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snímky nA TITULní sTRAnĚ
dokumentují úspěšné tažení českých týmů v Evropské lize proti italským velkoklubům:
Viktorie Plzeň : AS Roma 1:1 a Sparta Praha : Inter Milan 3:1
 Foto: Jan Tauber a Milan Kammermayer

Vážení čtenáři, milí kolegové,
když německý fotbal dobyl v roce 2014 zpátky titul 
světových šampionů, mohli se všichni lidé, kteří 
v něm pracují, bít v prsa a říkat si: „Jsme nejlepší 
na zeměkouli, takže se už nemusíme snažit být lep-
ší. Stačí, když dále pojedeme ve stejných kolejích, 
které nás dovedly na vrchol.

Místo toho však Němci zahájili odbornou de-
batu o tom, jak udělat, aby se jim i v budoucnosti 
dívala konkurence na záda. Protože si sami vy-
zkoušeli, že z uspokojení vede cesta jedině dolů.  
Unie českých fotbalových trenérů také nechce spad-
nout z hrušky dolů, a tak bude postupně rozjíždět 
vlnu dalších inovací. Aby se našim členům dostalo 
ještě kvalitnějšího servisu než dosud.

V první řadě jsme nesmírně rádi, že se naše unijní 
rodinka rozrůstá. Od letošního roku, kdy jsme spustili 
novou verzi našich internetových stránek, se na něm 
registrovalo už přes 600 lidí! Moc si toho vážíme 
a doufáme, že se budeme zvětšovat nadále. Čím víc 
nás bude, tím více se můžeme vzájemně obohacovat. 
Znáte přece lidové moudro: víc hlav ví víc.

Samozřejmě, že nové členy musíme něčím při-
lákat. Čím přesně? 

Třeba ujištěním, že jsme dobří hospodáři, kteří 
nežijí na dluh, ale naopak umí s penězi vyjít a ješ-
tě něco ušetřit. Můžeme všem hrdě slíbit, že jsme 
zdravou organizací, jejíž rozpočet je v plusu! Takže 
s vašimi příspěvky rozhodně nemrháme.

Na druhou stranu přebytek hospodaření nechce-
me ukládat do polštáře, ale hodláme ho investovat 
do rozvoje UČFT. Co to konkrétně znamená?

Chystáme nové členské průkazky. Ty staré už 
pomalu, ale jistě vyšly z módy. Je třeba i v tomhle 
směru udělat odpich vpřed. Na scénu tak vyjdou 
nové plastové průkazky, které si v ničem nezada-
jí s nejmodernějšími kreditními kartami. Najdete 
na nich magnetický proužek, čárový kód i patná-
ctimístný identifikační kód. Aby byla zachována 
maximální diskrétnost a bezpečnost.

Teď to nejdůležitější – s pomocí karty nebudou 
její majitelé jen prokazovat příslušnost k UČFT, 
nýbrž budou moci získávat i různé výhody. Jak? 

Jednoduše, karta bude nabíjena rozličnými 
bonusy a vouchery. Například na nákup kopaček 
v e-shopu na unijních webových stránkách. Ve spo-
lupráci s našimi partnery se budeme snažit, aby 
podobných lákadel bylo co nejvíce. Naším cílem 
je, aby karta nabídla jejím držitelům co největší 
hodnotu. Mnohem vyšší než činí členské poplatky. 

Zároveň děláme vše pro to, aby pořízení této 
karty bylo jednoduché a dostupné pro všechny zá-
jemce. Už registrovaným členům postačí, aby pro-
střednictvím profilu na webových stránkách poslali 
fotografii. Noví adepti se musí nejprve zaregistrovat 
na našem webu, vyplnit identifikační údaje na svém 
profilu, pak přidat fotografii na průkazku v elektro-
nické verzi a budou mít také hotovo.  Pokud narazíte 
na jakékoli komplikace, nebojte se nás kontaktovat 
(kontakty jsou k dispozici na www.ucft.eu). Jsme 
tu pro vás! 

Ne, to není laciná fráze. 
Tady jsou důkazy.

Na podzim chystáme pro vás čtyři velké a zají-
mavé semináře. První dva jsme připravili hlavně pro 
ty, kteří ještě nenasbírali dostatečný počet kreditních 
bodů. Budou to moci dohnat na jedné akci v Čechách 
a na druhé na Moravě. Finální program se v těchto 
dnech upřesňuje, ale už teď můžeme prozradit, že 
bude hodně atraktivní. Jak obsahově, tak obsazením. 

Pražský seminář bude spojen s Valnou hroma-
dou UČFT, na které se uskuteční důkladná analýza 
naší činnosti.

Ale zpět k doškolovacím seminářům. Na sklonku 
podzimu se totiž uskuteční v Praze a v Olomouci dva 
obří semináře majitele profi UEFA licence a UEFA 
licence A. Abyste si představili, o jaké podniky to 
půjde, vězte, že během dnů se v české metropoli 
a na Hané protočí na 450 špičkových trenérů! 

Čím vším projdou, to se ještě také upřesňuje. Nic-
méně již teď je jasné, že návštěvníci se mohou těšit 
opět na exkluzivní zahraniční hosty. Připomínáme, 
že minule na tyto semináře zavítal Andy Roxburg, 
někdejší technický ředitel UEFA a expert, který jako 
člen analytické skupiny FIFA rozebíral šest světových 
šampionátů! A tuhle laťku chceme alespoň udržet.

UČFT se nikdy neuzavírala před světem, což 
bude ctít dále. Dokladem budiž chystaná návštěva 
kongresu Aliance asociací evropských fotbalových 
trenérů (AEFCA), která se uskuteční na začátku lis-
topadu v italské Lombardii, konkrétně v malebném 
městečku Como na břehu stejnojmenného jezera. 

Naše delegace tam nebude relaxovat, ale bude 
mít oči na stopkách, aby jí neunikla žádná inspirace 
odjinud. Vždyť jedna z klíčových zásad UČFT zní: 
Učme se od nejlepších.

Čeká nás i další rozvoj spolupráce s naší slo-
venskou sesterskou organizací. Unie slovenských 
fotbalových trenérů uspořádala na konci září skvělý 
mezinárodní trenérský seminář. V jeho rámci vy-
stoupil prezident UČFT Verner Lička s přednáškou 
a praktickou ukázkou týkající se přechodové fáze, 
která nabývá v moderním fotbale na stále větší dů-
ležitosti. Švýcarský odborník Dany Ryser zase roze-
bral všechny presingové taktiky, které byly k vidění 
na EURO 2016. UČFT plánuje, že by tato akce do-
stala v budoucnu bratříčka na území České republiky. 

A ještě jedna povzbudivá zpráva na závěr. Časopis 
Fotbal a trénink Speciál, který přinesl detailní rozbor 
mistrovství Evropy ve Francii, se setkal s velmi po-
zitivními ohlasy. Navíc byl poprvé v historii UČFT, 
i díky novým partnerům – firmám Skechers, Czech 
sport travel a Euro-Sportring ve finále výdělečný.

Tohle všechno nás naplňuje pocitem, že naše 
práce má smysl a přispívá k rozvoji českého fotba-
lu. Je to však i značný závazek a pobídka k tomu, 
abychom neusnuli na vavřínech. Snad se nám spo-
lečnými silami podaří poskočit zase o kus dál.

Roman Michálik Pavel Hartman
manažer UČFT člen redakční rady

Pojďte s námi vstříc inovacím!
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Rozhovor se Svatoplukem Habancem

Proto jste v Brně trenérem 
a zároveň i sportovním ma-
nažerem? Abyste  měl celý 

systém výchovy v klubu, lidově 
řečeno, pod palcem. 

„Nerad si hraju na názvosloví, 
tedy na to, jestli je někdo sportovním 
manažerem nebo trenérem a sportov-
ním ředitelem zároveň. Každopádně, 
ať tak či tak, jde o důležitou funkci, 
která je sice časově náročná, ale ský-
tá jednu neoddiskutovatelnou výho-
du – umožňuje být v přímém spojení 
s majitelem.“

Jako hráč jste byl obránce, 
tak jak jste se dostal k útočné 
strategii?

„Pozor, já jsem byl útočník, ale 
s přibývajícím časem jsem se přes 
zálohu dostal až na stopera.“

Měl jste tedy hned po nástupu 
do trenérského řemesla jasno, že 
chcete hrát útočně. Nebo jste se 
k tomu dopracoval?

„Musím říct, že jsem k tomu po-
stupně dospěl. Nejdřív jsem ochutná-
val, co trenéřina potřebuje. A na rovinu 
říkám, že nejsem úplně, když to přeže-
nu, grafolog a ten, který ovládá sestří-
hávání videí a tak dále. Samozřejmě, 
že to musím umět. Ale nejsem ten pe-
fekcionalista. Od toho mám lidi a ser-
vis, který mi tohle zázemí vytváří.“

Takže dáte hodně na svůj cit?

„Na správnou chemii. Když to 
přeženu a zlehčím, tak stejně jako 
v sexu je důležitá chemie, tak je stejně 
důležitá chemie v mužstvu. A prosák-
lá i celým klubem. Vyjádřím to dvěma 
slovy: jednota myšlení.“

Prošel jste coby trenér něko-
lika kluby. Je těžké tuhle jednotu 
myšlení nastolit?

„Jednoznačně to musí chtít maji-
tel. Ten volí cestu. Mě si do Brna vzal 
majitel proto, že razím určitý směr 
a chce, aby byl dodržený.“

Jak byste stručně charakteri-
zoval ten směr?

„Fotbalovost, která je samozřejmě 
spojená s typologií hráčů. Bude-li fa-
noušek mrzutý, tak může po posled-
ních kolech říct: Kde je ta Habancova 
fotbalovost? Ale k ní je potřeba určitá 
typologie hráčů. A tu musíte mít.“

Přebíral jste tým, který vychá-
zel z velmi dobré obranné fáze. Je 
složité přešaltovat hráče na jiný 
směr?

„Podíváme-li se na trošku vzdále-
nější historii, tak Brno zase tak úspěšné 
obrannou strategií nebylo. Ale v minulé 
sezoně si všechno sedlo a s příchodem 
Řezníčka dostalo mužstvo ještě injekci 
dopředu a mému předchůdci Václavu 
Kotalovi se podařilo fantastické šesté 
místo, za což mu gratuluji. A do zá-
vorky - jsem na něho naštvaný, neboť 

Čtyři roky formoval k obrazu svému 
v první lize Slovácko. Nasadil mu 
sympatickou ofenzivní tvář. Od léta 
se snaží podobné dílo vytvořit 
ve Zbrojovce v Brně. Trenér Svatopluk 
Habanec má jasnou představu 
o výstavbě hry a nechce z ní 
ustoupit ani o centimetr. „Zastávám 
jednoznačně útočný fotbal. Ale mám 
rád útočný fotbal, který má hlavně 
systém. A systém celoklubově,“ 
zdůrazňuje devětačtyřicetiletý kouč.

Jsem přihrávkový trenér

Narozen: 22. září 1969

Hráčská kariéra: KS Brno, Teplice, Chomutov, Teplice

Trenérská kariéra: Teplice, Ústí nad Labem, Slovácko, Zbrojovka Brno

Svatopluk Habanec

mi nastavil obrovskou laťku. Ale nic 
to nemění na tom, že chci, aby v Brně 
byla fotbalovost. Jestli to bude za tři 
měsíce nebo za půl roku, to nevím. Ale 
určitě to bude.“

V jednom z rozhovorů jste řekl: 
Nesnáším slovo nakopávání, ne-
boť degraduje práci trenéra. Jak 
jste to myslel?

„Jestliže chce trenér fotbalovost 
a hráč, který může míč zpracovat 
a z jednoho doteku ho dál rozehrát, 
ho místo toho práskne na tribunu, tak 
mi to prostě vadí.“

Dostanete do hráčů fotbalo-
vost tréninkem, nebo to budete 
muset řešit příchody a odchody?

„Je to jednoduché: teď jsme v půl-
roční zkoušce stávajícího týmu, který 
je zčásti jiný a jsou v něm i ti, kteří 
dříve nedostávali tolik příležitostí. 
Všichni mají prostor se ukázat. Kdo 

tímhle sítem projde, zůstane, kdo ne, 
v týmu pro něj nebude místo. Ale ur-
čitě tohle síto  nebude neustálý jev. 
Jsem zastáncem toho, že tým má být 
déle pospolu. Chtěl bych, aby během 
zimního období se někteří hráči usadi-
li na svých postech. Abychom mohli 
budovat mužstvo, které by mělo směr 
Lužánky.“

Řekne-li se útočný fotbal, au-
tomaticky se přidá i tvořivost. Jak 
ji lze trénovat? Anebo ji musí mít 
hráč už v genech.

„Jednoznačně se dá tréninkem zlep-
šit. A jsem přesvědčený, že bez ohle-
du na to, jestli je hráči sedm let nebo 
pětatřicet. Tréninkovým cyklem ji lze 
u všech zlepšit. Rozdíl je jen v tom, 
o kolik procent ji můžeme u každého 
jednotlivce zlepšit. Ale pokud si to tre-
nér bude pouze myslet nebo to hráčům 
jenom říkat, tak to k ničemu nepovede. 
Musí se to trénovat.“
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Jak?
„Já jsem přihrávkový trenér. Pod-

le mě by měl být nácvik přihrávek 
na každém tréninku. Jestli to bude 
sedm, osm minut nebo celá trénin-
ková jednotka, to záleží na každém 
trenérovi. Ale musí to tam být. Když 
chce tenista natrénovat bekhend 
a forhend, nebo baskeťák střelbu 
na koš, tak to nejde udělat jinak než 
opakováním činnosti. Tedy drilem. 
A jedním z těch drilů je i přihrávkový 
dril, jehož jsem zastáncem. Je to jeden 
z nástrojů pomáhající k fotbalovosti.“

Přihrávkový dril jste se učil 
sám? Nebo jste měl nějakou do-
mácí, respektive zahraniční in-
spiraci?

„Na rovinu říkám, že vizi fot-
balovosti jsem měl dlouho v sobě 
a měl jsem k ní i své metody. V sys-
tému 4-4-2. Ale protože se fotbal 
mění, hledal jsem přihrávkový dril 
v systému 4-3-3. A tak jsem se díval 
po mužstvech, která takhle fungují. 
Dlouhodobě to byla pražská Dukla. 

Na Slovensku jsem sledoval Adriána 
Gulu, který tehdy trénoval Trenčín. 
Naše společná schůzka, tedy ještě 
s panem Štefankem, abych byl přes-
ný, se stala pro mě inspirací ke změně 
myšlení. Dospěl jsem k tomu, že to 
musí být tak, jak to dělali oni a ne 
jinak.“

Čím vás přesvědčil tandem 
Gula-Štefanko ke změně myšlení?

„Když mi prozradili obsah jejich 
tréninkového cyklu, málem jsem se 
potom zfackoval. Říkal jsem si: Proč 
já rozděluji tréninky na předzápasové 
a pozápasové. To jsou přece nesmys-
lené výrazy.“

Protože trénink je jen jeden?
„Přesně tak. Proč by se nemohly 

dělat přihrávky den před zápasem 
nebo den po zápase. Proč bych měl 
jít běhat do lesa na pětačtyřicet minut, 
když může tu samou zátěž, co se týká 
tepové frekvence, udělat přihrávkový 
dril. A přitom se dotknout tři sta krát 
míče.“

Takže doba výběhů u vás skon-
čila?

„Nejen u mě, ale i celkově. Vý-
běhy do lesa už dneska dělá jen stará 
škola. A tak často se to již neděje. Já 
jsem si to takhle přeorientoval v hlavě 
právě před třemi roky.“

Máte přihrávkové drily už 
spojené i s tepovou frekvencí. To 
znamená, že víte, na jaké tepo-
vé frekvence se hráči dostanou 
při vašich různých přihrávkových 
cvičeních?

„Jednoznačně. Hodně tréninků dě-
láme se sporttestery. Fotbal se nehraje 
v jednom tempu, a tak jsou přihrávky 
také ve vícero tempech. I trenérskou 
profilicenci jsem hlavně udělal proto, 
že jsem si neustále připomínal hřiště. 
Nebyl jsem až tak pečlivý student, ale 
všechno jsem si převáděl do praxe. To 
trvá dodnes. S realizačním týmem se 
snažím vymýšlet cvičení, která se co 
nejvíce podobají situacím v zápase. 
Dám jeden hmatatelný příklad: pokud 
budeme hrát čtyři na čtyři, neměli by 

v jedné čtyřce hrát dva leví obránci 
a dvě levá křídla. I to složení musí 
odrážet reálný zápas.“

Jak vymýšlíte cvičení? Sledu-
jete video z nějakého utkání a ří-
káte si: Touhle uděláme na tré-
ninku.

„Jednoznačně. Každý zápas vidím 
minimálně dvakrát. Moji asistenti 
možná ještě víckrát. Protože je nutím, 
aby mi dávali impulzy. Každý trenér 
je nejspokojenější, když se mužstvu 
podaří opakovat v zápasech nacviče-
né věci a šablony. A má kombinace 
z tréninků zautomatizované.“

Jak moc hráči chápou šablo-
ny? Ptám se proto, že jste byl před 
angažmá v Brně tři roky ve Slo-
vácku.

„Tam byla výhoda, že jsem měl 
k dispozici hráče, kteří se stali mojí 
prodlouženou rukou. Byli to To-
máš Rada a Veliče Šumulikovski. 
To byli hodně fotbaloví hráči a přes 
ně se moje představy přenášely dál. 
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Vytvořili se z nich takové dvě moje 
fotbalové spojky k týmu. Jestliže ale 
mužstvo nebude chtít trénovat šablo-
ny, je to velký problém.“

Řekne-li se u nás dril, kdekdo 
se vyděsí. Jakou s tím máte zku-
šenost?

„Byl bych hrozně rád, kdybyste 
mi pomohl nalézt jiný výraz pro slovo 
dril. Když nadhodíte před hráči slův-
ko dril, už je jim to nepříjemné.“

Fenoménem současného fotba-
lu je rychlost. Ve všech podobách. 
Jak na tenhle vývoj reagujete?

„Zaprvé chci říct, že dřív bylo víc 
fotbalový hráč, dnes je víc rychlost-
ní hráč. Takhle to v globálu je. V éře 
Panenky nebo Jarůška platilo, že kdo 
neuměl s balonem, nehrál. Takže když 
to přeženu, dnešní někteří prvoligoví 
hráči, měřeno tímhle metrem, by byli 
na hraně druhé a třetí ligy. To říkám 
zodpovědně.  Dneska je naopak do-
ménou rychlost. A kdo ještě k tomu 
umí hrát fotbal, může se prosadit 
v top mužstvech, která hrají Ligu mi-
strů a top evropské ligy. Můžu ještě 
jednu maličkost k rychlosti?“

Povídejte.
„Pokud udělám na tréninku rych-

lostní soutěž, je to hezké, ale větší 

význam má, když pomocí fotobuněk 
změřím přesně sprint na deset nebo 
třicet metrů. Jestliže kondiční trenér 
nahlásí čas jednoho hráče, je obrov-
skou motivací druhého hráče tenhle 
čas překonat.“

Jak s rychlostí koresponduje 
síla?

„Rychlost rovná se síla. Jestliže je 
hráč slabý v posilovně, nemůže být 
rychlý.“

Kolikrát týdně pracujete na vý-
bušné síle?

„Síla musí být zařazena do trénin-
ku minimálně dvakrát až třikrát v týd-
nu. Ať už je to deset minut nebo celý 
trénink. Já bych se rád dostal k tomu, 
aby to bylo každý den.“

Podle čeho si vybíráte hráče 
do týmu?

„Je to kupa kritérií – charak-
ter, rychlostní dispozice, typologie 
na daný post, a mohl bych pokračo-
vat dál. Nedokážu je podle důležitosti 
seřadit od jedničky do pětky. Beru je 
jako celek. Ale obecně mám radši tvo-
řiče než bořiče.“

Jaký máte se svěřenci vztah? 
Jste na ně spíš přísný nebo ka-
marádský?

„Od začátku mojí trenérské karié-
ry razím jediné: cukr a bič. Nic mezi 
tím není. Protože hodný trenér rovná 
se trenér na vyhazov. Zlý trenér rovná 
se něco podobného.“

Jsou čeští hráči už většími 
profesionály? Chtějí se sami 
zlepšovat?

„O kousek se to zvedlo. Díky 
tomu, že mohou sledovat opravdo-
vé hvězdy v televizi, na internetu 
a v aplikacích na mobilních telefo-
nech. Tohle české hráče popohání. 
Ale rovnou dodávám, že bych si přál, 
ještě o dvě stě procent větší pokrok 
v tomhle směru. Když totiž dnes hráč 
v šestnácti letech zabere, vykašle se 
na okolní vlivy, jako třeba na diskoté-
ky, do třech let hraje ligu. Dnes to má 
mnohem jednodušší než v minulosti, 
protože dřív bylo o hodně víc fotba-
listů. Nemyslím jen kvalitativně, ale 
i kvantitativně. Konkurence je méně, 
tak ať to tihle šestnáctiletí kluci chytí 
do devatenácti let za pačesy a mohou 
se fotbalem opravdu živit.“

Chápou, jaká šance se před 
nimi otevírá?

