúry športového výkonu patria 
športové (herné) zručnosti. Osvojovanie, zdokona-
ľovanie a stabilizácia týchto zručností je pre trénin-
gový proces zásadnou úlohou a predstavuje jeden 
z najzložitejších problémov športového tréningu. 
V tomto zmysle chápeme tréningový proces ako 
zvláštny proces učenia sa, zameraný na proces mo-
torického učenia. 

Motorické učenie môžeme charakterizovať 
ako proces, kedy nervová sústava prijme, spracuje 
a uchová informácie z vonkajšieho i vnútorného 
prostredia a podľa potreby ich nasmeruje k realizá-
cii príslušnej pohybovej činnosti. Komplex týchto 
procesov tvorí určitý systém, obsahujúci časť afe-
rentnú, centrálnu, eferentnú a spätnoväzbovú. Afe-
rentná časť sprostredkováva a výberovo spracováva 
vnímané informácie a predstavy o úlohe, ktorá má 
byť riešená. V centrálnej časti sa dodané informá-

cie spracovávajú a vytvárajú sa vhodné programy 
pre riešenie pohybovej úlohy. Eferentná zložka 
prostredníctvom pohybového systému uskutočňu-
je vybraný program riešení. Časť spätnoväzbová 
má v riadení pohybovej činnosti funkciu kontrolnú 
a regulačnú. 

Dlhodobý a komplexný proces motorického 
učenia sa člení na nasledujúce fázy:

1.  fáza: hrubá koordinácia  
(generalizácia/iradiácia)
Vytvárajú sa v nej základy hernej zručností. 

Učenie začína zoznámením sa s úlohou (nová her-
ná zručnosť), vytváraním predstavy a praktickými 
pokusmi v jednoduchých, štandardných (nemen-
ných) podmienkach často izolovaných od samotnej 
hry. Učenie sa prebieha najprv s neustálou vôľovou 
(vedomou) kontrolou. Po vysvetlení a ukážke si 
hráč vytvára zatiaľ len málo jasné predstavy (na zá-
klade prevahy zrakových informácií) o jej vykonaní 
a požiadavkách, ktoré sa budú pri jej realizácii na 
neho klásť. Postup učenia sa je určovaný zložitosťou 
techniky danej hernej zručnosti. Prvé pokusy bývajú 
nedokonalé, nepresné a vyskytujú sa v nich nadby-
točné pohyby – prejavuje sa tu kŕčovitosť a chýba 
tu plynulá nadväznosť. Koordinácia zúčastnených 
svalových skupín viazne, vyskytujú sa problémy pri 
spájaní pohybu. Výsledkom je celkovo nedokonalý 
priebeh pohybu s mnohými chybami. V tejto fáze 
sa nervový systém hráča rýchlo unavuje. Hlavnou 
úlohou a výsledkom tejto fázy učenia sa je realizá-
cia osvojovaných herných zručností v hrubej forme.

2.  fáza: jemná koordinácia  
(diferenciácia/koncentrácia)
Druhá fáza motorického učenia je spojená 

s praktickým opakovaním činnosti v stabilných 
(určených) podmienkach. Tréner musí klásť dôraz 
na spôsob jej realizácie (technickú stránku) a na 
postupné odstraňovanie chýb prostredníctvom ko-
rekcie, a to správnou a včasnou inštrukciou. Pri 
ustavičnom opakovaní pohybu vzniká prepojenie 
aktivovaných neurónov do reťazca charakteristic-

kého pre príslušný pohyb. Vzniká akási pohybová 
šablóna na neurónovej úrovni. Vytvárajú sa pohy-
bové inervačné vzorce, ktoré budú počas ďalšieho 
vývoja nadstavbovo rozšifrované, prestavované 
a prispôsobované novým situáciám. Keď je čin-
nosť dostatočne zvládnutá, motorický inervačný 
vzor sa ukladá do podkôrových mozgových oblastí. 
V praxi to znamená, že každý nový pohyb kontro-
lujeme stále menej, až ho nakoniec vykonávame 
mimovoľne, bez výraznejšej „aktivity“ mozgovej 
kôry. Naučené pohyby typu inervačných vzorcov sa 
musia ustavične v tréningovom procese obnovovať, 
lebo v opačnom prípade sa oslabia. Podľa viacerých 
výskumov je dokázané, že táto fáza si vyžadujú 
zhruba 300-500 opakovaní danej činnosti.

3.  fáza: stabilizácia  
(automatizácia/stabilizácia)
Tretia fáza motorického učenia je spojená s do-

končením technicko-taktickej prípravy. Výsledkom 
učenia sú pohybové návyky = získaná spôsobilosť 
vykonávať pohybové činnosti správne, úsporne 
a v relatívne stálych podmienkach. O automatizá-
cii nových herných zručností hovoríme ako o ich 
bezchybnej realizácii i v podmienkach hry. To 
znamená, že aj v premenlivých podmienkach hry 
sú činnosti vykonávané automatizovane a so zní-
ženou kontrolou vedomia. Automatizácia znamená, 
že zdokonaľovanie vybranej činnosti je ukončené. 
Viaceré výskumy uvádzajú, že na automatizáciu 
a stabilizáciu hernej zručnosti je potrebných okolo 
3 až 5 tisíc opakovaní danej činnosti. Objavujú sa 
aj tvrdenia, že je potrebné uskutočniť dokonca až 
40-50 tisíc opakovaní. Po tejto fáze to už nie je čin-
nosť, nad ktorou treba rozmýšľať, ako ju realizovať, 
ale zvyk, zautomatizovaná práca poh. navyk. Je to 
podvedomá odpoveď na vonkajší stimul. Technika 
je už natoľko stabilná a do určitej miery aj varia-
bilná, že nedôjde k jej podstatnému zhoršeniu ani 
pod vplyvom vonkajších a vnútorných deformač-
ných faktorov. Herná zručnosť sa v tomto štádiu 
vyznačuje vysokým stupňom retencie – uchovanie 
si naučenej zručnosti v pamäti.

