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snímky nA TITULní sTRAnĚ
Celkem dvanáct záběrů předtavuje tři české špičkové trenéry, kteří vedou své týmy v podzimní části 
Evropské ligy a hrají tam nejen o postup do jarní playoff části, ale také o důležité body českého 
klubového koeficientu pro evropské poháry.

 Foto: Jan Tauber

Vážení čtenáři, milí kolegové,

mládežničtí reprezentační trenéři Antonín Barák 
a Petr Kouba otevřeli na nedávné schůzce téma herní 
odvaha. Hned jsem se toho chytil. Zdá se mi hodně 
zajímavé, se na něj podívat blíže. Souvisí to i s mojí 
analýzou z mistrovství Evropy jednadvacítek, která 
vyšla v tištěném vydání časopisu Fotbal a trénink. 

Sledoval jsem výkony českého týmu z pohledu 
vlivu individuálních dovedností na přechodovou 
fázi. Dospěl jsem k tomu, že naši hráči individuální 
dovednosti mají, ale umí je v zápasech prodat jenom 
někdy. Chybí konzistence.

Co tím myslím? Pokud někdo umí počítat, zvlád-
ne to ráno, v poledne i večer. A v pátek stejně dobře 
jako v pondělí. Anebo v dubnu stejně dobře jako 
v prosinci. 

Bohužel, čeští hráči tuhle konzistenci v utkáních 
nemají. V zápasech lvíčat na již zmiňovaném ev-
ropském šampionátu s Německem a Itálií byl náš 
tým schopen spustit represing několikrát, ovšem 
nebyl ho schopen spouštět pořád. Hráči se posunou 
do těžiště hry pětkrát, ale osmkrát už ne. Proč toho 
nejsou schopni?

Pro seriózní odpověď by bylo třeba provést dů-
kladnou analýzu, ale určitě se nespleteme, řekneme-
li, že příčin bude několik a ne rozhodně jen jedna. 
Já se omezím na pojmenování jedné příčiny, o níž 
jsem bytostně přesvědčený. Je to značný nedosta-
tek těžkých zápasů. Jak v počtu, tak v intenzitě hry. 
Výsledkem je, že se našim fotbalistům a celkům 
nedostává herní odvahy.

Dostal jsem zprávu, že česká šestnáctka sehrála 
výborně úvodní pasáž duelu s vrstevníky z Francie, 
kteří patří k top světové špičce téhle věkové katego-
rie. Náš celek vedl 2:0, hrál velmi dobře a odvážně. 
Nakonec však prohrál 2:6. Jak je to možné?

Zkraje zápasu se čeští hráči vyvarovali chyb, ale 
pak se to otočilo. Vyspělé týmy dokážou odehrát celé 
utkání bez zásadních přehmatů, anebo jich vyrobit 
málo. Kdežto my často v jednom utkání ukážeme to 
nejlepší, ovšem i to nejhorší. 

Promítá se do toho nedostatek sebevědomí?
Český hráč je na trhu žádán pro kázeň, taktický 

um, pozitivní přístup k plnění zadaných úkolů, neboť 
udělá všechno, co po něm trenér chce. Ale není příliš 
schopen samostatného řešení herních situací. 

Sebevědomí a herní odvaha však přichází jedině 
tehdy, když mám víru v to, co sám dělám a dělám to 
opakovaně úspěšně. 

A v tom je potíž. Vrátím se opět na mistrovství 
Evropy jednadvacítek. Nesouhlasil jsem s hodnoce-
ním v médiích, že by naše mužstvo odehrálo první 
zápas s Německem špatně a druhý s Itálií naopak 
super. Podle mého soudu dokonce čeští mladíci po-
dali v úvodu utkání s Německem kvalitnější výkon 
než v souboji s Italy. My se totiž pořád na zápasy 
díváme skrz výsledek. 

Všechno ovlivnily chyby. 
V utkání s Německem naši hráči získali míč, šli 

do postupného protiútoku. Výborně přenesli formou 
krátkých, rychlých přihrávek těžiště hry zleva do-
prava, ale pak se do těžiště hry přesunuli pouze tři 

hráči a sedm ne. Když se 
poté udělala chyba, mělo 
to strašný dopad. Kdyby 
všichni byli v pohybu 
do těžiště hry, mohla 
z toho být nebezpečná 
akce na soupeřovu brá-
nu, třeba i s gólovou nad-
stavbou, místo toho se během pěti vteřin míč ocitl 
v naší síti. 

Duel s Itálií? Vedeme 1:0. Jankto vybojuje ba-
lon, můžeme jít v převaze 6:5 na útočnou polovinu 
s rozhozeným protivníkem. Ovšem najednou zkrat 
– přihrávka na kopačku italského soka - a v mžiku 
dostáváme branku. 

Naopak náš gól na 2:1 byl ukázkou vrcholného 
mistrovství. Sprint tam, sprint zpátky, většina hráčů 
v těžišti hry, okamžité přepnutí do útoku a s pomocí 
pěti, šesti individuálně výborných akcí skórujeme.

Čili – ve výkonech jednotlivců a týmu jsou velké 
výkyvy. 

Jenže fotbal není o hře na jeden, dva doteky, 
ale o permanentním hledání a nacházení optimál-
ních řešení. Český hráč má komplexní vybavenost 
individuálních technických dovedností, ale přijde 
časoprostorový tlak, a nemusí být velký, náš hráč 
vybírá špatné řešení. Místo konstruktivní rozehrávky 
míč jen nakopne dopředu. Aby nemusel na sebe vzít 
odpovědnost a tedy nemusel být odvážný. 

Co s tím? 
Podle mě na to musíme jít přes větší zápasové 

zatížení. Pokud hráč odkope v každé sezoně v Ně-
mecku, Anglii, Španělsku, Itálii či Francii 50 nároč-
ných zápasů, získá na herní odvaze. Protože si svoje 
schopnosti opakovaně ověřuje ve velké konkurenci.

Intenzita české soutěže však odpovídá úrovni 
chování hráčů pod časoprostorovým tlakem, takže 
je nižší. Navíc v podstatě žádný český tým, ty re-
prezentační nevyjímaje, nemá zvládnutý okamžitý 
represing po ztrátě míče. V hlavách nás českých tre-
nérů je totiž stále zafixované, že to je rizikové. A tak 
represing používáme, až když musíme.

Ještě malý dodatek. Je vědecky prokázané, třeba 
projektem mySASY, že když hráč hraje tři utká-
ní během týdne, roste jeho kondiční připravenost 
a sportovní výkonnost. Jenomže my se anglickým 
týdnům stále bráníme. Má-li prvoligové mužstvo 
ve středu pohár, šetříme stabilní členy základní je-
denáctky. Přitom optimální je hrát každý čtvrtý den 
zápas. Na Tour de France měli cyklisté nejhorší vý-
sledky kondičních ukazatelů ve volném dni, anebo 
při krátkých etapách.

Tohle musíme vyřešit. Pak přijde i větší herní 
odvaha, o které je řeč i na dalších stránkách toho-
to nového čísla magazínu Fotbal a trénink. Ať už 
v rozhovoru s koučem reprezentační devatenáctky 
Lubošem Kozlem, či v nevšedním zamyšlení reno-
movaného mládežnického trenéra Luďka Procházky.

Přeji inspirativní čtení

Ing. Verner LIčka

O herní odvaze
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Rozhovor s Lubošem Kozlem

Jaký fotbal se na šampionátu 
devatenáctek hrál?

„Nejvýraznějším rysem 
byla vyspělost. Fyzická, taktická, 
zkrátka ve všech ohledech. Více 
méně je to už je to prostě dospělý 
fotbal. Můžu trošku porovnávat, 
protože jsem navštívil i o rok dří-
ve šampionát devatenáctiletých 
v Německu. Tam jsem byl hodně 
překvapený úrovní. Budoucnost mi 
pak dala za pravdu. Třeba hvězda 
tehdejšího mistrovství Mbappé, 
který válel za Francii, už dnes hraje 
v Paris SG. A je světovou hvězdou.“

Letos byla úroveň stejná?
„Letos se na mistrovství dostaly 

týmy, které se tam moc nedostávají. 
Kromě nás tam byli ještě Bulhaři 
nebo domácí Gruzínci. Ani tyhle 
týmy ve vyspělosti nijak extra ne-
zaostávaly. Navíc většina mužstev, 
hlavně z fotbalově silných zemí, 
měla na šampionátu hodně mladších 
hráčů. Ale nebylo to na nich vidět. 
Někteří dokonce patřili k nejlepším 
hráčům turnaje. O to víc je úspěch, 
že se naše devatenáctka na šampio-
nát probojovala a prodrala se až do 
semifinále.“

Vzpomněl jste velké zastoupení 
mladších hráčů na mistrovství. Jak 
je možné, že na nich není vidět vě
kový rozdíl?

„Na to je těžké odpovědět. 
 Nevím, jestli už s dospělým fot-
balem přicházejí do styku v klu-
bech. Jestli všichni hrají dospělý 

fotbal. Ale i hráči, kteří nevypadají 
fyzicky jako dospělí, tak vynikají 
indi viduálními dovednostmi a ne-
mají problém se i na téhle úrov-
ni  prosadit. Také to mohlo být 
ovlivněné tím, že letos byl termín 
 zvolený o  trošku dříve než obvykle 
a  zasahoval do přípravných obdo-
bí klubů. Kvůli tomu kluby z top 
 evropských zemí hráče, nepustily 
hráče, kteří na turnaji mohli být. 
Není to vlastně oficiální reprezen-
tační termín. Takže i díky tomu se 
možná dostalo na mladší hráče. Por-
tugalci měli snad 10 hráčů ročníku 
1999. Bylo to dané hodně tím, že 
ročník 98 nemají tak silný a deva-
desát devítky vyhrály mistrovství 
světa do 17 let. Tak je rovnou po-
sunuli výš.“

Rozeberme si trošku blíže onen 
dospělý fotbal, který se na šampio
nátu hrál. Jaké byly jeho charakte
ristické znaky?

„Vyspělost v soubojovém chová-
ní, v taktice, v individuálních doved-
nostech. Z hlediska individuálních 
dovedností, ale i organizace hry byli 
jednoznačně nejlepší na turnaji An-
gličané. V každém zápase měli víc 
šancí než soupeř. Zároveň však měli 
perfektně zajištěný prostor směrem 
dozadu a soupeřům toho mnoho ne-
dovolovali. Nejvyrovnanější utkání 
s nimi odehráli v semifinále naši, 
kteří hráli uvolněněji, protože z nich 
spadla po postupu ze skupiny od-
povědnost. A podali nejlepší výkon 
na turnaji.“

Na jaké rozestavení sázeli mistři 
Evropy z Anglie?

„Hráli v rozestavení 4-2-3-1. Dá 
se říct, že hráči ortodoxně drželi 
pozice, které měli určené. Bylo tam 
málo rotací, málo měnění pozic. Dvě 
šestky svůj prostor téměř neopouště-
ly. Za zápas byly maximálně jednou, 
dvakrát v koncovce. Měli to rozděle-
né pět do ofenzivy, pět do defenzivy. 
Kromě utkání s Nizozemci, kdy to 
bylo dlouho 0:0, a proto druhý po-
ločas hráli víc nátlakově, platilo, že 
ač útočili, dobře zajišťovali prostor. 
Vzadu byli pořád dva stopeři, jeden 
krajní bek a dva střední středopola-
ři. Ti zajišťovali, aby soupeř nešel 
do protiútoků.“

Součinnost klapala?
„Spolupracovali vždycky ve dvo-

jicích. Dva stopeři, dva středoví 
záložníci, beci s křídly a opravdu 
vynikající spolupráci měly devítky 
a desítky. Někdy dřív, a jindy poz-
ději se touhle součinností prosadili. 
Plus, jak už jsem říkal, bylo všech-
no podpořené skvělou individuální 
hráčskou kvalitou. Hlavně ofenziv-
ních hráčů.“

Nehráli tedy na náhodu. 
„Ne, to byl jejich jednoznačný 

rys. Po návratu domů jsem viděl je-
den a půl zápasu Anglie na mistrov-
ství světa dvacítek a hráli podobným 
stylem jako devatenáctka. Tyhle 
principy jsou tedy nejspíš jasně dané. 
Nebo alespoň na těchto dvou týmech 
to bylo vidět.“

Co se vám na hře Anglie nejvíc 
líbilo?

„Klid na míči. Sebedůvěra v sebe 
sama. Třeba jejich desítka Mason 
Mount – ne nijak osvalený kluk, ale 
jeho práce s míčem, výběr prostoru, 
řešení akcí před šestnáctkou i v ní, 
to vše bylo v jeho podání excelent-
ní. Když ve třetím zápase ve skupině 
nehrál nic moc, říkal jsem si, jestli ho 
ve zprávě o Angličanech, kterou jsem 
dělal pro Honzu Suchopárka, jsem 
ho malinko nepřecenil, ale později se 
ukázalo, že ne. Finále vlastně rozhodl 
sám. Dal gól z trestného kopu a byl 
autorem finální přihrávky na druhý 
gól. Z mého pohledu to není typic-
ky akcelerovaný hráč, který vyniká 
díky silovým předpokladům. Vyniká 
díky úžasné fotbalovosti. Samozřejmě 
nějaký talentový podklad u něj být 
musí, ale je to stoprocentně zdoko-
nalované tréninkem. Fotbalovost se 
dá tréninkem naučit, ale musí to být 
desetiletá zkušenost. Nenaučíte ji 
za rok, za dva.“

Co si máme přesně představit 
pod pojmem fotbalovost?

„Mount řeší skoro všechny situace 
tak, jak to má být. Taky se stane, že 
ztratí míč, zkazí přihrávku, prohraje 
souboj, ale vždy je ve správném po-
stavení a vybere správné řešení. Je 
v takovém postavení, že přihrávka 
na jeho kopačky je skoro vždycky 
možná. A když tu přihrávku přijme, 
následně situaci vyřeší správně. Má 
vynikající první dotek s míčem a vý-
borně čte prostor. Už když balon 

Na mistrovství Evropy hráčů do devatenácti let v Gruzii působil v roli 
pozorovatele. Trenéru českého týmu Janu Suchopárkovi pomáhal mapovat 
soupeře. Na starost měl především Anglii, která se nakonec stala 
šampionem Starého kontinentu. Dost na to, aby se Luboš Kozel, kouč nové 
devatenáctky, která zanedlouho vstoupí do kvalifikace, podělil v rozhovoru 
pro časopis Fotbal a trénink o svoje poznatky.

Musíme odbourat 
strach z chyb
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dostává, tak ví, jestli si ho převzít 
vpravo, nebo vlevo. Prostě ví, kde je 
a kde není volno. Situace vesměs řeší 
efektivně, což znamená nebezpečí 
pro soupeře. Dále měl skvělý výběr 
místa mezi obranou a zálohou sou-
peře. Když se míč k němu do téhle 
zóny dostal, následovalo okamžitě 
otočení nahoru a finální nebo před-
finální přihrávka. Doprovázela to 
velmi dobrá spolupráce se středním 
útočníkem. Mount kolikrát jen míč 
přešlápl a pustil ho na devítku. Jeho 
spolupráce s křídly byla také úžasná. 
Když měl míč, křídla automaticky 
nabíhala a trhala obrannou řadu pro-
tivníka. Tahle činnost byla v podání 
Angličanů nadstandardní a z velké 
části to bylo kvůli tomuhle hráči. Ale 
celkově byla hráčská kvalita anglické 
reprezentace veliká. Kdybyste si mohl 
vybrat deset hráčů, vezmete si je do 
týmu všechny.“

Co vás na nich hlavně upoutalo?
„Ti hráči byli vesměs sebevědomí 

a klidní na míči. S Nizozemskem sice 
vyhráli jen 1:0 a gól dali až v 83. mi-
nutě, ale na šance to bylo asi 8:1. Zví-
tězili naprosto zaslouženě. Pak dali 
Němcům 4:1 a už je nikdo nezastavil. 
Disponovali totiž i silnou lavičkou. 
V zastupitelnosti hráčů byli také nej-
lepší . Proti nám v semifinále nastou-
pili tři, čtyři hráči, kteří ve skupině 
nehráli, ale hra se vůbec nezměnila. 
Věděli, co a jak chtějí hrát a jenom 
do toho dosazovali hráče. Tak třeba 
dva hrotoví útočníci – ze začátku hrál 
první, ale semifinále a finále rozhodl 
druhý.“

Nejvíce se tedy Angličané zpotili 
v semifinále s českým výběrem?

„Ano. Náš tým byl velmi dobře 
organizovaný. Navíc hrál uvolněněji 
než ve skupině, jak už jsem o tom 
mluvil. V organizaci jsme nezaostá-
vali za nejlepšími vůbec. V taktických 
věcech patříme skutečně k nejlepším. 
Ať už jde o standardní situace nebo 
o přečtení soupeře a využití jeho sla-
bin. V zápase s Anglií měl náš tým 
tři šance a dvě byly po standardních 
situacích. Ono někdy to sebevědomí, 
které z Angličanů čiší, může přejít 
až v ležérnost a lehkovážnost. To 
se potom u defenzivních standardek 
může projevit. Třeba levý bek Da 
Silva z Chelsea je vynikající fotba-
lista, ale zápasy na šampionátu hrál 
stylem, jako by mu ten turnaj přišel 
pod jeho úroveň. Díky tomu se ten 
prostor za ním dal využít. Však jsme 
také z něj měli jednou nebezpečné 
zakončení.“

V čem se lišíme?
„Angličané, Němci, Nizozemci 

chtějí a nebojí se hrát. Berou tohle 
za samozřejmost. My bojujeme se 
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strachem z chyby, se stresem z důle-
žitosti zápasu, z důležitosti okamžiku. 
To nás limituje. Odevzdat, co v hrá-
čích je, je největší rozdíl mezi těmi 
dobrými a těmi, kteří by mohli být 
dobří.“

Jak se můžou čeští mladíci zba
vit strachu?

„Výchovou. Musíme v mládež-
nických kategoriích odbourat strach 
z prohry, ze sestupu. Pokud tohle bude 
u nás na prvním místě, bude obrovská 
potíž s tímhle hnout. Hráčům může 
pomoct i to, že odehrají plno těžkých 
zápasů a zjistí, že nejsou o tolik horší 
než Angličané, Němci nebo Portugal-
ci. Zjistí, že můžou hrát i proti nim 
stejně, jako proti mužstvům, na které 
si věří. Ale prvotní vidím v odbourání 
strachu z chyb a proher.“

Měli bychom tak učinit asi rychle.
„Vidím velký rozdíl ve hře na-

šich a zahraničních stoperů. Proč? 
Ti v zahraničí jsou odmalička zvyklí 
rozehrávat míč. Pracují s ním jako 
každý jiný hráč v poli. Jsou k tomu 
vedeni odmalička. U nás jsou stopeři 
vedeni k tomu, že nesmí udělat chybu. 
A když jednu udělají, okamžitě při-
jde pokyn: Příště, už se to nesmí stát! 
Ale to je konec. Ten stoper po těchto 

výtkách nebude rozehrávat, tím pá-
dem se to neučí a nezdokonaluje se. 
Výsledkem je, že nemáme konstruk-
tivní stopery. Je výjimkou, když se 
najde Alex Král, konstruktivní stoper 
devatenáctky.“

Angličané jsou viditelně dál?
„Stoper Chalobah se choval 

na hřišti jako profesor. Až to někdy 
přeháněl. S Nizozemci vedli Ang-
ličané v závěru 1:0. On si vzal míč 
a měl dvě možnosti. Buď kličku, 
nebo přihrávku. On šel jako poslední 
do kličky, nizozemský útočník mu 
míč vzal a mohl jít sám na bránu, 
kdyby rozhodčí nepísknul faul, který 
byl na hraně faulu. Musí se to Cha-
lobahovi vyknout. Ale tak, že si příště 
musí lépe vyhodnotit míru rizika. Aby 
věděl, kdy si to může dovolit a kdy 
ne. Český stoper by si v 90. minutě 
za stavu 1:0 míč ani nezpracoval a na-
rval by ho na tribunu. V tu chvíli to 
může být efektivnější řešení, ale hráče 
to nikam neposune.“

Když se odstřihne od českých 
hráčů strach a podíváme se jen 
na nohy. Měli by technicky na ro
zehrávku odzadu?

„Pohybově jsme v ničem nezaos-
távali. Rychlostně všichni naši hráči 

absolutně splňovali mezinárodní po-
žadavky. Neviděl jsem, že bychom 
rychlostně propadali. Ale práce s mí-
čem není tak elastická a hezká jako 
u anglických hráčů, zejména těch 
tmavé pleti. Máme co zlepšovat.“

V čem ještě zaostáváme?
„Máme problém dostat se do hry.“

Proč?
„Soupeři na šampionátu nás 

rychleji napadali, časoprostor je 
menší a hráči na to nejsou z tuzem-
ska zvyklí. Nejvíc nám ale chybí 
hra bez míče. Výběr prostoru, sna-
ha pomoci hráči s míčem. My jsme 
v těchto momentech často jen jako 
diváci. Proto nemá ten, který míč ro-
zehrává, moc variant. Spíš žádnou. 
A když se k tomu přidá strach, aby 
neudělal chybu, nakopne dopředu. 
Těch ztracených míčů je pak v našich 
zápasech strašně moc.“

Chtělo by to vzít si příklad třeba 
z Iniesty, který si malými krůčky ne
ustále hledá volný prostor, ve kte
rém by mohl přijmout přihrávku. 

