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Asociace, jako Profesní organizace, 
sdružuje sedm odborných českých firem 
z oblasti sportovních staveb, které 
úspěšně staví a dodávají fotbalová hřiště 
s umělými trávníky „na klíč“ v celé ČR. 
Špičkové fotbalové umělé trávníky 
3. generace zajišťují potřebný rozvoj 
fotbalu v celé České republice, na 
kterém úzce spolupracujeme s FAČR. 
Na mezinárodním fóru je asociace 
přidružena a přímo spolupracuje 
s důležitým evropským sdružením ESTC 
(European Synthetic Turf Council) 
se sídlem v Bruselu.

Asociace stavitelů  
fotbalových hřišť s umělými 
trávníky při ESTC, z.s.

Profesní organizace:

Hřiště od nás na klíč bez starostí

Na spolupráci s vámi se těší za  
Asociaci stavitelů fotbalových hřišť 
s umělými trávníky při ESTC, z.s. 
členové řídícího výboru Michal Vokáč Jaroslav Bubla Jiří Křenek

Grader při finální úpravě hřiště 
před položením vlastního UT3G

Asociace stavitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky při ESTC, z.s.
Londýnská 329/25, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, www.asociaceut3g.cz
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snímky nA TITULní sTRAnĚ
představují úspěšného trenéra repre ČR „A“ Jaroslava Šilhavého a dokladují intenzitu i náročnost hry 
národního týmu. Tato vedla k výbornému výkonu a rovněž úspěšnému výsledku v utkání s jedním 
z nejúspěšních týmů Evropy posledního období. Foto: Jan Tauber

v minulém čísle jsme informovali o přípravě mezi
národního workshopu k ýznamnému výročí založe
ní Unie českých fotbalových trenérů, jejíž součástí 
je i náš časopis Fotbal a Trénink, který taktéž patří 
k samému začátku založení naší organizace před 
dvaceti pěti lety.

Je potřebné v této souvislosti znovu pozna
menat, že Unie i časopis patřily k ideovému odka
zu dr. Václava Jíry, prezidenta Československé fot
balové asociace a viceprezidenta UEFA, který byl 
naplňován hned od začátku založení V. Ježkem, 
Z. Sivkem, D. Uhrinem st., J. Křenkem a dalšími, 
kteří jako první pochopili význam obou institucí 
pro další rozvoj trenérského řemesla v našem fot
bale. Unie i časopis vždy patřily mezi ty, co šly 
s historií českého fotbalu nerozlučně ruku v ruce.

A ještě jedno je třeba připomenout, a to, že 
od samého počátku se časopis nikdy nestavěl do po
zice základního vzdělávacího instrumentu trenérů, 
nikdy nesuploval oficiální vzdělávací kurzy fotba
lového svazu, ale vždy považoval své poslání spíše 
v přínosu přinášet další, doplňující informace, které 
oficiální vzdělávací systém obohacovaly.

Tato linie je sledována i dnes a bude to platit 
i do budoucna.

V tomto smyslu se vracíme k oficiálním oslavám 
založení naší Unie, které vyvrcholily na mezinárod
ním workshopu, který se konal dne 23. září v Praze 
za účasti zahraničních i domácích hostů a expertů. 
Bylo symbolické, že v úvodu vystoupili dva před
ní představitelé našeho fotbalu, předseda FAČR 
ing. Malík a prezident naší Unie ing. Lička, kteří 
svým úvodním vystoupením jako by dokladovali 
vzájemnou, bezproblémovou spolupráci po dobu 
celých dvaceti pěti let.

K této symbolice se řadí i veřejné ocenění naše
ho časopisu Fotbal a Trénik prvním reprezentantem 
našeho fotbalu, který zdůraznil nejen dlouhodobý 
přínos našeho časopisu českému fotbalu, ale i po
třebu v této činnosti pokračovat i nadále.

Z celého jeho vystoupení jsme cítili nejen velké 
povzbuzení pro naši práci, ale zjevnou přízeň a úsilí 
o další podporu celé naší Unie, což je pro naši bu
doucnost více než povzbudivé.

Vlastní program se pak rozvíjel dle připrave
ného scénaře – vystoupení zahraničních expertů 
M. Vossena z B. Monchengladbach, Di Biasiho 
z Itálie, prezidenta Unie ing. V. Ličky, či pódiová 
debata s předními postavami našeho fotbalu P. Če
chem, K. Poborským a L. Kozlem.

Celý workshop probíhal za velké účasti trenérů 
všech licencí, dalších hostů, zástupců médií apod. 
a byl podpořen výbornou organizací.

K této události připravujeme samostatný pří-
spěvek, který vyjde v příštím čísle.

V dnešním, předposledním čísle letošní edice 
začínáme rozhovorem s významnou osobností naše
ho fotbalu Jaroslavem Hřebíkem na téma, o kterém 
se v současném českém fotbale příliš nemluví, a to 
o významu metodiky v tréninkovém procesu. Náš 
přední odborník ukazuje, kde je třeba napřít úsilí, 
aby se zlepšila úroveň výkonnostní kapacity našich 
hráčů.

Ústřední část našeho současného čísla je 
věnována tréninkové praxi, a to na základě tématu 
přihrávání, kterým se rozvíjí stejné téma z minulého 
čísla. 

Naši čtenáři mají příležitost sledovat toto téma 
v interpretaci P. Guardioly z doby, kdy začínal jako 
trenér u B týmu FC Barcelony a potom již následují 
příspěvky z AC Sparta u týmu do 19 let a příklady 
tréninkového řešení tohoto tématu od přípravek až 
do kategorie hráčů do 16 let.

Další blok příspěvků přináší pokračování in
formací ze systému Physiobook a další informace 
a závěry ze setkání světových trenérských osobností 
v Atlantě v USA, nezapomněli jsme ani na tradič
ní Mezinárodní trenérský kurz německých trenérů 
v Kasselu.

V dnešním vydání také otvíráme novou rubriku, 
v které budeme pravidelně přinášet zkušenosti z tré
ninkové praxe ženského a dívčího fotbalu a tím se 
připojili k těm, kteří podporují rozvoj této důležité 
části našeho fotbalu.

Nedílnou součástí našich informací jsou zprávy 
z činnosti AEFCA, jejímž členem je i naše Unie. 
V neposlední řadě nabízíme náš tip na poslední 
vydání zajímavého titulu z provenience známého 
německého fotbalového nakladatelství.

V posledním čísle letošní edice budeme věno
vat valnou část tématu střelbě a k tomu přidáme 
řadu dalších témat, kteréá by mohla zajímat nejen 
naše trenéry, ale i ty, kteří se o trenérskou tématiku 
zajímají.

Zdeněk Sivek, 
předseda redakční rady

Vážení čtenáři, milí kolegové,

3

úvodník

3/2019

1)	 ÚVODNÍK	 (STR.	3)

Zdenek Sivek

2)	 OSObNOST	TReNéRa	 (STR.	4)

Rozhovor s Jaroslavem Hřebíkem, 
viceprezidentem UČFT

Pavel Hartman

3)	 zKušeNOSTi	ze	zahRaNičÍ	 (STR.	7)

Pep Guardiola: 
Přihrávání a trénink v FC Barcelona

Zdeněk Sivek

4)	 juNiORSKý	fOTbal	 (STR.	10)

Přihrávání v kategorii U19
Jan Kopáňko

5)	 mláDežNicKý	fOTbal	 (STR.	12)

Časované přihrávání
Pavel Frýbort

6)	 mláDežNicKý	fOTbal	 (STR.	15)

Přihrávání v kategorii hráčů 15-16 let
Václav Mrázek

7)	 mláDežNicKý	fOTbal	 (STR.	20)

Přihrávání v kategorii hráčů 14-15 let
Daniel Franc

8)	 mláDežNicKý	fOTbal	 (STR.	22)

Přihrávání v kategorii hráčů 10-12 let
Otmar Litera

9)	 mláDežNicKý	fOTbal	 (STR.	25)

Přihrávání v kategorii přípravek
Milan Šimoníček

10)	zKušeNOSTi	ze	zahRaNičÍ	 (STR.	28)

62. medzinárodný kongres  
trénerov v Nemecku

Ondrej Singer

11)	zKušeNOSTi	ze	zahRaNičÍ	 (STR.	32)

Výstupy z Leaders Sport Performance
Summit Atlanta 2019

Michal Ježdík

12)	žeNSKý	fOTbal	 (STR.	40)

O významu a potřebném  
rozvoji ženského fotbalu

Ladislav Valášek

13)	zDRaVOVěDa	 (STR.	42)

Chodidlo v konceptu Physiobook: 
kompenzace

Kateřina Honová

14)	aKTuálNÍ	iNfORmace	 (STR.	45)

Zprávy z AEFCA a náš Tip
Zdeněk Sivek



Rozhovor s Jaroslavem Hřebíkem

Unie fotbalových trenérů 
uspořádala letos 23. září 
mezinárodní seminář. 

Jedna z prezentací se týkala vý-
vojových tendencí ve fotbale. 
Na toto téma jsme v minulosti 
spolu udělali spoustu rozhovorů. 
V jednom z nich jste vzpomínal, 
jak vás ovlivnil italský trenér 
Arrigo Sacchi, který se výrazně 
zapsal do vývoje nejpopulárnější 
kolektivní hry na světě. Pojďme to 
připomenout. 

„AC Milán pod trenérem Sa-
chim neprohrál v osmdesátých le-
tech minulého století asi 75 zápasů 
v řadě. Věnoval jsem tehdy, s ome-
zenými možnostmi, hodně hodin 
analýze jejich hry. Trenér Sachi 
udělal v podstatě fotbalovou revo-
luci. Změnil hru s charakteristikou 
osobní obrany s liberem na hru se 
zónovou obranou, s obránci v řadě. 
Všichni hráči museli změnit svo-
je chování hlavně v obranné fázi. 
A následně logicky potom i v útoč-
né fázi. Na Sachiho způsob hry jsem 
převáděl v devadesátých letech hru 
Benešova, Plzně, Viktorie Žižkov, 
Hradce Králové, Slavie, Jablonce 
a Sparty.“ 

Od členů realizačního týmu 
reprezentace U19 v roce 2011 
vím, že jste se s trenérem 
Sacchim setkal, a že po zápase 
U19 s Itálií pochválil vaši hru 
i vás osobně s tím, že vaše hra 
českého týmu byla nadčasová 
a že se mu moc líbila. Co se mu 
konkrétně líbilo? 

„Tenkrát jsme Itálii porazili a hrá-
li jsme dobře. Základem naší hry 
byl v podstatě jeho způsob hry. My 
jsme už tehdy měli naučený skvělý 
presink, který Italové tenkrát ještě 
nehráli. My jsme vlastně Sacchiho 
způsob hry povýšili. Jeho upřímná 
pochvala je asi nejvíc co vás může 
jako trenéra potkat.“ 

V současné době se hodně mluví 
o presinku. Proč do fotbalu 
přišel? 

„Zónová hra bez týmového pre-
sinku se hrála v podstatě od osmde-
sátých let minulého století až do sou-
časného století. V zóně postavíte 
takzvaný blok hráčů. Podle výšky 
od svojí branky hovoříme o hlubo-
kém bloku (blízko vlastní branky), 
středním a tak dále. Bránicí tým čeká 
v bloku na aktivitu útočícího soupe-
ře. Útočící soupeř potom použije 
způsob hry, na jaký je zvyklý a který 
mu vyhovuje. Kdežto když bránící 
tým použije týmový presink nutí 
soupeře ke hře pod tlakem a ještě 
ho může vmanipulovat do prostoru, 
do kterého chce soupeře dostat. Zdů-
razňuji, že presink musí být týmový. 
To je, že se ho zúčastní všichni hráči 
bránícího týmu v poli.“ 

Presink s tlakem na míč 
a na prostor hrály úspěšně 
týmy trenéra Karla Brücknera, 
jednadvacítka, národní tým 
a Sparta pod vámi v roce 2001. 
Vy však ještě často mluvíte 
o okamžitém presinku po ztrátě 
míče.

„Okamžitý presink po ztrátě míče 
se vyvinul logicky. Útočící tým je 
v útočném rozestavení, které je pro-
storově z hlediska obrany nevýhod-
né. Když útočící tým přijde o míč, 
tak k tomu, aby se stačil zformovat, 
potřebuje určitý čas. A okamžitý 
presink po ztrátě míče zpomalí útok 
soupeře a tým po ztrátě získá čas 
na zformování, nebo donutí soupeře 
k dlouhému nákopu a tím dá brání-
címu týmu minimálně padesátipro-
centní možnost míč opětovně získat. 
Jako přidaná hodnota tohoto presin-
ku je eventuální opětovný rychlý zisk 
míče.“ 

Za jak dlouho týmy, které jste 
vedl, zvládly hru s kvalitním 
presinkem? V Česku je zažité, 
že to trvá roky a u reprezentace, 
že to nejde vůbec.

„Pokud hráči chtějí je to otázka 
dvou, tří týdnů. Individuální presink 
je jednoduchý. Když hráč presuje, 
hlavně se nesmí nechat obejít. Musí 
k hráči soupeře přistupovat dosta-
tečně rychle a ze správného úhlu, 
který je dán prostorem presinku. 
Týmový je složitější v organizaci 
presujících hráčů, protože někteří 
hráči musí zavírat správně prostor. 
Přesto si dovolím říci, že tři týdny 
je maximum.“

Obstála by hra tehdejší stříbrné 
devatenáctky z mistrovství 
Evropy 2011 v konfrontaci se 
současným fotbalem?

„Určitě. Její hra byla technickou 
komisí, podobně jako Sacchim, také 

tehdy vyhodnocena jako nadčasová. 
Hráči tenkrát zvládli hrát 6 zápasů 
v osmnácti dnech s celozápasovým 
presinkem. Ještě zajímavost. Bez 
zranění. Čtyři hráči byli vybráni 
do týmu Evropy. Osm hráčů z toho 
týmu, který na mistrovství získal 
stříbro, odešlo úspěšně hrát do za-
hraničí. A to tam tenkrát ještě ma-
teřské kluby nepustily na šampionát 
Kadlece a Vydru.“

Ptám se totiž proto, že jsem 
nikde nečetl žádnou analýzu.

„U nás se analýzy moc nedělají. 
A to je velká škoda. Analýzu jsem 
samozřejmě zpracoval. Měl jsem 
přednášky i v zahraničí.“

V čem se nejvíce vyvinul fotbal 
za posledních patnáct let?

„Na to bych se zcela logicky po-
díval z úhlu nejúspěšnějších týmů, 
potažmo trenérů. Německo mělo 
v roce 2004 velkou krizi a přechá-
zelo s problémy na zónovou hru. 
My Češi jsme naopak byli v té době 
dokonce druzí na světě. Německo 
v podstatě pozvedl příchod trenéra 
Klinsmanna, který změnil zásady 
německého fotbalu. V Čechách jsme 
se od té doby bohužel ve vývoji naší 
hry moc neposunuli. Vývoj fotba-
lu v podstatě převzalo Španělsko. 
Vývoj se dá dobře popsat, protože 
koresponduje s vývojem, podle mě, 
nejúspěšnějšího trenéra Guardioly. 
Španělská Barcelona pod ním do-
minovala se svojí hrou „tiki taka“. 
Ta se vyznačovala hrou na držení 
míče pomocí většinou stranových 

Je neúnavným fotbalovým vizionářem. Hru pražské Sparty i české 
devatenáctky pod jeho vedením renomovaní zahraniční experti označili 
za nadčasovou. Teď Jaroslav Hřebík, šéf sparťanské mládežnické akademie 
a viceprezident UČFT, říká jasně: „Jestliže se mění charakter fotbalu, musíme 
logicky změnit metodiku.“ Všechny souvislosti se dozvíte v nevšedním 
rozhovoru pro časopis Fotbal a trénink.

Musíme změnit 
metodiku!
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přihrávek s čekáním na otevření pro-
storu v obraně soupeře s možností 
přečíslení. S heslem – když mám 
míč pod kontrolou, nemůžu dostat 
gól. Potom trenér Guardiola přešel 
do německého Bayernu. Tam vyu-
žil německé zarputilosti, discipliny 
a ochoty hrát takzvaně nahoru dolů 
a přidal do hry více průnikových 
přihrávek. Dalo by se říci, že fotbal 
Bayernu se stal dominantní a více 
vertikální. Tedy s průnikovými při-
hrávkami s náběhy za obranu a pro-
línáním hráčů.  Pak odešel do Anglie 
do Manchesteru City. Velmi brzo, 
hlavně po výměně brankáře a ně-
kterých obránců, úspěšně změnil 
hru na odzadu konstruktivní a při-
dal všechny druhy presinku. Podle 
mého názoru tedy vývoj fotbalu 
po Sacchim nejvíce ovlivnil Guar-
diola. Samozřejmě i Klopp, Poche-
tino, Simeone a další trenéři jdou 
moderní cestou.“ 

Jak se změnily nároky na hráče? 
Jaké předpoklady musí mít 
mladý hráč, aby se mohl uplatnit 
v dospělém fotbale, až do něj 
doroste? 

„Nároky na hráče evokuje vývoj 
způsobu hry. V současné době se fot-
bal neustále zrychluje a hráči hrají 
v rozestavení na malé hloubce. Pro-
to hráči musí řešit situace na zmen-
šeném herním prostoru. Těžko se 
uplatňuje hráč, který nedisponuje 
rychlostními schopnostmi. Nejen 
rychlost lokomoční, ale i obratnostní 
a rychlost vnímání a vyhodnocování 
herních situací. Proto také začíná být 
hodně důležitá takzvaná taktická kre-
ativita pod tlakem. Taktickou kreati-
vitou myslím téměř optimální volbu 
a výběr řešení herní situace. Branká-
ři musí hrát dobře nohama, obránci 
musí být konstruktivní a musí zvládat 
útočné činnosti. Záložníci i útočníci 
musí umět správně bránit a útočit. 
Všichni musí umět všechny druhy 
presinků. Při hře dochází k verti-
kálnímu i horizontálnímu prolínání 
hráčů během hry. Z toho plyne, že 
mladé hráče musíme vychovávat 
k univerzálnosti.“

Když mému synovi bude 15 let, 
na co se musíme zaměřit? 

„Ve stručnosti. Hlavně se musí 
logicky změnit metodika. Jestliže 
se mění charakter fotbalu, musíme 
změnit i metodiku. V tréninkovém 
procesu máme cca 7x tolik času než 
času zápasového. Tam se musíme 
zaměřit hlavně na specifické fotba-
lové činnosti, které v zápase rozho-
dují a budou stále více důležitější. Je 
to prudkost přihrávek do prostoru, 
ne na stojícího spoluhráče, převzetí 
míče v maximálně možné rychlosti 
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pod tlakem soupeře do správného 
prostoru, co nejvíce směrem takzva-
ně nahoru, to je k brance soupeře, na-
učit se řešení, kde při převzetí míče 
rovnou obcházím í soupeře, pracovat 
v maximálně možné rychlosti, i když 
hráč s míčem není pod tlakem. Dále 
se musíme zaměřit na tajminkové 
spolupráce dvou a více hráčů, učit 
se vědomé součinnosti více hráčů 
v principiálních herních situacích. 
Vědomě se zdokonalovat na rych-
lém vnímání a vyhodnocování ře-
šení herních situací z hlediska efek-
tivity a bezpečnosti. V neposlední 
řadě správně bránit včetně presinku 
a ochotě pracovat s prostorem bez 
míče v otevírání prostoru pro spo-
luhráče. Je toho hodně, ale toto vše 
musíme objemově zařadit do trénin-
kového procesu. Musíme umět sladit 
a korigovat obsah, používat správnou 
intenzitu, využívat zpětnou vazbu. 
Přitom to není vůbec nic složitého. 
Nejtěžší je totiž přenos teorie do pra-
xe, správná analýza včetně správné 
využití výpočetní techniky. Správně 
dávkovat specifické činnosti v ma-
ximální intenzitě. Znovu zopakuji. 
Jestliže trénuješ na 70 % intenzity, 
tak nemůžeš maximální intenzitu 
používat technicko-takticky správ-
ně v zápase.“

Letos v červenci skončilo 
mistrovství Evropy 
devatenáctiletých fotbalistů. 
Naši vstřelili ve třech zápasech 
jediný gól a vypadli ve skupině. 
Co jste tomu říkal? 