Motto: Nácvik techniky si vyžaduje každodenný 
mnohonásobne sa opakujúci kontakt s loptou.
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4.  fáza: variabilná tvorivosť (tvorivá 
koordinácia/tvorivá asociácia)
Pre túto fázu je charakteristická schopnosť vr-

cholového hráča futbalu rýchlo si všímať, myšlien-
kovo programovať a anticipovať (predvídať) me-
niace sa herné situácie a správne na ne reagovať. 
Osvojené (zautomatizované) zručnosti sa tvorivo 
uplatňujú i v zložitých premenlivých podmienkach. 
Realizáciu činnosti charakterizuje tvorivé riešenie 
úloh pod časovým tlakom, dokonalé zvládnutie 
techniky v náročných situáciách, anticipácie, vzá-
jomné prepojovanie zručností a tvorba originálnych 
programov. Systém riadenia a regulácie pohybov 
na všetkých úrovniach funguje dokonale. V naj-
vyššej miere sa uplatňujú individuálne zvláštnosti. 
Môžeme hovoriť, že výkon hráča v tejto oblasti je 
maximálny.

Na základe uvedeného považujeme za potrebné 
upozorniť na skutočnosť, že ak tréner nepozná, resp. 
nebude v tréningovom procese rešpektovať vyššie 
uvedené princípy motorického učenia spôsobí roz-
siahle škody na hernom výkone svojich zverencov. 
Ak tréner nebude dbať na správnosť a kvalitu učenia 
sa novej hernej činnosti, hráči si zafixujú a zauto-
matizujú nesprávne spôsoby realizácie týchto fut-
balových zručností. Mimochodom takto nesprávne 
osvojené futbalové zručnosti sa potom zložito a nie 
vždy úspešne preučujú a odstraňujú. Chceme zdô-
razniť, že nutnou podmienkou úspešného zvlád-
nutia činnosti je požiadavka, aby tréner poznal 
priebeh pohybového prejavu danej hernej činnosti 
so všetkými jej kritickými miestami, aby pri jej 
nácviku mal veľkú dávku trpezlivosti. Tu sa v praxi 
objavujú asi najväčšie nedostatky. Tréneri väčšinou 
nevedia jednak organizačne zvládnuť priebeh cviče-
nia, ale hlavne nedokážu analyzovať priebeh pohy-
bu, a teda ho nevedia rozfázovať či rozdeliť na časti 
(detaily). Veľkou chybou je, ak tréner pri nácviku 
nie je dôrazný a trpezlivý. Osvojovanie si techniky, 
čiže zautomatizovanie si novej hernej zručnosti, 
nie je záležitosťou piatich či desiatich opakovaní, 
ale ako sme už uviedli, je to proces vyžadujúci si 
mnohonásobný počet opakovaní. Viacerí odborní-
ci sa zhodujú na tom, že k nácviku a precvičeniu 
každého okruhu zručností je vždy potrebné väčší 
počet tréningových jednotiek a opakovaní a nie je 
vhodné meniť obsah tréningu každý týždeň podľa 
aktuálneho herného výkonu v sobotňajšom alebo 
nedeľňajšom stretnutí. 

Pri sledovaní priebehu motorického učenia môže 
často dôjsť po dosiahnutí fázy hrubej koordinácie 
k určitej stagnácii v tempe rozvoja (tzv. plató), ktoré 
môže byť dôsledkom pôsobenia aj niekoľkých čini-
teľov (únava, motivácia, zdravotný stav, úroveň kon-
dičných, koordinačných schopností, rozumových 
predpokladov, výber prostriedkov, metód, periodi-
zácia tréningového zaťaženia v technickej príprave, 
postoje trénera, spoločenské prostredie...). Zaujíma-
vá je fáza zdokonaľovania pohybových zručností, 
keď môže dôjsť práve v súvislosti s individuálnymi 
osobitosťami (vrodenými dispozíciami) športovcov 
a s adekvátne uplatňovanými postupmi v procese 
motorického učenia k rýchlemu skoku, a to práve 
zásluhou dosiahnutia určitej úrovne jemnej koordi-
nácie. V súvislosti s procesom motorického učenia 
sa veľa diskutuje aj o prenose už naučeného do vy-
konávania inej pohybovej činnosti. Je nesprávne sa 
domnievať, že niektoré nešpecifické pohybové vzor-
ce, ktoré sa krátkodobo objavia v tréningu, alebo 
priamo v hre, môžu výraznejšie pomôcť k zlepšeniu 
športového výkonu. Ak chceme, aby bol prenos už 

naučeného v tréningu smerom do hry čo najvyšší, 
musíme uplatňovať vysoko špecifické didaktické 
zručnosti a modelovať také podmienky, v ktorých 
sa učené prvky budú optimálne realizovať. 

Vo futbale rozlišujeme tri súčasti hernej prípravy 
realizované v rámci tréningového procesu – herný 
nácvik, herný tréning a kondičný tréning. Dopĺňa 
ich regenerácia, ktorá je zacielená na obnovu síl 
a aktívne vytváranie podmienok pre optimalizáciu 
tréningového zaťaženia. Sú to procesy vzájomne 
nezastupiteľné, líšia sa úlohami, obsahom, formami 
a metódami. Poňatie tréningu v integrite všetkých 
troch súčastí sa premieta i do oblasti organizácie 
a riadenia tréningového procesu.

Z pohľadu motorického učenia je najdôležitej-
ší herný nácvik, v ktorom prevláda pôsobenie na 
zručnostný potenciál hráča = nácvik nových her-
ných zručností. Výsledným efektom nácviku má 
byť optimálne diferencovaná nová herná činnosť 
v individuálnom alebo kolektívnom hernom preja-
ve. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je aj rozvoj koor-
dinačných schopností, najmä vo vzťahu k tréningu 
mládeže. Zaťaženie pri hernom nácviku je obvykle 
nízkej intenzity (aerobné pásmo), pri srdcovej frek-
vencii (SF) 120-130 úderov za minútu, ktoré nevy-
voláva špecifickú odozvu a nevedie k fyziologicky 
adaptačnému procesu. V niektorých prípadoch je 
možné zvýšenie frekvencie opakovania činnosti 
až pri SF 140-145 úderov za minútu, kedy sa už 
dosahujú fyziologické pochody v oxidatívnej zóne. 

