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snímek nA TITULní sTRAnĚ
Skvělá oslava dvaceti let UČFTse uskutečnila 22. září v nabitém sále pražské hotelu Pyramida za 
účasti více než 450 trenérů a mnoha významných hostů z České republiky i ze zahraničí.
 Foto: Josef Dvořák

V prvé části se dotýkám témat, která jsou často 
obsahem debat napříč fotbalovou veřejností a před‑
pokládám tak, že zajímají většinu z nás. Ona totiž 
úzce souvisí s vývojem a se změnami fotbalového 
prostředí a dotýkají se každodenní trenérské i funk‑
cionářské práce na všech úrovních. Podnětem k ná‑
sledujícímu zamyšlení byl rozhovor s Pavlem Vrbou 
a Dušanem Fitzelem a příspěvek Pavla Malury, kte‑
ré jsme publikovali v letošním roce ve druhém čísle 
časopisu Fotbal a trénink. 

V rozhovoru trenér i manažer české reprezen‑
tace zdůrazňují, v souvislosti s výchovou mladých 
fotbalistů pro profesionální fotbal, požadavek 
postupu „od kvantity ke kvalitě“ a zmiňují hledání 
cesty například formou „národních“ fotbalových 
akademií. A jaká je aktuální situace v řešení to‑
hoto záměru? V současné době je zvažovaný mo‑
del ve stádiu rozpracování a diskutován na úrovni 
reprezentačního úseku. Inspirací jsou zahraniční 
zkušenosti s podobnými projekty v Belgii, Švý‑
carsku, Rakousku a ve Francii. Předpokládáme, že 
bližší informace přineseme v exkluzivním rozho‑
voru v některém z prvních čísel našeho odborného 
časopisu v roce 2015. 

Nemohu si ale odpustit poznámku, že bychom 
neměli zapomínat ani na masový a výkonnostní 
mládežnický fotbal, neboť úbytek hráčů na této 
úrovni je při přechodu ze žákovské kategorie do do‑
rostu značně alarmující! A vzdávat se často pro‑
klamovaného cíle, že fotbal by měl být zábavou, 
radostí a jednou z důležitých pohybových činností 
aktivního životního stylu současné mládeže nepova‑
žuji za správné. Vždyť v současné době je nabídka 
a konkurence dalších aktivit pro adolescenty, ať už 
pohybových či jiných, obrovská. Ale to není úkolem 
reprezentačního úseku. 

Jak už jsem uvedl, velmi mne zaujal a věřím 
že i vás, příspěvek Pavla Malury „Zpátky ke hvěz‑
dám“, který přináší více ideí k zamyšlení a diskuzi. 
Budu ale reagovat otázkou na odstavec nazvaný 
„Hraj na výsledky“. Je tento názor v rozporu se 
současnými přístupy k soutěžím v žákovských ka‑
tegoriích (neupřednostňovat výsledky, nevést dlou‑
hodobé tabulky)? Myslím, že odpověď je zformulo‑

vána v textu zmíněného odstavce. Cituji: „Otázka 
není, jestli zvítězit, či nezvítězit, ale jak k vítězství 
dospět! Platí zde více než kdekoliv jinde, že cesta 
je důležitější než cíl. Úkolem trenéra není donutit 
hráče vítězit, ale rozvíjet jeho přirozenou touhu 
po vítězství.“ Myslím, že tento přístup nevylučuje, 
aby fotbal byl radostí, zábavou a příjemným pro‑
žitkem, jak je proklamováno v materiálech FAČR. 
Z textu příspěvku P. Malury vyvozuji, že jeho názor 
není v podstatě v zásadním rozporu se současnými 
oficiálně prezentovanými trendy. Spíše ho vnímám 
jako zdroj určité nejistoty při jejich realizaci v po‑
někud konzervativním fotbalovém prostředí a v čer‑
nobílém chápání diskutovaného problému. 

Jak jsem naznačil v úvodu, dovolte mi vás krátce 
informovat o slavnostně‑pracovní oslavě 20. výročí 
UČFT. Zvolená forma uspořádat k jubileu meziná‑
rodní seminář (22. 9. 2014) s atraktivní účastí před‑
nášejících tuzemských a zahraničních fotbalových 
celebrit více než splnila naše očekávání a nadchla 
všechny účastníky. 

„Celá akce byla perfektní,“ konstatoval Wal‑
ter Gagg, předseda evropské organizace fotbalových 
trenérů AEFCA, vedle Gerarda Houlliera a Erika 
ten Haga jeden z nejvýznamnějších zahraničních 
hostů. Odezva z řad 450 českých trenérů byla velmi 
pozitivní, neboť kromě poznatků z MS 2014 mohli 
nahlédnout do „kuchyně“ týmu do 23 let Bayernu 
Mnichov. Jsem rád, že se nám podařilo již v tomto 
čísle reagovat na zářijový seminář včetně zajímavé 
panelové diskuze s Pavlem Vrbou, Dušanem Fitze‑
lem, Vernerem Ličkou a Jaroslavem Hřebíkem. Při‑
nášíme rovněž odborné shrnutí vystoupení Gerarda 
Houlliera k analýze mistrovství světa 2014, kde byl 
osobně šéfem celé pozorovací mise FIFA.

Seminář proběhl na jeho významu odpovídající 
vysoké úrovni odborné i společenské a byl důstoj‑
nou oslavou jubilea UČFT. Jeho organizátoři, kteří 
zaslouží poděkování, věří, že trenérům přinesl nové 
poznatky i významné podněty pro jejich trenérskou 
praxi.

Doc. PaedDr. Jaromír Votík CSc.
předseda redakční rady
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ŘEKLI O SEMINÁŘI

Praha 22. žáří 2014

Prezident UČFT Verner Lička pravil: „Byl 
to krásný den!“ Nejlépe tak charakterizoval dění 
v pražském hotelu Pyramida a v tréninkovém 
centru Sparty Praha na Strahově.

„Děkuji pořadatelům za skvělou organizaci. 
Celá akce byla perfektní,“ dodal Walter Gagg, 
dlouholetý ředitel FIFA a současný prezident 
Aliance evropských trenérských asociací!

„Jsem mile překvapený tím, jaký je o akci ob-
rovský zájem, za což patří dík týmu kolem Ver-
nera Ličky. Přítomnost pana Houlliera a dalších 
významných hostů včetně trenérů našich repre-
zentací a ligových klubů naznačuje, že v lepší 
sestavě jsme se dnes sejít nemohli,“ řekl před-
seda FAČR Miroslav Pelta.

Erik ten Hag, trenér Bayernu Mnichov 
do 23 let: „Naše filozofie vychází z toho, že 
chceme na hřišti dominovat a většinu zápasu 
odehrát na soupeřově polovině,“ prozradil zá-
kladní myšlenku, která určuje výchovu fotba-
listů v mnichovském velkoklubu od žáčků až 
po první tým.

Gérard Houllier, někdejší kouč Liverpoo-
lu, který trénoval i české trio Berger, Baroš, 
Šmicer, seznámil přítomné s výsledky analýzy 
mistrovství světa 2014, kterou coby šéf expertní 
skupiny sám v Brazílii řídil, řekl: „Jsem rád, že 
mohu svou přítomností přispět k oslavám České 
trenérské unie.“

O MS: „Byl to nejlepší šampionát, jaký jsem 
kdy viděl,“ konstatoval Houllier. „Ukázal, že 
v dnešním fotbale je nejdůležitější přepínání 
z obrany do útoku a naopak,“ a dále vysvětloval, 
kam směřuje fotbal jako takový a které herní fi-
lozofe a pojetí mají budoucnost!

Velký ohlas měla také panelová diskuse, 
v níž účast přijali Pavel Vrba, Dušan Fitzel, 
Verner Lička a Jaroslav Hřebík, řízená vice-
prezidentem unie Ladislavem Valáškem.

Skvělá oslava 20. výročí UČFT:
na mezinárodní seminář dorazilo 450 trenérů!
Mezinárodní seminář na počest 20. výročí vzniku Unie českých 
fotbalových trenérů se skvělým obsazením trhal rekordy. 
Přednášky Gérarda Houlliera, někdejšího trenéra Liverpoolu 
a francouzské reprezentace a Erika ten Haga, kouče U-23 
Bayernu Mnichov, poslouchalo v nabitém sále téměř 500 
posluchačů! Je vidět, že čeští trenéři se chtějí vzdělávat a jsou 
hladoví po novinkách, což je ten nejlepší dárek, který mohla 
naše Unie k jubileu dostat. 

Znovu Verner Lička:
„Teď už jde jen o to, aby nové poznatky 

a podněty přešly postupně do praxe na tuzem-
ských fotbalových hřištích a to na všech úrov-
ních. UČFT se o to nadále bude všemožně 
snažit. Máme poměrně velké možnosti, jak se 
realizovat a klíčovou zůstává především role 
vzdělávací. Unie může zlepšovat prestiž a po-
stavení trenérského řemesla. V malých klubech 
a obcích hodláme nadále pořádat pravidelné 
semináře. Například během uplynulého roku 
na ně dorazilo přes osm set lidí. Unie postupně 
získává dobrou pověst, ale zůstává před námi 
spousta práce. Sám jsem optimistou, když vi-
dím, jaké jsou i v těch nejmenších vsích, kam 
opakovaně jezdíme, zápal a energie. Hojná 
účast na mezinárodním semináři to jen potvrdi-
la,“ dodal Lička.

Nutno dodat že v auditoriu seděli kromě 
českých trenérů i trenéři ze Slovenska. Po-
chopitelně nechyběli skoro všichni členové 
prezídia unie a členové Elitní trenérské sku-
piny UČFT v čele s repre trenéry Pavlem 
Vrbou a Jakubem Dovalilem, dále Dušanem 
Uhrinem, Vítězslavem Lavičkou, Jaroslavem 
Šilhavým, Miroslavem Beránkem, Lubošem 
Kozlem, Zděnkem Psotkou. Velmi potěšitená, 
byla i účast zástupců Unie profesionálních tre-
nérů při ČOV, Slavomíra Lennera, šéftrenéra 
hokejového svazu i úspěšného basketbalového 
trenéra Michala Ježdíka.

UČFT tímto ještě jednou děkuje za re-
kordní účast! A přeje všem trenérům hodně 
zdaru v prosazování moderních cest v trénin-
kovém procesu.

Semináře se dále zúčastnili za FAČR 
Mgr. Rudolf Řepka generální sekretář, Tomáš 
Paclík člen výkonného výboru a místopředseda 
FAČR a předseda LFA Dušan Svoboda.

Oficiální delegaci ze Slovenska tvořili 
prezident Unie fotbalových trenérů Slovenska 
Jaroslav Jambor, Ladislav Borbély, Ján Greguš 
a Július Žíla.

Zastoupena byla i pozvaná média, která 
hodnotila tuto výjimečnou akci velmi pozitivně 
a to jak elektronická, tištěná, tak i TV.

Mezinárodní seminář trenérů  
k 20. výročí založení UČFT

The International Football Seminar
on the Occasion of 20th Anniversary 

of UČFT foundation

Praha 22. 9. 2014 Prague, September 22nd 2014

© UČFT

Program
Mezinárodního semináře trenérů:
11.30 – 11.45  Slavnostní zahájení semináře – 

Verner Lička, prezident UČFT 
a Walter Gagg, prezident AEFCA

11.45 – 12.00  Krátký projev o historii Unie
 Zdeněk Sivek a Jiří Křenek

12.00 – 13.30  Představení FA Bayern Mnichov – 
Erik ten Hag, trenér U-23 FC Bayern Mnichov 

13.30 – 13.50  Přestávka

13.50 – 15.20  Analýza MS – 
Gerard Houllier, člen pozorovací komise FIFA 
na MS 2014

15.20 – 15.40  Přestávka

15.40 – 16.30  Závěry MS do praxe českého fotbalu 
členové Elitní skupiny UČFT: 
Verner Lička, Dušan Fitzel, Jaroslav Hřebík, 
Pavel Vrba, moderuje Ladislav Valášek

16.30 – 17.15  Přestávka a přesun na praxi – 
TC Sparta Praha Strahov

17.15 – 18.45  Praxe FC Bayern Mnichov 
s U-21 Sparta Praha

Slavnostní večer u příležitosti
20. výročí založení UČFT:
19.30 Zahájení slavnostního večera

The Programme of the
International Football Seminar:
11.30 – 11.45  Festival Opening of the Seminar 

Verner Lička, President UČFT and Walter Gagg, 
President AEFCA

11.45 – 12.00  Brief about Union’s History

12.00 – 13.30  Introduction of Football Academy 
FC Bayern Munich 
Erik ten Hag, Head Coach of U23 
FC Bayern Muenchen

13.30 – 13.50  Coffee Break

13.50 – 15.20  Analysis of WC 2014 
Gerard Houllier, FIFA Study Group WC 2014

15.20 – 15.40  Coffee Break

15.40 – 16.30  Conlusion of WC 2014 and Czech football – 
Debate of the members of Elite Groupe UCFT: 
Verner Lička, Dušan Fitzel, Jaroslav Hřebík, 
Pavel Vrba, Debate Guide, Ladislav Valášek

16.30 – 17.15  Coffee Break and Transfer to 
TC AC Sparta Prague

17.15 – 18.45  Practice FC Bayern Munich / 
U 21 AC Sparta Prague

The Festival Evening on the
Occasion of 20th Anniversary 
of Union s Foundation:
19.30 Opening of the Festival Evening
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Gérard Houllier, šéf expertní 
skupiny FIFA:
Trendy z MS 2014
� Vítězí útočné myšlení. Nudné zápasy se 

téměř nenašly. 
� Remíza mužstva neuspokojovala.
� Mimořádně důležité je přepínání z obrany 

do útoku a naopak. Čím rychlejší přechod, 
tím účinnější.

� Zvedá se mentální i kondiční připravenost, 
proto v mnoha zápasech nevyhrál tým, 
který vstřelil první gól.

� Zvyšuje se agresivita, ale čistá, tedy bez 
faulů.

� U hráčů se zvýšila kontrola emocí.
� Vyhrává ten, kdo se nebojí riskovat. 

Ale při zachování rovnováhy mezi 
obranou a útokem.

� Brankář už jen nechytá, nýbrž hraje i libera.

Erik ten Hag, trenér U-23 Bayernu 
Mnichov:
� Chceme dominovat. Co možná nejvíc držet 

míč, odehrát co nejvíc času na soupeřově 
polovině.

� Všichni musíme bránit, všichni musíme 
útočit.

� Dbáme na dynamiku v obraně i v útoku.
� Po ztrátě míče se ho snažíme okamžitě získat 

zpět. Hráči nejblíže k soupeři s balonem 
ihned napadají.

� Před brankou soupeře musí být při zakončení 
útočných akcí minimálně tři hráči.

� V poli pohybem vytváříme trojúhelníky, 
abychom mohli lépe kombinovat.

� Pět hráčů máme neustále nachystaných pro 
zachytávání kontrů.

� Musíme zvládnout víc systémů hry, abychom 
soupeře mohli překvapit. Verner Lička

Panelová diskuze členů elitní skupiny UČFT

Dušan Fitzel Verner Lička Ladislav Valášek Pavel Vrba Jaroslav Hřebík

Walter Gagg

Zdeněk Sivek Jiří KřenekGen. sekr. FAČR Rudolf Řepka s moderátorem V. Svobodou 
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BAYERNU MNICHOV

NA TC SPARTA PRAHA

Vše o Bayernu najdete ve FaT č. 4/2014

NA STRAHOVĚ

PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Erik ten Hag
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OCENĚNÍ k 20. výročí založení UČFT
byla předána 22. září v restauraci Koperník v hotelu Pyramida v Praze

Za dlouholetou spolupráci a účinnou podporu: 
AEFCA, FAČR, UFTS a UPT

Za dlouholetou přínosnou práci pro UČFT:
Verner Lička, Ladislav Valášek, Zdeněk Sivek, 

Jiří Křenek a Luděk Procházka

Ocenění pro AEFCA převzal Walter Gagg

Zdeňkovi Sivkovi předali  
Milan Vopička a Walter Gagg

Jiřímu Křenkovi předali  
Milan Vopička a Walter Gagg

Vernerovi Ličkovi předali: Milan Vopička, 
prezident asociace zhotovitelů fotbalových 
hřišť s UT3G a Walter Gagg, prezident AEFCA

Ocenění pro UFTS převzal Jaroslav Jambor

Ladislavu Valáškovi předali  
Milan Vopička a Walter Gagg

Luďkovi Procházkovi předali  
Milan Vopička a Walter Gagg

Ocenění pro UPT převzal Slavomír Lener

Ocenění pro FAČR převzal Dušan Fitzel

7

20 let UČFt

3/2014



Rozhovor s Pavlem Hoftychem

Nedělejme  
z hráčů  
stádo ovcí
Má hromadu trenérských zkušeností 
z klubové úrovně. Z lavičky třeba 
vedl v české první lize Bohemians 
1905 nebo ve slovenské první lize 
a v evropských pohárech Spartak 
Trnava. Teď však proniká do tajů 
práce reprezentačního trenéra. Pavel 
Hoftych totiž před půl rokem přijal 
nabídku, aby společně s kolegou 
koučem Pavlem Malurou převzal 
odpovědnost za české výběry  
U-20 a U-18.

Nedávno s dvacítkou absolvo-
val ostrou mezinárodní kon-
frontaci v Nizozemsku, kde 

jeho tým vyhrál 1:0.

Jaké poznatky jste si z této 
konfrontace odnesl?

„Byla to zajímavá konfrontace, 
protože se poprvé v našem týmu sešly 
ročníky 1994 a 1995. Jde o katego-
rii, která vznikla, aby hráči, co končí 
v devatenáctce, nezůstali v hluchém 
meziobdobí a měli mezinárodní kon-
frontaci. Zápas skončil velmi dobrým 
výsledkem, podložen velmi slušnou 
hrou. Chtěli jsme vytláčovat soupeře 
do strany a pak ho tam zavřít. Tenhle 
způsob hry se nám dařil a zaslouženě 
jsme zvítězili. Domácí sice byli lep-
ší v držení a v kontrole míče, ale ne 
dramatickým rozdílem. Spíš kosme-
tickým. My jsme naopak byli mnohem 
lepší v dalších měřitelných kategoriích, 

jakými jsou střelba, zakončení, stan-
dardní situace a brankové příležitosti. 
Jednu z nich jsme vyřešili optimálně.“

Nizozemští hráči jsou pověstní 
perfektní dynamickou technikou. 
Přibližují se jim v tomhle ohledu 
naši mladíci?

„Po půlroce na reprezentačním 
úseku mládeže se mi zdá, že v nižších 
kategoriích jsou kluci v tomhle směru 
šikovnější než v těch starších. Může 
to už být způsobené systémovým pře-
chodem ze hry na velkém hřišti na hru 
na menších hřištích, na kterou český 
fotbal v nižších věkových kategoriích 
přešel. Kluci se díky tomu během zá-
pasů dostanou mnohem častěji k míči. 
Objeví se i ve více brankových pří-
ležitostech. Kdežto dříve, když hráli 
na větších hřištích, se dotkli za po-
ločas třeba jen dvakrát míče. Tímhle 
opakováním si kluci zlepšují správné 

technické dovednosti. Učí se řešit 
situace s důrazem na první dotek, 
na přitlačenou přihrávku nebo indivi-
duální obcházení soupeře.“

Už tedy rozdíl v technice mezi 
našimi mladíky a těmi nizozem-
skými nebije do očí?

„V nizozemském týmu nastoupili 
hráči z PSV Eindhoven i Ajaxu Am-
sterodam, které jsou pověstné výu-
kou skvělé techniky. Dva naši hráči, 
Ševčík z Opavy a Holzer z Baníku 
Ostrava, je v technické vyspělosti 
předčili. Kdyby si vzali oranžové 
dresy, vynikali by i v nizozemském 
mužstvu. Potenciál u nich a dalších 
hráčů tedy je. Záleží hlavně na nich, 
jak s ním naloží.“

Čeká je náročný přechod z do-
rosteneckého do seniorského fot-
balu…

„Klubový trenér je týden co týden 
pod permanentním tlakem výsledko-
vých cílů, které se na něj valí v hori-
zontu tří čtyř týdnů. A když je nespl-
ní, nepřežije. Proto je z jeho pohledu 
těžké dávat podporu mladým hráčům. 
Tudíž si myslím, že by možná nebylo 
na škodu vrátit se u dospělých týmů 
k zavedení povinného startu mladí-
ka. Aby byli všichni trenéři na stejné 
čáře a majitel věděl, že když jeho tým 
musí nasadit do sestavy mladého hrá-
če, konkurence je na tom stejně. Jinak 
je pro klubového trenéra často složité 
postavit mladíka, když ještě není pře-
svědčený o jeho kvalitě. A nepodrží 
ho v sestavě. Většinou sáhne po zku-
šenějším hráči se stabilnější formou.“

Jaká úskalí má práce repre-
zentačního trenéra?

„V reprezentaci je osmdesát pro-
cent práce o manažeřině. Potřebujete, 
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Narozen: 9. května 1967 v Ústí n. Labem

Profesionální hráčská kariéra: Neštěmice, Ústí, Žatec, RH Cheb, 
Slušovice, Zlín, 1. FK Příbram, ASK Klingenbach (Rakousko), Kroměříž.

Trenérská kariéra: Zlín, Bohemians 1905, Spartak Trnava, České 
Budějovice.

Současná pozice: hlavní trenér ČR U-20, asistent trenéra ČR U-18.

Pavel Hoftych

aby tým za krátkou dobu chytil spo-
lečnou chemii. Musíte dokázat sloučit 
návyky, s nimiž přijedou hráči z klubů 
s těmi, které od něj vyžadujeme v re-
prezentaci. Například sparťani v do-
rosteneckých kategoriích a v juniorce 
chtějí při odkopu od brankáře, aby 
dva defenzivní záložníci poskočili 
a chodili do hlaviček. Kdežto v jiných 
klubech chtějí, aby do hlavy chodili 
stopeři. Tohle například musíte vy-
chytat.“

Co vás trápí při výběru hráčů?
„Nedostatek útočníků. Přecho-

dem na organizaci 4-5-1 zmizeli 
u nás klasičtí hrotoví útočníci. Když 
to trochu přeženu, tak jsme si je sami 
vyvraždili. V dobách, kdy jsme sázeli 
na rozestavení 4-4-2, se v klubových 
kádrech nechávali čtyři útočníci. 
Teď si ponecháváme dva. Zbylí dva 
útočníci zaniknou. To nám podle mě 
momentálně nejvíc škodí. Nejmar-
kantněji to je vidět u seniorského 
reprezentačního A-týmu, ale takhle 
to jde napříč kategoriemi níž a níž. 
Mezinárodně konkurenceschopných 
útočníků je u nás zkrátka hrozně 
málo.“

Na jaké rozestavení sázíte 
u reprezentační osmnáctky a dva-
cítky?

„Teď o tom na reprezentačním 
úseku diskutujeme. Debatu zaštiťují 
Dušan Fitzel a Pavel Vrba. Společně 
hledáme optimální model. Ne takový, 
ve kterém by všechny reprezentační 
celky hrály úplně stejně, ale aby hráči 
měli jednotné návyky.“

To znamená?
„Aby například beci hráli jako Pa-

vel Kadeřábek.“

Kdyby bylo vás, jaké rozesta-
vení byste upřednostnil?