„Viděl jsem všechny zápasy obou 
skupin. U našeho týmu jsem viděl 
hrozně málo z toho, co jsem odpo-
vídal v předchozí odpovědi. Proto 
jsem mluvil o změně metodiky. Jiná 
cesta podle mě není. Jestliže se fotbal 
jako takový mění, nemůžeme použí-
vat dvacet let lehce oprášenou starou 
metodiku.“ 

Je v Česku tým, který hraje 
evropsky konkurenceschopně? 
Tuším, že mi nebudete chtít 
jako sparťan odpovědět. Ale 
odpovězte mi jako viceprezident 
trenérské fotbalové unie. 

„Je to asi, a nejen podle mě, Sla-
via. Bohužel, podobně hrála Sparta, 
Liberec i národní tým před těmi zhru-
ba osmnácti až patnácti lety. Škoda, 
že náš fotbal zatím nepochopil, že je 
to jediná správná cesta.“

Co bychom s tím měli udělat? 
„V současné době velmi podobný 

problém řeší náš hokej.  Na posled-
ním celostátním semináři v srpnu pan 

Pešán jasně formuloval cestu, jak se 
z krizové situace dostat. Chce změ-
nit prostředí a jeho kulturu. Přestat 
švejkovat. Pojmenoval náš problém 
jednoznačně. Limituje a unavuje nás 
naše cesta, jak vymyslet, abychom 
nemuseli tvrdě pracovat. Nadáváme, 
kritizujeme a něco obcházíme. Chce 
to sestavit analytickou skupinu ze 
správných lidí a vše podložit daty 
a tak dále.“ 

Zase se dostáváme k analýze. 
Jakou analytickou skupinu byste 
sestavil v tuzemském fotbale vy? 

„Ano, jak jsme diskutovali 
na začátku. Ve fotbale nám chybí 
analýzy. Například analýza úspěš-
nosti trenéra Brücknera u reprezen-
tace v letech 2002 až 2004. Když 
byl úspěšný trenér Ježek, tak ten 

analýzy včetně metodických dopi-
sů dělal. Nyní s tím začíná na svazu 
Verner Lička. K němu bych dopo-
ručil Michala Bardu. Ten je strašně 
chytrý a zkušený a má vynikající 
analytické inspirující rozhovory 
s lidmi, kteří dosáhli sportovních 
úspěchů. A využil bych Zdeňka Siv-
ka, který je uznávaný v trenérské 
asociaci UEFA. Musí to být lidé, 
kteří jsou chytří a prokázali úspěšně 
projít na vrchol svojí kvalitou. Tato 
skupina by měla za úkol vypracovat 
v určené lhůtě, třeba během měsíce, 
hlubokou analýzu současného sta-
vu, vyvodila by závěry a podle nich 
by se následně důsledně jelo. Obá-
vám se ale, jestli už není po dvanác-
té hodině.“

pavel hartman

Jaroslav Hřebík je spoluautorem vedle L. Borbelyho, P. Gancznera 
a A. Singera  rozsáhlé odborné publikace Vše o presingu ve fotbale, 
která v anlické verzi „All about pressing in football“ 
úspěšně proniká do zahraničního fotbalu.

Vše o presingu  
ve fotbale
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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.
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Zdeněk Sivek

V návaznosti na dnešní ústřední téma 
v praktických ukázkách – přihrávání – nabízíme 
k úvaze několik fragmentů z tréninkové činnosti 
výše uvedeného trenéra, a to v době, kdy 
vedl B tým FC Barcelona, kdy se připravoval 
na kariéru trenéra extra světové třídy. 

Pep Guardiola

Ve všech uvedených cvičeních můžeme 
najít  potvrzení  základních  postulátů 
tohoto tématu, a to:

Přihrávka  je  záměrné  a  cílené  usměrnění 
míče spoluhráči, spolu s výběrem místa jsou 

základem týmové spolupráce, jsou základem 
útočných  kombinací  ve  všech  fázích  útoku 
a  další  aspekty,  s  kterými  se  naši  trenéři 
jistě setkali v průběhu svých kvalifikačních 
trenérských studií. 

Cvičení 1

téma
■	 jednodotyková	kombinace
záměr
■	Zdokonalování	a	rozvoj	techniky	
potřebné	pro	diagonální	přihrávky,	pohyb	
do	patřičného	prostoru	pro	příjem	přihrávky.

OrGaNIzaCE
■	 	prostor	20	x	15	m,	
■	 5	hráčů,	
■	 dostatek	míčů	.

Cvičení 1
POzNámKY KE KOUČINKU
■	Kouč	nekompromisně	klade	důraz	
na	techniku	s	míčem	(tj.	údery	jen	
vnitřní	stranou	nohy!)	v	nevyšší	míře	
rychlosti.	

■	 Sladění	tajminkového	způsobu	
přihrávky	s	během,	bez	míče	je	dalším	
základem	cvičení.	

■	Dynamika	cvičení	(tj.	střídání	IZ	a	IO)	
je	zvolena	dle	rozhodnutí	kouče.	

Přihrávání a trénink

POStUP
■	 	Cvičení	zahajuje	hráč	A	na	hráče	B	a	poté	cvičení	
pokračuje	dle	grafiky,	včetně	výměny	míst.	Celé	
cvičení	probíhá	jednodotykově	(vhodné	zařadit	
do	úvodu	hlavní	části	tréninku	jako	„zahřátí	s	míčem“).

VarIaNtY
■	Nejprve	bez	soupeře,	poté	vkládáme	postupně	
protihráče	do	výchozích	pozic	/pasivní/	aktivní	bránění,	
měníme	místa	pro	zahájení	cvičení,	měníme	pozice	
hráčů	atd.

7

zkušenosti ze zahraničí

3/2019



Cvičení 2

téma
■	Dvojdotyková,	jednodotyková	kombinace.	
záměr
■	Stejný	jako	u	cvičení	1.
OrGaNIzaCE
■	Prostor	35	x	35	m,
■	 6	hráčů,	3	figuríny,	
■	 dostatek	míčů.

POStUP
■	Hráč	A	přihrává	na	hráče	E,	který	driblinkem	
proběhne	mezi	kužely	a	posílá	míč	na	hráče	B	
a	poté	cvičení	postupuje	dle	nákresu.

VarIaNtY
■	Vkládáme	více	figurín,	
■	 vkládáme	pasivní	a	poté	aktivní	protiháče,
■	měníme	začátek	a	směr	cvičení	atd.

Cvičení 2
POzNámKY KE KOUČINKU
■	Přecházíme	od	dvojdotykové	
k	jedodotykové	kombinaci,

■	 ostatní	stejné	s	1.	cvičením.
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PROVÁDÍME PRAVIDELNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚDRŽBY UMĚLÝCH FOTBALOVÝCH TRÁVNÍKŮ 3.  GENERACE, VČETNĚ 
PŘÍPRAVY HRACÍ PLOCHY NA REATESTACI FAČR

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

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

Jako první jsme začali s poskytováním těchto služeb již v roce 2005. Provádíme dosyp granulátu, ale i odebírání vsypových materiálů.
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Několik ukázek z tréninkové činnosti a koučinku P. G., nemůže 
odhalit celou hloubku a šíři jeho profesní odbornosti (ukázky jsou – 
jak bylo v úvodu poznamenáno – ze začátku jeho trenérské kariéry).

Nicméně, některé znaky bylo možné vyčíst  i  z  jednotlivých 
ukázek, a to neustálý důraz na: precizní individuální techniku zejména 
u prvního dotyku s míčem (úloha vnitřní strany nohy), maximální 
rychlost  provedení  včetně  náběhů,  vyústění  do  automatizace 
a v neposlední řadě permanentní modelování zápasových podmínek. 

Ve  všech  cvičeních  byla  vždy  vyžadována  příslušná  míra 
dynamiky  provedení  a  to  tak,  jak  je  potřebné  pro  budování 
herních dovedností a schopností hráče profesionální úrovně nejen 
španělského fotbalu. 

To  s  dalšími  aspekty  pak 
může  vyústit  ve  vysokou  míru 
nejen individuální, ale i  týmové 
výkonnostní kapacity tak, jak je 
možno vidět u týmů, které vedl 
a vede. 

ZávěrCvičení 4

Cvičení 3
téma
■	Útočná	kombinace	
s	diagonální	přihrávkou	
za	obránce.

záměr
■	Rozvoj	a	zdokonalování	
přechodu	z	obrany	do	útoku,	
z	kombinace	uprostřed	
prostoru	prostřednictvím	
diagonální	přihrávky	
za	obránce	vytvořit	prostor	
pro	centr	z	křídelního	
prostoru	pro	zakončení.

OrGaNIzaCE
■	 10	hráčů,	brankář,	6	figurín,
■	 dostatek	míčů	.
POStUP
■	Cvičení	začíná	defenzivní	
hráč	č.	5	na	č.	30	a	poté	
kombinace	pokračuje	dle	
nákresu.

VarIaNtY
■	Za	figuríny	nasazujeme	
postupně	protiháče,	
z	dvojdotykové	
kombinace	přecházíme	
na	jednodotykovou,	pasivní/
aktivní	obrana,	měníme	
směr	začátku	cvičení	atd.	

POzNámKY 
KE KOUČINKU
■	 důraz	na	precizním	
provedení	dvojdotykové/
jednodotykové	kombinace,

■	 náběhy	volných	útočníků	
maximální	rychlostí,	

■	 kouč	vyžaduje	preciznost	
přihrávky	za	o	bránce,	

■	 střelba	musí	být	zakončena	
gólem,	

■	měníme	směr	kombinace,	
■	 cvičení	bez	aktivních	
obránců	zásadně	ztrácí	
na	své	efektivitě	(modelace	
aktuálních	zápasových	
podmínek	hry!)	atd.

Cvičení 3

Cvičení 4

téma
■	Útočná	kombinace	založena	na	tajminku,	
diagonální	přihrávce,	centru,	střelbě	atd.

záměr
■	Rozvoj	a	zdokonalení	útočné	kombinace	
podpořené	tajminkem	pohybu,	

■	 provedení	spojeno	s	maximální	rychlostí	
bez	ztráty	kvality	provedení,

■	 dvojdotyková/jednodotyková	
kombinace	atd.

OrGaNIzaCE
■	 5	útočníků,	brankář,
■	 vytyčovací	tyče,
■	 dostatek	míčů	atd.
POStUP
■	Cvičení	začíná	hráč	č.	6	driblinkem	mezi	
tyčemi,	

■	 následuje	přihrávka	na	hráče	č.	7	a	poté	
podle	nákresu,

■	 tajmink	pohybu,	diagonála,	
náběhy,	centr,	střelba.	

■	Důležitá	je	pohybová	činnost	
hráče	č.	11	–	překonávání	
překážek,	centr	do	boxu,	atd.

VarIaNtY
■	Změny	směru	začátku	cvičení,	
■	 ztěžujeme	podmínky	figurínami,	
pasivními/aktivními	protihráči,

■	 změna	herních	funkcí	hráčů,	atd.
POzNámKY KE KOUČINKU
■	Mimořádný	důraz	na	kvalitu	
a	rychlost	provedení,	

■	 bezchybný	tajmink,	
■	 postupná	modelace	aktuálních	
zápasových	podmínek	(aktivní	
obránce,	manipulace	s	prostorem),

■	 vyžadování	postupné	
automatizace	provedení.
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Přeloženo a upraveno ze zahraničních materiálů, včetně vlastních zkušeností ze stáže v tomto klubu.

Pohyb bez míče
Přihrávka

Vedení míče

Střelba

Legenda



Jan Kopáňko, AC Sparta Praha

Přihrávání  
v kategorii

Průpravné cvičení
TémA
Přihrávání 1.–2. dotykem.
OrgAnizACe
ß Cvičení pro 6 hráčů, úvodní část, rozcvičení.
ß Šestiúhelník – na vrcholech 2 hráči.
ß Čtverec 15 x 15 m.
POSTuP
Hráč si odskočením do prostoru říká o přihrávku, na tento pohyb 
reaguje další hráč pohybem opačným směrem. Po zpětné přihrávce 
přichází průniková přihrávka mezi řady a kombinace s hráčem, který 
nabíhá do volného prostoru. Přichází přihrávka na druhý vrchol 
a krátká narážečka s hráčem ve středu a stejná kombinace zpět. 
Hráči se plynule posouvají v určeném směru.
KriTiCKá míSTA
Výběr místa ß kontrola prostoru ß načasování kombinace ß nastavení 
těla ß hra oběma nohama ß první dotek ß prudkost přihrávek.
VAriAnTy
Provedení v obou směrech ß se dvěma míči ß první hráč si volí 
prostor odskočení ß povinný počet dotyků ß přidat bránícího hráče.
KOučinK
Zpětná vazba ke kritickým místům.

2. Herní cvičení i. typu
TémA
Přihrávání 1.–2. dotykem, krytí míče.
OrgAnizACe
ß Cvičení pro 6–8 hráčů, úvodní část nebo rozcvičení.
ß Prostor 20 x 25 m.
ß Hráči se posouvají v předem určeném směru.
POSTuP
Hráč uprostřed se soupeřem v zádech si jde pro přihrávku 
a musí jedním dotykem pod tlakem bránícího hráče přijmout 
míč a druhým dotykem ho vrátit zpět nahrávajícímu hráči. 
Ten první dotykem hraje na vrchol a následuje krátká 
narážečka s hráčem uprostřed. V tu chvíli si již hráč 
na druhém vrcholu připravuje prostor pro průnikovou 
přihrávku za obranu. Doba zatížení 6–8 minut.
KriTiCKá míSTA
První dotek ß krytí míče ß odskočení 
ß načasování kombinace ß načasování průnikové přihrávky 
ß prudkost přihrávek.
VAriAnTy
Určený počet doteků ß zrcadlově ß cvičení zakončené 
střelbou.
KOučinK
Kritická místa ß krytí míče ß prudkost přihrávek.

Cvičení 1

Cvičení 2

1

2

U19

10

juniorský fotbal

3/2019



3

4

Herní cvičení ii. typu
TémA
Přihrávání 1.–2. dotykem, kombinace proti 
bránícím hráčům.
OrgAnizACe
ß Herní cvičení pro 12–15 hráčů (3 bránící hráči).
ß 2 míče.
ß Prostor 30 x 20 m.
ß Cílem cvičení je kombinací se středovými hráči 

dostat míč na druhý vrchol šestiúhelníku.
POSTuP
Cvičení začíná na obou vrcholech šestiúhelníku 
přihrávkou do středu nebo po obvodu. Bránící 
hráči brání naplno a snaží se přerušit kombinaci. 
Hráči vyhodnocují herní situaci a volí řešení dle 
pohybu a napadání bránících hráčů. Hráči se 
pohybují v předem určeném směru. Doba trvání 
2–3 minuty – poté výměna bránících hráčů.
KriTiCKá míSTA
Výběr místa ß kontrola prostoru ß první dotek, 
vyhodnocování herní situace ß rozhodovací 
procesy ß prudkost přihrávek.
VAriAnTy
Více bránících hráčů ß hra v obou směrech 
ß stanovení počtu doteků ß povinnost hrát se 
středovými hráči ß změna v činnosti hráčů 
uprostřed po zisku nebo ztrátě míče.
KOučinK
Kritická místa ß vyhodnocování herní situace 
ß výběr řešení.

Cvičení 4
Průpravná hra na 6 branek
TémA
Přihrávání 1.–2. dotykem, kombinace v přečíslení 
proti aktivně bránícímu soupeři.
OrgAnizACe
ß 14 hráčů, prostor 60 x 45 m, 6 branek.
ß 6 hráčů v každém týmu.
ß 2 žolíci – hrají s týmem, který má míč.
POSTuP
Každý tým brání 3 branky a útočí na tři branky. 
Pokud tým drží míč, má k dispozici dva žolíky 
pro přečíslení soupeře. Cílem hry je efektivní 
kombinací dostat míč do jedné z branek soupeře. 
Hra dle pravidel fotbalu.
KriTiCKá míSTA
Přepínání po zisku a ztrátě míče ß změna těžiště 
hry ß průniková přihrávka ß variabilita při řešení 
herních situací ß aktivní presink ß principy 
bránění.
VAriAnTy
Hra ve stejném počtu hráčů ß předem určený 
počet doteků ß uprostřed velká branka a větší 
prostor ß pro zvýšení intenzity hry dává do hry 
míč trenér.

Cvičení 3
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Pavel Frýbort

Zdokonalování dílčích elementů 
tvořící útočnou herní dovednost 
„časované 
přihrávání“
Příspěvek volně navazuje na text zveřejněný v předchozím 
čísle časopisu Fotbal a trénink 2/2019 zabývající se tímto 
tématem. Při sledování utkání nás většinou zaujmou hráči 
nebo tým, který dokáže rychle kombinovat a vytvářet 
si brankové situace. V příspěvku se zaměříme jak zkonstruovat vhodná 
cvičení neboli dril (různé MOF) od nejjednoduššího po nejsložitější, které 
zaručí výkonnostní progres v řetězci útočných dovedností, kde „ časované 
přihrávání“ má nezastupitelné místo a proto všechna navržená cvičení 
obsahují dílčí elementy, které jsou s časovaným přihráváním spojeny.

Nedílnou součástí učení je trenér, v této 
situaci spíše kouč, který svými komuni-
kačními dovednostmi vede hráče k vhledu 

do problému této nejčastější spolupráce v útočné 
fázi hry, která se spolupodílí na kvalitě držení míče 
po delší dobu nebo naopak rychlém protiútoku se 
snahou vystřelit a skórovat. 

Dnes víme, že řetězec útočných herních doved-
ností (patří sem i přihrávání) je u většiny českých 
elitních hráčů limitujícím faktorem herního výkonu 
v útočné fázi (ročníky narozené 1987–1995 tvořící 
jádro „A“ mužstva) v porovnání se zahraničními 
elitními hráči. Tito hráči dokážou vyvinout mi-
mořádný časoprostorový tlak, kdy osvojená nižší 
kvalitativní úroveň útočných herních dovedností 
českých hráčů nedovoluje odolat tomuto tlaku a je 

tudíž silně deformovaná zejména v parametrech 
časované přihrávání a časovaný výběr místa. 
Jaké tedy máme možnosti k nápravě tohoto sta-
vu v této konkrétní dovednosti? Možnosti nabízí 
(tabulka 1). Současně je nutné ze strany trenéra 
a klubu sestavit tréninkový plán, kde se jednotlivé 
elementy učí, tzn.
1. Sestavit periodizační model pro jednotlivé vě-

kové kategorie, abychom věděli, co a jak dlouho 
jsme učili a s jakým úspěchem se to objevovalo 
ve hře v dané kategorii u každého hráče.

2. Znalosti trenéra vědět o dílčích herních doved-
nostech a umět je zasadit do periodizace, pokud 
ovšem vůbec existuje a celé učení není spíše 
nahodilý proces. Pak ovšem nelze předpokládat 
kvalitativní progres.

3. Učení dílčích herních dovedností, které časově 
předchází před a následují po časovaném při-
hrávání. Nezastupitelnou roli zde taktéž plní 
časovaný pohyb spoluhráčů.