„Není to o sprintování. Je to o mo-
nitorování prostoru. Abych byl vždy 
postavený tak, že můžu dostat míč. 
My si dáme dvě, tři přihrávky, ale 

pak to zkazíme a už od kombinace 
ustoupíme. Protože nebezpečí ztráty 
míče, chyby, obdrženého gólu, pro-
hry, to je pro nás větší než to, že se 
udržíme u hry, kterou chceme hrát. 
Protože chybovost je velká. Ale to je 
logické. Když se něco učíte, chybuje-
te víc. Když to uděláte podesáté, bude 
chyb méně.“

Tlačíte na hráče, aby se nebáli?
„Snažíme se. Ale prostor, jak to 

můžeme ovlivnit, je minimální. Re-
prezentační trenér má hráče na čtyři 
dny v měsíci. A tohle je o každodenní 
práci a drilu. Samozřejmě, že se s hrá-
či o tomhle bavíme. Taktéž komuni-
kujeme na tohle téma s kluby. Když 
mluvíme s jejich zástupci, vnímají to 
stejně. Ale jestli to doopravdy převá-
dějí do praxe, nevím.“

Podívejme se ještě na další 
top týmy, které se na šampionátu 
představily. Jak byste je stručně 
zhodnotil?

„Nizozemsko vykročilo do turnaje 
razantně, když porazilo 4:1 Němce. 
Nicméně potom se jim zranil hrotový 
útočník Piroe, který dal Němcům tři 
góly, a výrazně to jejich hru pozna-
menalo. Na míči byli silní, ale nemě-
lo to žádnou efektivitu. Na to dojeli. 
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Portugalci? Fotbaloví. Ale když jsem 
je viděl v konfrontaci s našimi hráči, 
extra velký rozdíl to nebyl. Na dru-
hou stranu měli v sestavě devět hráčů 
ročníku 1999, takže byli o rok mladší, 
což je hodně znát. Perspektiva tam 
tedy je.“

Co byly hlavní zbraně českého 
týmu, kromě organizace hry?

„Naše mužstvo bylo silné hlavně 
díky organizaci, soudržnosti a praco-
vitosti. A hrát s Gruzií před 25 tisíci 
diváky o postup ze skupiny není také 
jednoduché. Herně ten zápas nebyla 
žádná sláva, ale defenzivně to zvládli 
výborně. Uhlídali Arabidzeho, hráče, 
který je už v A týmu Gruzie. Věděli, 
co jim může přinést úspěch a dokázali 
to na hřiště přenést. Naprosto zaslou-
ženě postoupili mezi čtyři nejlepší 
celky mistrovství.“

Proč se tentokrát neprosadili 
Němci?

„Říkali, že tenhle ročník není nej-
silnější. Navíc neměli na šampionátu 
pár hráčů, které kluby neuvolnily. 
Ale rozhodně nečekali, že vypadnou 
už ve skupině. Žádný velký rozdíl 
v jejich hře oproti nám nebyl vidět. 
A oproti Angličanům nebo Nizozem-
cům toho předvedli málo.“

Vzpomněl jste, že se oproti kon
kurenci hůř dostáváme do hry. Co 
s tím?

„Je to zase o tréninku a správné 
metodice. U nás se často setkávám 
s tím, že když se získá míč, řekne se: 
Teď rychle nahoru. A hráči běží na-
horu. Ale bez ohledu na to, jestli míč 
můžou dostat nebo ne. Hráči s míčem 
tedy utíkají. Tomu pak nezbývá nic 
jiného, než balon někam kopnout. 
Protože vlastně nemá na výběr, když 
mu všichni spoluhráči utekli.“

Což je chyba. 
„Je přece rozdíl, jestli soupeřova 

obrana couvá, nebo naopak neustupu-
je. Jestli je hráč s míčem pod tlakem, 
nebo ne. A podle toho se musí chovat 
ostatní hráči. Ale tohle moc klubů 
nemá propracované. Takže se v tom 
hráči nezdokonalují.“

Přitom by byl žádoucí opak.
„Hráč bez míče musí umět zhod-

notit, jestli spoluhráč s míčem mu to 
může dát do nohy, nebo do prostoru. 
Přece nepoběžím nahoru, když jsem 
10 metrů pod bekem. Když se v téhle 
situaci rozběhnu k bekovi, tak se jdu 
sám obsadit. Proto je lepší se v té si-
tuaci nabídnout, dostat míč do nohy, 
vytočit se a navázat na to nějakou akcí. 

Jenže tyhle věci v sobě hráči nemají. 
A když přijdou na mezinárodní úroveň, 
kde času je ještě méně a tlak soupeře je 
ještě větší, tak potom naše chybovost 
je ještě vyšší. Cesta z toho vede jedině 
tréninkem. Proto se snažíme kolegům 
trenérům vštěpovat, aby trénink byl co 
nejvíc herní. Jedině herním tréninkem 
získávají hráči herní myšlení. Když 
malí kluci udělají zástup, pak jeden 
běží, narazí si míč a vystřelí na bránu, 
tyhle věci se prostě nerozvíjejí.“

Měli by jim trenéři asi vysvět
lovat, proč je lepší v dané situaci 
tohle a ne tamto?

„Přesně tak. Tuhle činnosti mají 
nejlépe v sobě Španělé a Portugalci. 
Proč? Protože od pěti, šesti let, kluci 
hrají. Neznamená to, že jim trenér 
hodí míč, nechá je hrát hodinu mezi 
sebou a nic jim k tomu neřekne. To 
ne! V průpravných hrách jim pořád 
všechno vysvětlují a také se jich ptají 
na správné řešení. Protože když sami 
hledají odpověď, tím více to do sebe 
dostávají.“

Ještě na závěr prozraďte, které 
z hvězdiček šampionátu devate
náctiletých fotbalistů, se v blízké 
budoucnosti rozzáří stejně jako 
Mbappé?

 „Už jsem vzpomněl Masona 
Mounta, desítky z Chelsea. Tech-
nický, s vynikajícím výběrem mís-
ta mezi řadami, krásný první dotek, 
skvělé myšlení. Dostává míč a už ví, 
co s ním bude dělat dál. Má situaci 
perfektně zmonitorovanou. Pak Ryan 
Sessegnon, ročník 2000. Je z Fulha-
mu, ale už se na něj jezdí dívat velké 
kluby. Lítal nahoru a dolů. Anglický 
kapitán Jay Da Silva z Chelsea je také 
skvělý obránce. Celkově Angličané 
udělali v mládeži obrovský pokrok.“

Proč vlastně tentokrát scházela 
Francie?

„Protože ji v kvalifikaci vyřadili 
Bulhaři. Francouzi doplatili na ro-
zehrávku a na brankáře. Když chy-
tal mladý Zidane, ještě to šlo. Ale 
po jeho zranění, musel do brány ná-
hradník a nebylo to ono. Ve hře Fran-
cie se totiž brankář posouval se sto-
pery dopředu, takže byl často mimo 
pokutové území. Pokud stopeři hráli 
u středového kruhu, brankář byl 10 
metrů před vápnem. Soupeřům stači-
lo po zisku míče jen trefit bránu. Se 
Zidanem to nikdo neudělal, protože 
četl hru dobře. Jenže náhradník to tak 
kvalitně nezvládal.“

pavel hartman
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Rozhovor se Zdeňkem Psotkou,  
sportovním ředitelem mládeže FC Viktoria Plzeň

Pilotní projekt 
klubové akademie 
FC Viktoria Plzeň

Vloni v létě opustil rodnou 
Hanou, přesunul se na západ 
Čech a stal se sportovním ře-

ditelem mládeže FC Viktoria Plzeň, 
kde vzápětí po svém příchodu po-
máhal rozjíždět fotbalovou akademii 
Viktorie. 

„Plzeň mě oslovila s nabídkou dě-
lat sportovního ředitele mládeže s tím, 
abychom společně nastavili koncep-
ci výchovy mládežnických týmů. Až 
poté jsem se dozvěděl, že se v Plzni 
rozjede projekt klubové akademie, 
pro kategorii dorostu, kde se snažím 
uplatnit nabyté zkušenosti s výcho-
vou mládeže v Olomouci, kde jsme 
dosáhli určitých úspěchů. Snažíme se 
do fotbalové akademie Viktorie pře-
nést také zkušenosti ze zahraničních 
stáží, abychom posunuli výchovu 
hráčů, což je pro nás priorita,“ říká 
Zdeněk Psotka. 

V povědomí veřejnosti jsou pře-
devším Regionální fotbalové aka-
demie, ale o akademii FC Viktorie 
Plzeň se toho příliš neví. Kdy a jak 
vlastně vznikla?

Fotbalová akademie při FC Vikto-
ria Plzeň pro dorostenecké kategorie 
(U16 až U19) zahájila svoji činnost 
v létě 2016 jako pilotní projekt klu-
bové akademie. Vznikla jako návazný 

projekt Regionální fotbalové akade-
mie, která je určena pro kategorii 
starších žáků. 

Na jakém principu klubová aka-
demie Viktorie Plzeň funguje?

V podstatě na principu bývalých 
Tréninkových středisek mládeže 
(TSM), kterých bylo v republice 
dvanáct až šestnáct. Střediska měla 
úkoly týkající se obsazování trenérů, 
materiálních podmínek, hřišť, smluv 
se školami. V podobném duchu už rok 
funguje fotbalová akademie Viktorie 
Plzeň. Projekt zastřešuje Fotbalová 
asociace ČR a ministerstvo školství.

Počítá se, stejně jako u Regi-
onálnách  fotbalových  akademií, 
s rozšířením dorosteneckých aka-
demií v dalších klubech?

My jsme už v loňském roce 
na půdě FAČR prezentovali, dalším 
dvanácti vybraným klubům, jakým 
způsobem naše akademie funguje. 
V příštích letech by tak měly v repub-
lice vniknout další klubové akademie 
s tím, že se bude zároveň snižovat 
počet Sportovních center mládeže 
(SCM).

Proč  by mělo  dojít  ke  snížení 
počtu SCM?

My u nás stále řešíme kvalitně 
vychovaného hráče. V posledních 
letech se v České republice hodně 
rozšířila SCM, v jednu chvíli jich 
bylo dokonce 44. Jejich kvalita ale 
byla příliš rozmělněná a rozdíl-
ná. Byl to stav, který neumožňoval 
koncentrovat nejkvalitnější hráče 
do menšího počtu klubů, tak aby 
se vytvářelo větší konkurenční tré-
ninkové prostředí. Hlavně v nižších 
soutěžích a v kategoriích mladšího 
dorostu hráli všichni stejné soutěže, 
všichni byli na podobné úrovni, hrálo 
se na více rozdělených skupin. Prv-
ním krokem je návrat k celostátním 
soutěžím, což by mělo mít pozitivní 
vliv na sportovní růst hráčů v rámci 
SCM a klubových akademií.

Řekl jste, že klubová akademie 
navazuje na projekt Regionální fot-
balové akademie (RFA). Dá se říci, 
že  její absolventi tvoří nyní kate-
gorie mladšího dorostu v klubové 
akademie Viktorie?

Není tomu tak docela. První roč-
ník (2001), který absolvoval RFA, 
byl při přechodu do klubové akade-
mie doplněn o osm hráčů z většího 
okolí než je Plzeňský – z Jihočeské-
ho, Karlovarského a Středočeského 
kraje.

Je možné říci, že klubová aka-
demie navazuje na principy RFA?

Ano, to byl i požadavek FAČR, 
aby tomu tak bylo v oblasti životo-
správy, stravování hráčů, fyzioterapie, 
počtu tréninkových jednotek, spolu-
práce se školami a také určitého den-
ního režimu, a navíc ubytovacího řádu 
dojíždějících hráčů. Na druhou stranu 
nastavení filozofie, tréninkové náplně 
systému hry, jakým bychom se chtěli 
prezentovat, je čistě věcí klubu.

Můžete  více  přiblížit  systém 
a model fotbalové akademie Vik-
torie?

Máme nastavený způsob přípra-
vy – trénuje se každý den odpoledne, 
a k tomu jsou ještě v týdnu tři dopo-
lední tréninky. Vše se děje samozřej-
mě ve spolupráci se školami. Máme 
to nastavené tak, že třeba dopolední 
úterní tréninky máme skupinové pod-
le postů – obránci, záložníci, útočníci.

Fotbalisté  akademie  studují 
na  různých školách. Jak  funguje 
spolupráce mezi akademií a ško-
lami?

Hráči naší klubové akademie 
studují v Plzni celkem na třinácti 
školách, z toho šest škol je našimi 
partnerskými, které jednou měsíčně 

Jeho trenérská kariéra je nejvíce spjata se Sigmou Olomouc, kde působil 
u mládeže, B týmu a dvakrát i u A týmu Sigmy. S dorostem získal Zdeněk 
Psotka mistrovský titul (2007), s B týmem postoupil do druhé ligy (2001) 
a áčko Sigmy přivedl v nejvyšší soutěži na čtvrté místo (2009).  
V roce 2012 si vyzkoušel zahraniční angažmá, když krátce trénoval 
slovenskou Senicu. Působil i jako sportovní manažer Sigmy. 
Dva roky působil ve Slovácku jako šéftrenér mládeže. 
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navštěvujeme a vyměňujeme si infor-
mace s řediteli, výchovnými poradci 
a třídními učiteli hráčů. Máme ale 
dohody i s nepartnerskými školami, 
na kterých probíhá osobní kontrola 
nepravidelně. Ještě před přechodem 
našich i vybraných potencionálních 
hráčů do dorostu a zároveň před vý-
běrem střední školy hovoříme s rodi-
či a snažíme se jim podat co nejvíce 
informací o tom, jak a kde funguje 
ideální spolupráce.

Jak složité  je vzhledem k vel-
kému počtu škol, na kterých hráči 
akademie  studují,  skloubit  časy 
dopoledních tréninků?

Časy dopoledních tréninků rotuje-
me, aby kluci nechyběli stále při stej-
ných hodinách. Spolupráce se školou 
probíhá tak, že dohlížíme na prospěch 
a docházku hráčů ve škole. Na zá-
kladě souhlasu jak hráče, tak i jeho 
zákonného zástupce, jež je součástí 
smlouvy o působení hráče v klubové 
akademii, máme přístup do systému 
Bakalář, kde jsou zapsané studijní vý-
sledky a docházka jednotlivých hrá-
čů. Podle toho se pak hráč zúčastní 
dopoledních tréninků nebo ne. Když 
to ve škole skřípe, tak na dopolední 
tréninky nechodí a věnuje se škole, 
aby si zlepšil prospěch.

Neúčast  na  dopoledních  tré-
nincích ale zase může ovlivnit jeho 
sportovní výkonnost…

My samozřejmě chceme, aby 
efektivita tréninkového procesu byla 
co nejvyšší. Naší snahou a hlavně sna-
hou samotných hráčů je, aby absolvo-
vali co nejvíce tréninků. Hledali jsme 
optimální řešení s ohledem na spor-
tovní přípravu i na studium a výsled-
kem je, že jeden dopolední trénink je 
povinný s tím, že dochází ke zmíněné 
rotaci časů. Co se týká druhého tré-
ninku, účast hráče je závislá na jeho 
chování a prospěchu ve škole. Třetí 
dopolední trénink je buď ještě před 
začátkem vyučování ráno v sedm ho-
din, nebo tehdy, když mají kluci díru 
v rozvrhu, to znamená jednu až dvě 
volné hodiny. V tom případě se jedná 
o individuální tréninky za účasti tre-
nérů, kteří se hráčům věnují. Někdy 
se jedná o dva hráče, jindy je to sku-
pina o osmi lidech.

Kde jsou v akademii ubytování 
mimoplzeňští hráči ze vzdálenějších 
lokalit?

Ono to souvisí s výběrem hráčů. 
Pokud chceme vyšší kvalitu, aby aka-
demie produkovala co nejlepší hráče 
s tím, aby se uplatnili v A mužstvu, 
přičemž ve Viktorii je tato laťka hod-
ně vysoko, musíme ten výběr dělat 
co možná nejširší a kvalitnější. Proto 
se postupně rozšiřuje počet dojíždějí-
cích hráčů a nároky na ubytování jsou 

tak každým rokem vyšší. K dispozici 
máme dvě ubytovací kapacity – prv-
ní zařízení je přímo v Doosan Areně 
v nově postavené věži s kapacitou tři-
advacet lůžek. Starší hráči akademie 
jsou pak ve spolupráci se Středním 
odborným učilištěm elektrotech-
nickým ubytování na internátech 
ve Skvrňanech. Kluci jsou ve stejném 
objektu o dvě patra výše nad hráči Re-
gionální fotbalové akademie.

Jakým  způsobem  je  zajištěno 
stravování mladých fotbalistů?

Pro ubytované hráče je zajiš-
těn kompletní servis od snídaně až 
po druhou večeři s výjimkou oběda, 
na který chodí hráči každý ve své 
škole. K večeřím ubytovaných hráčů 
využíváme vlastní stravovací zařízení 
Klubovka ve věži Doosan Areny.

Jak řešíte náplň stravování neu-
bytovaných hráčů kteří, se stravují 
doma?

Tohle byl jeden z požadavků 
FAČR, aby se i v této oblasti pokra-
čovalo v klubové akademii v režimu 
nastaveném Regionálním fotbalovou 
akademií, kde se spolupracuje s vý-
živovým poradcem, panem doktorem 
Suchánkem, jehož služeb využívají 
i všechny reprezentace FAČR. Hráči 
mají jednou, dvakrát do roka přednáš-
ku na téma výživy a stravování, plus 
je možná i individuální spolupráce. 
Hráči jsou každých čtvrt roku testo-
váni na složení těla a podle výsledků 
jsou jim nastavovány jídelníčky.

Jaká je praxe?
Ano, máme nastavená určitá pra-

vidla, jakýsi ideální plán, ale nedě-
lám si iluze o tom, že by to všichni 
hráči beze zbytku dodržovali. Jsou 
samozřejmě poctiví fotbalisté, kteří 
to vezmou za své, dodržují nastavené 
zásady stravování a jsou i v této ob-
lasti zvídaví. Jsou ale i takoví, kteří 
se nám projdou po městě a koupí si 
něco, na co mají momentálně chuť 
(usměje se).

Co považujete po roční existenci 
klubové akademie za největší po-
sun?

Především to, že můžeme více 
trénovat než před tím. Ono to všech-
no spolu souvisí – tím, že hráči mají 
vyřešené správné stravování a díky 
většímu zapojení fyzioterapeutů 
a kondičních trenérů, kteří dohlížejí 
na správné pohybové návyky, může-
me dnes více trénovat, aniž by hráči 
byli přetíženi.

Nebylo by dobré podobná pra-
vidla nastavovat už v raném fotba-
lovém věku, aby do akademií při-
cházeli fotbalisté, kteří by již toto 
všechno měli, jak se říká, v krvi?

Samozřejmě. A ono se to už i děje. 
Ve spolupráci s FAČR nastavujeme 
celý komplex pravidel, týkající se 
náborů, výběru, osvěty hráčů, získá-
vání návyků zdravé pohybové kul-
tury, už od přípravek. Dbá se na to, 
aby v klubu byl i šéftrenér přípravek, 
který by měl nad tím vším dohled, 
aby už i malí fotbalisté měli správné 
informace o zdravé pohybové nauce 
– o tom, jak se správně protahovat, 
kompenzovat, posilovat. Tohle už 
ve Viktorii od letošního jara funguje 
od přípravek U10.

Vraťme se k fotbalové akademii 
Viktorie Plzeň. Jak jsou jednotlivá 
družstva od U16 po U19 personálně 
zabezpečena?

U dorosteneckých týmů jsou tři 
profesionální trenéři, k dispozici je 
pak i profesionální trenér branká-
řů, fyzioterapeut a kondiční trenér. 
Na školách spolupracujeme s vý-
chovnými poradci, na ubytované 
hráče dohlíží tři vychovatelé. Trenéři 
jsou k dispozici od rána do večera, 
nevěnují se jen samotné tréninkové 
činnosti, ale kontrolují studium hrá-
čů, komunikují s učiteli, rodiči, když 
je třeba s reprezentačními trenéry. 
Ukládají rovněž informace do sys-
tému FAČR Coach manager, které 
slouží k využití jednotlivým repre-
zentačním trenérům. Jsou to vlastně 
osobní karty, kde lze najít veškeré 
informace o hráčích – osobnost-
ní, o docházce, počtu tréninkových 
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Narozen: 18. listopadu 1973 v Olomouci.

Hráčská kariéra: S fotbalem začínal v Sokolu Nedvězí, ve třinácti letech 
přestoupil do Sigmy Olomouc, kde hrál na pozici brankáře. V sezoně 
1994/95 hostoval v ČSK Uherský Brod, kde odchytal ve druhé lize šest 
zápasů. Chytal také za B-mužstvo olomoucké Sigmy v MSFL. V nižších 
soutěžích hájil branku Tatranu Litovel, působil také v Hodolanech, 
Kožušanech a Horce nad Moravou.

Trenérská kariéra: S trénováním začal v roce 1998 v Sigmě Olomouc, 
jako asistent trenéra B týmu, poté jako hlavní trenér vedl ligový dorost, B 
tým a A tým. V roce 2007 byl vyhlášen nejlepším mládežnickým trenérem 
roku u nás. Krátce trénoval Senici ve slovenské lize. Dva roky působil jako 
šéftrenér mládeže v klubu 1. FC Slovácko. V Sigmě pracoval také jako 
sportovní ředitel klubu, od léta 2016 je sportovním ředitelem mládeže 
FC Viktoria Plzeň.

Zdeněk Psotka



jednotek, počtu zápasů, zdravotním 
stavu či různé statistiky.

Jaký má akademie po své roční 
existenci ohlas mezi hráči a jejich 
rodiči?