„Kdybych měl vybrat podle sebe 
optimální rozestavení, pokračoval 
bych v systému 4-4-2. Hrál jsem ho 
s Bohemkou, Zlínem i s Trnavou. Má 
to sice háček v tom, že soupeř vás 
může přečíslovat ve středu pole, ale 
to se dá vychytat. Ideální byl v tomhle 
Milan Škoda. Když hrál s Lukášem 
Hartigem v útoku Bohemians, tak 
v obranné odskakoval dolů a vykrýval 
středního záložníka soupeře. Pokud je 
to posílené útočnými beky, najednou 
se dostanete k tomu, že v obranné fázi 
hrajete 4-5-1 a v útočné 4-4-2.  Tak-
že – chtěl bych hrát na dva klasické 
útočníky, kteří by pracovali i směrem 
do obrany.“

Ale nejde to?
„V současnosti je to prakticky ne-

hratelné, protože momentálně vhodné 
útočníky nemáme.“

Dorostou nám?
„V nižších kategoriích už, jak 

jsem vzpomněl, šikovnější kluky 
najdeme.“

Podle jakých principů je vy-
chováváte?

„Hodně se podobají principům, 
které jsme všichni mohli vidět ve hře 
Viktorie Plzeň za působení Pavla 
Vrby. Tedy po ztrátě míče okamžitý 
návrat do obrany a vytvoření okam-
žitého presinku na soupeře a po zisku 
míče okamžitá rychlá práce nahoru. 
Já Pavla Vrbu maximálně uznávám, 
ale musím říct, že nám nic direktivně 
nenařizuje. Z každého jeho činu je na-
opak cítit, že chce pracovat týmově 
na tom, aby šla kvalita českého fotba-
lu nahoru. Doufám, že bude mít klid, 
aby všechny věci, které s Dušanem 
Fitzelem rozjíždí, dotáhl do konce 
a v budoucnu jsme se dočkali ovoce, 
kterého se dočkala třeba Belgie.“

Máte přesně vymezené, co by 
měli hráči na jednotlivých po-
stech zvládat?

„Ne. Dívám se na to trošku z nad-
hledu. Principy hry Pavla Kadeřábka 
jsou stejné, ať hraje na beku nebo 
na kraji zálohy. Nebo Holzer hraje 
v reprezentaci většinou záložníka 
a v Baníku beka a já v tom nevidím 
problém. Role na obou pozicích mají 
stejné zákonitosti, akorát, že jednou 
je použijete v prostoru o něco výš 
a jednou o něco níž. My se často za-
býváme organizací hry do nejmenšího 
detailu, pořád se bavíme, jestli jsme 
ve správném postavení, ale přitom 
bychom spíš měli tlačit na to, aby se 
hráči uměli na hřišti sami rozhodnout 
a sami vybrat co nejlepší řešení pro 
danou situaci.“

Aby z nich byly osobnosti.
„Stoprocentně souhlasím, že fot-

bal je o tvrdé práci. Na druhou stranu 
to má být práce spojená s humorem. 
Tím se řídí Jürgen Klopp v Borussii 
Dormund a já to cítím úplně stejně. 
Fotbal je zároveň zábava a emoce 
z něj nejdou odstranit. Spoustu času 
a energie věnujeme debatám, ve kte-
rých se trenéři předhání, kdo hraje 
líp 4-5-1 a je úspěšnější při napadání. 
Netvrdím, že by se o tom nemělo 

mluvit, ale u mládeže bychom spíš 
měli zaměřit pozornost na přijetí míče 
prvním dotykem tak, aby se tím získal 
čas na vyhodnocení situace. To je alfa 
a omega fotbalu, což nám demonstrují 
Španělé nebo třeba i Srbové.“

Srbové?
„Ano, Srbové. Můj první vý-

jezd s devatenáctkou byl do Srbska. 
A když jsem viděl, jak tamní mladíci 
zvládají přijmutí balonu prvním do-
tykem a umí si tím vytvořit čas pro 
to, aby následná přihrávka, respekti-
ve akce mohla být úspěšná, byl jsem 
v šoku.“

Na čem ještě musíme zapra-
covat?

„Na hlavách hráčů. Aby se ne-
chovali jako stádo ovcí, které si když 
neuslyší pokyn od trenéra, neumí 
na hřišti poradit. Hráč si musí být 
sám schopen organizovat hru. Stala 
se móda mít co nejbarevnější trénink 
s mnoha pomůckami a tréninky na ře-
šení taktiky. Samozřejmě, že hra musí 
mít automatismy v obranné, útočné 
i přechodové fázi. Musí mít zákony, 
kterých se tým drží při standardních 
situacích. Ale základem by mělo 
zůstat to, že je to hra.“

Podceňujeme tenhle fakt?
„Hrozně mě mrzí, když vidím 

trénink žáků a téměř na nich nehrají. 
Po úvodním tréninku na soustředění 
před odletem do Nizozemska jsme 
prováděli nácvik různých věcí v kys-
líkovém režimu a na závěr za mnou 
přišli kluci, jestli si můžou ještě za-
hrát na dvě. Z fyziologického hledis-
ka to možná bylo nevhodné, protože 
někteří hráli o den dříve ještě zápas 
v klubu. Ale já jsem jim to samozřej-
mě povolil. S kolegou Pavlem Ma-
lurou jsme si řekli, že jim krátká hra 
na 2x8 minut neuškodí. Já jako tre-
nér bych přece měl být šťastný, když 
za mnou svěřenci sami přijdou s tím, 
že si chtějí zahrát. A neřeknou – my 
jsme unavení a jdeme si odpočinout. 
Jenže my kolikrát dětem tu hru bere-
me, místo, co bychom jim ji dávali.“

Přitom hra vede i ke zlepšení 
individuálních herních činností 
jednotlivce.

„Odpovím vlastním příkladem. 
Já jsem v patnácti hrál dorostenecký 
krajský přebor. Trénoval jsem třikrát 
týdně. Nikdy jsem nebyl technicky vy-
spělý a měl jsem jiné přednosti. V sed-
mnácti jsem sice poskočil do druhé 
seniorské ligy, ale techniku už jsem 
nikdy nedohnal. Tohle platí celkově. 
Takže se musíme technickému zdo-
konalování věnovat už od nejmenších 
žáčků. Daří se to, protože jednak 
máme hodně šikovných mladých tre-
nérů a jednak se v žácích přešlo na hru 
na menším hřišti. Máte-li balon v zá-
pase častěji na noze, logicky se musíte 
lepšit. U nižších ročníků v reprezenta-
ci už je tenhle posun vidět.“

Pavel Vrba iniciuje založení 
dvou národních fotbalových aka-
demií pro nejtalentovanější jed-
notlivce. Souhlasíte s jeho ideou?

„Ano. Dušan Fitzel a Pavel Vrba 
jsou v tomhle mnohem zkušeněj-
ší, sledují trendy ve světě. Vychází 
z toho, že v Česku není takový počet 
talentovaných hráčů, aby se největší 
talenty mohli nechat propadnout bez 
speciálního vedení. Nebude to o tom, 
že by se vytvořila nějaká uzavřená 
elitní skupina, do níž by už nikdo 
nemohl vstoupit. Záměrem je, aby se 
těm nejnadanějším poskytlo co mož-
ná nejkvalitnější trenérské vedení, lé-
kařsko-fyzioterapeutický a výchovný 
servis. Je to důležitý krok, který může 
českému fotbalu jedině prospět. V téh-
le spojitosti bych chtěl zdůraznit jednu 
věc, kterou zatím nikdo příliš neřeší.“

Jakou?
„Můžeme nastavit podobnou cestu 

fotbalové výchovy, jakou nastoupili 
Rakušané, Švýcaři nebo Belgičané, 
ale zapomínáme na jednu skutečnost. 
Když jsem kdysi hrál v rakouské třetí 
lize, byla rakouská děcka tak roz-
mazlená, že skoro nehrála fotbal. 
Týmy tvořili malí Bosňané, Turci 
nebo Srbové. My tohle podceňujeme. 
Kdyby někdo včas podchytil Bonyho 
Wilfrieda a Edina Džeka, možná by 
teď měla česká reprezentace posta-
ráno o útočníky. Neumíme si pomoci 
cizinci.“

Kontrolujete školní prospěch?
„I škola je složitější téma. Bavili 

jsme se s trenérem Miroslavem Be-
ránkem o tom, že by dvěma talen-
tovaným klukům ze Slavie prospělo 
hostování, protože sice trénovali 
s A-týmem, ale zápasy hráli za juni-
orku. A pak byli na mezinárodní scéně 
trochu zpomalení, protože v juniorské 
lize se nehraje tak rychle jako v me-
zinárodních utkáních. První, co Míra 
Beránek na tohle téma řekl, bylo, že 
o tom ví, ale že pro ně je důležitější 
výchovný proces, takže musí pečli-
vě zvážit, jestli ty kluky pustit třeba 
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do Sokolova, anebo je kvůli škole ne-
chat v Praze. Samozřejmě, že vždyc-
ky se to musí posuzovat individuálně, 
protože každý hráč je jiný. Navíc je tu 
další problém.“

A sice?
„Loni jsme hráli s devatenáctkou 

kvalifikaci mistrovství Evropy. Bylo 
to v době května a tedy maturit 
na středních školách. Kdybyste měl 
dát na to, že jsou maturity, tak by-
chom na kvalifikaci vůbec nemohli 
odjet, protože by nám chybělo až de-
set hráčů.“

Jak jste to vyřešili?
„Někteří kluci si přesunuli maturi-

ty až na září, jiným povolili odložení 
na jiný termín a já jsem jim dal úlevu, 
že třeba na jednom tréninku chyběli. 
Těžko se to kloubí. Ale je jasné, že 
kdo totálně kašle na školu, nemůže 
být reprezentant. Za dobu, co jsem 
u mládežnických reprezentačních cel-
ků, jsem se však s žádným takovým 
extrémním případem nesetkal.“

Na přístup a morálku mladých 
reprezentantů si tedy stěžovat 
nemůžete? 

„Nebudu říkat, jestli mladá ge-
nerace je horší nebo lepší než byla 

třeba ta naše. Je prostě svá. Má jiné 
záliby. Ale já s kluky nemám sebe-
menší potíž. Základní podmínkou je, 
že vy jako trenér je musíte vtáhnout 
do hry. Tuhle zásadu jsem si potvrdil 
všude, kde jsem trénoval. Bez ohle-
du na to, jestli šlo o dospělé nebo 
mládež. Současná dvacítka, kterou 
společně s Pavlem Malurou vedeme, 
je nesmírně klidná a profesionální. 
Všichni kluci mají před sebou své 
cíle a jdou za nimi. Většina z nich už 
ve svých klubech trénuje se senior-
ským áčkem, kde na ně působí starší 
hráči. A od nich vědí, že pokud chtějí 
dosáhnout výš, musí dělat i nějakou 
práci navíc. Když jsme přiletěli z Ni-
zozemska, říkali nám letušky, stewar-
di a další personál, že kluci se chovali 
super a že tak vychované mužstvo už 
dlouho nevezli. Když jsme je pře-
bírali, upozorňovali jsme na to, že 
jsou reprezentanti České republiky 
a musí se podle toho chovat. Pokud 
chtějí, aby na ně lidi chodili, musí jim 
být sympatičtí nejen svými výkony 
na hřišti, ale také vystupováním mimo 
ně. Vždycky je to o komunikaci. Když 
byste je nechali dělat frajery, tak proč 
by si na ně nehráli? A naopak.“

Jaké máte ještě trenérské zá-
sady, z nichž neslevíte?

„Pro mě je alfa a omega tým. Po-
čínaje sportovním ředitelem a konče 
kustodem. Pokud by byl někdo ne-
týmový, musela by to být sakra in-
dividualita, abych ji v mančaftu tr-
pěl. Musel by to být hráč, který by 
dával všechny góly a ještě si je i sám 
vypracoval. Jinak by u mě neměl 
místo. Týmovost dávám jednoznačně 
na první místo. Pak také dělám, že 
naložím odpovědnost na tři čtyři 
důležité hráče. Vtáhnu je do hry tím, 
že na jejich bedrech de facto nechám 
pořádek v kabině, protože trenér tráví 
s hráči v kabině mnohem méně času 
než samotní hráči. Zkrátka dám jim 
důvěru. Pokud to funguje, nezasahuju 
do toho. Oni jsou rádi, že v ně máte 
takovou důvěru. Trenér a hráči jsou 
totiž jedno těleso a musí být v soula-
du. Nemůžete mít v mužstvu hráče, 
který by ovlivňoval ostatní způsobem, 
který nechcete. V každém týmu, kte-
rý jsem na klubové úrovni vedl, jsem 
musel někoho propustit. V největší 
míře se to událo v Českých Budějovi-
cích, kde byla kabina z mého pohledu 
zahnilá až moc.“

Vyzkoušel jste si práci klubo-
vého trenéra, teď poznáváte pro-
fesi reprezentačního kouče. Co 
vám je bližší?

„Předně se musím přiznat, že já 
jsem nikdy netoužil být trenérem. 
K trénování mě přivedl Vlasta Ma-
reček, možná kvůli jistým povaho-
vým vlastnostem. Postupně jsem sice 
do toho pronikl, nicméně vždycky mě 
lákala manažeřina. V každém klubu 
jsem měl jako trenér docela velké pra-
vomoci, od zabezpečování sou středění 
až po tvorbu mužstva. Předloni jsem 
se v Trnavě posunul i do role manaže-
ra pro zahraniční styk. Když mi Du-
šan Fitzel a Pavel Vrba dali nabídku, 
abych začal pracovat u mládežnických 
reprezentací, hned mě oslovila. Je to 
totiž něco mezi manažerem a trené-
rem. A být manažer, organizátor, ko-
munikátor a mít kolem sebe lidi, kte-
rým naprosto důvěřuje – to je přesně 
moje parketa.“

Kde čerpáte trenérsko-mana-
žerskou inspiraci?

„Momentálně od Alexe Ferguso-
na, protože čtu jeho autobiografie. 
Jeho způsob řízení Manchesteru 
United byl fascinující. Taky hodně 
mluvím s lidmi. Oni sice říkají, že je 
nepustím ke slovu, ale já jim i hodně 
naslouchám. Inspirace se dá najít 
všude.“

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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Kulvajt Tomáš – trenér U‑19 FK Dukla Praha

Fotbalová příprava kategorie 
U‑19 v FK Dukla Praha
Jako v každém klubu i v FK Dukla Praha dochází 
v kategorii U‑‑19 k dalšímu důležitému mezníku dozrávání 
fotbalisty a člověka a to v oblasti sociální (dospívání), 
vzdělávací (ukončení středoškolského vzdělání) a sportovní.

V íme, že motivace většiny hráčů je pokra-
čovat co nejvýše na fotbalové výsluní, nej-
lépe až na profesionální úroveň. Té však 

dosáhne jen malé množství z nich. Toho jsme si 
vědomi a po celou dobu od U8-U21 se snažíme 
hledat optimum v možnostech různých výkon-
nostních úrovní. K tomu slouží naše již pětileté, 
partnerské spojení s dalším klubem na Praze 6 SK 
Aritma Praha. Na úrovni U8–U19 je spolupráce 
plynulá (propojené tréninky, střídavé starty, výměna 
trenérů a hráčů, společné sportovní i kulturní akce, 
soustředění), na úrovni dospělých se v současnosti 
pracuje na nastavení efektivnosti spolupráce.

Ve starším dorostu se po zrušení kategorie U18 
propojují dva ročníky, a tím je třeba přistoupit k zú-
žení doposud široce držených hráčských kádrů. 
V FK Dukla je za vrchol mládeže považována ka-
tegorie U21 a vzhledem k tomu jsou tímto směrem 
nejtalentovanější hráči U19 průběžně přesouváni. 
Momentálně je kádr U19 tvořen sedmnácti hráči 
a dvěma brankáři (z toho jsou pouze 4 hráči vý-
stupního ročníku). Stejně jako jsou nejtalentova-
nější hráči výstupního ročníku již v kádru U21, 
tvoří ti nejlepší z U18 osu týmu U19. Zároveň však 
chceme dát prostor i talentovaným starším hráčům, 
kteří v našich očích ještě výkonnostně, mentálně 
či kondičně nedozráli. Jako jeden z mála klubů 
proto v kategorii staršího dorostu záměrně držíme 
dvě soutěže (nikoliv týmy!). První soutěží je ČFL 
staršího dorostu (U19), druhou je Pražský přebor 
(U18). Pro zápasy v soutěži Pražský přebor tvoříme 
kádr z hráčů, kteří nenastoupí v hlavních utkáních 
kategorií U19, U17 a U16. Pro všechny hráče je 
zápas možností rozvíjet se v herních principech naší 
koncepce (nejde jen o vytěžovací utkání!) a tím si 
i udržet herně-kondiční praxi. Pro starší hráče je 
zápas možností, jak vést mladší spoluhráče, pro 
mladší naopak konfrontace s vyspělejšími protihrá-
či a vyšší intenzitou hry. Zároveň je běžnou praxí, 
že se u zápasů v Pražském přeboru střídají trenéři 
(od trenérů z U16 až po trenéry U21). Ti tak mají 
možnost přijít do kontaktu s větším množstvím hrá-
čů klubu nejen v tréninku (viz. níže), ale mohou je 
poznávat a vnímat jejich silné či slabé stránky, pří-
stup či chování i v zápase. Mohou si tak navzájem 
předávat o hráčích důležité informace s potřebným 
odstupem, který častokrát při každodenním kon-
taktu chybí. Hráči naopak vnímají ostatní trenéry 

mimo svou kategorii, způsob jejich komunikace, 
přístup a o to jednodušší a přirozenější je poté ná-
sledný přechod z kategorie do kategorie, od jednoho 
trenéra ke druhému.

Fotbalová příprava
V tréninkovém procesu kategorie U19 se sna-

žíme maximálně pracovat s detailem v IHČ jed-
notlivců, skupin hráčů i celého týmu v defenzívě 
i ofenzívě pod časoprostorovým tlakem. Na na-
učené herní dovednosti z kategorií mladšího do-
rostu navazujeme hlubším zaměřením na rozvoj 
taktických aspektů hry na jednotlivých hráčských 
funkcích v duchu klubové herní koncepce a jejich 
součinnost v mikrosituacích i celotýmovém pojetí 
hry. To vše se zachováním patřičné herní tvůrčí 
samostatnosti. Zdaleka ne všichni hráči jsou již 
v tomto věku postově jasně vyprofilovaní a pro-
to stále podporujeme jejich postovou variabilitu 
(křídlo – krajní obránce, útočníci střední/krajní, 
středopolaři – stopeři) a rozvoj na různých herních 
pozicích.

Tréninkový proces v začátku tréninkového 
mikrocyklu směřujeme k individualizaci. Jeden 
z tréninků (pondělí či úterý dle sladění mikrocyklů 
U16, U17 a U19) propojujeme napříč kategorie-
mi a zaměřujeme se na detaily ve hře jednotlivců, 
nebo skupin hráčů. Trenér kategorie U16 má např. 
skupinu útočníků z kategorie U16, U17 i U19, 
se kterými se zaměřuje na výběr místa ve finální 
fázi a přesnost zakončení. Trenér U17 má věkově 
stejnou skupinu středopolařů a středních obránců, 
kteří pracují na řešení situací 1:1, 2:1, 2:2, 3:2 … 
z pohledu obranné i útočné fáze, trenér kategorie 
U19 pracuje se všemi krajními hráči (křídla, krajní 
obránci) na přesnosti řešení předfinální a finální 
fáze v útočné fázi atp. Další týden se dle tématu 
mění složení skupin i trenérů. Propojení hráč–trenér 
tak funguje již v tréninkovém procesu (nejen při 
vedení zápasů kategorie U18 viz. výše). V herně 
taktických trénincích pracujeme dle potřeby v časo-
vých blocích. Z každého zápasu včetně přípravných 
máme k dispozici videozáznam, který následně 
analyzujeme. Na základě této analýzy pak zamě-
řujeme tréninkový proces na činnosti, ve kterých 
máme rezervy. Poté již záleží na hráčích, do jaké 
míry a jak rychle jsou schopni tréninkové podněty 
přenést do zápasů. Obvykle se tyto bloky s konkrét-

ním zaměřením pohybují v rozmezích 2–4 týdnů, 
v prolínání s komplexností tréninkového procesu. 
Zkušenost s tímto systémem přípravy nám uká-
zala, že po odstoupení od určité činnosti pak již 
stačí „osvěžit paměť“ vložením jednoho či dvou 
tréninků se stejným zaměřením s několikatýdenním 
odstupem a hráči na podněty reagují velmi rychle.

Silová a kompenzační příprava 
Další výraznější změnou oproti tréninkovému 

procesu v mladším dorostu je navýšení rozvoje 
síly. Kromě Core tréninku (viz. Co je core trénink 
a proč a jak jej zařazujeme do tréninku v FK Dukla 
Praha) vkládáme do tréninkového mikrocyklu dva 
tréninkové bloky týdně. V první polovině týdne 
(pondělí či úterý) zařazujeme cca 30 min silový 
blok, který provádíme formou kruhového trénin-
ku. Jednotlivá stanoviště jsou kombinací posilování 
na posilovacích strojích, využití balančních pomů-
cek (bosu, čočky, gymbaly), expanderů, TRX lan, 
medicinbalů, aquahitů, včetně posilování s vlastním 
tělem. Tento blok je zaměřen více na silovou vytr-
valost a funkční sílu, čemuž odpovídají i intervaly 
zatížení a odpočinku (IZ/IO: 30–40s / 1:1–1:1,5). 
Zároveň však na konci cvičení u vybraných sta-
novišť zařazujeme krátký projev explozivní síly 
(např. po cvičení na leg-press (statické) následují 
4 dynamické přeskoky přes 40 cm překážky, nebo 
jen rychlé výskoky na místě). Stejně jako u Core 
cvičení i v kruhových trénincích důsledně dbáme 
na správnost provedení jednotlivých cviků. Přesto-
že postupem času hráči již jednotlivé cviky znají, 
před každým cvičením vidí opakovaně trenérem 
předvedenou a popsanou názornou ukázku a jsou 
upozorněni na kritická místa v provedení jednotli-
vých cviků. Silová vybavenost hráčů v tomto věku 
je velice rozdílná a proto dbáme v zatížení na indi-
viduální přístup (zatížení, náročnost cviku) a výše 
zmíněné intervaly zatížení jsou spíše orientační. 
Přesnost/správnost provedení je základem dokona-
lého rozvoje pohybových schopností (síly, rychlosti, 
koordinace a vytrvalosti), jež následně ovlivňují 
nejen osvojení herních dovedností (např. prudkost 
a přesnost přihrávky, krytí míče, rychlost obejití 
soupeře apod.), ale i zdraví hráčů (snížený výskyt 
poruchy pohybového systému). 

Ve druhé polovině týdne (většinou čtvrtek) zařa-
zujeme druhý silový blok v rozsahu cca 20–25 min. 
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Ten je zaměřený výhradně na výbušnou (explo-
zivní) sílu a provádíme jej kombinací odrazové 
síly, krátkých sérií kliků, nízkého počtu přítahů 
na hrazdě v sériích (hrazdu máme k dispozici hned 
u hřiště) a posilování břicha s vlastní váhou. Sou-
částí silové přípravy je i trénink juda. Tím si hráči 
procházejí také již od žáčků. Ve starším dorostu jej 
po konzultaci s trenérem juda (bývá často příto-
men na zápasech týmu) vkládáme individuálně jen 
pro vybrané hráče, kteří mají ve hře rezervy např. 
v soubojové technice, technice krytí míče, nebo 
v koordinaci. Po silových blocích vždy následuje 
blok kompenzační, který je ve stejném rozsahu, 
jako posilování samotné (tedy 20–30 min) a kde 
posilované svalové partie uvolňujeme a protahu-
jeme. Hráči mají zároveň strečinková doporučení, 
která dostávají na základě pravidelného vyšetření 
dysbalancí (podstupují 2x ročně) a která si plní in-
dividuálně. V případě závažnějších potíží problém 
řeší ve spolupráci s klubovými fyzioterapeuty či 
týmovým masérem. 