Nyní je důležité zajistit na straně jedné pocho-
pení problému hráči a na straně druhé zajistit 
precizní mnohonásobné opakovaní ve vhodně 
sestaveném periodizačním plánu pro danou věko-
vou kategorii, která předchází složitějším podmín-
kám doprovázející starší kategorie a vše pod jasným 
učením herním principům vyskytující se v samotné 
hře. Neustále modelujeme reálné herní podmínky 
utkání v závislosti na věkové kategorii (velikost 
prostoru a počet hráčů). V zahraničí se používá 
termín „Reality base learning“. Je tedy důležité 

Tabulka 1 – Zobrazení dílčích a hlavních taktických a herních dovedností, předcházejí a následují po časované přihrávce
Dílčí taktické a herní dovednosti před časovanou 

přihrávkou – „nemám ještě míč, ale brzy ho dostanu“
Hlavní taktické a herní dovednosti časované přihrávky 

– „mám míč a chci časovaně přihrát“
Dílčí taktické a herní dovednosti po časované 
přihrávce – „přihrál jsem a co teď udělám“

Kontrola prostoru  
před přijmutím přihrávky 1. dotek vnitřní stranou nohy do pohybu – míč nikdy nestojí Časovaný výběr místa „podporuju spoluhráče“

Klamný pohyb před přijmutím přihrávky Krátký časový interval mezi 1. a 2. dotekem 
spojený s krytím míče

Vytvářejte „útočný diamand“
(3 možnosti hráče s míčem komu ho přihrát)

Kontrola prostoru + volba adekvátního směru přihrávky 
– „přesnost“

Přiměřená míra razance úderu do míče 
– „střílené přihrávky“
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Cíl: Časovaný výběr místa a přiměřená 
razance úderu do míče

OrganizaCe:
Mety rozmístěné 10 m od sebe. Hráč přihrává 

míč spoluhráči ve žlutém. Současně hráč v červe-
ném vytváří časoprostorový tlak na hráče, který 
hodlá převzít míč. Intenzita pohybu je ve sprin-
tu ovšem jen po metu. Povinné dva doteky hráče 
ve žlutém.

KOučOvaCí bOdy:
ß Všímej si, kdy ti chce spoluhráč přihrát, a proto 

nejlépe načasuj, kdy si odskočíš od mety do nej-
lepšího volného prostoru, ze kterého pak přihraješ 
dalšímu spoluhráči.

ß Všímej si kdy a do jakého prostoru ti odskakuje 
spoluhráč a na kterou dolní končetinu je mu lepší 
přihrát. Zvol adekvátní sílu úderu aby přihrávka 
byla rychlá. 

Cvičení 1

Cíl: Přiměřená razance úderu do míče, 
opakovaná kontrola prostoru a 1. dotek vnitřní 
stranou nohy do pohybu – míč nikdy nestojí

OrganizaCe:
Mety rozmístěné 10 m od sebe. Hráč přihrává 

míč spoluhráči ve žlutém. Současně hráč v zeleném 
(ne)vytváří časoprostorový tlak na hráče, který hod-
lá převzít míč. Pokud zelený hráč vytvoří tlak, žlutý 

přihrává míč zpět žlutému. Pokud zelený hráč nevy-
tváří tlak, pak mu hráč 2. dotekem přihrává míč. In-
tenzita pohybu je ve sprintu ovšem pouze tělesným 
nebo žádným kontaktem dvou hráčů bez odebírání 
míče. Povinné dva doteky hráče ve žlutém.

KOučOvaCí bOdy:
ß Všímej si, kdy ti chce spoluhráč přihrát, kontroluj 

prostor kolem sebe, kde je soupeř.

ß Všímej si kdy a do jakého prostoru ti nabíhá spo-
luhráč a na kterou dolní končetinu je mu nejlepší 
přihrát. Zvol adekvátní sílu úderu, aby přihrávka 
byla rychlá.

ß První dotek musí být vnitřní stranou nohy a do po-
hybu, jinak ti ho hráč, který tě doráží, může leh-
ce odebrat, kontroluj jeho pohyb a vzdálenost 
od tebe a ukaž první dotek do pohybu (míč se 
pohybuje).

Cvičení 2

Cvičení zaměřená na dílčí elementy 
herní dovednosti časované přihrávání

žádnou dílčí a hlavní herní dovednosti tvořící 
komplexní dovednost „časované přihrávaní“ 
neopomenout. Stane-li se tak, pak lze očekávat, 
že se stane limitním faktorem.

Výběr některých 
didaktických 
doporučení:
1. Pro vyšší učební efekt zaměřte  pozornost 
hráče na jeden dílčí nebo hlavní element podle 

tabulky 1 a věnujte se mu po dobu 2–3 týdnů 
v každé TJ.

2. Demonstrujte nebo nejlepší hráč vybraný ele-
ment tvořící komplexní časovanou přihrávku.

3. Nenechávejte bez povšimnutí mnohonásobné 
špatné/nekvalitní provedení dílčích nebo hlav-
ních elementů tvořící komplexní časovanou při-
hrávku.

4. Od věku 13 let modelujeme v tréninku maxi-
mální časoprostorový tlak obránců na hráče, 
kteří přihrávají na spoluhráče.

5. Organizační výhodou je, že stejná MOF může-

me opakovat, ale s odlišnými cíli zdokonalující 
další elementy herní dovednosti přihrávání podle 
tabulky 1.

6. Pro zdatné hráče můžeme uplatnit v rámci MOF 
všechny dílčí elementy tvořící komplexní do-
vednost přihrávání. Zejména se jedná o transfer 
do hry. Zpočátku ovšem v samotné hře hodnotí-
me a opravujeme pouze vybrané elementy, které 
jsme v periodizaci učili.
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Cíl: První dotek vnitřní stranou nohy do pohybu – míč 
nikdy nestojí a krátký časový interval mezi prvním a druhým 
dotekem spojený s krytím míče.

OrganizaCe:
ß Tři zóny ß v oranžové zóně pouze krajní záložníci, 
ß v zelené zóně 5:6.

Diagram vychází z opakujících se herních podmínek v utkání 
v útočném postavení 4:3:3, které jsou zjednodušené přečíslením 
5:6 a volným křídelním prostorem pro útočící mužstvo. Současně 
zdokonalujeme řetězec činností a to protiútok po zisku míče 
(červení) a represink po ztrátě míče (modří). Toto je ale vedlejší cíl. 
Naším hlavním cílem je pozitivní první dotek, krátký časový 
interval mezi prvním a druhým dotekem spojený s krytím 
míče v průběhu útočné kombinace na nalezení předfinální 
„kolmé přihrávky“. 

KOučOvaCí bOdy:
ß Zkus, aby se míč nezastavil pod nohou. 
ß Opakuj co nejkratší interval mezi prvním a druhým dotekem. 
ß Udržuj kombinaci a hledej správný moment pro „kolmou 

přihrávku“.

Cíl: Časovaný výběr místa „podpora 
spoluhráče“ a vytváření „útočného diamantu“ 
(3 možnosti hráče s míčem komu ho přihrát, 
značeno fialově)

OrganizaCe:
ß Tři zóny ß v oranžové zóně 2:1 ß v zelené 
zóně 6:5 (varianta 1) nebo 4:4 (varianta 2).

Diagram a následný algoritmus/postup vychází 
z opakujících se herních podmínek v utkání v útoč-
ném postavení 4:3:3 a vědomě uplatňovaných her-
ních principů, které jsou osvojovány zjednodušenými 

podmínkami (pouze jeden obránce v oranžové zóně), 
v utkání na tento prostor bude mimořádný tlak. Sou-
časně zdokonalujeme řetězec činností a to protiútok 
po zisku míče (červení) do dvou minibranek a repre-
sink po ztrátě míče (modří). Toto je ale vedlejší cíl. 
Naším hlavním cílem je časovaný výběr místa 
„podporuju  spoluhráče  s míčem“ a  vytvářím 
s ostatními „útočný diamant“ (3 možnosti hráče 
s míčem komu ho přihrát) v závěru útočné kom-
binace, nalezení předfinální „kolmé přihrávky“. 
Útočícím hráčům vysvětlíme herní princip překonání 
obranného bloku, tzn. varianta 1 a 2. Každý hráč má 

tedy herní úkoly a je nyní na jeho dovednostech, jak 
rychle bude číst hru a jak bude kvalitní součinnost 
skupin. Projevem „nečtení hry a nesoučinnosti“ bude 
kostrbatost a neangažovanost hráčů.

KOučOvaCí bOdy:
ß Uvažuj, kdy je nejlepší moment pro naběhnutí 

do volného prostoru, dělej klamné pohyby.
ß Dívej se na spoluhráče kam a kdy nabíhají, 

po přihrávce podpoř také hráče s míčem.
ß Hledej správný moment pro „kolmou 

přihrávku“.

Cvičení 3

Cvičení 4
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Václav Mrázek, trenér mládeže UEFA „A“ licence

Přihrávání v kategorii 
U15 a U16
Nejlepší hráči fotbalu musí být schopni se 
individuálně prosazovat v překonávání soupeře, 
ale také mít schopnost kombinovat. Technickým 
základem jsou přesné přihrávky. Tyto pasáže 
musí být nakonec zvládnuty v nejvyšší rychlosti 
a pod tlakem soupeře. Průměrný počet přihrávek 
v dnešním fotbale činí 776 na utkání.

Kontrola nad míčem ve všech herních situacích 
je kvalitativním prvkem nejlepších světových 
týmů. To zahrnuje nejprve bezpečnou vý-

stavbu hry zezadu směrem nahoru. Krom rychlého 
přechodu průnikovými přihrávkami středem jsou 
také receptem pasáže s postupným útokem a množ-
stvím přihrávek se zapojením více hráčů. Kontrola 
nad herním průběhem již od rozehrávky je dnes 
uplatňovaná jako nikdy předtím. Největší nároky 
jsou v tomto pojetí především na středové hráče, 
kteří určují způsob spolupráce jak s obránci včetně 

brankáře, tak s útočnou řadou hráčů. Aby byl útok 
efektivní k překonání soupeře a přechodu před jeho 
branku, jsou všichni hráči vystaveni velkému poža-
davku na způsob provedení přihrávky a její správné 
načasování. Cílem je rychlá a flexibilní kombinova-
ná hra se změnou krátkých a dlouhých přihrávek. Je 
nutné předpokládat napadání soupeřem, zhušťování 
prostoru nad míčem, zužování a zkracování herního 
prostoru. K úspěšnému přechodu kombinační hrou 
s kontrolou nad míčem je tak třeba vytvořit cíleným 
pohybem hráčů třeba jen krátké možnosti ke kombi-

naci, její kvalita je pak vyjádřena přesnou a rasantní 
přihrávkou ve správný čas.

Stručně řečeno, bezpečná výstavba hry od vlast-
ní branky přes kombinaci ve středním pásmu až 
po smrtící průnikové přihrávky do finálních situací 
vedoucí ke vstřelení branky lze zvládnou pouze 
vzájemnou interakcí hráčů, a precizním zvládáním 
všech technik přihrávání.

Proto je přihrávka jednou z nejdůležitějších zá-
kladních individuálních dovedností, kterou je třeba 
ve všech variantách vkládat do obsahu tréninku 
od nejmladších kategorií.

Metodicky je vhodná pestrost forem nácviku 
různých způsobů přihrávek, od průpravných cvičení 
s důrazem na razanci a přesnost, přes herní cviče-
ní a hry se soupeřem, s vytvořením podmínek pro 
nutnost spolupráce.

Využívání malých her 
v tréninku přihrávek:

Malé fotbalové hry podporují a vyžadují sou-
časně nadšení, kreativitu, schopnost reagovat a pře-
devším taktickou dovednost při volbě „správných“ 
technik v řešení obtížných herních situací. Ideální 
jsou varianty 4 proti 4 i v obměnách s přečíslením 
a podčíslením, které v závislosti na cíli tréninku 
technické zaměření zvýrazní.

Příklad přihrávkových cvičení v malých 
hrách pro kategorie U15 a U16

Cvičení vystihují zaměření především k při-
hrávání, nezapomeňte ale respektovat a koučovat 
další fotbalové činnosti, které taková cvičení a hry 
v komplexu nabízí a tyto kategorie by měly již vý-
razně vnímat a používat.
ß Přepínání mezi útočením a bráněním.
ß Součinnost hráčů v defenzívě, napadání/zajištění.
ß Vytváření a využívání volných prostorů v ofenzivě.
ß Herní odvahu směrem k překonávání hráčů 

individuálně.
ß Klid na míči, variabilita řešení.
ß Zapojování brankářů v různých rolích.
ß Kondiční aspekt, vhodná volba IZ a IO dle kvality 

průběhu her.
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OrgAnizAcE
ß Organizace 
ß Hrací plocha 25 x 20 m, dvě poloviny.
ß 2 malé branky na kratších stranách, 2 m za čárou.
ß 8 hráčů, 2 skupiny po 4 hráčích.
ß Dostatek náhradních míčů kolem hřiště.

POstUP
Hráči se volně pohybují ve vymezeném prostoru 

a se dvěma míči si libovolně přihrávají.

Cvičení 1 
PC/HC – Přihrávky s více míči

VAriAnty
ß Postupné střídání různých variant přihrávek, 

(vnitřní, přímý, vnější nárt).
ß Každý tým jeden míč a přihrávky pouze v rámci svého týmu.
ß Využití poloviny hřiště jako ofsajdovou linii s nabídkou před 

a převzetím za linií.

Koučink
ß Jak mohu zrychlit přihrávku 

na hráče? (razance přihrávky)
ß Jak si mohu říci o přihrávku? 

(nabídka, zavolání)
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ß Každý tým kombinuje s jedním míčem, 
na znamení trenéra (barva, název, nebo číslo 
týmu), podniká tento tým protiútok na dvě 
protilehlé branky. Druhý tým přechází 
do bránění, snaží se získat míč.

Organizace 
ß Hrací plocha 25 x 20 m.
ß Uvnitř vymezený čtverec 12 x 12 m.
ß 2 malé branky na kratších stranách,

2 m za čárou.
ß 8 hráčů rozdělených do dvou skupin 5 na 3.
ß Dostatek náhradních míčů kolem hřiště.

POstUP
Pětice hráčů drží míč ve vymezeném prostoru 

a snaží se co nejčastěji zapojit do kombinace hráče 
pohybujícího se ve středu, mezi třemi obránci. Ti 
se snaží míč získat, nebo vytlačit mimo hřiště.

VAriAnty
ß Bránící trojice se mění po určitém časovém 

intervalu (např. 2 min).
ß Obránci se mění postupně po jednom za hráče, 

který chyboval.

KOUčinK
ß Jak mohu zrychlit přihrávku na hráče?

(razance přihrávky)
ß Můžeš dostat přihrávku? (výběr místa)

ß Bránící trojice po zisku míče zakončuje 
do libovolné branky, útočníci rychle přecházejí 
do defenzívy.

KOUčinK
ß Co udělám po zisku / ztrátě míče? 

(rychlé přepínání mezi ofenzivními 
a defenzivními činnostmi)

Cvičení 2 
Shodné cvičení  
s přechodem do PH 4:4

Cvičení 3 
HC/PH – 5 na 3

Cvičení 4 
Shodné cvičení s přechodem  
do PH 3:5
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Organizace 
ß Hrací plocha 25 x 20 m.
ß Uvnitř vymezený čtverec 12 x 12 m.
ß 2 malé branky na kratších stranách, 2 m za čárou.
ß 12 hráčů rozdělených do tří skupin, trojice, 

čtveřice a pětice.
ß Dostatek náhradních míčů kolem hřiště.

POstUP
Pětice hráčů drží míč ve vymezeném středovém 

prostoru a snaží se co nejčastěji zapojit do kombi-
nace hráče pohybujícího se ve středu, mezi třemi 
obránci. Čtveřice hráčů třetí skupiny je rozmístěna 
kolem menšího hřiště a do hry se zapojuje až po zis-
ku míče třech obránců. Pětice útočníků po ztrátě 
míče přechází do obrany a pokračuje hra 7 na 5 
po celém hřišti. Hra takto plynule přechází na malé 
hřiště 5:3 a velké 7:5 stále dokola.

VAriAnty
ß Hráči se postupně prostřídávají ve všech 

skupinách.
ß Možný poměr hráčů 4:2 / 6:4, střídání 

po dvojicích.

KOUčinK
ß Jak mohu zrychlit přihrávku na hráče?

(razance přihrávky)
ß Vidíš hráče, kterému přihráváš?

(monitoring prostoru + přesnost)
ß Co udělám po zisku/ztrátě míče?

(rychlé přepínání mezi ofenz. a defenz. 
činnostmi)

OrgAnizAcE 
ß Hrací plocha 25 x 20 m,v každém rohu malé 

hřiště 7 x 7 m.
ß 9 hráčů rozdělených do tří skupin po třech 

barevně rozlišených.
ß 2 malé branky na kratších stranách, 2 m za čárou.
ß Dostatek náhradních míčů kolem hřiště.
ß Červená trojice s míčem v jednom malém, 

rohovém hřišti společně s jedním hráčem 
ze žluté trojice.

ß Zbylí dva žlutí hráči ve středu celého hracího 
prostoru. 

ß Modrá trojice obsazuje zbylé tři hřiště v rohu 
vždy jedním hráčem.

POstUP
Hraje se vždy 3:1 v jednom ze čtyř malých 

hřišt‘. Zahajují červení proti jednomu žlutému 
hráči, po třech přihrávkách mohou přenést hru 
na jednoho z modrých hráčů, zbylý dva k němu 
sprintují spolupracovat. Současně se mění obránce, 
do hřiště s míčem se přesouvá jeden ze dvou žlutých 
obránců ze středu hřiště. Červení rychle obsazují 
zbylé tři malé hřiště v rozích. Trojice která ztratí 
míč přechází do bránění.

Cvičení 5 
PH – 5 na 3 / 7 na 5

Cvičení 7 
HC – 3 na 1 s přesouváním

Cvičení 6 
Shodné cvičení s přechodem 
do zakončení po zisku míče obránců, 
při hře 7:5, nebo 6:4
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VAriAnty
ß Při 12 hráčích možný poměr hry 4:2.

KOUčinK
ß Jak mohu zrychlit přihrávku na hráče?

(razance přihrávky)
ß Vidíš hráče, kterému přihráváš?

(monitoring prostoru + přesnost)

8

9

Cvičení 8 
Shodné cvičení s přechodem 
do zakončení po zisku do přilehlé, 
nebo jakékoli branky

Cvičení 10 
Shodné cvičení s přechodem 
do zakončení na dvě branky,  
po zisku míče obránci

Organizace 
ß Hrací plocha 15 x 15 m, rozdělena na tři pásy 

5 x 15 m.
ß 9 hráčů rozdělených do tří skupin po třech 

v každém z pásů.
ß 2 malé branky na dvou protilehlých stranách, 

2 m za čárou
ß Dostatek náhradních míčů kolem hřiště.

POstUP
Jedna z krajních trojic si přihrává míč a snaží se 

průnikovou přihrávkou překonat střed hřiště na dru-
hou stranu, kde hra plynule pokračuje. Středová tro-
jice součinností brání průnikové přihrávce, zároveň 
se snaží získat míč. Při bránění může vždy jeden 
z obránců napadat hráče s míčem v krajním prosto-
ru. Týmy si počítají počet průnikových přihrávek.

VAriAnty
ß Při 16 hráčích možná hra čtveřic.
ß Trojice která ztratí míč brání.
ß Hra s omezením dvou doteků.

KOUčinK
ß Jak mohu zrychlit přihrávku na hráče?

(razance přihrávky)
ß Vidíš hráče, kterému přihráváš?

(monitoring prostoru + přesnost)
ß Mohu si najít lepší prostor pro přihrávku? 

(neustálý výběr místa) 

Cvičení 9 
HC – přenášení těžiště hry

10
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OrgAnizAcE 
ß Hrací plocha 25 x 20 m, každá strana označena 

v polovině metou.
ß 2 malé branky na kratších stranách, 2 m za čárou.
ß 16 hráčů rozdělených do dvou skupin po osmi, 

každá dále na dvě čtveřice.
ß Dostatek náhradních míčů kolem hřiště.