My se talentovaným hráčům sna-
žíme nabídnout určitý servis tak, aby 
k nám přicházeli. Naše zkušenosti 
jsou zatím takové, že když si hráče vy-
tipujeme, vezmeme je k nám a ukáže-
me jim prostředí, tak máme pozitivní 
ohlasy. Hráčům i jejich rodičům se to 
nejvíce líbí právě kvůli spolupráci tré-
nink – škola. Velká přidaná hodnota je 
nově vybudované ubytovací zařízení 
přímo ve věži Doosan Areny, které je 
fantastické. Doufám, že se klubu po-
daří vybudovat ještě více tréninkových 
ploch, abychom mohli více trénovat 
na přírodním trávníku. S tím v Plzni 
zatím trochu bojujeme. Pozitivní bylo, 
že naši žáci mohli v létě využívat no-
vého hřiště Slovanu na Skvrňanech, 
což byla pro nás obrovská pomoc. 
V jednání je i vybudování další hra-
cí plochy v blízskoti stadionu Josefa 
Žaloudka při 33. ZŠ ve Skvrňanech. 
Nejsem místní, jsem v Plzni jen něco 
málo přes rok, ale vnímám velkou 
snahu Plzeňského kraje a města inves-
tovat do sportu zejména ve prospěch 
mládeže. Spolupráci s těmito subjekty 
vidím jako vynikající.

Když  slyším,  co  všechno mají 
hráči k dispozici a čeho všeho mo-
hou využívat, nehrozí, že mohou být 
tak trochu rozmazlení?

Pro nás je samozřejmě prioritní 
trénink, který chceme mít co nej-
kvalitnější, nejintenzivnější, a s tím 
pochopitelně souvisí servis, který na-
bízíme – protože je zapotřebí správ-

ně odpočívat, regenerovat, stravovat 
se, aby tělo bylo na zátěž po fyzické 
i psychické stránce připraveno. My 
ale v žádném případě nechceme pro 
hráče vytvářet jakousi komfortní 
zónu. Já jsem přesvědčený, že ji ani 
nemají, protože na rozdíl od svých 
vrstevníků jsou od rána do večera 
v zápřahu, volného času moc nema-
jí. Je to ale jejich volba – chceš dě-
lat fotbal na co nejlepší úrovni, tak 
tomu musíš mnohé obětovat. Oni to 
vnímají, vědí, že třeba Pavel Nedvěd 
obětoval fotbalu sám tisíce hodin na-
víc. Třeba kluci, co jsou v akademii 
ubytovaní, si jdou ještě navečer zahrát 
na malé hřiště před tribunou Doosan 
Areny. Někteří z nich využívají i kur-
zy jazyků, angličtiny a němčiny, které 
jim jednou týdně ve spolupráci s jazy-
kovou školou nabízíme.

Jaké subjekty se kromě klubu 
podílejí na financování akademie?

Samozřejmě FAČR, kde jsou pro-
středky cíleny především na trenéry. 
Dalšími subjekty, které akademii 
podporují, jsou Plzeňský kraj a měs-
to Plzeň.

Po prvním roce existence lze asi 
stěží pozorovat nějaké výrazné vý-
sledky, to se projeví až v průběhu 
několika let. Máte ale přece jen už 
nějaké pozitivní signály, že  jdete 
správnou cestou?

Nějaké malé impulsy jsme už za-
znamenali. Když jsem do Plzně přišel, 
tak se dorost Viktorie U19 v lize za-
chraňoval, v minulé sezoně už skončil 
na třetím místě. Mladší dorostenci vy-
hráli česko-slovenský pohár, katego-
rie U17 vyhrála i prestižní Haraštův 
memoriál, kterého se účastní tři nej-

lepší české a moravské týmy plus re-
prezentace. Dalším efektem je i větší 
poptávka po hráčích Viktorie v doros-
teneckých reprezentacích, kde jsme 
zaznamenali velký nárůst. Pozitivní 
je i to, že letos bylo šest hráčů z naší 
juniorky na testech v druholigových 
klubech, všichni tam zůstali a všichni 
také v úvodních kolech nastupovali. 
To bylo pro mne překvapení, protože 
jsem si myslel, že až takovou kvalitu 
ještě nemají. Oni ale v těch klubech 
zůstali a bojují v nich o místa. Myslím 
si ale, že toho v budoucnu bude ješ-
tě více, až nám dozrají hráči ročníku 
1999 až 2001.

Z kterých míst kromě Plzně a Pl-
zeňského kraje se rekrutují hráči 
akademie?

Nejvíce je zastoupena Plzeň, 
ke čtyřiceti procentům, velkou část 
tvoří i hráči z dalších okresů Plzeň-
ského kraje. Máme však v akademii 
i fotbalisty z Karlových Varů, Sokolo-
va, Písku, Strakonic, Kladna, Berou-
na, Příbrami a teď dokonce v nejmlad-
ším ročníku i kluky z Mostu.

Zmiňoval  jste, že klub má svo-
ji filosofii a způsob hry, jaký by se 
chtěl prezentovat. Můžete to více 
přiblížit?

Já vycházím hodně z vlastní zku-
šenosti, jakým způsobem jsme fun-
govali u mládeže v Olomouci. Není 
to však jen tréninkový proces doros-
tu, ale už od přípravek. Snažíme se 
systém nastavovat od této nejmladší 
kategorie, vytváříme si svoji klubovou 
koncepci, jakým způsobem bychom 
chtěli fungovat. To se týká rozestave-
ní, systému hry, to, jakým způsobem 
se chceme prezentovat v defenzivě 

a jakým v ofenzivě, nastavení kon-
diční přípravy. Musím říci, že všichni 
trenéři v klubu jsou lační po infor-
macích, jednou měsíčně se všichni 
od přípravek po juniorku potkáváme 
pravidelně večer. Společně vytváříme 
tréninkový proces, počet a obsah tré-
ninkový jednotek.

Využíváte v rolích trenérů i bý-
valé ligové hráče, kteří mají kromě 
přirozeného  respektu  především 
obrovské zkušenosti a mladým fot-
balistům mají co říct a co předat?

Ano, to je hodně důležité. Oni 
totiž dokáží spoustu věcí nejen před-
vést, ale i vysvětlit – jak se postavit, 
jak si krýt míč, a další věci. Na dru-
hou stranu bych od bývalých hráčů 
očekával při přechodu do trenérské 
činnosti i větší skloubení se vzdělá-
váním. On je pak ten proces přechodu 
pro ně jednodušší a snazší.

Můžete uvést konkrétní příkla-
dy?

I když je to mnohdy složité, snaží-
me se zapojovat do tréninku přípravek 
hráče A mužstva, ke každému roční-
ku jsou určeni z jejich řad konkrétní 
patroni. Hodně mezi malé fotbalisty 
chodí například Honza Kovařík nebo 
Roman Hubník. Když se vrátím k do-
poledním skupinovým tréninkům 
v naší akademii, útočníky má na sta-
rost Pavel Fořt, záložníky Ondřej 
Šiml. Postupně zapojujeme i Tomáše 
Hájovského, který ještě hraje třetí ligu 
v Domažlicích – v naší akademii do-
stal na starosti obránce. A není to jen 
o samotném tréninku na hřišti, patří 
k tomu například i společné rozbory 
u videa.

VáclaV Vacek 

Příklady cvičení z praxe
Přípravka

Průpravné cvičení pro nácvik 
rychlosti a koordinace

„Chyť mě, když to dokážeš“ (startovní reakční rychlost)

Popis: Hráč ze skupiny „A“ (červená) startuje a obíhá dané 
metičky. Ve chvíli, kdy míjí „startovní mety hráče ze skupiny „B“ 
(bílá), startuje ten a snaží se jej dohnat. Ve chvíli kdy hráč „A“ 
proběhne svými cílovými / startovními metami, hráč „B“ se mění 
v „útočníka“, mění směr a snaží se utéct dalšímu hráči. 
Varianty: Bez míče, s míčem, s přihrávkou a zakončením 
od spoluhráče.
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Průpravné cvičení – řešení situace 1 vs. 1 v čelním postavení, na dvě branky

Průpravné cvičení pro navedení 
míče do středu hřiště s přihrávkou

Popis: Hráč „A“ navádí míč do vnitřního čtverce, kde se „zbavuje“ obránce 
daným způsobem kličky a přihrává na hráče „B“. Ten přebírá míč směrem 
na „střed hřiště“ a opakuje postup hráče „A“. Okamžitě po odehrání míče 
se obrací a očekává přihrávku.
Varianty: Po zvládnutí provádíme se dvěma míči.

Popis: Hráč „A“ přihrává hráči „B“ a stává se obráncem. Intenzitu 
obranné činnosti určuje trenér (pouze probíhá / brání naplno). Hráč „B“ má 
možnost volby zakončení do dvou mini-branek.
Varianty:
a)  přepínání: první přihrávku rozehrává trenér, následně hráč „A“ zakončuje 

z vyznačené zóny a okamžitě přepíná do obranné fáze Ë brání hráče 
„B“, který přebírá přihrávku od trenéra (možno též s vyvedením míče 
od samotného hráče).

b)  postavení branek na stranách – nácvik prvního doteku do otevřeného postavení
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Žáci

Dorost

Herní cvičení 3:2 se zaměřením na průnikovou přihrávku

Herní cvičení pro nácvik převzetí míče v zádovém postavení – U16, U17

1

1

Cíl:
Řešení herní situace 2:2 s možností 
využití průnikové přihrávky na třetího 
spoluhráče.

Organizace: 
Hřiště 20 x 20 m, branky od sebe 
vzdálené cca 10 m. Mezi brankami 
spoluhráči – narážeči.
Pokud je záměrem i rozvoj kondičních 
schopností – možné na startu zadat 
provedení úkolu (přeskok překážek – 
rozvoj odrazových schopností; žebřík – 
koordinačně rychlostní schopnosti).

Provedení:
Hráči útočníci vyrážejí a obránci 
reagují. Obíhají branky. Útočníci 
si vyžádají přihrávku od trenéra. 
Následuje řešení soubojové situace 2:2, 
kde bodově zvýhodňujeme zakončení 
po průninkové přihrávce na narážeče. 
Ten má pouze jeden dotek. Pokud 
získají míč obránci řeší stejnou situaci 
na druhou branku. 

Varianta 1

Popis:
Útočící hráč odskakuje od obránce, přebírá míč v otevřeném 
postavení (míč u nohy) a snaží se přehrát míč na spoluhráče 
přes obránce ve vymezeném prostoru. Následuje ještě 
narážečka okolo již pasivně bránícího hráče.

Cíl:
Otevření si prostoru pro převzetí (odpoutání se od hráče), 
náznaky, klamavé pohyby v tříslech a kyčlích. Spoluhráč – 
nestát na metě – nastavovat se pro přihrávku. Po přihrávce 
nepřestávat hrát, ještě se nastavit na narážečku.

Modifikace:
Omezení činnosti bránícího hráče 
(doporučení – nechat hráče převzít míč).

1

1
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Varianta 2

Popis:
Útočící hráč se natlačí do obránce (ukáže si kam chce přihrávku). Obtočí 
se okolo hráče (kryje si míč) a přihrává spoluhráči, který nestojí na metě, 
ale nastavuje se na přihrávku. Následuje ještě narážečka okolo již pasivně 
bránícího hráče.

Cíl:
Natlačení se do hráče, těžiště nízko, krytí míče tělem, rukou, nohou. 
Spoluhráč – nestát na metě – nastavovat se pro přihrávku. Po přihrávce 
nepřestávat hrát, ještě se nastavit na narážečku.

Modifikace:
Omezení činnosti bránícího hráče.

Varianta 3

Popis:
Útočící hráč odskakuje od obránce a na základě činnosti obránce reaguje 
(přebírá míč – míč u nohy, kryje míč a obtáčí se okolo obránce, kryje míč 
a jde do součinnosti se spoluhráčem 2:1).

Cíl:
Řešení situace 2:1 v zádovém postavení. Rychle se rozhodnout na základě 
činnosti bránícího hráče. Po přihrávce nepřestávat hrát, ještě se nastavit 
na narážečku.

Modifikace:
Omezení činnosti bránícího hráče.

Popis
Hráči hrají ve svých pásmech. Pomocí průnikových 
přihrávek se snaží přehrát míč z jedná strany na druhou. 
Při zisku míče si vybírají, ze které strany začnou 
s přeléváním hry. Obránci brání naplno. Průnikové 
přihrávky mohou jít pouze po zemi. 

Cíl
Útočící hráči – hledat průnikové přihrávky, výběr místa 
v otevřeném postavením s možností hrát hned o pozici 
výš.
Bránící hráči – principy zónového bránění (těžiště dole, 
boční střeh, vystupování, zajišťování), rychle přepínat 
po zisku míče.

Modifikace
Velikost pásem, počet hráčů, počet dotyků.
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Luděk Procházka

Kam až sahá psychika?

Nechme nyní výsledkovou 
část stranou a stopujme s ča-
sovým odstupem, co důleži-

tého pro přípravu dalších mladých až 
malých hráčů šampionát ukázal, kam 
bychom měli napřít zvýšenou pozor-
nost. Jestliže název článku vyvolal 
v někom vzpomínku na populární 
hlášku z filmu Marečku, podejte mi 
pero, Kam až sahají Hujerovi?, byl to 
záměr. Hujerovi zabrali velkou část 
třídy, pan učitel se jich nemohl dopo-
čítat. Avšak proti tomu, co všechno 
ovlivňuje psychika hráčů v jejich hře, 
kam všude se dostane, jak zásadně 
usměrňuje individuální rozhodování 
i spolupráci hráčů, je velikost jednotky 
„Hujerovi,“ nepatrnou tečkou ve ves-
míru. Stojí proto za to se jí věnovat po-
někud hlouběji, než ji jen odbýt hojně 
užívaným klišé, že všechno je o hlavě 
a že psychologická příprava prostupu-
je celým tréninkovým procesem.

Několik příkladů na úvod 
z utkání Polsko – Slovensko

8.' za stavu 1:0 pro Polsko, jeho 
pravý obránce č. 4 Keduora, má dva 
obranné zákroky po sobě na vlastní 
půli s jediným cílem, odvrátit, ukop-
nout – jako by hlava vypnula z raci-
onální polohy (získat a založit proti-
útok) do emočního strachu, v němž 
rezignuje na získání si informací 
o stavu okolí, co si v dané situaci 
objektivně hráč může dovolit, sub-
jektivně to nejspíš cítí jako stresově 
vyhrocený okamžik znemožňující mu 
vyhledávat, vnímat a vyhodnocovat 
vjemy z herního okolí, vnímat jejich 
proměnlivost, a naopak nutící ho 
spustit v podstatě obrannou emoční 
reakci, nebýt přehrán.

29.' Slovák č. 8 Chrien, vyváží 
na vlastní polovině po levé straně 
po rohovém kopu soupeře ve sprin-
tu a v souboji s protihráčem o míč 

a nestačí vnímat okolí a spoluhráče 
v něm; po té, co ho vyhraje, mu situ-
ace dovoluje přihrát, ale on to nejspíš 
nevidí, protože okamžitě přepíná po-
zornost na dalšího protihráče, který 
mu křižuje cestu a do kterého posléze 
narazí.  Spíše než o ztrátu orientace 
v dění kolem sebe jde o její nenaleze-
ní. Veškerá pozornost je soustředěna 
na udržení míče v maximálně rych-
lém běhu a před dotírajícími soupeři. 
Chybí dovednost odvrátit zrak dále 
od míče do okolí před sebe. K roz-
hodnutí ve výběru možností, např. 
nepřihrát a pokračovat ve vedení 
míče sám, velmi pravděpodobně vů-
bec nedošlo.  

42.' polský hráč uprostřed dostá-
vá přihrávku zprava od spoluhráče 
č. 7, má čas, prostor, přesto přihraje 
soupeři do protiútoku. Jaké informace 
si zjistil ze svého okolí, než přihrál? 
A co tedy vyhodnocoval, když se roz-

hodl pro přihrávku zvolených para-
metrů?

58.' Slovák č. 21 při rychlém útoku 
po zachycení výkopu polského bran-
káře zbrkle, hned po převzetí míče 
a spatřeném vystartování spoluhráče 
před sebou do levé strany, mu tam při-
hrává, aniž by bral v úvahu, že tam 
běží i obránce soupeře. Ztráta míče je 
tak způsobena chybným rozhodnutím 
přihrát do prostoru, na první pohled 
volného do kterého se rozbíhal proti-
hráč. Důvodem k rozhodnutí mohlo 
být přehlédnutí protihráče nebo jeho 
„statické vidění“ bez hodnocení 
proměnlivosti jeho pohybu v čase, ale 
možná zde zafungoval schematismus: 
automaticky plním naučené herní 
schéma, co nejdříve přihrát nabíha-
jícímu spoluhráči.

Závěr 58.' Polák č. 19 Kapustka, 
na půlce hřiště nezvládl ztrojený pre-
sink už před jeho vznikem přebíráním 

ME hráčů do 21 let v Polsku přitáhlo zaslouženou pozornost diváků i odborné 
veřejnosti jako přehlídka hvězd blízké budoucnosti. Těšilo nás, že jsme mohli 
být díky úspěšně odehrané kvalifikaci při tom i my, Česká republika. 

14

Psychologická PříPrava

3/2017



míče do zavřeného prostoru, nezori-
entoval se.

Těchto 5 příkladů nám dává na-
hlédnout s jistou mírou spekulace 
opřenou o poznatky z psychologie 
a o zkušenosti z herního prostředí 
do hráčských rozhodovacích proce-
sů. Emoce (strach), potřeba kon-
centrovat svou pozornost na sebe 
sama, místo ji rozdělit i na okolí, 
nevidění (nečtení) důležitých si-
tuačních znaků, statické přečtení 
situace bez zhodnocení dynamiky 
časové proměnlivosti, to jsou pří-
klady procesů způsobujících ztrátu 
míče. Známe-li rozlohu psychiky, 
nepřekvapí nás, že zdaleka to nejsou 
všechny. Připomeňme si další z utkání 
Itálie–ČR.

16.' útok Čechů po pravé straně 
– s jakou mírou herní odvahy a do-
vednosti rychle vést míč, šel do úni-
ku český č. 19 Havel? Když viděl, 
že ho soupeř dobíhá, volil jistotu 
„konstruktivního“ zastavení, kterým 
„vybojoval“ autového vhazování. 
Neznáme pokyny trenéra pro takové 
situace, pokud nějaké byly. Ostře to 
však kontrastuje s Trávníkovou od-
vahou dokončit svůj únik gólovou 
střelou na 1:0.

Příklad ukazuje, že o úspěchu 
některých akcí rozhoduje nastave-
ní psychiky předem, zde odvaha 
k pronikání vpřed propojená se se-
behodnocením vlastních silných 
a slabých stránek a situačním 
sebevědomím.

39.' Ital č. 10 z cca 25m vystře-
lí, Zima vyrazí do pravé strany, kam 
sprintuje i pravý obránce Havel, ale 
soupeřův hráč sprintující po levé stra-
ně Italů je u míče o pověstný krůček 
dříve. Při bližším zkoumání situace, 
při a těsně po střele Itala, vidíme, že 
Havel se asi tak na 1 vteřinu zastaví 
a sleduje, jak skončí soupeřův stře-
lecký pokus. Pokud by měl návyk, že 
po soupeřově střele běží ihned k vlast-
ní brance, byl by s největší možnou 
pravděpodobností u vyraženého 
míče dřív. Jeho herní psychický „na-
vigátor“ jakoby na tu chvíli oněměl, 
přestal vysílat informace svalům, co 
mají dělat a zapnul se teprve, až do-
stal informaci od zrakového snímače 
přes odpovídající mozkové řídící mís-
to, kam a jak rychle letí brankářem 
vyražený míč. Ta vteřina nečinnosti 
znamenala pro tým ČR ztrátu míče 
a nový nebezpečný útok Italů.  

67.' Jankto, se rychle zorientoval 
mezi 4 protihráči a odvážně se pustil 
vpřed. Před brankou čekající Schick 
a Havlík se při Janktově průniku, ani 
při jeho přihrávce na Součka nepoku-
sili najít si v pokutovém území výhod-

nější místo pro příjem zpětné finální 
přihrávky. Celou tu dobu několika 
vteřin sledují, jak se bude Janktovi 
a dalším spoluhráčům dařit. Zejména 
nikým nebráněný Havlík měl výhod-
nou příležitost zběhnout pro možnou 
zpětnou přihrávku ke značce pokuto-
vého kopu. I kdyby tam nakonec při-
hrávku nedostal, hrál by svůj part. Ale 
psychika obou, Havlíka a Schicka, 
se zastavila, vypla vlastní program 
a přepnula jej na pozorovací, „divác-
ký“. Přeneseno s mírnou nadsázkou 
do hudebního orchestru – ve chvíli, 
kdy jiné nástroje nádherně hrají, tak 
ty, které mají přijít na řadu s nimi, 
mlčí a naslouchají tónům spoluhráčů. 
Zbývá dodat, že Souček, ač v nepříliš 
výhodném střeleckém úhlu, své spolu-
hráče před brankou ani v jeden mo-
ment nehledal. Natolik byl soustředěn 
jen na sebe a své rozhodnutí zakončit 
střelou.

Příklady ukazují na poměrně čas-
tou příčinu ztrát míče nebo ztrát situ-
ací, a sice z důvodu vypnutí vlastní 
činnosti kvůli koncentraci pozornos-
ti na dění v okolí míče. Hledáme-li 
důvod takového ustrnutí psychiky, 
nabízejí se dva základní – nevědomost 
hráče o tom, co má v dané chvíli dě-
lat (na úrovni evropského šampioná-
tu s tímto důvodem nekalkulujeme), 
nebo to sice ví (na případnou otázku 
odpoví správně), ale z nějakých důvo-
dů koná jinak, např. nestihne přečíst 
situaci, nebo z ní vyčte nepodstatné 

informace, nebo zvítězí nějaký chyb-
ný návyk (nedohrávat situace, čekat, 
jak dopadne situace předchozí). Vě-
domá racionální psychika, zřetězená 
do vnímání, analyzování, hodnocení, 
rozhodování, může být také potlačena 
rychlejší emoční reakcí na nejsilněji 
vnímaný podnět bez jakékoli analýzy 
okolního děje. 