V současné době zároveň připravujeme úpravu 
sportovní koncepce U8-U21 zahrnující herně kon-
diční a pohybové charakteristiky, ve kterých chce-

me využít všech dostupných možností a přístupů 
jednotlivých specialistů (gymnastika, atletika, aero-
bik, powerjoga, kapuera, judo, core, posilovna atd.).

Vytrvalost
Vytrvalost hráčů rozvíjíme téměř výhradně herní 

formou dle principů a trenérské filozofie Raymon-
da Verheijena. Tato metoda rozvoje kondičních 
schopností se nám v FK Dukla Praha za posledních 
5 let velmi osvědčila a neustále v ní hledáme další 
podněty při dlouhodobějším praktikování. Zařazu-
jeme ji v kategoriích U16 až U21. Základem je udr-
žení šestitýdenní periodizace v jednotlivých týmech 
s postupným vzrůstajícím zatížením. Metodu však 
uplatňujeme pružně, nikoliv dogmaticky a snažíme 
se reagovat na potřeby a záměry jednotlivých týmů. 
O této metodě (dle Raymonda Verheijena) bylo 
pojednáno v minulých číslech Fotbal a trénink. 
V případě zájmu o zaslání podrobných informací 
je možné kontaktovat vzdelavani@fotbal.cz 

Rychlost
Rychlostní složku rozvíjíme každý trénink! 

I v tomto se snažíme o pestrost a o rozvoj veškerých 

rychlostních složek od rychlosti reakční, startovní, 
frekvenční či lokomoční v propojení s koordinací, 
nebo úpolovými cviky (nejlépe specificky, soutěžní 
formou např. ve střelbě) až po rychlost maximální, 
nebo rychlost rozhodování (v průpravných hrách).

Obecně v našem tréninkovém procesu průprav-
né hry převažují. Využíváme je od malých forem 
(bagovky), kde se zaměřujeme na postavení těla 
(otevřené postavení do hry), přes poziční hry (po-
zice a orientace hráče), které jsou již dynamičtější 
s důrazem na správný výběr místa (pohyb bez 
míče, rotace hráčů, vědomé uvolňování prostoru 
a jeho následné využití) a kvalitní držení míče. Kro-
mě průpravných cvičení zaměřených na zpracování 
míče a přihrávání (Coerver) téměř vždy využíváme 
cvičení s přítomností soupeře, která jsou pro 
zachování reality utkání v tréninkovém procesu 
klíčová. 

Víme, že cesta do profesionálního fotbalu je 
velmi náročná a otevřená jen pro malý počet hráčů. 
Přesto je naším cílem si takové hráče v duchu naší 
klubové sportovní filozofie RODINA – ŠKOLA – 
FOTBAL – PŘÁTELÉ KLUBU vlastními silami 
vychovat.

Ukázka mikrocyklu FK Dukla Praha U19
Den Čas TRÉNINKOVÁ NÁPLŇ

Pondělí 16:45

KO + TE
10´ – Stabilita, core (individuálně před tréninkem)
20´ – Rozcvičení, průprava
25´ – Kondice – silový kruhový
30´ – Technika – skupinově
20´ – Kompenzace, strečink

Úterý 16:45

TE-TA – Skupinový dle postů (napříč kategoriemi U‑16, U‑17, U‑19)
10´ – Stabilita, core (individuálně před tréninkem)
30´ – Rozcvičení, průprava, rychlost
50 ´ – Skupinově dle postů
Pozn. Před a po tréninku individuální, nebo skupinový (dle postů) rozbor zápasu u videa (podle toho, jak hráči přicházejí 
ze školy). Hráči mají z každého zápasu k dispozici videozáznam a sami si mohou vypsat momenty v utkání, které 
následně rozebíráme.

Středa 16:45

Herně kondiční trénink (Verheijen)
Před tréninkem celotýmový videorozbor předchozího utkání (hodnotíme převážně činnost, které jsme se věnovali 
v tréninku v předchozím mikrocyklu a její přenos do utkání).
10´ – Stabilita, core (individuálně před tréninkem)
30´ – Rozcvičení, průprava, adaptační rychlost
25–40´ – Velké, střední, nebo malé hry
10´ – Vyklusání na AEP
10´ – Regenerace (uvolňovací cvičení, kádě se studenou vodou, suplementace)

Čtvrtek 16:45

TE-TA
10´ – Stabilita, core (individuálně před tréninkem)
25´ – Rozcvičení, průprava, rychlost
40´ – Te‑ta hlavní část
20´ – Síla
15´‑20´ – Kompenzace, strečink

Pátek 15:30

TE-TA
10´ – Stabilita (individuálně před tréninkem)
25´ – Průprava
30´ – Te‑ta hlavní část
20´ – Individuální herní činnosti dle postů (střelba, nácvik tr. kopů, rohových kopů, centry …) – řídí si sami hráči,  
nebo nácvik standardních situací – hromadně

Sobota 10:15
Mistrovské utkání + pozápasová regenerace (2 x 8´ vyklusání na AEP + kloubní pohyblivost, uvolňovací cvičení, 
individuální rehabilitace – kádě se studenou vodou, masáže, suplementace)
Hráči, kteří neodehrají alespoň 45´ jdou hrát utkání za U‑18

Neděle VOLNO
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Proč je „core“ systematicky zařazován 
v naší sportovní přípravě FK Dukla Praha

Core (jádro) trénink má velký význam pro 
fotbalové hráče všech výkonnostních i věkových 
kategorií. Jedná se v zásadě o trénink, který 
stabilizuje oblasti trupu (pánev a páteř). Tato 
stabilizace se projevuje svalovou souhrou 
v průběhu všech pohybů resp. dokonce předchází 
těmto pohybům tzn. zpevňuje segmenty mezi 
sebou navzájem před samotným pohybem. Tato 
svalová souhra se projevuje perfektní fotbalovou 
koordinací pohybů a slouží k udržení či rozvoji 
rychlostně silových parametrů hráče. Pokud 
trénink dlouhodobě neobsahuje dostatečný počet 
vhodných podnětů, např. prostřednictvím core 
cviků, pak dochází k decentraci v kloubech 
(nefyziologické rozložení sil působící na klouby 
prostřednictvím svalů) a následně ke zkrácení 
a oslabení svalů, snížení elasticity svalů, 
snížení kloubního rozsahu a vadnému držení 
těla. Tyto patologické změny se poté projevují 
v nedostatečné rychlosti běhu a nedokonalé 
koordinaci pohybů. Pohybový aparát je navíc 
dlouhodobě přetěžován a projevem mohou být 
např. bolesti zad nebo častá svalová zranění. „Je-
li vaše jádro těla slabé, nic jiného nemůže být 
silné.“

Mezi funkce CORE cvičení patří:
 Schopnost jedince vzpřímeně stát, chodit
 Lepší koordinace těla – technika pohybu
 Kontrolovat pohyby při výkonu – efektivita 

pohybu (pohybovat se požadovaným směrem)
 Přenášet energii (vliv na produkci síly)
 Přesunovat tělesnou hmotu; zdokonalit techniku 

pohybu
 Absorpce střelby, doskoků, dopadů, rychlosti, 

koordinace atd.
 Zvětšení celistvosti a součinnosti svalstva 

při pohybu
 Zvýšení dynamické kontroly pohybů – větší síla 

při pohybu
 Zlepšení rovnováhy – stabilita v soubojích
 Zlepšení kloubní pohyblivosti
 Snížení rizika vzniku svalových dysbalancí – 

svalová vyváženost 
 Stabilizace sil při pohybu – svalová kontrakce
 Ochraňovat páteř a vnitřní orgány, prevence 

proti zranění atd.
 Zvyšuje se dynamická posturální stabilita
 Poskytuje skutečnou stabilitu bedro-kyčlo-pánev-

nímu komplexu, která dovoluje optimální neuro-
muskulární využití.

Core trénink zařazujeme do průpravné části 
téměř každé tréninkové jednotky již od žáčků (klu-
bové nastavení na základě zkušeností trenérů ze za-
hraničních tréninkových stáží). V této fázi tréninku 
má cvičení preventivně aktivační charakter. Rozsah 
cvičení je od 5 do 10 min. Hráči již mají vybudo-
vaný široký zásobník cviků a sami si volí jejich 
skladbu a náročnost. Trenéři v této fázi jen dohlíží 
na přesnost provedení. Pokud však core trénik apli-
kujeme s cílem silového rozvoje, skladbu cvičení 
volí trenér s jasným cílem při dodržení požadované 
didaktické náročnosti a posloupnosti.

Vzhledem k pestrosti cvičení tréninku core 
využíváme širokou škálu doplňkových pomůcek 
(BOSU, gymball, overball, stabil stepy, aero – 
čočky, ale i fotbalové míče ...). Nedílnou součástí 
při tréninku core je vhodná relaxace a regenerace 
svalového systému jak v průběhu, tak především 
po jeho ukončení. Na úrovni mládeže jsou pro nás 
nejdostupnější strečinková cvičení (kompenzačního 
charakteru), kádě se studenou vodou, plavání, ma-
sáže. Lze samozřejmě využívat i koupele, saunu, 
kryokomoru a široké spektrum dalších prostředků 
a pomůcek vhodných pro regeneraci hráčů. Ty jsou 
však dostupné spíše na profesionální úrovni.

Filip Soukup, asistent U‑19
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Organizace
V prostoru jsou volně rozmístěné různobarevné 
mety ve vzdálenosti cca 10 m od sebe. Na me-
tách stojí hráči, kterých je o dva méně, než met.
 hráč po přihrávce na spoluhráče přebíhá 

na volnou metu
 přihrávající hlásí počet doteků spoluhráči 

po zpracování míče
 přihrávající hlásí barvu, na kterou musí 

směřovat další přihrávka
 přihrávající hlásí jméno hráče, na kterého 

musí směřovat další přihrávka

Cíl
Orientace v prostoru, periferní vidění, otevřené 
postavení do hry, rychlost taktického rozho-
dování.

Organizace: 
1. Trojice hráčů po obvodu čtverce drží míč 

ve spolupráci se čtvrtým hráčem uvnitř, 
proti trojici obránců. Pokud obránci míč 
získají, hrají 3 na 2 proti hráči uvnitř + hráči 
z obvodu (ten který zkazil, nebo je nejblíže)

2. Středový hráč jde po odehrání míče na ob-
vod na volnou stranu a je nahrazen hráčem, 
který mu přihrával.

3. Středový hráč jde po odehrání míče na ob-
vod na volnou stanu a je nahrazen hráčem, 
který dával přihrávku hráči, který přihrával 
dovnitř.

Cíl:
Pohyb bez míče, postavení do hry, vědomé 
otevírání prostoru a jeho následné využití.

Organizace: 
Hráči ve velkém čtverci (13 x 13 m) si přihrá-
vají s cílem dát průnikovou přihrávku na svého 
spoluhráče uvnitř malého čtverce (10 x 10 m). 
Trojice obránců se pohybuje na hraně malého 
čtverce a snaží se průnikové přihrávce zamezit. 
Pokud se míč na středového hráče dostane, 
okamžitě na něj vytváří tlak se snahou o kon-
struktivní zisk míče a vstřelení branky do libo-
volné branečky na straně. Hráči po obvodu se 
naopak snaží gólu zamezit a získat míč zpět.

Cíl:
Ofenzíva – pohyb bez míče, postavení do hry, 
rychlá práce s míčem a orientace pod tlakem, 
rychlost rozhodování. Defenzíva – součinnost 
při bránění, tlak na míč po ztrátě se snahou 
o konstruktivní zisk.

Cvičení 1

Cvičení 2: 3 + 1 na 3

Cvičení 3: Polař pod tlakem

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 3

Vybraná tréninková cvičení

14

trénink mládeže

3/2014



Cvičení 4: Ajax – 4 na 4 (přečíslení do 3 na 2)

Cvičení 5: Villareal

Průpravná hra na přečíslení v útoč-
né fázi. Modří mohou přečíslovat 
do útočné i obranné fáze do 3:2, červe-
ní hrají na obranné i útočné polovině 
fixně ve dvojici. Po určitém časovém 
úseku se pozice mění (modří fixně, 
červení do přečíslení).

Poznámka:
Tato hra není klasickou „Verheijenov-
skou“ kondiční hrou, ale využíváme ji 
také při zátěžových hrách. Pro dosa-
žení vyžadovaného kondičního efek-
tu musí být hřiště větší (40 x 30 m) 
– můžeš nakreslit. Tak jako u ostatních 
kondičních průpravných her je i tady 
taktický záměr – řešení finální fáze 
s využitím přečíslení a rychlé přepnutí 
do defenzívy po ztrátě. Náročnost mů-
žeme korigovat např. upravením počtu 
doteků (např. 2 doteky na obranné po-
lovině), povinnost brankáře rozehrát 
vždy na spoluhráče na obranné polo-
vině (konstruktivní řešení rozehrávky 
pod časoprostorovým tlakem).

Průpravná hra, ve které jsou v základ-
ním postavení hráči v poměru 3:3 (dle 
počtu i 4:4). Brankář rozehrává na své 
spoluhráče v obranném pásmu. Ti 
mají za úkol dostat míč na jednoho ze 
záložníků ve středovém pásmu (jsou 
univerzální a hrají vždy s míčem). 
Záložník poté navádí, nebo přihrává 
míče do útočného pásma a přečísluje 
do 4:3. Do akce se zapojují křídelní 
hráči na stranách hřiště, kteří se zapo-
jují vždy jen do útočné fáze.
Tato průpravná hra je velice variabilní. 
Dá se libovolně upravovat dle počtu 
hráčů, které máme k dispozici a cílit 
ji dle potřeby. Například: 
 Dvojici středových univerzálů může 

aktivně atakovat obránce vystoupe-
ním z obranného pásma.
 Při vyšším počtu středních záložní-

ků mohou hrát ve středním pásmu 2 
na 1 tak, aby spolu byla dvojice nu-
cena proti jednomu obránci zakom-
binovat a teprve poté jeden z dvojice 
přečíslit do útočného pásma. 
 Křídelní hráči mohou přečíslovat ne-

jen za lajnou (podpora udržení šířky 
hřiště), ale mohou se aktivně zapojit 
i dovnitř útočného pásma.
 Přechod z obranné do útočné části 

hřiště může být i takový, že před 
„vstupem“ do útočného pásma musí 
křídelní útočník převzít míč ve stře-
dové zóně (v zápase přečíslení středu 
hřiště). Teprve poté může útočící 
mužstvo vstoupit do útočného pás-
ma a vytvořit přečíslení.
 Atd.

Cvičení 4

Cvičení 5

Cíl
Útočná fáze: založení útoku pod časo-
prostorovým tlakem, součinnost v pře-
číslení při vedení útoku, řešení předfi-
nální a finální fáze v přečíslení
Obranná fáze: součinnost útočníků při 
vysokém presinku, řešení 2:1 v podčísle-
ní (střední pásmo), defenzivní součinnost 
v podčíslení.
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Jiří Kohout, trenér juniorského týmu FC Viktoria Plzeň

Juniorská liga  
očima trenérů
Krátce k organizaci Juniorské ligy. Soutěž je organizována pod hlavičkou 
Fotbalové asociace České republiky a letos ji hraje 20 klubů (16 zástupců 
nejvyšší soutěže + 4 týmy z FNL). Ze soutěže není možné sestoupit, jelikož 
Juniorská liga je jako jediná vyjmutá z klasické hierarchie soutěží hraných pod 
hlavičkou FAČR. Jedná se o soutěž, která je dotovaná finanční částkou z FAČR.

Juniorská liga je na začátku svého třetího roční-
ku, a tak se můžeme zamyslet nad úspěšností 
tohoto bezesporu revolučního projektu. Připo-

meňme si hlavní myšlenku, tak jak je prezentována 
na oficiálních stránkách JL, kde se uvádí, že smyslem 
její existence je dát prostor mladým hráčům a usnad-
nit jim tak přechod do „A“ týmů svých klubů. 

Soutěž vznikla před třemi roky, kdy se téměř 
všechny týmy 1. ligy a částečně 2. ligy vzdaly svých 
B-týmů a vznikly týmy nové tzv. U-21. Tento krok 
stále vyvolává širokou diskuzi napříč celým fotba-
lovým prostředím, zda jde o povedený počin ve vý-
chově mladého hráče či nikoliv.

Podnětem pro napsání tohoto příspěvku byla 
žádost předsedy redakční rady odborného časopisu 
Fotbal a trénink J. Votíka, o zpracování hodnocení 
juniorské ligy z pohledu trenérů majících zkuše-
nosti z koučování týmů v této soutěži. Proto jsem 
oslovil většinu hlavních trenérů, kteří v juniorské 
lize působí nebo působili, aby se spolupodíleli 
na hodnocení formou ankety. 

Trenéři odpovídali na čtyři otázky, v odpově-
dích prezentují pouze svoje osobní názory a ne-
lze je tedy považovat za oficiální postoje klubů, 
ve kterých pracují. 

V odborné veřejnosti nejčastěji dochází k ne-
ustálému srovnávání kvality utkání v soutěžích 
dospělých a juniorské lize, a proto jako první byla 
zformulována následující otázka. 

V jakých bodech vidíte výhodu juniorské ligy, 
tak jak byla (je) nastavena v porovnání se sou-
těžemi dospělých (ČFL, MSFL, divize)?

Za velkou výhodu považuje Vladimír Michal 
(trenér 1. FC Slovácko) možnost vyzkoušet na tři 
zápasy hráče cizí národnosti a to pouze se souhla-
sem jeho mateřského klubu a dodává: „V našem 
klubu jsme schopni uskutečnit podmínky pro pří-
chod hráče ze zahraničí (Bosna, Slovensko, Kosta-
rika, Nigérie, Rusko) a můžeme je tedy vyzkoušet 
ve výše zmíněných třech zápasech a teprve poté 

učinit rozhodnutí. Pro nás je toto pravidlo velmi pří-
nosné.“ Jeho slova potvrzuje i Kamil Papuga (tre-
nér FK Třince) a rovněž tak Petr Janoušek (bývalý 
trenér AC Sparty Praha), který má se zkoušením 
cizinců v zápasech juniorské ligy bohaté zkušenosti. 

Rozdílné názory panují v porovnání kvality jed-
notlivých zápasů, kdy týmy hrají v jiných sestavách 
domácí zápasy a venkovní, kdy je patrný rozdíl 
ve skóre a ne zřídka se objevují výsledky s mno-
habrankovými rozdíly. Obecně platí, že v zápasech 
Juniorské ligy padá mnohem více branek, zápasy 
se hrají na vítězství (zajímavostí je, že pouze sedm 
utkání v loňském ročníku 2013/14 skončilo 0:0, 
a to se odehrálo 840 soutěžních utkání! Ze stejné-
ho počtu zápasů (840) vstřelilo některé mužstvo 
v utkání pět a více gólů ve 43 zápasech. Poměrně 
často se utkávají nevyrovnaná mužstva a není nou-
ze o výsledky jako 7:0, 8:1 nebo dokonce 12:1. 
Potom je otázkou, co taková utkání přináší oběma 
týmům? Naopak mnoho zápasů má vysoké tempo 
hry (kondiční náročnost utkání), často je to však 
zapříčiněno ztrátami míče a „přeléváním“ hry z jed-
né strany hřiště na druhou. V soutěžích dospělých, 
především ve třetí lize, je fotbal rozdílný. Týmy 
lépe brání, často hrají vzadu na „nulu“. V sestavách 
působí většinou starší hráči, kteří ale mají své nej-
lepší roky za sebou. Herní pojetí je více silové, více 
taktičtější. Klíčová otázka stále zní: Co potřebuje 
mladý hráč? Radomír Korytář (trenér FC Baník 
Ostrava) vidí výhodu v zápasech Juniorské ligy 
pouze tehdy, když mezi sebou hrají soupeři z kvalit-
ních mládežnických základen, kde je pak zajištěna 
kvalitní konfrontace herního výkonu. Kamil Papuga 
vysvětluje, jak je složen jejich juniorský tým: „Pro 
náš druholigový klub je to možnost pravidelného 
zápasového zatížení s kvalitními soupeři, kdy je tým 
složen z nevytížených hráčů „A“ týmu a talentova-
ných mladých hráčů, kteří ale nehrají dorostenec-
kou ligu. Víceméně je to náhrada za kdysi základní 
vojenskou službu a působení v Duklách, kde se ale 
hrálo proti dospělým, což bylo pozitivnější.“ 

Jaroslav Hynek (trenér Dukly Praha) vnímá 
juniorskou ligu pozitivně, protože „dává prostor 
pro hráče, kteří potřebují (a to potřebuje většina, 
než zesílí) dokončit svůj vývoj, dotrénovat a přiro-
zeně dospět“ a shoduje se s Richardem Dostálkem 
(trenér Zbrojovky Brno), který dodává: „Po dobu 
co jsou hráči v juniorském týmu, tak mají mož-
nost kvalitně a často trénovat a potom dokázat, že 
mají na dospělý fotbal“. Roman Kučera (trenér 
Vysočiny Jihlava) přidává svůj pohled: „V Junior-
ské lize mají biologicky nezralí a průměrní hráči 
dostatečný prostor pro fotbalové dozrání. Jinak by 
končili po dorostenecké lize v divizích nebo kraj-
ských přeborech, kde chybí pravidelný tréninkový 
proces. Nejtalentovanější z Juniorské ligy už hrají 
1. a 2. ligu.“ Jistě se shodneme, že v podmínkách 
profesionálních klubů jsme schopni zajistit odpo-
vídající a pravidelný tréninkový proces. Jaroslav 
Hynek uvádí srovnání: „Kolik třetiligových týmů 
trénuje denně? A to mladí hráči potřebují každoden-
ní tréninkový proces. V těchto dospělých týmech je 
více hráčů za zenitem a ti již tolik trénovat nemusí, 
než mladí hráči na začátku své fotbalové kariéry.“ 
Vladimír Michal vidí výhodu v uzavření soutěže, 
kdy se herní styl nemusí přizpůsobovat okamžité-
mu výsledku. Michal Kolčava (bývalý trenér FK 
Teplice) však dodává: „Souhlasím s nesestupovou 
soutěží, kdy se hraje každý týden o výhru a ne o po-
stavení v tabulce, ale mělo by dojít ke sjednocení 
struktury, kdy dorostenecká liga U-19 je sestupová 
soutěž a v hierarchii by měla být pod juniorskou 
ligou. Otázce sestupu a postupu bude věnována 
další pasáž článku. Jaroslav Hynek ještě poukazuje 
na další výhodu a tou je určitá svoboda a volnost 
ve volbě herního projevu, který není (nemusí být) 
ovlivněn nebezpečím sestupu, „ať jdou hráči hrát 
a posouvat se hlavně ve hře a k tomu jim pomohou 
i starší hráči, kteří se v JL objevili. Pro mladé hráče 
je obrovská zkušenost zahrát si s Vorlem, Hnaníč-
kem, Winterem, Šírlem atd.“ A uzavírá svůj pohled: 
„Juniorská liga je parádní pro vytížení hráčů A-tý-

Následující příspěvek redakce časopisu Fotbal a trénink chápeme jako podnětný a inspirující. Případné reakce na toto,  
ve fotbalové veřejnosti poměrně často probírané téma, rádi přivítáme. Nebráníme se ani jejich zveřejnění.
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mu a kvalitní zkušenost pro mladé hráče.“ Faktem 
zůstává, že se zřízením Juniorské ligy a odlivem 
B-týmů z třetí ligy se snížila její kvalita. Zápasy 
ve třetí lize jsou jiné, než v Juniorské lize o tom 
není sporu.“ 

Petr Janoušek přidává zkušenosti ze Sparty 
Praha, která jako jedna z mála týmů měla kromě JL 
i svůj „B“ tým ve třetí fotbalové lize. Proto se zde 
pro hráče Juniorské ligy otevírala možnost sehrát 
o víkendu určitou porci minut v ČFL a v pondělí se 
zapojit do zápasů v Juniorské lize. Lze s určitostí 
říci, že tento model byl ve Spartě takto praktikován 
a podobně k juniorskému týmu přistupovali i v 1. 
FC Slovácko. V obou klubech byly ale upřednost-
ňovány „B“ týmy a těmto zápasům byla přiklá-
dána větší váha. Trenér dále dodává svůj pohled 
na zápasy proti týmu AC Sparta Praha: „Většina 
soupeřů, kteří proti nám hráli, bylo velmi kvalit-
ních, byli často posíleni o hráče z 1. týmu a pro 
naše mladé hráče (často věkem dorostence) to byla 
dobrá konfrontace a zkušenost, protože se setkávali 
s dospělejším fotbalem, na rozdíl od dorostenecké 
soutěže U-19.“

Přirozeně má Juniorská liga vliv jak na soutěže 
dospělých, tak i na soutěž dorostenecké ligy U-19. 
Řada klubů zařazuje svoje nejtalentovanější hráče 
„dorazového“ dorosteneckého ročníku do kategorie 
juniorek a tím se částečně snižuje věkový průměr 
týmů U-19 a logicky se tak mladší hráči zapojují 
do celostátní dorostenecké ligy. Zda je to dobře by 
mohli částečně odpovědět reprezentační trenéři, 
kteří mají přehled o hráčích (reprezentantech) hra-
jících 1. ligu dorostu a hrajících Juniorskou ligu. 