Dominantnou metodicko-organizačnou formou 
(MOF) v hernom nácviku by malo byť prípravné 
cvičenie (u detí je samozrejmosťou použitie množ-
stva pohybových hier). Prax v iných športových 
hrách napr. v basketbale, volejbale, ľadovom hokeji 
apod. poukazujú na tzv. drilové ponímanie vstupu 
(prípravka a mladší žiaci) do tréningového procesu, 
prirodzene nie ortodoxné a bez herného kontextu. 
Na základe našich skúseností a poznatkov sa do-
mnievame, že aj pre futbal je takéto ponímanie ne-
vyhnutnosťou. Drilové prostriedky realizované cez 
prípravné cvičenia podľa nás najvhodnejším spô-
sobom zabezpečujú zautomatizovanie si herných 
zručností. Pri využívaní drilových prostriedkov 
v tréningu má dôležitú úlohu motivácia, pretože dril 
spája v sebe prvky monotónnosti a jednotvárnosti, 
čo určite nie je pre hráča príťažlivé a populárne. 

„P-S-S MODEL“ V HERNEJ PRÍPRAVE 
MLADÝCH FUTBALISTOV 

Pokiaľ sa na hernú prípravu mladých futbalis-
tov pozrieme cez aspekt cieľa a úloh tréningového 
procesu, môžeme konštatovať, že vo viacerých kra-
jinách Európy, resp. sveta, má svoju dlhodobú tradí-
ciu. Ak porovnáme dostupné poznatky o zameraní 
sa prípravy a obsahu metodík v mládežníckych ka-
tegóriách (najmä veková kategória 10–12 ročných 
futbalistov), môžeme konštatovať, že na základe vý-
voja a čiastočne aj geografického členenia môžeme 
ešte stále hovoriť o určitých európskych futbalových 
školách, ktoré reprezentujú mentalitu, spôsob živo-
ta, ale aj dominantné znaky hry jednotlivých krajín. 
Môžeme ich rozdeliť nasledovne:
▪ Britská škola – ostrovné a severské krajiny. Pre-

sadzuje sa vďaka agresivite, tvrdej a rýchlej hre, 
so zvýraznením činnosti pred bránkami a v poku-
tovom území (množstvo atraktívnych osobných 
súbojov). Mala najvýraznejší vplyv na európsky 
futbal. 

▪ Latinská škola – predstavitelia: Taliansko, Špa-
nielsko, Francúzsko, Portugalsko. Je typická dôra-

zom na technickú stránku, improvizáciu, estetické 
cítenie.

▪ Nemecko-holandská, belgická škola. Jej najvý-
raznejšími znakmi sú výborná kondícia, technic-
ko-taktická úroveň s dôslednou disciplínou a ko-
lektívnym cítením, s vysokou mierou psychickej 
odolnosti. 

▪ Stredoeurópska škola (Maďarsko, Rakúsko, Če-
chy a Slovensko) kladie dôraz na kombinačnú 
hru v nie veľkej rýchlosti so schopnosťou vnútiť 
súperovi svoj vlastný štýl hry.

▪ Balkánska škola – rýchlosť, dynamická technika, 
výrazné osobnosti.

▪ Východoeurópska škola – dôraz na kondičnú 
a kombinačnú hru. 

Krajiny Latinskej Ameriky – Brazília, Argen-
tína a ďalšie majú v podstate podobné rysy hry 
ako latinská škola. Spôsob hry, resp. identifikácia 
základných rysov afrických a ázijských krajín, je 
ovplyvnena kratším vývojom a pôsobením veľkého 
množstva európskych trénerov a hráčov v týchto 
krajinách. V hre dominuje technická stránka, zao-
stáva kondičná a najmä kombinačná stránka. 

Každá uvedená „škola“ má svoje prednosti 
a špecifiká, ktoré sú podmienené množstvom pre-
menných (historicky, spoločenský, ekonomický 
vývoj apod.).

Bližšie by sme poukázali na Holandsko, kde sú 
používané dva smery, čo sa týka rozvoja herných 
zručností. Prvým smerom je KNVB (holandská 
futbalová akadémia) a van Lingen, kde sa preferuje 
metóda hry (hra s počtom hráčov 4-4). Druhým 
smerom je Coerverova metóda, ktorý uprednostňuje 
metódu drilových cvičení bez odporu a ku ktorému 
opäť v súčasnosti inklinuje nielen mládežnícky ho-
landský futbal. Pochopiteľne aj tu nastal progres 
oproti 80. rokom minulého storočia, kedy táto škola 
vznikla. Momentálne sú viac preferované situácie 
1-0 (bez aktívneho obrancu), cvičenia realizované 
samostatne s loptou, s pomocou kužeľov alebo pa-
sívnych obrancov, teda hlavne prípravné cvičenia 
v izolovaných podmienkach. Potvrdením návratu 
ku Coerverovej škole je aj preferovanie herného 
nácviku v izolovaných podmienkach od viacerých 
holandských trénerov pôsobiacich v zahraničí (napr. 
Richardo Moniz v Salzurgu, Pepinj Linders v Porte, 
Rene Meuelsteen v Manchestri United a ďalší). Pri 
poznaní systému a obsahu prípravy mládeže v Ne-
mecku môžeme hovoriť, že existuje určitá spojitosť 
medzi Coerverovou koncepciou a nemeckou futba-
lovou mládežníckou školou. Dlhá kombinačná hra, 
dobrá pozičná hra, mnoho individualít a množstvo 
kreativity, podložené kvalitným zvládnutím tech-
niky. Podobne tak môžeme hovoriť, že dominantná 
črta nácviku – dril techniky – je charakteristická aj 
pre Taliansky, Rakúsky i Švajčiarsky mládež-
nícky futbal. Rozvoj techniky prípravnými hrami, 
najmä hrou 4-4, je v žiackej kategórii využívaný 
výraznejšie v Anglicku, Škótsku, Španielsku, 
Francúzsku i v Spojených arabských emirátoch. 
V Brazílii je už dlhodobo zaužívane spojenie oboch 
prúdov – drilovanie techniky a množstvo herných 
podnetov (tréningové jednotky sú tu dlhšie, trvajú 
často 90–100 min). 