40.' Češi se dostanou rychlým 
protiútokem nejprve do nadějného 
úniku Haška s možností individuálně 
zakončit, v další fázi s přečíslením 
3:2 na čelní hranici pokutového úze-
mí Italů. Asi jen Hašek sám věděl, 
co chtěl postupně udělat a co třeba 
vůbec nezvažoval. Ze záznamu je vi-
dět, že přihrávka do možného úniku 
nenapadla Haška, ale jen nahrávají-
cího Součka, protože Hašek přechá-
zí do sprintu, až když Souček kopne 
do míče. Chyba v přečtení hry spojená 
s absencí předvídavosti se mu vy-
mstila tím, že se dostal mimo přímý 
směr na branku, ještě než míč doběhl. 
Jeho počínání se jeví tak, že psychic-
ky nebyl připraven na vznik a využití 
vzniklé situace pro individuální dravý 
únik – neviděl a nevyhledal volný pro-
stor vpředu, jako podnět pro možnost 
sólového úniku, nezrychlil včas (= 
dříve než spoluhráč přihraje) na ma-
ximum svůj běh do volného prostoru. 
I tak se ale hráč dostal jako hlavní 
aktér, hráč s míčem, do koncovky 3:2. 
Přestože před ním bránící protihráč 
na něj aktivně nevybíhá, Hašek před 

ním brzdí, při změně směru padá a až 
ve ztracené pozici se pokusí přihrát. 
Tuto fázi rozhodování tak můžeme 
označit jako hledání řešení bez 
výsledku. Žádný nápad nepřišel, 
přesněji žádný nápad, jak přehrát 
protihráče, nevybral k realizaci. V tu 
chvíli ovšem nejspíš on sám nevěděl, 
jak přesně pokračovat.  Nerozhod-
nost trvá, až nakonec účelné řešení 
nenajde.  Své spoluhráče ignoruje, ač 
o Trávníkovi určitě ví (2x se po něm 
při nabíhání na přihrávku ohlížel).

Příklad ukazuje další časté brz-
dy v hlavě hráče – za prvé vědomé 
zřeknutí se aktivní účasti v dané 
společné akci, ač je taková spoluúčast 
možná a dokonce potřebná. Zřeknutí 
se může mít různé příčiny. Vylou-
číme-li v daném případě kondiční 
nedostatečnost nebo neslučitelnost 
s taktickými pokyny do utkání, zůsta-
ne ve hře jen psychika, např. pseudo-
alibi pro sebe herní situaci vytvářejí 
jiní hráči a já se jim do toho nebudu 
plést (na chvilku mohu v hlavě vy-
pnout), nebo nepoužívání předvída-
vosti. Druhou brzdou je odkázanost 
na nápovědu v situaci, kterou hráč 
sám neumí řešit. V pozadí tohoto 
důvodu je absolvovaná tréninková 
minulost hráče, v níž buď hráč neměl 
dostatečnou možnost podobné herní 
situace prakticky natrénovat nebo 
způsob, jakým si je měl osvojit, byl 
málo účinný (hráč si na řešení v zá-
pasovém prostředí nevzpomene nebo 
se nenaučil potřebným dovednostem) 
či dokonce škodlivý (potlačení tvoři-
vosti). Všechny tyto důvody se mohou 
pochopitelně také sčítat. 

Přelom 51. a 52.' nepozornost na-
šeho Schicka v rozehrávce – ač nea-
takován, hraje zády směrem k brance 
soupeře 1. dotykem na nabíhajícího, 
ale pokrytého spoluhráče, místo oto-
čení se s míčem.

Příklad ukazuje častou příčinu sní-
žení kvality akce, a sice nedostateč-
nou orientaci ve svém nejbližším 
herním okolí, kdy si hráč nezjišťuje 
situaci v prostoru za sebou.

Z dosud uvedeného výčtu situací 
bychom mohli nabýt mylného dojmu, 
že hráči psychicky jen selhávají. Ur-
čitě ne. Po vyváženost pohledu při-
dejme proto ještě několik příkladů 
opačných, v nichž psychika pracovala 
na plné obrátky a pomohla hráčům 
úspěšně vyřešit jejich herní situace.

V závěru 1.' utkání Portugal-
sko–Španělsko se při založení útoku 
od svého brankáře po levé straně, se 
Španělé ocitli pod presinkem Portu-
galců, přesto se z obtížných situací 
dostali, míč udrželi a vynutili si por-
tugalský faul.
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Ve 3. – 4.' utkání Anglie–Německo 
si individuálně úspěšně poradil ně-
mecký Gerhardt. Na malém prostoru 
mezi třemi Angličany nezpanikařil 
a míč konstruktivně vyvezl dopředu, 
byť následně nepřesnou přihrávkou 
útok nezaložil.

V našem utkání s Italy v 56.' za-
choval Havel klid a přehled před 
vlastní brankou a míč vyražený bran-
kářem Zimou rozehrál i s dobíhajícím 
protihráčem za zády.

Tamtéž Simič v 63.' při volném 
přímém kopu Italů se zachoval opač-
ně než v 39. min. Havel – rozeběhl se 
ke svému brankáři už při italské střele 
a díky tomu stihl aspoň ukopnout míč 
na poslední chvíli na rohový kop před 
dorážejícím Ruganim.

Sebevědomou jistotu a přehled 
o svém okolí projevil v 73.' Havlík 
v souboji s Italem Contim, podobně 
Lüftner při zpracování míče prsama 
před gólem na 3:1. 

Z uvedených příkladů negativního 
i pozitivního vlivu psychických pro-
cesů v hlavách hráčů je zřejmé, jak 
mnoho kvalita těchto procesů ovliv-
ňuje úspěšnost jejich herního konání 
a v součtu i úspěšnost týmu v utkání. 
Trenéra, který by chtěl u svých hráčů 
snížit počet takovýchto konkrétních 
psychických výpadků, a naopak na-
výšit počet úspěšně zahraných situa-
cí, zřejmě napadne, že by se měl více 
zaměřit na psychologickou přípravu 
svých svěřenců. Ale jak? 

Ještě více nabádat a přesvědčovat 
hráče, aby si věřili, aby byli neustále 
koncentrováni na hru? Hrozit, láteřit, 
rozkopávat odpadové koše v šatnách, 
ještě více burcovat hráče k ještě vět-
ší aktivitě a bojovnosti? Častěji za-
řazovat do tréninku psychologicky 
modelované zatížení připomínající 
podmínky utkání (přehrávání hukotu 
diváků z ampliónů, úmyslně otáčené 
pískání faulů apod.), nebo dát hráčům 
ještě více zabrat podle Suvorovova 
hesla těžko na cvičišti, lehko na bo-
jišti? Tyto klasické postupy, přes své 
dílčí a krátkodobé přínosy, jsou pro 
svou upadající funkčnost spíše příči-
nou vzrůstající potřeby hledat postu-
py jiné, efektivnější, než lékem pro 
budoucnost. Určitý posun znamenaly 
pokusy spolupracovat přímo s odbor-
níky přes psychiku, tedy s kvalifiko-
vanými psychology. Ti se podle svého 
profesního zaměření soustředili buď 
na nitro jednotlivce (mentální tech-
niky, relaxačně aktivační metody, 
regulace psychických stavů apod.) 
nebo na ladění meziosobních vztahů 
(sociální psychologové). Jejich přijetí 
mezi sportovní týmy, jak mezi tre-
néry tak hráči, dodnes není jednotné 
a to i přes jejich nepopiratelný podíl 
na úspěších některých sportovců či 
týmů.  

Vzpomenuté přístupy odpovída-
jí pojetí psychologické přípravy, 
podle něhož je jejím cílem připravit 
hráče tak, aby v utkání podal výkon, 
na který je trénován. Zdánlivě lo-
gický koncept skrývá značné riziko 
v chybně zjednodušované praxi, v níž 
hráče trénujeme zvlášť pro zvýšení 
jeho kondiční a herně dovednostní 
výkonnosti a zvlášť s ním pracujeme 
na jeho psychice. Jako kdyby psychi-
ka měla přijít na řadu až po navýšení 
trénovanosti, jako kdyby psychika 
nebyla součástí trénovanosti už při 
jejím vznikání i co do ovlivnění její 
výsledné úrovně. Přesto tento postup 
při vhodné aplikaci může hráčům po-
moci zvládat zátěžové situace zvý-
šením psychické odolnosti lepším 
zvládáním sebe sama, své nervozity, 
svých emocí. Sotva jím však vysvět-
líme např. ustrnutí psychiky, nedo-
statečnou orientaci, výpadky předví-
davosti a jiná selhání psychiky přímo 
v jednotlivých herních akcích, přímo 
při provádění herních dovedností. 

Nedochází k těmto problémům 
právě proto, že způsob organizace 
tréninků a dlouhodobé vedení hráčů 
s vnitřně iniciativní psychikou hrá-
čů příliš nepočítá a málo ji rozvíjí? 
Pohybové učení té které dovednosti 
předpokládá stále běžící a dokončo-
vaný cyklus psychické a pohybové 
iniciativy skládající se z vnímání, 
uvědomění, poznávání, nalezení ře-
šení, rozhodování, vykonání, vyhod-
nocení, zapamatování a to celé zase 
znovu od nového vnímání, jak se herní 
situace změnila a jak nově reagovat. 
Co když je ale pozornost hráčů víc než 
na vlastní učení a prožívání zaměřena 
na trenéra ve snaze vyhovět mu a za-
hrát dovednost do detailu tak, jak si 
ve cvičení nebo ve hře představuje? 
Nesnižuje to kvalitu těchto potřebných 
psychických procesů jdoucích z vnitř-
ku hráče a její růst od nejmladších vě-
kových kategorií až po dospělé?  

Herní mozek
V souvislosti o úloze psychi-

ky v herním výkonu hráče dneška 
a zítřka hovoří Bukač (2011, 2014) 
o mentalizaci herního děje. Neu-
ronové dráhy v mozku nevznikají 
jen směrem ke svalům, ale stejně 
důležité je, že se vytvářejí či nevy-
tvářejí směrem k receptorům čtoucím 
probíhající herní děj a současně jsou 
propojeny s dřívějšími zkušenostmi 
(pamětí) a to vše probíhá v nějakém 
emočním prostředí. Vnímání, roz-
poznávání, srovnávání, rozlišování, 
předvídání a uvědomování si pod-
míněnosti herního děje (na čem dů-
ležitém záleží a čemu tedy věnovat 
přednostně pozornost) – jsou podle 
Bukače trénovatelné procesy. Výsled-
nou kvalitu nazývá herním mozkem. 
Je produktem hluboké praxe, pokud 

jde o obsah tréninku a kompetent-
ního koučinku, pokud jde o vedení 
hráčů. Volně přejato, hlubokou praxí, 
nazývá tréninkovou praxi, při učení se 
dovednostem včetně detailů ve vazbě 
na přítomné herní souvislosti, koučo-
váním nemyslí jakékoli vedení hráčů 
v utkání nebo v tréninku, ale takové, 
které je zaměřeno na pomoc hráčům, 
aby význam podnětů v herním sou-
peření s protihráči vnímali, porozu-
měli jim a dokázali na ně samostatně 
jak reagovat, tak měli odvahu svými 
vlastními rozhodnutími nové situace 
vytvářet a určovat jejich průběh. 

Záměrné zaměřování  
pozornosti hráče

Jestliže se hráč před převzetím 
míče nepodívá za sebe a následně se 
otočí přímo do protihráče, je to chyba 
dovednostní (nezvládl převzetí míče), 
technická (nenatočil dostatečně tělo), 
taktická (chybná volba řešení) nebo 
psychická (pozornost soustředil vý-
hradně na míč, „hlava“ mu neřekla, 
zjisti si, co se děje za tebou)? Lze 
to vůbec škatulkovat a proč vůbec? 
Psychika s tělem funguje jako jeden 
celek ve výše popsaném cyklu psy-
chické a pohybové iniciativy. Naděj-
ným předpokladem pro omezení počtu 
a vážnosti psychických výpadků při 
hře je to, že se hráči postupně naučí 
pracovat se svou psychikou v náro-
cích současného a blízko budoucího 
fotbalu také při osvojování herních 
dovedností přímo na hřišti. Přílišné 

předávání hotových a jednoznačných 
poznatků a rad hráčům nejen že přetě-
žuje leckdy možnosti jejich mechanic-
ké paměti, ale omezuje činnost a roz-
voj neuronových drah od receptorů, 
tedy přísun informací z herního pro-
středí pro výkonné rozhodnutí. Aby 
naopak byly využívány, zpevňovány 
a zrychlovány byly, je v praxi prvním 
ověřeným krokem,* záměrné zamě-
řování pozornosti hráče trenérem 
na důležité stránky jeho činnosti 
v souvislostech s herním dějem. 
Jde o trenérskou dovednost. K dal-
ším krokům patří mimo jiné učit hráče 
hodnotit si význam a důležitost těch 
podnětů, na které umějí zaměřit svou 
pozornost. Zaměřování své pozornos-
ti, vidění a hodnocení podnětů z herní-
ho okolí, rozhodování se jsou hráčské 
dovednosti herního mozku. Každý 
dlouhodobý program vytvářející hrá-
čům prostředí pro rozvoj jejich psy-
chických dovedností při postupném 
osvojování si herních dovedností dává 
značnou a argumentačně podloženou 
naději na výchovu generace hráčů 
s herním mozkem činným po celý čas 
utkání.

Dnešní úroveň poznání, jak 
v mozku vzniká a zpevňuje se osvo-
jovaná dovednost, je příležitostí začít 
chápat psychologickou přípravu hráčů 
ještě šířeji než dosud a také jako sou-
část osvojování široké škály herních 
dovedností. A jako nedílnou součástí 
každodenní tréninkové a zápasové 
praxe ji také začít využívat.
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* Metodika „práce s psychikou hráče při dovednostech“ má se sebou u nás 
zhruba 7 let ověřování a zdokonalování. Začalo v r. 2010 souběžně a nezávisle 
na sobě v Boskovicích (hry zaměřující pozornost hráče) a ve Fotbalové škole Třebíč 
(koučink zaměřující pozornost hráče). Postupně ji přijímali jak kluboví trenéři např. 
ve Zbrojovce Brno, ČAFC Brno, Fotbalové škole Třebíč, Žijeme hrou, tak se šířila 
srze doškolovací cyklus FAČR nejprve prožitkovým seminářem organizovaným UČFT 
Nové pojetí koučování v letech 2013-14 (Praha, Benešov, Plzeň, Brno, Smilovice, 
Olomouc). Společným výstupem obou směrů pak byl v další etapě He-Art program 
autorů Vorlický, Daněk, Procházka, jako ucelená koncepce tréninkového programu. 
Možnost seznámit se s ním měli trenéři fotbalu i jiných sportů nejen na více místech 
v Česku (Brno, Česká Lípa, Chotěboř, Třebíč, letní kempy Žijeme hrou v Boskovicích 
a další), ale také na Slovensku (Prešov, Ružomberok, Žilina). Příkladem transformace 
trenérského myšlení „od nátlaku k zaměření pozornosti a volbě“ je brněnský Pavel 
Šustr, oceněný jako Trenér mládeže za r. 2016 v dorostenecké kategorii. Příklady 
takto vedeného tréninku mohou dnes zájemci vidět už i na reprezentačních 
srazech ČR U15 u trenérů Baráka a Vorlického. S jeho principy se seznamují trenéři 
v regionálních akademiích FAČR. Nárůst zájmu o novější metody vedení hráčů je 
pozitivním trendem, který, bude-li i nadále sílit, nás může dovést k zásadně vyšší 
kvalitě většího počtu našich hráčů, hráčů s herním mozkem, činným po celé utkání. 
Pochopitelně není na místě očekávat úplné odstranění chyb hráčů „z nepozornosti“. 
V r. 2011 jsme ze stáže organizované španělským fotbalovým svazem ke vzdělávání 
trenérů přenesli do ČR jejich poučení z vývoje fotbalu, že klíčovou záležitostí je 
samostatné, rychlé a správné rozhodování hráčů a v tomto pořadí je pomáhají 
hráčům během jejich vývoje od dětství si osvojit. Souvislost s tématem článku je 
očividná. Kromě osobních sdělení tehdejších účastníků při školení či doškolení 
trenérů jsme tento jejich závěr vysvětlovali po několik let i v projektu Létající týmy 
trenérů. Konfrontujme s praxí a ve své praxi, jak dalece se s příkazem fotbalové 
doby už vyrovnáváme my a co ještě můžeme udělat.    

Citované zdroje:
Bukač, L.: Hluboká praxe a koučování hokejových dovedností. Bukačhockey, 2011.
Bukač, L.: Trénink herní přirozenosti. Grada, 2014
Daněk, M. - Procházka, L. - Vorlický, J.: Vzdělávací semináře k He-Art programu, 
2014 - 2017. 



PhDr. Zdeněk Sivek

Nácvik rychlého přesunu z útoku do obrany

V  minulém  čísle  našeho  časopisu  Fotbal 
a  trénink  2/2017  jsme  našim  čtenářům 
nabídli  několik  ukázek  z  tréninkového 

procesu zaměřeného na rychlý přesun z obrany 

do  útoku  v  interpretaci  špičkových  trenérů 
současného  profesionálního  fotbalu,  a  to 
D.  Simeona,  J.  Mourinha  a  P.  Guardioly. 
Do dnešního vydání jsme připravili opačné téma, 

a to nácvik rychlého přesunu z útoku do obrany, 
jak ho v tréninkovém procesu s hráči svého klubu 
nacvičuje Juergen Klopp (FC Liverpool).

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 1
TÉMA
■	Rychlý	přesun	z	útoku	do	obrany.
ORGANIZACE
■	Hra	6	vs.	6	+	6	nahrávačů,	
■	 tři	minibranky	na	každé	straně,
■	 plocha	40	x	40	m,
■	 dostatek	míčů.
POSTUP
■	Hra	začíná	přihrávkou	modrého	
nahrávače	č.	1	na	žlutého	hráče	
č.	2,	odtud	na	modrého	nahrávače	
č.	3,	poté	na	žlutého	č.	4	a	od	něj	
na	spoluhráče	č.	5.	Prohraje‑li	ten‑
to	hráč	osobní	souboj	s	červeným	
hráčem	č.	6,	nastává	rychlý	přesun	
celého	týmu	žlutých	do	defenzivy	
dle	naznačeného	schématu	a	to	
tak,	že	žlutý	7	presuje	červeného	
6,	ostatní	rychle	vytvářejí	základní	
defenzivní	vzorec	tříčlenné	obrany	
a	před	ní	defenzivní	štít	(č.	5)	dle	
schématu.

VARIANTY
■	Nacvičuje	se	také	defenzivní	
vzorec	složený	z	tříčlenné	
obranné	linie	a	dvou	defenzivních	
štítů.

POZNÁMKA
1.	Nacvičujeme	i	čtyřčlennou	forma‑
ci,	kdy	tříčlennou	linii	rozšiřuje	
jeden	z	modrých	nahrávačů,

2.	celý	defenzivní	vzorec	se	pohybu‑
je	tak,	aby	vykryl	celou	zónu	vždy	
před	tou	brankou,	kde	se	vytváří	
těžiště	hry

3.	defenzivní	štít	(štíty)	jsou	připra‑
veny	okamžitě	po	získání	míče	
založit	rychlý	protiútok

4.	dva	doteky,	jeden	dotek
5.	hra	střídá	hru	ve	vysokém	tempu	
(dostatek	míčů).

TÉMA
■	Rychlý	přesun	z	útoku	do	obrany.
ORGANIZACE
■	Plocha	o	velikosti	od	jednoho	
pokutového	území	k	druhému,	
jedna	velká	branka,	tři	malé	
branky	z	kuželů,	sedm	žlutých	
hráčů	ve	formaci	4‑2‑1	a	osm	
červených	ve	formaci	2‑3‑3.	U	tří	

Jürgen Klopp (FC Liverpool)

malých	branek	jsou	tři	volní	žlutí	
hráči	připraveni	podporovat	akce	
žlutého	týmu.

POSTUP
■	Hra	začíná	výhozem	brankaře	
na	žlutého	hráče	č.	5	a	pokračuje	
dále	dle	schématu.	Celá	akce	
žlutého	týmu	je	presovaná	
červenými	hráči.	V	momentu,	

kdy	červený	hráč	č.	8	přeruší	
přihrávku	žlutého	č.	11	na	č.	10	
a	přihrává	na	svého	spoluhráče	
č.	10,	startuje	agresivní	presink	
tohoto	hráče	č.	10,	č.	8	od	žlutých	
s	cílem	znovu	získat	míč.	
V	tom	samém	momentu	začíná	
rychlá	formace	základního	
defenzivního	vzorce	žlutého	týmu	

do	čtyřčlenné	obranné	linie	(3,	5,	
4,	2)	s	defenzivním	štítem	6.	

VARIANTY
■	Žlutý	tým	hraje	na	dva,
■	 jeden	dotek,
■	 střídáme	role	týmů.
POZNÁMKA
■	Hra	střídá	hru	ve	vysokém	tempu,	
proto	nutnost	mít	dostatek	míčů.

Cvičení 2
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Cvičení 3

Cvičení 3
TÉMA
■	Rychlý	přesun	z	útoku	
do	obrany.