Shrnutí k 1. otázce – výhody JL:
ß pravidelný tréninkový proces
ß vyzkoušení cizinců pouze na pas
ß tempo hry (kondiční složka) 
ß nepodřízení způsobu hry výsledku zápasu

V první otázce se trenéři vyjadřovali k výhodám 
Juniorské ligy, pojďme si nastínit i určitá negativa, 
tak jak je trenéři vnímají a za dobu více než dvou 
let hodnotí.

V jakých bodech spatřuješ nevýhodu junior-
ské ligy (organizace, postupy, sestupy, hrací dny, 
počet týmů atd…)?

Prvotní myšlenka byla hrát zápasy Juniorské 
ligy na hlavních stadionech, což se až na některé 
výjimky nepodařilo. Zápasy se hrají na vedlejších 
hřištích mnohdy i mimo města, kde klub působí. 
Radomír Korytář doplňuje: „Nevhodný je vysoký 
počet týmů. Juniorskou ligu by měli hrát jen prvoli-
gové kluby. V této lize mi chybí atmosféra utkání, 
zápas nevidí téměř žádní diváci. Většina týmů hraje 
utkání na vesnicích, to přece není vhodné a pak to 
ztrácí na vážnosti soutěže.“ 

Dalším samostatným bodem je hrací den zápasů, 
což je téměř vždy pondělí. I to nepřímo souvisí s di-
váckou kulisou při zápasech, je velmi nereálné, aby 
někdo přišel na zápas juniorů v pondělí ve 14:00. 
Mistrovské zápasy patří do víkendu. Vladimír Mi-
chal přidává svoje postřehy: „V zápasech vidím 
velké výkonnostní rozdíly mezi týmy. V některých 
utkáních je zřetelný rozdíl mezi týmy, které ještě 
mají B-tým v MSFL, ČFL nebo divizi a týmy, pro 
které je juniorská liga za „áčkem“ hned na druhém 
místě. Dalším bodem je dle mého názoru cestování, 
bylo by vhodné rozdělit první část soutěže na čes-
kou a moravskou a na jaře spojit lepší a horší týmy 
k sobě a hrát celorepublikově.“ Petr Janoušek zmi-
ňuje další úskalí týkající se absence hráčů ve škole 
(většina hráčů, kteří jsou věkově po dorostu, ještě 
nemají dokončené středoškolské vzdělání): „ Vzhle-
dem ke zkušenostem z Juniorské ligy s mladými 
hráči je patrná velká absence ve studiu. Školní pro-
blémy se promítají i do výkonnosti na hřišti. Tím 
jak je nastavena soutěž Juniorů dává tak klubům 
„volnost“ jak s týmem naložit. Jsou kluby, kteří 

zařazují do Juniorky talentované hráče, ale existují 
i kluby, kteří soutěž hrají s „odloženými (kdo zbyl)“ 
hráči s cílem splnit povinnost a následně čerpat 
dotace. Postup a sestup by vnesl do soutěže větší 
rivalitu, ale otevírá řadu otázek: co se sestupujícím, 
kdo postoupí atd.“ 

Richard Dostálek vidí hlavní nevýhodu v počtu 
účastníků: „ Ať je Juniorská liga o stejném počtu 
účastníků jako Synot liga, současná podoba je díky 
počtu týmů nevhodná. Zcela by stačilo 16 účastní-
ků.“ Kamil Papuga nabízí pohled trenéra týmu, 
který hraje druhou ligu, ale jeho postřehy se té-
měř neliší: „Zodpovědnost za dosažení nejlepšího 
výsledku není na takové úrovni, jak by měla být. 
Hrací den pondělí to je katastrofální den, jak z hle-
diska týdenního tréninkového cyklu, tak ohledně 
studijních povinností hráčů. Juniorská liga by se 
měla hrát v neděli po 1. lize. Propagace zápasu je 
na nízké úrovni. Všechna utkání by se měla hrát 
povinně na hlavních stadiónech. Drží se toho pouze 
Brno, Dukla, Třinec. Dále větší prostor věnovat 
medializaci (Dohráno – alespoň výsledky a sestřih 
z vybraného utkání).“ Nutno říci, že se spuštěním 
projektu Juniorské ligy byly i pokusy o přímé pře-
nosy (na ČT-sport) vybraných utkání. Bohužel se 
tyto zápasy setkaly s minimálním zájmem diváků, 
a proto se od toho upustilo. Michal Kolčava rea-
guje na počet týmů, a pokud by byl zachován nebo 
se zvyšoval, bylo by vhodné týmy rozdělit na dvě 
skupiny. 

Jaroslav Hynek má i přes výše uvedené ná-
zory pozitivní náhled: „Systém vyhovuje, bez 
sestupů bez postupů (klid mladého hráče na hru, 
práci a koncentraci na progres do A-týmu v důle-
žitém období jeho kariéry, když to teď nechytne, 
ať jde cestou školy, práce, nižší úrovně). Hrací dny 
(pondělí) také vyhovují, často zmiňovaná absence 
ve škole (a já také u toho měl prst nahoře) není pro-
blém. Program mají sice hráči náročný, ale sleduji 
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to pozorně a vše lze zvládnout. Pro mě je zvlád-
nutí tohoto režimu zkouška charakteru, odolnosti, 
komunikace a pracovitosti. Talent + charakter.“ 
Roman Kučera má podobný názor jako většina 
trenérů a to, že by soutěž měla kopírovat Synot ligu. 
Dále doplňuje svoje postřehy: „V soutěži, která je 
v hierarchii pod Juniorskou ligou se hraje na postup 
a sestup, proto zde hrozí, že nejtalentovanější hrá-
či zůstanou v kategorii U-19. Samozřejmě záleží 
na přístupu trenéra, klubu, v praxi nejtalentovanější 
dorostenci jsou v dorostenecké lize a ne v Juniorské 
lize. V klubech se nedaří propojit juniorský fotbal 
s dospělým fotbalem. Nešťastný je pondělní hrací 
den pro studenty (maturanty). Ideální hrát druhý 
den po A-týmu. Při pondělním termínu platí ne-
soulad s týdenním tréninkovým cyklem 1. týmu.“ 

Shrnutí ke 2. otázce – nevýhody JL:
ß vysoký počet týmů
ß hřiště (absence hlavních stadionů)
ß hrací den (atmosféra zápasů – bez diváků)
ß výkonnostní rozdíly (týmy doma x venku, jiné 

složení, divoké výsledky), odlišný postoj klubů
ß nejednota při zařazování hráčů do kategorií 

U‑19 x U‑21

Další otázka, která sou-
visí s určitým srovnáním 
Juniorské ligy a soutěží do-
spělých, se týká problema-
tiky přechodu z dorostenec-
ké kategorie do seniorské.

Jaký  je  tvůj  názor 
na přechod hráče z doros-
tu do seniorské kategorie, 
co  je  podle  tvého  názoru 
výhodnější – juniorská liga 
nebo soutěže dospělých?

Tady bychom měli odlišit 
dvě roviny problémů. Prvou 
jsou hráči, kteří jsou talento-
vaní a výrazně se prosazují 
v soutěžích dospělých. Takový 
hráč projde juniorskou soutěží 
pouze krátkou dobu a hned je 
schopen se zapojit do 2. ligy, 
v některých případech i do 1. 
ligy, vždy záleží na pohledu 
klubu a možnostech zapojení 
mladých hráčů. Druhá rovina se 
týká mnohem početnější skupiny hráčů, kteří ještě 
z různých důvodů nejsou schopni hrát 1. nebo 2. 
ligu. Kamil Papuga přidává svoji zkušenost: „Vý-
hodnější je v každém případě hrát soutěž dospělých, 
ale na tu většina vycházejících dorostenců nemá 
a chodí hrát krajské přebory a 1. A třídy, kde po půl 
roce končí jejich šance hrát vyšší soutěže. Pro náš 
klub je výhodnější Juniorská liga, kde během prv-
ního roku po odchodu z kategorie dorostu máme 
hráče v kvalitním tréninkovém procesu a během 
sezony zjistíme, jestli hráč má na to se zapojit ale-
spoň do přípravy a hrát vyšší soutěž než je divize. 
Richard Dostálek se vrací k nejtalentovanějším 
hráčům, kteří by měli Juniorskou ligu přeskočit 
a zapojit se v dospělém fotbale minimálně na úrovni 
3. ligy. To samé nepřímo potvrzuje i Michal Kolča-
va: „Top talentovaní hráči „prolítnou“ Juniorskou 
ligou rychle nebo do ní nahlédnou v dřívějším věku. 
Spíše bych výhody U-21 viděl jako delší možnost se 
projevit a lépe trénovat v ligovém klubu pro hráče, 
kteří mají pozvolný výkonnostní vývoj. Výhodou 

dospělého fotbalu je konfrontace se zkušenějšími, 
vyspělejšími hráči. Silovější pojetí fotbalu a ur-
čitě více taktiky. Naopak v Juniorské lize vidím 
mnohem větší kondiční požadavky na hráče, než 
kdyby hráli např. ČFL. Hráči z U-21 by měli smě-
řovat do ČFL či 2. ligy, ne níže. Taktickou vyspělost 
a vyzrálost získávají někteří hráči při trénincích 
s A-týmem. Navíc dnes nastupuje za U-21 hodně 
starších hráčů, takže i zde se setkávají se zkušenými 
staršími hráči. 

Zajímavý pohled na tuto otázku nabízí Radomír 
Korytář, který současně působí i u ligového týmu 
FC Baník Ostrava: „Z počátku hráči v přechodu 
do mužské kategorie mají problém v rychlosti hry, 
v soubojích 1:1 v obranné fázi, v rychlém rozho-
dování pod tlakem atd. Na rychlou adaptaci bych 
já doporučoval dospělou soutěž MSFL, divizi. Má 
zkušenost pramení z toho, že působím v A-týmu 
a zároveň mám na starosti i hráče z juniorky a mu-
sím říci, že co se týká rychlosti hry a rychlosti roz-
hodování je opravdu velký rozdíl mezi hráči A-týmu 
a juniorky. V juniorské soutěži na některé herní 
situace mají hráči čas.“

jde podpořit týmy do 3. ligy a divize – a zkusí delší 
cestu. To je pro mě základ. Pokud má nějaký klub 
extrémně úspěšnou výchovu, tak je přirozené, že 
se v A-týmu neprosadí všichni. Jdou cestou kvalit-
nější selekce. Z pěti talentovaných hráčů v ročníku 
nechají 2 a další dají do jiného prvoligového, dru-
holigového klubu, hledají jim co nejvyšší soutěž. 
Málokdy je to třetí liga (v současném stavu kvality) 
– pokud silně zvládne U-21, je v tréninku A-týmu 
a má perspektivu, tak se hledá 2. liga. Kolik je ta-
kových klubů? Mělo by se to tedy řešit dle potřeb 
TOP klubů? Ti své talenty chtějí dávat do 3.ligy 
nebo divize? Odpovězte si sami. Výsledek by pro 
každý klub měl být, kolik mám odchovanců v A-
týmu a jak je složena a doplňována reprezentace 
U-21 + A, jak se herně prezentuje hráč, tak katego-
rie. Jací hráči hrají ve výběru reprezentace U-21? 
Ti co hrají 1. a 2. ligu. Přesun hráče mimo klub 
do třetí ligy je často, ne vždy, cesta do nežádoucích 
prvků výchovy mladého hráče pro vrcholový fotbal. 
Starejme se o to, aby se s hráči do 23 let pracovalo 
maximálně efektivně v kádrech A-týmu, největší 
talenty tam dejme, podporujme a prosazujme.“

Petr Janoušek navrhuje 
určitý model, který by Juni-
orskou ligu v očích fotbalové 
veřejnosti více zpopularizoval. 
Nastavit Juniorskou ligu tak, 
aby splňovala podmínku sou-
těže nejtalentovanější mládeže. 
A udělat ji jako vrchol mlá-
dežnických soutěží (Top sou-
těž před vstupem do dospělé 
kategorie), dále přidává svůj 
osobní pohled: „ Současná JL 
není svým charakterem od-
povídající pro přípravu hráčů 
do 1.a 2.ligy.“ A přidává vy-
světlení: „ V Juniorské lize 
je neodpovídající soubojové 
chování, rozdílná taktika 
mezi dospělými a dorosten-
ci. Hráči nemají zkušenosti 
s psychickým tlakem, kdy 
se hraje na výsledek. ČFL 
(MSFL) je pro hráče, kteří 
nadstandardně zvládnou Ju-
niorskou ligu a je to dobrá 
příprava na profesionální 

soutěže. Výjimky samozřejmě platí.“
Petr Janota z FK Příbram shrnul svůj pohled 

na Juniorskou ligu následovně: „Pokud budou od-
díly upřednostňovat U19, kde se hraje o „body“ 
a sestupuje se, před Juniorkou, nemá Juniorská liga 
význam a je lepší, aby byla zrušena a do soutěží 
opět implantovány B-týmy. 

Shrnutí k 3. otázce:
Není jasně zřejmý či daný úspěšný model pře‑

chodu hráče do seniorského fotbalu. Jsou hráči, 
kteří zvládnou po dorostu (nebo krátce po junior-
ce) odejít do druhé ligy nebo se začlenit do kádru 
první ligy. Mnohem větší procento však potřebuje 
k přechodu juniorský tým, kde má možnost dozrát 
a poté odejít do kategorie dospělých. Nejednotná je 
též odpověď na soutěž, jakou má juniorský tým hrát.

Závěrečná otázka vychází ze zkušeností trenérů 
a předložení určitých doporučení. 

Kdybys mohl změnit cokoli na Juniorské lize, 
co by to bylo?

Jasný názor má Roman Kučera: „Při zachování 
stávajícího systému Juniorské ligy je nutné kon-
statovat, že se projekt nezdařil a musíme se vrátit 
k modelu s B-týmy v 3. lize a divizi. Soutěže dospě-
lých byly školou života pro mladé hráče.“ 

V širším kontextu se nad problémem zamýš-
lí Jaroslav Hynek a přidává konkrétní případy: 
„Různé hráče postihují různé osudy a různé soutěže 
jim pomáhají nebo je zatracují. Příklad první – Vla-
do Labant, odešel ve 20 letech z U-21 Žiliny, hrál 
1. A třídu a dostal se až do reprezentace a zahraničí. 
Příklad druhý – Vojtěch Štěpán, který odešel z Olo-
mouce do 3. ligy v Letohradu, hrál ji dlouho a nyní 
hraje úspěšně 1. ligu. Záleží, co po Juniorské lize 
chceme? Záleží, čím chceme mladé hráče formo-
vat? Cílem každého klubu by mělo být – pracovat 
pro lepší klub – pracovat pro reprezentaci – a aby 
k tomu dospěl, tak každému hráči hledat optimum – 
pracovat s jeho prahovostí! Hráči juniorky (již hráči 
U-19) by se měli snažit dostat co nejdříve do A-tý-
mu (do 2–3let maximálně), komu se to nepodaří, ať 
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Jaroslav Hynek by Juniorskou soutěž ještě více 
prezentoval a podporoval. Samostatnou kapitolou je 
sázení na mládežnické soutěže, na zápasy  Juniorské 
ligy je možné sázet u jistých sázkových kanceláří, 
což by mělo být zakázané a pokračuje: „Dal bych 
jako povinnost pro A-tým mít jednoho hráče do 21 
let v Synot lize v základu, celé utkání a nebo jej 
po určitém počtu minut prostřídat. Něco podobného 
zavedli i v naší hokejové extralize. Dále bych ne-
snižoval věkovou hranici na 20 let. Jako povinnost 
by se měly zápasy Juniorské ligy hrát na hlavním 
stadionu, což bylo v původním záměru při tvor-
bě nové soutěže, ale od čeho téměř všechny kluby 
upustily. Tato slova podporuje i Radomír Korytář, 
který rovněž vidí nedostatek v hřištích, na kterých 
je Juniorská liga hrána. 

Michal Kolčava vidí prostor v těchto bodech: 
„Změnil bych věkové omezení hráčů (např. mohou 
hrát hráči do 23 let, starší pouze dva). Nenařizoval 
bych pondělí jako hrací den, pouze bych dal dopo-
ručení, vždy by to bylo na dohodě klubů. Pokud 
by se nedohodly, poté by musely hrát v pondělí 
(většina zápasů Synot ligy se teď odehraje v sobotu, 
proč nehrát v neděli?) stejně se hodně týmů neohlí-
ží na A-tým a navíc by mikrocykly A-týmu, U-21 
a U-19 byly podobné. Hlavně bych sjednotil struk-
tury soutěží (U-19 sestupová, U-21 nesestupová, to 
nedává smysl). Ze všeho nejdůležitější (a proto jsou 
takové rozdíly v týmech U-21) je jak k této soutěži 
přistupují jednotlivé kluby, co si od týmu sportovně 
slibuje daný klub. Proto bych více zpřísnil a omezil 
věkové působení v Juniorské lize. Strukturu soutěží 
zmiňuje ve svých doporučeních i Petr Janoušek: 
„Zařaďme Juniorskou ligu jako nejvyšší soutěž mlá-

deže. Dále omezit počet starších hráčů na maximál-
ně tři starší 21 let. Soutěž doplnit o postup a sestup 
(myšleno jako celorepubliková soutěž, dvoustup-
ňová, rozdílná výše odměňování za udržení vyšší 
soutěže). Změna hracího dne dle nejvyšší klubové 
soutěže na den následující (možnost nástupu mla-
dých talentů, kteří nenastoupili za seniory a splňují 
podmínky Juniorské ligy).“ Změnu hracího dne by 
provedl Richard Dostálek, který navrhuje pátek ve-
čer. Dále by Juniorskou ligu více propagoval a po-
pularizoval a stejně tak se shoduje s většinou trenérů 
na snížení počtu klubů, kteří ji hrají. 

Vladimír Michal by pouze upravil věkovou hra-
nici a to na 23 let a doplňuje: „Pokud v Juniorské lize 
nastupují třicetiletí hráči, pak zcela pozbývá smysl.“ 
Na druhou stranu pokud hrají s mladými hráči jeden 
či dva starší, tak se od nich mohou řadě věcí přiučit 
a mladí vedle nich fotbalově „rostou“. Znovu bude 
záležet na přístupu těchto hráčů: zda půjdou utkání 
pouze odehrát, a nebo zápas vezmou mimo jiné i jako 
možnost pomoci mladým hráčům na hřišti. 

Roman Kučera se zamýšlí nad celou strukturou 
soutěží: „Musí přijít reorganizace soutěží celého 
fotbalu, sportovní pohled musí zvítězit nad fotba-
lovou politikou. Radikální varianta je zrušit 2. a 3. 
ligu dospělých. Soutěže FAČR by byly strukturo-
vány následovně: 1. Synot liga, pod ní ČNL a MNL  
Juniorská liga by kopírovala pouze 1. Synot ligu, 
hrací den by byl druhý den po Synot lize. Juniorská 
liga ročníkově do 20 roků a bude brána jako vrchol 
mládeže. Zajistit návaznost na dorostenecký fotbal 
(konfrontace českého a moravského fotbalu). Vari-
anta druhá, zrušit Juniorskou ligu, zařadit B týmy 
do soutěží FAČR.“ 

Shrnutí ke 4. otázce  
– doporučení ke změnám:
ß změnit hrací den (neurčovat) 
ß změnit věkové omezení (snížit počet starších 

hráčů 2–3) 
ß sjednotit sestupovost × nesestupovost 

(vzhledem k U‑19) – zařadit Juniorku jako vrchol 
mládeže 

ß zvýšit kredit soutěže (média, propagace, stadiony)

Závěr
Juniorská liga nabízí řadu otazníků k diskuzi 

a námětů na její zlepšení. Nelze s určitostí říci, jaký 
model je ideální pro rozvoj hráče. Každopádně 
více hráčů odchází z Juniorské ligy na zkušenou 
do 2. ligy (3. ligy) a poté se vrací do ligového kádru, 
ale jsou i případy hráčů, kteří strávili určitý čas v Ju-
niorské lize a aktivně se zapojili do zápasů 1. ligy 
(Zmrhal, Hrubý, Vávra, Holzer). Juniorská liga má 
před sebou svůj třetí ročník, po kterém by se měl 
tento projekt vyhodnotit, zvážit zda je v současné 
podobě přínosný či nikoliv a případně jej korigovat. 
Nabízí se určitá úprava nastavení JL nebo začlenění 
juniorských týmů do civilních soutěží, tak jako tomu 
bylo před třemi lety. Nejdůležitějším pohledem 
na samotnou organizaci Juniorek je názor vedení 
jednotlivých klubů, které by se mělo spolupodílet 
na vytváření a nastavení Juniorské ligy. Stejně tak 
záleží na postoji jednotlivých klubů, kam svoji Juni-
orku v hierarchii zařadí a jak k ní přistupuje.

V tomto článku je nabídnut pohled trenérů, kteří 
si našli čas na odpovědi a z nich je zřejmé, že vůbec 
nelze hovořit o jednotném názoru. Všem trenérům, 
kteří aktivně přispěli, děkuji.
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Střednědobá údržba zahrnuje provzdušnění hřiště s přídavným zařízením na uvolnění granulátu, jeho čištění a to společně s trávníkem 
pomocí přídavného rotačního kartáče. Součástí je také překartáčování hrací plochy příčným kartáčem s odsáváním nečistot. 