POstUP
ß Jedna čtveřice hráčů z každé skupiny hraje 

uvnitř vyznačeného prostoru na udržení míče. 

a. Po zisku míče 
b. Po zapojení všech narážečů jednoho týmu do hry

Cvičení 11 
PH – 4 na 4 + 4 narážeči 

Cvičení 12 
Shodné cvičení s přechodem do zakončení do libovolné branky, bez zapojení narážečů před brankami

11

12

Tým  s míčem využívá narážeče svého 
týmu, kteří jsou rozmístěni střídavě 
s narážeči druhého týmu vně, po obvodu 
hřiště. Narážeči se nesmí přihrávat mezi 
sebou. Po ztrátě/zisku se role plynule mění. 

VAriAnty
ß Čtveřice uvnitř a vně se mění v I.O. 

po časovém intervalu I.Z.
ß Hráči se mění plynule, výměnou míst 

během hry.

ß Bod za zapojení všech narážečů na všech čtyřech 
stranách bez přerušení hry.

KOUčinK
ß Jak mohu zrychlit přihrávku na hráče?

(razance přihrávky)
ß Vidíš hráče, kterému přihráváš?

(monitoring prostoru + přesnost)
ß Můžeš obdržet přihrávku? (neustálý výběr místa)
ß Co udělám po zisku/ztrátě míče?

(rychlé přepínání mezi ofenz. a defenz. činnostmi)



Daniel Franc, lektor FAČR

V minulém čísle jsme společně řešili téma přihrávky 
v kategorii starších žáků. V tomto čísle si představíme 
další cvičení, ve kterých můžeme pracovat 
na zkvalitnění základní herní činnosti.

Příhrávání v kategorii 
14–15 let

Průpravné cvičení II. typu
TémA: Křižná přihrávka za obranu s dvojitým zakončením.
ORgAnIzAce: 3x minibranky, míče
POsTuP: Rozmístíme hráče dle nákresu. Akce začíná 
ostrým náběhem krajního hráče směrem za „obranu“. Na jeho 
pohyb reaguje hráč na středu, který dává křižný míč za obranu 
do náběhu hráči. Ten má řešení buď okamžitě zakončit nebo 
hrát na nabíhajícího hráče, který zbíhá ze středu hřiště. Ihned 
po zakončení dává trenér druhý míč do zakončení.
VARIAnTy:
1) Akce probíhá bez obránců.
2) Přidáme dva bránící hráče do pokutového území, kteří mohou jen 

stínovat nebo bránit na 70 % (ideálně využít trenéry nebo rodiče – 
NIKDY HRÁČI NEŘÍKEJME „NEBRAŇ NAPLNO“!)

KOuČInK: Kdo zahajuje akci? Kam musí směřovat a jak by měla 
vypadat přihrávka, aby nezabrzdila nabíhajícího hráče? 

Herní cvičení II. typu
TémA: Útok 4v5 s dvojitým zakončením.
ORgAnIzAce: Rozlišovací trika, míče, 2x minibranka.
POsTuP: Ze středu hřiště žlutý tým rozehrává akci 4v5. Cílem 
je zakončit útok gólem bez předem předepsaného postupu. Bránící 
tým, když získá míč před PÚ okamžitě přechází do rychlého 
protiútoku a chce zakončit do dvou minibranek. Pokud míč získá 
brankář v PÚ může okamžitě rozehrát na nabíhajícího hráče, 
který jde do zakončení, ale současně trenér nahazuje druhý míč 
do zakončení v PÚ do situace 4v4. Pokud míč získá hráč v PÚ 
dohrává se situace do konce. 
VARIAnTy: 
1) Možnost více nežli dvou zakončení.
2) Soutěž mezi obranou a útokem na počet vstřelených branek.
KOuČInK: Co můžeme udělat pro to, abychom překonali obranu 
v početní nevýhodě? Kam budou směřovat přihrávky? Musí být útok 
vedený vždy středem hřiště?

Cvičení 1

Cvičení 2

1

2
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5

Herní cvičení II. typu
TémA: Řešení útočné činnosti v podčíslení.
ORgAnIzAce: 4x mini branka, rozlišovací trička, míče.
POsTuP: Modrý útočník startuje proti dvěma červeným 
obráncům do situace 1v2 na dvě branky. Po vstřelení 
branky nebo zakončení akce (popřípadě zakončení akce 
bránícím týmem) startuje další modrý hráč do situace 
2v2. Po skončení této akce rozehrává trenér třetí míč 
modrým hráčům a přichází poslední třetí červený obránce 
do situace 2v3. 
VARIAnTy:
1) Hrajeme na 4 branky.
2) Hrajeme na 2 malé a 1 velkou (zapojíme také brankáře).
3) Hrajeme na provedení míče bránícího týmu.
4) Hrajeme na malém prostoru kvůli časoprostorovému tlaku. 
KOuČInK:
Co uděláte proto, abyste překonali převahu obránců? 

Cvičení 5
Průpravná hra 5v5 s výměnou místa
TémA: Přihrávková hra na různé vzdálenosti
ORgAnIzAce: Tyče, rozlišovací trika, míče, mety
POsTuP: Hrají proti sobě dva týmy 5 v 5. Na každé straně 
mají týmy své hráče. Cílem cvičení je přenést hru z jedné 
strany na druhou s tím, že nahrávač, když dostane míč, tak se 
stává hráčem a hráč naopak nahrávačem. Pochopitelně každý 
tým využívá svého nahrávače. 
V tomto cvičení opět přirozeně můžeme pomoci hráčům 
najít všechny činnosti, které s přihrávkou souvisí. 
Nezapomínejme ani na to, že by hráči měli umět zvládnout 
přihrát i vzduchem, což nám právě takové cvičení nabízí.
VARIAnTy:
1)  Nahrávači se vzájemně neatakují.
2) Nahrávači se mohou vzájemně atakovat.
3) Větší velikost hřiště pro možnost hrát dlouhé přihrávky.
KOuČInK: Co musíme udělat pro to, abychom byli 
úspěšní v přenesení hry? Zaměř se na řešení situace 
vzhledem k postavení soupeře. V jakém postavení by měl 
být nahrávač, aby mohl přijímat i dlouhou přihrávku? 

Cvičení 4
Průpravná hra s přihrávkovou průpravou
TémA: Hra 3v3 s narážeči s probíhajícím hráčem do zakončení.
ORgAnIzAce: Rozlišovací trička, 2x branku 5 x 2 m, míče, kuželky.
POsTuP: Ve středovém obdelníku probíhá hra 3v3 s narážeči na obou stranách. 
Současně si nabíhá mezi hrající hráče bílý hráč, který dostává přihrávku a vyvádí si míč 
do zakončení. Tato střelba probíhá střídavě z obou stran. Jedná se tak o průpravné cvičení 
II. typu, které je vložené do probíhající hry. Dalo by se tak říci, že se jedná o kognitivní 
trénink. 
VARIAnTy:
1) Hru 3v3 hrajeme s odlišnou velikostí míče.
2) Obě hry hrajeme se stejnou velikostí míče.
KOuČInK: Průpravné cvičení – Do jaké pozici dostáváš přihrávku? 
Průpravná hra – zaměř se na to, kolik doteků nebo jaké řešení zvolíš vzhledem k soupeři! 

Cvičení 3
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Otmar Litera, FC Háje-Praha

Příhrávání v kategorii 
10–12 let

Cvičení 1
téma
Nácvik přihrávek – vzduchem a po zemi
OrganizaCe
ß	Tři	panáky,	velká	branka	5	x	2	metry	jako	

překážky.	
ß	Dva	týmy	po	čtyřech,	každý	tým	u	jedné	

překážky,	dva	a	dva	hráči	proti	sobě.
POstuP
ß	Na	ukázce	máme	dvě	skupiny	hráčů	

po	čtyřech	(je	možné	více	i	méně).	Jedna	
skupina	si	přihrává	po	zemi	(modří)	
s	tím,	že	si	nabíhají	mimo	překážky	
tak,	aby	jim	bylo	možné	nahrát.	Převádí	
míč	na	druhou	stranu	a	nahrávají	hráči	
naproti,	který	odskakuje	tak,	aby	mu	šlo	
nahrát.

ß	Červení	trénují	nácvik	vysokých	
přihrávek,	kdy	překopávají	branku	
na	protějšího	hráče.

téma
Zakončení po centru ze strany 4 vs. 2
OrganizaCe
ß	Hrací	plocha	cca	50	x	40	metrů.	
ß	Jeden	brankář,	3	dvojice,	1	žolík.	
ß	Branka	o	velikosti	5	x	2	metrů.	Překážka	

v	podobě	6	panáků	(možné	zvolit	jinou	
překážku).

POstuP
Hráči	uprostřed	kruhu	ve	vzdálenosti	

35	metrů	od	branky	hrají	na	udržení	míče	
2	vs.	2	plus	žolík,	který	hraje	s	týmem	
v	držení	míče.	Na	pokyn	trenéra	vyráží	
krajní	hráči	(na	obrázku	modří)	do	náběhu	
a	dostávají	přihrávku	do	prostoru	
za	panáky.	Všichni	hráči	z	kruhu	a	druhý	
krajní	hráč	nabíhají	do	pokutového	území,	
kde	dochází	k	souboji	4	vs.	2	(na	obrázku	
žlutý	tým,	žolík	a	pravý	modrý	hráč	
útočí,	červení	hráči	brání).	Po	akci	se	
mění	dvojice,	hráči	se	střídají	v	kruhu	
a	na	krajích.	V	případě	zisku	obránců	
vyvážejí	obránci	míč	za	úroveň	panáků.
Varianty
ß	Nahrávka	do	kraje	může	jít	jen	vzduchem	

přes	panáky.
ß	Gól	hlavou	platí	za	3	(zaměření	na	centr	

vzduchem).	

Cvičení 2

ß	Hráči	spouští	nahrávku	do	kraje	po	pěti	
přihrávkách	v	kruhu	(nereaguje	se	
na	pokyn	trenéra).

KOučinK:
ß	Jakou	dávají	hráči	přihrávku	krajnímu	

hráči	(vzduchem,	po	zemi	za	panáky)?

ß	Kam	míří	centr	hráče?	Kdy	hráč	centruje	
(jsou	hráči	ve	vápně	či	v	náběhu)?

ß	Je	přihrávka	do	kraje	načasovaná?
ß	Jaké	je	postavení	hráčů	při	zakončení	

(řeší	hloubku	a	šířku,	či	jsou	na	jednom	
místě)?

22

mládežnický fotbal

3/2019

1

2



téma
Hra 3 vs. 3 vs. 3
OrganizaCe
ß	Vymezený	prostor	o	velikosti	

25	x	15	metrů.
ß	Kužele	pro	vymezení	tří	prostorů	

(viz	obrázek),	branka	2x5	metrů.
POstuP

Dvě	trojice	(na	obrázku	modří	
a	červení)	hrají	proti	sobě.	Jedna	
trojice	(zelená)	je	ve	vymezeném	
prostoru.	Modří	jsou	nyní	„obranná“	
trojice,	s	nimi	hraje	brankář,	červení	
jsou	„útočná“	trojice.	V	momentě,	
kdy	si	modří	narazí	se	zelenými,	
mění	se	na	útočnou	trojici	a	útočí	
na	branku.	Hra	se	hraje	turnajovým	
způsobem.	Hra	trvá	3	minuty,	poté	
se	trojice	vymění.
Varianty
ß	Hráči	ve	vymezeném	prostoru	

(zelení)	hrají	z	první.
ß	Hráči	ve	vymezeném	prostoru	

hrají	na	dva	doteky	a	mohou	být	
napadáni.

KOučinK
ß	Jaká	je	aktivita	hráčů	

ve	vymezeném	prostoru	(nabízí	
se)?	

ß	Jak	rychle	hráči	přepínají?

téma
Gól po přihrávce na nejvzdálenějšího hráče
OrganizaCe
ß	Na	vymezeném	prostoru	cca	25	x	25	metrů	jsou	čtyři	menší	branky	

v	rozích	hřiště.
POstuP

Hraje	se	ve	vymezeném	prostoru	5	vs.	5	(možno	hrát	ve	větším	počtu)	
na	čtyři	menší	branky.	Oba	týmy	útočí	na	všechny	čtyři	branky,	branka	platí	
po	nahrávce	na	nejvzdálenějšího	hráče	od	nahrávajícího	hráče.

Varianty
ß	Branka	neplatí	z	ofsajdu.
ß	Zakončení	z	první.
ß	Zakončení	druhým	dotekem.
KOučinK
ß	Kdy	hráči	volí	finální	nahrávku?	
ß	Jak	pracují	s	orientací	na	hřišti?	
ß	Kolik	hráčů	roztahuje	hru?	
ß	Jak	reaguji	hráči	po	ztrátě/zisku	míče?

Cvičení 3

Cvičení 4
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téma
Hra 4 vs. 4 s průnikovou přihrávkou
OrganizaCe
ß	Hřiště	40	x	20	metrů,	dvě	branky	5	x	2	metrů.
ß	Vyznačení	ofsajdové	zóny	metami.
POstuP

Hrajeme	hru	4	vs.	4	plus	brankáři	
s	vyznačenými	zónami,	kde	platí	ofsajd.		

téma
Bago 3 vs. 2 s přepínáním
OrganizaCe
ß	Hřiště	20x20	metrů,	dva	trenéři.
POstuP

Hrají	dvě	baga	(může	i	více)	3	vs.	2	ve	vymezeném	
prostoru.	Pětice	jsou	určeny	a	hrají	proti	sobě,	mohou	
se	v	prostoru	prolínat.	Cílem	tří	hráčů	je	držet	míč,	
aby	ho	dvojice	nezískala.	Dvojice	je	označena	

Cvičení 5

Cvičení 6

Gól	po	přihrávce	a	naběhnutí	do	útočné	zóny	
(vyznačeno	metami)	platí	ze	zakončení	do	tří	doteků	
za	3.	Zóny	jsou	vzdálené	přibližně	10–12	metrů	
od	branky.
Varianty
ß	Gól	při	průnikové	přihrávce	po	zemi	platí	za	2,	

po	průnikovce	vzduchem	za	3	(náročnější	
na	zpracování	pro	nabíhajícícho	hráče).

rozlišovákem,	který	drží	v	ruce	(aby	při	výměně	mohli	
rozlišovák	rychle	vyměnit	a	hra	plynula).	Cílem	dvojice	
je	získat	míč	a	přihrát	ho	jednomu	z	trenérů.	Tím	se	
dvojice	vymění	a	jde	hrát	s	jedním	hráčem	z	původního	
týmu	ve	třech.	Trenéři	se	pohybují	v	prostoru.
Varianty
ß	Hra	trojice	na	počet	přihrávek.
ß	Trenérovi	je	možné	dát	pouze	přihrávku	

po	zemi/vzduchem.

ß	Místo	trenérů	použijeme	branky	a	hráči	
zakončují	do	branek.

KOučinK
ß	Jaké	hráči	volí	přihrávky	směrem	

k	trenérovi?	Krátké,	dlouhé?
ß	Dochází	k	rychlému	přepnutí	trojice	při	

ztrátě?
ß	Kam	si	hráči	nabíhají	v	závislosti	

na	druhém	bagu?

KOučinK
ß	Jak	si	hráči	vytváří	prostor	

pro	průnikovou	přihrávku?	
Roztahují	hru?	

ß	Jak	si	hráč	počíná	v	zakončení?	
Vidí	situaci	již	před	převzetím	
přihrávky	(postavení	gólmana,	
hráčů	soupeře)?
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Milan Šimoníček, Slovan Liberec

Přihrávání 
pro kategorii
přípravek

1 Přihrávky 
na třetího

ORGANIZACE
ß	3	na	1,	obránce	a	jeden	útočící	hráč	jsou	

ve	střední	zóně.
ß	Bod	je	za	přenesení	hry	od	jednoho	krajního	

hráče	k	druhému.	
ß	Hra	může	a	nemusí	být	přenesena	přes	středního	

hráče.
ß	Úkolem	bránícího	hráče	je	získat	míč	a	projet	

jednou	ze	dvou	krajních	branek.	
ß	Útočníci	po	ztrátě	mají	ještě	možnost	získat	míč!
VARIANty
ß	Před	přenesením	hry	musí	být	využit	středový	

hráč.
ß	Přidat	jednoho	bránícího	hráče.	
ß	Postavit	okolo	branky	a	obránce	po	zisku	střílí.	
ß	Útočící	hráč	může	projet	středovou	zónou	

a	následuje	výměna	pozic.	
ß	Přejít	do	volné	hry	3x1	nebo	3x2.
KOučINK
ß	Co	vše	na	hřišti	sleduješ?	
ß	Kam	a	podle	čeho	si	nabíháš?	
ß	Kdy	a	kterému	spoluhráči	přihráváš?	
ß	Jak	se	chováš	po	ztrátě/zisku	míče?	

Souboj  
dvou týmů 

ORGANIZACE
ß	2–3	týmy	o	stejném	počtu	hráčů.	
ß	Jeden	tým	brání	a	zbylé	dva	týmy	hrají	spolu	

a	snaží	se,	aby	jim	bránící	hráči	nesebrali	míč.	
ß	Míčů	je	tolik,	kolik	je	v	týmu	hráčů.	
ß	Úkolem	obránců	je	získat	míč	a	vstřelit	gól	

do	jedné	ze	čtyř	branek.	
ß	Vyhrává	tým,	který	dal	nejvíce	gólů.
KOučINK
ß	Do	jaké	herní	situace	se	zapojíš	a	proč?	
ß	Jakým	míčem	budeš	hrát?	
ß	Co	vše	můžeš	sledovat?	
ß	Kdy	zvolíš	kličku	a	kdy	přihrávku?	
ß	Jak	se	chováš	po	odehrání	míče?	
ß	Co	děláš	po	ztrátě	míče?	
ß	Kam	přebíráš	míč?	
ß	Na	jakého	spoluhráče	přihráváš	a	kam?	
ß	Jakými	způsoby	dokážeš	přihrát?
POZNáMKy
ß	Interval	zatížení	je	cca	60	s.	Je	vhodné	jej	

upravit	podle	klesající	kvality	provedení	
a	viditelné	únavy.	

ß	V	intervalu	odpočinku	si	obránci	spočítají	góly	
a	útočníci	připraví	určený	počet	míčů	do	další	
hry.

2
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Přihraj  
a naběhni

ORGANIZACE
ß	2	týmy	po	šesti	hráčích

(v	každém	týmu	tři	dvojice).	
ß	Branky	od	sebe	cca	20	m.	
ß	Cílem	je	přihrát	spoluhráči	do	jedné	ze	dvou	

branek.	
ß	Po	úspěšné	přihrávce	krajnímu	spoluhráči	

(na	obr.	akce	1)	zahajuje	hru	spoluhráč	
v	opačné	brance	(na	obr.	akce	2).	

ß	Bod	je	za	přenesení	hry	na	krajního	spoluhráče.
VARIANty
ß	Po	přihrávce	do	branky	pokračuje	v	rozehrávce	

stejný	krajní	hráč.
ß	Přihrát	lze	do	všech	čtyř	branek	(tzn.	hráči	

po	stranách	jsou	neutrální).
KOučINK
ß	Co	děláš	před	převzetím	míče?	
ß	Jaké	je	tvé	postavení,	když	přebíráš	míč?	
ß	Kterou	nohou	přihráváš?	
ß	Co	děláš	po	přihrávce?	
ß	Kam	přihráváš?	
ß	Kam	nabíháš	spoluhráčům?
POZNáMKy
ß	Velikost	upravujeme	podle	zvládnutí.	

Opakovaně	se	nedaří,	zvětšíme	hrací	plochu.	
Pokud	se	daří	až	příliš,	zvážíme	zmenšení	hrací	
plochy	pro	ztížení	podmínek,	které	se	zdají	být	
pro	hráče	snadné.	

ß	Interval	zatížení	je	cca	60s.	Je	vhodné	jej	
upravit	podle	klesající	kvality	provedení	
a	viditelné	únavy.