ORGANIZACE
■	Plocha	o	velikosti	40	x	40	m	rozdělena	na	tři	zóny,	dva	týmy	po	deseti	hráčích	plus	brankař		červených	v	brance	normální	
velikosti.	V	první	obranné	zóně	bílých	hrají	jen	bílí	hráči	(5,	4,	2)	a	dva	červení	(9,	10)	v	prostřední	zóně	počet	hráčů	dle	
vyobrazení,	v	další	zóně	červení		(2,	5,	3)	a	bílý	hráč	(9).

POSTUP
■	Při	hře	ve	střední	zóně	
červený	č.	4	vyhrává	
osobní	souboj	s	bílým	
č.	10,	obchází	bílého	
hráče	č.	6	a	drib‑
lingem	překračuje	
zónu,	v	obranné	zóně	
začíná	minihra	rychle	
zformované	tříčlenné	
linie	bílých	(5,	4,	2)	
proti	třem	červeným	
(4,	9,	10),	kteří	mají	
za	úkol	přejít	s	míčem	
obrannou	zónu	soupeře.	
Obranná	linie	bílých	je	
doplňovaná	na	čtyř‑
člennou	hráčem	č.	3.	
Ostatní	hráči	zůstávají	
ve	svých	zónách.

VARIANTY
■	Hra	i	na	opačnou	
stranu,	

■	 dva,	později
jeden	dotek,	

■	 vysoké	tempo,
■	 dostatek	míčů,
■	 bez	prostojů.
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VÝSTAVBA FOTBALOVÝCH HŘIŠŤ S PŘÍRODNÍM A
UMĚLÝM POVRCHEM A JEJICH KOMPLETNÍ ÚDRŽBA

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      

Výstavba fotbalových hřišť s přírodními trávníky a umělými povrchy 3. generace: Green elds V – shape
s paměťovým vláknem. Tento umělý trávník má certi kaci FIFA**. Kompletní údržba a regenerace přírodních

trávníků a všech typů umělých povrchů 3. generace.

inzerat A5_2011.indd   1 17.12.12   10:09
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá



Přeloženo a upraveno ze zahraničních materiálů

Z uvedených ukázek z tréninkové činnosti J. Kloppa 
na téma přechod z útoku do obrany jsme vybrali  jen ty 
nejjednodušší. Společným rysem uvedeného  tématu  je 
vždy propojení   přesunu do defenzivy s presinkem, co 
nejrychlejší  a  plynulé  vytváření  defenzivních  vzorců 

se  zaměřením  na  rovnoměrné  pokrytí  aktuální  zóny. 
Uvedená cvičení jsou neustále opakovaná, až se vytvoří 
automatizační součinnost všech hráčů, kteří se na tomto 
přesunu podílejí. 

Závěr

Cvičení 4
TÉMA
■	 	Rychlý	přesun	z	útoku	do	obrany	
(ve		střední	zóně).

ORGANIZACE
■	Hra	deset	na	deset,	
■	 plocha	o	velikosti	40	x	40	m,
■	 velká	branka	s	brankařem,
■	 dvě	malé	branky.	
POSTUP
■	Při	hře	ve	střední	zóně	červený	
č.	5	vyhrává	osobní	souboj	se	
žlutým	č.	16	a	přihrává	na	spo‑
luhráče	č.	6.	V	tomto	momentu	
startuje	na	hráče	červeného	č.	
6	silný	presink	dvěma	žlutými	
(č.	10,	6)	a	současně	následuje	
rychlá	formace	zadní	obranné	
linie	žlutých	dle	schématu	(osobní	
pokrytí	červeného	č.	9	žlutým	
č.	29	a	červeného	č.	10	žlutým	
č.	18).	Zbývající	hráči	žlutých	
pokrývají	zónu	v	dvojčlenné	linii.	
Úkolem	červených	střelba	na	dvě	
minibranky	soupeře.

VARIANTY
■	Na	obě	strany,
■	 dva,	jeden	dotek,	
■	 střídáme	role	týmů.

Pohyb bez míče
Přihrávka

Vedení míče

Střelba

Legenda

Cvičení 4

Cvičení 5

Cvičení 5
TÉMA
■	Rychlý	přesun	z	útoku	do	obrany	
(změna	v	rozestavení	defenzivy).

ORGANIZACE
■	Prostor	poloviny	hřiště,	
■	 dvě	velké	branky,	
■	 vyznačené	křídelní	prostory,
■	 dva	týmy,
■	 hra	8	vs.	9	včetně	brankařů.
POSTUP
■	Útočný	tým	červených	začíná	
akci	v	rozestavení	4‑1‑2,	při	
postupu	ztrácí	červený	č.	6	
v	osobním	souboji	s	bílým	č.	6	
míč,	začíná	postupný	útok	bílých	
dle	schématu	do	křídelního	
prostoru.V	tomto	momentu	do‑
chází	u	červených	rychlý	přesun	
z	útoku	do	obrany	se	změnou	
rozestavení,	a	to	tak,	že	červení	
22	a	5	presují	bílého	7	v	křídel‑
ním	prostoru	a	spoluhráči	2,	3,	16	
vytvářejí	defenzivní	tříčlennou	
linii,	kterou	zpevňuje	defenzivní	
štít	8.	Jejich	spoluhráč	č.	6	napadá	
postupně	bílé	5	a	2.

VARIANTY
■	Měníme	posty	hráčů	u	obou	týmů,	
■	 hra	na	dva,	jeden	dotek,
■	 zvyšujeme/snižujeme	počty	hráčů	obou	týmů,	
■	měníme	role	týmů	atd.,
■	 počty	hráčů	obou	týmů.

POZNÁMKY: 
■	Změna	v	postavení	červených	při	přechodu	do	obrany	
musí	být	co	nejrychlejší	s	rovnoměrným	zónovým	
vykrytím	prostoru,	

■	 presinkové	napadání	červených	musí	být	agresivní,	
ale	v	rámci	pravidel.
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Václav Mrázek, šéftrenér Regionální fotbalové 
Akademie Plzeňského kraje

Součástí výpravy českých tre-
nérů byl také patron mládež-
nických reprezentací FAČR, 

bývalý reprezentant Radek Bejbl, 
který velkou část své kariéry ode-
hrál právě ve Španělsku. Jeho zna-
losti prostředí výrazně pomohly 
v získávání informací o fungování 
Akademie „žluté ponorky“, jak se 
klubu z východního Španělska pře-
zdívá.

Fotbalový klub 
Villarreal CF

Město Villareal se nachází 
v provincii Castelló, na severu re-
gionu Valencie, 8 km od hlavního 
města provincie Castelló a 64 km 
od Valèncie, hlavního města regio-
nu. Město bylo vždy zemědělským, 
ale na konci 20. století se zde rozšířil 
keramický průmysl a dnes je město, 
s téměř 50 000 obyvateli, nejdů-
ležitějším centrem tohoto odvětví 
ve Španělsku a jedním z nejsilněj-
ších v  Evropě.

Fotbalový klub, který byl oficiál-
ně založen v roce 1923, se historicky 
pohyboval na neprofesionální úrovni 
v regionálních soutěžích, s výjimkou 
krátkého období na počátku 70. let, 
kdy dvě sezóny odehrál v druhé špa-
nělské lize. Další dvě desetiletí byl 
klub spíše městským a regionálním 
účastníkem soutěží, dokud do „Žlu-
té ponorky“ nevstoupil na konci 90. 
let podnikatel Fernando Roig. Jeden 
z nejsilnějších podnikatelů v kerami-
ce je zároveň bývalý sportovec a než 
vstoupil do fotbalu, vlastnil basketba-
lový tým Pamesa Valencie. Hlavním 
cílem majitele bylo růst na pevných 
základech. Krok za krokem se  se 

každým rokem zlepšovat a záro-
veň udržet ekonomickou stabilitu, 
na rozdíl od jiných klubů, které po-
stavily sportovní úroveň na astrono-
mických výdajích za hráče z celého 
světa. Na konci devadesátých let se 
pokorný klub probojoval do nejvyš-
ších soutěží a v sezóně 2000 / 2001 
postoupil do Primera Division. Tím 
začala slavná éra tohoto klubu, který 
navíc v roce 2003 vybudoval jednu 
z neuznávanějších Akademií na světě.

Stručně o zázemí klubu 
a Akademie

Kompletní zázemí jak pro vede-
ní klubu, profesionální hráče, tak 
mládežnickou Akademii vybudoval 
klub na východním okraji města. 
V Ciudad Deportiva Villarreal CF, 
jak se centrum jmenuje, trénují 
a hrají všechny týmy klubu. B tým 
má k dispozici na svá utkání stadion 
Mini Estadi s kapacitou 5000 divá-
ků. První tým využívá centrum pro 
přípravu, zápasy hraje na hlavním 
stadionu Estadio de la Cerámica, 
s kapacitou necelých 24 tisíc diváků, 
vzdáleném 2 kilometry. 

Jednu ze dvou stěžejních budov 
tréninkového centra využívá vedení 
a techničtí zaměstnanci klubu, druhá 
budova slouží hráčům a realizačním 
týmům. V  přízemí  jsou  klubové 
kanceláře, tisková místnost, dvě 
šatny pro první tým, zázemí pro lé-
kaře a fyzioterapeuty, tělocvična, 
regenerace a společenská míst-
nost pro schůzky všech trenérů. 
V prvním patře je klubová kantýna 
s kavárnou a terasou, druhou část 
tvoří pokoje pro hráče od 12 let. 
Internát  s  kapacitou  100  lůžek 

pokračuje do druhého patra včet-
ně velké společenské a odpočin-
kové místnosti. Součástí centra je 
také sousedící školní institut, kte-
rý je rozdělen do několika úrovní 
vzdělání od základního až po vy-
soké. Škola je státní a využívá ji 
převážná většina hráčů Akademie 
Villarrealu. 

Sportoviště:
3 x přírodní tráva osvětlená
2 x UMT osvětlená
1 x UMT vytěžovací osvětlená
3 x UMT malá 60 x 35 osvětlená
2 x UMT malá 25 x 15 m osvětlená
1 x tělocvična
1 x posilovna

Filozofie klubu
Je proměnlivá a vychází z vlast-

ního pohledu na vývoj ve fotbale. 
Vždy je ale základem vychování in-
dividuálně silného hráče, konkurence-
schopného v jakémkoli systému hry, 
s uplatněním i v jiných klubech. To je 
také nástroj k ekonomické stabilitě, 
odchovanci Villarrealu hrají po celém 
Španělsku a Evropě. Hlavní zásadou 
klubových trenérů je upřednost-
nění veškerého zájmu ve prospěch 

hráče a jeho trpělivé výchovy. Přes-
to že Villarreal vybírá hráče z poměr-
ně malého území, včetně spádových 
oblastí je to asi 250 tisíc obyvatel, dá 
se hovořit o masovém způsobu práce 
s mládeží. Nejen Villarreal, ale i další 
španělské kluby těží z obrovského zá-
jmu o fotbal, kterému navíc nekonku-
rují žádné sporty, jako v našich pod-
mínkách například hokej nebo florbal. 
Španělé milují fotbal, malé děti ho 
hrají na ulicích a Villarreal toho do-
káže velice efektivně využít. 

Naprosto účelně poskytuje 
ve svém centru vyžití prostřednic-
tvím sportovních kroužků nejmenším 
dětem, ti vyrůstají se žlutým dresem 
vedle profesionálních hráčů třeba už 
od 3 let. Vše navíc probíhá v napro-
sto pohodové atmosféře. V týdnu je 
centrum od 16 hodin postupně plné 
nejen rodičů, ale celých rodin, kte-
ré se tam do večera baví fotbalem. 
Protože má každá věková kategorie 
hned několik týmů, v centru se neu-
stále něco děje a probíhá celá řada 
tréninků a zápasů.

V polovině května navštívili trenéři Regionálních 
fotbalových Akademií klub Villarreal CF. Přesto že se 
nejedná o hustě osídlenou metropoli, patří Akademie 
fotbalového klubu společně s Barcelonskou a Atletikem 
Bilbao ke třem nejlépe hodnoceným ve Španělsku. 

Nahlédnutí do fotbalové 
Akademie Villarreal CF

Počet týmů v sezóně 2016 / 2017: 
název týmu kategorie počet týmů hráčů v utkání
A tým – Primera Division (1.liga)  muži 1 10 + 1
B tým – Segunda Division (2.liga) muži 1 10 + 1
C tým – Tercera Division (3.liga) muži 1 10 + 1
U19 – Juventil  1998 - 2000 4 10 + 1
U16 – Cadete  2000 - 2001 4 10 + 1
U14 – Infantil   2002 - 2003 4 10 + 1
U12 - Alevin  2004 - 2005 12 7 + 1
U6 až U11 – Benjamin + mini 2006 - 2012   24 7 + 1
Femenino / ženy 9 až 30 let ženy 9 až - 30 let 5 7 + 1 / 10 + 1
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Z leva nahoře – Filip Duroň, Miroslav Vlasák, Antonín Barák, Ivo Gregovský, Radek Bejbl, Vít Baranek, Tomáš Maruška
Z leva dole – Miroslav Štichauer, Roman Kučera, Jiří Vorlický, Václav Mrázek, Petr Janoušek, Radim Pouzar

Villarreal pracuje u každého roč-
níku hned s několika týmy, od U12 je 
v každém minimálně 22 hráčů.

Většinou se jedná o jeden A tým 
a několik tzv. socio, kteří hrají svá sa-
mostatná utkání v různých soutěžích. 
Hráči se mezi jednotlivými týmy pro-
línají dle výkonosti a vytížení.

V součtu má Villarreal CF 56 týmů 
a na 1000 hráčů.

ß  Od U6 po U11 vždy 4 týmy 
(A tým + 3 “socio“)

ß  U12 a U13 vždy 6 týmů
(ABC + 3 “socio“)

ß  U14 + U15 společně 4 týmy 
(vždy A tým + 1 “socio“)

ß  U16 + U17 společně 4 týmy 
(vždy A tým + 1 “socio“)

ß  U18 + U19 společně 4 týmy 
(vždy A tým + 1 “socio“)

Trenérské zajištění
Tréninkový proces je zajišťován:
ß  100 členů realizačních týmů 

(trenéři, koordinátoři, vychovatelé 
a pedagogičtí pracovníci)

ß  odborníci na nespecifické tréninky 
ß  trenérské smlouvy na 1. rok
ß  u každé kategorie 4 trenéři, žádný 

není “hlavní“ musí docházet 
ke shodě ve prospěch hráče

ß  není nutná licence, ale je výhodou 
– klub si svým systémem filtruje 
vhodné adepty pro svoji filozofii

ß  odměny pro trenéry bez rozdílu 
kategorií

ß  trenéři se střídají u různých 
kategorií, v každé sezóně vede 
kategorii realizační tým

ß  veškeré náklady na personál a chod 
Akademie jsou hrazeny klubem, 
bez účasti svazu nebo rodičů.

Koncepci Sportovní přípravy za-
střešuje sportovní ředitel, organizaci 
všech kategorií mají na starosti dva 
koordinátoři. O hráče se při trénincích 
vždy starají minimálně čtyři trenéři, 
odborník na nespecifickou část TJ 
a trenér brankářů. Tím je zajištěna 
možnost pracovat ve skupinách a také 
větší individualizace přípravy v komu-
nikaci s hráči. Celkem je u mládeže 
na 100 členů realizačních týmů. Trené-
ři od U12 výše jsou plně profesionální, 
trenéři U6 až U11 trénují odpoledne 
po zaměstnání. Profesionální trenéři 
se scházejí vždy dopoledne v 9 hodin 
ve velké místnosti hlavní budovy, kde 
analyzují jednotlivé hráče, přípravu 
předchozích dnů a připravují tréninky 
na odpoledne, které začínají nejdříve 
v 16 hodin. Během dopolední přípra-
vy se navzájem ve skupinách prolínají 
a denně se tak sjednocují v koncepci 
a principech sportovní přípravy. Pro-
línají se také v samotných trénincích, 
kdy má skupina trenérů vždy na sta-
rosti všechny týmy jedné kategorie. 
Částečně se trenéři prostřídávají i mezi 
kategoriemi v tréninku a v jednot-
livých sezónách se realizační týmy 
u kategorií mění celé. Tento systém 
organizace má zajistit co nejplynulejší 
návaznost výchovy jednotlivých týmů 
a kategorií, zároveň eliminuje fixaci 
hráčů na jednotlivé trenéry. V případě 
přesunů nebo odchodu do jiných klubů 
jsou, tak hráči adaptabilnější.

Sportovní příprava
Hlavním nástrojem, metodicko-or-

ganizační formou v trénincích všech 
kategorií je PRŮPRAVNÁ HRA. Ta 
naprosto dominuje v obsahu přípra-
vy. Po celou dobu stáže jsme shlédli 
přes 30 tréninků různých kategorií 
a průpravné cvičení v hlavní části TJ 
se objevilo pouze několikrát u starších 
dorosteneckých kategorií a v individu-
álním tréninku rekonvalescentů. Prů-
pravné hry se neustále opakují a v růz-
ných obměnách je používají všechny 
kategorie. Hrám je ponechaný plynulý 
průběh, v přestávkách pak vznikají 
malé diskuzní skupinky hráčů vždy 
s jedním trenérem. Hry a herní cvi-
čení jsou evidentně korigované do in-
dividuální odvahy, o následném ději 
rozhoduje hráč s míčem, ostatní mají 
enormní snahu se zapojit, nebo míč 
získat. Přes volnost rozhodování prá-
ce s míčem je zároveň vidět ve všech 
hrách už od přípravkových kategorií 
jasně směřovaná taktika pro jednotlivé 
řady a posty. Vždy se vychází z roze-
stavení 4:4:2 a především na defenziv-
ních postech je na hráčích znát disci-
plína a součinnost. Toto chování však 
nevychází ze speciálního nácviku, ale 
právě ze systematicky nastavených 
průpravných her a herních cvičení, 
navazujících na sebe po jednotlivých 
věkových kategoriích.

Kondiční přípravu vedou specia-
listé, odehrává se před hlavním trénin-
kem, nebo po jeho skončení v tělocvič-
ně a posilovně. Často také jako úvodní 
část přímo na hřišti formou kruho-
vého tréninku. Jedná se především 

o kompenzační a silově dynamická 
cvičení s vlastním tělem, případně od-
porovými a balančními pomůckami. 
Součástí týmu trenérů na nespeci-
fické tréninky je v Akademii stále 
přítomný lékař a fyzioterapeut.

Mládežnické týmy netrénují dvou-
fázově, mají jeden den v týdnu volný 
a odehrají minimálně jedno utkání. 
Tréninky na hřišti jsou dlouhé do 90 
min, s kondiční před přípravou a kom-
penzací po tréninku se jedná o 120 
minut tréninku 4 x týdně. Rekonvales-
centi po zraněních nebo nemoci mají 
individuální tréninky s postupným 
zvyšováním zátěže s jedním trené-
rem. Všechny mládežnické kategorie 
trénují především na kropených hřiš-
tích s umělým povrchem, a to i v těch 
nejvyšších teplotách.

Počet tréninků v týdnu
A tým: 
5 x TJ / od 10:00 / úterý volno 
B tým: 
5 x TJ / od 10:00 / úterý volno
C tým: 
5 x TJ / od 10:00 / úterý volno
U19 A:
5 x TJ / od 16:00 / úterý volno
U16:
4 x TJ / od 19:00 / čtvrtek volno
U14: 
4 x TJ / od 17:30 / čtvrtek volno
U12:
4 x TJ / od 19:00 / pátek volno
U6 až U11: 
4 x TJ / od 17:45 / 1 den volno
Ženy: 
3 x TJ / 20:00 / úterý + čtvrtek volno
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Obsah tréninků U12 – U19 
20 min / kondiční před příprava (silo-
vě dynamická cvičení)
20 min / úvodní hry (honičky, baga, 
soutěže)
70 min / PH + HC malé / velké for-
my, hry ve dvou a více skupinách, hry 
s rozdílným počtem hráčů 
20 min / kompenzace (uvolňovací / 
protahovací / zpevňovací cvičení)

Ubytování
Internát je součástí hlavní budo-

vy tréninkového centra a má kapa-
citu 100 lůžek. Pokoje působí velice 
skromně, ale účelně. Krom dvou-
lůžkových jsou vybavené palanda-
mi, každý hráč má jednu šatní skříň 
a noční stolek. Na balkonech každé-
ho pokoje jsou velké botníky na boty 
a kopačky. Vše je v klubových, žlu-
to modrých barvách, na povlečení 
je logo klubu.  Stravování probíhá 
v prostorné kuchyni s jídelnou, která 
je přes den využívána i jako restaura-
ce pro všechny hráče a zaměstnance 
klubu. V druhém patře internátu je 
skvěle vybavená studijní a spole-
čenská místnost. K dispozici jsou 
počítače, tiskárny, projektor, stolní 
tenis, stolní fotbal, play-station, te-
rasa s výhledem na hlavní travnatou 

plochu, kde trénuje A tým.  Internát 
využívají hráči od 12 let z celého 
Španělska a v malém počtu i z jiných 
zemí. O hráče se stará 9 vychovatelů 
24 hod / 7 dnů v týdnu. Vychovatelé 
mají pedagogické a psychologické 
vzdělání.
ß  12 až 14 let / šestilůžkové pokoje
ß  15 až 16 let / čtyřlůžkové pokoje
ß  17 až 19 let / dvoulůžkové pokoje

Výchova a spolupráce 
s rodiči

Klub vychází ze statistiky 0,5 % 
uplatnění hráčů v profesionálním 
fotbale, a proto klade velký důraz 
na vzdělání a chování hráčů. Spor-
tovní příprava do U19 probíhá bez do-
poledních tréninků, od U19 v případě 
dopoledního tréninku probíhá školní 
výuka odpoledne. Všichni hráči na in-
ternátu i většina ostatních navštěvuje 
školní institut v těsné blízkosti cen-
tra. Trenéři pravidelně navštěvují 
školu a jsou ve spolupráci s učiteli 
a vedením školy. Pokud má hráč pro-
blémy s prospěchem nebo chováním, 
zůstává přes víkend na internátu a ne-
odjíždí domů. Hráči s opakovanými 
problémy v akademii končí.