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

Ve dnech 28. 7. až 30. 7. 2014 uspořádala organizace německých  
fotbalových trenérů (BDFL) v Mannheimu svůj tradiční mezinárodní 
trenérský kongres, jehož se zúčastnilo více jak 1200 trenérů 
nejen z Německa, ale i ze 30 dalších zemí.

BANKA INFORMACÍ 
PRO FOTBALOVÉ TRENÉRY

Z obsahového hlediska byla hlavní pozornost 
tentokráte zaměřena na analýzu Mistrovství 
světa v Brazílii, i když  pořadatelé nabídli 

i jiná témata, a to nejen z oblasti teorie, ale zejména 
řadu praktických ukázek.

Součástí tohoto kongresu je vždy i bohatá pre-
zentace firem, jež nabízejí své produkty, které jsou 
nezbytné  pro  fotbal  (oblečení,  obutí,  trenérské 
pomůcky všech možných druhů, medicínské pro-

středky, potravinové doplňky, knihy, softwarové 
programy atd.).

Nás tentokráte zaujala více než jindy prezen-
tace firmy easy2coach, která nabízí softwarové 
produkty pro trenéry všech licencí skutečně na nej-
vyšší úrovni, s tím, že jedním z rysů této firmy je 
permanentní inovace všech nabízených produktů.

Přítomnost na základě kontaktů s kluby z celého 
světa předkládá trenérům rozsáhlé informace pro 

trénink, vedení utkání a celkovou organizaci tre-
nérské práce (kromě jiného více než 1500 cvičení 
pro tréninkový proces).

V tomto bohatém programu najdou své zdroje 
informací nejen trenéři profesionálního fotbalu, ale 
i ti, kteří pracují na nižších fotbalových úrovních. 
Jako  ukázku  jsme  pro  dnešní  vydání  připravili 
příklady několika cvičení, které firemní portfolio 
nabízí, od nejjednodušších ke složitějším.

Cvičení 1 Cvičení 2

Cvičení 1
TÉMA:
■	 přihrávky	ve	trojicích
ORGANIZACE
■	 3	hráči,	3	mety,	1	míč
POSTUP
■	 dle	vyobrazení	a	pořadí	přihrávek
VARIANTY
■	 změna	pozic	hráčů

Cvičení 2
TÉMA:
■	 přihrávky	se	změnou	místa
ORGANIZACE
■	 8	hráčů,	4	mety,	1	míč
POSTUP
■	 dle	vyobrazení	a	pořadí	přihrávek
VARIANTY
■	 změna	pozic	hráčů,	zrychlení	přihrávek	atd.

Pohyb bez míče
Přihrávka

Vedení míče

Střelba

Legenda
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Cvičení 3
TÉMA
■	 přihrávky,	změna	místa,	
vedení	míče,	střelba

ORGANIZACE
■	 14	hráčů,	1	brankář,	mety,	branka
POSTUP
■	 2	skupiny	hráčů	ve	vymezených	
čtvercích,	ve	čtverci	po	5	hráčích

■	 začíná	první	skupina,	přihrávky		
dle	pořadí,	poslední	přihrávka	
do	2.	skupiny	

■	 poslední	přihrávka	z	druhé	
skupiny	na	hráče	č.	12

■	 13.	přihrávka	na	hráče	A,	který	
vede	míč	a	přihrává	na	hráče	B

■	 hráč	B	vrací		hráči	A,	který	střílí	
z	hranice	pokutového	území

■	 další	postupy	dle	vyobrazení
VARIANTY
■	 zkracování,	prodlužování	
vzdáleností

■	 zrychlení	série	přihrávek
■	 změna	pozic	hráčů	
■	 zařazení	bránícího	hráče	atd.

Cvičení 3

Pohyb bez míče
Přihrávka

Vedení míče

Střelba

Legenda
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Cvičení 4 Cvičení 5

Cvičení 6

Zpracováno dle zahraničních materiálů

Závěry
Několik výše vybraných a naznačených příkladů  tréninkové praxe 

uvedené firmy nemůže více než jen naznačit velké možnosti, které její 
programy nabízejí. Pro zvídavé trenéry jen stačí nastartovat: 

www.easy2coach.net

Cvičení 4
TÉMA
■	 přihrávky,	změna	míst,	
souboj,	střelba

ORGANIZACE
■	 4	spoluhráči,	1	bránící	hráč
■	minihřiště	20	x	10	m,	minibranka
POSTUP
■	 hráč	A	přihrává	na	nabíhajícího	hráče	B
■	B	na	C,	C	na	nabíhajícího	A,	A	na	nabíhajícího	D,	D	na	nabíhajícího	A
■	A	střílí
■	 oponent	E	brání	dle	nákresu
VARIANTY
■	 změna	pozic	hráčů
■	 zrychlování	přihrávek	a	nabíhání
■	 větší	branka,	brankař	atd.

Cvičení 5
TÉMA
■	minihra	2	versus	2,	dva	nahrávači,	dva	brankaři
ORGANIZACE
■	miniplocha	rozdělena	na	5	zón,	každý	hráč	hraje	ve	své	zóně
POSTUP
■	 začíná	hráč	A	na	B,	jež	je	bráněn	obráncem	B
■	B	na	nahrávače	D,	který	přihrává	zpět	na	nabíhající	B,	
■	B	vedení	míče,	souboj	s	obráncem	A,	
přihrávka	na	nabíhajícího	spoluhráče	A

■	A	střílí	na	branku
VARIANTY
■	 zvětšení,	zmenšení	minihřiště
■	 změna	pozic	hráčů
■	 důraz	na	plynulost,	přesnost	atd.

Cvičení 6
TÉMA
■	minihra	4	versus	4,	dva	brankaři
ORGANIZACE
■	 plocha	rozdělena	dle	nákresu	na	tři	zóny
■	 v	každé	zóně	4	versus	4
POSTUP
■	 hra	začíná	uprostřed,	tým	v	držení	míče	po	4	přihrávkách	přihrává	do	jedné
■	 z	dalších	zón	před	brankami,	znovu	4	versus	4	a	zakončení
VARIANTY
■	 změna	velikosti	zón
■	 zvýšení,	snížení	počtu	přihrávek
■	 změna	týmů	v	zónách	atd.

Pohyb bez míče
Přihrávka

Vedení míče

Střelba

Legenda
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Podle FIFA spočívala základní filozofie drtivé 
většiny týmů v prezentaci aktivního/útočného 
pojetí tzn. skórovat a následně vyhrát utkání. 
Jedná se o velkou změnu vůči minulým MS resp. 
ME, kdy se řada týmů prezentovala dominantně 
defenzivním/pasivním způsobem, s cílem zví-
tězit nebo uhrát výhodný nerozhodný výsledek. 
Výsledkem aktivního přístupu bylo 171 vstřele-
ných branek, což znamená impozantní průměr 
2,67 gólů na utkání. Podobných hodnot bylo 
dosaženo na MS ve Francii 1998. Významným 
znakem MS 2014 byla zvýšená konkurence-
schopnost zemí např. Kostarika a Alžírsko s vy-
spělými fotbalovými státy. Současně je nutné 
zdůraznit další atribut MS 2014, že o výsledku 
utkání bylo velmi často rozhodováno ve druhé 
části utkání (v posledních 30 min. bylo vstřeleno 
82 gólů, z toho 33 gólů mezi 61. a 75. min. a 41 
gólů mezi 76. a 90. min.), které bylo odehráno 

a dohráváno ve velmi vysokém tempu. V dalším 
textu pojednáme o jednotlivých charakteristikách 
(Obrázek 1), které vytvářejí základní vývojový 
rámec, formující možnou budoucnost fotbalu. 

Zachování formace (formace 
v základním rozestavení)

Mužstva na MS prokazovala vysoký stupeň 
organizace a udržení jednotlivých formací. Nic-
méně, docházelo k flexibilní, ale vyvážené změ-
ně herního rozestavení (rotaci hráčů) na základě 
univerzálnosti hráčů na jednotlivých hráčských 
funkcích při zachování maximálního tempa hry. 

U týmů Chile, Nizozemí, Uruguaye, Mexi-
ka a Kostariky nastupovala obranná formace se 
třemi obránci, nicméně stále převažuje u větši-
ny  týmů čtyřčlenná obranná formace. Co se týče 
individuálních dovedností, hráči obranné řady 
opakovaně prokazovali efektivní činnost v osob-

ních soubojích 1:1. Při zakládání útoku s obran-
nou formací výrazně kooperoval vždy pouze 
jeden záložník ze středové formace, docházelo 
tak k vytvoření trojúhelníku mezi dvěma stopery 
a tímto defenzivním záložníkem (štítem), a to jak 
v útočné, tak také v obranné fázi hry. U tohoto 
formátu tzn. při zakládání útoku, byl pravý a levý 
stoper od sebe cca 35–40 m. A právě tímto vý-
chozím postavením umožnili do tohoto volného 
prostoru seběhnutí jednoho hráče ze záložní řady, 
např. Schweinsteiger, což byl způsob, jak zahájit 
postupný útok bez vysokého rizika ztráty míče. 
Současně docházelo (při čtyřčlenné obranné for-
maci), k tzv. vysokému postavení levého a pra-
vého krajního obránce, kteří při efektivní spolu-
práci s krajním záložníkem dosahovali prostorů 
mezi záložní a obrannou řadou soupeře (útočné 
postavení krajních obránců). Byly tak vytvořeny 
vhodné podmínky pro vedení útoku prostřednic-
tvím širokého herního pole, které se velmi obtíž-
ně účinně brání a vytváří větší počet alternativ/
voleb/možností jak herní situace úspěšně vyřešit. 
Oproti MS v roce 2010 se jedná o jednoznač-
nou změnu v konceptu vyspělých týmů, proto-
že na tomto mistrovství se při zakládání útoku 
k pravému a levému stoperovi stahovali vždy dva 
hráči ze středové formace.

Vedení útoku se tak vyznačovalo kombinací 
po zemi. Využívání dlouhých přihrávek od hráčů 
obranné formace, např. na 30–40 m, kdy dochází 
k jednoduchému překonání záložní řady, bylo vy-
užíváno velmi sporadicky, protože se jedná o na-
hodilou činnost/spolupráci, která postrádá smys-
luplnost a jeví se jako neefektivní. I na tomto MS 
se potvrdila nezastupitelná role tzv. rozdílových/
inteligentních hráčů, kteří svou usilovnou koope-
rací se spoluhráči dokážou výsledkově rozhod-
nout utkání na základě vysokého/maximálního 
individuálního standardu např. Neymar (Brazí-
lie), Messi (Argentina), Robben (Nizozemsko), 
Kroos (Německo) a Rodríguez (Kolumbie).

Hodnocení významných charakteristik 
MS  2014  v  Bra z í l i i

Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D

V rámci 20. výročí UČFT vystoupil s hodnocením MS 2014 
v Brazílii předseda Technické komise FIFA, bývalý 
pedagog a kouč Gérard Houllier. Příspěvek se týkal 
nejen statistického popisu MS, ale i transferu poznatků 
a trendů do tréninkového procesu. Po přednášce Gérarda 
Houlliera se k hodnocení MS 2014 připojila expertní 
skupina ve složení Dušan Fitzel – sportovní ředitel FAČR 
a manažer reprezentace, Verner Lička – předseda UČFT, 
Jaroslav Hřebík – sportovní ředitel AC Sparta Praha 
a Pavel Vrba – reprezentační trenér „A“ mužstva.

Obr. č. 1

Gerard Houllier
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Většina týmů se na úvod utkání (prvních 15 
min.) prezentovala vysokým presinkem, čímž při-
spěla obě mužstva ke svižnému tempu hry, tzn. 
časté střídání přechodových fází, které byly vede-
ny velmi často na max. čtyři přihrávky. Hráči tak 
byli nuceni opakovaně překonávat poměrně velké 
vzdálenosti ve vysokých rychlostech/intenzitách 
v podmínkách nedostatečného metabolického 
zotavení. Druhých 15 min. utkání se většinou při 
ztrátě míče obě mužstva uchýlila ke střednímu 
(centrálnímu) presinku. V této fázi se vždy jeden 
ze dvou útočníků vracel vypomáhat středové for-
maci, navíc krajní středový hráči/záložníci se při 
držení míče soupeře stahovali do středu hřiště. 
Tímto byla centrální část/střední osa hřiště té-
měř neprostupná. Z tohoto důvodu bylo efektivní 
ve vyšší frekvenci používat diagonální přihrávky, 
které se ovšem liší od neefektivních dlouhých při-
hrávek na jednoho obsazeného útočníka, který je 
navíc zdvojován. Výhoda diagonálních přihrávek 
spočívá v tom, že jsou směřovány do „volných“ 
krajních prostor (krajní záložníci soupeře jsou sta-
ženi na střed hřiště) na nabíhajícího spoluhráče, 
který tento náběh realizuje ve sprintu. Tímto způ-
sobem bylo vstřeleno 37 gólů.

V první části MS se prokázalo, že první vstře-
lený gól nebyl zárukou konečného vítězství. 
Znamená to, že mužstva, která prohrávala, byla 
nakonec v utkání úspěšnější.

Přechodová fáze
Kvalita a rychlost realizace přechodové fáze byla 

klíčem k úspěchu v utkání. Technická komise popi-
suje tři způsoby řešení herní situace v přechodové 
fázi, v momentě, když tým získá míč od soupeře:
� Individuální průnik hráče s míčem. 
� Útočná kombinace dvou až tří hráčů směrem 

k soupeřově brance. 
� Diagonální přihrávky za obrannou řadu soupeře. 

Významných znakem MS u většiny týmů bylo, že 
využívají rychlé protiútoky jako součást herní strate-
gie. Nakonec 34 gólů bylo vstřeleno z rychlého pře-
chodu z obranné do útočné fáze. Zajímavým faktem 
je, že 1/3 utkání vyhrála mužstva s menším časovým 
podílem v kritériu držení míče, právě prostřednic-
tvím úspěšně zrealizované rychlé přechodové fáze.

Hráčská funkce – útočníci
Úspěšné týmy se vyznačovaly vysokou kvali-

tou jednotlivců tvořící útočnou formaci (Messi, 
Rodríguez, Müller, Sánchez, Benzema, Musa). 
Základem byla jejich nadstandardní individuální 
herní dovednost. Navíc, tyto vlastnosti získávali 
vyšší kvalitu prostřednictvím spolupráce (útočné 
kombinace) s dalšími spoluhráči. Celkem vstřelila 
útočná formace více než 50 % gólů MS.

Obecně existují dva typy útočníků:
� Osamocení útočníci, kteří zůstávají hluboko 

na polovině soupeře (za úrovní nebo na úrovni 
obranné formace soupeře). Po ztrátě míče/při 
středním a defenzivním presinku se stahují 
do středové formace (Fred, Giroud, Klose).

� Útočníci s vysokým akčním rádiem. Tito hráči 
jsou často jak v linii s obrannou formací sou-
peře, tak středovou formací. Pohybem hleda-
jí volné meziprostory/kapsy mezi formacemi 
soupeře a stávají se spojkami mezi vlastními 
řadami. Nastávají tak vhodné podmínky pro 
vznik dalších alternativ řešení herních situací, 

a to jak středem hřiště, tak v křídelním prosto-
ru. Tito hráči se vyznačují vysokou úspěšností 
realizovat osobní souboje 1:1 (Neymar, Ben-
zema, Messi, Rodríguez, Sánchez).

Držení míče
Jedním z hlavních kritérií úspěchu na MS 2010 

v Jižní Africe bylo držení míče. Přesto na MS 2014, 
ve 21 utkání mužstva, která měla menší % držení 
míče, nakonec dovedla utkání do vítězného konce. 
Příčinou byly rychlé a efektivní přechodové fáze. 
Nicméně se u mužstev projevovala snaha domino-
vat v držení míče. Toto držení míče se vyznačovalo 
přenášením hry, jedním nebo dvěma dotyky u každé-
ho hráče, který se účastnil útočné kombinace, rotací 
hráčů. Vyjmenované znaky je možné uplatnit, pokud 
hráči „čtou hru“, anticipují/předjímají vývoj herní 
situace. Toto se děje prostřednictvím správného tak-
tického rozhodování „co dělat a dělat to“ na základě 
specifických znalostí, které získali mnohaletou herní 
praxí. Po každé ztrátě míče vyspělá mužstva okamžitě 
organizovala obranný blok, složený z jednotlivých 
formací a podle místa ztráty míče mužstva používala 
aktivní, střední nebo defenzivní presink/napadání.

Standardní situace 
Z celkového pohledu realizace standardních situací 

nepřinesla efektivitu v podobě vstřeleného gólu. Nic-
méně, útočné rohové kopy přispěly k 11 % úspěšných 
zásahů. V Lize Mistrů UEFA se jedná o 2–3 %.

Brankáři
Technická komise FIFA zdůraznila, že fotbalová 

příprava brankáře se oproti předchozím letům změ-
nila především ve vyšší úrovni herních dovedností, 
které jsou realizovány v pokutovém území (boxu) 
dolními končetinami. Znamená to, že nejlepší 
brankáři Neuer, Navas, Ospina, Bravo, Benaglio, 
Ochoa a Mbolhi jsou vybaveni způsobilostí zpraco-
vat, převzít míč a realizovat časovanou přihrávku. 
Touto změnou jsou brankáři dalším hráčem v poli, 
který se může úspěšně zapojit do držení míče, tzn. 
účastnit se kombinací, zejména v případech, pokud 
se spoluhráč dostane do časoprostorového deficitu. 

Střídající hráči 
Celkem 19 % (32) gólů vstřelili náhradníci. Na MS 

2010 to bylo pouze 15 gólů a na MS 2006 v Německu 
23 gólů. Poukazuje to nejen na vysokou míru citu 
trenérů/koučů při výběru střídajících hráčů v daný mo-
ment utkání, ale i na vysokou míru konkurenceschop-
nosti/vyrovnanosti jednotlivých hráčů v mužstvu.

Závěry do tréninkového procesu
Gerard Houllier jednoznačně potvrdil trend 

výchovy mládeže k univerzálnosti/komplexnos-
ti hráčů, kteří jsou způsobilí rychle a správně se 
adaptovat na vyvíjející sled herních situací v pod-
mínkách vysokého fyzického zatížení. Znamená 
to, že takto komplexně připravený hráč disponu-
je vhledem do herních souvislostí, „ví co dělat 
a dělá to“, a toto realizuje velmi rychle a opakovaně 
pod vlivem silného fyzického zatížení. Následně 
se rychlost a správnost rozhodování společně se 
specifickou/fotbalovou koordinací projevuje v dy-
namizaci herních dovedností (efektivní) pohyb 
v herním prostoru v závislosti na hráčské funkci, 
otevřené (ofenzivní) postavení při převzetí míče 
v časoprostorové tísni, konstruktivní převzetí míče 
při maximální lokomoční činnosti, dynamické ob-
cházení v soubojových situacích apod.) Tímto se 
také odlišují od hráčů, kteří nejsou hodnoceni tak 
vysoko, přesto jsou mnohdy nepostradatelní z po-
hledu tvorby týmového klimatu/ducha/týmového 
spiritu, protože již několikrát se prokázalo, že muž-
stvo složené z hvězd nemusí být úspěšné.

Výsledkem debaty jednotlivých členů expertní sku-
piny byla shoda, že základ naší pozornosti musí být 
zaměřen na přípravu talentované mládeže, která musí 
naplňovat základní cíl dlouhodobého a systematické-
ho tréninkového procesu, tzn. dosažení individuál-
ního maxima projevující se vysokým standardem 
komplexně připraveného hráče. Znamená to, že 
u hráčů po dobu cca 10 let (od U-9–U-19) musí dojít 
nejen k maximálnímu rozvoji pohybových schop-
ností, ale také taktického rozhodování „vědět co dě-
lat a dělat to“. Oba komponenty tvoří neoddělitelný 
komplex vytvářející vysoký standard komplexně 
připraveného hráče. Východiskem může být zřízení 
národních elitních Akademií, které budou naplňovat 
tuto filozofii. 

Otázkou je, jak my trenéři/koučové přistupujeme 
k tomuto problému. Opravdu zdokonalujeme u mla-
dých hráčů jejich univerzálnost, když je speciali-
zujeme v přípravkových a žákovských kategoriích 
na hráčské funkce (posty)? Můžeme zdokonalovat 
rychlost a správnost jejich rozhodování (projevem 
je herní inteligence) instrukcemi a příkazy, co mají 
a nemají dělat? i když víme, že tyto herní situace 
musí vždy efektivně vyřešit sami!!! Bez naší pomo-
ci. Není efektivnější volit metody, prostřednictvím 
kterých hráči pochopí souvislosti v herních situacích, 
aby pak tato rozhodnutí byla rychlá a správná? např. 
v přechodových fázích, tak jak o nich hovoří nejen 
Gérard Houllier, ale také např. José Mourinho.

Největší zájem médií na mezinárodním semináři
byl o Gerarda Houlliera
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Výběr z pozorování V. Ličky, P. Malury a L. Procházky

MS 2014 v Brazílii

Poznatky V. Ličky k řešení rychlého protiútoku 
na MS 2014 týmy Německa, Argentiny, 
Holandska a Brazílie.

1. RYCHLÝ PROTIÚTOK – „RP“
Ještě v nedávné minulosti platil „RP“ za prioritní prvek „ÚF“, herních 

stylů a byl základem úspěchů všech světových týmů. Z těchto akcí pada-
lo vice než 50 % všech gólů!!! Neustálým zdokonalování defenzivních 
systémů hry, zejména příchodem „represingu“ po ztrátě míče, jeho vliv 
na výsledky zásadně klesl, ale přesto zůstal velmi účinnou zbraní a během 
MS v Brazílii padalo po „RP“ více branek než běžně padá v současné 
době na klubové scéně (nepřesahuje 20 % vstřelených gólů).

DŮLEŽITÉ FAKTORY ÚSPĚŠNÉHO VEDENÍ „RP“:
•	 	Prostor	zisku	míče.
•	 	Předzápasová	organizace	hry.
•	 	Rozestavení	týmu	v	okamžiku	zisku	míče,	zejména	postavení	

ofenzívních	hráčů.
•	 	Okamžitý	přechod	do	protiútoku	po	zisku	míče	formou	kolmé	

přihrávky	„nahoru“	nebo	individuálním	přímočarým	průnikem.
•	 	Rychlost	provedení,	jednoduchost	a	individuální	technická	dovednost.
•	 	Finální	přihrávka	a	efektivita	zakončení.
•	 	Participace	3–5	hráčů	v	akci.
•	 	Výjimečné	hráčské	individuality.

ZPŮSOBY	VEDENÍ	„RP“:
•	 	INDIVIDUÁLNÍ	PROVEDENÍ.	Hráč	vytváří	finální	situaci	

individuálním	průnikem	a	sám	zakončuje	nebo	volí	finální	
přihrávku	na	lépe	postaveného	spoluhráče.

•	 	KOLEKTIVNÍ	PROVEDENÍ.	Tým	se	dostává	do	finální	situace	formou	
kombinace	a	zakončuje	nejlépe	postavený	hráč.

•	 	KOMBINACÍ	INDIVIDUÁLNÍHO	A	KOLEKTIVNÍHO	PROVEDENÍ.

Podívejme se detailně na vedení „RP“ a efektivitu jednotlivých mužstev.

NĚMECKO
Na MS vstřelilo Německo 18 gólů a z toho 3 góly z „RP“ (16,6  %). 