Ako sme už uviedli, tréningový proces mládeže 
môže smerovať rôznymi smermi. My by sme na 
tomto mieste chceli odprezentovať jednu z mož-
ností, ako podľa nášho názoru je možné z pohľadu 
optimálneho priebehu motorického učenia skva-
litniť hernú prípravu mladých futbalistov. Jedná 
sa o jeden z nových a v Nemecku stále výraznej-
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šie preferovaných modelov hernej prípravy tzv. 
P-S-S (Peter Schreiner System). Ide o tréningový 
program, ktorý vytvoril a zaviedol prvý krát v roku 
1994 v klube Schalke 04 Peter Schreiner a je po-
stavený aj na základe Coerverových doporučení 
a rád. O dva roky neskôr sa už tento model stal 
slávnym nielen v Nemecku ale i v ostatných kra-
jinách. Podstatou modelu je idea systematického 
vzdelávania, kde technika a hlavne „dribling“ (čiže 
vedenie a práca s loptou) sú prvoradé. Vytvárajú 
sa tu základné podmienky pre získanie dobrých 
herných zručností s loptou, kreatívne útočné tech-
niky a schopnosti, úspešné „manévre s loptou“, 
zmeny smeru a otočky s loptou plus veľa trikov 
a fínt. Sám Schreiner uvádza, že hráči budú po 
ich zvládnutí tieto techniky automaticky využívať 
i v zápasoch. Jedná sa o súbory drilových cviče-
ní, kde sa hráč každým pokusom učí a činnosti sa 
stávajú viac a viac zautomatizované. Tento model 
je označovaný aj ako „Talentmodell Schalke 04“ 
a bol Schreinerom prednášaný trénerom na odbor-
ných futbalových seminároch po celom Nemecku 
i v zahraničí.

Pri charakteristike P-S-S modelu je potrebné 
prioritne vnímať rozdiel pri skladbe tréningovej 
jednotky, kde tento model striktne nedelí tréningo-
vú jednotku klasicky na jednotlivé časti, ale delí ju 
na päť nasledovných stupňov:
1) navodenie nálady – warm up games (hry na 

rozcvičenie) v trvaní 5-10 minút,
2) warm up drill (drilové cvičenia na rozcvičenie) 

taktiež v trvaní 5-10 minút,
3) koordinácia (5-10 minút),
4) hlavná časť s ústrednou témou (20-30 minút),

5) záverečná hra alebo súťaž  
(20-30 minút).

Aby sme pochopili prečo, je potrebné si jednot-
livé stupne bližšie charakterizovať:

1) Warm up games – autor modelu v tejto časti 
TJ odporúča využívať rôzne motivačné hry na „vy-
bláznenie sa“. Tieto hry majú mať úplne jednodu-
ché pravidlá, aby sa vyhlo dlhému vysvetľovaniu, 
a majú zahŕňať permanentný pohyb. Všetci hráči sú 
zapojení a nikto z hry nevypadáva. Radosť z pohybu 
je o mnoho dôležitejšia ako súťaživosť. Motiváciou 
je hranie samotnej hry. Nie je potrebné zaraďovať 
rozklusanie bez lopty a strečingové cvičenia, pre-
tože tieto hry plnia i túto úlohu. Z týchto hier sú 
použité 1-2 hry vždy na začiatku TJ.
2) Jednoduché drilové cvičenia (warm up drill) 
sa využívajú na opakovanie vybraných HČJ, až kým 
sa nestanú zautomatizovanými. Väčšinou sú vy-
brané jedno až dve cvičenia (v trvaní 5-10 minút) 
z cvičení ako ZigZag, Star apod. vo väčších skupi-
nách, kontrola lopty v menších skupinách a pároch 
a rôzne cvičenia na kontrolu vedenia a prihrávania 
lopty a kombinačné cvičenia s konkrétnymi požia-
davkami na prihrávanie a pohyb. Je však dôležité, 
aby sa v tejto prípravnej časti TJ už neobjavova-
lo samotné vysvetlenie a názorné ukážky. Hráči 
majú čas 10 minút iba pre dril samotný a tréner len 
kontroluje hráčov, aby cvičenie realizovali s dosta-
točnou intenzitou a v potrebnom počte opakovaní. 
Jedná sa o cvičenia, ktoré už žiaci praktizovali a nie 
sú pre nich nové. Slúžia na opakovanie a vylepšova-
nie „citu pre loptu“. Výber konkrétneho drilového 

cvičenia závisí od cieľa hlavnej časti TJ a mal by 
s ňou korešpondovať.

3) Koordinácia – P-S-S model kladie veľký dôraz 
na koordináciu. Odôvodňuje sa to jej veľkým podie-
lom na správnom usporiadaní pohybov pri rýchlej 
a presnej realizácii herných činností jednotlivca 
a tiež že je veľmi dôležitým aspektom pri samotnom 
nácviku HČJ, kde by sa mali hráči naučiť novú zruč-
nosť rýchlo, ekonomicky, presne a zvyknúť si na ich 
zaraďovanie do nových nepredvídaných herných si-
tuácií. Je tu snaha o zaraďovanie takých cvičení, kto-
ré vyžadujú použitie techniky pod rôznymi vplyvmi 
vyskytujúcimi sa v hre, a taktiež aby boli hráči vy-
stavený určitému tlaku (čas, súper, priestor, situácia, 
komplexnosť, psychické úsilie apod.), pretože podľa 
P-S-S modelu koordinácia pohybov kladie požia-
davky na vnímanie, predstavivosť (predvídanie, vní-
manie zmien) a koncentráciu. Zameriavame sa na: 1. 
všeobecnú koordináciu, 2. bežeckú koordináciu, 3. 
koordinačne špecifické pohyby (hráč by mal vedieť 
použiť techniky, ktoré sa naučil v kombinácii s ďalší-
mi úlohami, pod pridaným tlakom alebo pri rôznych 
situáciách) a na 4. koordinačný rebrík. Koordinačne 
sa žiaci zlepšujú i vo warm up games (rôzne druhy 
naháňačiek a poskokov) a tiež warm up drills (za-
chovávanie rozstupov – teda nutnosť zdvihnúť zrak 
od lopty hore a tak kontrolovať rýchlosť a priebeh 
realizácie cvičenia). 