Školní výuka 8:00 až 14:00. Hrá-
či Akademie mají navíc rozšířenou 

výuku Ekonomie / finanční gramot-
nost. Klub má také pravidlo, kdy 
každý  tým  musí  spolupracovat 
s některou nadací, dětským domo-
vem nebo nemocnicí. Společně se 
navštěvují, organizují akce a hráči 
jsou tak udržováni v realitě života.

Každé 3 měsíce se koná informač-
ní schůzka zástupců klubu s rodiči 
na téma vývoje jejich syna po spor-
tovní stránce. Neřeší s rodiči detaily, 
minutáže atp. 

Rodiče neplatí žádné klubové ani 
jiné příspěvky, vše je v režii klubu, 
který navíc od U12 poskytuje hráčům 
kapesné. 

Skauting
Villarreal CF pracuje především 

s kluky ze samotného města a spá-
dové oblasti, (kolem 250 000 oby-
vatel). V menší míře přivádí hráče 
z celého Španělska i světa. Zaměst-
nává 3 hlavní skauty a 12 skautů 
v různých regionech Španělska. 
Zaměřují se spíše na chudší regio-
ny v souvislosti s mentalitou hráče. 
V zahraničí využívá klub ke skau-
tingu mládežnické turnaje v Evropě 
a Jižní Americe. Hráči jsou dlouho-
době sledováni nebo zváni na něko-
lika týdenní stáže.

Závěrem
Villarreal CF na nás udělal velký 

dojem svou pokorou, jakousi skrom-
ností, jak dokáže ve svém prostře-
dí přivítat hráče, rodiče, fanoušky 
i návštěvy. Klid a pohoda se prolíná 
celým tréninkovým centrem i samot-
nou sportovní přípravou všech týmů 
včetně utkání. Přirozenost lidí v klu-
bu se mísí s naprostým profesiona-
lismem a bezesporu propracovaným 
systémem, který se skrývá, na první 
pohled, za jednoduchým způsobem 
práce.

Stáže se zúčastnili:
Radek Bejbl, Antonín Barák, 

Tomáš Maruška, Petr Janoušek, Jiří 
Vorlický, Miroslav Štichauer, Filip 
Duroň, Radim Pouzar, Miroslav 
Vlasák, Vít Baránek, Roman Kuče-
ra, Ivo Gregovský a Václav Mrázek 
(viz foto).

Prostřednictvím tohoto článku 
bych chtěl za všechny účastníky 
stáže poděkovat fotbalové Asociaci 
za organizaci. Speciální díky pak pa-
tří Radku Bejblovi, který se na týden 
ve Španělsku stal naším nejen fotba-
lovým průvodcem.
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PROVÁDÍME PRAVIDELNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚDRŽBY UMĚLÝCH FOTBALOVÝCH TRÁVNÍKŮ 3.  GENERACE, VČETNĚ 
PŘÍPRAVY HRACÍ PLOCHY NA REATESTACI FAČR

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

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

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

inzerat A5_2012.indd   3 23.3.12   13:30



Herní
cvičení 1 

Téma: Řešení situace 2 : 1 respektive 2 : 2.
Organizace: Dva hráči jednoho týmu si 
na jeden dotek přihrávají na vyznačené 
polovině hrací plochy.
Před každou z branek čeká ve vymezeném 
prostoru hráč bránícího týmu. Jeden 
z přihrávajících hráčů libovolně přebírá 
míč a vyráží na jednu z branek do situace 
2 : 1. Bránící hráč se snaží zabránit dvojici 
v zakončení nebo zpomalit akci soupeře, 
a umožnit tak sprintem návrat dalšího 
bránícího hráče. 
Role obou týmů, respektive dvojic, 
se pravidelně střídají.

Průpravná 
hra 1

Téma: Nácvik kombinační hry 4:4 s narážeči.
Organizace: Družstvo držící míč se snaží 
využít v kombinaci oba narážeče na stranách 
hrací plochy = zisk bodu. Bránící čtveřice se 
snaží kombinaci zabránit a dostat se do držení 
míče. Hrací doba – 2 x 5 min. 
Varianta a)
Hráč, který přihrává narážeči se plynule stává 
narážečem, ten naopak přebírá míč a stává se 
hráčem v poli.
Varianta b)
S brankami a brankaři, narážeči jsou brankaři, 
bránící tým může po zisku zakončit do branky.

1

3

Z tréninkového procesu ve fotbalové 
Akademii Villarreal CF

1

Herní 
cvičení 2

Téma: Řešení před finální a finální fáze útoku 
v přečíslení 4 : 1, s přechodem do 6 : 3.
Organizace: 6 útočících hráčů je rozděleno 
na čtveřici ve středu hřiště a na dva krajní 
útočníky po stranách. 3 obránci jsou 
rozděleni na jednoho ve středu hřiště a na dva 
na pozicích stoperů.
Akce začíná hrou 4 : 1 ve vymezeném 
středovém prostoru 5 x 5 m, po čtyřech 
přihrávkách se zapojují krajní útočníci do akce 
6 : 3 zakončenou finální přihrávkou z jedné ze 
stran a zakončením.

2 2

3
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Průpravná  
hra 2

Téma: Řešení kombinace ve hře 6 : 4 
a rychlého útoku po zisku míče v početní 
nevýhodě  4 : 6.
Organizace: 6 hráčů drží pozičně míč 
na počet přihrávek, po určitém počtu 
přihrávek mohou zakončit do jedné ze 
čtyř branek. 4 hráči se snaží získat míč 
a po zisku zakončit do jedné ze čtyř 
branek, šestice se snaží vstřelení branky 
zabránit.

Průpravná 
hra 3

Téma: Řešení presinku ve hře 9:9
Organizace: Hrací plocha je ve své ose 
rozdělena na dvě podélné poloviny
ß  útočící tým může využít celé hrací 

plochy a zakončit do jedné ze tří 
branek, bránicí tým se snaží zahustit 
defenzivní napadání na polovinu hrací 
plochy.

4

5

4

5

Průpravná 
hra 4

Téma: Nácvik kombinace s kolmou 
přihrávkou ve hře 4 : 4 s narážeči.
Organizace: Hra probíhá v prostoru 
prodlouženého PU o 5 m
ß  3 týmy po 4 hráčích, jeden tým vždy 

plní roli narážečů po stranách vedle 
branky

ß	  týmy se po 3 minutách střídají 
v narážení, po třech hrách přestávka 
3 min.

6 6
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Průpravná 
hra 5

Téma: Zdokonalování finální přihrávky 
za obranu nabíhajícímu hráči ve hře 8 : 8.
Organizace: Hrací plocha mezi vápny je 
rozdělena na třetiny, z nichž středová je 
rozšířená na každé straně k autové čáře. 
Hra 6 : 6 probíhá vždy ve dvou souběžných 
třetinách, ve středové krajní třetině nesmí být 
útočící hráč bráněn. Při přechodu útočícího 
týmu do obrané třetiny soupeře platí pravidlo 
ofside, a pokud se útočícímu týmu podaří 
do této třetiny proniknout, nesmí být při 
zakončení bráněn.

7 7

Průpravná 
hra 6

Téma: Řešení defenzivy v početní nevýhodě 
6 : 9 s rychlým přechodem do útoku 9 : 6 
po zisku míče.
Organizace: Ve středu hřiště je vyznačena 
zóna na šířku středového kruhu, v které 
se nesmí bránit. 
Na každé polovině hrací plochy bránící 
družstvo 6 hráčů + 3 útočící hráči, kteří 
v průběhu hry zůstávají stále na stejné 
polovině. Čtvrté družstvo šesti hráčů zahajuje 
hru útokem ze středu hřiště na jednu z branek 
a využívá při tom ofenzivní trojici hráčů, 
vzniká útočná akce 9 : 6.
Po zakončení, nebo zisku míče bránícím 
týmem, přechází tento tým do útoku a snaží 
se dostat do středového “chráněného“ 
pásma, přes které pokračuje stejnou akcí 9:6 
na druhou branku.
Bránící tým, nebo tým, který míč ztratil, 
může bránit pouze na své polovině a mimo 
„chráněné“ středové pásmo. 

8 8
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Ondrej Singer, člen prezídia UFTS a zástupca predsedu 
redakčnej rady odborného časopisu „Futbalový tréning“

Medzinárodný 
kongres trénerov
Bochum, 24. 7. – 26. 7. 2017

Kongresu sa zúčastnilo množstvo špičkových 
trénerov z celého sveta a nielen ako predná-
šajúci, ale aj ako poslucháči a diskutujúci.  

Českú republiku zastupoval Dr. Zdeněk Sivek, člen 
prezídia UČFT, Viceprezident AEFCA (Aliancia 
európskych  zväzov futbalových trénerov) a zástup-
ca predsedu redakčnej rady odborného časopisu 
UČFT „Fotbal a trénink“. Slovensko zastupoval Dr. 
Ladislav Borbély, predseda UFTS, člen Exekutívy 
AEFCA, člen Redakčnej rady časopisu „Futbalo-
vý tréning“ a Mgr. Ondrej Singer, člen prezídia 
UFTS a zástupca šéfredaktora časopisu „Futbalový 
tréning“.

Deň pred zahájením kogresu zasadal Výkonný 
výbor (Exekutivkomitee) AEFCA ako významná 
nadnárodná organizácia zväzov futbalových tré-
nerov v Európe.

Počas celého kongresu trénerov prezentovalo 
niekoľko desiatok renomovaných organizácií a fi-
riem svoje najmodernajšie prístroje a pomôcky, ako 
aj najnovšiu literatúru a DVD pre ľahšie zvládnutie 
a skvalitnenie tréningov a anylýzy hry. 

Tak aj my sme využili túto jedinečnú príležitosť 
na predstavenie nášho najnovšieho diela „All about 
pressing in football“ v anglickom jazyku.

Každý ITK je charakterizovaný veľmi precíz-
nou organizáciou, vynikajúcimi a aktuálnymi pred-
náškami, na ktoré boli komplementárne naviazané 
aj praktické ukážky na štadióne a v športovej hale. 
Hlavná, veľmi aktuálna téma kongresu – „Účelná 
a cieľavedomá útočná hra ako kľúč k úspechu“ 
– dala impulz ku skvalitneniu tréningového procesu 
a motiváciu zefektívneniu útočnej hry. 

1.  deň kongresu,
pondelok, 24. 7. 2017

Hneď prvá prednáška šéfa vzdelávania tréne-
rov pri DFB (Nemecký futbalový zväz) Franka 

Už druhý krát po roku 2011 sa uskutočnil aj tento rok od 24. 7. do 
26. 7. 2017 v nemeckom meste Bochum Medzinárodný kongres trénerov 
(ITK), ktoré organizuje každoročne Zväz nemeckých futbalových trénerov 
(BDFL). Tentoraz to bol (až neuveriteľne) jubilejný 60. kongres, ktorý ponúkol 
1 200 trénerom z celého sveta príjemné a užitočné stretnutia s kolegami 
a dlhoročnými priateľmi, rozšírenie a prehĺbenie vedomosti a tiež predlženie 
trénerskej licencie.

Walter Gagg, prezident AEFCA s česko-slovenskou delegáciou (Sivek, Singer, Borbély)
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Wormutha a Stephana Noppa (Športová vysoká 
škola): „Vytváranie streleckých situácií a dosaho-
vanie gólov“ sa dostala  k podstate, k jadru útočnej 
fázy hry. V úvode rozobral fázy hry, spôsoby útoče-
nia (konter alebo postupný útok, ktorý využívame 
len v prípade, keď sa nemôže rýchly protiútok rea-
lizovať) a úseky útočnej fázy (otváranie hry, medzi-
hra, finalizácia útoku). Potom definoval a analyzoval 
osem faktorov, ktoré ovplyvňujú gólovú šancu: 
1. vzdialenosť od brány, 2. uhol, 3. možnosti obran-
cu, 4. stupeň tlaku na hráča s loptou, 5. indikátory 
pohybu, 6. kontrola lopty a hernej situácie, 7. herná 
situácia a 8. schopnosti hráča. Finalizácia útoku je 
závislá tiež od charakteru otvárania hry a medzihry. 
Naznačil tiež metodiku nácviku a zdokonaľovania 
zakončovania, ktorej základom je nachádzať rieše-
nia hernej situácie pod časopriestorovým tlakom 
a tlakom súpera. 

Frank Wormuth vo svojej prednáške rozobral aj 
základné spoločné menovatele riešení postupných 
útokov: 
1. prihrávky na hrot útoku alebo za obranu súpera, 
2. krídelná hra, 3. rýchla kombinačná hra na krátke 
prihrávky v „červenej zóne“ (priestor v strednej 
vertikále pred pokutovým územým), 4. získava-
nie odrazených lôpt a analyzoval tiež elementárné 
prvky, ktoré určujú kvalitu vytvárania streleckých 
situácií: narážačka, narážačka na tretieho, uvoľ-
ňovanie sa – výber miesta, uvoľňovanie priestoru, 
kolmé prihrávky a pomocné spätné prihrávky, sú-
boje, kvalita prihrávok, kontrola lopty, vybiehanie 
z tandému a spôsob vedenia lopty.

Zhrnutie zásad pre finalizáciu útočných akcií:
1. Rýchly protiútok má prednosť pred postupným 

útokom.
2. Najdôležitejšia zo všetkých faktorov je efektivi-

ta.
3. Nejde o to koľkokrát sa dostane mužstvo do 

útočnej zóny a do zakončenia, ale ide o to ako 
sa dostane do streleckých situácií a ako ich rieši.

4. Spôsob otvárania hry a medzihra zvyšuje prav-
depodobnosť úspechu finalizácie útočnej fázy.

5. Kontrola lopty (individuálna, skupinová a aj na 
úrovni mužstva) rozhoduje o kvalite zakončova-
nia.

6. V metodike má veľký význam detailizovaný 
koučing, v ktorom kladieme dôraz. Nielen na 
rýchlosť psychických činností, ale predovšetkým 
na rýchlosť kognitívnych procesov.

Po tejto prednáške následoval rozhovor 
s Matthiasom Sammerom (bývalý reprezentant 
Nemecka, bundesligový hráč a potom tréner, špor-
tový riaditeľ nemeckého futbalového zväzu a Bay-
ernu Mníchov) na tému „Moje faktory úspešného 
futbalu.“

Michael Kellmann z Bochumskej Univerzity 
rozobral „Psychické zdravie futbalových tréne-
rov“, v ktorej podrobne rozobral znaky zotavovania 
trénerov, druhy a spôsoby relaxácie a vzťahy medzi 
nárokmi trénerského povolania a regenerácie. Ana-
lyzoval ako vzniká burnout (vyhoření) a ako mu 
predchádzať, vplyv rôznych faktorov na psychické 
zdravie trénerov, prístupy a možnosti udržiavania 
psychickej výkonnosti trénera. 

„Stratégie trénera pre ovládanie, riadenie 
a usmerňovanie tímového ducha“ bola ďalšia 
zaujímavá prednáška Ralfa Lanwehra z Juhovest-
fálskej vysokej školy. Ako základ stratégie trénera 
uvádza:

1. formovanie a úprava vzájomných vzťahov s hráč-
mi, 2. usmerňovanie konkurenčného boja v kádri, 
3. transformačné vedenie vyplnené zaujímavým 
obsahom (pozn.: zdôrazňuje sa emocionálna strán-
ka vedenia ľudí. Ústredným pojmom sa stáva cha-
rizma, sila osobnosti trénera, ktorý dokáže strhnúť 
ostatných pre svoju víziu, na rozdiel od efektívne 
riadiaceho „manažéra“), 4. vytvorenie a podpora 
kooperačnej a komunikačnej kultúry s hráčmi. Tré-
ner svojim správaním (ohodnotenie hráča, dôvera, 
výmena informácií, spôsob komunikácie) a vzťahom 
môže podporiť integráciu hráča do mužstva (alebo 
naopak). Dôležité je tiež, aby tréner zbavil hráčov 

strachu z robenia chýb a sprostredkoval im nádej na 
úspech. Tréner si môže cieľavedome poznamenávať 
pozitívne reakcie a akcie každého hráča. Vytváraniu 
dobrej klímy prispieva, keď tréner sprostredkuje hrá-
čom jasnú a atraktívnu víziu. Kohéziu mužstva upev-
ňuje aj schopnosť trénera prijať nápady svojich hráčov 
a jeho vôľa iniciatívne sa zapojiť do ich aktivity. Aby 
sa vnútorná dynamika mužstva neoslabila, mal by 
tréner vedome a pravideľne revidovať svoje interakcie 
s hráčmi a v prípade potreby ich pružne prispôsobiť. 
Neposlednou schopnosťou trénera, ktorá rozhoduje 
o klíme v mužstve je empatia, teda mal by mať vlohy 
všímať si a poznať pocity a myšlienky hráčov.

Účastníci kongresu sa zaujímajú o nové technické vymoženosti a literatúru

Medzinárodná prezentácia knihy o pressingu v stánku Petra Schreinera, jedného z najproduktívnejších  
nemeckých vydavateľov literatúry a DVD

Frank Wormuth a Stephan Nopp počas prednášky o zakončovaní útočnej fázy
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2.  deň kongresu,
utorok, 25. 7. 2017

Thimo Wiewelhove (Univerzita Bochum): 
Progresívny atletický tréning ako prostriedok 
rozvoja a zdokonaľovania agility

Prednáška obsahovala nové aspekty zdokona-
ľovania agility: definíciu agility, testovanie agility 
a tréning agility.
Špecifikácia agility
aplikácia agility na požiadavky hry z hľadiska hlav-
nej témy ITK (zakončenie útočnej fázy hry a pre-
mieňanie šancí):
ü	reagovanie na herné situácie,
ü	pohybové reakcie v závislosti od správania 

sa súpera,
ü	brzdenie a zrýchlenie pohybu v spojení 

so zmenami smeru,
ü	kompatibilné kombinácie podnetov a reakcií, 
ü	inkompatibilné kombinácie podnetov a reakcií.
Prenos do praxe
1. Rozvíjanie a zdokonaľovanie fyzických 

komponentov výkonu.
2. Rozvíjanie a zdokonaľovanie kognitívnych 

komponentov výkonu.
3. Rozvíjanie a zdokonaľovanie „defenzívnej“ 

a „ofenzívnej“ agility.
Testovanie agility
Individualizácia agility na základe výsledkov 
diagnostiky.
Individualizácia agility v závislosti od herného 
postu a od požiadaviek v útočných činností.
Analýzy svalovej reakcie vo vzťahu k silovým 
reakciám na podložku (vertikálna a horizontálna 
sila) a pozícii tela.
Riadenie tréningového procesu na základe 
vizuálneho alebo kinestetického feedbacku. 
Usmerňovanie pozornosti na externé a na interné 
faktory.
Zdokonaľovanie a skvalitňovanie vnímania 
pomocou koučingu a videoklipov. 
Prostriedky rozvíjania agility pre postupné 
zvyšovanie nárokov pre začiatočníkov, 
pokročilých a profesionálov:

ü	zmeny smeru (rôzny uhol) šprintov,
ü	zmeny spôsobov behu,
ü	zmeny rýchlostí (šprinty so zmenou smeru 

spojené s brzdením, zastavovaním a následným 
štartom),

ü	reakčná rýchlosť,
ü	obratnosť s loptou a bez lopty,
ü	sila,
ü	výbušná (explozívna) sila,
ü	excentrická sila,
ü	reakčná sila,
ü	Agility Drills: vysoký počet zmien smeru, 

spôsobov, rýchlostí, reakcií pohybových štruktúr 
v rôznych, premenlivých situáciách (napr. Small 
Sided Games)

Periodizácia agility: tréning agility v štruktúre tré-
ningovej jednotky v prípravnom, hlavnom a pre-
chodnom období.
Zhrnutie, odporúčania pre prax:
1. Progresívny atletický a agility tréning obsahuje 

systematický a individualizovaný postup. 

2. Vytvorenie, nasadenie a správne využívanie tes-
tovacích baterií pre individuálny prístup. 

3. Individuálne a adresne zameraný tréningový 
proces.

4. Plánovaná periodizácia ako predpoklad pre ria-
denie systematického skvalitňovania výkonnosti.

5. Nasadenie adekvátnych metodických opatrení 
pre jednotlivcov so zameraním na zvyšovanie 
výkonu.

Prof. Dr. Elmar Wienecke (Saluto, Spoločnosť 
pre šport a zdravie): Zdravý – výkonný – kreatív-
ny. Praktické rady pre dosiahnutie vrcholových 
výkonov

Obsah a východzia pozícia prednášky:
ü	Inovácia cez techniku: „Hráč zo skla“ 
ü	Výsledky dlhodobého výskumu a jeho praktické 

využitie
ü	Aspekty mentálných a fyzických schopností 

potrebných pre výkon a „Myofasciálny systém“
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ü	Status Quo energetického hospodárenia – 
športovci, manažéri, pacienti

ü	Výsledky štúdií poukazujú na megatrend 
individualizácie  

ü	Praktické tipy
Inovácia cez techniku je dôležitá, pretože aj vďa-

ka rýchlemu pokroku techniky a jej využitiu v trénin-
govej a zápasovej praxi sa úroveň metodiky, kvalita 
tréningového procesu a tým aj úroveň hry rapídne 
zvýšila. Špeciálne kamery, ktoré vysielajú 200 sig-
nálov za sekundu a ktoré sú napojené na softvéry 
s analýzou dát, registrujú všetko. V súčasnosti sa 
využívajú nielen na analýzu zápasov (vlastného a aj 
súperovho mužstva), ale aj tréningov a nielen vo 
vrcholovom futbale, ale už aj u mládeže. Špeciálne 
funkčné vybavenie počítača umožňuje analyzovať 
a vyhodnotiť kvalitu a kvantitu každého (aj naj-
menšieho) pohybu, rýchlosť a zrýchlenie, aj zmeny 
smeru, časové aj objemové dáta. Samozrejme, že 
počítačové systémy majú svoje ohraničenie, ako 
sa hovorí „softvéry nestrieľajú góly“ a v analytic-
kých údajoch sa zatiaľ nemôžu znázorniť tvorivé 
schopnosti rozdielových hráčov. Aj v čase modernej 
techniky rozhoduje o úspechu práca trénera a spolu-
práca trénera s mužstvom.