„Je potřeba jim to neustále připomí-
nat. Každý mladý hráč si dnes myslí, že 
je hvězda. Ale aby byl někdo hvězdou, 
musí pro to udělat o moc víc.“

Dáváte jim někoho za příklad?
„Cristiana Ronalda. Zjistil jsem 

si o něm, že chodí první na trénink 
a jako jeden z posledních odchází 
po tréninku domů. Ano, účinkuje 
v reklamách, chodí nagelovaný, ale 
je to především stoprocentní profík.“

Kdo je vzorem pro vás? 
„Mně se hrozně líbí práce Guardio-

ly. Ano, pracuje s nejlepšími hráči, ale 
i v jiných velkoklubech s nimi pracují, 
jenže on tomu dá přidanou hodnotu. 
V podobě chemie týmu a v tom, že 
hráči hrozně rychle pochopí jeho her-
ní styl. Musím politovat jeho rodinu, 
protože on žije čtyřiadvacet hodin 
fotbalem. On je v tomhle extrém. Ne-
dávno jsem viděl, jak hned po zápase 
vysvětloval jednomu hráči asi ve čty-
řiceti vteřinách, kde se měl pohybovat. 
Zkrátka nevnímá okolí a plně se sou-
střeďuje a koncentruje na danou situaci. 
Zrovna tuhle koncentraci mám v plánu 
teď přenést do práce našeho mužstva. 
Aby okolních vlivů bylo co nejméně.“

Jak je možné, že Pep Guardiola 
dostane do týmu svoji představu 
o hře okamžitě?

„Má v kádru jedny z nejlepších 
hráčů na světě. Ale hlavně je to trenér 
extra klasa. Tečka.“

pavel hartman
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Po ME 2016 pro redakční radu našeho časo-
pisu, pokud si dovolíme parafrázovat slova 
pana Wericha… „nastalo dilemno“. Muse-

la  řešit dilema,  jak optimálním způsobem  infor-
movat  širokou  odbornou  veřejnost  o  ME  2016 
ve Francii, když má k dispozici dvě, různou ces-
tou  dostupné,  varianty  našeho  časopisu.  Jednou 
je tištěný Fotbal a trénink Speciál 2016 a druhou 
elektronicky distribuovaný Fotbal  a  trénink č. 3 
a  redakční  rada nepovažuje za vhodné  informa-
ce  zdvojovat  a  výsledky  činnosti  expertní  sku-
piny publikovat v obou mutacích a ani připravit 
čtenáře jedné z verzí o sdělení z ME 2016. Proto 
jsme se  rozhodli ke kompromisu a  tedy pro ná-
sledující řešení. „Speciál 2016“ je plně věnován 
ME 2016 a v tomto čísle Fotbalu a tréninku vám 
z tohoto turnaje předkládáme souhrnný materi-
ál Maria Buzka, který hledá odpověď na otázku, 
zda „Bylo ME 2016 ve Francii pozitivní inspi-
rací pro práci trenérů?“ A dále jsme se rozhodli 
pro zařazení zamyšlení Martina Daňka „Očima 
kouče“ reagující na příspěvek Luďka Procházky 
ze „Speciálu 2016“, týkající se přenosu poznatků 
do  tréninku mládeže. Nesmíme zapomenout ani 
na článek Zdenka Sivka z mezinárodního kon-
gresu v německé Fuldě kde podstatná část je vě-
nována rovněž ME 2016 (viz strana 16).

Z  důvodu  poskytnutí  relativně  kompletní 
informace a vytvoření představy o obsahu pří-
spěvků jsme se rozhodli pro zařazení tezí sděle-
ní publikovaných v tištěné verzi časopisu Fotbal 
a trénink Speciál 2016. Po poněkud emocionál-
ně  stylizovaném  úvodníku Pavla Hartmana 
následuje racionální „Analýza výkonu“ Maria 
Buzka prezentovaná  jako komplexní zamyšle-
ní  nad  výkonem našeho  reprezentačního  týmu 
i nad problémy jednotlivých hráčů na ME 2016 
a  podepřená  24  schématy  řešení  herních  situ-
ací  i  statistickými  údaji  poskytnutými  firmou 
InStat. V  dalším  příspěvku Verner Lička za-
ujal rozborem „Vlivu organizace hry na její 
útočnou fázi“  se  zdůrazněním  významu  pře-
chodových  fází  a  týmového  represinku.  Text 
obsahující souhrny a formulace atributů úspěš-
nosti je podpořen 30 obrázky. „Hru týmů s tří-
obráncovým rozestavením“  a  to  především 
týmu Itálie, podrobně analyzoval Pavel Malu-
ra a  to  jak z hlediska organizace hry v obran-
né, útočné i přechodové fázi, tak včetně popisu 
základních automatismů hry. Netradičně pojaté, 
ale zajímavé a inspirující sdělení zpracoval Pa-
vel Frýbort, ve kterém hledá „V čem se odli-
šují ti nejlepší hráči od lepších a průměrných 
na elitní úrovni při herní dovednosti převzetí 

míče“.  Příspěvek  je  koncipován  jako  trans-
fer poznatků na základě konfrontace informací 
získaných pozorováním utkání ME a vlastních 
zkušeností z praxe. Slovenský odborník Laco 
Borbély ve svém článku konstatuje „Nedosta-
tečnosť defenzivnych proaktívit na ME 2016“ 
a dokladuje, proč z hlediska vývojových trendů 
v oblasti taktiky nepovažuje Euro 16 za progre-
sivní  a  přínosné. Možnosti „Přenosu poznat-
ků do tréninku a utkání mládeže“ v kontextu 
fotbalového prostředí nabízí a zajímavými úva-
hami  komentuje Luděk Procházka.  Jak  je 
u něj zvykem, zamýšlí se nad problémem kom-
plexněji a v širších souvislostech i s výstupem 
do praxe, kdy chápe herní jednání hráčů na ME 
2016 jako inspiraci. 

Vážení čtenáři, kolegové, věříme, že přijmete 
náš způsob distribuce odborných statí členů ex-
pertní skupiny z ME 2016 ve Francii a budeme 
rádi, když budou pro vás alespoň dílčí inspirací 
ve vaší trenérské práci. Jsme přesvědčeni, že od-
borná erudice a přístup autorů někdy z různých 
úhlů pohledu (nic není černobílé, tedy ani fotbal) 
není na škodu a je zárukou přínosu pro transfer 
jak do fotbalu dětí a mládeže (Frýbort, Procház-
ka,  Daněk),  tak  do  profifotbalu  (Buzek,  Lička, 
Malura, Borbély).

JEŠTĚ JEDNOU O ME 2016
Jaromír Votík / za redakční radu 
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V  tomto  elektronickém  vydání  časopisu  nelze  podrobně  popsat 
všechna specifika, která jsme mohli sledovat u jednotlivých druž-
stev,  proto  jsme  se  zaměřili  jen  na  vybrané  týmy,  které  měly 

ve svém strategickém i herně dovednostním rejstříku progresivně zabu-
dované herní činnosti. 

Vyjdeme-li z finálového utkání, tak favoritem byla jednoznačně Fran-
cie,  která  se  herně  „rozjížděla“  pomaleji  a  až  ve  vyřazovacích  kolech, 
přes „snadnějšího pavouka“ prokázala vysokou herní výkonnost a účin-
nou efektivitu v jednotlivých utkáních. 

Vycházela ze základního rozestavení 4:2:3:1 s přechodem na 4:4:2 při 
různém rotačním seskupení v útočné  i obranné  fázi hry.  Její herní  stra-
tegie, co se  týče efektivity, byla vyvážená a  také účinná. Univerzálnost 
a kreativitu prokazovali hráči početným zapojením do útoku i do obrany. 

Portugalci vycházeli z rozestavení 4:4:2 i 4:1:3:2 a po odstoupení Ro-
nalda, pak přešli na rozestavení 4:1:4:1. 

V dílčích aspektech oba týmy respektovaly současné moderní trendy, 
ale výjimečnost utkání a důležitost vítězství ve finálovém utkání vyžado-
valo i ctít princip jistoty. Portugalsko volilo defenzivnější herní strategii, 
což potvrdily i některé statistické údaje poskytnuté společnosti InStatt. 
Z útočného hlediska Francouzi byli dominantnější jak v obecných ukaza-
telích (% držení míče, doba držení míče na soupeřové polovině i v útočné 
zóně) stejně jako ve speciálních ukazatelích střelby a ofenzivních činnos-
tech (útočné a extra útočné přihrávky do pozic rozvíjející útok i v tzv. „klí-
čových“ přihrávkách do střeleckých situací v útočné zóně, včetně prosto-
ru pokutového území). Na druhé straně Portugalsko mělo vyšší hodnoty 
údajů, týkající se činnosti v obranné zóně a na obranné polovině hřiště, ale 
na druhé straně lepší některé ofenzivní týmové indexy, týkající se efek-
tivity a produktivity, což možná mělo vliv i na konečný výsledek utkání.

Statistiky individuálních výkonů hráčů Francie v ofenzivních činnostech 
(útočné přízemní i vzdušné souboje, vedení míče, rychlost přihrávání atd.) 
byly mnohem vyšší než u Portugalců, u kterých zase dominovaly obranné 

BylO ME vE FraNcii  2016 
TOU  pOz iT ivN í  iNsp irac í 
prO  prác i  TrENérů?
Budeme-li hodnotit průběh mistrovství Evropy, z pohledu očekávání, nebudeme 
jednotní v některých odborných názorech, týkajících se realizovaných herních 
strategií, výkonů jednotlivých týmů, organizačního systému utkání (např. doba 
volna mezi jednotlivými zápasy jednotlivých týmů, kdy například Francouzi ode-
hráli finále jako 3. utkání během 7 dnů, zatímco Portugalci během 10 dnů) 
a pod. V čem se ale shodneme, mistrovství Evropy nám přineslo několik pře-
kvapivých a neočekávaných výkonů tzv. „outsiderů“ a také otevřenost výsledků 
do samotných konců utkání, což divákům přinášelo vzrušení a napětí, včetně 
finálového utkání. Herní výkony některých týmů potvrdily, že i nižší technicko 
– taktické předpoklady hráčů lze vyvážit vysokou semknutostí, bojovností a tím 
nečekaně uspět a příjemně překvapit. Pro diváky, i přes některá takticky vedená 
utkání, byla střetnutí vzrušující a zajímavá, stejně jako pro odbornou veřejnost.

Mario Buzek

souboje na zemi i ve vzduchu, včetně konstruktivního odebírání míče. Tolik 
statistické údaje finálového utkání a nyní se zaměřme na některé trendové 
činnostní charakteristiky, kvalitativně analyzované u některých družstev.

Které to byly z mého pohledu?
V útočné fázi jsme mohli pozorovat, že hráči přes vysoké tempo hry 

se  efektivně  rozhodovali  a  rychle  konali.  Především první myšlenkou 
po získání míče bylo rychle využít přední prostory a hráče v před-
ních pozicích ať již kolmou, diagonální přihrávkou (často do tzv. „slabé 
strany“) převážně prvním dotekem nebo rychlým vyvedením míče vpřed. 
Pro tyto účely, především v přechodové fázi, využívali volných prostorů 
a meziprostorů v dočasně nezorganizované obraně soupeře. Bylo to dáno 
vzájemným  pochopením  pohybu  hráčů  v  herním  prostoru  při  dodržení 
adekvátních principů situační výměny hráčů, se správným načasováním 
a napojováním hráčů do součinnosti z druhé  i  třetí vlny, v přímé kon-
frontaci s protičinností soupeře. Realizovat efektivní součinnost v útoč-
né fázi jim umožňovala vysoká individuální herní způsobilost, kterou 
jsme mohli pozorovat u velké většiny hráčů družstev Francie, Itálie, Ně-
mecka, Walesu, Portugalska, Belgie ale i mnoha dalších. 

V  tomto  ohledu  prokázal  svoji  šikovnost  nejlepší vyhlášený hráč 
ME Griezmann,  který  svoji  akční pohyblivostí byl vždy v centru  těžiš-
tě útočné hry. Jeho výjimečnost byla v lehkosti ovládání míče, v rychlých 
nohou,  v  prostorovém  situačním přehledu  s  okamžitou myšlenkovou  re-
akcído předních pozic, což mu umožňovalo zapojení nejen do rychlého pro-
tiútoku, ale  i pod tlakem v postupném útoku i ve složitých presinkových 
situací soupeře. Byl nejlepším střelcem evropského mistrovství a mnohým 
střeleckým  situacím  dodával  kvalitu.  Jedno  z  jeho  individuálních  řešení 
uvádíme na obr. č. 1 z utkání s Německem, které trvalo, při vysoké inten-
zitě, 18 sekund a nabídlo přímočarou součinnost i individuální dovednost 
s vyústěním na střelbu. Jeho dokonalá prostorová orientace i umění doved-
ně pracovat pod tlakem (i při zdvojení či ztrojení soupeřem) mu umožňova-
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la následně se zapojovat do herní součinnosti v těžišti presinkových situací, 
uvolňovat se v tzv. „meziprostoru“ s následným převzetím míče s obratem 
a přímočarým vedením míče do obranné linie soupeře (obr. č. 2). Ve spo-
jitosti  s  tímto  hráčem  a  jeho  akční pohybovou rychlostí můžeme  uká-
zat i na další vzniklé problémy v obraně soupeře, kdy Griezmann vytáhne 
vpřed krajního obránce a následkem toho střední obránce musí opustit střed 
obrany pro zajištění křídelního prostoru (obr. č. 3). 

V neposlední řadě musíme upozornit na jeho psychickou odolnost při 
pokutovém kopu, kterým zajistil Francii průběžné vedení 1:0. Statistic-
ky je dokázáno, že střílející hráči z rozběhu pod úhlem (cca 45°) směřují 
střelbu  ze  75 %  tzv.  „křížem“  –  přes  stojnou  nohu,  proto  brankáři  čas-
to reagují na tuto stranu (obr. č. 4). Levonohý Griezmann, zvýšenou po-
hyblivostí hlezenního kloubu, dokázal vytočit vnitřní stranu nohy do 90° 
a usměrnit míč do opačné strany. I tato činnost potvrzuje nejen jeho mi-
mořádnou technicko- taktickou vybavenost, ale i specifickou koordinační 
pohyblivost, kterou prokázal  i v  jiných situačních souvislostech, včetně 
herní obratnosti na zemi i ve vzduchu. 

Ve vztahové herní spolupráci, Griezmann s Giroudem, představo-
vali pro soupeře neustálé nebezpečí a vytvořili ideální dvojici pro působ-
nost na hrotu útoku. Jeden s přednostmi dominovat ve vzduchu, druhý 
neustále „číhající“ na získání míče s následným zapojením do součin-
nosti nebo do individuální akce. Jednu z takových součinností nabízíme 
na obrázku č. 5 před dosažením druhé branky v utkání s Německem, kdy 
po dlouhé přihrávce vpřed zafungovala opět spolupráce Giroud – Griez-
mann, kdy první jmenovaný vyhrál vzdušný souboj a Griezmann získal 
míč pro následnou spolupráci v křídelním prostoru s finální přihrávkou. 

Jeho  doménou  byla  i  pohotovost  reagovat  a  získávat  „volné míče“, 
které krátkodobě nejsou pod kontrolou ani jedním ze soupeřících družstev 
a patří k důležitým předpokladům úspěchu v utkání, především na hrotu 
útoku. Jde o více podnětovou reakci, která souvisí s vyspělostí každého 
hráče a je důležitým aspektem taktického výkonu nejen v reakci na volné 
míče. Ve spolupráci s Giroudem Griezmann tzv. „sbíral“ všechny odraže-
né míče, především v jeho blízkosti. Podobně pracovaly i další týmy včet-
ně  Portugalců  při  dlouhých míčích  na Ronalda  s  rovnoměrným pokry-
tím prostoru kolem vzdušného souboje někdy až čtyřmi spoluhráči (Nani, 
Mario, Sanchez, Adrien). Počet získaných volných míčů je i ukazate-
lem aktivity a iniciativy družstva v útoku i v obraně. 

V tomto ohledu musím znovu podotknout, že Česká reprezenta-
ce nevyužila možnost vytvořit podobnou dvojici (i když se nabízela) 
při tvorbě nominace a na tuto efektivní skutečnost nějak pozapomně-
la. Chyběl nám rychlostní typ hráče, který by doplňoval vysokého hráče 
na hrotu útoku, především v situacích, když jsme z hlubokého obranného 
bloku volili dlouhé přihrávky vpřed na vysunutého osamoceného Necida. 

Mnoho dalších hráčských individualit hrálo na evropském mistrovství 
a ze všech bychom si do praxe měli vzít nějaká vybraná ponaučení. 

Jiným  dominantním  hráčem,  s  jinými  přednostmi,  byl  hráč Walesu 
Bale, který rovněž pracoval na velkém akčním prostoru se schopnostmi 
individuálně pronikat do obranné zóny soupeře včetně pokutového území, 
se zrychlením přímočarého pohybu po převzetí míče (obr. č. 6). Jeho 
přínos byl i při útočných standardních situacích, podílející se na přímých 
kopech  i  na  realizovaných  signálech  rohových  kopů  (obr. č. 7).  Podob-
ným typem přímočaře dovedného hráče byl ve finálovém utkání Fan-
couz Sissoko nebo ve finále střídající Coman, který vnesl iniciativu a ne-
bezpečnost do výkonu Francie (obr. č. 8).

Nelze se nezmínit  i o portugalském Ronaldovi, o  jeho nebezpečnos-
ti v pokutovém území. Velmi dovedně umí pracovat s herním prostorem 
a jeho využitím na „slabé straně“ pro střelbu nebo finální přihrávku. Dvě 
jeho zajímavá řešení uvádíme s utkání s Walesem. Na obr. č. 9 uvádíme 
jeho  spolupráci  na  rozvinutí  postupného  útoku  s  následným  naběhnu-
tím do volného prostoru na diagonální přihrávku na tzv. „slabou stranu“. 
Podobným  způsobem,  po  kombinačně  rozehraném  rohu  střílenou  při-
hrávkou  s vnitřní  rotaci do prostoru druhé  tyče,  (obr. č. 10)  se Ronaldo 
po klamném náběhu, do odcloněného prostoru spoluhráči, vysoko „pově-
sil“ a zpevněným tělem skóroval. Za pozornost stojí načasování odra-
zu, koncentraci na let míče a v posledním okamžiku upřenou pozor-
nost jen na „švy“ míče pro přesnost úderu hlavou. 

Jinak se zvlášť neprosadil, byl poznamenán náročnou sezonou s velkým 
množstvím soutěžních utkáních. Své „ego“ prosazoval individuálními pa-
rádičkami, které byly často samoúčelné a také často vytvářel zbytečný me-
zičlánek v kombinační součinnosti ve střední zóně a tím chyběl v předních 
pozicích. Ale na hrotu a v pokutovém území byl „zabijákem“, což potvrdil 
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i gólem s chytrým postavením na odražený míč! Mohli bychom pro jeho 
výkon použít otřepaná „kliše“, že má „čich na branky“; že  je „ve správ-
ný čas na správném místě“. Po odstoupení, pro zranění ve finálovém utká-
ní a nahrazení typickým koncovým hráčem, který rozhodl finálové utkání 
v prodlouženém čase, se hra Portugalska podstatně změnila. 

Pro útočnou fázi, jak pro postupný útok i rychlý protiútok, měla druž-
stva herně dobře vybavené hráče jak ve středu pole, tak i na krajích obra-
ny, kteří ctili účelné principy útoku.

V čem se prosazovali hráči  jakými byli Hazard, Ramsey, Payet, Nani, 
Shaqiri, Modrič, Guerreiro, De Brune, Iniesta, Pogba a mnoho dalších:
›	 klamnou činností v těsné blízkosti soupeře (přihrávkami na poslední 

chvíli)  a  pohybovými manévry  bez míče, které umožnily vytvářet 
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volné prostory mezi i uvnitř jednotlivých formací a tím narušo-
vat kompaktnost a součinnost v obraně soupeře 

›	 kondiční způsobilostí  se specifickou obratností  (pohybovou stabili-
tou) a dovednostní připraveností pro vzdušné i přízemní souboje 

›	 výjimečnou  technicko-taktickou  způsobilosti  dostat  se  z  presinku, 
i v početní nevýhodě, načasováním jednoduché kombinace „přihraj 
a běž“  s využitím vnějšího nártu  (obr. č. 11)  nebo  jednodotekovou 
opakovanou kombinací na „třetího“ vertikálního charakteru v úzkém 
podélném koridoru

›	 v  rychlé  orientaci  vpřed  při  načasování  myšlenkové  a  pohybové 
empatie  spolupracujících  hráčů  (zpracování míče  vpřed,  přihrávky 
vpřed, taktický vhled do předních pozic hráčů, průnikové kombina-
ce založené na přihraj a běž, narážečce na třetího s vertikální rotaci 
hráčů apod.), nejen v  rychlém protiútoku  (obr. č. 12),  ale  i v útoku 
postupném

›	 v rychlém organizovaném vysouvání hráčů pohybem v celé šíři hřiště 
s diagonálním přenášením těžiště hry doprovázenou vysokou kvali-
tou kopací techniky 

›	 v  průnikové  součinnosti  po  konstruktivním  získání  míče  s  dosta-
tečným  počtem  hráčů  a  s  okamžitým  represinkem  po  ztrátě  míče 
na útočné polovině jak po standardních situacích, tak i po ztrátě míče 
při nátlakové hře na útočné polovině 

›	 v udržení šířky hřiště při snaze roztáhnout obrannou linii a pronik-
nout středem pokutového území z meziprostoru (obr. č. 13, 14)

›	 v  dlouhých  hloubkových  přihrávkách,  od  hráčů  obranných  řad, 
na specialisty na hrotu (bez mezihry ve středu hřiště), které vyžadu-
jí cit a vhled do koordinační součinnosti mezi přihrávajícím hráčem 
a zahájením pohybu hráčem přebírající míč (s vyhnutím se ofsajdové 
pozici)

Celkové defenzivnější pojetí jednotlivých družstev se promít-
lo i do vyššího podílu řešení útočné fáze postupným útokem proti 
organizované obraně. V  postupném  útoku  se  družstva  snažila,  delší 
kontrolou míče o změnu tempa a rytmu hry, s cílem připravit účinnější 
a efektivnější rozestavení hráčů, narušit organizaci obrany účinnou ro-
tací hráčů, vytvořit volné prostory (za obranou, na „slabé straně“, mezi 
obrannými liniemi) s následným propojením hráčů průnikovou přihráv-
kou nebo přímočarou součinností za obranu nebo do křídelních prostorů. 