Všeobecně se Německo často nedostávalo do situací, kdy by se mohlo 
ještě výrazněji prosadit v této formě vedení útoku. Důvodem je především 
strategie a taktické záměry jejich soupeřů, kteří preferovali defenzivní po-

jetí s defenzivní organizací hry, takže předcházeli těmto, pro ně velice 
nebezpečným, situacím. Kvalita, síla a efektivnost rychlého protiútoku 
Němců byla přesto obrovská.
� PROSTOR ZISKU MÍČE: Paradoxně vznikaly výhodnější situace 

pro „RP“ německého týmu po zisku míče ve vlastním obranném pás-

Schéma č. 1 n NĚMECKO – n ARGENTINA
„RP“ akce z 36. minuty
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V následujícím příspěvku předkládáme čtenářům elektronické verze časopisu Fotbal 
a trénink výběr z článků zveřejněných v tištěné variantě Fotbalu a tréninku – Speciálu 
2014. Chceme tak vyhovět naší odborné veřejnosti, pro kterou byla tato tištěná 
forma z jakýchkoliv důvodů nedostupná a poskytnout tak zájemcům touto formou 
základní informace.
Verner Lička ve své stati analyzoval „herní styly“ nejúspěšnějších týmů MS 2014 
z hlediska přechodové fáze, a to formou rychlého protiútoku a kombinovaného útoku. 
Pavel Malura srovnával herní organizaci a způsoby hry týmů hrajících v rozestavení 
se třemi obránci a Luděk Procházka se zamyslel především nad výstupy z poznatků 
získaných na MS 2014 pro přípravu hráčů v mládežnických kategoriích (příprava 
na hráčské role, výchova hráčských typů, komu a čemu patří budoucnost).
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mu, zakládány obránci nebo dokonce brankářem Neuerem (viz schéma 
č. 1). Tedy okamžiky, kdy soupeř byl v útočném postavení na útočné 
polovině, případně po „SS“, zejména rohových kopech.

 PŘEDZÁPASOVÁ ORGANIZACE: Organizace hry vycházela z ro-
zestavení 4-1-4-1 resp. 4-2-3-1, ale důležitější než samotné rozestavení 
vidím v prolínání řad, výměny pozic, mobilnosti jednotlivých hráčů 
a jejich moudrost spojenou s taktickou vyzrálostí (Ozil, Muller, Schu-
rrle, Kroos, Gotze).

� FORMA PŘECHODU DO „RP“: Nejčastějším prostředkem byla 
kolmá přihrávka na ofenzívní záložníky v křídelních prostorech (viz 
schéma č. 2). Hráči nejdou do rizikových individuálních průniků 
v prostoru zisku míče nebo ve středu pole, kde případná ztráta mívá 
nedozírné následky.

� ZPŮSOB VEDENÍ „RP“: Jednoznačně převládá kolektivní pojetí prove-
dení nad individuálním s výraznými prvky rychlosti, kolektivní techniky 
a týmového ducha se zapojením velkého počtu hráčů do celé akce a počet-
ným zastoupením ve velkém vápně. Cílem je příprava 100 % gólové situace 
se zakončením uvnitř vápna.

� PARTICIPACE V AKCI: Účast hráčů na rychlém protiútoku je ma-
ximální, běžně 5–6 hráčů. Vyplývá to z mnoha různých faktorů, jako 
jsou taktické záměry, aby se v útočném pásmu pohyboval maximální počet 
hráčů (zvýšení efektivity zakončení, početný „represing“ v případě ztrá-
ty míče atd.) a nutno doplnit „německou ochotu“ k fyzickému výkonu. 
Německo se stalo i „mistrem světa v pohybu“, na MS běhalo dle statistik 
nejvíc a nejrychleji a Muller vyhrál korunu „nejběhavějšího hráče“ MS.

� VÝJIMEČNÉ INDIVIDUALITY: Německo má ve svém středu řadu 
vynikajících hráčů, ale nejsou typologicky podobní hráčům Neymarovi, 
Messimu nebo Robbenovi. I výjimečné osobnosti hrají pro „manschaft“ 
a podřizují se nastolené filozofii, že jedinou hvězdou je tým a úspěchů se 
dosahuje týmovým pojetím.

ARGENTINA
Pouze 8 vstřelených gólů, z toho 2 góly z „RP“ (25 %). Argentina před-

vedla na MS vysoce taktický výkon, založený na perfektně propracovaném 
defenzivním systému, fyzickém nasazení a mentální odolnosti. Zejména 

Schéma č. 2 n NĚMECKO – n ALŽÍRSKO 
„RP“ akce z 91. minuty
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Schéma č. 3 n ARGENTINA – n BELGIE
„RP“ akce z 117. minuty
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Schéma č. 4 n NIZOZEMSKO – n CHILE
„RP “ akce z 90. minuty
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jejich utkání v play-off (ve čtyřech zápasech padly jen 3 góly a z toho jen 
jediný v normální hrací době!!!) připomínaly spíše přehlídky taktické do-
konalosti s návody jak eliminovat soupeře. Je logické, že v průběhu podob-
ných zápasů nejsou podmínky pro vedení útoku formou „RP“.
� PROSTOR ZISKU MÍČE: Až na výjimky, shodou okolností oba 

vstřelené góly z „RP“, Argentina získávala míče převážně na vlast-
ní polovině z důvodů jejich taktických záměrů a absence „represin-
gu“ po ztrátě míče (útočníci Messi a Higuain se příliš nezapojovali 
do obranných činností!!).

� PŘEDZÁPASOVÁ ORGANIZACE HRY: Argentina začala MS se 
třemi stopery, ale už od druhého utkání proti Iránu se vrátila ke klasič-
tějšímu rozestavení 4-4-2 nebo 4-3-1-2 , kde Di Maria a zejména Messi 
se těšili velké svobodě pohybu. 

� FORMA PŘECHODU DO „RP“: Nejčastěji kolmou přihrávkou 
na Messiho nebo Di Mariu (do jeho zranění), kteří pak individuálním 
průnikem se snažili dostat do finální fáze.

� ZPŮSOB VEDENÍ „RP“: Jednoznačně převládá individuální nad ko-
lektivním pojetím vedení útoku, zejména u Messiho (viz schéma č. 3). 
Na jedné straně je pro soupeře složité ubránit hráče Messiho kvalit, ale 
na straně druhé akce jsou čitelné a málo překvapivé. 

� PARTICIPACE V AKCI: Zatímco Němců bylo zapojených v „RP“ 
často až 6 hráčů, v případě Argentinců to byli 3–4 hráči, což je jeden 
z dalších důvodů nízké produktivity tohoto způsobu vedení útoku.

� VÝJIMEČNÉ INDIVIDUALITY: Mít v mužstvu hráče jakým je Me-
ssi je rozhodně velký bonus, ale jen do té doby, pokud je v ideální fyzické 
kondici. Ve skupině Messi vyhrával zápasy (9 bodů, 6 vstřelených gólů 
a z toho 4 góly na kontě Messiho!), v play-off už nepřidal ani jediný...

NIZOZEMSKO
Holandsko vstřelilo na MS 15 gólů a z nich 4 góly z „RP“. Trenér Van 

Gaal překvapil fotbalový svět změnou organizace hry svého týmu (z klasické-
ho 4-2-3-1 na 3-5-2), nastupoval se třemi klasickými stopery a obranný blok 
„usadil“ na vlastní polovinu, vše patrně s cílem, aby co nejlépe využil individu-
ální schopnosti Sneijdera, Van Persiho a zejména ve fenomenální formě hrají-
cího Robbena. Tým měl spolehlivě bránit a vytvářet hvězdnému triu optimální 
herní podmínky, prostor k realizaci svých individuálních předností. Záměr se 

Schéma č. 5 n NIZOZEMSKO – n ŠPANĚLSKO
„RP“  akce z 79. minuty
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Schéma č. 6 n NIZOZEMSKO – n AUSTRÁLIE
„RP“ / rychlý protiútok akce z 19. minuty
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vydařil, tým neprohrál jediný zápas s velmi vypovídajícím skóre 15:4 a mohl 
pomýšlet i na víc než bronzové medaile. Rychlý protiútok byl rozhodně silnou 
zbraní a pro soupeře obávaným nebezpečím.
� PROSTOR ZISKU MÍČE: Bez přehánění se dá říct, že prostor zisku 

míče nehrál zásadní roli, protože každá situace jen trochu dávající pro-
stor k „RP“ byla využita. Celý herní systém se opíral o prioritu rychlé-
ho přechodu do útoku a skladba týmu, organizace hry a typologie hráčů 
tomu odpovídala.

� PŘEDZÁPASOVÁ ORGANIZACE HRY: Holandsko vycházelo 
z rozestavení 5-3-2, ale dokázalo reagovat na vývoj situace změnou 
rozestavení, ale vždy tak, aby nebyli takticky svazováni hráči zmiňova-
ného hvězdného tria, kteří společně vstřelili 8 gólů a na mnoha dalších 
se podíleli finální či předfinální přihrávkou. Zejména Van Persie a Ro-
bben číhali na půlicí čáře na vhodný okamžik k přechodu do „RP“ (viz 
schéma č. 4).

� FORMA PŘECHODU DO „RP“. Vyskytující se obě alternativy, kol-
má přihrávka na Van Persiho, Robbena (viz schéma č. 5), Depaye nebo 
individuální vyvezení míče Robbenem. „Servismanem“ byl nejčastěji 
Sneijder.

� ZPŮSOB VEDENÍ „RP“: Vyskytuje se mnoho variant, hlavně díky 
rovnoměrnému zastoupení kolektivního a individuálního řešení (viz 
schéma č. 6). Velmi platnými jsou v tomto směru i střídající hráči, kte-
rým tento herní styl vyhovuje.

� PARTICIPACE HRÁČŮ V „RP“: Většinou v početném zastoupení, 
protože hráči všeobecně nešetří krokem a přínosem jsou už zmiňovaní 
„čerství“ hráči.

� VÝJIMEČNÉ INDIVIDUALITY: Dle mého názoru byli na MS tři 
naprosto výjimeční hráči: Messi, Neymar a Robben, ale pouze jedi-
ný z nich, posledně jmenovaný, udržel formu od počátku do konce 
MS. Jeho přínos do kvality a efektivnosti „RP“ byl naprosto ojedinělý 
(vstřelil v nich 2 góly, na další 2 góly asistoval a postaral se o dva po-
kutové kopy!).

BRAZÍLIE
Na MS vstřelila 11 gólů a z toho 6 gólů z „RP“ (54,5 %). Statis-

tická čísla nadmíru vypovídající! Nejlepším týmem MS v kategorii 
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Na MS 2014 praktikovaly jako 
výchozí rozestavení se třemi 
obránci týmy Nizozemska, 
Mexika, Kostariky a Chile
Poznámky P. Malury k organizaci 
a způsobu hry Nizozemska.

 Rozestavení 3-4-3 a 3-5-2 – 
organizace a herní pojetí
Ač se na první pohled jeví tato rozestavení 

jako ofenzivnější, lze objektivně říci, že hlavní 
motivací týmů, které tento způsob hry praktiko-
valy, bylo zesílení obranné řady ze čtyř na pět 
hráčů. S výjimkou Chile, bránící v rozestavení 
3-5-2, bránily týmy s tímto rozestavením s pěti 
obránci v řadě, v různých modifikacích. Nizo-
zemsko 5-2-3, Mexiko 5-3-2 a Kostarika 5-4-1. 
Principy zajišťování a vystupování v obranné 
řadě se pak nelišily od čtyřobráncového systé-
mu. Hlavní výhodou bylo větší zahuštění pro-
storu před vlastním pokutovým územím a tím 
ztížení možností průnikových přihrávek a zesí-
lené obsazení křídelních prostor, které umožňo-
valo lepší zajištění a zdvojování hráčů se schop-
ností prosadit se v situacích 1:1. 

Týmy neuplatňovaly vysoký pressing, opět 
s výjimkou Chile a aktivní bránění začínaly 
uplatňovat okolo poloviny hřiště. Zatímco kom-
binační způsob hry Mexika a Chile umožňoval 
okamžitý repressing po ztrátě míče, týmy Ni-
zozemska a Kostariky využívaly tuto taktickou 
variantu jen nárazově a zřídka.

V útočné fázi se pak herní pojetí lišilo sku-
tečně tým od týmu. Vynikající postupný útok 

Základní rozestavení

Schéma č. 7 n BRAZÍLIE – n KAMERUN
„RP“ / rychlý protiútok akce z 33. minuty
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rychlého protiútoku se stala Brazílie. Nutno však podotknout, že 5 
gólů z „RP“ padlo ve skupině a ve čtyřech utkáních play-off už jen 
jediný!
� PROSTOR ZISKU MÍČE: Zejména ve skupině se Brazilcům dařil 

„represing“ po ztrátě míče a velmi často ho získávali už na útočné po-
lovině, což ve spojení s rychlostí a individuální technickou vyspělostí 
byl „smrtonosný kokteil“ (o tom by mohli vyprávět hlavně Kolumbij-
ci!). V utkáních play-off proti vyspělejším týmům už k těmto situacím 
docházelo méně a míč byl převážně získáván na vlastní polovině. S ab-
sencí Neymara v posledních dvou zápasech, to vysvětluje podstatně 
slabší efektivnost „RP“ oproti zápasům ve skupině.

� PŘEDZÁPASOVÁ ORGANIZACE HRY: Po celé MS byli Brazilci 
věrni své organizaci hry, 4-2-3-1, se zabezpečeným středem pole dvě-
ma defenzivními záložníky, kteří striktně drželi prostor před stopery, 
aby zachytávali rychlý přechod soupeře do útoku a zásobovali míči své 
útočníky, kteří naopak disponovali velkou svobodou pohybu. 

� FORMA PŘECHODU DO „RP“: Po zisku míče na útočné polovině, 
v držení míče Neymarem nebo Oscarem, se jednalo výhradně o formu in-
dividuálního průniku. Řešení formou kolmé přihrávky přicházelo z hloubi 
pole z kopaček defenzivních záložníků nebo obránců. Adresáty byli převáž-
ně Hulk, Oscar a hlavně Neymar.

� ZPŮSOB VEDENÍ „RP“: Brazilci hrají fotbal přirozeně, mají ho 
založený na individualismu, a to se projevovalo logicky i v provedení 
„RP“. Výrazně převažovalo individuální řešení situací včetně zakonče-
ní (viz schéma č. 7)

� PARTICIPACE HRÁČŮ V „RP“: Všechny akce se vyznačují 
extrémní rychlostí a končí do několika sekund, takže se stává, že 
počet hráčů nepřevyšuje číslo čtyři. Jinak se hráči vyznačují přiro-
zenou touhou dávat góly a nešetří krokem ani energií v útočných 
situacích.

� VÝJIMEČNÉ INDIVIDUALITY: Neymar svým vystoupením 
na MS definitivně potvrdil, že je výjimečný hráč s vysoce nadstandart-
ními individuálními schopnostmi a lze bez nadsázky říct, že herním 
stylem Brazílie byl Neymar a nejkvalitnější rychlý protiútok neměla 
Brazílie, ale Neymar.

Chilanů i Mexičanů založený na výjimečných 
technických dovednostech hráčů těchto týmů, 
vyváženou hru Nizozemců a bleskové protiú-
toky Kostaričanů. Způsobem překonávání sou-
peřových obran žádný z týmů nevybočoval ze 
současných trendů. Při postupném útoku byl 
důraz kladen na rychlou, přesnou kombinaci 
s potřebným zrychlením pomocí průnikové 
přihrávky, individuální kvalitu v situacích 1:1, 
překvapivou kombinační spolupráci a schop-

nost dostat se do zakončení ve vysokém počtu 
hráčů.

Při rychlých kontrech se týmy dokázaly do-
stat do zakončení většinou do čtyř přihrávek, 
základním předpokladem byla kolmá přesná 
přihrávka, následující okamžitě po zisku míče. 
Nizozemci a Chilané spoléhali na své rozdílo-
vé hráče (Robben, Sanchez), u Mexika a Kos-
tariky pak bylo ještě více zdůrazněno týmové 
pojetí.

Základní postavení v obranné fázi
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Zatímco Mexiko a Kostarika sehrály všech-
na utkání ve stejném rozestavení, Mexiko 3-5-
2 a Kostarika 3-4-3, Nizozemci a Chilané na-
stoupili i v rozestavení 4-3-3, shodou okolností 
oba proti Austrálii a Nizozemci pak rozestavení 
pružně měnili i podle situace a průběhu utkání. 

V rozboru se podrobněji zaměříme na týmy 
Nizozemska, Mexika a Kostariky.

NIZOZEMSKO
Základní rozestavení: 3-4-1-2 
Základní rozestavení se často měnilo podle 

soupeře: Austrálie 4-3-3, Kostarika 3-4-3, nebo 
v průběhu utkání, kdy tým rovněž přecházel 
na rozestavení se čtyřmi obránci. Tým vynikal 
vyvážeností mezi útočnou a obranou fází, vyso-
kým počtem úspěšných přihrávek a velmi rych-
lým přechodem do protiútoku.

ORGANIZACE HRY V OBRANĚ
Základní východiska:

� Pružný obranný blok v rozestavení 5-2-3 
(ob.1), s přechodem na 4-3-3 při atakování 
hráče s míčem v křídelním prostoru (obr. 2). 

� Pružné doplňování obranného bloku podle 
situace a předchozího postavení hráčů (obr. 3).

� Aktivní, agresivní obrana na vlastní polovině 
hřiště.

� Rychlý návrat za míč po jeho ztrátě.
� Precizní zahušťování prostoru před vlastním 

pokutovým územím.
� Včasné a důsledné vystupování na útočící 

hráče bez předávání hráčů do hloubky hřiště.
� Agresivní vystupování hráčů obranné pětice 

na hráče s míčem (obr. 4).
� Velmi dobré zajišťování prostoru za míčem 

(obr. 5).
� Osobní obsazování hráčů v pokutovém 

území (obr. 6).
� Nárazový pressing a repressing jen 

ve vhodných situacích.
� Velmi dobré zvládání situací 1:1 v obranné 

fázi.
� Vysoká úroveň komunikace a kooperace.

ORGANIZACE HRY V ÚTOČNÉ FÁZI
Základní východiska:

� Vynikající technická a taktická úroveň 

všech hráčů ve všech individuálních herních 
činnostech.

� Schopnost provedení individuálních 
i kombinačních činností ve vysoké rychlosti.

� Možnost využití neuvěřitelných schopností 
rozdílového hráče (Robben).

� Aktivní zapojení krajních záložníků (Kuyt, 
Blind) do útočné fáze a jejich vysoká 
schopnost dát finální přihrávku (častá 
spolupráce Kuyt–Robben).

� Vysoká hernost všech hráčů stoperské 
trojice.

� Bleskový přechod z obrany do útoku.

POSTUPNÝ ÚTOK
Postupný útok Nizozemska byl založen 

na snaze o rychlou kombinaci s častou změnou 
těžiště hry a následným zrychlením.

 Způsoby zrychlení postupného 
protiútoku:

a) Dlouhé přihrávky za obranu soupeře 
od stoperů, nebo krajních záložníků.

b) Průnikovou přihrávkou na hrotové útočníky.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6
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Základní rozestavení a pohyb hráčů Nizozemska 
v útočné fázi

Nejčastější směr přihrávek a kombinací

Dlouhé míče od stoperů na nabíhajícího Van Persieho, 
za obranu soupeře

Branka proti Španělsku na 1:1 (44.min utkání)

Branka proti Brazílii na 3:0 91 min.

c) Uvolnění prostoru pro krajní záložníky 
a jejich následného zapojení do útočné 
činnosti.

d) Individuálním průnikem jednotlivců, 
zejména křídelních hráčů (Robben, Depay).

e) Nečekanými loby a průnikovými 
přihrávkami Sneidera. V momentě, kdy 
byl tento hráč u míče, útočníci okamžitě 
reagovali náběhem za obranu soupeře, 

kam Sneijder posílal přihrávky jak prvním 
dotekem, tak po následné individuální 
činnosti.

V případě potřeby, vzhledem k situaci, do-
kázali Nizozemci při ztrátě míče v průběhu 
postupného útoku, nebo po jeho nevydaře-
ném zakončení, reagovat agresivním repre-
ssingem.

Rychlý protiútok
Základním předpokladem pro rozvoj rychlého 

protiútoku byla schopnost hráčů vyslat přesnou 
kolmou přihrávku okamžitě po zisku míče a neustá-
lá připravenost útočníků bleskově reagovat na zisk 
míče správně voleným náběhem, ať již za obranu 
soupeře, nebo odskočením si pro míč a pokračová-
ním útoku individuálním průnikem, nebo násled-
nou další kombinací. Do zakončení se Nizozemci 
dostávali ve vysokém počtu hráčů. Velmi častým 
způsobem provedení byla přihrávka na Robbena 
a jeho následný individuální průnik s míčem.

Provedení rychlého útoku:
a) Dlouhou přihrávkou za obranu 

na nabíhajícího útočníka.
b) Sledem několika rychlých přihrávek směrem 

k brance soupeře a do náběhu spoluhráče.
c) Individuálním průnikem hráče (Robben).
d) Spoluprací útočníka a krajního záložníka 

v křídelním prostoru.

Zakončení útoku
a) Po hloubkové přihrávce od stopera 

na zabíhajícího útočníka (Obr. 9).
b) Po hloubkové přihrávce od krajního záložníka 

na zabíhajícího útočníka. (Obr. 10).
c) Po přihrávce z křídelního prostoru 

„do kapsy“ za obranou řadu soupeře.
d) Po zpětné přihrávce z křídelního prostoru 

(obr.11).
e) Po rychlé kombinaci středem a střelou 

ze střední vzdálenosti.

ELEKTRONICKÝ ČTVRTLETNÍK 
UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH TRENÉRŮ

www.casopis-fotbalatrenink.cz

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10

Obr. 11
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Zamyšlení L. Procházky na téma 
„pro jakou hráčskou roli (post) 
připravovat hráče v mládeži a nad 
hráčskými typy a práci s nimi“

Pro jakou hráčskou roli (post) 
připravovat hráče v mládeži

MS v Brazílii oživilo pozapomenutou otázku 
univerzálnosti a specializaci hráčů v nových sou-
vislostech. Jak to, že Robben hraje tu na levé stra-
ně, tu na pravé, Müller po útočných akcích na své 
pravé straně najednou uniká podél levé postranní 
čáry. Hrál Özil častěji ve středu hřiště, nebo na jeho 
kraji? Mimo prostor určený jim základním místem 
v sestavě, běhala řada dalších hráčů i jiných týmů. 
Nešlo si nevšimnout např. Francouze Valbueny. 
Kdo dnes nemá krajní obránce hrající po celé délce 
své strany, rozumějme v rolích krajního obránce, 
záložníka a útočníka dohromady, je chudší o pod-
statnou taktickou variantu. S lepšící se kondiční 
připraveností se běžní hráči světové špičky po-
hybují po mnohem větším herním prostoru mno-
hokrát za utkání, než jaký jim přisuzuje tradiční 
taktické schéma. Přesto v jejich hře není zpravidla 
chaos. Je organizovaná, má řád i kvalitu. Z dosud 
nejmenovaných týmů uveďme například Kolum-
bii. Vířivým pohybem hráčů v útočné fázi hry byla 
dříve proslulá Brazílie, ale kdeže loňské sněhy 
jsou… U nás dokázal svého času jít touto cestou 
v Benešově a ve Spartě trenér Jaroslav Hřebík. 