Výsledky dlhodobého výskumu a jeho praktické 
využitie na presné zistenie mentálneho a fyzické-
ho zaťaženia, resp. preťaženia, výskyt zranení bez 
cudzieho vplyvu, reakcie metabolizmu v chrupke 
a v kostnom tkanive na preťaženie, časté kolísanie 
a znižovanie výkonnosti pred koncom sezóny, fakto-
ry, ktoré zabezpečujú vysokú mentálnu a fyzickú vý-
konnosť, pohotovosť na výkon, schopnosť regenerácie 
a uvoľnenia, úroveň spánku, rezistenciu voči stressu, 
rovnováhu medzi sympatikom a parasympatikom. 

Výsledky výskumu sú zaujímavé, pretože sa 
potvrdilo vyšetrením niekoľko desiatok tisíc vrcho-
lových a rekreačných športovcov, že garantom dob-
rej mentálnej a fyzickej výkonnosti je rovnováha 
hormonálnej regulácie štítnej žľazy (dosahuje 
len 17 % vrcholových športovcov). 

Okrem toho o aktuálnom stave organizmu 
a o výkone rozhoduje spolupráca mikrovýživných 
látok: vitamínov + minerálných látok + stopových 
prvkov. Látková výmena je tak silná, ako je silný 
najslabší článok tohto reťazca.

Výživa: denná potreba 600 až 800 g čerstvého 
ovocia a zeleniny
Rozumná výživa pre každého: Brainfood (pokrm 
pre mozog) viď 3x foto
Záver: Špičkoví športovci majú často pokles men-
tálnej a fyzickej výkonnosti a tiež časté zranenia, 
pretože nie sú biochemické poruchy včas rozpozna-
né, zistené a korigované. Človek ochorie nie preto, 
že nie sú lieky, ale preto, že nie sú biochemické 
poruchy včas rozpoznané, zistené a korigované.

Najlepšie zdravotné poistenie je optimálne za-
bezpečenie organizmu mikrovýživnými látkami. 

Alfa a omega dobrej výkonnosti je správna dia-
gnostika a vyhodnotenie individuálneho energetic-
kého metabolizmu a jeho optimalizácia.

Ďalšia prednáška Prof. Dr. Olivera Hönera 
(Univerzita Tübingen) sa zamerala na „Význam 
kognitívnych faktorov pre výkonnosť futbalistov“
ü	Evidencia psychlogických faktorov z pohľadu 

výskumu talentov.
ü	Kognitívne faktory výkonu:

Perspektívy z hľadiska psychológie športu
Vytváranie diagnostiky a tréningu
Zhrnutie

Pamäť/Skúsenosti

Senzorická
pamäť 

Selektívna 
pozornosť

Neorientovaná 
pozornosť

Zaostrená 
pozornosť

Základné 
návody na 
upevnenie

Rozhodnutie 
– výber jednej 

alternatívy

ü	Výhľad: Pilotný projekt akadémií DFB – 
Nemeckého futbalového zväzu „Vnímanie 
a rozhodovanie“

Psychomotorické faktory:
Technická zručnosť
Koordinačné schopnosti
Kognitívne faktory:
Rozhodovacia kompetencia
Perceptibilne-kognitívne zručnosti
Výkonné funkcie
Osobnostné faktory: 
Všeobecne vlastnosti osobnosti
Špeciálne dispozície a kompetencie
Faktory rozhodovacej kompetencie:

Rozhodovacia perspektíva = subjektívny výklad 
herných situácií
Špecifické futbalové vnemovo-poznávacie 
zručnosti = napr. anticipácia
Všeobecné kognitívne funkcie = kognitívna 
flexibilita, inhibícia
Rýchlosť rozhodovania:
Schopnosť na základe vizuálnych, myšlienkových, 
technických, taktických a kondičných možností, vy-
chádzajúc z špecifických situácií jednať čo možno 
najrýchlejšie a presne. 
Požiadavky na poznávacie procesy:
orientácia – výber – riadenie – timing
Špecifické futbalové skúsenosti ovplyvňujú prí-
jem informácií a rozhodovací proces (schéma 1).
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Exekutívne funkcie (EF)
Schopnosť kontrolovať svoje vlastné správanie 
s prihliadnutím na podmienky prostredia
Kontrolné a regulačné mechanizmy predného 
mozgu
Schopnosť, ktorá umožňuje psychické procesy ko-
ordinovať v zmysle nadriadených rozhodovacích 
cieľov a potlačiť nežiadúce reakcie a motivačné 
tendencie

Exekutívne funkcie (EF)
Trojfaktorový model
1)	Kongnitívna	flexibilita

nájsť riešenia,
rozhodovanie,
na nové situácie prispôsobiť,
zmeniť perspektívu atď.

2)	Pracovná	pamäť
určiť ciele,
plánovane jednať,
priebeh rozhodovania
reflektovať atď.

3)	Inhibícia
impulzy kontrolovať,
určiť priority,
ovládať a riadiť pozornosť atď.

Praktické tréningové opatrenia (modelovanie)
ü	Nasadenie kognitívnych požiadavok do 

situatívnych podnetov (komplexné herné 
a nácvičné formy – časovoprietorový tlak 
– tlak na presnosť prevedenia – parametre 
rozhodovania)

ü	Vytváranie typických situácií („vzorce“), 
v ktorých sú určené možné riešenia, aby tak 
hráči opakovaním získali praktické poznatky 

ü	Vytvárať situácie, aby hráči sami objavovali 
nové riešenia

ü	Nacvičovať efektívne strategické riešenia určitých 
herných situácií

Think tank projekty DFB akadémií:
ü	Pilotné projekty v spolupráci s univerzitami, pod-

nikateľmi a futbalovou praxou.
ü	Riešenia špecifických praktických problémov fut-

balu v naviazanosti na medzinárodné inštitúcie, 
interdisciplinárne projekty a inovačné metódy 
založené na súčinnosti viacerých oborov.

ü	Prevencia svalových zranení.
ü	Vnímanie a rozhodovanie.
ü	Exekutívne funkcie (EF): výskum mozgu a ne-

uropsychológických procesov na zameranie 
kontroly vlastného správania s prihliadnutím na 
podmienky a zmeny podmienok prostredia.

Xavi (bývalý hráč FC Barcelona):
Prvé, čo som sa v Barcelone naučil, bolo hrať so 
zdvihnutou hlavou. Tak vieš, kde je tvoj najbližší 
súper a ktoré sú tvoje najlepšie možnosti v pokračo-
vaní v hre. Vo svojej kariere som dostal nespočetne 
veľa užitočných poučení, ale hrať so zdvihnutou 
hlavou bol najdôležitejší a najužitočnejší návod na 
úspešnú hru.

3.  deň kongresu,
streda, 26. 7. 2017

začal rozhovorom s Horstom Hrubeschom, športo-
vým riaditeľom DFB a Hermannom Gerlandom, ria-
diteľom mládežníckeho centra FC Bayern Mníchov. 

Ralf Rangnick terajší športový riaditeľ a bývalý 
tréner RB Leipzig, jedného z najmladších muž-

stiev v Bundeslige, s ktorým postúpil z tretej ligy 
až do prvej Bundesligy, a v ktorej ako najväčšie 
prekvapenie skončili na druhom mieste, vo svojej 
prednáške „Výhody a nevýhody práce s mladými 
hráčmi“, hovoril o svojich skúsenostiach z každo-
dennej praxe.

Atletické hľadiská
ü	bezvýznamná (malá, nepatrná, nízka) história 

(anamnéza) zranení,
ü	menej chronických problémov s kompenzáciou 

komplexu menejcennosti („mindráku"), 
ideálne je zdravé sebavedomie spojené so 
sebakritickosťou a pokorou,

ü	lepšie, rýchlejšie, kvalitnejšie procesy 
regenerácie,

ü	pripravenosť pravideľne opakovať maximálne 
výkony,

ü	lepšia formovateľnosť, tvárnosť,
ü	vyšie riziko pretrénovania, hráči musia byť 

trénerom aktívne riadení, 
ü	telesný vývoj, rast, rozvoj ešte nie je dokončený.
Futbalovo-taktické hľadiská
ü	prázdny „disk“ – schopnosť a vôľa učiť sa, ľahká 

formovaťeľnosť, pripravenosť prijímať nové 
podnety a poznatky,

ü	hráči sa dajú ľahšie presvedčiť o správnosti 
hernej filozofie,

ü	vyššie nadšenie a vôľa prisvojiť si a presadiť 
nové taktické ôlohy,

ü	ľahšia a rýchlejšia korektúra chýb a vzorcov 
jednania,

ü	menej kritického myslenia a uvažovania 
o správnosti a význame taktických úloh 
a pripomienok,

ü	preťaženie z obsahu učenia komplexných 
taktických úloh,

ü	chýba stálosť a disciplína v presadzovaní 
tréningových a zápasových požiadaviek,

ü	menej skúsenostných zásob pôsobí v stresových 
situáciách ako brzdiaci element výkonu 
v zápase,

ü	neurčitá dĺžka trvania zvládnutia učebného 
procesu, 

ü	neurčitá dĺžka času dosiahnutia úspechu,
ü	neznámy spôsob zvládnutia odstraňovania 

chýb (tesná závislosť od typu hráča a jeho 
povahových vlastností). 

Príklady vývoja (trhovej hodnoty) 
toptalentov RB Leipzig

Emil Forsberg → 2014, 22r. / 700 tisíc €  
→ 2015, 23 r. / 22 mil. €
Naby Keita → 2014, 19 r. / 1 mil. €  
→ 2016, 21 r. / 11 mil. € → 2016/27 mil. €
Dayot Upamecano 2015, 16 r. / 800 tisíc € 
→ 2017, 18 r. / 5,0 mil. € → /7,5 mil. €
Timo Werner → 2016, 20 r./ 8 mil. €  
→ 2017, 21 r. / 25 mil. €
Diego Demme → 2013, 21 r. / 750 tis. €  
→ 2017, 25 r./ 7,5 mil. €
Oliver Burke → 2016, 19 r. /250 tis. €  
→ 2017, 20 r. / 7 mil. €
atď.

Psychologické hľadiská
Emocionálne
ü	emocionálna „nákaza“,
ü	frustrácia spôsobená trénerom,
ü	zvládnutie a zaobchádzanie s pocitmi,
ü	budovanie vzťahov a emocionálna viazanosť
Motivačné	
ü	ciele,
ü	záujmy,
ü	hodnoty,
ü	presvedčenia,
ü	výkonová motivácia,
ü	motív moci a dôležitosti
Sociálne
ü	sociálna inteligencia,
ü	ovplyvňovanie významnými osobami,
ü	normy,
ü	povinnosti,
ü	záväzky
Kognitívne
ü	koncentrácia,
ü	pozornosť,
ü	riešenie problémov,
ü	vnímanie,
ü	pamäť,
ü	jednanie,
ü	rozhodovanie.

Kompetencia = vrodený, prirodzený talent + 
nadobudnuté schopnosti x mentalita

Mladí supertalentovaní hráči nezaručujú úspech 
svojim veľkým talentom! Oveľa viac sa oplatí po-
znať, rozvíjať a využiť ich vekové špecifické zvlášt-
nosti a prednosti. Z trénerského hľadiska platí:

Use it or lose it!
Buď to využijete alebo to nechajte tak
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Petr Karoch, Jiří Janeček

Tréninková jednotka 
SK Slavia Praha 

pro kategorii U10
Oba trenéři uvádějí příklad 

tréninkové jednotky hrá-
čů do deseti let, tentokráte 

zaměřené na rozvoj základních her-
ních činností, resp. na vedení míče, 
obcházení soupeře a rozvoj reakční 
rychlosti. Příklad uvedené tréninko-

vé jednotky může jednak inspirovat 
ostatní trenéry, kteří se věnují výše 
uvedené žákovské kategorii nebo 
sloužit také jako částečné srovnávání 
s vlastními zkušenostmi, které sami 
o sobě s tréninkem této kategorie už 
mají nebo dále získávají.

V dnešním čísle našeho nového 
vydá ní přikládáme další příspěvek 
z tréninkové praxe mládeže, tento
kráte od trenérů z SK Slavia Praha.

Počet hráčů: 16+2
Záměr:  Rozvoj HČJ – vedení míče, obcházení 

soupeře, rozvoj reakční rychlosti

V rámci zahřátí rozdělíme tým o 18 dětech 
do trojic. Hraje se na neohraničeném prostoru. 

Aby hráč uprostřed opustil bago, musí míč 
získat, nikoli se ho pouze dotknout. Hra plynule 
pokračuje. S hráči pomocí otevřených otázek 
řešíme, jak velké hřiště vytváří. Jestli není moc 
velké či malé, zda má hráč uprostřed šanci 
míč získat. Hra slouží na zahřátí organismu. 
Hru necháme volně plynout přibližně 5 minut 
s lehkou pauzou na koučink.

11 Bago 2x1
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V rámci rozvičení po úvodním zahřátí využijeme 
nachystaných koridorů vytvořených z met. Pro 18 hráčů 
máme tři koridory. První hráč v koridoru má míč. Vymyslí 
dovednost s míčem, kterou několikrát předvede až po dosažení 
prostředního kloboučku. Hráč, který stojí v zástupu, si odskočí 
a zavolá o přihrávku. Dostává ji a opakuje dovednost po prvním 
hráči. Hráč, který odehrál míč, provádí dynamický strečink 
po třetí klobouček. Poté se vrací nazpět do zástupu. Technickou 
dovednost i druh dynamického strečinku vymýšlí vždy první 
hráč v zástupu. Pomocí otevřených otázek s hráči vždy řešíme, 
co mi pomůže, když chci přihrávku (odskočení, zavolání si, 
klamavý pohyb…). Cestou na zpět do zástupu můžeme využít 
cvičení na kloubní rozsah.

Soutěž dvou týmů. Ideální počet hráčů 6–10. Dva slalomy 
nachystané proti sobě. Uprostřed jsou dvě průběhové branky. 
Soutěž můžeme začít bez míče. Hráči daným způsobem 
proběhnou slalom směrem k sobě. Střihnou si. Vítěz běží 
do červené branky, poražený do žluté. Ten kdo brankou 
proběhne jako první má bod pro svůj tým. 

Hráči si hru startují sami v ten moment, kdy jsou oba 
připraveni. Doporučuji určit nějaký nenáročný trest za prohru. 
Například točení se kolem své osy, koordinační prvek – 
blbouni….

Varianty
ß Místo slalomu stanovíme gymnastický prvek
ß Hráčům dáme míč, můžeme stanovit způsob projetí 

slalomu, část nohy, kterou vedeme míč….
ß Doporučuji po čase měnit branky, kam hráči mají běhat. 
ß Hru můžeme urychlit určením, kam mají hráči běžet při 

remíze.

Hráči jsou rozděleni do dvou týmů. Vždy vyráží jeden hráč 
ze svého týmu. Nejprve běží hráč číslo jedna s rozlišovákem 
své barvy v ruce. Položí je dle svého uvážení na připravené 
pole o 16 políčkách. Po položení rozlišováku běží dál do svého 
zástupu na druhé straně. V ten moment vyráží hráč č. 2 z jeho 
týmu. Až jsou položeny všechny rozlišováky pokračují hráči 
v překládání rozlišováků tak, aby složili čtyři do jedné řady. 
Vyhrává ten tým, kterému se to povede jako prvnímu. Hráče 
podněcujeme otevřenými otázkami, co jim může pomoci 
k vítězství (rychlost řešení - přemýšlení, komunikace – 
rady…). Hrát tuto hru můžeme bez i s míčem u nohy. Pokud 
máme dva druhy míčů, můžeme použít míče místo rozlišováků.

1

2

3

4

4/7TJ

4

1/7TJ

1

1 23
4

1

2

3

4

2/7TJ

2

2

3

4

2

3

4

Dynamický strečink

Stříhaná

Piškvorky
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Hráči stojí v zástupu, ideálně po dvou proti soupeři (kužel, 
trenér). Později mohou chodit hráči proti sobě (bez kuželů) 
oba s míčem. Při nácviku určitého druhu obcházení soupeře 
stanovíme kritické momenty. Každou kličku několikrát 
ukážeme nejdříve plynule, potom pomalu a v ideálním 
provedení. Při prvních nácvicích dbáme na techniku, nikoli 
rychlost. Při dalších opakováních můžeme přidávat další 
detaily (klamavý pohyb, rychlost provedení, snížené těžiště, 
krytí míče, zrychlení po kličce…). Detaily probíráme s hráči 
pomocí otevřených otázek – co mi pomůže při obcházení, 
abych byl úspěšný… Startování necháme opět na hráčích 
samotných. Kličky mohou hráči vymýšlet i sami.

Hráči jsou ve dvou zástupech, čelem proti brance, do které 
budou střílet. Modrý hráč navádí míč směrem k brance a střílí. 
V ten moment vyráží červený hráč na druhou branku a snaží se 
dát gól. Když modrý hráč vystřelil, hned jde bránit červenému 
hráči, aby dal gól. Takto se hráči pořád střídají  - útok x obrana. 
Hrát můžeme do určitého počtu gólů nebo na čas.

Pomocí koučinku můžeme řešit provedení HČJ – vedení 
míče (krytí míče), střelbu, dále můžeme řešit rychlost přepnutí 
z útoku do obrany.

Máme 2 týmy, které stojí v zástupu vedle své brány. Trenér 
určí tým jedna a tým dva. Trenér vždy řekne například 2:1, 2:4. 
První číslo je tým jedna, druhé číslo je tým dva. Do hry vyráží 
tedy daný počet hráčů. Trenér přihrává míč týmu dle svého 
uvážení. Do přečíslení, pod číslem, do souboje. Brankáři mají 
v brankách míče. Hra končí po vstřelení branky. Při zahrání 
míče do autu, vezme brankář míč a rozehrává ho na své hráče. 
Apelujeme na rychlost řešení situace, komunikaci.
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Rozvoj HČJ: 
obcházení soupeře 
pomocí drillu

1 x 1 se střelbou

Hra na dvě brány 
na různá přečíslení, 
pod číslem
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PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D.,
kondiční trenér reprezentace U19 a FC Baník Ostrava

ME Gruzie U19
formy kompenzací, 
regenerace 
a systém přípravy

Díl I.

Tento článek by měl být náhledem do přípravy 
na tento závěrečný turnaj. Měl by dát ucelený 
pohled na jeho formy a metody stanovené 

regenerace, a řízené kompenzace hráčů v extrém-
ních klimatických podmínkách, ve kterých se ME 
konalo. Extrémními podmínkami máme na mysli 
časový posun i vysoké teploty, ve kterých se jed-
notlivé zápasy hrály. Hlavním účelem tohoto článku 
je změna postoje k regeneraci, kompenzaci hráče, 
jeho iniciaci (aktivaci) před tréninkovou jednotkou 
a celkovém řízení tréninkového procesu v průběhu 
EURA U19.

Příprava na EURO U19, 
Gruzie, Tbilisi 2017
1.	turnaj	Francie,	Toulon
2.	soustředění	před	ME	(ČR)	25.	–	28.	6.	2017,	
29.	6.	2017	–	transfer	do	Tbilisi

3.	ME,	Gruzie	30.	6.	2017	–	1.	7.	2017	(tréninkové	
dny),	2.	7.	2017	(1.	zápasový	den)

1.
Turnaj ve Francii byl zvolen jako nejhodnější 

alternativa k zjištění aktuální formy jednotlivých 
hráčů. Dále tento turnaj plně simulovat klimatické 
podmínky, které měly panovat v Gruzii. V nepo-
slední řadě tato forma přípravy měla splňovat pod-
mínky náročnosti /intenzita zatížení během turnaje 
a zápasů/ ve vztahu k soupeřům a k jejich ročníkové 
diferenciaci. 

V průběhu tohoto turnaje proběhla aktuální 
diagnostika hráčů. Složena byla takto:
a)	s	fyzioterapeutického	posouzení	pohybového	
aparátu

b)	s	pohybového	posouzení	aktuální	funkčnosti	
hráčů	v	jednotlivých	pohybových	vzorech	(FMS)

c)	určením	aktuální	formy	výkonnosti	hráčů	
(individuálně)	pomocí	GPS	systému	v	průběhu	
zápasu

Na základě získaných aktuálních informací 
byl jednotlivým hráčům stanoven tréninkový 
program, který měl za cíl (v rámci časových 
možností) pomoct optimalizovat úroveň jejich 
připravenosti na hlavní vrchol, tedy ME v Gruzii 
2017. Tréninkový program se skládal s fyziotera-
peutických doporučení popř. pravidelné možnosti 
návštěvy fyzioterapeuta FAČR. Dále tréninkový 
program obsahoval soubor cvičení podporujících 
stabilitu, resp. mobilitu jednotlivých tělesných 
segmentů na základě získaných informací daného 
vyšetření. Tréninkový program dále obsahoval in-
dividuální běžecké programy, opět dle aktuálního 
zjištění. Většinou se jednalo o složku rychlostní 
vytrvalosti. 