Mnohem složitější  z hlediska efektivity bylo  řešení herních  situací 
v útočné zóně kolem a v pokutovém území soupeře, kde vznikají stře-
lecké situace a střílejí se góly.

V tomto herním prostoru jsou situace mnohém náročnější a vyžadují 
specifickou individuální činnost i vztahovou součinnost. Jde o propojení 
herně – činnostní dynamiky s rychlou, více výběrovou orientací a reakcí, 
při vysoké účinnosti mentálních procesů s kreativní invencí. Z některých 
modelových situací, které by měly být neustálou součástí taktického tré-
ninku, můžeme vybrat některé individuální i součinnostní charakteristiky:
›	 odrazový a pohybový „tajmink“ hrotových hráčů na let míče při di-

agonálních i kolmých přihrávkách vpřed s okamžitou střelbou nebo 
s následným rozvinutím útoku po dostoupení spoluhráčů 

›	 klamné náběhy hrotových hráčů, s dynamickou změnou směru, na finální 
přihrávky v pokutovém území 

›	 principy clonění pro uvolnění spoluhráčů i dynamickou průnikovou 
součinnost 

›	 individuální prosazení se v situacích 1:1 (pro následnou finální při-
hrávku  i  pro  vlastní  zakončení) mimo  i  uvnitř  pokutového  území, 
stejně jako v presinkových situacích 

›	 rychlé reakce na volné míče, odražené míče i nečekané individuální 
chyby soupeře v nepřehledných situacích v pokutovém a kolem po-
kutového území 

›	 pronikání meziprostorem mezi obrannou a středovou řadou soupeře
›	 horizontální  podpora  hráčů  (ze  slabé  strany)  pro  účely  přečíslení 

v těžišti hry (obr. č. 15)
›	 zpětné přihrávky pro střelbu ze střední vzdálenosti s dostupováním 

hráčů z druhé linie
›	 nabíhání  na  diagonální  přihrávky  na  „slabou  stranu“  do  prosto-

ru za vracející se obrannou  linii při  různém hloubkovém postavení 
obrany 

›	 využití meziprostoru mezi obrannou a středovou řadu s překonáním 
obranné linie v různém početním poměru obránců i útočníků s rych-
lou průnikovou kombinací do pokutového území 
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›	 využití zpětné přihrávky z křídelního prostoru po diagonální přihráv-
ce na „slabou stranu“ s vniknutím do pokutového území a finální při-
hrávkou do prostoru druhé tyče (obr. č. 16)

›	 rychlé přenášení hry na „slabou stranu“ 
›	 dovednost individuálně i kombinačně pracovat pod tlakem, v prosto-

ru presinkových situací, s postupem vpřed 
›	 rychlým přímočarým vedením míče z hloubky obrany (např. střed-

ním obráncem) vytvářející přečíslení ve středu hřiště s uvolňováním 
prostoru předními hráči (obr. č. 17)

V obranné fázi na ME sice nedominovala strategie aktivního presinku 
či super presinku na útočné polovině soupeře (dáno asi náročností turnaje 
i zatížením hráčů v národních soutěžích, kdy někteří hráči absolvovali až 
70 soutěžních utkání), přesto při vhodných situačních souvislostech byl 
aktivní  presink nebo  represink  iniciován. Především při větším počtu 
hráčů v předních pozicích s rychlou reakcí na ztrátu míče, po zpět-
ných přihrávkách soupeře pohybem vpřed nebo při vhazování soupe-
ře na jeho vlastní polovině (obr. č. 18). 

Zajímavým způsobem bylo řešeno presinkové postavení Itálie i Němec-
ka, při vzájemném utkání, při kopech od branky brankáři  (obr. č. 19, 20). 
Cílem bylo:
›	 znesnadnit kombinační založení útoku od brankáře přes hráče obranné řady 

a přinutit řešit brankový kop dlouhou přihrávkou do strany nebo vpřed
›	 narušit organizační soudržnost při zakládání útoku
›	 obsadit v prostoru hráče soupeře 
›	 po dlouhé přihrávce od brankáře získat míč v souboji nebo v presinkové 

situaci a rychle využít částečně nezorganizovanou obranu a přejít do útoku

Jinak většina družstev přechod do obrany realizovala postupně podle 
charakteru útoku soupeře ve třech fázích od postavení na útočné polovi-
ně, přes střední zónu až po postavení na polovině obranné. Více aktivního 
presinku na útočné polovině jsme zaznamenali v začátcích utkání souvi-
sející s vytvářením psychologického tlaku na soupeře a v konci utkání při 
nepříznivém brankovém skóre.

Nebyla-li vhodná taktická situace pro presink na útočné polovině, pří-
padně  v  obranné  zóně  soupeře,  zahajovala  se  obrana  obranným  blokem 
a  aktivním presinkem ve  střední  zóně  (přední  hráči  na  tečně  středového 
kruhu útočné poloviny) při velmi zhuštěném hloubkovém postavení brá-
nících hráčů v rozsahu 15–20 metrů do hloubky, umožňující lepší uzavření 
soupeře kolem míče s prostorovým zajištěním dalšími hráči.

S tímto obranným pojetím dominovali především Portugalci, kteří 
se nakonec stali mistry Evropy,  i když toto obranné rozestavení uplat-
ňovalo více mužstev. Výhodou tohoto obranného postavení bylo, že při 
zakládání  útoku  neumožňovalo  jednoduché  přečíslení  předních  hráčů 
v obraně a  tím propojení  soupeřovy obranné  řady  se  středovou. Přední 
hráči  v  obranném bloku Portugalska  jen  pozičním vystupováním nutili 
hráče  soupeře  k  opakovaným přihrávkám  nebo  k  dlouhým přihrávkám 
vpřed. V případě kombinačního proniknutí soupeře do obranné zóny orga-
nizovaně posouvali obranný blok před pokutové území, většinou s posta-
vením obranné linie do vzdálenosti 22 metrů od brankové čáry při dodr-
žení hloubkové vzdálenosti cca 15–20 metrů s přední řadou obrany. Tato 
zúžená prostorová hloubková soudržnost hrála významnou úlohu při 
zesilování tlaku na míč, vystupování na soupeře s míčem, zdvojování, za-
chytávání přímočarého náběhu soupeře za linii obrany při osobním obsa-
zování, těsnějším přebírání hráčů a v neposlední řadě při konstruktivním 
odebírání míče se snahou o rychlý – přímočarý postup vpřed. Pro efektiv-
ní přechod z obrany do útoku je důležité i místo konstruktivního získání 
míče, které se nejčastěji vyskytovalo ve zhuštěné střední zóně hřiště, což 
nám potvrdily i statistické údaje. 

Došlo-li k překonaní obranné  řady, organizovaně a  rychle přecháze-
la mužstva do pokutového území. Zúženou obrannou hloubkovou sou-
držnost se snažila respektovat většina družstev. 

Proč nebyla častým jevem presinková obrana na útočné polovině (vy-
jma některých týmů jako např. Německa, Itálie, Francie i některých dal-
ších) jsme zdůvodnili vysokými kondičními nároky, které toto aktivní po-
jetí vyžaduje. Dalším důvodem může být i ta skutečnost, že při úspěšném 
založení útoku (a to v současné době obránci dovedně zvládnou) a nedů-
sledném dostoupení obranné řady dojde k vytvoření hloubkového pro-
storu  (někdy až 50 metrů) umožňující řešit efektivněji útočnou součin-
nost (průnikovou přihrávkou nebo průnikové vedení míče) s případným 
vytvořením početní převahy při zakončování útoku. 
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Takticky řízený tzv. „přechod pod míč“  zajišťoval  především po-
četní výhodu nad soupeřem a také vysoce aktivní obranu ve střední zóně, 
která je i statisticky velmi významná pro rychlé přechody do útoku. 

Vedle organizace prostorové obrany  je nutné se zmínit nejen o vy-
soké  obranné  způsobilosti  hráčů  při  skupinové  součinnosti,  ale  i  při 
realizaci  individuálních  obranných  dovedností  spojených  s  mentální 
i pohybovou rychlostí. Promítlo se to do velmi účinně řízené skupino-
vé  součinnosti  (rychlé  protisměrné  pohyby  obranné  řady  podle  pohy-
bu míče  –  tzv.  „pumpování“)  i  individuálního  vystupování  na  soupe-
ře  s míčem s  těsným zajištěním. Rychlé vybíhání obranné  řady vpřed 
při zpětných přihrávkách soupeře s vystavováním soupeře do ofsajdu. 
Konkrétním  výsledkem  kvalitní  obrané  činnosti  byla  vysoká  četnost 
konstruktivně získaných míčů a spousta zblokovaných finálních přihrá-
vek  soupeře.  Jedním  z  důvodu  byl  i kvalitně využívaný individuál-
ní obranný střeh ve sníženém bočním postoji s pohybem do stran, 
vpřed i vzad, umožňující z tohoto postoje rychle vyrazit na míč, ale 
i zachytit přímočarý pohyb soupeře. 

Rozestavení se třemi obránci v řadě
Nelze se krátce nezmínit o tomto základním rozestavení, ze kterého vy-

cházela herní strategie družstva Itálie a Walesu. Stejným pojetím reagovali 
i Němci v utkání s Itálií. Toto herní pojetí, v útočné fázi, umožňuje větší va-
riabilnost při založení i vedení útoku při striktním dodržování šířky hřiště, 
ale i kratší vzdálenost pro dostoupení krajních hráčů do předních pozic při 
zakončování útoku. V obraně pak zvýšením počtu hráčů v obranné linii, ze 
tří na pět, došlo k zesílení křídelních prostorů a tím k znesnadnění a elimi-
naci pronikání tímto prostorem, především v postupném útoku. 

K překonávání takto zesílených obran docházelo jen při nedokonalé syn-
chronizaci  pohybu  v  bloku,  pomalé  reorganizaci  a  vznikem  herních  pro-
storů mezi jednotlivými řadami nebo využitím prostoru za obrannou řadou 
(obr. č. 21, 22), kombinacemi v křídelním prostoru (obr. č. 23), nedokonalou 
„ofsajd taktikou“, nezajištěním vzdušných soubojů po centrech do pokuto-
vého území,  individuálními chybami  technického  i  taktického charakteru, 
ale i přemotivovaností v osobních soubojích způsobující fauly. 

Standardní situace
Významný  statistický údaj  připadl  na vstřelené branky po  standard-

ních  situacích  (35),  což  představuje  31,8 %  všech  dosažených  branek. 
Nejčastěji padaly branky po rohových kopech (13), 11 po přímých i ne-
přímých volných kopech, 8 po pokutových kopech a 3 po vhazování ze 
zámezí. Nutno zdůraznit, že převážně byly respektovány obecné požadav-
ky pro úspěšná řešení:
›	 podíl specialistů na kvalitním technicko – taktickým řešením
›	 plnění specifických úkolů zúčastněnými hráči v rámci použitých signálů
›	 klamné utajení realizace do nejvhodnějšího časového okamžiku
›	 respektování organizace i činnosti soupeře v obraně.

Obrana rohových kopů převážně vycházela z kombinovaného bráně-
ní s vyšším počtem osobně bránících hráčů. Jediní Němci využívali zóno-
vé bránění ve dvou řadách 5:3 + 2 hráči na pokutovém oblouku s rychlým 
vysouváním vpřed po zisku míče. Zranitelnost tohoto způsobu bránění při 
rohových kopech můžeme chápat ve smyslu:
›	 zvýhodnění nabíhajících útočníků na staticky postavené obránce
›	 využití prostoru mimo zónové bránění (prostor 2. tyče, přetažené míče 

s následnou protisměrnou přihrávkou) po kombinačně řešeném kopu 
z rohu nebo využitím některých herních signálů ke vzdálenější tyči.

Útočné rohové kopy
Využití signálů při útočných rohových kopech nebylo častým řešením 

a převážily střílené přihrávky s rotací od branky, cílené do vzdušného sou-
boje v prostoru pokutové  značky nebo do  takticky předem uvolněného 
prostoru (obr. č. 24, 25). 

Ve spojení s hráčem Balem, upozorňujeme na signál v provedení druž-
stva Walesu, konkrétně vybíhání tohoto hráče pro míč do prostoru pokuto-
vé značky od 2. tyče (obr. č. 7) s následnou střelbou. Podobnou situaci za-
chycuje i obr. č. 10 s klamným náběhem Ronalda do prostoru druhé tyče.

Po obranném odvrácení míče většina družstev jednotně a rychle vystu-
povala z pokutového území a rychle reagovala na vzniklý herní úkol buď 
s  přechodem do  rychlého protiútoku,  nebo následně organizovaně  čelit 
opakovanému útoku soupeře, který po ztrátě míče volil  aktivní presink 
v útočné zóně. 
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Přímé a nepřímé volné kopy středem
i ze strany pokutového území
V obraně družstva:

›	 anticipovala  možná  klamná  řešení  s  koncentrovanou  pozorností 
na možný překvapující efekt soupeře

›	 zaujímala vhodná postavení jednotlivých hráčů s reakcí na vznik ne-
předvídatelných okolností (kombinační řešení uvolněným prostorem, 
využití  „slabé  strany“,  vybíhání  útočníků  ze  „zdi“  nebo  uvolňování 
prostoru v prodloužené „zdi“, obsazení volných hráčů soupeře apod.)

›	 reagovala pohybem (většinou vzad) na zahájení volných kopů, na do-
bíhání odražených míčů, snažila se o dodržovaní pravidel v soubojo-
vých situacích

›	 po získání míče se snažila přecházet rychle do útoku.

V útoku družstva:
›	 převážně využívala specialisty při střelbě přímých volných kopů
›	 snažila se o klamné utajení finálního řešení do posledního okamžiku 
›	 reagovala na charakter postavení soupeře v obraně
›	 vyžadovala koncentrovanou pozornost všech hráčů (podílejících se na útoč-

ném provedení i těch zabezpečujících obranu proti rychlému protiútoku).

Vhazování ze zámezí
Využití dlouhého vhazování vpřed, proti kombinovaným obranám, využí-

vali především hráči Islandu, z nichž dosáhli bezprostředně tří branek. Rovněž 
další družstva využívala vhazování na útočné polovině v různých podobách:
›	 přihrávkou do vzdušného souboje v pokutovém území
›	 ve spojení s následnou přípravnou útočnou kombinací s možností vyu-

žití prostoru za obranou nebo rychlým přenesením těžiště hry na „sla-
bou stranu“ pro finální přihrávky do pokutového území.

Rozhodující gól ve finálovém utkání byl také vstřelen po kombinační 
spolupráci a individuálním prosazení se vedením míče se střelbou z hra-
nice pokutového území (obr. č. 18). 

Obrana vhazování na útočné i obranné polovině plnila požadavky ak-
tivní presinkové obrany s cílem získat míč a přejít do útoku.

Závěrem bychom  chtěli  komplexněji  upozornit  na  některé  důležité 
herní dovednosti individuálního i vztahového charakteru, která byla evi-
dována ve  vybraných utkáních  a  jsou v  souladu s trendy evropského 
a světového fotbalu.

Specifickou pozornost, s rostoucí kvalitou defenzivních činností, je 
třeba věnovat přípravě střeleckých situací a vlastní střelbě v útočné 
zóně stejně jako přechodové fázi z obrany do útoku. 

Příprava střeleckých situací a vlastní střelba vyžaduje:
›	 dynamickou techniku, rychlé rozhodovaní, prostorovou a kon-

centrovanou pozornost s rychlým reagováním na nečekané a nově 
vzniklé herní situace

›	 dynamickou pohyblivost s neustálým zaujímáním adekvátních posta-
vení hráčů v šířce a hloubce s rotačními principy výměny míst verti-
kálního i horizontálního směru při udržení pozičního rozestavení, 

›	 dostatečný počet hráčů v předních pozicích zlepšuje součinnost nejen 
při průnikových přihrávkách, ale i při tvorbě střeleckých situací a často 
rozhoduje o efektivitě řešení herní situace, 

›	 podpora spoluhráči s míčem s okamžitým dostupováním do těžiště 
hry (v rychlém protiútoku; náběhem do pokutového území; po dlouhé 
přihrávce na „hrot“ apod.).Tato součinnost umožňuje nejen lepší kont-
rolu nad míčem, ale i vytvořit přečíslení a tím vyšší variabilnost řešení 
herní situace, stejně jako okamžité zahájení presinku po ztrátě míče. 
Většinou tito hráči jsou nositeli úspěšného řešení,

›	 rychlou pohybovou i myšlenkovou součinnost (při odlákávání, clo-
nění, uvolňování prostoru apod.), 

›	 využití průnikových přihrávek na hráče v předních pozicích, které 
naplňují princip překvapivosti. Míru nebezpečnosti zesiluje dostatečná 
prudkost a přesnost, tajmink a plynulá kontrolovaná návaznost na prů-
nikové přihrávky, 

›	 utajenost a klamnost individuální i součinnostní činnosti, 
›	 zajištěnou obranu  po  dobu útočné  fáze  hry,  držením daných pozic 

nebo vědomou výměnou herních pozic, 
›	 součinnost na menších prostorech v úzkých vertikálních korido-

rech, především ve směru na útočnou polovinu a do pokutového území, 
která vyžadují specifická řešení s kreativní technicko-taktickou vybave-
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ností participujících hráčů. V mnoha situacích úspěšnost, před těsným 
bráněním, zajišťuje vhodné nabíhání s odcloněním soupeře (obr. č. 14).

Úspěšný přechod z obrany do útoku zajišťuje:
›	 konstruktivní odebírání míče s reakcí do předních pozic hřiště, která 

vede ke zrychlení útočné fáze hry, jak při individuální akci, tak i při herní 
součinnosti,

›	 nejefektivnějším zahájením přechodové fáze je rychle provedená 
průniková přihrávka nebo individuální přímočará činnost, 

›	 hloubka útočného tvaru nebo přímočaré nabíhání do předních po-
zic umožňuje přímočařejší přechod do útoku. Souvisí to s rychlým 
zaujímáním předních pozic v pohybu s dodržením plynulosti (zpraco-
vání míče za pohybu) i počtem hráčů nabízející se do součinnosti. 
Úspěšnost v obranné fázi zaručuje:

›	 pohyblivost, obratnost, šikovnost ve spojení se startovní, akcelerační 
i lokomoční rychlostí při udržování zónové nebo osobní odpovědnosti,

›	 vytváření dostatečného tlaku na soupeře vyšším počtem hráčů (mít dosta-
tečný počet hráčů pod míčem tzn. mít kvalitní přechodovou fázi z útoku 
do obrany) s osobní odpovědností za prostor nebo hráče soupeře,

›	 rychlý přesun do těžiště míče, ale i rychlý přesun ze silné na slabou 
stranu se záměrem znemožnit přípravu vzniku střeleckých situací, neu-
stále regulovat a sledovat volnější obsazování aktivních potenciálních 
hráčů soupeře na slabé straně, 

›	 kompaktnost obranných formací, především středové a obranné řady 
a okamžité vysouvání na hráče soupeře vnikající do tzv. „mezi-
prostoru“ mezi obrannou a středovou řadu, vystupování na soupeře 
musí být rozhodné a rychlé,

›	 aktivní vystupování na hráče s míčem, aktivní reakce na potencio-
nální příjemce průnikových přihrávek, reakce na volné míče, zdvo-
jování v typických situacích, blokování střelby i finálních přihrávek,

›	 eliminace průniků středem, těsnějším vzájemným zajištěním,

›	 snaha o vyšší podíl konstruktivně získaných míčů, který zvyšuje ofen-
zivnost obrany, 

›	 přiměřená herní agresivita, kterou vyjadřujeme frekvencí úspěšných osob-
ních soubojů včetně destruktivně odehranými míči např. skluzem do záze-
mí apod. bez porušení pravidel,

›	 zodpovědnost  v  přechodu  z  útoku  do  obrany  (s  okamžitým navázá-
ním pohybu na pronikajícího soupeře, snaha o opětovný čelní kontakt 
a odebrání míče v rámci pravidel),

›	 snaha o udržení čelního postavení mezi míčem a brankou v různých 
specifických herních situacích s podporou pohybové stability při neče-
kaných změnách pohybu soupeře. 