ORGANIZACE
ß	2	týmy	proti	sobě.	
ß	Více	braneček	než	hráčů	v	jednom	týmu.	
ß	Bod	je	za	přihrávku	skrz	libovolnou	branečku.
VARIANty
ß	Hra	s	neutrálním	hráčem	(žolíkem).	
ß	Kromě	přihrávky	mohou	hráči	projet	brankou.	
ß	Pokud	je	naším	záměrem	výběr	místa,	lze	zařadit	jako	házenou.	

3

4 Přihraj a naběhni: 
Hra na více branek

KOučINK
ß	Jakou	branku	a	podle	čeho	si	

vybíráte?	
ß	Kdy	přihráváš	a	kdy	volíš	kličku?	
ß	Co	děláš,	když	nemáš	míč?	
ß	Jak	se	chováš	po	ztrátě	míče?	
ß	Čím	můžeš	pomoct	spoluhráči	

s	míčem?	

POZNáMKA
ß	Sledujeme	úspěšnost	

a	na	základě	toho	upravujeme	
podmínky	hry.	V	případě,	že	
se	hráčům	opakovaně	nedaří,	
můžeme	zvážit	varianty,	viz	výše	
(žolík,	projetí,	případně	více	
branek	nebo	zvětšení	prostoru).	
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Přenášení 
hry

ORGANIZACE
ß	3	týmy	po	třech,	dva	týmy	hrají	

proti	sobě	a	třetí	tým	je	v	roli	
neutrálních	hráčů	(dva	krajní	
a	jeden	střední).	

ß	Bod	získávají	hráči	za	přenesení	
hry	od	jednoho	krajního	hráče	
k	druhému.	

VARIANty
ß	Střední	neutrální	hráč	(žolík)	

nesmí	nahrávat	přímo	
do	krajních	prostor,	ale	musí	
přihrát	hráči	v	poli.

KOučINK
ß	Jak	nejrychleji	získáte	bod?	
ß	Kdy	využiješ	neutrálního	

hráče	v	poli?
ß	Na	jakou	vzdálenost	přihráváš?	
ß	Kdy	přihráváš?	
ß	Kam	si	přebíráš	míč?	
ß	Jak	se	chováš	bez	míče?	
ß	Čím	pomůžeš	spoluhráči	

s	míčem?
POZNáMKy
ß	Po	časovém	intervalu	

prostřídáme	týmy.	Tzn.	jeden	
tým	vystřídá	neutrální	hráče.

Hra 
4 vs. 2 

ORGANIZACE
ß	3	dvojice,	2	dvojice	útočí,	

zbylá	brání.	
ß	Cílem	je	držet	míč.	
ß	V	případě	ztráty	míče	určuje	

trenér	novou	bránící	dvojici.
VARIANty
ß	Pokud	již	hráči	hru	znají,	můžeme	

zavést	pravidlo	„kdo	zkazí	–	brání	
a	hráči	si	již	hru	řídí	sami.	

ß	Při	zaměření	na	převzetí	míče	
můžeme	omezit	hru	z	prvního	
dotyku.

KOučINK
ß	Kdy	a	komu	přihráváš?	
ß	Jakým	způsobem	

a	kam	přebíráš	míč?	
ß	Kam	si	nabíháš?	
ß	Jak	můžeš	napravit	

nepovedenou	přihrávku?	
ß	Co	děláš,	když	tvůj	

tým	získá	míč?
POZNáMKy
ß	V	případě	změny	obranné	dvojice	

je	důležité	rychlé	přepnutí	
a	pokračování	bez	prodlev.	
Trénujeme	tím	do	utkání	rychlou	
reakci	a	snahu	o	okamžitý	zisk	
míče.

5
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Ondrej Singer, člen prezídia UFTS 
a šéfredaktor časopisu UFTS „Futbalový tréning“ 

V  celkom  21  prezentá-
ciách,  vrátane  štyroch 
praktických  ukážok 

bola kongresová centrálna téma 
„Tréner ako kouč – spô-
soby, ako zlepšiť výkon-
nosť v mládežníckom, 
amatérskom a vrcho-
lovom futbale“ z rôznych 
uhlov podrobne rozobraná a vy-
svetlená  odbornej  verejnosti. 
Okrem hlavnej témy sa kongres 
venoval aj ďalším, veľmi zaují-
mavým, aktuálnym a dôležitým 
aspektom výkonnosti futbalis-
tov: individualizácia tréningu, 
dynamika hry, psychologické 
aspekty hry a nová koncep
cia nemeckého futbalového 
zväzu (DFB) „Naša cesta“ 
(„Unser Weg“). 

Myslím, že práve prednáška 
posledný deň kongresu  je pre 
nás veľmi užitočná a poučná, 
pretože rieši zásadné, systémové 
a koncepčné opatrenia, ktorých 
výsledkom by malo dostať ne-
mecký futbal stabilne na sveto-
vú úroveň. 

Od 29. do 31. júla sa v Kasseli konal 62. medzinárodný 
kongres trénerov (ITK) Nemeckej asociácie futbalových 
učiteľov (BDFL). Okolo 1 000 futbalových trénerov 
z 30 krajín bolo nadšených obsahom a dokázalo si vziať 
domov mnoho dôležitých nových poznatkov o tréningovom 
procese do svojich klubov a do svojich zväzov.

ITK 2019
62. medzinárodný 
kongres trénerov Nemeckej 
asociácie futbalových učiteľov

Meikel Schönweitz, hlavný tréner mládežníckych 
tímov v nemeckom futbalovom zväze (DFB), poukázal na 
to, ako sa vyvíja súčasný futbal. Tiež ukázal, ako moderná 
doba, peniaze a spoločnosť ovplyvňujú futbal na ihrisku 
a mimo neho a aké všeobecné výzvy, s cieľom výrazne 

zvýšiť úroveň nemeckého futbalu, z týchto skutočností vy-
plývajú. Vysvetlil dôležitosť určenia spoločných cieľov, 
úloh a koncepčných opatrení na všetkých úrovniach ne-
meckého futbalu, ktoré sú potrebné splniť pre dosiahnutie 
tohto náročného cieľa.

Výzvy a príležitosti v nemeckom futbale
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Nemecký futbal je za posledné dva roky cha-
rakterizovaný výkonnostnými výkyvmi reprezen
tácií vo všetkých vekových kategóriách. Analýza 
výkyvov výkonnosti národných reprezentácií za 
posledné dva  roky predstavuje príliš krátke ob-
dobie. Aby sme opäť získali tituly majstrov sveta, 
musíme premýšľať a pracovať dlhodobo a brať do 
úvahy vplyvy faktorov času, peňazí a spoločen-
ských zákonitosti na každodennú prácu s mladými 
futbalistami. Netrpezlivosť a snaha urýchliť vývoj 
by mohli spôsobiť hektické rozhodnutia a zhon 
v plánovaní, organizovaní a v riadení tréningového 
procesu v celom futbalovom hnutí. Rýchly životný 
štýl,  tlak médií, možnosť okamžitej analýzy hry 
a tréningovej jednotky, zasahovanie rodičov a spon-
zorov, honba za rýchlymi úspechmi, konkurencia 
a tlak súperov, skutočnosť, že hráči a tréneri sú pod 
drobnohľadom môže spôsobiť rýchle a neuvážené 
rozhodnutia. Najnebezpečnejšia je rýchla špe
cializácia a zanedbávanie všestrannosti.  

Každý pozná príslovie „Peniaze riadia svet“ 
a Meikel Schönweitz považuje množstvo peňazí, 
ktoré sa pohybujú vo futbale za nezdravé. Čím viac 
peňazí tečie do futbalu, tým viac rozhodnutí sa robí 
kvôli peniazom a nie kvôli hráčom. Normálne by 
sa mala otázka, čo hráči a tréneri potrebujú stáť 
v popredí. Až na konci celej reťaze by mali byť tí, 
ktorí z futbalu profitujú, ako napr. sponzori, hráčski 
agenti alebo médiá. 

Negatívny vplyv na zvyšovanie úrovne futba-
lu a športu vôbec má aj spoločenský vývoj, kto-
rý provokuje málo pohybu a fyzického zaťaženia. 
Vznikli „generácie Playstation“, s vysedávaním 
za počítačom, s mladými, ktorí sa o šport nezau-
jímajú, s nízkym zdatnostným potenciálom, bez 
koordinačných a kondičných schopností. Tieto sku-
točnosti spoločne s nezdravou výživou spôsobujú 
malú fyzickú odolnosť a väčšie riziko zranení. 
Mnohé deti majú aj v dôsledku tohto spôsobu života 
aj komunikačné problémy a nedokážu životné 
konflikty riešiť komunikáciou s inými, ani osob-
nými rozhovormi a nemajú odolnosť, disciplínu 
a trpezlivosť na sebe tvrdo pracovať.

Za účelom eliminovať alebo znížiť vplyv nega-
tívnych spoločenských činiteľov na vývoj futbalu 
a súčasne zvyšovať jeho úroveň s cieľom dostať 
sa opäť na svetovú špičku. Ak chceme opäť získať 
svetový titul, musíme spoločne na každej úrovni 
systematicky a cieľavedome pracovať. Preto DFB 
vypracoval pre celé futbalové hnutie športovú kon
cepciu, ktorá je založená na vízii hry v budúcnosti, 
na vízii vzdelávania a na vízii prípravy hráčov. 

V  detskom  futbale  spustil  pilotný projekt, 
ktorý  vysvetlil  Markus  Hirte  (športový  riaditeľ 
podporného programu talentov pri DFB) vo svojej 
prednáške „Nové herné formy vo futbale detí“. 
Zaujímavosťou je to, že v mládežníckych reprezen-
táciách sa realizačný tím zostavuje vždy z troch 
typov trénerov, ktorých zručnosti a kompetencie 
sa spájajú, aby sa dosiahol čo najväčší možný efekt 
práce s mládežníckymi výbermi: jeden tréner má 
presadzovať svoje technicko-taktické skúsenosti 
a vedomosti, druhý  tréner je zodpovedný za plá-
novanie tréningového procesu a analýzu taktiky 
a tretí tréner je špecialista na danú vekovú kategó-
riu a prispieva svojimi znalosťami o jednotlivých 
hráčoch. Ďalšia šanca je v kontinuite práce s repre-
zentačnými výbermi. Tréneri sprevádzajú jedno 
reprezentačné mužstvo tri roky (U15-U17 alebo 
U18-U20). 

Prostredníctvom tohto trojročného cyklu, ktorý 

sa začína znova po troch rokoch, tréneri môžu lepšie 
formovať a usmerňovať hráčov a naopak, aj hráči sa 
ľahšie prispôsobia nárokom trénerov. 

V neposlednom rade sa DFB zameriava aj na 
systém práce v iných krajinách a na to, čo robia 
dobre, aby získali nové nápady pre svoje vlastné 
reformy. 

Koncepcia DFB „Naša 
cesta“ („Unser Weg“)
(podrobnejšie o koncepcii nemeckého futbalové-
ho zväzu: https://www.dfb-akademie.de/unser-weg/
-/id-11008490) je budúca športová stratégia nemec-
kého futbalu. Ponúka každému, kto je zapojený 
do futbalu, užitočné orientačné body pre jeho 
konkrétne úlohy a výzvy! Cesta od začiatoční
ka po majstra sveta je veľmi dlhá. Koncept 
tréningu s jasne definovanými cieľmi 
a úlohami tréningu ponúka trénerom 
užitočnú orientáciu!

Súčasti koncepcie, ktoré sú zapojené do 
plnenia cieľov a úloh:
1. DFB, Nemecký futbalový zväz,
2.  regionálne zväzy,
3. kluby,
4. školy a materské školy.

Ciele koncepcie:
1. radosť z futbalu (nadchnúť a získať čo najväčší 

počet detí pre futbal a udržať ich zanietenie),
2. podpora indivídua (sila osobnosti a herné kvality 

jednotlivca sú kľúčové pre úspechy tímu),
3. špičkové postavenie vo svetovom futbale.

Úrovne zamerania koncepcie:
1. Vízia tréningového procesu: príprava v budúc

nosti určuje trasu. Kľúčom k úspechu je vyso-
ko motivujúci, na hru orientovaný a na učenie, 

výchovu a vzdelávanie zameraný tréning. Cie-
ľom podpory mladých hráčov je perspektívna, 
atraktívna a úspešná hra. Poslanie misie vízie hry 
DFB načrtáva profily požiadaviek až po svetovú 
úroveň. 

2. Vízia vzdelávania: vzdelávanie v budúcnosti 
určuje cestu. Herná vízia odhaľuje konkrétnu 
myšlienku „ideálneho“ futbalu dnes a zajtra. To 
umožňuje hráčom, trénerom a špecialistom za-
merať sa a pripraviť sa na dosiahnutie tohto cieľa. 

3. Vízia hry: hra v budúcnosti určuje cieľ. Vízia 
hry sumarizuje jasné, živé vlastnosti kvality pre 
všetky fázy hry. Modelujú atraktívny futbal za-
meraný na budúcnosť a na úspechy.

4. Nemecké cnosti:
a) Disciplína: dôsledne plniť určené princípy;
b) Odvaha: konať sebavedomo;
c) Cieľavedomosť: odhodlane sledovať svoje 

a spoločné ciele;
d) Ochota a pripravenosť: preukázať 

zodpovednosť a vôľu za dosiahnutie 
najlepšieho výkonu;

e) Odolnosť: nikdy sa nevzdávať;
f)  Tímový duch: riešiť spoločné úlohy 

individuálnou kvalitou;
g) Rešpekt: skromne vystupovať, slušne sa 

správať;
h) Optimizmus: porovnanie sa s najlepšími 

chápať ako výzvu;
i)  Komunikácia: chápať a rozumieť a byť 

pochopený;
j)  Vášeň: odhodlanie, entuziazmus, radosť z hry 

a zo života;
k) Identifikácia: nadchnúť sa pre aktuálne 

úlohy a dať do toho všetko.

Charakteristické črty a vlastnosti osobnosti ako 
optimizmus, odhodlanie,  tímový duch, vôľa ale-
bo iniciatíva sú rovnako dôležité pre osobnú silu,  
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budúcnosť a život človeka, ako aj pre úspech ako 
futbalistu! Preto je katalóg nevyhnutných osob-
nostných čŕt základom všetkých športových stra-
tégií a konceptov od hry, cez tréning až po víziu 
tréningu.
Z tohto dôvodu sú tieto osobnostné vlastnosti tiež 
vynikajúcimi cieľmi a ohniskami holistickej orien-
tácie celého vzdelávacieho systému vo futbale.

Princípy 
tréningového 
procesu
1. HRAŤ – Uprednostňujte herné formy 

pred nácvikom!
Futbal sa učiť hrať samotným futbalom. Preto sú 

prípravné hry a herné formy základom metodiky vo 
všetkých výkonnostných a vekových kategóriách. 
Hry motivujú a pri správnom využití provokujú 
rozvoj potrebných herných, technických a aj kon-
dičných vlastností hráčov. 

2. NECHAŤ, NERUŠIŤ
– Podporujte kreativitu!
Všestranný tréning zameraný na hru podporuje 

nadšenie a tým aj kreativitu! Tréner sa úmyselne 
nevystavuje do popredia, je v pozadí a vytvára „ne-
obmedzené“ podmienky pre herné nápady svojich 
hráčov!  Individuálne,  riskantné  a  prekvapujúce 
riešenia pochváli!

3. INDIVIDUALIZOVAŤ – Posilňujte silné 
stránky – odstraňujte nedostatky!
Hlavným cieľom musí byť optimálna podpora 

každého jednotlivého hráča a výchova silných in-
dividualít. Vo futbale detí a mládeže má fungovať 
tréner ako individuálny poradca a spoločník. V top 
futbale pripravuje kvalifikovaný personál špecialis-
tov obsah, priebeh a kontrolu individuálnych tré-
ningov na základe rozboru tréningových jednotiek, 
zápasov a výsledkov diagnostiky. 

4. PLÁNOVAŤ – Na plnenie cieľov a úloh 
vy uží vajte rozmanité metódy, formy 
a prostriedky!
Najlepšie učebné výsledky dosiahneme, keď 

v určitom časovom úseku sa zameriame na jednu 
kľúčovú úlohu, ktorú trénujeme postupnými krok-
mi s využitím pestrých, variabilných prostriedkov. 

Tento prístup umožňuje hráčom nerušene a kon-
centrovane skúšať a učiť sa nové prvky v rozmani-
tých motivujúcich podmienkach. Tréner má takto 
možnosť trpezlivo sprostredkovať svoje požiadavky 
a predstavy a sústrediť sa na detaily. 

5. ORGANIZOVAŤ – Usporiadajte a organizuj
te tréningové jednotky jednoducho a efektívne!
Jednoduchá, jasná a zároveň ľahko meniteľná 

organizácia  je  recept na úspech pre motivujúce 
a efektívne trénovanie. V ideálnom prípade môžu 
byť rôzne úlohy trénované flexibilne a nekompli-
kovaným spôsobom. Pri správnom organizovaní sa 
časové straty v dôsledku reorganizácie tréningovej 
jednotky znižujú. 

6. RIADIŤ, USMERŇOVAŤ – Vytvorte opti
málne podmienky a prostredie pre učenie sa! 
Každá hra a každý prostriedok predstavuje prí-

ležitosť na učenie! Tréning v malých skupinách 
zaručuje veľa akcií pre každého hráča. Tréner má 
vždy možnosť podľa aktuálnej tréningovej situácie 
operatívne meniť organizáciu tréningovej jednot-
ky. Zľahčiť alebo sťažiť úlohy môže prispôsobením 
veľkosti a tvaru herného priestoru, počtu hráčov, 
pomeru hráčov (podčíslenie, prečíslenie, vyrovnaný 
počet), veľkosti a rozmiestnenia bránok, určením 
počtu dotykov, zložením a usporiadaním skupín 
(napr. ak jedno mužstvo dominuje), pridať „pro-
vokačné“ pravidlá a pod. Dôležitý je tiež spôsob 
koučingu a zosúladenie koučovania v trénerskom 
tíme (hlavný tréner, asistenti, tréner brankárov alebo 
kondičný tréner).  

7. SPREVÁDZAŤ, VIESŤ 
– Cielené koučovanie: upozornite, ukážte 
a odhaľte možné riešenia!
Tréner je aj sprievodca a poradca hráča, oboz-

namuje ho s poznatkami, sprostredkuje mu vedo-
mosti a myšlienky, usmerňuje ho v jeho životnej 
dráhe a hráčskej kariére. Sprevádza hráča na ceste 
k dosiahnutiu športového cieľa. Do tohto procesu 
sa aj hráči aktívne zapájajú a sú zainteresovaní do 
všetkých vzdelávacích procesov a spoločne s tré-
nerom hľadajú riešenia. Kľúčový je prístup trénera, 
zapája s aktivizuje hráčov, využíva metódy prob-
lémového vyučovania. Aj hráči môžu na základe 
daných cieľov a priorít ovplyvňovať tréningový pro-
ces. Tréner vyhodnocuje s hráčmi každú tréningo-
vú jednotku aj v tíme a aj individuálne. Pozitívne 

a konštruktívne formulujte návrhy na zlepšenie. 
Poskytnite hráčom podrobné informácie o súčas-
nom plánovaní ako aj o konkrétnych tréningových 
zameraniach.  

Naše poslanie, 
naša misia
Pozitívne myslieť!

Pozitívny prístup vás urobí silnejším a aktív-
nejším. Aj krátkodobé neúspechy sa môžu využiť 
ako ďalší stimul.
Buďte otvorení a zvedaví!

Len tí, ktorí zostanú otvorení novým impulzom 
a podnetom k zamysleniu sa budú ďalej rozvíjať.
Porovnávanie s najlepšími nás 
posúva ďalej!

Pravidelne  a  intenzívne  sledovania,  analýzy 
a porovnávania s najlepšími poskytujú miery a štan-
dardy kvality, a tým aj smery a možnosti vlastného 
vývoja.
Kvalita má prednosť pred kvantitou!