4) V hlavnej časti P-S-S modelu odporúča autor 
mnoho drilových, obsahovo i zložitosťou vzájomne 
na seba nadväzujúcich cvičení v celkovom trvaní 
25-30 minút. V TJ so zameraním na vedenie lopty 
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so zmenami smeru sa snažíme dbať na to, aby lopta 
bola neustále pod kontrolou a „pri nohe“ a tak 
isto nie so zrakom upreným „na lopte“, ale aby 
hráči kontrolovali situáciu okolo seba. Ďalej aby 
boli schopní bežať s loptou čo najrýchlejšie, keď 
nemajú pri sebe obrancu – lopta nemusí byť úplne 
„pri nohe“, ale musí byť stále pod kontrolou. Ak 
to situácia vyžaduje, hráč by mal vedieť zmeniť 
smer, rýchlosť, alebo náhle pohyb s loptou zastaviť. 
Taktiež prekvapiť obrancu „fintou“, čo v sebe zahŕňa 
práve zmenu rýchlosti a smeru spolu s klamlivým 
pohybom tela. 

5) Záverečná hra – väčšinou zahŕňa hru 3-3, 4-4 
turnajovým spôsobom alebo rôzne warm down 
games (hry na upokojenie organizmu). Jedná sa 
o rôzne hry so zameraním sa na opakovanie tech-

niky (vedenie lopty, žonglovanie, prihrávanie), kde 
v centre pozornosti je opäť lopta. 

Forma realizácie drilových cvičení
Samotný P-S-S model vytvára základné pod-

mienky pre osvojenie si kvalitných zručností s lop-
tou, kreatívne útočné techniky a schopnosť úspešne 
„manévrovať s loptou“ a taktiež veľa fínt a trikov. 
Podstata modelu spočíva v drile a vo veľkom zá-
sobníku dostatočne motivujúcich drilových cvičení. 
Z pohľadu zaradenia do MOF väčšina cvičení je 
charakteristická pre PC II. Pre tieto drilové cvičenia 
je charakteristické:
A) veľa opakovaní v najrozmanitejších geometric-

kých útvaroch, 
B) časté zmeny smeru,
C) časté zmeny uhlov,

D) potreba využívať obe nohy, 
E) časté strety hráčov pri kužeľoch,
F) otočky do ľavej i do pravej strany 
G) jasná koncepcia.

Silné stránky P-S-S modelu:
A) cielené učenie,
B) okamžitá oprava chýb,
C) množstvo kreativity,
D) striedanie drilových cvičení v tréningu 

a v podmienkach hry,
E) vysoký stupeň motivácie,
F) dôraz je kladený na metodické postupy: od jed-

noduchších k zložitejším „fintám“, od jednodu-
chých ku komplexným okruhom, od pasívneho 
k aktívnemu obrancovi, od pomalej k rýchlej 
realizácii. 

Praktické príklady drilových  
cvičení podľa P-S-S modelu
A) Samostatné schémy cvičení

1. „ZIG-ZAG“ (obr. 1)
Popis cvičenia: Táto schéma má svoj za-

čiatok a koniec. Iba 7 kužeľov zamestná až 8 
hráčov. Každý hráč vedie loptu podľa vyzna-
čenej trasy. 

2.  Dvojitý „ZIG-ZAG“ (obr. 2)
Popis cvičenia: Tento útvar vytvára pred-

poklad pre drilové cvičenie v rámci kolek-
tívneho tréningu (môže tu trénovať až do 18 
hráčov). Má 2 štartovacie a 2 otáčacie body. 
Hráči sa stretávajú s loptou pri niektorých 
bodoch a tým pádom sú nútení zdvihnúť zrak 
a tak sa vyhnúť i prípadným kolíziám. 

Variácie: štart z ľavej strany, štart z pra-
vej strany, tri alebo štyri štartovacie i otáčacie 
body (šestoritý a osmoritý „ZIG-ZAG“ pre 36 
až 72 hráčov).

pohyb hráča s loptou

prihrávka

pohyb hráča bez lopty

streľba

Legenda značenia obrázkov
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5

4

3
3.  „Vianočný stromček“ 

(obr. 3)
Popis cvičenia: Hráč A vedie loptu 

rôznymi (určenými) spôsobmi a zmenami 
smeru po vyznačenej trase. Pri poslednom 
kuželi prihráva hráčovi B, ktorý začína 
ďalší okruh.

4.  Dvojitý „Vianočný 
stromček“ (obr. 4)
Popis cvičenia: Na postavenie 

tejto schémy potrebujeme 12 kužeľov, 
ktoré rozostavíme v pomere 2-3-3-3-1. 
Hráči začínajú v pravom spodnom rohu 
a s loptou sa pohybujú po vyznačenej 
trase až po otáčací bod, odkiaľ pokračujú 
až na začiatok schémy.

5.  Štvoritý „Vianočný 
stromček“ (obr. 5)
Popis cvičenia: Tento útvar je určený 

pre veľké skupiny alebo celé družstvo 
(zamestná naraz až do 20 hráčov). 
Výhodou je, že sa hráči často stretávajú pri 
kužeľoch, čo znamená že pri kontrole lopty 
musia pracovať so zdvihnutou hlavou. 

Variácie: zľava, sprava

6. „Blesk“ (obr. 6)
Popis cvičenia: Hráč A dribluje po 

vyznačenej trase a pri poslednom kuželi 
prihráva hráčovi B. 

Variácie: zľava, sprava

6
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7. Dvojitý „Blesk“ (obr. 7)
Popis cvičenia: Schéma má jeden štartovací 

a jeden otáčací bod a dokáže zamestnať naraz až 
do 8 hráčov. Výhodou je, že po osvojení si rôznych 
druhov obchádzania súpera tu hráč môže skúšať 
až tri rôzne spôsoby. 

7

8

10

9

8. Štvoritý „Blesk“ (obr. 8)
Popis cvičenia: Tento útvar má dva štartovacie 

a dva otáčacie body a je vhodný pre celý tím. 

9. „Hrebeň“ (obr. 9)
Popis cvičenia: Hráč A vedie loptu po vyzna-

čenej trase, pri poslednom kuželi prihráva hráčo-
vi B. Pre túto schému je špecifické otáčanie sa pri 
strednom kuželi o 180°. 