Presink a zisk míče

Zablokovaná střelba

Zisk míče
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Závěr
V našem příspěvku jsme se pokusili upozornit na některá kritická místa 

individuálního i součinnostního charakteru s respektem k současným vý-
vojovým trendům, která při současné vyrovnané herní výkonnosti výrazně 
ovlivňují výsledky utkání. Jejich zabudování do programu sportovní přípra-
vy a následné jejich osvojení vnáší do herního výkonu jistotu a spolehlivost. 
Na uvedená kritická místa individuálního i týmového herního výkonu navá-
žeme připravovaným zpřesňujícím videoprogramem.
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Václav Mrázek, Ladislav Borbély, Zdeněk Sivek

ITK 2016 
Mezinárodní trenérský kongres

Fulda – Německo

Tento kongres se ve stejném ter-
mínu koná každý rok. Hlavním 
tématem letošního kongresu 

byla Analýza ME 2016 ve Francii 
a aktuální požadavky na trenéra.

Kromě těchto témat proběhlo 
na skvěle a německy precizně zorga-
nizované akci dalších 13 prezentací 
a 4 praktické ukázky. Krom německé 
metodiky se řešila například psycho-
logie a vítězná mentalita, diagnostika 
a zranění ve fotbale, vzájemná spolu-
práce rozhodčích a trenérů, využívání 
statistik, vliv médií na práci trenéra.

Prezident Německé trenérské fotbalové 
unie Lutz Hangartner zahájil v pondělí 
27.7.2016 třídenní Mezinárodní 
trenérský kongres, na který bylo 
pozváno 75 trenérů z 30 zemí 
a téměř 900 německých trenérů 
z nejvyšším trenérským vzděláním, 
Fussball-lehrer (učitel fotbalu). 

Výstup z hlavního tématu kongresu, 
Analýza ME 2016 Bernd Stöber, Meikl Schönweitz

Analýzou velkých turnajů, (ME, 
MS, LM ) se v Německu snaží za-
chytávat trendy ve světovém fotbale 
a následným transferem do metodiky 
sportovní přípravy udržet krok s vý-
vojem, ideálně  být v náskoku. 

Analýza byla zaměřená především na:

ß herní systémy
ß postupy v jednotlivých herních 

fázích

Trend využívání herních systémů 
se na ME ukázal být oproti minulosti 
velmi variabilní. Žádný nebyl domi-
nantní, naopak týmy měnili svůj herní 

systém v jednotlivých utkáních pod-
le soupeře a dokonce i podle vývoje 
v samotném zápase. 
Příklady variability rozestavení 
v utkáních:
Německo – 4:2:3:1 / 4:3:3
Francie – 4:3:3 / 4:2:3:1
Portugalsko – 4:3:3 / 4:1:3:2 / 4:4:2 
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“Přesun hry“ – rychlá změna herního prostoru
Praxe – Christoph Daum (Německý trenér Rumunské reprezentace)

1a 1b

1c

1

1d

Výstupem pro německý fotbal je 
ještě větší náročnost na trenéra v práci 
s analýzami a statistikami. Ovládání 
více herních systémů, jejich aplika-
ce, schopnost rychlého rozhodová-
ní, schopnost vedení hráčů v daném 

systému a obsazování herních pozic 
vhodným typem hráče.

Na samotného hráče je kladen 
daleko větší nárok z pohledu takti-
ky, znalost a rychlá adaptace systé-
mů, zvládnutí různých herních úko-

lů v jednotlivých zápasech i během 
utkání. 

Jako negativní bylo spíše defen-
zivní pojetí herních systémů. Ve hře 
bez míče nebyla většina týmů aktivní 
na soupeřově polovině, k napadání 
docházelo až v nebezpečných prosto-
rách na vlastní polovině, často až před 
pokutovým územím. Trendem turnaje 
bylo kompaktní defenzivní postavení 
ve velkém počtu hráčů v první třeti-
ně vlastní poloviny. Tento fakt také 
ovlivnil nízký průměr branek na utká-
ní, který byl na ME 2,12.

Zajímavé bylo srovnávání zazna-
menaných trendů na ME s filozofií 
nastavenou v německém fotbale.

V ofenzívě se trend ME neshodo-
val využívání jednoduššího přecho-
du na soupeřovu polovinu pomocí 
vysokých míčů s německou cestou. 
Němci naopak preferují konstruktivní 
přechod se zapojením více hráčů hrou 
po zemi.  

V poslední třetině hřiště před sou-
peřovou brankou, díky kompaktním 
obraným blokům, bylo mnoho situ-
ací řešeno nepřipraveným vysokým 
míčem do PU, kde měl bránící tým 

velkou převahu v počtu hráčů. Němci 
chtějí dominovat v držení míče i v po-
slední třetině hřiště, vycházet z velké 
šířky a situacemi 1:1 uvolňovat prosto-
ry směrem do PU soupeře. Ve finální 
fázi mít v PU co největší počet hráčů. 

Většina týmů po ztrátě míče zau-
jímala organizovaný zatažený blok, 
naopak Němci kladou důraz na rychlé 
přepínání po ztrátě s cílem rychlého 
zisku míče zpět do svého držení pre-
singem nebo rychlým zmenšením 
hřiště pomocí malých bloků v růz-
ných prostorech po celém hřišti. 

Na závěr analýzy Meikl Schön-
weitz představil cíle Německého sva-
zu v reakci na ME.
ß zachování strategické sportovní 

koncepce mezi DFB a kluby
ß zaměření se na zefektivnění 

hry krajních hráčů a středových 
útočníků

ß kvalita zakončení, jako požadavek 
na všech úrovních vzdělání

ß neustálá podpora a vyžadování 
mentálních kvalit 

ß systematické vzdělávání 
indiviuduálních kvalit jako klíč 
k úspěchu
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Diagonální přihrávky a náběhy za obranu
Praxe: Anouschka Bernhard (Německá reprezentační trenérka dívek)

2

2a 2b

2d2c

1e 1f
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Úterý 26.7.2016
Druhý den kongresu zahájili býva-

lý bundesligový hráč Stefan Reinartz 
a Dennis Kirchen, kteří nabídli nový 
pohled na zpracování výstupních dat 
ze statistik utkání. Klíčem jejich vy-
stoupení má být monitoring nejméně 
obsazeného herního prostoru soupeře, 
který pak dává druhému týmu návod 
k větší úspěšnosti vedení útoku.

Další prezentaci měl sportovní 
psycholog Werner Mickler na téma, 
dnešní požadavky na  trenéra.

Ty se za posledních deset let vý-
razně změnily. Trenér musí dnes, a to 
hlavně v nižších úrovních a u mládeže 
skvěle ovládat manažerské schopnos-
ti, být schopen používat technologic-
ké nástroje, mít větší odborné znalosti 
z nespecifických oblastí přípravy jako 
je například fitness a atletický trénink, 
měl by být schopen provádět a využí-
vat analýz. Detaily práce se stupňují 
a počet spolupracovníků ve sportov-
ní přípravě také, proto by měl dnešní 
trenér umět delegovat úkoly, tak aby 
efektivně zapadaly, do výsledného po-
žadavku. Zároveň však připomenul 
nutnost humoru, který vytváří přiro-
zené prostředí a radost.

Následovala diskuze na téma 
vlastní prezentace trenéra při práci 
s médii.

Trenér je v zemích jako Němec-
ko, kde je fotbal nesmírně populární 
s obrovským zájmem fanoušků, více 
než veřejnou postavou. Každý krok, 
každé slovo, každé gesto je rozebírá-
no médii. Sám trenér je neustále vy-
staven vlastní prezentaci a dle aktérů 
besedy dnes trenér, který nezvládá 
práci s médii, nemá šanci trénovat 
na nejvyšších úrovních fotbalu.

Teorii a následně praxi prezentoval 
jako poslední bod úterního programu 

Obecné výstupy dalšího programu semináře

zkušený trenér Christoph Daum, který 
se stal novým trenérem rumunského 
národního týmu. Jeho vystoupení 
mělo téma prostory v hloubce hřiště, 
vytvořit a využít prostor za zády sou-
peři. Ani silný déšť nepřerušil pláno-
vaný program a Christoph předvedl 
velice energický způsob koučinku 
se skvělou vazbou na samotné hrá-
če. Všechna jeho cvičení vycházela 
z průpravných her v zónách, u kterých 
se postupně zvyšovala náročnost pře-
devším na časoprostorový tlak.

Souběžně s hlavním programem 
probíhal dopoledne ještě program 
vedlejší, kdy se v menším kongreso-
vém sále postupně vystřídali lékaři 
a fyzioterapeuti s tématy zranění 
ve fotbale, jejich diagnostika, analý-
za a prevence.

Dále také Jörg Daniel a Thomas 
Roy s pohledem na uplynulé ME 
ve francii očima brankařů.

Středa 27.7.2016
Poslední den kongresu otevřel 

sportovní psycholog Lothar Linz, kte-
rý vystoupil s problematikou definice 
vítězné mentality. Podle Linze je roz-
díl mezi typy vítězů. Každý sportovec 
chce vyhrávat, užít si pocit vítězství, ale 
opravdový vítězný typ se rodí, má vel-
ké cíle, silnou vůli, extrémní zaměření. 

Druhou polovinu dopoledne vypl-
nily dvě besedy.

Nejprve reportér SKY sports 
Michael Leopold neformálně disku-
toval se sportovním ředitelem DFB 
a asistentem u Německého národního 
týmu Hansem Flickem. Společně také 
předali ocenění časopisu Kickers pro 
nejlepšího trenéra uplynulé sezóny, 
kterým se podle čtenářů časopisu stal 
Dirk Schuster, trenér FC Augsburg.

Do druhé besedy se krom Flicka 
zapojili také Andreas Rettig, z FC St 
Pauli, Ralf Ragnick, dlouholetý bun-

desligový trenér aktuálně působící 
v RB Lipsko, Bundesligový trenér 
Benno Möhlmann, naposledy trenér 
Mnichova 1860 a dnes už bývalý hráč 
Borusie Dortmund Sebastian Kehl. 
Jejich diskuze se také zabývala té-
matem dnešních kompetencí trenéra, 
jeho vnější prezentace, práce s médii 
a technologiemi, přičemž jeho hlavní 
zodpovědností je vždy trénovat, nau-
čit a vézt fotbalový tým.

Závěrečné slovo měl prezident 
Unie německých fotbalových trenérů 
Lutz Hangartner, který mezinárodní 
trenérský kongres pro více než 1000 
trenérů ze 30 zemí ukončil.

ITK 16 byl jako vždy velkým 
odborným vkladem nejen do dalšího 
rozvoje německého fotbalu, ale jeho  
reálný obsah a výstupy mohou nabíd-
nout řadu významných odborných 
podnětů i mimo německý fotbal, náš 
fotbal nevyjímaje!
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Statistika a moderní fotbal – Stefan Reinartz, Dennis Kirchen



Očima „kOuče“
Dovětek k článku Luďka Procházky

Bylo by velmi jednoduché vézt se na vlně kritiky, kterou český fotbal poslední 
měsíce schytává. Je jednoduší nadávat, vytvářet a šířit tolik moderní negaci, 
než hledat možnosti řešení a ty nabízet. Luděk Procházka je celoživotním 
příkladem tohoto pozitivního a možnosti nabízejícího přístupu a proto bych 
rád jeho článek, ve kterém se snaží upozornit mj. na tolik potřebnou změnu 
myšlení a hodnot v českém fotbale, doplnil ještě dalšími úhly pohledu.

Pokud se někde budeme s Luďkem lišit, je to jen dobře a vyzývám všechny 
ke kritickému zkoumání předložených myšlenek a k vytvoření vlastních 
názorů a pohledů na věc. Upozorňuji, že budu velmi stručný a spíše 

odkazuji na vlastní studium témat, která otevírám.

Proč v České republice nevyrůstají světoví hráči? 
Jádro odpovědi určitě není v tom, že bychom nevěděli CO trénovat. A není 

ani v počtu obyvatel České republiky, ani v organizaci soutěží, ani v tom, že 
jsme do této doby neměli krajské akademie. Ale zejména v tom, že drtivá 
většina z nás trenérů se při způsobu učení (JAK učit, trénovat a koučovat) řídí 
dogmaty, které nejsou z naší vlastní hlavy, ale jsou často předávané z gene-
race na generaci nebo nově vytvářené. Začněme myslet po svém, originálně 
a nesnažme se uvařit něco, co již uvařili ve Španělsku, Belgiii, Německu nebo 
někde jinde. Hledejme vlastní recepty. 

Pokud chceme opět světové hráče vychovávat, musíme sebekriticky pře-
zkoumat naše modely myšlení a vytvořit si nové, odpovídající analýzám vývoje 
fotbalu a výzkumům zejména v oblasti podávání výjimečných výkonů. Zde 
v krátkosti otevírám 3 témata.

1.  Růstové nastavení mysli a fixní nastavení mysli
Bez růstového myšlení trenéra není růstového myšlení hráče. Bez růstového 

myšlení hráče, není dlouhodobě výjimečného hráče. Tento fenomén současné 
doby (který mimochodem nenápadně zmínili i zástupci Arsenalu Londýn na ne-
dávné pražské přednášce) vychází z výzkumů stanfordské psycholožky, Carol 
Dweck, jejíž práce ovlivnila a ovlivňuje řadu dalších oborů, nejen myšlení 
uvnitř světových fotbalových klubů. Jde o komplexní téma, já bych na tomto 
místě rád zmínil jen jednu z aplikací, kterou se zabývám v rámci spolupráce 
s českými hráči na jejich zejména mentálním a dovednostním rozvoji, a tou 
je vnitřní postoj hráče k chybě a jeho důsledky. Troufám si tvrdit, že české 
prostředí v hráčích vytváří v drtivé většině tzv. fixní nastavení mysli. A jako 
nejtypičtejší příklad opačného, tzv. růstového nastavení mysli, je uváděn 
například Pavel Nedvěd nebo Jaromír Jágr. 

O co jde? Ve zkratce lze říci, že hráč s fixním nastavením mysli se k chybě 
staví jako k něčemu, čemu je třeba se vyhnout a pokud už nastane, tak je dů-
ležité hlavně neopakovat další chybu. Hráč s růstovým nastavením mysli se 
k chybě staví jako k něčemu, co je přirozenou součástí každé lidské činnosti. 
Samozřejmě ji také nechce dělat, ale když chyba přijde, zaměřuje pozornost 
na to, jakým způsobem se z ní poučit a jakým způsobem změnit svoje jednání. 

Tyto dva rozdílné postoje mají naprosto zásadní dlouhodobé důsledky. Hráč 
s fixním myšlením věnuje během let spoustu pozornosti tomu, aby se vyhýbal 
chybám. Hráč s růstovým nastavením mysli se celou tuto dobu z těchto chyb 
učí. Z dvou hráčů se stejným potenciálem se postupem let stávají diametrálně 
kvalitativně odlišní hráči. 

Na nastavení mysli mají obrovský vliv mj.  trenéři. Na základě 
rozhovorů, které se během EUR0 2016 objevily v médiích, není 
těžké vystopovat, jaké nastavení mysli ovládá německý, španělský 
nebo islandský fotbal a jaké nastavení mysli spoutává český fotbal. 
Toto nastavení lze měnit a rozvíjet!

2.  Vytváření vlastní zkušenosti hráče –
rozvoj uvědomění
Jedna z nejhorších věcí, kterou můžete člověku provést, je dát mu radu, návod, 

postup, aniž by musel přijít s vlastní odpovědí, myšlenkou, návodem, postupem. 
Trenéři předávají mladým hráčům rady, zkušenosti, poznatky a očekávají, že se 
jimi hráči budou řídit, Tento postup má několik zásadních nedostatků, z nichž nej-
větším je pravděpodobně to, že je tak běžný, že nás často ani nenapadne přemýš-
let, jestli neexistují lepší postupy. U mládeže tento postup však vede k postupné 
degeneraci vlastního uvažování, myšlení a silné vnitřní sebedůvěry hráče.

V poslední době se také objevil opačný postup ve smyslu “Nechme hráče, 
ať si na vše přijdou sami!” Tento postup má také zásadní nedostatky, z nichž 
největší je asi ten, že nefunguje. Hráč si sám na všechny důležité aspekty svého 
rozvoje přijít nemůže, to je naivní představa. Hráč si sám přijde zejména 
na to, na co je zaměřena jeho pozornost. A od toho má svého kouče 
nebo trenéra.

Hráč k tomu, aby se naučil řešit herní situace, řídit a vést sám sebe po-
třebuje prožít si s těmito situacemi vlastní opakovanou zkušenost. Co 
s tím? Jako jedna z dnes již ověřených možností se jeví nastavení herní situace, 
její prožívání hráčem bez vstupu trenéra a postupné zaměřování pozornosti 
hráče (s pomocí kouče) na klíčové aspekty této situace (dovednostní, fyzické, 
taktické, technické, mentální), při němž se prohlubuje prožívaná zkušenost 
a multiplikuje se uvědomění hráče. Naučit se tento postup vyžaduje od trenéra 
jeho dlouhodobý osobní rozvoj. 

3.  Podmínky pro špičkovou úroveň dovedností, 
pravda i mýtus 10 000 hodin
V poslední době hodně slyšíme o fenoménu 10 000 hodin. Je to atraktivní 

zjednodušení některých výzkumů. Problémem tohoto zjednodušení je neúpl-
nost a tím pádem chybná interpretace závěrů. Až příliš často se tento poznatek 
(k tomu, aby se někdo stal skvělým ve svém oboru, potřebuje zhruba 10 let 
a 10 000 hodin praxe) překládá tak, že když zajistíme dostatečný počet opa-
kování nějaké činnosti a zajistíme hráčům režim, díky kterému budou trénovat 
častěji, budeme mít mnohem lepší hráče. Bohužel jde nejspíše o další ze slepých 
uliček, jak to bývá v případě, kdy se nepídíme po celé pravdě a detailech. Sami 
autoři výzkumů, z kterých tento poznatek vychází, říkají (naposledy Anders 
Ericsson v nové knize PEAK), že je naivní si myslet, že 10 000 hodin samo 
o sobě stačí k výjimečné kvalitě. Že je to jen část skládanky. Že jde v prvé řadě 
o to, jak tyto hodiny využijete! V případě sportovních her nás další studium 
vede k nepochybnému závěru, že špičkový tréninkový proces musí být postaven 
na tzv. herním přístupu, při kterém se hráči učí opakovaně poznávat jednotlivé 
situace a ukládat je do implicitní paměti a jednat postupně v těchto situacích 
automaticky a nevědomě. Je klíčové si uvědomit, že v každé herní situaci se 
projevují v jeden okamžik vždy všechny složky, které jinak rádi rozdělujeme 
a trénujeme odděleně (mentální, biologická a fyziologická, technicko-taktická). 
Klíčová je také kvalita pozornosti, kterou sportovec dané činnosti věnuje. Zde 
se dostáváme k otázce: Jak co nejvíce pomoci tomu, aby sportovec věnoval 
plnou pozornost tomu, co právě dělá. Nařizováním to rozhodně nepůjde.

Martin Daněk
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Lukáš Staroba, Tomáš Janotka

SK Sigma Olomouc U19
Motto: Vychovávat špičkového 
fotbalistu a slušného člověka
Motto: Výsledky trenérské práce 
nehodnotí výsledky v tabulce, 
nýbrž výkony hráčů na hřišti

Družstvo U19 je složeno z 18 
hráčů a 3 brankářů (ročník 
1998 – 7 hráčů, 1999 – 14 

hráčů). V kádru je deset hráčů, kteří 
prošli klubovou mládeží od přípra-
vek. V reprezentačním kádru U19 se 
v širším kádru pohybuje jeden hráč 
a v kategorii U18, který se po přícho-
du trenéra Luboše Kozla nově vytváří, 
se pohybuje šest hráčů. 

Realizační tým kategorie U19 je 
tvořen trenérem, asistentem trenéra, 
vedoucím mužstva, kondičním trené-
rem, trenérem brankářů, masérem a fy-
zioterapeutem. Někteří členové reali-
začního týmu pracují v týmu externě.

V loňském roce se kategorie U17 
umístnila na prvním místě v soutěži 
SCM - Morava z níž je také tvořena 
větší část kádru U19.

Hráči chodí na střední školy růz-
ného zaměření. Je zde navázána spo-

lupráce, která zabezpečuje plynulý 
chod jak školní docházky, tak trénin-
kového procesu. Jsme za spolupráci 
velmi rádi, protože nám umožňuje 
zařazovat do týdenního mikrocyklu 
dopolední skupinové a individuální 
tréninky.

Dopolední tréninky jsou skupino-
vého charakteru a jsou nastaveny v tý-
denním mikrocyklu na úterý a středu 
v 8:00 a 10:00 hod. Každý hráč absol-
vuje v týdnu jeden skupinový trénink 
se zaměřením, které vyplývá z přede-
šlého utkání. Skupinových tréninků 
se účastní všechny kategorie od U16 
– U19 společně. Pracujeme na od-
stranění nedostatků a součinnosti. 
Věříme, že je to správná cesta. Hráči 
se během tréninku dostávají do častěj-
šího řešení úkolu dané situace.

Smyslem a cílem skupinových 
tréninků je zaměření na posty ve hře. 