Jedine uprednostnenie kvality v každej zlož-
ke prípravy, v organizácii, skautingu, managingu, 
v infraštruktúre a pod. zaručuje zvyšovanie úrovne 
a konkurencieschopnosť. Kvalita je podstatnejšia 
ako kvantita.
Keep it smart and simple!

Drž  sa  jednoduchosti  a  múdrosti.  Zásadnou 
výzvou pri prenose vedomostí  je sprostredkovať 
kľúčové správy živo, presne a jednoducho. 
„Ak nevieš vysvetliť veci jednoduchým spôsobom, 
potom tomu nerozumieš.“  A. Einstein

Celostná, komplexná a celospoločenská podpora 
mladej osobnosti môže byť efektívne spojená s roz
vojom osobnostných čŕt súvisiacich s výkonom! 
Na dosiahnutie veľkých a stabilných úspechov vo 
futbale sa okrem fyzických a herných schopností 
v konečnom dôsledku vyžadujú charakterové, 
mentálne a sociálne vlastnosti. Z tejto základne 
a sily môže mať každý mladý športovec úžitok aj 
ako človek!
Znalosti o tréningovom procese vo futbale sa ne
ustále diferencujú a prehlbujú. Takmer denne 
sa pridávajú nové impulzy, postrehy a nápady. O to 
dôležitejší je jednotný informačný a orientačný 
základ pre každého, kto pracuje vo futbalovom 
hnutí!

Príklad tréningovej jednotky 
zameranej na koučovanie
Jörg Daniel, šéf vzdelávania trénerov brankárov DFB, 
Damir Dugandzic, športový riaditeľ programu DFB na podporu talentov

Koučovanie v tíme:  
hlavný tréner / tréner brankárov

Základné úvahy
Ústredným  prvkom  tréningovej  jednotky  je 

demonštrovanie prispôsobenia metodiky koučo-
vania zložitosti a komplexnosti hry: spolupráca 
a zosúladenie koučovania hlavného trénera s ko-

učovaním trénera brankárov. Hlavný tréner riadi 
predovšetkým hráčov v ofenzíve a tréner brankárov 
defenzívu a spoluprácu brankára s obrancami. 

Praktická ukážka
Ťažiskom herného cvičenia sú jednak finálne 

prihrávky do pokutového územia a ich využitie pred 
bránou a jednak je cvičenie zamerané na spoluprá-

cu brankára s jedným alebo viacerými strednými 
obrancami. Organizácia cvičenia podporuje a pro-
vokuje množstvo finálnych prihrávok v komplexnej 
forme. 

Záver praktickej ukážky je vyplnený prípravnou 
hrou, ktorá organizačne nadväzuje na herné cviče-
nie a vyžaduje od oboch tímov plnenie obranných 
aj útočných úloh.
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Herné cvičenie  
4 na 4

ß Herné cvičenie 4 na 4 
v pokutovom území. 

ß Akciu začína vždy útočník 
s loptou, ktorý v strednej 
vertikále v priestore pred 
pokutovým územím, 
asi 25 metrov od brány, 
v situácii 1 na 1 vedie loptu 
oproti súperovi a prihráva 
spoluhráčovi vedľa 
pokutového územia.

ß V pokutovom území je jeden 
útočník proti trom obrancom. 

ß Pri pokutovom území 
sú dvaja útočiaci hráči, 
ktorí musia rešpektovať 
pravidlo o postavení mimo 
hry a okrem toho sa smú 
dostať do hracej plochy len 
po spracovaní prihrávky 
a po driblingu cez (modrú) 
postrannú čiaru (postavenie 
mimo hry ako v ľadovom 
hokeji). 

ß Potom nasleduje hra 4:4 
v pokutovom území. 

ß Nacvičujeme súčasne 
v dvoch skupinách po 8 
hráčov (4 na 4).

1

2

1

Prípravná hra  
8 na 8

ß Organizácia ako na 
obrázku č. 1. 

ß Rovnaké pravidlá ako 
v hernom cvičení. 

Jedno mužstvo hrá na pevnú 
a druhé na prenosnú bránu. 

ß Oba tímy tak majú 
defenzívne aj ofenzívne 
úlohy

2
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Legenda



Michal Ježdík

Sport Performance 
Summit Atlanta 2019

První Sport Performance Summit v Atlantě 
byl ohromným úspěchem a tady v časopisu 
Unie českých fotbalových trenérů FAČR Fotbal 
a trénink bych rád poděkovali všem, kteří se 
na úspěchu tohoto setkání podíleli. Pro ty, kteří 
jste se konference nezúčastnili, jsme připravili 
krátkou rekapitulaci toho hlavního. Zároveň 
doufáme, že si zde každý najdete důležité momenty, 
které můžete využít ihned nebo později. 
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Poté, co jsme se díky dvěma velmi známým 
a úspěšným lídrům z amerického sportovního 
prostředí dostali do hlubin budování úspěšných 
organizací, nastal čas na něco trochu jiného. Po-
dívali jsme se do světa meteorologie na lekce, 
jak pracovat s DATA a předpovídat, co se stane. 
Paul se zabýval tématy, která jsou přenositelná 
do jakéhokoliv prostředí, včetně například toho, 
jak zefektivnit proces na trase získání dat, jejich 
přečtení a efektivní využití, co je rozhodující pro 

První panel summitu byl věnován zkušenostem 
dvou generálních manažerů z Atlanta Falcons a To-
ronto Blue Jays. Dostali jsme se pod pokličku napří-
klad témat, co je klíčem k vytvoření modelu vysoce 
výkonového prostředí uvnitř organizace v nejlepší 
soutěži na světě, jak se řídí a buduje kultura klubu, 
nebo jak funguje dynamika vztahu mezi generálním 
manažerem a hlavním trenérem. Na pořadu dne 
byly i otázky: jak vytvoříte kulturu organizace za-
loženou na vzdělávání a vzájemné podpoře? Jak lze 
nastavit jasné cíle a vytvořit prostředí, ve kterém se 
všichni cítí bezpečně, ale zároveň jsou motivováni? 
Jaká ingredience potřebujete, abyste udrželi dlouho-
době vysokou výkonnost? Řečníky byli generální 
manažeři Thomas Dimitroff z Atlanty Falcons 
a Mark Shapiro z Toronto Blue Jays, moderá-
torem Steve Gera z Gains Group. 

Leadership začíná 
pokorou

Vytvořte kulturu učení se. To nám umožňuje 
porozhlédnout se a zaměstnat lidi, kteří vyhovují 
naší filozofii každodenního kontinuálního učení se 
a zlepšování se. 

Najímání lidí je jednou z nejdůležitějších věcí, 
které jako lídr můžete dělat. Je to příležitost ke zlep-
šení vaší organizace, kultury a standardů. Vizitkou 
naší organizace jsou lidé, které charakterizuje pozi-
tivní přístup, zaujetí pro věc a vytrvalost. 

Chceme-li mít kulturu založenou na důvěryhod-
nosti, musíme pochopit, že všichni musí táhnout 
za jeden provaz. Jakou můžete mít vzájemnou důvě-
ru a víru v něco, čehož chcete společně dosáhnout, 
pokud nesdílíte kolektivní vnímání a svědomí? 
(Kolektivní svědomí nebo kolektivní vědomí je 
soubor sdílených přesvědčení, myšlenek a morál-
ních postojů, které fungují jako sjednocující síla 
ve společnosti, organizaci.)

Když jsme přemýšleli o dalším kroku v tre-
nérském rozvoji, rozhodli jsme se zapojit nové 
technologie. Dali jsme našim trenérům mikrofon 
a filmovali je dronem. To jim dalo příležitost ohléd-
nout se zpět a zjistit, jak se mohou zlepšit. Viděli 
a slyšeli jak komunikují, zda to má kýžený efekt 
směrem k hráčům, jak dochází k přenosu informací 
mezi trenéry a celým realizačním týmem. Bylo to 
opravdu velmi produktivní. 

Chcete-li vybudovat jednotnou linii, od vlastní-
ků až po hráče, musí fungovat důvěra a propojení. 

My jako lídři si povedeme lépe, jen pokud si i ostat-
ní v organizaci povedou lépe!

Body k zamyšlení:
a) Pokud jste se rozhodli udělat změnu, buďte 

autentičtí. Zajímejte se o vše kolem vašich lidí 
a zároveň neuhýbejte ze svých zásad. 

b) Než se rozhodnete přivést nové, talentované 
hráče do vašeho klubu, ujistěte se, že jejich 
charakter a hodnoty jsou v souladu s vašimi 
a vaší organizace. Jde o to věřit, že můžete 
vyhrát i s hráči, kteří nemusí vždy být těmi 
nejtalentovanějšími. 

c) Zlepšujte se každý den – jako základní zásada 
organizace.  Je to jednoduché, ale má to sílu a je 
to měřitelné.

d) Lidé, proces a kultura. Lidský faktor je unikát-
ním řidičem úspěchu, když se soutěží o to, kdo 
zvítězí. Implementujte kultury a tím pádem i její 
sílu do každé jedné činnosti, kterou vykonáváte. 
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Barometr úspěchu: 
Lekce z meteorologie v transformování dat 
do praktického 
života

Vzestup: Vytvoření & udržení
organizace světové úrovně



konečný výsledek, kterému předchází rozhodování 
se na základě získaných informací z dat, nebo jaký 
vliv mají výstupy z dat na prediktivní modelování. 
Řečníkem byl Paul Walsh z IBM Services: The 
Weather Company. 

V práci s daty je důležité začít jednoduše. Nauč-
te se zobecňovat. Jednoduchost je klíčová, jelikož 
k dispozici je velké množství dat a pravděpodobně 
se je budete snažit všechna použít. Ale není třeba 
to udělat hned, nepřehánějte to, můžete se „zavařit“ 
nebo úplně ztratit. Velké množství dat vás snadno 
může zavést do slepé uličky.

„Velká data“ je často používaná fráze, ale „malá 
data“ jsou ta, která můžou mít pravděpodobně nej-
větší dopad a sílu. Mít mnoho velkých datových 
souborů ztěžuje měření věcí.

Snažte se vždy celek zjednodušit. Většinou je 
jednodušší něco říct než udělat, ale menší (zdánlivě 
méně významné otázky) velmi často odhalí odpo-
vědi na složité komplexní situace. K dosažení toho 
vám pomůže rozvoj určité a specifické metodologie.  

Využijte znalosti a to, jak ovlivňují vaši organi-
zaci, a využijte tyto informace k vytvoření strategie 
a použití taktiky.

Body k zamyšlení:
a) Často jsou ty nejdůležitější otázky nejobtížnější. 

Pokud se dostanete do složité situace a nemáte 
odpověď na její řešení, rozdělte ji na menší 
části – otázky. Pokud jste byli úspěšní, zvažte 
vypracování metodiky na podporu tohoto řešení. 

b) S příliš velkým množstvím a rozsáhlými 
datovými soubory je obtížné soupeřit. Začněte 
s menšími soubory dat, se srozumitelnými 
řešeními. Pokuste se, aby existoval jasný proces, 
který vede k úspěšnému řešení.

Tento panel zůstal u tématu týkajícího se DATA 
a inovací. Porovnávalo světy elitního sportu a ban-
kovnictví v rozhodování a predikcích založených 
na údajích. Témata, ve kterých se šlo více do hloub-
ky byla: jak si udělat názor, aniž byste měli k dispo-
zici objektivní informace (jste v nejistotě), jak a jak 
dobře předpovídáme, co se stane v budoucnosti? Jak 
pečujeme o kulturu, která vychází z modelu rozho-
dování se na základě získaní objektivních údajů? 
Řečníky byli Ameet Shetty ze SunTrust Bank 
a Ryan Murray z klubu Texas Rangers. Diskuzi 
moderoval Steve Gera z Gains Group.

Dříve než začnete měnit svoji strategii rozhodo-
vání, musíte se ujistit, že vaše kultura je připravena 
přijmout nové myšlenky a přístupy. Pokud chcete 
změnu opřít o využívání dat a do této doby jste jí 
nebyli, ujistěte se, že jste připraveni se jí stát. Veďte 
o tom rozhovory se všemi odděleními ve struktuře 
a vysvětlujte jim výhody a výzvy, které změny při-
nášejí pro každé z nich.  

Agilita je klíčová. O agilním leadershipu se 
hodně diskutuje, ale být agilní lídr celkově dá vám 

i vašemu týmu příležitost se dobře přizpůsobovat 
a rychle se rozhodovat. Agilní vedení je zaměřeno 
na schopnost dívat se na situace z různých úhlů po-
hledu a pružně na ně reagovat. V agilním vedení má 
růst a spolupráce týmů zásadní význam. Zde se liší 
od tradičního vedení. Nejen agility styl vedení je od-
lišný, součástí je i připravenost rozšiřovat kapacitu. 
Pokud to vede k dobrým a přijatelným výsledkům, 
je možné ignorovat pokyny každou chvíli. Agilní 
vedení je doprovázeno agilní organizační strukturou. 
Typická je silná závislost na osobní komunikaci, 
přenos informací je prvořadý. Průměrné agility týmy 
nejsou větší než 8 osob. Očekává se, že členové 
týmu dostanou dostatečnou odpovědnost. Aby je 
v tomto směru podpořil, musí agilní lídr zajistit bez-
pečné pracovní prostředí, kde jsou dovoleny chyby. 

Buďte čestní. Bez ohledu na to, jak brzy chcete 
rozhodovat na základě dat, musí být tyto metriky 
a údaje správné. Pokud tomu tak není, nejsou pro 
rozhodování spolehlivá. 

Evoluce, nikoliv revoluce. Jde o to, dělat bu-
doucnost lepší, než je přítomnost. Jestliže vaše 

datové procesy nejsou dobré, pak byste se měli na-
směrovat k modelu, který bude pro vaši organizaci 
funkční a zajistí vám úspěch. 

Je velkou výzvou vzít na palubu ty správné 
lidi. Chcete po nich, aby investovali do projektu, 
který vytváříte, a do kultury založené na datech, 
kterou chcete implementovat. Vztahy jsou roz-
hodující. 

Body k zamyšlení:
a) Pokud se chystáte být organizací, která své řízení 

zakládá na využití DATA, je důležité zajistit, aby 
byla nastavena taková organizační kultura, která 
tento rozhodovací proces přijímá.

b) Předpovídat není často považováno za součást 
našeho normálu v oblasti vysoce výkonné-
ho vrcholového sportu. Zaměřujeme se více 
na  rizika a rozvrstvení oproti ziskům z exce-
lentních výkonů. Existuje ale jiná příležitost 
najít lepší rovnováhu mezi „nyní“ a budoucím 
výkonem?
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Budoucí pohled:
Rozhodování & predikce v Atlanta 
Premier Bank & elitním sportu



Jedním z největších zážitků ze summitu v Las 
Vegas (poznatky jsme s vámi sdíleli v minulém vy-
dání FaT) bylo téma sdílení informací a vyhodno-
cování. Možná právě proto se pořadatelé k tématu 
vrátili i v Atlantě. Nové, čerstvé poznatky se k nám 
dostali opět ze světa letectví. Brad s námi diskuto-
val o tom, jak společnost Delta Air Lines přemýšlí 
o procesech a přístupech vedoucích k účinnému 
sdílení informací, jejich vyhodnocování, k hodno-
cení výkonu jednotlivých zaměstnanců. Podělil se 
s námi o praktické příklady, včetně měření výkon-
nosti a efektivity versus výsledek. Řečníkem byl 
Brad Sheehan z Delta Air Lines.

V jakémkoli úspěšném prostředí nebo kultuře je 
debriefing – sdílení informací o proběhlých akcích 
a událostech, naprosto nezbytné. Způsob, jakým 
předáte zpětnou vazbu o výhře, prohře a všemu 
mezitím je velmi důležité k tomu, abyste dosáhli 
pokroku. 

Od okamžiku, kdy skončí utkání nebo jakáko-
liv jiná akce, byste měli hodnotit a změřit jejich 
úspěšnost a efektivitu v souladu s vaším plánem 
a výkonnostními cíli. Sdílet informace by neměl 
jen lídr s lidmi na jeho úrovni. Informace by se 
měly dostat i směrem k jednotlivým členům týmů. 
Pokud máte efektivní strukturu, ve které se infor-
mují její rovnocenní členové, může to mít svoji 
váhu, a naopak to vytváří důvěru mezi vašimi 
zaměstnanci. 

OODA: Observe = Pozorování, Orientation = 
Orientace, Decide = Rozhodnutí, Act = Akce. Je to 
vojenský termín, který ve sportovním světě může 
opravdu pomoci definovat způsob vaší analýzy 
a hodnocení. 

Body k zamyšlení:
a) Sdíleni informací – debriefing musí být oporou 

vaší firemní kultury. Je velmi důležité vytvořit 

Na tomto panelu jsme hledali inspiraci ze světa 
nemocničních sester. Zkoumali jsme, jak probí-
há jejich trénink, jak jsou vedeny a v čem spočívá 
jejich rozvoj, s konkrétním zaměřením na rozvoj 
emoční inteligence, poskytování péče pacientům 
a ostatním zaměstnancům, a jak pracovat ve stre-
sujícím prostředí a pod tlakem.

Řečníkem byla Kelly Hulsey, vedoucí nemoc-
ničních sester z Piedmont Atlanta Hospital. Dis-
kuzi moderoval Angus Mugford z Toronto Blue 
Jays.

„Není to můj pacient“ je v jejich nemocnici za-
kázaná fráze. Náš leadership je v naší organizaci za-
ložen na investici, hrdosti a vzít si věc za svou. Jed-
nou z našich manter je právě „vzít si věc za svou“. 

Sebepoznání je velkou součástí schopnosti se 
změnit. Naučit se, jak změnit emoce s ohledem 
na výkon znamená, že musíte být uvědomělí. Jako 
zdravotní sestra nebo sportovec si musíte také být 

a znovu vytvářet takové prostředí, které chce 
informace přijímat a vyžaduje je.

b) Od okamžiku, kdy utkání, let nebo jakákoliv mise 
skončí, hodnotíte a měříte účinnost herního plánu 
oproti požadovaným výkonnostním plánům?

c) Používáte sdílení informací tváří v tvář? Je to 
opravdu účinný nástroj k řízení, který vytváří 
prostředí důvěry, což pak vede ke snazšímu po-
zitivnímu ovlivňování. 
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Povinnost pečovat: 
Lekce z emoční inteligence & osobní 
wellbeing ze světa nemocničních sester



V závěrečné panelu prvního dne jsme se s Ge-
nerálem Robertem Nellerem z Námořní pěchoty 
Spojených států amerických podrobně podívali 
na jedinečnou vojenskou případovou studii. V rámci 
diskuze jsme se dozvěděli, proč US Marine Corps 
splnila a vrátila se ze všech posledních misí, v čem 
spočívá klíč k efektivnímu řízení změn, jak zabránit 
uspokojení a jak inovovat a současně udržet vy-
sokou úroveň výkonnosti. Řečníkem byl Generál 
Robert Neller z US Marine Corps, moderátorem 
novinář a spisovatel, autor knihy Captain Class 
(vyjde v ediční řadě ČOV na podzim 2019), Sam 
Walker z Wall Street Journal. 

Kultura výzev. Opět, snáze se to řekne, než udě-
lá. A to nemůže být v armádě podceňováno. Nějaký 
čas to Generálovi Robertu Nellerovi, také známému 
jako „vnitřní outsider“, trvalo. Z odstupem času 
může konstatovat, že vyzvat přijaté moudrosti 
a zkušenosti může mít neuvěřitelně pozitivní vliv. 
Včetně těch negativních. 

Norma je dobrá, ale přehodnotit ji je ještě lepší. 
To znamená rozbít v mysli zažité pohodlí, ale to také 
znamená, že v organizaci se šíří pocit kontinuálního 
zlepšování. To pomůže vyřešit skutečné problémy. 