Problémem, na který jsme narazili, byl rozdílný 
stupeň vytíženosti jednotlivých hráčů v klubech, 
jejich diferencovaný nástup do přípravy, léto 2017. 
Toto bylo považováno za nejdůležitější. Tato sku-
tečnost se řešila individuálně s jednotlivými kluby.

2. 
Úvodní příprava na Euro začala v ČR soustře-

děním v zázemí hotelu Botanika. Hlavním cílem 
soustředění byla složka herního zatížení ve vzta-
hu k získání optimální formy, a nejúčinnější míry 
superkompenzace k prvnímu utkání na ME a to 
2.7.2017. První utkání bylo bráno jako zcela stě-
žejní a nejdůležitější. Proto veškeré složky jako /
intenzifikace tréninkových jednotek, formy rege-
nerace, silové složky tréninkového procesu, suple-
mentace, strava/ byla směřována k tomuto zápasu. 
Hráči byli vystaveni intenzivnímu zatížení ve vzta-
hu k hodinové periodizaci směřující k zápasu. Již 
zde byly zařazeny procedury regenerace spadající 
do pasivní regenerace jako je masáž, sauna, stude-
ná resp. tepelná stimulace /podle požadavků hráčů 
a okolnosti implementace/. Zároveň bylo vsazeno 
na aktivní formy regenerace jako je vysoká míra 
kompenzačních cvičení, rozlišné formy protahování 
a fyziologicky nejúčinnější formy regenerace. Re-
generujeme pomocí silových a běžeckých vstupů. 
Dále bychom chtěli upozornit, že jsme kladli důraz 
na aktivní přípravu před tréninkovou jednotku. Tato 
iniciace organizmu již plně navazovala na závěreč-
nou část, popř. následné formy regenerace. 

Využívali jsme:
Elektrostimulace

Metoda využívající účinků nizkofrekvečních 
proudových impulsů, stejnoměrného proudu. Sys-

ME v Gruzii bylo vrcholem dvouletého cyklu přípravy a kvalifikací daného 
ročníku v kategorii U19. Je to bezesporu vrchol mládežnického fotbalu. 
Reprezentačnímu týmu U19 pod vedením trenéra Suchopárka se podařilo 
po 6-ti letech postoupit na tento závěrečný turnaj, který se konal v gruzínském 
hlavním městě Tbilisi od 2. 7. 2017 do 16. 7. 2017.
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tém dráždění nervových zakončení (buněk) subjek-
tivní intenzitou, aplikace proudů či impulsů. Anal-
getický účinek, zvýšení prokrvení, snížení míry 
možnosti vzniku zánětu.

Magnetoterapie
Metoda využívající magnetické složky elektro-

magnetického pole. Využívalo se složek statické, 
střídavé i pulzní. Elektromagnetická indukce byla 
individuálně aplikována fyzioterapeutem.

Masáže
Formy masáže, již z mnoha vědeckých studií 

vykazují minimální míru potlačení únavy, fyzi-
ologického „vyčištění“ organizmu, i přesto mají 
nezastupitelnou roli. V případě, že hráč po absol-
vování masáže, konstatuje skutečnost, že mnohem 
lépe spí a jeho kvalita spánku je vyšší, tím pádem 
má opravdu nezastupitelnou roli v celkovém systé-
mu regenerací popř. kompenzací. Formy masáží, 
uplatnění jejich metod, ve vztahu k typu zátěže je 
na samostatný odborný článek.

Kompenzační cvičeni
Pohybová aktivita (vhodně cílená, ve vztahu 

k zátěži), představuje nejúčinnější metodu odstra-
nění fyziologické únavy po intenzivní tréninkové 
jednotce, popřípadě po fotbalovém zápase. Volba 
kompenzačních cvičení musí být, vždy tedy v sou-
ladu následujícího cíle. To je příprava na další tré-
ninkový proces, popřípadě již další fotbalový zá-
pas. Standardně se může kompenzační cvičení dělit 
podle již zavedených mechanismů na uvolňovací, 

protahovací, posilovací. Jejich forma zařazení, vý-
běr jednotlivých cvičení, cílených na dané svalové 
struktury, které se nejvíce podílejí na samotném 
fotbalovém pohybu je alchymie. Alchymie v kom-
binaci s volbou dalších fyzikálních prostředků. 

Metody kompenzačních cvičení, 
které jsme realizovali:

Funkční forma silových vstupů, metoda PIR, 
metoda aktivního balistického protažení. Dále jsme 
ve velké míře zařazovali aktivní před tréninkovou 
resp. před zápasovou iniciaci. Tímto máme na mysli 
dynamický silový vstup, stimulaci trigger pointů, 
metody facilitačního posilování. 

Do regenerace, popřípadě aktivizace a následné 
zvýšené formy regenerace, byla zařazována aktivní 
pohybová cvičení zvyšující mobilitu jednotlivých tě-
lesných segmentů. Byl kladen důraz na propojení sta-
bility a mobility ve vztahu k základním pohybovým 
vzorům, které se v pohybu hráče pravidelně opakují. 

Jednotlivé formy a metody kompenzací vychází 
z absolutní znalosti herního nároku, nároku na běh, 
nároku na běh s míčem, vedení míče atd. Dále klade 
důraz na maximální fyzickou připravenost ve všech 
složkách pohybových schopností. Fotbal klade dů-
raz na dolní končetiny, což musíme mít na vědomí 
při tvorbě kompenzačních programů. Největší důraz 
je především kladen na střídání činnosti extenzo-
rů a flexorů pletence dolní končetiny. Klade důraz 
na odraz, kde se především zapojují lýtkové svaly 
(musculus triceps surea), dále při přenosu těžiště 
extenzory kolenního kloubu (musculus quadriceps 

femoris), celkově se činnosti zapojují svaly pletence 
dolní končetiny - kyčle (musculus glutus maximus). 
Následnou činností je kop do míče. Základním zna-
kem extenze v kolenním kloubu a flexi kyčelního 
kloubu (musculus rectus femoris, musculus illiop-
soas, musculus tensor fascie latea), dochází taktéž 
ke kontrakci břišních svalů a svalu zad. Velká část 
činnost je metabolizována anaerobních energetic-
kým systémem. Činnosti, které mají krátký interval 
zatížení, maximální intenzitou. Kalkulujeme i s re-
syntézou ATP a CP. Součástí výkonu je AE připra-
venost, která nám vytváří komfort pro souvislou 
činnost. Toto jsou jen opravdu základní informace 
funkční anatomie a zátěžové fyziologie a s informa-
cemi, které nám podává musíme počítat při aktivní 
přípravě na tréninkovou jednotku resp. zápas.

Na tyto hodnoty nahlížíme i při tvorbě systému 
regenerace a volbě kompenzací při jejich kumula-
tivním charakteru, jako se při tak náročném turnaji 
jako je ME děje.

V tabulce prezentujeme systém stanovených re-
generačních, respektive kompenzačních vstupů při 
ME v Gruzii U19, 2017. Kompenzaci je věnována 
značná část denního rytmu reprezentanta. V souladu 
se zvoleným systémem regenerace byl i program 
suplementace a tvorby stravovacího režimu. 

V dalším článku Vás seznámíme konkrétně 
s jednotlivými cvičeními, které byli součástí kom-
penzačních programů, systémem silových vstupů, 
cíleným systémem svalové facilitace jako formě 
iniciace svalových skupin před tréninkovou jednot-
kou popřípadě zápasem.

30. 6.2017 10,30 hod 
Řízená kompenzace

17,30 hod 
Tréninková jednotka

21,00 hod 
Řízená regenerace

1.7.2017 10,00 hod 
Řízená kompenzace

17,30 hod 
Tréninková jednotka -

2.7.2017 (zápas) 10,30 hod 
Řízená iniciace

17,30 hod 
Zápas ČR x Švédsko

19,30 hod 
Časná regenerace

3.7.2017 10,30 hod 
Tréninková jednotka regenerace

17,00 hod 
Individuální tréninková jednotka

19,30 hod 
Řízená regenerace

4.7.2017 10,00 hod 
Řízená iniciace

19,00 hod 
Tréninková jednotka -

5.7.2017 (zápas) 10,30 hod 
Řízená iniciace

20,00 hod 
zápas ČR x Portugalsko

22,00 hod 
Časná regenerace

6.7.2017 11,00 hod 
Tréninková jednotka regenerace

17,00 hod 
Řízená regenerace -

7.7.2017 10,30 hod 
Řízená iniciace

19,00 hod 
Tréninková jednotka -

8.7.2017 (zápas) 10,30 hod 
Řízená iniciace

20,00 hod 
zápas ČR x Gruzie

22,00 hod 
Časná regenerace

9.7.2017 11,00 hod 
Tréninková jednotka regenerace

17,00 hod 
Mentální regenerace -

10.7.2017 10,30 hod 
Tréninková jednotka

17,00 hod 
Řízená regenerace -

11.7.2017 10,30 hod 
Řízená iniciace

19,30 hod 
Tréninková jednotka

12.7.2017 10,30 hod 
Řízená iniciace

20,00 hod 
Zápas semifinále ČR x Anglie -

13.7.2017 Konec ME Gruzie 3. místo

Systém stanovení tréninkové a zápasové vytíženosti přímo na ME v Gruzii
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Zprávy z AEFCA
Letošní druhé zasedání Výkonné-

ho výboru AEFCA se uskuteč-
nilo v předvečer Mezinárodní 

konference trenérů organizované ně-
meckým spolkem fotbalových trenérů 
v Bochumi.

Ve dnech 22.–23. 7. se výše uvede-
né zasedání exekutivy AEFC zabýva-
lo zejména třemi hlavními body pro-
gramu, a to 38. AEFCA Sympoziem, 
zhodnocením 1. AEFCA Sympozia 
o problematice legislativy trenérské 
oblasti a v neposlední řadě představilo 
také první reálný návrh na utvoření 
celosvětové trenérské organizace.

Letošní 38. AEFCA Sympozium 
se uskuteční ve dnech 17. – 20.09. 
v srbském Bělehradě. Program bude 
sledovat zejména prezentaci balkán-
ského fotbalu, resp. podílu trenér-
ských organizací tohoto evropského 
regionu na rozvoji fotbalu a současné 
úrovně trenérské práce nejen srbského 
fotbalu, ale bude snaha demonstrovat 
podíl dalších zemí (Chorvatsko, Bos-
na-Hercegovina, Slovinsko, Černá 
Hora, Albánie).

V tomto smyslu se připravuje i vy-
stoupení zahraničních trenérů, kteří 
v těchto zemích v současnosti pracu-
jí při rozvoji zdejšího fotbalu. Jako 
obvykle půjde o špičkovou událost 
v činnosti AEFCA v tomto roce, což 
vyžaduje jako vždy precizní přípravu, 
aby výsledek odpovídal současnému 

postavení AEFCA v kontextu evrop-
ského fotbalu.

Kontrolní zpráva, kterou domácí 
organizátoři na tomto zasedání před-
stavili, dává záruku, že půjde jako 
v  jiných letech o vysokou programo-
vou  úroveň nejen z hlediska teoretic-
kých poznatků, ale také o praktický 
přínos do trenérské praxe.

Výkonný výbor AEFCA se vrá-
til k ojedinělé akci, kterou připravil 
ve spolupráci s Portugalskou trenér-
skou organizací, a to k 1. AEFCA 
Sympoziu věnovanému otázkám le-
gislativy, která je nezbytná pro čin-
nost všech trenérských organizací 
v Evropě (zprávu o této mezinárodní 
akci jsme přinesli v minulém čísle 
našeho časopisu).

Po podrobném zhodnocení vede-
ní AEFCA přijalo řadu návrhů, které 
chce postupně projednávat s vedením 
FIFA, UEFA a případně fotbalový-
mi svazy těch zemí, jejichž trenér-
ské organizace jsou členy AEFCA. 
V každém případě šlo o první pokus 
v evropském fotbalu vůbec, jež se za-
býval specifickou legislativou, která 
trenérskou činnosti v Evropě ovliv-
ňuje. AEFCA po reakci výše uvede-
ných  nejvyšších institucí evropského 
a světového fotbalu  pak rozhodne, 
zda a jak bude v tomto směru rozví-
jet svoji naznačenou iniciativu i v bu-
doucnosti.

Velká pozornost byla zaměřena 
na další programový bod, a to na za-
ložení Světové aliance fotbalových 
trenérských organizací (WAFCA).

Vedení AEFCA se poprvé sezná-
milo s pilotním návrhem na založení 
této organizace, zejména na strategii 
tohoto návrhu, přijalo první ideová 
východiska (rozvíjet, konsolidovat, 
utvářet a usměrňovat rozvoj trenérské 
činnosti na celém světě), prohlubo-
vat trenérskou odbornost ve vztahu 
k aktuálním vývojovým tendencím, 
které ovlivňují výkonnostní kapaci-
tu současného fotbalu, rovnoměrně 
věnovat pozornost z tohoto pohledu 
nejen profesionálnímu, ale také ama-
térskému fotbalu, rozvíjet spolupráci 
na tomto projektu s FIFA a se všemi 
střešními fotbalovými institucemi 
ve všech kontinentech.

Důležitým diskuzním momentem 
byl i navržený status, návrh na slo-
žení Prezidia WAFCA: sedm členů, 
jeden prezident, voleni na čtyři roky, 
postavení generálního sekretáře, ná-
vrh prvního sídelního místa (Frank-
furt v Německu nebo některé místo 
ve Španělsku či Portugalsku), počítá 
se také s tím, že se do činnosti pře-
nesou další zkušenosti z mnohaleté 
činnosti AEFCA, např. pořádání svě-
tových odborných sympozií, řešila se 
i předběžná otázka finančního a spon-
zorského zabezpečení atd.

Z bohaté produkce německé 
nabídky jak v oblasti odborné 
literatury tak i z bohatého 

zdroje DVD provenience jsme dnes 
pro trenéry našeho časopisu vybrali 
velmi zajímavé a podnětné vydání 
DVD, které je zaměřeno na rozvoj 
individuální techniky, resp. driblinku 
ve spojení s technickými fintami 
(Kreativ Fussball spielen).

Takřka padesát minut projekce 
nabízí celou řadu cvičení, z kterých 
si trenér jak mládežnického, tak 
i dospělého fotbalu může vybrat 
pro svoji tréninkovou činnost řadu 
zajímavých a podnětných příkladů, 
které mohou pomoci zdokonalovat 
individuální techniku svěřených hráčů.

Cenné na tomto DVD titulu je 
skutečnost, že manipulace s míčem je 
propojována s technickými fintami, 
čímž takto pojatá technika dostává 
vyšší, kvalitativnější podobu.

Autor Peter Schreiner nabízí ze 
své bohaté kolekce další důkaz toho, 
jak němečtí trenéři nejen přemýšlejí 
o své  práci v tréninkovém procesu, 
ale jak také sledují vývojové tendence 
v současném světovém fotbalu a rychle 
je přenášejí do vlastní praxe.

Pro ty, kteří neumí německy, není 
užití tohoto DVD žádný problém, 
neboť praktické ukázky jsou více než 
srozumitelné a jasné.

Zdeněk Sivek 

Peter Schreiner 

Kreativ Fussball spielen

DVD stojí necelých 2O Euro a dostanete ho při objednání na mailové adrese: shop.ifj96.de/de/dvd-kreativ-fussball-spielen

Celý projednávaný návrh bude 
předložen k diskuzi dalším případ-
ným zájemcům z celého světa, kteří 
mají záměr do této budoucí trenérské 
celosvětové organizace vstoupit.

Bylo konstatováno, že celý 
projekt je teprve ve své přípravné 
fázi a jeho případná implementace 
do světového fotbalu si vyžádá svůj 
čas a hodně dalšího úsilí k jeho napl-
nění. Co je však nejdůležitější je to, 
že tato idea vznikla, je o její naplně-
ní zájem a až další vývoj ukáže, zda 
je současný světový fotbal ve svém 
komplexu připraven tuto ideu při-
jmout a akceptovat.

Další program AEFCA v Bochumi 
už byl potom věnován jen některým 
provozním a technickým otázkám.

Další zasedání Výkonného výboru 
AEFCA se uskuteční v průběhu výše 
uvedeného sympozia v Bělehradě 
v záři t. r.

Zdeněk Sivek
AEFCA Viceprezident
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INFORMACE Z ASOCIACE ZHOTOVITELŮ

Dne 30. 11. 2016 Valná hro-
mada Asociace zhotovitelů 
schválila nové STANOVY 

a současně tak dala zelenou transfor-
maci občanského sdružení na zapsaný 
spolek. 

Na další 5 leté období bylo rovněž 
zvoleno vedení Asociace, včele s pre-
zidentem Milanem Vopičkou. 

Asociace se stala oficiálním 
partnerem jubilejního 20. ročníku 
Zimní Tipsport Ligy, který se usku-
tečnil již po dvacáté v lednu 2017. 
Všechna utkání byla sehrána výhrad-
ně na hřištích s umělými trávníky 
3. generace. 

V rámci České republiky se čle-
nové naší Asociace výrazně podílejí 
na velmi potřebných kompletních 
výměnách umělých trávníků staré-
ho typu, které svému účelu po více 
něž deseti i více letech dosloužily, 
za nový umělý monofilní trávník 
s paměťovým vláknem. 

Podařilo se vyměnit 
již tato hřiště:
ß Sigma Olomouc
ß TC Dynamo České Budějovice
ß Synot Staré Město
ß Ostrava – Vítkovice
ß FK Jablonec
ß FK Příbram
ß FK Kolín
ß SK Slavia Praha
ß Slovan Liberec
ß Viktoria Plzeň
ß FK Čáslav
ß Vysočina Jihlava

ß TC Sparta Praha
ß Aritma Praha
ß Junior Děčín
ß Slavoj Vyšehrad
ß FK Mladá Boleslav
ß ZŠ Plzeň
ß TJ Kyje
ß ČSK Uherský Brod
ß SK Motorlet Praha
ß FK Ústí n/Labem
ß SA Písek
ß FK Baník Sokolov
ß SK Hanácká Slavia Kroměříž
ß Město Boskovice
ß SAR Pražačka
ß FK Admira Praha
ß FK Luhačovice
ß SC Radotín
ß Hradec Králové
ß FC Hlučín
ß FC Zlín
ß Junior Pardubice
ß FK Dukla Praha
ß TJ Jiskra Mšeno
ß FC Slovan Havlíčkův Brod
ß SK Benešov
ß SK Čechie Uhříněves
ß FC Spartak Rychnov
ß SC Xaverov Horní Počernice
ß FK Pelhřimov
ß JUNIOR Praha
Stav k 30. 9. 2017.

Výkonný výbor AEFCA 
v Manchesteru

V únoru 2017 jsme docílili při 
jednání našeho nejvyššího exekutiv-
ního výboru ESTO (European Syn-
thetic Turf Organisation) – konáno 

v anglickém Manchesteru, v hotelu 
přímo proti legendárnímu stadionu 
Old Trafford, vynikajícího diploma-
tického úspěchu, a to, že v roce kdy 
ESTO i naše Asociace zhotovitelů 
oslaví 10 let od svého založení, se 
uskuteční Kongres ESTO v Praze! 
(Naše Asociace je nejen kolektivním 
členem ESTO, ale i každý z deseti 
našich členů je i přidruženým členem 
ESTO). 

KONGRES ESTO…
… se uskuteční ve dnech 28. a 29. 

listopadu 2017 v IRIS HOTELU 
EDEN, který je součástí slavistic-
kého fotbalového stadionu. V rám-
ci programu Kongresu jsme dostali 
mimořádnou příležitost prezentovat 
i české zkušenosti z oblasti fotbalo-
vých trávníku s UT3G.

Český program
1) O Asociaci a o vítězném projektu 

v soutěži ESTO za rok 2015 DĚ-
DINA (Sport- Technik Bohemia) 
bude referovat prezident Asociace 
Milan Vopička. 

2) O současném stavu umělých fot-
balových trávníků v ČR a perspek-
tivě jejich vývoje bude referovat 
generální sekretář Asociace Jiří 
Křenek. 

3) O údržbě umělých trávníků v ČR 
(systém a implementace) bude re-
ferovat Michal Vokáč – ENVOS. 

4) Dále budou představeny zajímavé 
aktuální realizace českých firem 
v ČR i na Slovensku. 

5) O významu umělých trávníků pro 
rozvoj fotbalu v ČR promluví 
Ing. Verner Lička prezident Unie 
Českých Fotbalových Trenérů 
(UČFT). 

V připraveném programu budou 
mimo jiné představeny i zásadní pro-
jekty FIFA a UEFA. 

Z této oblasti bude bonusem 
i předvedení ukázek údržby na spor-
tovním reálu Dědina, které se usku-
teční již 28. 11. de facto na zahájení 
celé akce. 

Jiří Křenek
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Ve dnech 28. a 29. listopadu se do Prahy sjedou 
největší odbornící na fotbalové umělé trávníky z celé 
Evropy. Budou přítomni nejen výrobci těchto trávníků, 
ale i renomované laboratoře, výrobci údržbových 
strojů, zástupci univerzit, architekti a v neposlední řadě 
i stavitelé těchto hřišť.

www.casopis-fotbalatrenink.cz


Pečujeme 
o kvalitu

Projekce

Výstavba

Údržba

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

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

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

Londýnská 329/25, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

mobil: 602 122 020
www.asociaceut3g.cz

IČ: 22690409

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

Profesní organizace:
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