Souběžně nám pracuje několik skupin 
– brankáři, obránci, záložníci, křídelní 
hráči a hrotoví útočníci. Každé sku-
pině se věnuje jeden až dva trenéři, 
kdy jeden trenér vede tréninkovou 
jednotku a druhý má za úkol opravo-
vat špatné provedení či návyk. Máme 
navázanou spolupráci s bývalými 
hráči našeho klubu, kteří se podílejí 
na tréninkovém procesu jak dorosten-
ců, tak kategorie žáků…. Jsou to Ro-
man Sedláček,  Michal Kovář, Tomáš 
Lovásik a nedávno i Martin Kotůlek 
a Radim Kučera. 

Do týdenního mikrocyklu jsou za-
řazeny i individuální tréninky. Tyto 
tréninky mají za úkol hráče „dobu-
dovávat“ …jsou 20 minut před kaž-
dou tréninkovou jednotkou.. Jejich 
zaměření je kompenzační, koordi-
načně-stabilizační a posilovací. Díky 
spolupráci s Fakultou tělesné kultury 

v Olomouci a s doc. PeadDr. Micha-
lem Lehnertem a jeho kolektivem se 
nám dlouhodobě daří diagnostikovat 
pohybové schopnosti hráčů a na zá-
kladě výsledků hráče dělit do skupin 
– oslabení, zkrácení, diskoordinovaní. 

Dále se zaměřujeme na testování 
z pohledu zdravotního. K tomuto úče-
lu nám slouží Klinika tělovýchovného 
lékařství a kardiovaskulární rehabi-
litace FNOL. Ta provádí posouzení 
zdravotní způsobilosti pro výkonnost-
ní i vrcholový sport (zátěžové EKG, 
spiroergometrii, TK Holter, atd.)

Třetím druhem testování jsou te-
rénní testy, které zahrnují rychlostní 
testy (startovní 10 m, letmá 30 m) 
taping – koordinační test, test se 
změnou směru (bez míče, s míčem), 
měření odrazové síly na dominantní 
i nedominantní končetině a na závěr 
Legerův test.

Základní předpoklad pro správný rozvoj hráčů 
je jednotná a koncepční práce všech trenérů 
s jasným cílem…vychovat co nejvíce kvalitních 
hráčů. Všichni jednotlivci musí splňovat kritéria 
nejen v oblasti fotbalové, ale také z oblasti 
chování a vzdělání. Platí triáda chování - 
vzdělání - výkon. Vedeme hráče, aby se učili 
problémy řešit a ne je obcházet. Trenéři se snaží 
otevřeným přístupem působit na jednotlivce a tím 
maximalizovat jejich výkon. V tréninkovém procesu 
se snažíme na hráče dívat nejen na základě jejich 
výkonu, ale z hlediska jejich potenciálu.
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Týdenní mikrocyklus
Čas Zaměření Poznámka

Pondělí
14:30 VIDEO rozbor utkání
15:00 Koordinace + síla vršku individuální trénink
15:30 aerobní kombinace možnosti řešení herních situací z utkání

Úterý

8:00 obrana/záloha/útok skupinový trénink
10:00 obrana/záloha/útok skupinový trénink
15:00 rychlost, frekvence individuální trénink

15:30
malé kombinace důraz na správnost a přesnost provedení
Intervalové hry 2:2, 3:3, 4:4

Střed a

8:00 obrana/záloha/útok skupinový trénink
10:00 obrana/záloha/útok skupinový trénink
15:00 koordinace + síla DK individuální trénink

15:30
velké kombinace součinnost do ofenzivy 
hra 9:9 se zaměřením

Čtvrtek
14:30 VIDEO příprava na soupeře
15:00 kompenzační +stabilizační cvič. individuální trénink
15:30 kombinace součinnost do defenzivy

Pátek
14:30 rychlost individuální trénink
15:00 TE-TA, rozestavení, SS příprava na utkání

Sobota mistrovské utkání
Neděle volno

Základní principy a cíle v tréninku a zápasu
Maximální koncentrace a nasazení v každém tréninku, 
vůle po vítězství, přitom ale zachovat radost ze hry.
Vysoká náročnost na jednotlivé hráče:
ß být nebezpečný pro soupeře v každé situaci
ß kompaktní obranná čtveřice (síla, rychlost, sebevědomí,

konstruktivní rozehrávka)
ß krajní obránci – vysoké postavení, tandemy, centry
ß střední záložníci – neustálá aktivita, přenášení hry,

průnikové přihrávky, držení míče
ß křídla – silní 1:1
ß hrotoví hráči – podržet míč, schopnost kombinace, síla v zakončení

Dynamická technika – správné provedení pod časoprostorovým tlakem.
Individuální příprava se speciálními požadavky na jednotlivých postech.
Zdokonalování skupinových taktických činností a jejich stabilizace uvnitř týmu.
Individuální zdokonalování kondiční složky – fitness.
Trenéři zadávají úkoly, hráči hledají řešení – aktivně zapojovat hráče.
V tréninku jít do detailů – technicko-taktické prvky, teorie a praxe.
Vytvořit v týmu strukturovanou hierarchii.
Správná koordinace sportovního a školního „zatížení“.
Vzdělávání hráčů ve všech aspektech – videorozbory, znalost základních 
principů hry.
Upřednostňované rozestavení 4:3:3 (4:2:3:1), 4:4:2.

Herní cvičení – propichy
Organizace: herním prostorem je obdélník 10 x 20 metrů, hráče rozdělíme do 

trojic a rozestavíme do herního pole – viz obrázek
Cíl cvičení: herní kombinace s průnikovou přihrávkou / defenzivní složka – 

vystupování, zajišťování, zisk míče
Popis cvičení: hráči s míčem v krajní zóně se snaží pomocí průnikové přihráv-

ky přehrát míč do protější krajní zóny,… bránící složka se snaží ve středové 
zóně míč získat a přehrát do protější krajní zóny. Pokud středoví hráči míč 
získají a přehrají, mění si místa s krajními hráči, kteří míč ztratili

Modifikace: velikost prostoru, volný počet doteků, na dva doteky, na jeden 
dotek, s výměnou místa po přihrávce,… v první fázi středoví hráči vystupují 
jen na hranici své zóny, v druhé fázi jeden z hráčů vystupuje do krajní zóny 
na hráče a zpět – ve vystupování se střídají (vždy na nejbližšího hráče)

Kritická místa: razance přihrávky, první dotek, volba řešení, vysoká přihrávka

Herní cvičení s přenášením těžiště hry
Organizace: hráči jsou rozděleni do trojic + 4 bránící hráči, herním prostorem 

je čtverec 14 x 14 metrů, rozdělený na čtyři čtverce – viz obrázek
Cíl: kombinace s průnikovou přihrávkou do volného čtverce
Popis: každá trojice hráčů má svůj herní prostor. Trojice hráčů, která má míč 

si připravuje kombinací pozici tak, aby jej mohla přehrát do jiného čtverce 
přes bránící hráče, kteří se pohybují po horizontále nebo vertikále po středu 
hřiště a snaží se míč získat. Ve hře jsou dva míče, které se nesmí potkat 
ve stejném čtverci.

Modifikace: omezený počet doteků s míčem, velikost prostoru 
Kritická místa: razance přihrávky, vnímání prostoru, vyhodnocení a řešení 

situace, převzetí míče, komunikace 

Průpravné cvičení – kombinace se zakončením 
Organizace: 6 hráčů viz obrázek
Cíl cvičení: PC – kombinace se zakončením
Popis PC: hráč s míčem navádí míč, přihrává nabíhajícímu středovému hráči, 

ten mu míč vrací prvním dotekem, následuje přihrávka do hrotového hráče, 
který si míč naráží znovu se středovým hráčem a následuje zakončení

Modifikace: středový hráč míč přebírá v otevřeném postavení nahoru, hraje 
druhým dotekem do hrotového hráče, který si  z prvního doteku  naráží míč 
se středovým hráčem a zakončuje

Kritická místa: důraz je kladen na správnost provedení, razanci přihrávky, 
timing náběhu a přesnost v zakončení

1

2

3

22

mláDežnický fotbal

3/2016



PhDr. Zdeněk Sivek

Diego Simeone a trénink

Vynikající výsledky klubu Atlético Mad-
rid v posledních ročnících soutěže UEFA 
Champions League nejsou nahodilými. 

Za nimi stojí zejména argentinský trenér Diego 

Simeone, který v tomto klubu zúročuje svoji špič-
kovou profesní úroveň, která je všeobecně v pro-
fesionálním fotbale hodnocena značkou nejvyšší 
kvality. Propracovanost defensivy, přechodových 

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 1
téma
■	Přechod	přihrávkou	ze	hry	
3	vs.	3	přes	střední	zónu.

ORGaNIZaCE
■	Plocha	o	velikosti	40	x	45	m	
rozdělena	na	tři	zóny,

■	 dvě	krajní	20	x	20	m,
■	 prostřední	5	x	20	m,
■	 uprostřed	čtyři	figurýny,
■	 dva	týmy	po	třech	hráčích,
■	 uprostřed	dva	nahrávači.
POStUP
■	Cvičení	začíná	minihrou	3	
vs.	3,	po	čtvrté	přihrávce	
týmu	v	držení	míče	následuje	
přihrávka	do	střední	zóny,	
odtud	se	přihrávky	jedním	
dotykem	vrací	zpět,	aby	
dalším	prvním	dotykem	se	
přenesl	do	další	krajní	zóny,	
kde	se	cvičení	opakuje.

VaRIaNtY: 
■	Změna	počtu	přihrávek,
■	 střídání	hráčů	v	prostřední	
zóně,

■	 více	figurýn	atd.	

Cvičení 2
téma
■	 Jednodoteková	kombinace	
s	přebíháním.

ORGaNIZaCE
■	Plocha	30	x	30	m,	dvě	
skupiny	hráčů	dle	vyobrazení,	
figurýny,	plastové	talíře.

POStUP
■	Hráči	A,	A1	po	přihrávce	
přebíhají	po	obvodu	dle	
nákresu,

■	B,	B1	po	zpracování	krátký	
dribling	a	taktéž	oběhnutí,

■	 hra	potom	pokračuje	dle	
nákresu.

VaRIaNtY
■	Změna	pozic	obou	skupin,
■	 změna	pozic	hráčů	atd.

Atlético Madrid
fází a jejich napojení na útočné aktivity jsou 
tak kvalitní, že tomuto týmu umožňuje zcela 
rovnocenná utkání s giganty FC Barcelona, 
Real Madrid a i jinými. Pro dnešní relaci jsme 
připravili některé příklady z jejich tréninkové 
přípravy.
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Cvičení 3

Cvičení 3
téma
■	Kombinace	založená	na	stahování	
do	vlastní	hloubky	pole	s	cílem	
vytvářet	nové	prostory	v	přechodu	
do	útoku.

ORGaNIZaCE
■	Hra	10	vs.	9,
■	 v	první	zóně	5	vs.	3,
■	 v	další	zóně	4	vs.	5,
■	 dva	brankaři.

POStUP
■	Hra	začíná	v	první	zóně,	odkud	
se	pak	rozvíjí	dle	nákresu.

VaRIaNtY
■	Změna	směru	kombinační	hry.
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PROVÁDÍME PRAVIDELNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚDRŽBY UMĚLÝCH FOTBALOVÝCH TRÁVNÍKŮ 3.  GENERACE, VČETNĚ 
PŘÍPRAVY HRACÍ PLOCHY NA REATESTACI FAČR

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

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

Jako první jsme začali s poskytováním těchto služeb již v roce 2005. Provádíme dosyp granulátu, ale i odebírání vsypových materiálů.
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Cvičení 4

Cvičení 5

Přeloženo a upraveno ze zahraničních materiálů

Několik málo ukázek z tréninkové přípravy Atlética 
Madrid pod vedením Diega Simeona nemůže přirozeně 
postřehnout tréninkovou koncepci, která je uplatňovaná 
v přípravě na soutěžní utkání. Navíc je velmi variabilní 
dle potřeb aktuálního týdenního tréninkového mikrocyklu, 

respektive utkání, kterými tyto mikrocykly vrcholí. 
V každém případě je možné si představit, že je vždy velmi 
kvalitní jak to tým prokazoval nejen ve španělské lize, ale 
také v evropských soutěžích.

Závěr

Cvičení 5
téma
■	Nácvik	pohybu	hráčů,	
když	presink	není	
možný	ve	středu	hřiště.

ORGaNIZaCE
■	Dva	týmy	dle	
uvedeného	počtu	hráčů,

■	 označení	plochy	dle	
nákresu,

■	 velikost	dvou	třetin	
hřiště.

POStUP
■	Hra	začíná	přihrávkou	
hráče	č.	4	na	č.	5,	
který	přihrávkou	
otevírá	hru	v	první	
zóně	2	vs.	1,	v	tomto	
momentu	začíná	pohyb	
hráčů	v	další	zóně	dle	
nákresu	a	následná	hra,	
jež	končí	střelbou.

VaRIaNtY
■	Střídáme	role	týmů,	
hráčů	atd.

Pohyb bez míče
Přihrávka

Vedení míče

Střelba

Legenda

Cvičení 4
téma
■	Presinkový	nácvik	při	
postranní	části	hřiště.

ORGaNIZaCE
■	Hra	6	vs.	7.
POStUP
■	Hru	začíná	hráč	č.	3,
■	 následuje	pohyb	
defenzivních	hráčů	
(presink)	dle	nákresu.

VaRIaNtY
■	Střídáme	strany	hřiště,
■	 střídáme	funkce	týmů,	
hráčů	atd.
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Zdeněk Sivek

Nová strategie německého 
profesionálního fotbalu

Poznámky k dalšímu rozvoji 
výkonnostní kapacity

4 x A + D = ASV
To je nová německá „ fotbalová rovnice“, to 

jsou nové filozofické linie, které určují další 
vývoj výkonnosti německého profesionálního 

fotbalu na nejbližšího období (5–8 let), kde:

První A
Herní AGRESIVITA, kterou se rozumí ještě 

hlubší zdůraznění celoplošného napadání soupeře 
ve smyslu vytváření neustálého tlaku na něj v kaž-
dém herním prostoru a času, jehož permanentním 
cílem je nejen snaha získávat míč, ale zejména ho 
držet pod vlastní kontrolou od začátku až do konce 
utkání.

Základem této agresivity musí být její realizace 
zejména v osobních soubojích, jejichž význam pro 
úspěch ve hře se bude neustále zvyšovat, což ve svém 
německém vidění je přímo konkretizováno, a to tak, 
že je třeba osobní souboje přímo vyhledávat. To proto, 
aby z nich němečtí hráči vycházeli nejen vítězně, ale 
aby v nich získávali také silné sebevědomí jako ná-
stroj převahy nad soupeřem. Současně se ale požaduje 
vést hráče tak, aby dokázali mít tuto agresivitu pod 
svou bezpodmínečnou kontrolou ve smyslu fair play. 

Druhé A
Herní AKTIVITA, která znamená vést německé 

hráče k tomu, aby byli schopni bez velkých problé-
mů vnucovat během hry svému soupeři svoje pojetí 
hry, svoji koncepci hry, a to musí vyvěrat ze samé 
podstaty sebevědomí německého hráče, že on je 
rozhodujícím činitelem vlastní hry, on hru řídí, on 
rozhoduje o průběhu hry.

Třetí A
AKČNÍ náboj hry, to je hra v německém pojetí, 

která musí nabízet napětí, drama, pozitivní vzrušení 
nejen pro aktéry na hřišti, ale také mimo něj.

Čtvrté A
ATRAKTIVITA hry, neboť fotbalová hra je 

specifickým sportovním uměním, které musí jed-

nak uspokojovat diváky na straně jedné a jednak 
být také silným motivem pro mládež, aby se fotbalu 
věnovala již od dětství a potom vlastně po celý 
život.

Pátý symbol D
DYNAMIKA hry – připočítává se předcházejí-

cím –, která je jejím základním „zdrojem energie“, 
„motor hry“, ve své neustálé proměnlivosti, variabi-
litě a flexibilitě, proto musí být nezbytnou součástí 
hry každého německého týmu.

Výsledek
této pomyslné německé rovnice je pak naznače-
né úsilí, aby německý fotbal korespondoval nejen 
s ABSOLUTNÍ SVĚTOVOU VÝKONNOSTÍ,
ale aby se posunul do této nejvyšší pozice vů-
bec, aby z hlediska vývoje výkonnostních trendů 
a tendencí stál na úplné špici světového fotbalo-
vého peletonu.

Tato cesta do budoucna je však myslitelná jen 
tehdy, pokud německý fotbal bude při realizaci 
uvedených vizí uplatňovat zejména tyto „fotbalo-
vé ctnosti“:
1. Disciplinu při naplňování uvedených vizí.
2. Fotbalovou odvahu z těchto vizí neustupovat.
3. Maximální úsilí tyto vize dodržovat.
4. Pohotovost a ochotu při realizaci těchto 

vizí všeobecně.
5. Pevné úsilí při naplňování těchto vizí 

do vlastní fotbalové praxe.
6. Silný týmový duch při překonávání překážek 

na této cestě.
7. Respekt k hodnotám, jež tato cesta přináší.
8. Optimismus při hledání optimálních řešení 

této cesty.
9. Umět na této cestě správně mezi sebou 

komunikovat.
10. Mít neutuchající fotbalovou radost 

a vášeň.

S příslovečnou německou odbornou poctivostí 
a důsledností, profesním zaujetím a prokazatelný-
mi fakty a závěry jsou pak tyto vize rozpracovány 
do dalších oblastí.

V oblasti TRÉNINKOVÉHO PROCESU 
jsou již dnes připraveny zásadní koncepce rozvo-
je pro dětský, juniorský a dospělý fotbal. Zvláštní 
pozornost je pak věnovaná tréninku jako specific-
kém fotbalově- pedagogickému procesu, který má 
svou moderní didaktiku a metodologii, která z nich 
přerůstá do speciální metodiky při jednotlivém 
a i komplexním rozvoji samostatné hry. Pojetí tré-
ninkového procesu, jeho obsah, formy a prostřed-
ky při rozvoji týmového a individuálního herního 
výkonu, je velmi silnou stránkou tohoto zaměření 
a to u každé věkové kategorie.

Podobné platí pro VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉ-
RŮ, HRÁČŮ A SPECIALISTŮ. Trenérské 
vzdělávání již nyní prochází inovačními procesy, 
prohlubuje se kvalita výběru kandidátů trenérských 
licencí vzhledem k jejich předpokladům pro tuto 
činnost všeobecně a kvalita studia zejména.Všechny 
tyto inovativní procesy budou více než kdy jindy vy-
cházet z vlastní praxe a do praxe se vracet. Do vzdě-
lávání se již začalo s přísunem dalších moderních 
výukových předmětů, které obohatí profesní trenér-
ské dovednosti (jako například mentální koučink 
v profesionálním fotbale, nové poznatky o modelo-
vání sportovní formy, jsou již k disposici aktuální 
manuály pro jednotlivé složky tréninku atd.).

Ve vzdělávání hráčů se zdůrazňují jejich potřeb-
né znalosti pro chápání moderních požadavků hry, 
jejich schopnost je přenášet do vlastních herních 
výkonů, kde se počítá s jejich silnou, rozhodující 
angažovaností a samozřejmě další zdůraznění jejich 
základního nástroje fotbalového vzdělávání - trénin-
kového procesu. Hráči budou připravováni k tomu, 
aby ještě více dokázali ovlivňovat svůj individuál-
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ní herní výkon například schopností autoregulace 
svých aktuálních psychických stavů, větší schop-
ností k rezistenci vůči hernímu stresu atd.

U vzdělávání specialistů, kteří se zabývají fy-
ziologií, biochemií, biomechanikou, kineziologií, 
ortopedií, dietetikou, fyzioterapií a dalšími obory, 
které podporují fotbalový tréninkový proces, se 
pak počítá, že půjde o to, aby i z jejich strany byla 
zřetelná podpora pro naplňování přijatých záměrů, 
a to především ve vztahu k tréninkovému procesu 
z hlediska nejnovějších moderních poznatků uve-
dených oborů a jejich transferu do praxe. Půjde ale 
vždy o to, aby tyto poznatky byly napřed důkladně 
prověřeny, než se dostanou do tréninkové a zápa-
sové praxe. Zvláštní pozornost je a bude věnovaná 
těm spolupracovníkům, kteří se zabývají analytic-
kou problematikou (statistické výstupy, analýzy 
hry ve všech jejich fázích, syntézy praktických 
zkušeností, registrace a třídění nových poznatků 
všeobecně a jejich nabídka do praxe atd.).

V oblasti další modernizace vlastní HRY, herní-
ho děje, je velká pozornost věnovaná celkově nejen 
jejímu současnému pojetí, ale zejména tomu, jak se 
bude v příštím období na světové fotbalové scéně 
vyvíjet (to znamená, že je nutné se neustále obírat 
vývojovými tendencemi, trendy ve světovém fot-
bale), mimořádně důkladně jsou precizovány fáze 
hry ofenziva, defenziva, včetně přechodových fází, 
nové nároky se již začínají klást na rozvoj individu-
álních herních výkonů hráčů z hlediska schopnosti 
reagovat na různé herní systémy v průběhu hry, umět 
v průběhu hry přecházet z jednoho systému do dru-
hého a to ve prospěch kvality hry v každém jejím 
časovém rámci.

Německý fotbal bude i nadále preferovat kon-
struktivní přechodové fáze do útoku, které budou za-
loženy na kreativních přihrávkách po zemi a invenč-
ním zapojením co největšího počtu hráčů do těchto 
činností.Tyto akce budou mít i nadále tendenci vy-
cházet ze šířky hřiště, vyvolávat souboje jeden na jed-
noho a z nich pak pronikat do finálního zakončení.