10. Dvojitý „hrebeň“ (obr. 10)
Popis cvičenia: Dvojitý „hrebeň“ s 13 kužeľmi 

(v rozostavení 2-3-3-3-2) umožňuje, aby sa naraz 
zapojilo do cvičenia 8 hráčov.
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11. Štvoritý „hrebeň“ (obr. 11)
Popis cvičenia: Schému postavíme pomocou 

16 kužeľov v rozostavení 3-5-5-3. Je vhodná pre 
veľký počet hráčov. Pri kužeľoch nastávajú časté 
strety hráčov, čo ich núti k zvýšenej pozornosti. 

12. „Figure 8“ (obr. 12)
Popis cvičenia: Hráč A dribluje po vyznače-

nej trase – diagonálne vpred – vzad – diagonálne 
vpred a následne prihráva hráčovi B, ktorý opa-
kuje to isté.

13.  „Figure 8“ v trojiciach  
(obr. 13)

Popis cvičenia: Od začiatočného kužeľa drib-
luje hráč A po vyznačenej trase a prihráva hráčo-
vi B, ktorý loptu preberá a dribluje opäť po vyzna-
čenej trase a prihráva hráčovi C. 

Variácie: kvôli dostatočnému precvičovaniu 
obchádzania súpera i slabšou nohou môžeme túto 
schému začať aj z ľavej strany.

14.  Neohraničený „Figure 8“ 
(obr. 14)

Popis cvičenia: Hráči driblujú po vyznače-
nej trase k poslednému kužeľu a odtiaľ naspäť 
na štartový bod.

11 12

13

14
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16

17

15.  „Figure 8“ s otáčacím 
bodom (obr. 15)

Popis cvičenia: Na stavbu tejto schémy je 
potrebných 16 kužeľov (v rozostavení 1-3-3-3- 
-3-1). Všetci hráči majú loptu, s ktorou driblujú 
po vyznačenej trase až k poslednému kužeľu, 
odtiaľ poza otáčací bod a opäť po vyznačenej 
trase naspäť, poza druhý otáčací bod až na za-
čiatok schémy.

Uvedené schémy cvičení možno medzi 
sebou rôzne kombinovať, naviazať na seba je 
možné 2 až 3 útvary.

1. „Hrebeň“ a „ZIG-ZAG“ (obr. 16)
2. „Figure 8“ a „Hrebeň“ (obr. 17)

B) Kombinácie schém cvičení

36

zkušenosti ze zahraničí

3/2013



18

19„Hrebeň“ s koordinačnými 
cvičeniami (obr. 19)

Popis cvičenia: Pri kužeľoch pomocou 
klamlivých pohybov realizujeme v každej sché-
me rôzne zmeny smeru v nasledovnom poradí:
1. vnútorným priehlavkom 

(pri schéme „Hrebeň“ o 180° v strede), 
2. vonkajším priehlavkom 

(pri schéme „Hrebeň“ o 180° v strede),
3. vnútorným priehlavkom o 270°,
4. vonkajším priehlavkom o 270°,  
5. „bicyklom“ (klamlivý pohyb jednej 

nohy ponad loptu do vonkajšej strany 
a pokračovanie vonkajškom druhej nohy 
do vonkajšej strany), 

6. „nožničkami“ (klamlivý pohyb jednej 
nohy ponad loptu do vnútornej strany 
a pokračovanie tej istej nohy vonkajškom 
do vonkajšej strany), 

7. stiahnutím lopty podošvou a posunutím 
lopty vonkajšou, resp. vnútornou časťou 
chodidla.

8. stiahnutím lopty podošvou a posunutím 
lopty poza stojnú nohu.

9. kombináciou uvedených 
obchádzaní súpera.

D)  Reťazenie s rozvojom kondičných 
(koordinačných) schopností

C)  Reťazenie s inými hernými 
činnosťami jednotlivca
Dvojitý ZIG-ZAG  
so streľbou (obr. 18)

Poznámka na záver
Pri prvom vstupe do cvičenia je potrebné, aby si 

vyznačenú trasu hráči prešli najskôr s loptou v ru-
kách, či vedením lopty s ľubovoľným obchádzaním 
jednotlivých kužeľov. Vzdialenosti a uhly medzi 
kužeľmi pri každej schéme môžeme variovať podľa 
technickej vyspelosti hráčov. Je potrebné dbať na 
to, aby hráči dodržiavali medzi sebou dostatočné 
rozstupy, aby nedochádzalo k rozličným kolíziám 

či predbiehaniu sa hráčov. Veľkou výhodou cvičenia 
v spomenutých schémach je i to, že tréner môže 
vizuálne kontrolovať všetkých hráčov. V prípade 
chybnej realizácie tréner tohto hráča zo schémy 
„vyberie“, nastáva korekcia a vysvetlenie chýb, resp. 
správna ukážka realizácie pohybu, a následne je hráč 
opäť „vložený“ späť do schémy, kde sa pokúša tieto 
rady premietnuť do správnej realizácie.  
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PhDr. Zdeněk Sivek

Podle koncepce Německého fotbalového svazu
ETAPA INTEGROVANÉHO TRÉNINKU – I

Tréninková příprava: 16-17 let

CÍL TRÉNINKU
1. příprava na přechod k seniorskému fotbalu
2. rozvoj dynamické techniky
3. stabilizace individuální taktiky
4. nácvik týmové taktiky
5. specializace pozic
6. rozvoj specifické kondice
7. úkolované minihry všeho druhu včetně normální hry
8. individuální herní iniciativa
9. motivace k hernímu výkonu
10. posilování interpersonálních vztahů

ZÁSADY TRÉNINKU
1. důraz na detaily tréninku všeobecně
2. střídání hra/nácvik
3. manipulace s intervalem zátěže/intervalem odpočinku
4. individuální přístup k hráči
5. vedení k dodržování denního režimu /škola, trénink, volný čas atd./

SKLADBA TRÉNINKU
1. dynamická technika 20 %
2. speciální herní kondice 20 %
3. individuální, skupinová týmová taktika 20 %
4. modifikované hry (minihry, normální hra) 40 %

PŘÍKLADY VYBRANýCH CVIČENÍ

Pokračujeme v představování základních koncepčních tréninkových rysů 
německého fotbalu při přípravě fotbalově nadaných hráčů, dnes s přihléd-
nutím k výše uvedené věkové kategorii.