Co dnes chtějí trenéři žáků a dorostenců v ČR 
raději, 3 body za vítězství a záchranu či titul 
v mistrovské soutěži, nebo chtějí vidět ve svých 
družstvech hru založenou právě na proměnli-
vých výměnách míst hráčů? Vedou je k nim, či 
skromněji řečeno, nepřekážejí svým svěřencům, 
mají-li ti chuť tak hrát? Pro vyváženost pohledu 
se ale také zeptejme, zda trenéři mají možnost 
svobodné volby, aniž by ohrozili příjmovou 
stránku klubu. Jsme v situaci, kdy má smysl 
se ptát, zda když se objeví hráč schopný zahrát 
na více místech v sestavě (vzpomeňme na Gry-
geru, univerzálního obránce), je to výsledek na-
šeho systému péče o talentovanou mládež nebo 
jemu navzdory? Podporujeme ho, ale i jeho 
spoluhráče v tom, aby se učili hrát ve více než 
v jednom herním prostoru jednoho místa v se-
stavě či dokonce měnili svá místa během hry? 

MS ale ukázalo i jiné typy hráčů, specialisty 
na určité posty a prostory na hřišti. Nejčastěji jsme 
je viděli na středové ose, střední obránce (téměř 
všichni) a hrotové útočníky (Van Persie, Klose, 
Benzema, Balotelli). Nikoho už asi nepřekvapilo, 
že všichni hráči, i tito více specializovaní, všech 
týmů se zcela samozřejmě zapojovali do obran-
ných povinností. Z plnění opačného úkolu, aby se 
všichni hráči podíleli na útočné činnosti, se čás-
tečně vymykají střední obránci a defenzivně ladě-
ní střední záložníci. Vymykají se v tom smyslu, že 
až na výjimky, obvykle při útočných standardních 
situacích, neopouštějí svůj prostor, s nikým ze 
spoluhráčů si ho nemění. 

Jak bychom tedy měli vychovávat hráče 
od dětství, aby byl připraven – ale na co, na mě-
nění si míst v různých prostorech, nebo aby vy-
nikal na jednom, kde mu to jde nejlépe? Bohu-
žel neznáme individuální vývojové cesty hráčů, 
účastníků mistrovství světa, které by nám mohly 
napovědět, kudy vedla jejich cesta k tomu či ono-
mu cíli. Máme však poznatky o tom, že o kvalitě 
prostorové orientace, o té budoucí, se z valné části 

rozhoduje v dětském věku. Malé formy dětského 
fotbalu v přípravkách umožňují hráčům celkem 
přirozeným způsobem pohybovat se po celém 
hřišti a měnit si místa, pokud jim to nezakazuje 
jejich vlastní trenér („Hraješ jenom v tomhle pro-
storu, tak nikam jinam neběhej!“). Růst velikos-
ti hrací plochy v dalších letech sám o sobě, opět 
přirozeným způsobem, podmínky pro spontánní 
přebíhání ztěžuje a omezuje. Zhruba od starších 
žáků vyvstává otázka, koho, kdy a jak moc spe-
cializovat na konkrétní hráčskou roli a v jakém 
základním rozestavení, když není vůbec jasné, 
v jakém základním rozestavení, či přesněji v ja-
kých základních rozestaveních, bude v dospě-
losti nastupovat. A co je ještě důležitější, jakými 
úkoly v nich bude svými budoucími trenéry po-
věřován, např., viz výše, hrou v prostorech vykrý-
vající prostory hned několika herních postů.

Hráčské typy a práce s nimi
Jedním z nadějných řešení této otázky, nasto-

lené vývojem fotbalu, je přemýšlení v kategorii 
nikoli konkrétních hráčských míst, ale v kategorii 
hráčského typu, jež se uplatní na více hráčských 
místech. Hráčský typ zahrnuje vlastnosti, doved-
nosti a schopnost hráče, určující jeho výkonové 
předpoklady pro způsob jeho uplatnění (participa-
ci) v týmovém výkonu bez ohledu na jeho výkon-
nostní úroveň. Pokud to zní příliš složitě (ale je to 
přesné), lze to jinými slovy říci tak, že hráčský typ 
je stejný pro hráče okresního přeboru jako pro 1. 
ligu, pouze se liší nároky na hráčovy herní úkoly 
a s nimi spojený herní výkon a kvalita jejich plně-
ní. Dokážeme-li od jistého věku našich hráčů určit 
jejich hráčský typ, pak nám to umožní efektivněji 
vést jejich další přípravu – v tréninkovém procesu 
ordinovat jednotlivým hráčským typům specia-
lizovanější tréninkový obsah šitý na jejich herní 
potřeby, v utkání má pak trenér k dispozici hráče 
schopné hrát na více „příbuzných“ místech, což 
týmu dává možnost různých taktických variant ať 
ve volbě základního rozestavení nebo v proměn-
livé cirkulaci hráčů na větších prostorech během 
hry, jak jsme viděli na letošním MS.

Základní typy hráčů jsou společně určeny jed-
nak vlastním pohledem hráčů na sebe a jednak 
jejich psychickými a fyzickými herními před-
poklady, projevovanými nebo ještě více méně 
skrytými (u žáků, dorostenců a mladých dospě-
lých) vzhledem k hernímu prostoru v jeho dvou 
hlavních směrech, hloubce a šířce – hráči útoční 
a obranní, hráči středoví a postranní. Jejich kom-
binací dostáváme 4 základní typy hráčů – středo-
ví obranní (modře), středoví útoční (červeně), po-
stranní obranní (zeleně), postranní útoční (žlutě):

Hlavní charakteristiky na příkladu 
středových hráčů:

Středoví hráči
� �cítí se na podélné střední ose hrací plochy 

dobře, hrají tam rádi
� nutné předpoklady pro vyšší výkonnost
 –  herní přehled 360°, tvořivost včetně 

schopnosti měnit rytmus hry a směr vedení 
útočné činnosti

 –  síla, soubojové chování
 –  míčová technika a rozhodování pod tlakem 

soupeře, ve zhuštěném prostoru, u obránců 
a útočníků včetně hry hlavou

� v praxi rozlišení na 
� -��obranné
  ●  ovládají i útočné dovednosti, ale 

tíhnou k obranným činnostem (stopeři, 
defenzivní záložníci)

  ●  nutné předpoklady pro vyšší výkonnost
			§		zodpovědnost za plnění svých 

herních úkolů
			§		tělesná výška na místech středních 

obránců
  ●   zvýhodňující předpoklady pro vyšší 

výkonnost
			§		vedení spoluhráčů (příslušné 

vlastnosti a dovednosti)
� -� útočné
  ●  ovládají i obranné dovednosti, ale 

tíhnou k útočným činnostem (ofenzivní 
záložníci, podhrotoví hráči (po celé 
šířce), útočníci tzv. „do vápna“ 
(s pohybem do šířky pokutového území)

  ●   nutné předpoklady pro vyšší výkonnost
			§		orientace a účelný výběr místa 

i ve zhuštěném prostoru
			§		přihrávka do koncovky (přesnost, 

prudkost, včasnost...)
  ●  zvýhodňující předpoklady pro vyšší 

výkonnost
			§		účinná střelba v blízkosti pokutového 

území a v něm

Negativní vymezení z pohledu mezinárod-
ní top kvality: Nevychovávejme tento typ hrá-
če tak, že např. svou roli defenzivního záložníka 
naplňuje jen obrannými činnostmi a bezpečným 
rozehráváním míče nakrátko v zahájení postup-
ného útoku, ale takového, který k výborným 
defenzivním dovednostem dokáže přesně při-
hrát na delší vzdálenost a přečíslit soupeře svým 
zapojením se až k útočníkům a do koncovky 
včetně střelby alespoň ze střední vzdálenosti 
vně pokutového území.

Nevychovávejme tento typ hráče tak, že hráč 
není schopen nebo ochoten hrát na více „příbuz-
ných“ místech, a tím brzdí herní možnosti ply-
noucí buď z dočasné rotace hráčů během akce 
nebo z možnosti poskládání sestavy v různých 
základních rozestaveních.

Efektivní rozvoj rozdílných hráčských typů vy-
žaduje také rozdílné přístupy k jejich tréninkové 
činnosti zatěžování. Uvedené 4 základní hráčské 
typy doplňují další, které bývají na pomezí zá-
kladních. Příkladem může být útočný brejkový 
typ hráče, pohybující se po celé šířce hřiště (typ 
Baroš) a jeho útočný protipól, jehož předností je 
hra v pokutovém území a před ním (typ Koller). 
Na druhou stranu ne každý hráč je zařaditelný pod 
nějaký hráčský typ. Však také škatulkování hráčů 
není cílem, tím je efektivní práce s hráči. 
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PhDr. Laco BORBÉLY, Mgr. Andy SINGER,  
Ing. Jaromír Jarůšek

Medzinárodný trénerský 
kongres (ITK) BDFL

V dňoch 28.–30. 7. 2014 sa v nemeckom Mannheime, v Kongresovon 
Centre Rosengarten, uskutočnil tradičný Medzinárodný trénerský kongres 
(ITK), ktorý možno považovať z hľadiska obsahového a najmä z hľadiska 
kvality ponúkaných informácií za jedno z najprestížnejších európskych 
podujatí so špecializovanou trénerskou tematikou.

Monumentálnej konferen-
cie sa zúčastnilo 1200 
trénerov (Euro PRO, A, 

B), z ktorých 1000 bolo členov 
BDFL (Zväz nemeckých futbalo-
vých trénerov) a 200 zahraničných 
hostí z AEFCA a celého sveta.

Na podujatí boli trénerom po-
núknuté 3 základné modely pre-
zentácie informácií a praktických 
skúseností. Jednou formou boli 
tradičné pódiové prednášky vo for-
me odborných prezentácií využíva-
júcich Power Point a videoklipy. 
Druhou formou bola pódiová dis-
kusia viacerých renomovaných tré-
nerov nemeckej Bundesligy, ktorí 
vo volnej diskusii ponúkli svoje 
názory a praktické rady. Súčasťou 
tejto diskusie boli Thomas Schaaf 
(Eintracht Frankfurt), Armin Veh 
(VfB Stuttgart), Christian Streich  
(SC Freiburg) a Volker Finke (tré-
ner Kamerunu).

Analýza MS 2014 Brazília
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Frank Wormuth, Bernd Stöber

ANALÝZA SÚPERA    VÝVOJOVÉ TENDENCIE

Špeciálnym hosťom konferencie bol Jorge Luis Pinto (tréner Kostariky), 
ktorý vo veľmi otvorenom interview prezradil zaujímavosti priamo z kuchy-
ne svojho bývalého tímu ako aj „tajomstvá“ nácviku a zdokonaľovania hry 
s 5-člennou obrannou formáciou, ktorú uplatňoval a úspešne presadil v hre 
Kostariky na brazílskom šampionáte.

V našom príspevku sa v osobitnej časti  zameriame na autentickú a detail-
nú prezentáciu analýzy MS 14, ktorej autormi sú renomovaný analytici DFB  
Bernd Stober a Frank Wormuth.

ß	 Aktuálne	trendy.
ß	 Krátke	zhrnutie.

Prehľad analýzy MS 2014
1. Fungovanie, priebeh a ciele  analýzy MS 2014.
2. Účastníci semifinále.
3. Trendy: herné systémy – ofenzíva – defenzíva.
4. Trendy: zvláštnosti, nápadnosti.
5. Krátke zhrnutie a výhľad do budúcnosti.

Štvrtým modelom ponúkaným konferenciou 
bola spoločenská akcia, kde sa celá skupina tréne-
rov stretla na neformálnej večeri v spoločenskej hale 
v Luisenparku, kde si nemeckí a zahraniční tréneri 
mali možnosť konfrontovať „life“ svoje poznatky 
a vymeniť si informácie zo svojej osobnej profesnej 
databázy. Aj tu ukázali nemecký kolegovia vysokú 

úroveň organizácie, spoločenskú neformálnosť a po-
núkli v rámci komplexného futbalového „know how“ 
aj  sociálnu polohu, ktorá k futbalu rozhodne patrí.

Tohtoročná konferencia pod názvom „Analýza 
MS14 a príprava na zápasy“ sa niesla v zname-
ní prezentácie výstupov analytického tímu DFB 
z tohtoročného svetového šampionátu a ponúkla 

množstvo zaujímavých prednášok ako využívanie 
videoanalýz v predzápasovej príprave a pozápasový 
rozbor, modely kondičnej prípravy v deň zápasu, 
pohľad na prípravu nemeckého hokejového mužstva 
s možnosťou nachádzať analógie využiteľné pre fut-
balové tímy a identifikovanie špecifík rýchlosti her-
ného konania z hľadiska súčasných požiadaviek hry.

Tretím modelom ponúkanom na konferencii bola tréningová prax na štadi-
óne Carl-Benz miestneho klubu Waldhof Mannheim. Tematizácia praktických 
výstupov bola zameraná na hru v útočnej zóne, výstavbu útoku pod tlakom 
súpera, defenzívne správanie mužstva 16-ke a defenzívne prepnutie po strate 
lopty. Praktické ukážky prezentovali mládežnícky tréneri DFB a demoskupiny 
pozostávali z mládežníckych mužstiev U-17 a U-19.

Analýza MS 2014
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Funkcia a úloha vyhodnotenia 
analýzy MS 2014
ß	Analýza	situácie

Kam smeruje medzinárodný futbal?
ß	Kontrola

Ako sa prezentuje nemecký futbal v porovnaní s medzinárodným futba-
lom?

ß	Koncepcia
V ktorých bodoch a detailoch môžme ďalej zdokonaľovavať nemeckú 
koncepciu?

NĚMECKO
Základné rozostavenie (až po zápas proti Alžírsku): 4-3-3

Zostava: 1 Manuel Neuer, 5 Mats Hummels, 16 Philipp Lahm, 
13 Thomas Müller, 20 Jerome Boateng, 4 Benedikt Höwedes,  
18 Toni Kroos, 19 Mario Götze, 17 Per Mertesacker, 6 Sami Khediram, 
8 Mesut Özil

Koncept: kompaktnosť

ß Podpora talentov
ß Klubový futbal
ß Vzdelávanie trénerov
ß Reprezentačné mužstvá futbalového zväzu

Analýzu jednotlivých zápasov MS 2014 prevádzali vždy dvojice pozoro-
vateľov z futbalového zväzu a používali jednotný formulár.

Analýza hry semifinalistov MS 2014:

Veľké spektrum herných koncepcií.
Nemecko: KOMPAKTNOSŤ
Argentína: ISTOTA
Holandsko: ZMENA SYSTÉMU HRY
Brazília: NEYMAR, NEYMAR

Funkcia a úloha vyhodnotenia analýzy MS 2014:

Medzinárodné trendy Silné stránky nemeckého futbalu

Orientácie pre všetky oblasti nemeckého futbalu

Herný systém 4-3-3
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Rozostavenie v defenzíve 4-1-4-1

Rozostavenie v defenzíve 4-4-2

Rozostavenie v ofenzíve 4-1-2-3

Rozostavenie v ofenzíve 4-3-3

Základné rozostavenie (od zápasu 
proti Alžírsku): 4-2-3-1

Koncept: kompaktnosť
Herný systém 4-2-3-1 

Německo: Charakteristické znaky v defenzíve
Základná taktika:
ß Stredový pressing, ale hĺboké členenie obrany.
ß Sporadický ofenzívny a ultraofenzívny pressing
ß Kompaktný obranný zväzok, krátke, malé odstupy medzi hráčmi! 

Všetci prepínajú do defenzívy!
ß Po strate lopty okamžitý tlak na súpera.
ß Brankár sa extrémne zapája do hry.

Charakteristické znaky v ofenzíve
ß Kontrolované, ale cieľavedomé otváranie hry.
ß Prepínanie po získaní lopty prednostne s kontrolovanými prihrávkami.
ß Cieľavedomá medzihra
ß Veľa vertikálnych krátkych prihrávok
ß Výmena postov do šírky aj do hĺbky
ß Základ: excelentná individuálna herná kvalita
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ARGENTÍNA

Základné rozostavenie: 4-4-2
Koncept: istota

HOLANDSKO

Základné rozostavenie: 3-5-2
Koncept: menenie systému

Herný systém 4-4-2 a rozostavenie v defenzíve Herný systém 3-5-2 

Rozostavenie v defenzíve 5-2-3 alebo 5-3-2

Rozostavenie v ofenzíve 3-3-2-2

Rozostavenie v ofenzíve 4-3-3

Charakteristické znaky v defenzíve
ß Základná taktika: Pressing z kompaktného, relatívne hĺboko stiahnutého 8 

členného obranného bloku.
ß Messi/Hinguain: nezapájali sa do defenzívy iba sporadicky uzatvárali 

priestor pri otváraní hry súpera.
ß Krátky, situatívny útočný pressing jednotlivcov.

Charakteristické znaky v ofenzíve
ß Otváranie hry z „dynamického trojreťazca“.
ß Rhythmus a impulsy v hre určuje Mascherano.
ß Krajní obrancovia sa zapájajú do útoku len sporadicky.
ß Útočná fáza prebiehala bez dĺhšej medzihry.
ß Preferovaným prostriedkom ofenzívy sú individuálne akcie (Messi, di Maria).
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Holandsko: Variácie herného systému (proti Mexiku):
Mužstvo Holandska hralo 3-5-2 a od inkasovaného gólu po stave 0:1 - 

zmena herného systému na 4-3-3 (s dôrazom na krídelnú hru). Od 75. minúty 
zmenil sa druhýkrát systém na hru s 2 vysunutými útočníkmi (Huntelaar 
a Kujit) na 2-3-3-2 rozostavenie. Cieľom bolo získavanie odrazených lôpt.

Charakteristické znaky v defenzíve
ß Kompaktný defenzívny blok zložený z 5 členného obranného reťazca 

a z dvoch defenzívnych stredových hráčov.
ß Hĺboké členenie obrany.
ß Osobná obrana ako jedna z variant – pridelenie konkrétneho súpera, napr. de 

Jong proti Messi. 

ß Ďalšie varianty: vysúvanie 5-členného reťazca s prechodom na osobnú obranu 
na vopred určených hráčov alebo prenasledovanie/napádanie jedného hráča.

ß Sporadické zatváranie priestoru pri otváraní hry súperom (napr. v zápase proti 
Kostarike).

Charakteristické znaky v ofenzíve
ß Jasná, ale koniec koncov len jednodimenzionálna štruktúra útočnej fázy.
ß Otváranie hry zo široko roztiahnutého trojobrancového reťazca. 
ß V priebehu dlhej medzihry sa pripravuje finalizácia útoku.
ß Otvorenie útočnej fázy cez  diagonálne prihrávky z trojobrancového reťazca.
ß Zapájanie krajných obrancov, ale stereotypické, vypočitateľné.
ß Robbenové individuálne akcie.

Charakteristické znaky v defenzíve
ß Nefunkčná defenzívna stratégia!
ß Cieľ hrať s kompaktným stredom s dvoma defenzívnymi stredovými hráč-

mi nebol splnený.
ß Mužstvo nebolo kompaktné ani v šírke, ani v hĺbke – veľké diery medzi 

jednotlivými radmi a medzi postami.
ß Chýbajúca taktická disciplína.
ß Veľa taktických faulov (štatistika).
ß Chýbalo vysúvanie obranného bloku pri hre s dlhými loptami.
ß Následok: veľké medzery medzi radmi.

Charakteristické znaky v ofenzíve
ß Jednodimenzionálne, priehľadné a vypočítateľné otváranie hry pomocou 

dlhých prihrávok.
ß Medzihra v stredovej zóne jednotvárna, bez pestrej kombinačnej hry.
ß Základná taktika: individuálne akcie Neymara! Okrem toho individuálne 

prieniky cez ľavú stranu (Hulk/Marcelo).

BRAZÍLIA

Koncept: „Neymar, Neymar…“

Základné rozostavenie: 4-2-3-1 Rozostavenie v ofenzíve 4-2-3-1

Herný systém 5-2-2-1 rozostavenie v defenzíve
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ß Menšie využívanie rozostavenia 4-2-3-1 ako na predchádzajúcich MS.
ß Štvorobrancový reťazec už nie je dogma!
ß Pozorované herné systémy: 4-1-4-1, 4-2-2-1, 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1, 3-5-1, 

5-4-1, 5-3-1-1, 5-3-2, 5-2-3 a 3-4-3.
ß Kľúčom k úspechu je centrum stredovej zóny.
ß Taktická variabilita herných systémov a herných koncepcií v priebehu 

zápasu a proti rôznym súperom. Zmeny systémov v závislosti od súpera, 
od priebežného výsledku, od hernej situácie.

ß Útočný a ultraofenzívny pressing sa využíval veľmi zriedka a v závislosti 
od situácie.

ß Do rýchleho protiútoku sa zapájali len 2 až 3 hráči, ostatní zabezpečovali 
útok.

ß Kľúčom úspechu je 1 na 1. Individuálna kvalita je základom každej 
obrannej aj útočnej stratégie.

ß Veľký význam štandardných situácií.

ß Kompaktnosť v obrannej tretine. Bezpečnosť má prioritu, 
hĺboké členenie obrany.

TRENDY herných systémov  
na MS 2014

TRENDY v defenzíve na MS 2014
ß Návrat trojobrancového reťazca.
ß 4 mužstvá v osemfinále hrali s 3 resp. s 5 obrancami.

Herný systém CHILE s trojobrancovým reťazcom

Herný systém KOSTARIKY

Príklad Argentína proti Holandsku

Herný systém HOLANDSKA 3-5-2
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ZÁVER
Na záver sa pokúsime o sumarizáciu vlastných 

technicko-taktických analytických úvah inšpiro-
vaných MS 14 v Brazílii, ktoré sme prezentovali 
pri spolupráci s RTV v slovenskom mediálnom 
priestore počas svetového šampionátu a ktoré 
neboli spomenuté v ponúkanej prezentácii.

Svetový šampionát 2014 ponúkol pozitívnu 
futbalovú filozofiu zameranú na útočný futbal, 
takže sa zreteľne naplnili zážitkové očakávania 
návštevníkov zápasov ale aj televíznych divá-
kov a z tohto pohľadu sa vo futbalovo žičlivom 
prostredí prezentovala hra s celou svojou mágiou 
a osobitným čarom priťahujúcim ťažké milióny 
fanúšikov z celého sveta. Napriek premenli-
vým a ťažkým klimatickým podmienkam, často 
na hranici fyziologickej únosnosti pre ľudský 
organizmus, sa samotná hra prezentovala rých-
losťou, tempom, technikou v rýchlosti a najmä 
herným sujetom, vďaka čomu sa zatraktívnili 
mnohé zápasy a najmä tie v predĺžení. Kľúčo-
ví hráči dokázali ovplyvniť svojou hrou prie-
beh mnohých z nich vplyvom svojej osobnosti, 
prácou pre tím a najmä excelentnou športovou 
kvalitou svojich výkonov, vďaka ktorým často 
priamo ovplyvňovali výsledky zápasov (Robbe-
n,Rodriguez,Suarez,Neymar../. Potvrdilo sa , že 
vo futbale je najdôležitejším faktorom tímová 
práca, do ktorej sa musia výrazné individuality 
zapájať tak, že pracujú pre mužstvo.

Zvláštne čaro dodali šampionátu tzv. outsi-
deri (Kostarika, Alžírsko), ktorý nie náhodou, 
ani vďaka len šťastiu uhrali prekvapivé ale zaslú-
žené a najmä neočakávané výsledky. Často boli 
vyrovnaným súperom renomovaných mužstiev 
a vo viacerých zápasoch ich dokonca futbalovo 
prehrávali. Ukázalo sa, že dnes už ani outsideri 
nie sú mimo hlavného vývojového prúdu, takže 
toto označenie už stráca opodstatnenie pri muž-
stvách, ktoré sa dokážu kvalifikovať na záverečný 
turnaj. Ponúkli prepracované základné koncepty, 
vysokú schopnosť fyzickej mobilizácie (lepšiu 
ako niektorý favoriti), pôsobili vyrovnane v tak-
tike i HČ a na prekvapenie i lepšiu odolnosť voči 
unaviteľnosti.