Schopnost hrát v poslední třetině soupeřovy po-
loviny jistým, přesným držením míče a samozřejmě 
s náležitou střeleckou efektivitou, je již dnes jedna 
z předních priorit individuálního a týmového her-
ního výkonu německého profesionálního fotbalu.

Podobná pozornost je již dnes věnována také 
reakci týmu po ztrátě míče, kdy hráči trénují rychlé 
mentální a pohybové přepnutí s cílem co nejrychlej-
šího získání míče (gegen pressing), anebo v případě 
absence této možnosti přepnutí záměrně směřovat 
ke zmenšování aktivního prostoru soupeře vytváře-
ním minibloků hráčů ve vertikálním a horizontál-
ním rozložení, tedy to, co už je známé a co se bude 
dále prohlubovat. Nové je to, že se bude výrazněji 
prohlubovat téma celoplošného presingu.

To vše bude klást více než jindy velké poža-
davky na intenzivní rozvoj individuálních herních 
výkonů hráčů a jejich schopnost je transformovat 
do týmové herní nadstavby.

Proto je a bude mimořádná pozornost věnována 
individuálnímu rozvoji techniky ve všech jejích 
vývojových fázích (fundamentální, dynamická, in-
tegrovaná), a to vždy pod tlakem(!). V taktice se 
připravují k realizaci, kromě jiného, nové přístu-
py ve formování tzv. čtení hry, které už je a ještě 
více bude považováno za vrchol individuálních 
taktických schopností hráče nejbližší budoucnosti. 
Ještě více se zdůrazní potřeba špičkové specifické 
kondice, dostane se možnosti širšího záběru a pro-
línání koordinační složky do technicko-taktických 
dovedností a schopností atd.

Pokud se týče rozvoje psychické a mentální 
složky, ta je chápaná jako základní nástroj pro 
rozvoj osobnosti profesionálního hráče, kde vedle 
všeobecně uznávaného charakteru je zdůrazňována 
potřeba rozvoje i dalších složek hráčské osobnostní 
architektury. V tomto směru se ukazuje i potřeba 
vytváření záměrného, uvědomělého přístupu k no-
vým praktickým hráčským dovednostem, jak je to 
poznamenáno v části o rozvoji hráčů.

Prostor, který máme pro toto celkové téma ně-
meckého fotbalu v tomto čísle našehočasopisu, nám 
nedává další příležitosti, abychom šli do detailů 
ve všech programových záměrech nové strategie 
německého fotbalu (bude k nim příležitost i v dal-
ších vydáních). Uvedené detaily je však více než 
potřebné znát, abychom lépe chápali tuto strategii 
v první řadě jako celek, který je postaven na dialek-
tickém propojení jeho jednotlivých částí a z toho pak 
vyplyne základní výstup při porozumění německé 
potřeby nových vizí moderního fotbalu.

V obecné filosofii platí pravidlo, že pravdivost 
a skutečnost všech jejích výstupů potvrdí až vlastní 
životní praxe.

Pokud někdo sleduje dlouhodobě vývoj ně-
meckého fotbalu, nám dá určitě za pravdu, že to, 
co německý fotbal takto přijal jako svou filozofii 
ze svého budoucího rozvoje, se zcela určitě naplní 
v jeho nových kvalitách, který v interpretaci ně-
meckých přístupů dosáhne určený hlavní cíl – být 
na špici výkonnosti světového fotbalu.

Zajímavá může být i poznámka, že uvedené 
vize, ale jsou už rozpracovány do konkrétních vý-
stupů, ale jsou již dnes v praxi. Napřed vznikaly 
v kruhu předních německých fotbalových odbor-
níků, aby poté prošly širokou fotbalovou odbornou 
diskuzí, která se k nim vyjadřovala. Teprve poté 
byly přijaty a představeny německému fotbalu.

Ještě jeden přídavek k výše uvedenému, a to, že 
když jsme se seznamovali s touto novou německou 
fotbalovou strategií, našli jsme u našich německých 
kolegů nevšední ochotu nám vše vysvětlit, zřejmý 
byl jejich zájem s námi navázat nejen odborný, ale 
i kolegiální kontakt, ve kterém byl dialog zákla-
dem pro navazování a upevňování neformálních 
interpersonálních vztahů. A to byl a je další důkaz 
vysoké profesionality lidí, kteří v německém fotbale 
v tomto směru pracují.

Závěr výše uvedených poznámek z německého 
fotbalu nabízí možnost evokovat, jak jsme na tom 
v tomto směru my v našem fotbale. Máme schop-
nost uvažovat podobným způsobem v těchto di-
menzích, jsme připraveni v zájmu našeho fotbalu, 
resp. jeho budoucí výkonnosti, se pokusit sestavit 
naše vize, strategie, cíle, koncepce, programy atd. 
Uměli bychom na těchto záměrech začít připra-
vovat pro budoucnost naši nadanou fotbalovou 
mládež, (která ve svém fotbalovém talentu neza-
ostává za tou německou) pro výkonnostní renesanci 
našeho fotbalu?

Anebo nám nevadí, že nás zahraniční fotbal 
považuje z hlediska výkonnosti (tj. nejen z hledis-
ka výsledků, ale celkového pojetí hry repre týmů 
všech věkových kategorií a prezentací našich klubů 
na mezinárodní scéně) jen za výkonnostní podlaží 
současného evropského fotbalu?
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Manažerské okénko
K některým aspektům seriálu 
Zdeňka Haníka v páteční 
příloze deníku Sport

Nemohu hned v úvodu ale také nenapsat, že 
občas jako já, asi i mnohý čtenář zvláště 
z jiných než volejbalových sportů, musí 

tak nějak „Klausovsky pozvednout obočí“ a s ně-
kterými použitými formulacemi musí třeba i ne-
souhlasit (!). Nebo se dokonce vůči nim ohradit, 
protože jsou až příliš subjektivní nebo až moc 
všeobecné. Nebývá to často, ale bývá tomu i tak. 
Například, když se ne zcela respektují některá i po-
někud skrytá specifika jiných sportů. Nebo když 
se jen na příkladu fotbalu ukazují slabiny a neřesti 
českého sportovního prostředí. 

Chápu, fotbal je nejpopulárnější sport na světě, 
takže jeho pozitivní i negativní stránky přitahují 
zájem a pozornost i mezi představiteli jiných sportů 
a jiných sportovních týmových her. Věřím ale, že 
opravdu nejde o nějaký špatný úmysl! Jde asi o ty-
pický sklon k příliš velkému relativizování, zjm. 
v duchu v Čechách oblíbeného rčení: „... Ale tak 
to prostě v životě chodí.“

Jistě, takovým tvrzením, že tak to v životě chodí, 
toho nelze příliš zkazit a k běžné mezilidské komu-
nikaci to zcela určitě patří i v ČR. 

Podobně je tomu i u tvrzení, které také míváme 
hodně ve velké oblibě: „Každý jsme holt nějaký.“ 
Těmito frázemi, či stručnými slogany a bonmoty, si 
jako autoři často pomáháme tvořit tzv. oslí můst-
ky v diskusích na širší a složitější témata. Před-
ně nemusíme uvádět celou řadu argumentů „pro 
a proti“, a navíc, současně těmito relativizujícími 
formulacemi můžeme i zmírnit ostrost, či vyhra-
něnost, dopadů používaných vlastních tvrzení. To 
se pro vedení dialogu hodí jako poměrně takticky 
účinná metoda.

Jenže od tak vrcholových funkcionářů – jako 
je například pan Haník v roli šéfa Českého vo-
lejbalového svazu a bývalého kouče reprezentač-

ních volejbalových týmu mužů Česka a Rakouska 
– chce odborná i laická veřejnost přece jen ještě 
„něco více“. Předně, důsledněji rozlišovat, z titulu 
jaké pozice své názory taková osobnost šíří. Zda 
opravdu jen z pozice trenéra či manažera, nebo 
jen z normální občanské pozice, či naopak z po-
zice vrcholového funkcionáře příslušného svazu 
či asociace apod. 

To není požadavek jen vůči panu Haníkovi, 
to se samozřejmě musí vyžadovat také od všech 
šéfů jiných sportovních svazů a asociací, včetně 
toho fotbalového spolku jako je FAČR. Podobně 
i od šéfů profesních organizací jako naše Unie tre-
nérů českých fotbalových trenérů či nedávno vznik-
lá Unie profesionálních trenérů při ČOV atd. Stejně 
tak i od lidí, kteří kombinují v jedné osobě rozdílné 
pozice, například majitele a šéfa klubu na jedné 
straně a vrcholového funkcionáře na úrovni svazů, 
asociací atd.

Proč ale chceme, nebo musíme chtít, od nejvyš-
ších šéfů opravdu „něco více“?

Asi proto, že... Možná prostě jenom proto, že 
šéfové jsou šéfové…? Ne, na nejvyšší vůdce mu-
síme mít ty nejvyšší nároky, stejně jako nejvyšší 
nároky musí mít špičkoví trenéři na špičkové 
hráče!

Vždyť právě šéfové a vůdcové nejen ovlivňují 
prestiž a image vedené organizace, ale také spo-
luvytvářejí reálnou kulturu prostředí, ve kterém 
pak působí i všichni trenéři, hráči a další specialis-
té. Navíc, nejvyšší šéfové musejí také zodpovídat 
za efektivní a transparentní fungování celé dané 
organizace. Tedy také za dosahované výsledky, pou-
žívaná kritéria, prosazované hodnoty, včetně hodnot 
fair-play a etiky vůbec.

I proto by měl také pan Haník veřejnosti sdělit, 
jaké má názory nejen jako trenér či otec, ale také 

jako předseda volejbalového svazu a jaké metody 
a postupy chce v této funkcionářské roli uplatňovat, 
aby i pro nejvyšší funkcionáře platila „přísná pra-
vidla hry“, aby ty úspěšné pokusy postupně pře-
važovaly nad těmi neúspěšnými…, aby také i pro 
nejvyšší funkcionáře platilo, to co pan Haník chce 
od trenérů – „zvýšit podstatně nároky na své 
svěřence.“

Bude-li tzv. dvojí metr, jiný na funkcionáře 
a jiný na trenéry a hráče, a ještě jiný třeba na roz-
hodčí, media nebo fanoušky, nebude dosaženo sta-
vu, po kterém volá také pan Haník, aby „všichni 
aktéři akceptovali potřebné nároky.“ Pokud 
z řetězce nejvyšší náročnosti budou vyčleněni nej-
vyšší funkcionáři na klubové či svazové úrovni, 
zásadního zlepšení nedosáhneme v žádném týmo-
vém sportu.

I proto je třeba, tak jako ve vyspělém zahraničí, 
aby se odborná a laická veřejnost tzv. předem a bez 
větších diskusí vždy nespokojovala se všemi před-
kládanými názory představitelů elit, zjm. pokud 
tyto elity neprokazují, co a jak dělají pro dosažení 
potřebných a možných výsledků. Jak sami od sebe 
a od svých kolegů požadují, aby si každý plnil to, 
co se od členů vedení organizace interně i veřejně 
očekává. I elity v českém vrcholovém sportu zkrát-
ka musí usilovat o zlepšení a vyladění systémů, 
které vedou a řídí.

Zásadní větší i menší kroky nelze příliš odklá-
dat, protože pokles mezinárodní konkurenceschop-
nosti, která se v plné nahotě ukazuje u českých 
kolektivních sportů, především také u míčových 
týmových her, vysílá varovné signály všem, kdo se 
nechtějí jen tak „bez boje“ spokojit s dosaženými 
výsledky a se současným stavem. 

Ty všechny dobře míněné „varovné signály“ 
myslím takto pozitivně a inspirativně vnímají všich-

Úvodem musím zdůraznit, že na rubriku Zdeňka Haníka v páteční příloze 
deníku Sport jsem si rychle a rád zvykl. Asi podobně jako další čtenáři, 
především z řad trenérů, oceňuji, že se snaží svým osobitým jazykem 
sdílet veřejně a v tišteném mediu své letité vlastní trenérské, a někdy 
i funkcionářské a otcovské, názory. K tomu využívá své bohaté praktické 
zkušenosti i teoretické znalosti a poznatky ze své úspěšné hráčské, trenérské 
a funkcionářské praxe. Klobouk dolů, zvláště když texty v jeho rubrice se 
týkají také i jiných sportů či oborů, než jen jeho „domovského“ volejbalu.
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ni, kdo chtějí vidět, že vlastní i další dosahované vý-
sledky mohou být v naší každodenní činnosti přece 
jen poněkud lepší, vždyť především na mezinárodní 
scéně je moc potřebujeme, a to z mnoha hledisek. 

Jenže lepší výsledky budou moci být dosaženy, 
pouze když...(!?!).

Když například místo stesků nad postrádáním 
státních koncepcí..., nových legislativních no-
rem... apod., či nad nezájmem o české know-how, 
budeme ještě více, efektivněji a atraktivněji uplat-
ňovat a velebit to, před čím i sám Zdeněk Haník 
smeká klobouk: konkrétní a pozitivní činy schop-
ných jednotlivců, protože v žádném systému, ať 
měl takový či jinaký ideologický kontext, nejde 
nahradit jednotlivce! 

A už vůbec nejde přehlížet či postrádat ty 
schopné a nejschopnější, kteří svým velkým 
umem, schopnostmi, znalostmi a dovednostmi 
dokázali i na mezinárodním poli téměř nemožné 
(či dokonce skoro zázraky). Z takových špičko-
vých výkonných jednotlivců se skládají ty úspěšné 
a vítězné týmy ve všech sportovních odvětvích.

Samozřejmě nejen hráčské sportovní týmy, ale 
i ty tzv. týmy za týmy, tedy ty kolektivy v realizač-
ních trenérských a expertních týmech. A pozor!, 
samozřejmě také v týmech, které tvoří vedení da-
ného klubu či svazu, asociace, unie atd.

Zkrátka a dobře, berme si ze všech našich 
různých slov a skutků pokud možno jen to lepší.

I já si proto beru z textů Zdeňka Haníka vždy 
to lepší. A není toho zase tak málo, naopak! Tedy 
i tu jeho kritiku, která padá také na český fotbal, 
protože v celém českém – nejen sportovním – 
prostředí škodí právě ona polovičatost a odborná 

nedůslednost či nedostatek oddanosti své věci.
 K nápravě takových nešvarů jistě pomohou 

kritéria a principy, které i Zdeněk Haník tolik, 
a správně opakovaně, vyzdvihuje u všech, kteří 
něco ve sportu (nejen volejbalovém) na mezinárod-
ní úrovni opravdu dokázali: talent, pracovitost, 
zanícenost…

Bez těchto a dalších ingrediencí ovšem nejde 
prosazovat ani ty zmiňované požadavky na lep-
ší státní koncepce a legislativní normy, které 
v českém sportovním a společenském prostředí 
samozřejmě také strašně moc potřebujeme (!), 
zvláště ve srovnání se sportovně nejvyspělejšími 
zeměmi.

Inu, jak již bylo zdůrazněno, i na postupy nej-
vyšších šéfů (v jakékoliv organizaci, ve vrcholo-
vém profesionálním sportu především!!) chtějme 
aplikovat ta nejnáročnější kvalitativní kritéria, 
jinak trend k poklesu konkurenceschopnosti čes-
kých kolektivních sportů bude pokračovat. 

Jen s nejnáročnějšími kritérii se totiž můžeme 
učit a zlepšovat my všichni (!), a ti nejlepší z nás 
pak mohou být nikoliv průměrní a dobří, ale také 
vynikající a skvělí...(!). 

A ti úplně nejlepší se pak třeba jako trenéři, 
koučové, manažeři a další specialisté jistě prosadí 
i v zahraničí, jako se dříve nebo nedávno prosadili 
ti naši nejlepší sportovci z kolektivních i individu-
álních sportů.

Myslím, že k návratu českých kolektivních spor-
tů, především míčových her, do širší mezinárodní 
špičky by také přispělo, kdybychom se více a po-
drobněji zamýšleli nad schopnostmi, znalostmi 
a dovednostmi těch našich chytrých, pracovitých 

a úspěšných bývalých trenérů a koučů, proto-
že některé postupy a přístupy v lidském myšlení 
a konání mají trvalejší charakter, než by se zdálo 
z hlediska současné módnosti či jen z hlediska nej-
modernějších technologií.

I proto i v naší Unii českých fotbalových trenérů 
obecně, a v časopise „Fotbal a trénink“ specificky, 
chceme ještě více zkoumat a vyzdvihovat ty naše 
pozitivní starší vzory – ty trenéry, kouče a mana-
žery, kterým se podařilo získat opravdu prestižní 
mezinárodní sportovní trofeje a ocenění. Nebude 
jistě nijak nadnesené, že jim nešlo jenom a pouze 
o osobní kariérní slávu a peníze, ale třeba také 
o respekt ke své profesi a systematickou výchovu 
svých následovníků...!).

Doufám, že takové připomenutí úcty a re-
spektu ke všem naším bývalým úspěšným učite-
lům, trenérům a koučům nebylo nějak nepatřičné 
ani na závěr tohoto malého zamyšlení se nad po-
pulární rubrikou Zdeňka Haníka, na jejíž pokračo-
vání se těším společně se čtenáři našeho časopisu 
„Fotbal a trénink.“ 

S nástupem nového trenéra Karla Jarolíma 
k českému reprezentačnímu národnímu A-mužstvu, 
a s potřebou zlepšit účast našich prvoligových klubů 
v evropských fotbalových soutěžích nemusí být 
připomenutí praxe úspěšných předchozích generací 
vůbec jen nějakou zbytečnou či módní retro-nostal-
gií, ale naopak jedním z dílčích nástrojů k imple-
mentaci moderních inovací na starých dobrých 
základech české fotbalové hry.

Dr. LaDisLav vaLášek,
viceprezident UČFT
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MUDr. Jaroslav Novák, Ph.D., Lékařská fakulta UK v Plzni

Pitný režim hráčů fotbalu

Fotbalisté se setkávají se všemi uvedenými 
klimatickými faktory, nejčastěji však s vyso-
kou teplotou okolí, kombinovanou navíc ještě 

přímým slunečním zářením a vysokou vlhkostí. 
Přesáhnou-li ztráty vody 2 procenta tělesné 
hmotnosti, dochází již ke znatelnému zhorše-
ní výkonu ve všech disciplinách vyžadujících 
vysoký podíl aerobního krytí energetických 
nároků. 

Rovnováha tekutin 
v lidském organismu

Voda (lépe odborně řečeno celková tělesná 
voda) je základní chemickou látkou lidského těla. 
U mladého zdravého dospělého muže představuje 
60-70 % tělesné hmotnosti. Variabilita v obsahu 
vody souvisí především s rozdíly ve složení těla – 
u osob svalnatějších a štíhlejších je podíl vody v těle 
vyšší (a tedy je vyšší i u průměrných mužů ve srov-
nání se ženami). Na vodu připadá 73 % tzv. aktivní 
tělesné hmoty (tedy tukuprosté hmoty). U sportovce 
průměrného somatotypu tedy dvouprocentní deficit 
tělesné hmotnosti představuje okolo tří procent cel-
kové tělesné vody. V průměru se u zdravého člověka 
v organismu vymění okolo 5–10 procent celkové 
tělesné vody za den.

Pokud bychom chtěli uvést konkrétní bilanci 
ztrát tekutin za den při klidovém režimu, připadá 
na ztráty močí 1.0 až 1.5 litru (za normálních po-
měrů ledviny vyloučí 50-60 ml moči za hodinu), 
na ztráty stolicí 100 až 200 ml, na ztráty dýchá-
ním (vydechujeme vlhký vzduch) 250 až 350 ml 
a na ztráty tzv. nepozorovaným pocením (tedy aniž 
se nám tvoří krůpěje potu) 450 až 1900 ml. Vý-
sledkem metabolických procesů v organismu, tj. 
především při oxidaci glycidů a mastných kyselin, 
vzniká tzv. metabolická voda. Její denní množství 
za klidových podmínek se pohybuje okolo 250 až 
350 ml, tedy odpovídá ztrátám, k nimž dochází při 
dýchání. Denně tedy člověk se sedavým režimem 
musí v závislosti na klimatu, věku a tělesných 
rozměrech doplnit alespoň 1,5 až 2,5 litru vody 
v podobě nápojů. 

Abychom získali alespoň přibližnou předsta-
vu o denní potřebě vody pro člověka bývá užíván 
výpočet ve vztahu k tělesné hmotnosti. Uvádí se 
potřeba 33 ml na 1 kg tělesné hmotnosti, u sedmde-
sátikilového člověka to tedy je denně 2,3 litru vody. 

Produkce moči v ledvinách je ovšem mnohoná-
sobně vyšší, než objem, který skutečně močením 
z těla vyloučíme. Ledvinná klubíčka – glomeruly 

– mají produkci kolem 1,5 ml/s. této tzv. primární 
moči tedy u dospělého člověka je 130 litrů za den. 
Primární moč, vyfiltrovaná z krve, odchází z ledvin-
ného klubíčka složitým systémem kanálků – tubulů, 
v nichž se moč dále upravuje a především ve velké 
míře zpětně vstřebává. Soustava glomerulu a nava-
zujícího kanálku tvoří základní funkční jednotku 
ledviny – tzv. nefron. Skutečné ztráty močí pak 
představují jen zlomek původně profiltrované vody. 