Uvádíme několik příkladů z nepřeberného množství cvičení, 
kterými německý trenér může disponovat.

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 1
OBSAH
■	 speciální	herní	kondice
ORGANIZACE
■	 2	týmy	po	6	hráčích
■	 hra	na	polovině	hřiště	bez	branek
POSTUP
■	 10	nepřerušovaných	přihrávek	za	I	bod
■	 hrací	doba	4	x	6	minut
■	 interval	odpočinku	mezi	zápasy:	3	min	žonglování	s	míčem
VARIANTY
■	 ztěžování	bodování
■	 počet	dotyků
■	 důslednější	zařazování	do	pozic	atd.

Cvičení 2
OBSAH
■	 speciální	herní	kondice
ORGANIZACE
■	 2	skupiny	hráčů
■	 10	m	před	pokutovým	územím	vyznačte	start	na	hranici	pokutového	
území,	5	metrů	od	pravého	rohu	směrem	ke	středu	vyznačte	další	
startovací	bod

POSTUP
■	 hráč	vede	míč	maximální	rychlostí	
do	pokutového	území	se	snahou	
vstřelit	gól

VARIANTY
■	 výměna	pozic
■	 výměna	branek
■	 akce	limitovaná	časem
■	 vytvoření	4	skupin	z	obou	stran	atd.

■	 současně	startuje	protihráč	
z	druhé	skupiny

■	 souboj	1:1
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Cvičení 4Cvičení 3

Cvičení 5 Cvičení 6

3. cvičení
OBSAH
■	Dynamická	technika	pod	tlakem
ORGANIZACE
■	 40	m	před	brankou	s	brankařem	2	branky	z	tyčí
■	 5	útočníků	a	5	obránců	do	určených	pozic
POSTUP
■	 krajní	hráči	začínají	centrem	na	středního	obránce
■	 střední	obránce	zpracuje	míč,	vede	ho,	je	vystaven	presinku	útočníků,	
přihrává,	hra	5:5	až	k	dosažení	gólu

VARIANTY
■	 střídání	pozic	a	úkolů	hráčů
■	 přihrávky	od	krajních	hráčů	přízemní,	polovysoké,	vysoké	atd.

4. cvičení
OBSAH
■	 dynamická	technika	pod	tlakem
ORGANIZACE
■	 2	týmy	a	určení	pozic	 	 ■	 vyznačení	stanovišť	dle	schématu
POSTUP
■	 krajní	křídelní	hráč	vede	míč	do	vyznačené	zóny	a	centruje
■	 aktivní	obránce	se	snahou	nedovolit	centr	(1	bod)
■	 útočník	musí	využít	centr	na	střelbu	(1	bod),	gól	(2	body)
■	 obránce	při	vysokém	centru	–	snaha	odehrát	hlavou	do	malé	branky	(3	body)
■	 brankář	rychle	vyhazuje	do	malých	branek	(gól	3	body)
VARIANTY
■	 změna	úloh	hráčů

Cvičení 5
OBSAH
■	 skupinová	a	týmová	taktika	(bránění	zaměřené	na	míč)
ORGANIZACE
■	 2	týmy	po	6	hráčích	
■	 na	brankové	a	středové	čáře	branky	s	brankáři
■	 na	středové	čáře	2	branky	z	kuželů
POSTUP
■	 hra	6:6	až	do	gólového	zakončení
■	 brankař	A	týmu	začíná	hru	výhozem
■	 získá-li	míč	tým	B,	útočí	na	jednu	ze	tří	branek	
na	středové	čáře

VARIANTY
■	 změna	týmů
■	 hra	6:5	a	naopak	
(zbývající	hráč	je	joker	s	útočícím	týmem)

■	 limitovaný	čas	na	dosažení	gólu

Cvičení 6
OBSAH
■	 skupinová	a	týmová	taktika
ORGANIZACE
■	 2	týmy	po	4	hráčích	s	brankáři	
na	polovině	hřiště

■	 3	pokutová	území
■	 na	hranicích	středové	třetiny	2	x	3	branky	z	kuželů
POSTUP
■	 hra	4	:	4	ve	středové	třetině

■	 proniknutí	do	příslušné	koncové	zóny	
jen	vedením	míče	brankami	z	kuželů

■	 zakončení	bez	obránců
VARIANTY
■	 limitovnaý	čas	na	vstřelení	gólu
■	 v	koncové	zóně	možno	1:1	atd.
■	 střídání	týmů
■	 ve	středové	třetině	4	:	3	a	naopak,	
zbývající	joker	s	útočícím	týmem

ZÁVĚRY
1. důraz na precisaci při každé manipulaci s míčem
2. kombinace při hře cíleně a nejrychlejší 

cestou k brance
3. vedení míče má vždy velkou dynamiku (rychlost)
4. akcent na vítězné osobní souboje

5. týmová koheze
6. důsledné proměňování 

gólových příležitostí
7. radost ze hry
8. dodržování principů fair play
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Ve  dnech  26.  9.  a  27.  9.  se 
uskutečnil  v  hotelu  JURYS 
INN v těsné blízkosti známé-

ho ALBERT DOCKU, dá se říci, že 
pod „dohledem“ světově proslulých 
Beatles, kteří zde mají své muzeum, 
již 6. kongres Evropského sdružení 
nejdůležitějších  výrobců  umělých 
trávníků ESTO (European Synthetic 
Turf Organisation).

Co hlavně zaznělo progresivně 
zajímavého na kongresu

 1   Velmi pozitivní bylo vystou-
pení Marka Povera z Anglické fot-
balové Asociace (manažer pro roz-
voj vybavenosti stadionů a hracích 
ploch),  který  uvedl,  že  vláda  UK 
ve spolupráci s Anglickou FA vyčle-
ňuje nově na rozvoj a výstavbu umě-
lých trávníků 50 milionů liber, což 
představuje cca 1,5 miliardy v čes-
kých korunách.