V rámci herného rozostavenia a organizácie 
sa objavili niektoré charakteristiky, ktoré sme 
v takej miere predtým nepostrehli. Najzásadnej-

ším bol návrat k 3-obrancovému resp. 5-ob-
rancovému rozostaveniu u niektorých mužstiev 
(Holandsko, Chile, Kostarika, Mexiko, Uruguay) 
vďaka ktorému sa presadzuje veľká flexibilita 
vo využívaní základného rozostavenia zvlášť pre 
obrannú a zvlášť pre útočnú fázu, čo platilo i pre 
mužstvá so 4-obrancovým základným rozostave-
ním. Zmenili sa aj úlohy pre štítových stredopo-
liarov, ktorí obsadzovali v mužstve zväčša už len 
jednu pozíciu a navyše s výrazne akcentovanými 
úlohami smerom k výstavbe ofenzívy. Zvláštne 
úlohy získali v rámci 3-obrancových systémov 
krajný stredopoliari, ktorý v rámci systémové-
ho rozostavenia situačne suplovali pozíciu KO 
a rovnocenným spôsobom sa zapájali do oboch 
základných herných fáz, využívajúc mechaniz-
mus zónového posunu a najmä do prepínania 
do ofenzívy i prepínania do defenzívy. Pre po-
hybové zvládanie celého vertikálneho priestoru 
boli predurčení len hráči s nadštandardanými 
fyziologickými ale aj taktickými predpoklad-
mi pre zvládanie herných úloh v tomto priesto-
re (Lahm, Isla, Jara, Kuyt...). Ďalším trendom 
v rámci rozostavenia bolo využívanie 2 resp.3 
útočníkov s jasnými úlohami pre obe fázy, čo 
prispelo k ofenzívnejšiemu poňatiu väčšiny zá-
pasov (okrem Agr-Hol) a prispelo k vyváženej-
šiemu základnému rozloženiu hráčov v hernom 
priestore. Vytvorili sa tým lepšie predpoklady 
k uplatňovaniu aktívnych foriem bránenia okam-
žite po strate lopty a nasadzovanie prvkov ofen-
zívneho pressingu.

Základné herné rozostavenie bolo silne 
prepojené s konceptom hry v oboch základných 
fázach. V ofenzíve väčšiny mužstiev prevažovala 
vertikalizácia hry, ktorá nahradila tiki-
takingovú medzihru a prispela k rýchlemu 
2-3 prihrávkovému hĺbkovému prechodu SZ 
a zapojenie sa s 5-6-7 hráčmi do útočenia, úplne 
stratil význam stredový pressing. U väčšiny 
mužstiev bol vystriedaný kompaktným 
blokovým bránením v OZ a situačným 
vystúpením do obranného pressingu v prípade 
objavenia sa dostatočných spúšťačov pre 
pressingovú taktiku. Tak isto okamžite po strate 
lopty na súperovej polovici sa útočiace mužstvá 
boli schopné zformovať do vysokého bloku, 
z ktorého nasadzovali pressing resp. herný 
odpor nezyklej intenzity (Chile, Alžírsko). 

V prípade neúspešného okamžitého pressingu 
nastupuje „rýchly návrat“ do obranných pozícií 
za loptou a sformovanie kompaktnej blokovej 
organizácie s aktívnym uzatváraním priestorov 
pre súperovu prihrávku. Vnútorné vývojové 
impulzy hry prinášajúce skrátenú a zrýchlenú 
medzihru v SZ limitovali pozičné a časové 
možnosti pripraviť a uplatniť stredový pressing. 
Celkovo možno konštatovať, že využívanie 
pressingových taktík bolo oproti „európskemu 
štandardu“ viac limitované a menej permanentné 
najmä z klimatických dôvodov (teplo, vlhkosť). 
Za najpressingovejšie mužstvá možno na tomto 
šampionáte považovať predovšetkým Chile, 
Alžírsko a Kostariku, kým mužstvá Nemecka, 
Francúzska či Holandska nasadzovali pressing 
viac situačne a účelovo. Ako pojítko a prechod 
zo základných fáz sa výrazne profilovalo 
prepínanie do obrany respektive útoku, ktoré 
zohráva kľúčovú úlohu v súčasnom futbale. 
Viaceré mužstvá ukázali rýchle prepnutie, 
na ktoré nadviazala taktika protiútokov. Často 
rozhodovali o víťazstvách i porážkách malé 
detaily v taktike mužstva či v hre jednotlivca.

Osobitnou kapitolou šampionátu bola hra 
brankárov, ktorých progres a komplexnosť vý-
konu stelesňoval najmä Neuer. Okrem základ-
ných parametrov brankárskeho výkonu ukázal 
jeden mimoriadne relevantný prvok, ktorý síce 
predstavuje dôsledok princípov zónového brá-
nenia, avšak dodnes ho v tak zreteľnej podobe 
na vrcholovom podujatí nikto nepredviedol. Ide 
o hru brankára mimo boxu za obrannou formá-
ciou mužstva a využívanie hry nohou v pozícii 
libera respektive zametača za obrannou líniou, 
ktorou sa stávajú ďalším hráčom v poli. Popri 
ňom sa excelentnými výkonmi blysli ďalší bran-
kári (Navas, Bravo, Ospina, Ochoa...), ktorý 
posunuli vrcholový brankársky štandard na naj-
vyššiu úroveň. 

Atribúty hry
vysoko	intenzívny	kombinačný	futbal,	ma-
ximalizované	 tempo,	 využívanie	 techniky	
v	rýchlosti,	absolutizácia	fyzickej	priprave-
nosti,	flexibilita	herných	systémov	a	rozosta-
venia,	 vertiklalizácia	 ofenzívy,	 kompaktná	
bloková	obrana	v	OZ,	rýchly	prechod	cez	SZ,	
prepínanie	do	obrany	a	útoku.

TRENDY v ofenzíve na MS 2014
ß Výmena miest a dlhšia medzihra, držanie lopty.
ß Tiki-Taka???
ß Hra len s jedným vysunutým útočníkom.
ß Kľúčom k úspechu je 1 na 1. Individuálna kvalita je základom každej obrannej aj útočnej stratégie.
ß Zárukou úspechu je rýchle prepínanie z obrany do útoku, špeciálne v prvej fáze MS.
ß Nadpriemerne veľa „Joker-gólov“.
ß Veľký význam štandardných situácií.

Určovateľ trendu Nemecko
ß Kompaktnosť v defenzíve aj v ofenzíve.
ß Veľká šírka taktickej variability v priebehu turnaja.
ß Cieľavedomý kombinačný futbal v spojení s individuálnymi akciami.
ß Hráčsky káder s vysokou kvalitou.
ß Vysokoprofesionálny realizačný tím okolo mužstva.
ß Duch mužstva a vôľa po víťazstve.
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výměna travnatého povrchu spojená 
s instalací UT3G v zámezí 2014

Generali aréna 
AC Sparta Praha

I přes příznivé hodnocení kvality 
letenského trávníku v uplynulém 
období bylo  rozhodnuto provést 

výměnu s přihlédnutím k pořadatel-
ství  fotbalového  šampionátu  „21“ 
v České republice, v jehož rámci se 
budou konat některá vybraná utkání 
i na stadionu AC Sparta v Praze.

Kromě rozmáhajícího se podílu 
plevelné Lipnice  roční, byla důvo-
dem výměny trávníku také snaha řešit 
problematické přetěžování a z něho 
vyplývající  soustavné  mechanické 
poškozování porostu v přistíněných 
prostorech výběhů. S tímto problé-
mem se potýkají  trávníkáři praktic-
ky na všech fotbalových stadionech, 
zvláště  pak  na  těch,  kde  se  konají 

navíc pohárová a reprezentační utkání 
a s nimi spojené přípravy.

V  souladu  s  moderními  trendy 
a požadavky vedení klubu i zástupci 
realizačního týmu bylo rozhodnuto 
instalovat v zámezí umělý povrch III. 
generace,  který  svými  vlastnostmi 
snese  srovnání  s  přírodním  trávní-
kem na hrací ploše. Důraz zadavatele 
byl kladen na  srovnatelné hodnoty 
pružnosti povrchu, odskoku a vali-
vosti míče. Cílem bylo využít pásy 
umělého povrchu nejen pro častý po-
hyb mechanizace, ale také pro kvalitní 
trénink hráčů a brankařů.

Realizací zakázky byla pověře-
na  společnost  ENVOS  s.r.o.,  kte-
rá  navrhla  koncepci  řešení  celého 

projektu po delší přípravné fázi tes-
tování. Vzhledem  ke  kvalitě  pod-
kladní vyhřívané konstrukce a výši 
uvolněných  finančních  prostředků 
pro celou rekonstrukci bylo rozhod-
nuto  položit  umělý  povrch  výšky 
60 mm se vsypem křemičitého pís-
ku a šedého ekologického granulátu 
EPDM přímo na původní, částečně 
odfrézovaný povrch vegetační vrstvy 
s tím, že v zámezí byla posílena za-
sakovací schopnost materiálu vybu-
dováním dvou drenážních vyštěrko-
vaných rýh.

Instalace umělého povrchu s pro-
vedením  zásypů  byla  uskutečněna 
s použitím profesionálního strojního 
vybavení.   První etapou provedenou 
před pokládkou přírodního povrchu 
byla příprava podkladu a položení ko-
berce s širokým paměťovým vláknem. 

Druhou etapou bylo provedení vsypů 
písku a granulátu. 

Důležitá  byla  pečlivá  výšková 
příprava styku obou koberců, proto-
že na rozdíl od některých stadionů, 
kde byl použit na styku přírodního 
a umělého povrchu obrubník, bylo 
v  případě  sparťanského  stadionu 
od toho záměru upuštěno.

Po dokončení  instalace a zásy-
pů proběhla finální ověřovací fáze, 
během  níž  byly  kontrolovány  do-
sažené  hodnoty  šokové  absorpce, 
vertikální deformace, odskoku a va-
livosti míče na obou površích s tím, 
že zároveň byly výsledky porovnává-
ny s předepsanými hodnotami pro 
získání certifikace umělého povrchu 
na FIFA**. Ty byly ve všech ohle-
dech zcela srovnatelné a požadavky 
byly v plném rozsahu splněny.

V průběhu letní soutěžní přestávky firma Envos s.r.o. 
provedla na hlavní ploše Generali arény AC Sparta 
Praha plánovanou výměnu travnatého povrchu.
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Kvalitní fotbalová hřiště 
(nejen) pro Plzeňský kraj

Nově je od července letošního 
roku členem Asociace 

zhotovitelů fotbalových 
hřišť s umělými trávníky při 
ESTO také VYSSPA Sports 

Technology s.r.o.

Za úspěšnými výsledky firmy nestojí pouze 
tým profesionálních pracovníků na finálních 
realizacích, ale také sledování aktuálních 

technologií a jejich další využívání a samozřejmě 
i kolektiv zkušených projekt manažerů v čele s jed-
natelem společnosti Jaroslavem Karáskem, které-
mu jsme položili následující otázky.

Proč právě výstavba sportovišť?
„Pravdou je, že jsem měl vždy blízko ke sportu 

a v České republice je nespočet hřišť, ať už čistě 
fotbalových nebo multifunkčních. Otevřeně si ale 
můžeme přiznat, že jejich aktuální stav ne vždy 
odpovídá našim představám. Založení firmy VY-
SSPA Sports Technology s.r.o. bylo vlastně reakcí 
na dlouhodobé volání o pomoc těchto hřišť a jejich 
uživatelů.“

Je to tedy tak, že hřiště také renovujete?
„Ano, je to tak. Jelikož ne v každém městě či 

obci je místo na zcela nový sportovní areál, je lo-
gické, že vedle výstavby nových hřišť se zabýváme 
také renovacemi a rekonstrukcemi hřišť stávajících. 
Přizpůsobujeme jejich standard aktuálním požadav-
kům a trendům ve sportu.“

Jaký projekt z poslední doby by nejlépe 
shrnul rozsah prací, které jste schopni za-
jistit?

„Takovým projektem by jistě mohlo být hřiště 
na Městském fotbalovém stadionu v Děčíně. Celý 
objekt byl v roce 2013 zasažen povodní a celá herní 
plocha musela být vyměněna – v praxi to znamena-
lo ekologickou likvidaci starého umělého trávníku, 
srovnání podloží, pokládku trávníku nového a sta-
vební úpravy poškozené tribuny.“

Mluvíte o ekologické likvidaci – v čem 
spočívá?

„V podstatě jde o to, co nejdokonaleji od sebe 
oddělit jednotlivé materiály v nevyhovujícím tráv-
níku, aby mohlo dojít k jejich recyklaci. Speciální 
technologií se vysaje starý vsyp z umělého trávníku. 
Stroj je zároveň navržený tak, aby oddělil křemi-
čitý písek od granulátu. Každý materiál zvlášť se 
přímo na hřišti pytluje a je připravený k dalšímu 
zpracování.“

Kromě tohoto stroje na zpracování vsypu, 
máte ještě nějakou další specializovanou me-
chanizaci?

„Samozřejmě,  máme  i  další  stroje.  Když  to 
vezmeme v pořadí, v jakém jsou na stavbě potřeba, 
začneme laserovým graderem pro srovnání štěrko-
vých vrstev, můžeme pokračovat stroji od SMG Pla-
nomatic pro pokládku ET podložky, Turfroller, Tur-
fix, Turfcutter a Turfset, což jsou nástroje potřebné 
při pokládce koberce a v neposlední řadě máme také 
Sportchamp včetně příslušenství a Sandmatic pro 
zapracování nového vsypu.“

Když se vrátíme zpět k projektu v Děčíně, 
jak dopadl?

„Dopadl velice dobře. Po likvidaci starého tráv-
níku jsme na hřišti provedli vyrovnání stávajícího 
podkladu a opravu elastické podložky. Následně byl 
instalován trávník JUTAgrass Champion a k naší vel-
ké radosti hřiště získalo prestižní autorizaci povrchu 
FIFA ** a Atestaci FAČR pro soutěže do výše ČFL.“

Jak tato certifikace probíhá?
„Abych Vám pravdu řekl, byl jsem překvapen, 

s jakou pečlivostí jsou parametry nově postavené-
ho hřiště kontrolovány. Na hřiště přijedou technici, 
kontrolují rozměry hřiště, provedení, vsyp, přeměřují 
odrazy míče a podobně. Velkou zásluhu na této sku-
tečnosti má samotný FAČR, ale také Asociace zho-
tovitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky. Jejich 
svědomitý dohled zajišťuje, že výsledný produkt je 
špičkové kvality, což je samozřejmě přínosem jak pro 
fotbalový klub, tak pro nás, zhotovitele.“

Jak byste zhodnotil současnou pozici 
společnosti VYSSPA Sports Technology s.r.o.  
na českém trhu?

„Jak již bylo zmíněno, naše firma je schopna 
zajistit veškerá stadia stavby – konzultace, projekto-
vání, likvidaci stávajících nevyhovujících povrchů, 
pokládku nových povrchů, údržbu… Na trhu pů-
sobíme již 8 let a neustále se snažíme společnost 
posouvat ve vývoji, ať už nákupem nových strojů, 
studiem nových technologií nebo utužováním ob-
chodních partnerství a vstupy do prestižních or-
ganizací.“ 

Jaké organizace máte konkrétně na mysli?
„Od  května  letošního  roku  je  společnost 

 VYSSPA Sports Technology s.r.o. přidruženým 
členem  European  Synthetic  Turf  Organisation 
a od července již zmiňované profesní organizace 
Asociace zhotovitelů fotbalových hřišť s umělými 
trávníky při ESTO o.s. Jsme velice rádi, že jsme se 
stali její součástí, protože nám, stejně jako ostatním 

členům, jde v první řadě o kvalitu provedení fotba-
lových hřišť s umělým povrchem.“ 

V čem vidíte hlavní přínos této asociace?
„Uvědomujeme si náročnost a svým způsobem 

i ojedinělost našich služeb – vezměte si, že doba vyu-
žití takového hřiště je 10 let a více a vzhledem k této 
frekvenci se málokdo za své působení ve fotbalovém 
klubu či jiné organizaci setká s takovým projektem 
víckrát, než jednou. Členové asociace zhotovitelů 
musí dodržovat platná pravidla a vysoké standardy, 
čímž je zajištěno, že veškeré realizace pod její zášti-
tou jsou nejvyšší možné kvality. Na rozdíl od běžně 
dostupných informací od nespecializovaných staveb-
ních firem poskytuje asociace zhotovitelů ucelený 
a srozumitelný náhled do této problematiky.
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Realizace: zatímco v roce 2012 bylo posta-
veno 12 nových hřišť s umělými trávníky 
3. generace, v minulém roce 2013 jich bylo 

postaveno již 16 a jenom za 1. pololetí letošního 
roku bylo Atestační osvědčení pro soutěžní utkání 
FAČR vystaveno již 10 novým hřištím.

Co nás rovněž velmi těší, dodal M. Vopička, že 
za období posledních tří let, se podařilo kompletně 
vyměnit povrch UT starého typu převážně po jejich 
10 letém provozování za zcela nový s paměťovým 
vláknem. Jedná se konkrétně o těchto 17 hřišť: 

Sigma Olomouc, TC Dynamo České Budějo-
vice, Synot Staré Město, Ostrava – Vítkovice, FK 
Jablonec, FK Příbram, FK Kolín, Slavia Praha, FC 
Slovan Liberec, Viktoria Plzeň, FK Čáslav, Vyso-
čina Jihlava, TC Sparta Praha, Aritma Praha, Junior 
Děčín, Slavoj Vyšehrad, FK Mladá Boleslav.

Uspořádali jsme i dva velmi úspěšné údržbové 
semináře a to v Praze a Olomouci, pro všechny 
provozovatele těchto hřišť z celé ČR.

Na přelomu října a listopadu 2013 se nám poda-
řilo na FSB v Kolíně nad Rýnem, po oboustranném 
pozitivním vyhodnocení dosavadní spolupráce, pro-
longovat na další tříleté období dohodu „Letter of 

understanding“ s ESTO (Europen Synthetic Turf 
Organisation), která sdružuje 20 největších výrobců 
v Evropě a má dalších 60 přidružených členů.

A nejlepší na závěr: vynikající ocenění v červ-
nu 2014, na Kongresu ESTO v tureckém Istanbu-
lu, získalo hřiště s umělým trávníkem vybudované 
v moderní hale na tréninkovém centru Dynamo 
České Budějovice, které vyhrálo tak zvanou Co-
munnity Award jako nejlepší počin – projekt pro 
rozvoj fotbalu v Evropě za období 2012–2014.

Hřiště bylo vybudováno českou firmou – členem 
naší Asociace zhotovitelů – Sport Technik Bohe-
mia s. r. o. a následně předáno jako dar, společně 
s FAČR, fotbalové mládeži Českých Budějovic. 
Hřiště je v rámci projektu VICTOR vylajnováno pro 
utkání 4 + 1, 5 + 1 a 7 + 1 a přednostně slouží těm 
nejmenším, to znamená věkové kategorii 6–12 let.

Slavnostně bylo dáno do provozu začátkem pro-
since 2013.

V červnu letošního roku byla do Asociace zho-
tovitelů přijata za přidruženého člena nová firma pl-
zeňská Vysspa Sports Technology s.r.o. a tak v Aso-
ciaci aktivně působí s plným členstvím: EKKL a.s. 

 ENVOS, s.r.o. J.I.H.  PHILIPP Sportovní 
trávníky, a.s.  PROSTAVBY, a.s.  Sport-Technik 
Bohemia s.r.o.  SPORTECH CZ S.E. a přidružení 
členové: LINHART spol. s r.o.  SWIETELSKY 
stavební s.r.o.  VYSSPA s.r.o..

Nadále intenzivně pokračuje spolupráce s Fot-
balovou Asociací ČR a samozřejmě i s ESTO a to 
především v oblasti garantování té nejvyšší kva-
lity fotbalových hřišť s umělými trávníky a to ne-
jen jejich povrchů, ale vždy celé stavby tak zvaně 
na klíč!!

jiří křenek

Zprávy z AEFCA
V předvečer zahájení Meziná-

rodního trenérského kongresu 
pod záštitou německé organi-

zace fotbalových trenérů v Mannhe-
imu, se dne 27. 7. 2014 uskutečnilo 
operativní zasedání výkonného vý-
boru Aliance evropských fotbalo-
vých trenérských asociací (AEFCA), 
kterého se zúčastnil i Z. Sivek, jeden 
z viceprezidentů AEFCA.

Zasedání tentokráte vedl první vi-
ceprezident J. Vikilla, neboť prezident 
AEFCA W. Gagg procházel v té době 
zdravotní rekonvalescencí (po mešním 
chirurgickém zákroku).

Témata programu
1. Dále se precizovalo obsahové za-

měření pracovních skupin k no-
vému pojetí činnosti AEFCA (viz 
zpráva v předcházejícím čísle na-
šeho časopisu).

2. U tématu sponzorského zabezpeče-
ní bylo konstatováno, že se znovu 
obnovilo jednání mezi AEFCA 
a firmou ADIDAS o další spon-
zorské spolupráci na další období.

3. V programové kapitole věnované 
finančním příspěvkům na činnost 
se velmi nadějně jevila informace 
ruského člena výkonného výbo-
ru o záměru Ministerstva sportu 
Ruské federace přispět do činnosti 
AEFCA prostřednictvím své orga-
nizace Telesport Russia v příštích 
třech letech finančním příspěvkem, 
který bude konkretizován po jed-
nání s tímto orgánem v nejbližším 
období.

 Tato informace ještě byla doplněna 
tím, že FIFA již přispěla na letošní 
tradiční mezinárodní sympozium 
částkou padesáti tisíc švýcarských 
franků.

4. Diskuse se také vedla o letošním 
pořadateli tradičního mezinárod-
ního sympozia (Itálie?, Francie?). 
Probíhající jednání s uvedenými 
pořadateli by měla vyjasnit mís-
to pořádající země v nejbližších 
týdnech.

5. Výkonný výbor také rozhodl o na-
šich zástupcích na FIFA/UEFA 
konferenci k Mistrovství světa 
v Brazilii, která se uskutečnila 
dne 16.září 2014 v Petersburgu. 
Delegaci AEFCA tvořili Prezident 
a Generální sekretář.

6. Jednání odsouhlasilo nové ofici-
ální místo AEFCA, a to Curych, 
Švýcarsko (místo dosavadního 
Karlsruhe v Německu).

7. Na základě rozhodnutí Karlheinze 
Raviola o ukončení své činnosti 
na pozici generálního sekretáře, 
dochází k předávání celé agendy 

do rukou nového generálního se-
kretáře, kterým se stává Philip Me-
uller (Švýcarsko).

Další jednání Výkonného výboru 
AEFCA proběhne ještě nejméně dva-
kráte před letošním tradičním AEFCA 
Symposiem. Informace o těchto jed-
náních a Sympoziu bude jako obvykle 
k dispozici v dalších číslech našeho 
časopisu.

zdeněk sivek

Jaký byl rok 2013 a 1. pololetí letošního roku 2014 pro Asociaci 
zhotovitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky jsme se zeptali jejího 
prezidenta Milana Vopičky: Jednoduše úspěšný!

Úspěšné období 2013–2014

Milan Vopička s cenou ESTO
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