Ztráty vody mohou zvýšit některé komponen-
ty v potravě jako citrónová šťáva, ovesné vločky, 
celer, růžičková kapusta, zázvor a další, u nápojů 
zejména kofein v kávě. Významnou roli mohou 
hrát i čaje, připravené z bylin či plodů s diuretickým 
účinkem, jakými jsou např. kopřiva dvoudomá, bří-
za bradavičnatá, smetanka lékařská, přeslička rolní, 
pýr plazivý, ale také černý rybíz, černý bez nebo 
brusinka obecná. 

Ztráty tekutin potem při náročné pohybové 
aktivitě mohou dosahovat mimořádně vysokých 
hodnot, zejména za nepříznivých klimatických 
podmínek. Nijak výjimečné jsou ztráty 1,5 až 
2,5 l za hodinu, ztráty okolo 3 litrů za hodinu 
jsou spíše výjimečné. Rekordní denní ztráty se 
uvádějí 10 až 15 litrů. 

Co všechno  
obsahuje pot? 

Pot je vytvářen potními žlázkami v naší kůži. 
Jejich činnost je řízena z termoregulačního centra 
v hypotalamu v našem centrálním nervovém systé-
mu. Zvýšení tělesné teploty a tím také vzestup tep-
loty krve, protékající tímto centrem vyvolá odpověď 
v podobě zvýšené tvorby potu v milionech potních 
žlázek v kůži. Tento „příkaz“ přenáší ke žlázkám 
jedna část vegetativního nervového systému, zvaná 
sympatikus. 

Za klidových podmínek se z potu, vytvářeného 
filtrací krevní plasmy, stačí před jeho vyloučením 
na povrch těla vstřebat téměř všechny minerální 
látky. Pokud však je tvorba potu při intenzivní zá-
těži zvýšená, zpětné vstřebání minerálních látek 
není dostatečné a ztráty minerálů potem narůstají.

Pot obsahuje řadu látek, které organismus produ-
kuje jednak k regulaci nejrůznějších životních pocho-
dů (hormony), jednak jako výsledek nejrůznějších 
metabolických procesů (např. kyselina mléčná, mo-
čovina). Z potem vylučovaných látek je třeba opět 
doplňovat především minerální látky. V potu se kro-
mě nich nacházejí také některé aminokyseliny, mast-
né kyseliny, antibakteriálně působící složky a další. 

Složení potu je individuální, je ovlivněno řadou 
vnitřních i vnějších okolností. Není dokonce stejné 
na různých místech povrchu těla a je specifické pro 
každého jednotlivce – nejen z hlediska pachových 
látek (na což často upozorňují producenti kosme-
tiky), ale i minerálů a dalších látek. Velmi výrazný 
je rozdíl ve složení potu mezi trénovanými a ne-
trénovanými jedinci – potní žlázky trénovaných 
a na trénink v horku adaptovaných jedinců obsahuje 
výrazně méně sodíku a chloridů ve srovnání s ne-
trénovanými. Hormon aldosteron u nich výrazněji 
podpoří jejich zpětnou absorpci. U draslíku, hořčíku 
a vápníku však takové rozdíly zjištěny nebyly. 

Při stejném zatížení jsou proto u hráčů ztráty 
minerálů individuálně rozdílné. Litr potu v průměru 
obsahuje 1,5 – 3,5 g chloridu sodného (kuchyňská 
sůl), 0,5 – 2,5 g hořčíku, 0,1 – 0,3 g draslíku a re-
lativně malé množství vápníku a stopových prvků.

Negativní dopad 
dehydratace na výkon 

Jakmile ztráty vody potem přesáhnou 1,0 litru 
za hodinu, sportovci řídící svůj pitný režim pocitem 
žízně velmi často doplňují ztráty vody nedostatečně. 
Dokazují to mnohé studie, sledující stav hydratace 
sportovců před výkonem a po něm. Ve studii Cheu-
vronta a kol. (2007) z 20 vyšetřených maratónců 
dosahoval pokles tělesné hmotnosti po výkonu jen 
u pěti běžců hranice do 2 %, u některých dosahoval 
dokonce 6 až 8 % výchozí úrovně, ačkoliv nabídka 
nápojů během závodu byla dostatečná. 

Za nejcitlivější a nejpřístupnější metodu hodno-
cení hydratace se stále pokládá stanovení tělesné 
hmotnosti. 

Nedostatečná hydratace vede k poklesu celkové 
tělesné vody, tím ovlivňuje objem tekutiny kdeko-
liv v lidském organismu. Dochází k poklesu plas-
matického objemu, osmolalita krve se vzhledem 
k produkci hypotonického potu zvyšuje. Hyperos-
molární plazma však v této situaci vede k přesunu 
intracelulární (nitrobuněčné) vody do extracelulár-
ního prostoru k udržení objemu cirkulující krve. 
Pokles výkonnosti ve stavu dehydratace se 
projeví nejen v oblasti motoriky, ale i v oblas-
ti kognitivní výkonnosti – zhoršuje se výkon 
v úkolech vyžadujících pozornost, okamžitou 
paměť, psychomotorický výkon, vizuálně-po-
hybové schopnosti a další. 

Většina studií, zabývajících se vlivem de-
hydratace na výkonnost, docházela k závěru, 
že nejvýrazněji je negativně ovlivněna aerobní 

U sportovců, věnujících se náročné pohybové činnosti často i za nepříznivých 
klimatických podmínek, hrozí poměrně často nerovnováha mezi příjmem 
a ztrátami vody a některých minerálních látek. K těm nepříznivým 
klimatickým podmínkám lze řadit horko, chladno a vyšší nadmořskou výšku. 
Mezi sporty, jichž se to týká, patří bezesporu i fotbal. 
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výkonnost, tedy vytrvalostní schopnosti. Vel-
mi výrazný je pokles výkonnosti v situaci, kdy 
dehydratovaný sportovec má podat maximální 
výkon ve vyšší nadmořské výšce. Pokles tělesné 
hmotnosti o 4 až 5 % snižuje aerobní kapacitu 
hráče (a tedy vytrvalostní schopnosti) o 20 až 
30 %. Ztráty tekutin během fotbalového utkání 
podle některých literárních údajů dosahují 1,0 
až 3,5 litru. 

Jak zajistit dostatečný 
příjem vody

Z fyziologického hlediska je fotbal charakte-
rizován vysokými nároky na nervové a humorální 
regulační systémy, jimiž je pohybová činnost hráče 
řízena. Výkon v utkání vyžaduje především vytrva-
lost v rychlosti, výbušnou sílu svalů dolních konče-
tin a koordinaci; převažuje aerobní krytí energetic-
kých nároků, ač u řady komponent herního výkonu 
anaerobní mechanismy dominují a určují výkon 
hráče. Pokles tělesné hmotnosti během utkání se 
uvádí okolo 1 až 3 kg. Teplota těla se zvyšuje o 2° 
C. Průměrná tepová frekvence v průběhu utkání činí 
165–175 tepů za minutu. Hráči špičkových mužstev 
za zápas naběhají okolo 10 km, nejvíce záložníci, 
méně obránci a útočníci. Messimu naměřili průměr 
8 km za zápas, je schopen však vyvinout nejvyšší 
sprintérskou rychlost přes 30 km/h. Naproti tomu 
skotský internacionál George Boyd (Burnley FC) 
naběhal v Premier League průměrných 12,006 km 
za zápas. 

Pocení jako nejvýznamnější mechanismus re-
gulace tělesné teploty je ovlivněno řadou faktorů. 
Vedle objemu a intenzity zatížení v souvislosti 
s pozicí v mužstvu hraje roli i tělesná stavba (vyšší 
a hmotnější hráči se více potí) i individuálně roz-
dílná schopnost potních žláz tvořit pot. 

Ačkoliv s problematikou dehydratace jsou dnes 
trenéři i hráči seznámeni, u některých hráčů 
vzniká problém tím, že dostatečná hydratace, 
na níž dohlíží trenér v průběhu tréninku, není 
dodržována v období mimo trénink. Stává se, že 
hráč pak na trénink či k utkání přichází ve stavu 
hypohydratace, která pochopitelně během zatížení 
narůstá a vytváří zvýšené riziko dehydratace.

V praxi profesionálního sportu bývá doporučo-
váno stanovit individuální potřeby pitného režimu 
výpočtem u každého z hráčů. Metodika výpočtu 
je poměrně jednoduchá – je však třeba znát něko-
lik přesných údajů. Základem je stanovení tělesné 
hmotnosti před tréninkem. V průběhu tréninku má 
každý z hráčů vlastní kalibrovanou láhev s nápo-
jem. Pokud se potřebuje během tréninku vymočit, je 
třeba změřit i objem vyloučené moči. Po skončení 
tréninku se hráči znovu zváží. Následně se vypočítá 
„potivost“ hráče podle formule (schéma 1).

Výsledek v litrech za hodinu pak ukáže rozdíly 
v potivosti mezi jednotlivými hráči. Pochopitelně 
všichni sledovaní by měli absolvovat trénink stejné-
ho charakteru za stejných klimatických podmínek. 
Uvedená kontrola potivosti by se měla provádět 

opakovaně během celého ročního tréninkové cyklu. 
Výsledky se budou lišit nejen mezi jednotlivými 
hráči, ale i u téhož hráče v souvislosti se změnou 
klimatických podmínek, charakterem tréninku, 
adaptací na horké prostředí a kvalitou soupeře, po-
kud se měření provádí v rámci soutěžního utkání. 

Strategie hydratace
Hráči během tréninku by měli pít dle chuti (ad 

libitum) každý ze své vlastní lahve. To by měly 
umožnit přestávky v tréninku, jejichž častost určí 
trenér ve vztahu k charakteru zatížení, klimatickým 
podmínkám, příp. také denní době či nadmořské 
výšce. Hráčům se doporučuje mít při sobě trvale 
během dne láhev s pitím připravenu k použití. Pit-
ná voda či stolní minerálka obvykle ke krytí ztrát 
tekutin plně postačují. V podmínkách vyvolávají-
cích zvýšené ztráty vody pocením (a také vyčerpání 
energetického potenciálu při náročné pohybové ak-
tivitě) jsou vhodné tzv. sportovní nápoje, obohacené 
obvykle o glycidové komponenty (glukóza, fruktó-
za, maltodextriny) a některé minerály (obvykle Na, 
K, Mg, Ca). Koncentrace těchto látek v nápoji 
by měla být nižší, než je jejich úhrnná koncen-
trace v krvi, nápoj by tedy měl být hypotonic-
ký. Takové požadavky splňují např. ředěné ovocné 
džusy či oblíbený nápoj Gatorade s obsahem glu-
kózy, sodíku a draslíku. Glycidy v nápoji přispívají 
k obnově svalového glykogenu, minerály nahrazují 
ty, které byly ztraceny potem, a samozřejmě pod-
statné je doplnění ztrát vody. Vzhledem k obsahu 
energeticky bohatých glycidů tyto nápoje nejsou 
vhodné k běžnému pití. Lidé, kteří si tyto nápoje, 
někdy příjemně ochucené, oblíbí, riskují, že v pří-
padě nedostatečného energetického výdeje přijímají 
komponenty, které postupně zvyšují jejich tukové 
zásoby. V amerických školách již nápoje tohoto 
typu v nápojových automatech nejsou nabízeny.

Na nejčastější chyby v pitném režimu hráčů li-
gového mužstva kopané upozornil Smetana (2011). 
Dvě třetiny hráčů během utkání vypili jen do 0.5 
litru nápojů. Častým nápojem hráčů byly také ne-
ředěné ovocné džusy, káva, nadměrný objem mine-
rálek a alkoholických nápojů.

Při sestavování pitného režimu je třeba také při-
hlížet ke schopnosti trávicího traktu vypité množ-
ství včetně v nápoji obsažených látek vstřebat. Při 
pití čisté vody se uvádí rychlost vyprazdňování ža-
ludku mezi 15-20 ml za minutu. Jednoduché cuk-
ry a elektrolyty rychlost vyprazdňování žaludku 
zpomalují. Nápoje obsahující jednoduché glycidy 
a minerály by měly být hypotonické, jejich osmola-
lita by měla být nižší než osmolalita krevní plasmy. 
Doporučované množství je 100-150 ml nápoje 
každých 10-15 minut. Osmolalita krevní plasmy 
je 300 mOsm/kg vody, osmolalita potu je 170-220 
mOsm/kg, osmolalita některých sportovních nápojů 
je různá (Nutrend Unisport Energy 185 mOsm/kg, 
Gatorade 290-303 mOsm/kg, Isostar Long Ener-
gy 260 mOsm/kg, Powerade Orange 346 mOsm/
kg, Sponser Hypotonic 238 mOsm/kg) a je vždy 

na místě se seznámit s doporučeným ředěním, aby 
konečný produkt dosáhl hypoosmolární koncent-
race rozpuštěných složek. Čím vyšší je osmolalta 
nápoje tím pomalejší je vyprazdňování žaludku 
a vstřebání v trávicím traktu. Rychlost vstřebání je 
negativně ovlivněna i intenzitou zátěže. 

Riziko hyponatremie
Jako hyponatrémii označujeme stav, kdy obsah 

sodíku v krevním séru je nižší než 130 mmol/l. Ri-
ziko vážných komplikací se objevuje při poklesu 
sodíku pod 120 mmol/l, a to zejména pokud 
k tomuto snížení dojde rychle, během 48 ho-
din. Jedná se o akutní hyponatrémii. K zátěžové 
hyponatrémii může dojít v případě, že v průběhu 
pohybové zátěže extrémní ztráty vody a sodíku 
potem nejsou přiměřeně kompenzovány – jsou 
hrazeny pouze ztráty tekutin čistou vodou, ale soli, 
zejména sodík, v nápoji zcela chybí. Dochází tedy 
k hyperhydrataci. 

Primárním obranným mechanismem organismu 
je tvorba vysoce ředěné moči a exkrece volné vody. 
Současně dochází k buněčné hyperhydrataci, zejm. 
v centrálním nervovém systému (edém mozku), pře-
važující symptomatologie bývá proto neurologická. 
Postižení bývají apatičtí, trpí nevolností, zvracením, 
poklesem krevního tlaku, hypotonii, jindy dominuje 
neklid, bolesti hlavy, případně křeče či bezvědomí. 
I ve sportu jsou takovéto fatální případy „otravy 
vodou“ popsány. 

Praktické závěry
1. Hráči a trenéři by měli být poučeni o význa-

mu optimální hydratace jako podmínky do-
sažení maximálního výkonu. 

2. Hráči by měli znát individuální potivost 
jednak pravidelnou kontrolou a výpočtem, 
jednak rutinně alespoň kontrolou tělesné 
hmotnosti před tréninkovou či zápasovou 
zátěží a po ní. 

3. Stanovení přesné úrovně „potivosti“ pomá-
há upravit pitný režim hráčů individuálně 
ve vztahu k jejich rozdílným ztrátám vody 
a minerálů. 

4. V průběhu zátěže by se hráči měli snažit ne-
překročit hranici ztrát tekutin, odpovídající 
2 % výchozí tělesné hmotnosti. Pokud jsou 
ztráty vyšší, je třeba je postupně nahradit 
v období po výkonu před další tréninkovou 
či soutěžní zátěží. 

5. Konzumace sportovních nápojů s obsahem 
glycidů a minerálů zvyšuje schopnost regene-
race energetických rezerv a úpravy hydratace 
na normál. Nápoje během výkonu by však 
měly být hypoosmolární, je třeba vždy ověřit 
optimální ředění. 

6. Po výkonu by hráči měli postupně doplnit 
všechny ztráty, k nimž došlo během zátěže. 
Doporučuje se pití nápojů o objemu, od-
povídajícím 150% zjištěného deficitu, tedy 
1,5 litru na každý kilogram rozdílu tělesné 

1
(hmotnost před tréninkem – hmotnost po tréninku) + objem nápojů + objem moči

doba tréninku v minutách/60
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hmotnosti po výkonu. Regeneraci napomáhá op-
timální obsah glycidů, aminokyselin a minerálů 
v nápoji. 

6. V tréninku, zejména za nepříznivých klimatic-
kých podmínek, zařazovat pravidelné pitné pře-
stávky k prevenci dehydratace a s tím spojeného 
rizika poruch termoregulace (nemoc z horka – 
heat illness, úžeh) 

7. Pokud mužstvo čeká utkání nebo soutěž v obtíž-
ných klimatických podmínkách (tropy, pouštní 
podmínky), je na místě zařadit aklimatizační 
tréninkový program. Jedná se alespoň o jedno- 
až dvoutýdenní každodenní tréninkovou expozici 
(90-120 minut) v podmínkách, simulujících oče-
kávané klimatické podmínky. 

K zajištění homeostázy (stálosti) tělních tekutin 
se vyvinula celá řada regulačních mechanismů. Úro-
veň této homeostázy je neustále kontrolována osmo-
receptory (kontrolují lidově řečeno „hustotu krve“), 
volumoreceptory (kontrolují objem cirkulující krve) 
a chemoreceptory (vnímají přítomnost a množství ur-
čitých molekul). Tyto receptory jsou uloženy jednak 
v centrálním nervovém systému, také v oběhovém sys-
tému, v ledvinách i některých orgánech. Na regulaci 
homeostázy se podílejí antidiuretický hormon, pocit 
žízně, katecholaminy, vegetativní nervový systém, re-
nin-angiotenzinový systém, aldosteron, atriální natri-
uretický faktor a další mechanismy, klíčovou roli však 
hrají ledviny jako orgán, který jako jediný je schopen 
z dlouhodobého hlediska vyrovnanou bilanci tělních 
tekutin zajistit. Optimální pitný režim jim tuto nároč-
nou úlohu umožní plnit a tím také zajistit podmínky 
k podání vrcholového sportovního výkonu.
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Vybrané cvičenia 
FC Bayern Mníchov

Autori vo svojom článku prinášajú čitateľom 
vybrané tréningové cvičenia z nemeckého 
futbalového veľkoklubu FC Bayern Mníchov, kde 
autori strávili krátkodobú stáž. Systém výchovy 
hráčov, metodika a filozofia v mládeži FC 
Bayern Mníchov sa príchodom nového vedenia 
resp. trénera Pepa Guardiolu výrazne zmenila. 
Mali sme možnosť počas svojho pobytu vidieť 
všetky kategórie od U9 až po profesionálov.

Niektoré družstvá sme videli 
priamo v zápase, čo nás len 
utvrdilo v novéj ceste vý-

chovy hráčov v akadémii. FC Bayern 
Mníchov bude budovať novú trénin-
gové centrum len pre mládežníkov, 
ktorá bude svojou infraštruktúrou, 
organizácoiu a podmienkami jednou 
z najlepších na svete. Dôvod novej éry 
je pravdepodobne jednoduchý, chcú 
byť najlepší vo všetkom, od výchovy 
mládeže, marketingu, zamestnancov 
až po samotných profíkov. 

Ďalším dôvod vidíme v tom, že 
od roku 2009 sa do “A” družstva 
zapracoval len jeden hráč, čo bolo 
určite jedným zo signálov apelujúci 
na zmenu. Nový tréner priniesol zo 
sebou nielen výsledky a prínos pre 
“A” družstvo, ale jeho úloha v klube 
je oveľa dôležitejšia. Priniesol sem 
svoju filozofiu, metodiku a systém 
výchovy hráčov. Samozrejme je to 
dlhodobý proces, ktorý je vyznačený 
trpezlivosťou, organizáciou, plánova-
ním, riadením a tvrdou drinou celého 
kolektívu ľudí v klube. 

Myslíme si, že jeho práca a trans-
fer jeho myšlienok po troch rokoch 
jeho pôsobenia v klube sa začína 
výrazne ukazovať. Hodnotíme to tak 

na základe toho, čo sme videli po-
čas nášho pobytu a čo vidíme každý 
týždeň v Bundeslige, Lige majstrov 
a vyjadrení trénera o jeho filozofii 
a štýle hry. 

Všetky družstvá najmä najmlad-
šie kategórie (U9–U15) boli vynika-
júco organizované a transfer filozofie 
klubu bol markantný. Rozostavnie 
a postavenie hráčov, dominancia 
počas celého zápasu, držanie lopty, 
cirkulácia lopty, rýchle krátke pri-
hrávky, technická pripravenosť hrá-
čov, široké ihrisko, využitie brankára 
v útočnej fáze, kvalitný prvý dotyk 
pri práci s loptou, vytváranie prečís-
lenia v útočnej fáze a v jednotlivých 
úsekoch boli charakteristické črty hry 
v každom ročníku a výrazne pripo-
mínali črty seniorského družstva. Pri 
kategóriách starších ročníkov (U16, 
U17, U19 a U21) sa nám zdal v zá-
pasoch transfer menej viditeľný. To 
ako družstvá hrajú a prečo je transfer 
úspešný pramení z viacerých dôvo-
dov. Jedným z najdôležitejších je 
samotný tréningový proces. A prá-
ve v ňom sme videli ďalšie výrazné 
rozdiely oproti ostatním nemeckým 
mládežníckym akadémiám a možno 
aj rozdiel v samotnom Bayerne Mní-
chov z pred troch rokov. 