Chcete-li se v budoucnu zlepšit, musíte 
pochopit minulost a vyrovnat se s ní. Pro 
lídra není vždy zajímavé dívat se zpět, ale 
tento proces je nedílnou součástí toho, aby 
bylo týmu a organizaci jasně srozumitelné, 
kde se nacházejí a kam se mají dostat. 

Tradice je ve většině týmů a sportů stálá. 
V souladu s jejich historií je důležité tradi-
cím rozumět, ale ještě důležitější je dát je 
do kontextu výkonu a snažit se být lepší. 

Narušit, nezničit. Nové myšlenky jsou skvělé, 
avšak musíte mít zálohu pro případ, že nezafun-
gují. Plán B je nedílnou součástí na cestě vpřed. 
Nové nápady neuspěchejte. Ujistěte se, že jsou při 
uskutečňování měřitelné, což vám pomůže při vy-
hodnocování.

Body k zamyšlení:
a) Lídr by měl narušovat, ale ne ničit. V US Marine 

se ctí pravidlo, že se vždy plně prozkoumají 
nové nápady a z nich se vytvoří zálohové řešení, 
které se uloží pro případ, že by se z toho vynořil 
nápad na zlepšení námořní pěchoty USA. Ne-
existuje žádný spěch k zavádění nových nápa-

vědomi toho, jak můžou emoce ovlivnit váš výkon.  
Emoce můžou mít velmi pozitivní vliv na organi-
zaci a budou rezonovat se zaměstnanci stejně jako 
se sportovci. Může se však stát i opačná věc, tj. že 
budou mít negativní vliv. Tato rovnováha je ošidná, 
ale pokud to budete mít pod kontrolou, pomůže to 
udržet dobrou kulturu. 

Osoba stojící za sportovcem (trenér) nebo zdra-
votní sestrou (vedoucí zdravotní sestra) by o tom 
měla přemýšlet v souladu s jakýmkoli rozvojem. 

Máte pro to strukturu a program? Dívat se na rozvoj 
celostně může a bude mít velký dopad na výkon 
a tím pádem i na konečný výsledek. 

Body k zamyšlení:
a) Zpochybněte základy vaší emoční reakce. Naše 

emocionální reakce na změnu často odrážejí naše 
vlastní interpretace, nebo příběhy, o kterých se 
přesvědčujeme, že jsou pravdivé.

b) Nastavení cílů bylo shledáno jako efektivní in-

tervenční strategie napříč různými druhy řízení 
a vedení organizací. Ihned v závěsu je ale emoční 
inteligence. Pracujte na rozvoji a vhodném vyu-
žívání svých emocí. 

c) Když lídři řídí emoce pozitivně, rezonuje to 
v celé organizaci. Naopak, když jsou poháněny 
negativními emocemi, vytváří to nesoulad. Pro 
celkový vývoj je zásadní, aby nedošlo k posunu 
směrem k nesouladu, jinak bude ovlivněna kul-
tura a výkon.

dů, v případě potřeby buďte naopak připraveni 
ustoupit.

b) Uvědomování si tradice by vás nemělo nato-
lik svazovat, abyste se stali otrokem minulosti. 
Tradice zůstávají důležité, ale měly by být vždy 
uvedeny do kontextu se současným výkonem. 
Cílem by mělo být vždy usilovat o neustálé zlep-
šování.

c) Udržování a šíření kultury neustálého zlepšování 
znamená bojovat proti setrvačnosti a neochotě 
měnit rutiny, dokonce i ty špatné. Jedním z účin-
ných způsobů, jak toho dosáhnout, je soustředit 
se na řešení skutečných problémů ve vaší vlastní 
organizaci.
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Vždy věrný:
Znovuobjevení receptu na vítězství



První panel druhého dne nám umožnil vniknout 
do světového průzkumu toho, jak a proč všestran-
nost vítězí ve specializovaném světě. Obsah byl 
zaměřen na to, jak uspět v životě, proč nemusí být 
raná specializace a mnoho hodin specifického tré-
ninku odpovědí, a konečně také, že zařazovaní roz-
manitých forem v jedné sportovní oblasti je klíčem 
k úspěchu. Řečníky byli David Epstein, novinář 
a spisovatel, mimo jiné také autor knihy Sportov-
ní gen (vyšla v ČR v roce 2014) a Tony Lesmes 
z United States Air Force. 

Co když všechno, co jste se naučili o tom, jak 
uspět, byl omyl? Způsob, jakým chcete rozvíjet 
desetiletého sportovce je odlišný od způsobu, jakým 
rozvíjíte dvacetiletého hráče. Mnoho talentovaných 
lidí, a nejen ve sportovním prostředí, uspělo, proto-
že si našli svoji vlastní cestu. 

„Moje reálná zkušenost s leadershipem lidí byla, 
že jsem vedl lidi, kteří byli velmi vyškoleni a měli 
mnohem více zkušeností než já. Lidé mě opravdu 
změnili. Vím, že to bylo součástí procesu, kterým 
jsem neustále procházel, abych čelil výzvám,“ řekl 
o svém působení v US Air Force Tony Lesmes.  

Tlak na brzkou specializaci nebude pro vaše 
mladé sportovce vždy dobrý. Ve skutečnosti, po-
kud můžete, dělejte opak. Nicméně zdůrazňování 
různosti, ve smyslu více sportů za každou cenu, 
však může být pro některá sportovní odvětví stejně 
škodlivé. 

Vrcholoví sportovci se obvykle věnují nebo mají 
zkušenost s jinými sporty – zkoušejí různé sporty 
a mají různorodé zkušenosti, které je nakonec utvá-
řejí. To znamená, že se učí více a zároveň vytvářejí 
a chápou vlastní schopnosti.

Epsteinova nová kniha je natolik zajímavá, že si 
zaslouží více prostoru. Autor se v ní snaží popsat 
základní hodnoty pro a proti o rané specializaci. 
Hledal a popisuje příklady nejlepších sportovců, 
kteří v mládí dělali více sportů nebo měli cíleně 
ordinovaný všeobecný sportovní základ do pozděj-
šího věku, než je to dnes standardně běžné. Většinu 

těchto sportovců spojuje i další společný znak a tím 
je dlouhověkost jejich úspěšné sportovní kariéry. 
Kteří to jsou? Jedním z nich je například samo-
zřejmě Roger Federer, který se v dětství věnoval 
opravdu široké škále sportů – badminton, volejbal, 
basketbal, fotbal, plavání, zápasení, stolní tenis, 
a pár jsem jich vynechal. Nemůžu opomenout také 
Steva Nashe. Tento drobný, malý a hubený Kana-
ďan neměl vůbec fyzicky impozantní postavu, pře-
sto se dvakrát stal nejlepším hráčem NBA. Přitom 
se nedotkl basketbalu do svých 13 let. V součas-
né době řídí kanadskou basketbalovou akademii, 
ve které začleňuje principy širokého učení se v dět-
ství a pozdní specializace. Vše stavěné na pevných 
základech kanadského národního programu Sport 
for Life – Long Term Athlete Development. Věří, 
že když program zastřeší svým jménem a příbě-
hem, bude s ním mnoho rodičů na jedné lodi. A já 
s tím souhlasím. Stejně tak ale Epstein připouští, že 
existují sportovní odvětví, kde je raná specializace 
důležitá. Příkladem je golf a Tiger Woods. 

Pro každého z nás jsou tyto myšlenky a příklady 
minimálně zajímavé. Pro mě osobně z těchto in-
formací vyvstává několik otázek. Jednou z nich je 
jak tento multisportovní trénink organizovat, a jak 
může pomoci rozvinout předpoklady pro později 
zvolenou specializaci? Epstein na to odpovídá, že 
existuje standardní výzkum, který potvrzuje, že šíře 
pestrosti sportovních odvětví, kterým se věnujeme 
v mládí předpovídá šíři transferu. Co to znamená? 
Transferem se rozumí schopnost používat naučené 
dovedností v jiném odvětví a aplikovat je v nových 
výzvách. Například abyste zrychlili hru, nebo ře-
šení situací, které jste předtím nezažili, stejně tak 
schopnost predikovat, umožňuje, jak široké jsou 
výzvy, kterým jste dříve čelili. Nenaučili jste se 
totiž jen technickým dovednostem, ale také tzv. 
širšímu modelu pro řešení problémů. Říká se tomu 
Broad early training. Tréninky se širokým zamě-
řením na vnímání různých podnětů jsou opravdu 
velmi důležité. Pak je transfer mnohem rychlejší. 

Pokud se podíváte na studie německých fotba-
listů, kteří vyhráli mistrovství světa v roce 2014, 
zjistíte, že většina hráčů dělala systematicky až 
do věku 22 let mnoho různých oficiálně neorgani-
zovaných sportovních aktivit. Dělali jich více než 
hráči, kteří hráli na nižších úrovních. Epstein říká: 
„Je to opravdu děsivá věc,“ a pokračuje: „Jaký mají 
trenéři vlastně plán, chtějí vychovat kvalitního hrá-
če, nebo chtějí výsledek v brzkém věku? Pokud si 
tuto praxí ověřenou teorii připustíme, měli bychom 
se zamyslet nad změnami v přístupu k tréninku a re-
spektovat, že ačkoliv je například jeden hráč pozadu 
s technickými dovednostmi z důvodu, že se věnuje 
v určitém věku vícero sportům, měl by mít ale větší 
potenciál pro určitý druh tvůrčího řešení problému 
(herních situací), které vidíte ve sportu na nejvyšší 
úrovni. A jsme opět u trenérů a nastavení dlouho-
dobé koncepce v klubu či reprezentaci. 

Epstein je čerstvě otcem. Dovedete si představit, 
že rodičovství je teď v jeho mysli hodně vysoko. 
Z jeho povídání například vyznělo, že shledává spo-
lečné rysy mezi rolí trenéra a rodiče. Říká: „Vidím 
zde paralelu s rolí rodiče.  Vidím rodiče jako kouče, 
který vytváří co nejotevřenější a nejširší podmínky 
a prostředí pro rozvoj dítěte a jeho genetických 
předpokladů. Usnadnit jim příležitosti, pomoci jim 
získat maximální možné množství signálů o svých 
vlastních zájmech a schopnostech.“

Při listování knihou jsem si položil otázku, kdo 
by měl propagovat širokou obecnou základnu? Jsou 
to kluby, svazy, rodiče, či dokonce stát? Stát by 
měl mít největší zájem. Pro něj je prioritou zdravý, 
pohybově gramotný a zdatný občan. Ušetří na vý-
dajích do zdravotnictví, bude mít zdatnou armádu, 
policii a hasiče. Rodiče také, jsou první a jediní, 
kdo má odpovědnost za své děti. Kluby a svazy, 
i oni chtějí uspět v konkurenčním prostředí uvnitř 
svého sportu. Bohužel se ale bojí konkurenčního 
prostředí ve sportu jako celku a tím pádem raději 
ordinují ten nejjednodušší lék, ranou specializa-
ci. Tu ranou specializaci, která nezaručuje, čest 
výjimkám, úspěšnou dlouhověkou sportovní kari-
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Range: How Generalist 
Triumph in a Specialized World



éru a často, díky brzkým zraněním či mentálnímu 
vyhoření, ani zdravého jedince. Pokud přijmeme 
teorii, že se bojíme umožnit dětem dělat více 
sportů, ale přitom si uvědomujeme, že jim tento 
způsob přípravy umožňuje řešit problémy tvůrčím 
způsobem, tak nás čekají výzvy v podobě hledání 
rozmanitých forem uvnitř našeho sportu. Ve fotbale 

hrajete například na malých hřištích, s menším po-
čtem hráčů, na písku, v tělocvičně, s jiným míčem, 
s více míči, na více branek a podobně. Basketbal 
nehrajeme pouze 5 na 5, ale také 3 na 3, 1 na 1, 
na polovině hřiště, bez driblinku nebo s jinými 
úpravami pravidel. David Esptein je velkým fa-
nouškem toho, co dělá Judy Murray, máma Andy 

a Jamie Murray, tenisových profesionálů. Rodiče 
jsou v pohodě, když svoje děti posílají k ní, nejen 
kvůli jejímu jménu, ale hlavně proto, že je třeba 
nechá hrát tenis na různý počet dopadů a další věci, 
které rozvíjejí správnou pohybovou základnu. Vše 
v rámci tenisu, ale rozmanitě, s cílem oddálit ranou 
specializaci.

Druhá diskuze druhého dne se zaměřila na jedi-
nečnou případovou studii stěhování centrály Merce-
des Benz z New Jersey do Atlanty a zejména na to, 
jak organizace pracovala s výzvami v oblasti kultury, 
kterou se snažila uvnitř organizace prosadit. Součástí 
každé kulturní transformace je začlenění lidí a jejich 
vzdělávání. Stejně tak důležité je se věnovat nově 
příchozím, představit jim při rekrutování základní 
pilíře kultury organizace, a nakonec také proces, kte-
rý zajistí, aby tato kultura byla co nejudržitelnější. 
Řečníkem byl Lars Minns z Mercedes-Benz USA.
„MB YOU: 
Budujte svoji hodnotu, svoji vlastní budoucnost. 
1. Investujte do svých zaměstnanců. 
2. Veďte je k maximalizaci investic. 
3. Zvyšujte kreativitu, produktivitu a odbornost. 
4. Buďte číslem jedna na trhu a mezi zákazníky, 

prodejci a zaměstnanci.
Mercedes-Benz nové zaměstnance podrobně za-

svěcuje do své značky. To znamená, že proces při-
jetí na palubu, do týmu, je ještě důkladnější a dává 
novým zaměstnancům skutečný obraz o tom, jaké 
tato organizace a její kultura jsou. Máte ve vašem 
týmu podobně nastavený proces? Pokud ne, proč? 

Zpětná vazba, jak víme, je integrální, ale proč se 
jí tak mnozí z nás bojí? Otevřete zpětnou vazbu ješ-
tě více, a pokud ji máte zakořeněnou ve své kultuře, 
budete mít velmi důkladný přístup k učení a rozvoji.

„Soft skills“ – mezilidské dovednosti, jako je 
schopnost dobře komunikovat s ostatními lidmi 
a pracovat v týmu, nabývají na důležitosti. Zamě-
ření se na jejich rozvoj a začlenění do vaší kultury 
pomůže neustále rozvíjet vaše prostředí.

„Každý jednotlivec musí táhnout za jeden pro-
vaz. Pokud se můžete na kteréhokoliv člena týmu 

odvolat a spolehnout, tým se nevyhnutelně posílí. 
Záměrem je dostat z každého z nich maximum. 
Ideálně tak, aby každý jednotlivě a všichni společně 
měli pocit, že organizaci přispívají.“

Body k zamyšlení:
a) Slavnostní otevření nové centrály nebude nikdy 

zapomenuto, bylo tak úmyslně zaranžované. 
Bylo to navrženo tak, aby se vzpomínky uchova-
ly – proto jste se přestěhovali do Atlanty – a rádi 
jste se připojili k takové fantastické organizaci. 

b) Vytvořit otevřenou kulturu zpětné vazby, ale 
s ochotou jednat na základě zpětné vazby. Mezi 
osvědčené postupy v Mercedes Benz patří kaž-
doroční průzkumný dotazník, který se věnuje 
zapojení všech zaměstnanců do rozhodovacích 

procesů. Každoroční průzkum je určen pro 
všechny úrovně zaměstnanců, včetně manage-
mentu. Dotazník nekončí pouze sumarizací in-
formací z něj vycházejících, ale jeho nedílnou 
součástí jsou zpětné vazby všem účastníkům 
průzkumu. 

c) V neustále se vyvíjející kultuře organizace je 
práce na soft skills (nesprávně často překládá-
ny jako měkké dovednosti, jsou kompetence 
v oblasti chování, mají vztah k sociálně-emoční 
inteligenci, jsou také známé jako interpersonální 
dovednosti a jsou důležitou součástí odborné 
způsobilosti – poznámka autora), něco, na co je 
třeba se zaměřit. Potřebujete sílu na to, aby se 
nejen projevily změny, ale také aby se neustále 
rozvíjela kultura organizace. 

Cítit se dobře fyzicky i psychicky, udržet spor-
tovní formu co nejdéle, nemít poklesy ve výkonnos-
ti jsou bezpochyby témata, která vystupují do po-
předí u každého člověka, který cítí odpovědnost 
za výsledek sportovce nebo týmu. O své zkušenosti 
se s námi podělila Nyaka NiiLampti, vícepresident-
ka NFL s odpovědností za wellbeing a wellness 
sportovců. Jak a jaké NFL vytváří programy a pro-
cesy, které mohou přispět ke zlepšení výkonnosti 

sportovců a týmů, jak vzdělávat sportovce, trenéry 
a celé organizace a dodávat jim osvědčené postu-
py? Pro někoho jednoduché, pro druhé neřešitelné 
otázky a odpovědi. Co bude dál a jak i nadále pozi-
tivně ovlivňovat tento prostor života sportovců a dle 
mého i trenérů. Téma, které je v anglosaském světě 
pevně zakódované. Ve střední a východní Evropě se 
nesměle klube na svět. Pravděpodobně i proto, že 
hovořit otevřeně o svých problémech je stále v na-

šich zeměpisných šířkách ne tak časté. Řečníkem 
byla Nyaka NiiLampti z NFL, diskuzi moderoval 
Josh Lifrak z Chicago Cubs.

Co je to wellness? Schopnost uvědomění si sebe 
sama je toho velkou součástí. Dává vám to příleži-
tost identifikovat, kde se můžete zlepšit, vyniknout 
a uplatnit svůj potenciál. V procesu rozvoje požádá-
ní o podporu není projevem slabosti, pokud něčeho, 
tak projevem vaší silné stránky. Nejde jen o to, být 
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Vhled do měření & udržování kultury  
nejvyšší úrovně v Mercedes-Benz

Totální Wellness: Jak NFL ovlivňuje 
vztah mezi Wellbeing & prvotřídním výkonem



schopen požádat o pomoc, je to spíše ujištění se, že 
dotazovaný je tomu přístupný. 

Hodně a velmi často se díváme pouze na spor-
tovce a výkon, ale už méně na sportovce jako 
člověka, jako na originálního jednotlivce. Pokud 
ve vaší organizaci nastavujete otevřené wellbeing 

prostředí, dejte člověka, nikoliv sportovce, na první 
místo.

Na wellbeing už nemůžete reagovat, musíte být 
proaktivní. Budování porozumění s vaším týmem, 
zaměstnanci a sportovci ohledně psychologických 
témat a empatie bude mít neuvěřitelný dopad. 

Body k zamyšlení:
a) Při vaší snaze, aby byl sportovec spokojený 

(wellbeing) je klíčové nasměrovat každého spor-
tovce na jeho potenciál, pomoci jim se vyrovnat 
se stresovými situacemi, které život přináší a tím 
pádem jim umožnit cítit se produktivně a spoko-
jeně ve sportu i v životě. 

b) Jedním ze základních problémů je nepřiměřené 
zaměření na podporu po skončení kariéry. Na-
bídky a možnosti, které budete stávajícím spor-
tovcům nabízet, musí být pro ně srozumitelné, 
důkladně vysvětlené a musí být promyšlené 
hodně dopředu v čase jejich kariéry. 

c) Ve sportu existuje riziko přílišného zaměření 
na výsledky a riziko „kultury svalování viny 
na někoho jiného“. Sportovní organizace by 
měly vychovávat svoje manažery a trenéry, 
aby sportovce povzbuzovali k tomu, aby sami 
přemýšleli a dokázali pojmenovat v čem jsou 
zranitelní a pojmenovat čeho by chtěli v osob-
ním životě dokázat. Zároveň musí jít příkladem 
a potvrdit tím potenciální cesty, které sportovci 
mohou následovat.