 2  Také  ve  Vizi  2020,  která 
byla zpracována i za podpory UEFA 
a FIFA, jak Nigel Fletcher (generální 
manager ESTO), tak i Robin Russel 

tuto představu vývoje a rozvoje umě-
lých trávníků dokladovali velmi dy-
namickými počty nárůstu fotbalových 
hřišť s UT3G, kdy celková čísla byla 
vytvářena ve spolupráci nejen s vý-
robci, ale především i po konzultacích 
s Národními fotbalovými svazy UEFA.

Například z dosavadních 13 000 
hřišť s regulérními rozměry by počet 
nových hřišť v Evropě (včetně výmě-
ny již starých povrchů) měl dosáhnout 
čísla dalších cca 8 000 nových rea-

lizací. Ještě větší nárůst se očekává 
u fotbalových hřišť menších rozměrů.

 3   ESTO si vždy dávalo za cíl usi-
lovat a dbát o nejvyšší kvalitu umělých 
trávníků a o to důsledně usiluje i v sou-
časnosti. O tom, že se jí to opravdu 
daří,  hovořil  nejen  Nigel  Fletcher, 
ale podrobné informace podali  Mats 
Johnsson, Ashurst a Alstair Cox, La-
bosport oba členové ESTO.

Jejich informace se týkaly přede-
vším úspěšné legalizace všech stan-

dardů  a  procesů  vývoje  především 
Evropských standardů schvalovaných 
v rámci EU.

Především se jednalo o revizi nor-
my WG 15330 – pro testovaní, veškeré 
standardy jsou dohodnuty, schváleny 
a musí být vydány ve všech jazycích 
jednotlivých členských států EU, což 
může bohužel trvat až 6 měsíců.

Jejich nové nastavení samozřejmě 
podporuje  a  zpřísňuje  kvalitu  pro-
duktu a současně bude i kompatibilní 
na laboratorní testování FIFA.

Přehled jednotlivých norem bude 
tedy k dispozici i v ČR, přímo v čes-
kém jazyce.

 4   ESTO a Česká Asociace zho-
tovitelů fotbalových hřišť s umělými 
trávníky o. s. se dohodly na prodlou-
žení dohody o spolupráci tzv. Letter 
of understanding – na další čtyři roky 
(viz foto). Důvodem bylo oboustranné 
velmi pozitivní hodnocení spolupráce 
dohody, uzavřené v září 2009 na kon-
gresu ESTO v italském Bergamu.

Jiří KřeneK

Očekává se další dynamický rozvoj 
umělých trávníků v Evropě

ESTO kongres v Liverpoolu

Zleva: Nigel Fletcher (ESTO) a Milan Vopička (Asociace zhotovitelů hřišť s UT3G)
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V  letošním  roce  vstoupila 
 AEFCA,  jejímž  členem  je 
i naše UČFT, do významného 

období svého dalšího vývoje.
Již od začátku roku probíhá řada 

diskusí,  debat,  separátních  jednání 
a kontaktů, v kterých se sbírají ideje 
pro  formulování  nové  strategie  pro 
další rozvoj.

Těžiště těchto jednání spočívá pře-
devším v jednáních s UEFA, která je 
nejvýznamnějším partnerem AEFCA.

Tak tomu bylo i 30. srpna tohoto 
roku, kdy došlo v Praze při příleži-
tosti  utkání  Bayern  Mnichov  proti 
FC Chelsea k jednání delegací obou 
institucí.

Delegaci UEFA z pověření prezi-
denta Platiniho tvořili Ion Lupescu, 

vedoucí UEFA Technického oddělení, 
Frank Ludolph, manažer téhož UEFA 
orgánu, a Dušan Fitzel, který při jed-
nání zastupoval UEFA Jíra panel.

Delegaci AEFCA vedl její prezi-
dent  Dr.  Jozef Vengloš  (Slovensko) 
a jejími členy byli Karl heinz Raviol, 
AEFCA gen. sek. (Německo), a dále 
viceprezidenti Horst Zinger (Němec-
ko), Graig Brown (Skotsko) a Zdeněk 
Sivek (Česká republika).

Programovým základem vlastního 
jednání  byl  zejména  pohled  UEFA 
na  další  vývoj AEFCA  v  kontextu 
evropského  fotbalu  na  jedné  straně 
a představa AEFCA o tomto vývoji 
na straně druhé.

Intenzivní a progresivní jednání 
hledalo společnou platformu postave-

nou na výcho-
discích,  která 
by  formulovala 
další  etapu vzájem-
né spolupráce při rozvoji a kultivaci 
evropského  fotbalu  ve  všech  jeho 
strukturách, zejména na úseku, který 
se týká vzdělávání trenérů, participace 
na rozvoji amatérského fotbalu a řady 
dalších námětů.

Na  základě  výsledků  z  tohoto 
jednání AEFCA vytvořila speciální 
vnitřní dokument (AEFCA Aproach), 
ve kterém se na základě diskusí a de-
bat  začínají  formulovat  ideje,  cíle, 
program a další náměty, jež by moh-
ly vytvořit vlastní filozofii celkového 
postavení a přínosu AEFCA pro fot-
bal v Evropě pro další budoucnost.

Uvedený  dokument  bude  před-
ložen  a  k  dispozici  na  Symposiu 
 AEFCA, které se bude konat v závěru 
listopadu v Turecku, zástupcům všech 
trenérských organizací, které jsou čle-
ny AEFCA k další diskuzi, posouzení, 
doplnění atd. a poté bude formulo-
vána finální platforma pro následná 
jednání s představiteli UEFA o další 
spolupráci.

Vzhledem k tomu, že i naše Unie 
má právo vstoupit do těchto diskusí 
a podílet se na dalším rozvoji AEFCA, 
může  každý  člen  naší  Unie  přispět 
do  tohoto  procesu  svými  podněty, 
návrhy atd. (jež může zaslat na naši 
e-mailovou adresu ).

O dalším vývoji tohoto pro AEFCA 
významného procesu budeme naše čle-
ny i v dalším období informovat.

zdeněK siveK 

Zprávy z AEFCA

www.casopis-fotbalatrenink.cz


Bez názvu-3   1 3.9.2013   0:35:52