V tréningovom procese dominujú 
španielske tréningové metódy a to 
najmä hry “Rondos” tkz. “Bago”, 
ktoré často najmä u nás na Sloven-
sku a Česku slúži ako zábavná forma 
rozcvičenia. V FC Barcelona, Atletico 
Madrid a mnoho iných španielskych 
kluboch je to princíp hry resp. tré-
ningová metóda, ktorou vychovávajú 
hráčov. “Rondos” (Bago) je upravené 
vždy tak, aby slúžilo tréningovému 
cieľu, ktorý je veľmi podobný so sa-
motným cieľom v hre. 

Za touto metodikou sa skrýva 
mnoho podstatného pri výchove hrá-
čov v Španielsku. Obsahuje to mnoho 
zásad, obmien, špeciálneho kaučin-
gu, prácu v detiale a mnoho iného. 
Napríklad Pep Guardiola často stavia 
vzdialenosti kúželov v “bagu” na 8 x 
8 m od seba. Nie je to náhoda, preto-
že je to ideálne pre rýchlu cirkuláciu 
prihrávok a tiež ideálne pre 8 m rozo-
stupy v defenzívnom bloku. 

Ďalšou podstatnou vecou je, že 
hráč musí vo veľmi krátkom čase 
reagovať na vzniknutú situáciu (do 
3 sekúnd) a mnoho ďalších detailov 
resp. faktorov. Myslíme si, že keď sa 
bude táto filozofia rozvíjať a udrží si 
tento systém výchovy v budúcnosti 

budeme svedkami obrovského množ-
stva hráčov z produkcie FC Bayern 
Mníchov. V závere by sme chceli 
poukázať nato, že je veľmi motivu-
júce, ako klub akým je FC Bayern 
Mníchov chce byť stále lepší a snaží 
sa svoju filozofiu pozmeniť tak, aby 
naozaj produkovali hráčov pre vrcho-
lový futbal. 

Proces výchovy hráčov nemô-
že byť postavený na náhode, štastí, 
jednej lastovičke, ale na systéme 
výchovy, ktorý je založený na jasnej 
vízii, cieľov a filozofii klubu. Futba-
lová akadémia je ako fabrika, musíte 
vyrábať produkty. Akonáhle vyrábate 
kvalitné produkty ľudia si ich začnú 
kupovať, tým pádom budujete značku. 
Ale ak vyprodukujete náhodne jed-
ného hráča za 3–4 roky, spoľahlivosť 
produktu asi nie je dostačujúca. 

Fabrika stále ostane podpriemer-
nou, bez vlastnej identity (značky). 
Výsledok pri práci s mládežou v ko-
nečnom dôsledku neznamená vyhrať 
každoročne ligu v U12, U15 alebo 
U19, ale výsledok je koľko hráčov 
sa ročne dostane do profesionálneho 
futbalu. Dúfame a veríme, že vás ten-
to príspevok motivuje a inšpiruje do 
ďalšej práce.
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Zásobník cvičení
Cieľ: Výber miesta, hra prvým dotykom, orientácia, 
cirkulácia lopty

Popis: Cieľom hry je držať loptu po dobu 1 minúty a prihrať si 
čo najviac krát. Úlohou obráncov je naopak, čo najviac krát loptu 
získať. Tréner ma pripravené lopty, aby sa hra počas 1 minúty, čo 
najmenej krát prerušovala. Hrá sa 9 proti 3, pričom jeden hráč hrá 
vo vnútri ihriska. Hráči na stranách stoja medzi kúžeľmi a voľne sa 
medzi nimi pohybujú. Seniori hrajú túto hru zvyčajne na 1 dotyk, 
v mládeži buď voľný počet dotykov alebo hra na maximálne 3 
dotyky. Ihrisko odporúčame vo veľkosti 20 x 8 m.

Chyby: Hráči po prihrávke prestávajú byť v pohybe resp. 
v ponukovej činnosti. Hráči stoja za hráčom tak, že sa im nedá 
prihrať. Hráč, ktorý by mal byť strede behá po stranách.

Kaučing: Prečo by si mal byť v pohybe ? Vytváraj si priestor na 
prijatie prihrávky! Zmeň prihrávkou ťažisko hry ak je to možné! 

Varianty: Hra na povinné dva dotyky, hráči si môžu vymienať 
miesta.

Cieľ: Cieľom prípravnéj hry je vytvárať prečíslenie a sna-
ha o rýchlu cirkuláciu lopty s akcentom na výber miesta.

Popis: Štyri štvorce (veľkosť jedného štvorca 10 x 10 m) 
v ktorých v každom jednom je jeden hráč z jedného družstva 
a druhý z druhého štvorca. Prečíslenie vytvárajú dvaja neutrálny 
hráči. Úlohou družstva, ktoré má loptu je v jednom štvorci 
prihrať si loptu 5 krát a následne prihrať do dalšieho ľubovolného 
štvorca. Keď hráč, ktorý príjma prihrávku, loptu preberie, má 
družstvo bod. Hrá sa 3–5 minúty. Odporúčame 5–6 sérii.

Chyby: Hráči po prihrávke ostávajú stáť, hráči finálnu prihrávku 
do iného štvorca často dávajú na obsadeného hráča. Hráči 
v ostatných štvorcoch čakajúci na prihrávku sa nedostatočne 
uvoľňujú a preto nemôžu prijať finálnu prihrávku. Hráči čakajúci 
finálnu prihrávku stoja tesne vedľa štvorca v ktorom sa hrá.

Kaučing: Prečo by si mal byť v pohybe a vytvárať si priestor? 
Prečo je dôležitá hra prvým dotykom? Prečo hráči čakajúci na 
finálnu prihrávku nemajú stáť tesne vedľa ihriska kde sa hrá? 
Aký geometrický útvar sa snažíme neustále vytvárať?

Varianty: Hra na dva dotyky, Hra na povinné dva dotyky, 
zužovanie vzdialenosti na menšie štvorce

Cieľ: Cieľom je výber miesta, rýchla orientácia 
v priestore, cirkulácia lopty

Popis: Cieľom herného cvičenia je nedať loptu stredným 
hráčom a držať loptu v hre čo najdlhšiu dobu. Hráči sú 
rozdelený do štyroch farieb. Po strate lopty idú do stredu 
obidvaja hráči rovnakej farby. Prihrávka za dva body je 
keď prihráš spoluhráčovi rovnakéj farby. Za 15 prihrávok 
obranná dvojica zostáva opäť v strede. Hrá sa na jeden dotyk. 
Odporúčame 15–20 minút. Veľkosť štvorca 8 x 8 m.

Chyby: Hráči po prihrávke prestávajú byť v pohybe, hráči sa 
nepokúšajú o prihrávky za dva body. Stredoví hráči bránia 
pasívne.

Kaučing: Prečo by si mal byť v pohybe a vytvárať si priestor? 
Prečo je dôležitá hra prvým dotykom?

Varianty: Hra na povinné dva dotyky, zväčšovanie vzdialenosti, 
hráči po krátkej prihravke t.j po prihrávke hráčov vedľa seba 
musia prihrať objedného hráča ďalej.

Cieľ: Výber miesta, vytváranie trojuhoľníkov
Popis: Vo veľkom štvorci, ktorý tvorí hraciu plochu je 

trojuhoľník (3 x 5 m). Úlohou hráčov v tomto hernom cvičení 
je prihrávanie si cez trojuhoľník, ktorý bráni obránca. Hráči si 
môžu vymienať miesta a snažia sa počas 1 minúty si, čo najviac 
krát prihrať loptu cez trojuhoľník. Po 1 minúte sa obránca 
vymieňa. Hrá sa na dva dotyky.

Chyby: Hráči po prihrávke prestávajú byť v pohybe, hráči 
nepoužívajú klamlivý pohyb, hráči si nevymieňajú miesta.

Kaučing: Prečo by si mal byť v pohybe a vytvárať si priestor? 
Prečo je dôležitá hra prvým dotykom?
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Varianty: Hra sa na tri dotyky, hrá sa na 1 dotyk.
Hrať s väčším počtom hráčov aj v útoku aj v obrane.
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Cieľ: Zdokonaľovanie práce obrannej štvorice, 
obranná herná kombinácia – vzájomné zabezpečovanie, 

cirkulácia lopty, snaha hrať hĺbkové prihrávky. 
Popis: Cvičenie je rozdelené na štyri zóny. V každej zóne 

sú štyria hráči. Do tejto zóny nemôžu vstupovať iní hráči. Za 
každú odobranú resp. zblokovanú prihrávku má družstvo bod 
ako aj za všetky prihrávky, ktoré prejdu na svojich spoluhráčov 
cez obrannú líniu. Hrá sa na dva alebo tri dotyky.

Chyby: Hráči, ktorí čakajú na prihrávku stoja za hráčmi tak, že 
sa im nedá prihrať. Obrancovia stoja v jednej línii. Obrancovia 
stoja daleko od seba alebo naopak veľmi blízko. Obrancovia sa 
pomaly presúvajú a nevystupujú na hráča, ktorý má loptu.

Kaučing: Ktorý hráč vystupuje kedy? Prečo by ste nemali 
stáť v jednej línii?

Varianty: Hra len s 3 hráčmi v jednotlivých zónach.

Cieľ: Nácvik hernej činnosti prihrávanie, hra prvým 
dotykom, odpútavanie sa. 

Popis: Cieľom cvičenia je  nácvik prihrávania prvým dotykom 
s akcentom aj na odpútavanie sa. Cvičenie začína prihrávkou 
resp. narážačkou do prava, potom do stredu, do ľava opäť do 
stedu a doprava a to sa opakuje po dobu 5 minút. Hráči sa 
po prihrávke posúvajú vždy o jeden kúžeľ dopredu v smere 
prihrávky.

Chyby: Hráči po prihrávke prestávajú byť v pohybe, pomalé 
tempo, časté nepresné prihrávky.

Kaučing: Prečo by si mal byť v pohybe po narážačke? Kedy 
sa máš odpútať od súpera? Ako sa máš odpútať od súpera?

Varianty: Hráči loptu v strede nenarážajú, ale loptu preberajú 
do obratu.

Cieľ: Nácvik hernej činnosti prihrávanie, hra prvým 
dotykom

Popis: V cvičení, v ktorom sú kužele v tvare kosoštvorca, 
hráči si narážaju loptu na tretieho prvým dotykom. 
Vzdialenosť medzi kuželmi je 18m. Cvičenie je ideálne pre 
5–6 hráčov. Stiedanie strán.

Chyby: Hráči po prihrávke prestávajú byť v pohybe, hráči 
nekomunikujú, prihrávka na tretieho nie je dostatočne 
razantná.

Kaučing: Prečo by si mal byť v pohybe po narážačke? 
Diagonálna prihrávka musí byť prudšia!

Varianty: Narážačky na druhého alebo preberanie lopty 
do obratu.
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Cieľ: Nácvik hernej činnosti prihrávanie, narážačka 
a hra 1 vs. 1

Popis: Cvičenie pre troch hráčov. Hráč s loptou začína 
prudkou prihrávkou na hráča oproti, ktorý prvým dotykom 
prihráva na spoluhráča, ktorý mu loptu naráža. Po narážačke 
loptu preberá a obchádza súpera. Bod má vtedy, keď súpera 
obíde a prevedie loptu cez bránku. Výmeny miesta sú 
naznačené červenou farbou. Doba trvania cvičenia je 4 x 3 
minúty.

Chyby: Hráč, ktorý prvý loptu prihráva nedáva razantnú 
prihrávku. Hráč po narážačke nekvalitne preberá loptu prvým 
dotykom. Obchádzanie súpera je veľmi pomalé. Hráči robia 
neskoro kľučku resp. klamlivý pohyb.

Kaučing: Kedy máš robiť kľučku? Čo by si mal spraviť 
po kľučke?

Varianty: Druhá strana.

Cieľ: Nácvik hernej činnosti prihrávanie, hra prvým 
dotykom, streľba, odpútavanie sa

Popis: V cvičení, v ktorom sú kužele v tvare „Y“. Vzdialenosť 
medzi kuželmi je 15 m. Cvičenie je ideálne pre 6–7 hráčov. 
Hráči prihrávajú prvým dotykom. Posledný hráč loptu preberie 
a následne strieľa. Nasleduje druhá strana. Výmena pozícii je 
v smere prihrávania.

Chyby: Hráči nepoužívajú klamlivý pohyb pred prihrávkou. 
Zlé časovanie klamlivého pohybu pred prihrávkou.

Kaučing: Kedy robíme klamlivý pohyb? Aký spôsob 
odpútavnia využijeme?

Varianty: Posledný hráč, ktorý mal loptu v predchádzajúcej 
variácii, ešte dáva prihrávku spoluhráčovi na ľavo. Hra do 
tandemu na hráča, ktorý akciu začínal a ten centruje loptu 
do pokutového územia na všetkých hráčov.

Cieľ: Nácvik hernej činnosti prihrávanie, hra do 
hĺbky ihriska, reťazec herných činností, narážačka

Popis: Hráč s loptu vedie 2–3 metre loptu a prihráva do 
prava na hráča, ktorý si pýta loptu. Ten loptu preberie prvým 
dotykom v útočnom postavení, loptu povedie pred figurínu, 
kde loptu zasekáva a prihráva loptu naspäť hráčovi v strede. 
Hráč v strede si prvým dotykom loptu preberá smerom 
na opačnú stranu a loptu si naráža okolo figuríny na ľavej 
strane ihriska. Následne hrá prudkú loptu do hĺbky ihriska 
na vzdialenejšieho spoluhráča, ktorý si loptu naráža okolo 
figuríny a prihráva prudkou prihrávkou loptu na začiatok. 
Výmena je o jednu pozíciu smerom do ľava.

Chyby: Cvičenie je v pomalom tempe, hráči nedávajú prudké 
prihrávky, hráč po narážačke ostane stáť. Hráči medzi sebou 
nekomunikujú.

Kaučing: V prípade chybnej prihrávky na nesprávneho 
hráča, hráči sami musia reagovať na vzniknutú situáciu a čo 
najrýchlejšie pokračovať tak ako v zápase.

Varianty: Druhá strana, cvičenie zakončiť streľbou.
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Zprávy z AEFCA
V  předvečer  Mezinárodního 

kongresu trenérů, pořádaného 
Německou unií fotbalových 

trenérů ve dnech 25. – 28. 7. 2016 
ve Fuldě (Německo), se uskutečnilo 
další  zasedání   Výkonného výboru 
Alliance of European Football Coa-
ches´ Associations.

V obsáhlé agendě bylo 
nejvíce pozornosti 
věnováno

1)  nový koncept činnosti 
Výkonného výboru
V rámci další inovace, která smě-

řuje k optimalizaci řízení a činnosti 
této instituce, bude  napříště činnost 
rozdělena do tří sektorů.

První  sektor  bude  zodpovědný 
za celkovou politiku naší organizace, 
tj. činnost Výkonného výboru pod ve-
dením Prezidenta AEFCA W. Gagga, 
který bude mít k disposici Prezident-
skou radu, kam patří činnost Generál-
ního sekretáře a Finančního ředitele. 

Druhý  sektor  bude  ovlivňovat 
celkovou činnost AEFCA z hlediska 
legislativy,  marketingu  a  mediální 
prezentace,  sem  také patří  celková 
organizace  výročních  odborných 
mezinárodních  Sympozií  a  jiných 

podobných akcí, v neposlední řadě 
se zde budou řešit případné speciální 
záležitosti a agendy.

Třetí sektor bude založen na kon-
trolní činnosti organizace, kde budou 
pracovat auditoři a arbitrážní soud.

2) nová marketingová koncepce
Výkonný výbor hodnotil dvě na-

bídky na novou marketingovou kon-
cepci, a to nabídku izraelské obchodní 
skupiny I.R.S. a nabídku společnosti 
Mycoach.

Po  těchto prezentacích a  široké 
diskuzi  se  Výkonný  výbor  rozho-
dl pro přijetí koncepce  společnosti 
Mycoach.

Byla vytvořena pracovní skupina 
ze strany obou budoucích partnerů, 
která vypracuje reálný a závazný mo-
del, který nahradí současnou marke-
tingovou praxi AEFCA.

Z  další  agendy  byla  věnovaná 
pozornost  současnému  stavu  spon-
zorských  smluv,  byla  konstatována 
bezproblémovost spolupráce s firmou 
Adidas, FIFA, Mycoach, naopak ještě 
nesplnil svůj závazek ruský Telesport, 
zatímco jednání s UEFA dále probíhají.

V  této  souvislosti  došlo  také 
ke  kontrole  plnění  členských 

příspěvků, kde bylo konstatováno, že 
v porovnání s loňským rokem došlo 
ke zlepšení plnění příspěvkové povin-
nosti, i když některé problémy přetr-
vávají (Kazachstán, Gruzie, Polsko, 
Ukrajina).

Výkonný  výbor  v  tomto  směru 
přijal opatření, že v těchto případech 
bude  podle AEFCA  Statutu  těmto 
členským  zemím  odebráno  právo 
volby nových orgánů AEFCA, pokud 
nedojde do určeného termínu k nápra-
vě, jako první restriktivní krok. Podle 
Statutu AEFCA není vyloučeno ani 
vyškrtnutí z naší organizace.

Velká část jednání byla zaměřena 
na  organizaci  a  program  letošního 
AEFCA Sympozia, které se uskuteč-
ní v italském Como (blízko Milána) 
ve dnech 2. až 5. listopadu.

Teoretický a praktický program 
bude sestaven především z domácí 
provenience,  na  pořad  přijdou  vý-
stupy z EURO 16, závěry z UEFA 
Champions  League  a  samozřejmě 
se  nezapomene  ani    na  praktické 
výstupy. Již dnes se ozvaly delegace 
z Japonska, Číny, Jižní, Střední a Se-
verní Ameriky, z Austrálie, Nového 
Zélandu atd., takže půjde zase o velké 
světové trenérské setkání.

Výkonný výbor AEFCA se také 
zabýval novými formami spolupráce 
a pomoci  svým členským zemím.

Rozhodl, že se v roce 2017 usku-
teční  první  mezinárodní  AEFCA 
Sympozium věnované legislativním 
a  právním  problémům  trenérských 
organizací v evropském fotbale. Pro-
gram  a  organizace  této  velké  akce 
budou navrženy do konce tohoto ka-
lendářního roku.

Z jednacího programu si ještě za-
slouží pozornost oboustranná snaha 
o spolupráci mezi AEFCA a Institu-
tem Johanna Cruyfa. O prvních kon-
taktech se objeví informace na Sym-
poziu v Comu.

Další informace mohou najít naši 
čtenáři na aefca.eu.

Zdeněk Sivek
AEFCA Viceprezident
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aktuální informace

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

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

Aktuálně nAbíZí

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

Fotbal a trénink
SPECIÁL 2016
Tento tištěný časopis UČFT přináší 
vynikající analýzu letošního červnového 
Mistrovství Evropy ve Francii, kterou 
zpracoval autorský kolektiv ve složení 
Mario Buzek, Verner Lička, Pavel Frýbort, 
Pavel Malura, Ladislav Borbély a Luděk 
Procházka. 
Analýza je doplněna velkým množstvím 
barevných grafických znázornění i power
pointových prezentací. Nezapomnělo se 
ani na důležité statistické údaje. 
Za cenu 90, Kč si tento časopis můžete 
zakoupit v eshopu UČFT: www.ucft.eu

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

Ročník Nabízená čísla
2004 3
2005 3, 4
2006 2, 3
2007 3
2008 1, 2, 3, 4
2009 2, 3, 4
2010 1, 2, 3, 4
2011 1, 2, 3, 4
2012 1, 2, 3, 4Celý rok 2015  100 Kč 

Celý rok 2014  90 Kč 
Celý rok 2013 80 Kč 
Celkem 270 Kč

www.casopis-fotbalatrenink.cz
http://www.aefca.eu
http:// www.ucft.eu


NAVRŽENO PRO RYCHLOST S INOVATIVNÍMI TECHNOLOGIEMI A VÝKONNOSTÍ S CÍLEM 
POSÍLIT PODPORU V STŘEDNÍ ČÁSTI CHODIDLA.

DOKONALÉ BOTY PRO TRÉNINK I VOLNÝ ČAS
Hledáte-li dokonalou botu na trénink, běh nebo závody, máme pro vás tip – americká značka 
Skechers ve své řadě Performance přichází s generací běžeckých bot GORUN Ride 5, které jsou 
nabité nejnovějšími technologiemi. Mnozí světoví profesionální běžci (například i maratonec 
Meb Keflezighi) volí právě tuto botu, a ví proč.

›	 Stélka s technologií Goga Mat® s antimikrobiální ochranou proti zápachu 
›	 Podpůrné pilířky Go Pillars® v podrážce pro tlumení nárazů 
›	 Memory Form Fit design s polstrováním na patě z paměťové pěny

Tyto boty a mnoho dalších pořídíte v značkových prodejnách SKECHERS
V Praze: OC Atrium Flora I OC Centrum Chodov I NC Metropole Zličín
V Pardubicích: OC Palác Pardubice

Technologie Resalyte®
› pro maximální odpružení a ochranu při dopadu

5GEN™
› nová generace tlumící vrstvy 5GEN™ poskytuje vyšší citlivost 

a zpětnou vazbu na různém povrchu

Technologie MID-FOOT STRIKE 
› podpora střední části chodidla při nadměrných nárazech

Více info na: www.vestiofashion.com

Pokud se zrovna nechystáte podávat výkony, ale hledáte kvalitu na denní nošení, pak doporučujeme modely z řady GOwalk. 
Tato řada se specializuje na chůzi je vybavena těmito prvky: 
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