Závěrečný panel konference se věnoval další 
z velkých výzev ve sportovním prostředí – účinné 
mezioborové spolupráce uvnitř organizace. O své 
zkušenosti se s námi podělili dva výkonní ředitelé 
předních celků NBA. Co je klíčové pro to, abychom 
dosáhli vzájemného respektu mezi jednotlivými 
obory a odborníky, odstranili potenciální zaujatos-
ti a disrespektu a společně pracovali na synergii 
vedoucí k úspěchu na hřišti. Řečníci byli z NBA, 
Chelsea Lane z celku Atlanta Hawks a David 
Tenney z Orlando Magic. Diskuzi moderoval 
Angus Mugford z Toronto Blue Jays.

Chcete-li ve vaší organizaci posílit mezioboro-
vou spolupráci, musíte vytvořit situace a prostředí, 
ve kterém tento typ spolupráce napříč odděleními 
může vzniknout a existovat. Z pozice lídra jde o to, 
abyste ji rozvíjeli a podporovali vzájemné vztahy. 
Nezapomeňte, že se lidé přirozeně drží toho, co 
znají, umějí a mnohokrát si prošli. Ve sportu pravdě-
podobně zůstanete věrní své disciplíně a bezesporu 
si myslíte, že to je nejdůležitější. Otevřenost spolu-
práce napříč různými funkcemi uvnitř organizace, 
napříč sporty a s mimosportovními oblastmi, včetně 
výzkumu vám pomůže tomu čelit.  

Proces a lidé jsou jádrem interdisciplinární prá-
ce. Silná kultura založená na spolupráci bude mít 
tyto hodnoty v popředí, dobré rozhovory a inova-
tivní práce z toho vycházejí.  

My jako lídři bychom si měli vážit názorů a lidé 
v týmu by v jeho rámci měli mít vždy příležitost 
tyto názory sdílet. To napomáhá k růstu, stimuluje 
nové myšlenky a jejich sdílení, jak uvnitř oddělení, 
tak mezi různými částmi organizace. 

Body k zamyšlení:
a) Existují dva základní prvky vytváření silné kul-

tury mezioborové spolupráce – lidé a proces. 
Najděte a přiveďte rozmanitou skupinu odborní-

ků, vytvořte jim prostředí pro sdílení informací 
a dobrou komunikaci a pak se podílejte na od-
stranění případných zkreslujících údajů. 

b) Vzdělávání trenérů a další odborníků v mezio-
borových informacích, společně s řízením orga-
nizace, která to umožňuje jsou v současné době 

nezbytné – je důležité podporovat mezioborový 
přístup v nejranějším stadiu vývoje organizace 
tak, aby byl se stal nedílnou součástí vaší kultury. 

c) Vytvářejte situace a prostředí, ve kterých různé 
obory musí vzájemně spolupracovat – v roli lídra 
k tomu máte ideální podmínky.
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Stav výkonu hry:
Tvarování & udržování mezioborového přístupu

Závěr
Tak jako „Hotlanta“ slunce zapadlo nad dal-

ším Leaders Sport Performance Summit, i vy jste 
měli možnost se poohlédnout za dvěma přínosný-
mi dny plnými názorů na věc, příběhů, inspirací 
a námětů pro zlepšování výkonu. Počínaje Toronto 
Blue Jays, Atlanta Falcons, Texas Rangers, Atlanta 
Hawks, Orlando Magic a NFL z oblasti sportu, 
zkombinováno s příspěvky od organizací mimo 
sportovní prostředí jako IBM, SunTrust Bank, 
Delta, Piedmont Atlanta Hospital, US Military 

a Mercedes-Benz, nám pořadatelé za 48 hodin 
pokryli široké spektrum!  Věřím, že jste si je užili 
stejně jako my.

Poděkování patří hlavně všem lidem z klubu 
amerického fotbalu Atlanta Falcons, stejně jako šir-
šímu týmu Mercedes-Benz Stadium (domovská aré-
na družstev Atlanta Falcons – NFL a Atlanta United 
FC – fotbal) za pomoc při organizaci tohoto setkání. 
Jejich domovská scéna jednoho z nejmodernějších 
stadiónů na světě byla úžasná.



Ladislav Valášek, viceprezident UČFT

Sparta a vůdčí úloha 
v českém ženském fotbale
Redakční rada časopisu „Fotbal a trénink“ 
pod vedením dr. Zdenka Sivka v rámci nově 
prosazovaného konceptu chce větší důraz klást 
také na ženský a dívčí fotbal. 

Za  Unii  českých  fotbalových  trenérů  jsem 
o tomto záměru redakční rady nedávno jed-
nal také s místopředsedou FAČR R. Berbrem 

a M. Drobným, kteří tuto naši iniciativu rozhodně 
podporují, protože to bude ku prospěchu nejen žen-
ského, ale i celého českého fotbalu.

K  přiblížení  práce  ženského  fotbalu  v  AC 
 Sparta Praha jsem si po mnoha letech v útro-
bách  sparťanské  centrály  na  letenském  stadionu 
dlouze podiskutoval s Ing. Dušanem Žovincem 
– lídrem a výjimečnou osobností českého žen-
ského a dívčího fotbalu. Jako bývalý dlouholetý 
trenér národního týmu žen a Sparty si získal 
velký trenérsko-manažerský respekt v tuzem-
sku i v mezinárodním kontextu. Kariérní a pro-
fesní životopis Dušana Žovince ukazuje, že  jeho 
trenérská a manažerská práce byla nejen ozdobena 
sportovními tituly a trofejemi, ale i dalšími ocenění-
mi, např. prestižní Cenou dr. Václava Jíry, kterou 
FAČR oceňuje přínos jednotlivých osobností pro 
český fotbal. 

Ženský fotbal není fotbalem 
včerejška, naopak je fotbalem 
budoucnosti 

V současném ženském fotbale se prosazuje slo-
gan UEFA: ženský fotbal není fotbalem vče-
rejška, naopak je fotbalem budoucnosti. Podle 
nové strategie UEFA, se má počet hráček v Evropě 
do roku 2024 zdvojnásobit a současně prosadit kon-
krétní klíčové priority dalšího rozvoje evropského 
ženského fotbalu ve všech členských asociacích. Je 
důležité, že na tuzemské klubové úrovni tento slogan 
potvrzují především obě pražská „S“ a samozřejmě 
také týmy na úrovni českých reprezentací, respek-
tive přístupy a projekty na úrovni FAČR, zvláště ty, 
které se realizují ve spolupráci s UEFA atd. 

Ovšem využití potenciálu ženského fotbalu je 
všude běh na dlouhou trať. Je zřejmé, že úsilí o další 
modernizaci musí zahrnovat jak strategicko-kon-
cepční,  tak operativně-technické postupy opírající 
se o adekvátní vizi a filozofii, o hodnoty, struktu-
ry a procesy,  jakož i o nástroje a kritéria, které 
se týkají výkonnosti, efektivnosti a atraktivnosti 
ženského fotbalu. 

Je známo, že pro každý úspěšný fotbalový klub 
je nutnou podmínkou úspěchu (!), když může a musí 
využívat: 
a) tým vysoce kvalifikovaných a fotbalu od-
daných trenérů a manažerů jako je třeba prá-

vě Dušan Žovinec a tým jeho spolupracovníků 
v rámci AC Sparta Praha.

b) moderní infrastrukturu jak pro sportovní čin-
nost (celkové výchovné, tréninkové a soutěžní 
procesy), tak pro podpůrné, rozvojové a komu-
nikační činnosti a procesy  (TC Strahov, areál 
v Satalicích, hlavní stadion na Letné). 

c) finanční  prostředky  umožňující  financovat 
nejen běžný provoz ženského fotbalu v daném 
klubu, ale také jeho další růst a rozvoj ve stále 
náročnějším a konkurenčním prostředí. 

d) komunikační a kooperační mechanismy, bez 
kterých žádný úspěšný tým ve špičkovém žen-
ském fotbale nemůže existovat. 

To vše jistě klade daleko větší, nové a velké nároky 
na všechny lidi, kteří jsou aktivní v českomoravském 
ženském a dívčím fotbale, a to jak na úrovni klubů, 
tak na úrovni FAČR. Bohužel v celém fotbalovém 
hnutí stále přežívá spousta předsudků a deforma-
cí i ve vztahu k ženskému a dívčímu fotbalu. O to 
více je třeba diskutovat o používaných systémech, 
modelech, způsobech a kritériích práce v ženském 
klubovém fotbale, zvláště jde-li o kluby, které jako 
právě AC Sparta a SK Slavia patří mezi TOP 30 
klubů evropského ženského fotbalu. 

Ke strategii ženského fotbalu 
v AC Sparta Praha

1.  Výchozím základem i cílovým 
rámcem je úspěšná souvztažnost 
mezi úspěšnou historií, 
současností a budoucností
Úspěšnost ženského a dívčího fotbalu ve Spartě 

je prostě skutečností, ale aby tomu tak bylo i nadá-
le, Sparta nesmí (a v žádném případě ani nechce!) 
usnout na vavřínech. Naopak,  jak zdůrazňuje D. 
Žovinec: „Ano, Sparta je úřadujícím ženským 
mistrem ČR a také dorostenecký tým získal mis-
trovský titul. To jsou nesporné úspěchy, kterých si 
vážíme a které dělají vynikající reklamu celé Spartě. 

Ovšem velmi intenzivně pracujeme na dalším 
zlepšování! To jinak nejde, vždyť s dalšími ambi-
cemi vstupujeme nejen do nové sezóny 2019-20, 
kdy sparťanský A-tým jako český mistr ligy bude 
hrát i Ligu mistryň, ale také s dalšími našimi týmy 
do naplňování sparťanské strategické koncepce pro 
celý systém ženského a dívčího fotbalu.“ 

Takové pojetí integrace a součinnosti ženského 
fotbalu však vyžaduje jednak vizi a strategii, jednak 

finanční a jinou podporu ze strany nejvyššího 
vedení klubu (v čele s předsedou představenstva 
JUDr. Danielem Křetinským) a samozřejmě také 
ze strany Sportovní komise Sparty, jejímž šéfem 
A. Kotalík, členy T. Rosický, J. Hřebík a také D. 
Žovinec jako generální sekretář klubu a současně 
také jako šéf úseku ženského fotbalu. 

„Ano, jde o celou filozofii Sparty a celkovou 
organizační strukturu klubu, kde sparťanský 
ženský fotbal má už svoje významné místo. Dů-
sledky a souvislosti lze vidět doslova na každém 
kroku. Profesionálně pečujeme celkem o 7 týmů, 
včetně přípravky. V klubu máme také cizince, 
5 amerických hráček a dvě Slovenky. Zlepšené 
podmínky máme pro mládež a dívčí a juniorský 
fotbal, také chceme lépe a více komunikovat s fa-
noušky a veřejností, v tom jsou kořeny budoucí 
úspěšnosti ženského fotbalu Sparty,“  se  svým 
tradičním zápalem popisuje D. Žovinec. 

2.  Orientace Sparty 
na výsledky a úspěchy 
V ženském sparťanském fotbale nutno dosahovat 

konkrétní výsledky, to nejde „okecávat“ řečmi o tom, 
že na realizaci koncepce je třeba čas. Jak zdůraznil 
D. Žovinec: „V naší praxi jde o potřebný mix úkolů 
a přístupů s postupným plněním a měřením a dal-
ším hodnocením jejich realizace ze sportovních 
i dalších hledisek. Jde hlavně o to, aby příliš růžové 
optimistické brýle, nebo naopak příliš černé pesimis-
tické brýle, nezkreslovaly skutečnou realitu, to by 
vedlo jen k dalším a dalším deformacím. Nutná je 
profesionální pragmatická objektivizace dle nej-
náročnějších kritérií, bez toho by Sparta v ženském 
fotbale nemohla patřit v Evropě do TOP 30 klubů.“ 

Je velmi důležité, aby ve sparťanském ženském 
fotbale tento mix cílů, úkolů a postupů v sobě za-
hrnoval nejen tlak na okamžitý úspěch v ženském 
profesionálním prvoligovém týmu jak v domácí 
první lize a domácím poháru, tak v Lize mistryň či 
v jiných utkáních, tak také tlak na výchovu a pří-
pravu hráček pro profesionální prvoligový A-tým 
Sparty a pro české reprezentační týmy (v součas-
né době má Sparta poměrně silné zastoupení v žen-
ských reprezentacích, například v repre A-týmu 5–6 
hráček, také v repre týmu U23 či repre týmu U19, 
plus hráčku ve slovenské reprezentaci apod.). 

„K tomu slouží také trenérské propojení obou 
těchto našich ženských týmů, ale také další me-
chanismy součinnosti v úseku ženského fotbalu 
Sparty. Díky odpovídajícímu rozpočtu (v řádech 
milionů) u jednotlivých týmů působí odborně 
zdatné realizační týmy. Například kádr 26 pro-
fesionálních hráček v A-týmu má k dispozici deseti-
členný realizační tým trenérů a dalších specialistů. 

Postupně finance Sparta uvolňuje také vylep-
šení ve sportovní infrastruktuře. Například 
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ve strahovském TC Sparty máme nové prvky pro 
out-doorovou přípravu apod. Mnoho nových pří-
stupů nyní realizujeme v mládežnickém dívčím 
fotbale po konzultacích s J. Hřebíkem, ředite-
lem sparťanské mládeže. 

Rostoucí náklady však vyžadují větší příjmy, 
na to nelze zapomínat, proto vedle sportovních a fi-
nančních dimenzí se musíme stále více zaobírat ko-
merčními a marketingovými aktivitami, zvláště 
když pro náš ženský fotbal lze mít i jiné reklamní 
partnery, než které má Sparta v mužském a mlá-
dežnickém fotbale,“ uvedl D. Žovinec, který ve své 
nynější manažerské funkci může využívat také své 
vysokoškolské vzdělání (ČVUT, FTVS UK) a ma-
nažerskou praxi z průmyslových podniků. 

3.  Nové přístupy k práci s finančním 
rozpočtem a v celkové komunikaci
„Samozřejmě máme svůj potřebný finanční 

rozpočet, ale ten nelze pojímat po staru pouze s tzv. 
natahováním ruky,“ připomenul D. Žovinec s tím, 
že Spartě jde nejen o přípravu a výchovu hráček, 
ale i o výchovu trenérek, rozhodčích a dalších 
specialistek pro ženský fotbal. 

Také proto Sparta pro-aktivně spolupracuje 
a komunikuje s ženským fotbalem na FAČR, 
a to zjm. v trenérsko-manažerské oblasti (kde např. 
jako asistent hlavního trenéra českého reprezentač-
ního A-týmu žen Karla Rady působí P. Bartalský, 
hlavní trenér A-týmu ženského prvoligového týmy 
AC Sparta Praha), ale i v dalších oblastech, např. 
při vzdělávání trenérů a trenérek pro ženský a dívčí 
fotbal atd. 

K základním hodnotám a principům řízení 
sparťanského ženského fotbalu podle D. Žovince 
rozhodně patří komplexnost, odbornost, férovost 
a slušnost a samozřejmě také solidarita a inter-
nacionalita. O tyto principy pečuje vedení úseku 
ženského fotbalu, který ve Spartě nyní na plný 
pracovní úvazek zaměstnává celkem 8 lidí v čele 
s D. Žovincem, u kterého jako jeho asistent působí L. 
Sosnovec, dále trenér ženského prvoligového A-tý-

mu P. Bartalský a jeho asistentka I. Mocová, která je 
i trenérkou ženského B-týmu Sparty a E. Haniaková 
jako šéftrenérka pro mládežnické kategorie. Plus 
zmíněná nová tříčlenná skupina specialistek pro PR 
a komunikaci. Samozřejmě ve sparťanském ženském 
fotbalu má každý tým svůj realizační tým, kde 
členové v roli  trenérů a dalších specialistů pracují 
na smluvní bázi v rámci rozpočtu úseku ženského 
fotbalu. Navíc, vysvětluje D. Žovinec, v ženském 
sparťanském fotbale se klade důraz na spolupráci 
se školami a na vzdělávání vůbec. „Například sou-
částí našeho rozpočtu je i placení školného 
hráčkám, které studují na Anglo-německé obchodní 
akademii, která je partnerskou školou Sparty.“ 

Na fotbalovém trhu pokračuje trend k přibli-
žování se ženského fotbalu tomu mužskému 
právě. To se týká stále více i oblasti odměňování 
hráček a trenérek a v oblasti  transferových 
transakci při přestupech hráček či trenérů/
trenérek do jiných klubů. D. Žovinec ale o kon-
krétních částkách mluvit nechtěl, a to ani o podrob-
nostech přestupu hráček Sparty, které letos odešly 
do velkých klubů v zahraničí – do Juventusu Turín 
(A. Stašková) a do Atletica Madrid (K. Stromová). 

I ve Spartě musí jít o zvýšení 
návštěvnosti na utkáních 
a o vyšší celkovou sledovanost 

V rámci nových priorit v současném ženském 
fotbale jde i ve Spartě také o zvýšení návštěvnos-
ti na utkáních a o vyšší celkovou sledovanost 
sparťanských ženských a dívčích týmů. „Nás dů-
raz na větší náročnost nemá jen podobu plánů a kon-
cepcí, ale také personální a finančního zabezpečení, 
bez kterého nejde v praxi dosahovat špičkových vý-
konů. Proto posilujeme náš úsek o specialisty/
specialistky na PR, marketing a celkovou komu-
nikaci, především v oblasti sociálních sítí a dalších 
moderních platforem. Zásadní podmínkou zvýšení 
návštěvnosti jsou samozřejmě sportovní výsledky 
a výkony na fotbalovém hřišti, ale to samo o sobě 
dnes už nestačí. Je nutná vysoká kvalita ve všech 

oblastech ženského fotbalu, tedy i v marketin-
gu, logistice a celkové komunikaci s okolím, 
i s mužským a chlapeckým fotbalem, s celou spor-
tovní veřejností, s medii a na sociálních sítích,“ při-
pomíná s neskrývaným nadšením D. Žovinec. 

Vyšší výkonnost, efektivnost 
a transparentnost se musí 
prosazovat také v ženském 
a dívčím fotbale 

Je-li  ženský  fotbal podobně  jako  ten mužský 
nejen sportem, ale i byznysem, musí se v ženském 
fotbale uplatňovat moderní strategický i opera-
tivní management, a to se všemi specifiky, které 
s sebou nese profesionální fotbal a tlak na jeho vyšší 
výkonnost, efektivnost a transparentnost. 

Je to logické, jde nejen o toky finančních zdro-
jů, ale také o toky know-how a o společné úsilí 
k dalšímu směrování fotbalu jako celku,  jeho 
řídících struktur, používaných pravidel, budování 
moderní infrastruktury a široké pro-aktivní propaga-
ce a komunikace v tuzemském i globálním měřítku. 

Jednou z oblastí, kde se o výkonnost, efektiv-
nost a transparentnost musí dbát v první řadě, je 
tréninková a výchovná práce. Jak známo, učení se 
fotbalovému řemeslu je nejen o soutěžení a drilování 
(kondice, techniky a taktiky), ale také o motivaci, soli-
daritě a spolupráci (taktika a psychika), a samozřejmě 
i o charakteru a férovosti. I v tomto se osvědčuje větší 
propojování ženského fotbalu nejen s klubem jako 
celkem, ale také dívčího fotbalu s mládežnickou akade-
mií Sparty na Strahově, která pod vedením J. Hřebíka 
patří nejen k nejlepším v ČR, ale také patří k předním 
fotbalovým akademiím v evropském měřítku. 

„Je to všechno o výsledcích, o plnění ambicí 
a profesionálním přístupu. Proto také ve Spar-
tě má i ženský fotbal ty nejvyšší cíle. Proto 
i v letošní sezóně 2019-20 (přes změny v hráčském 
kádru A-týmu) je naším cílem double,“ nezapřel 
D. Žovinec své nadšení a cit pro symbiózu mužského 
a ženského fotbalu uvnitř profesionálního klubu jako 
je AC Sparta Praha. 

Poznámka: Příště přineseme informace o tréninkových jednotkách ve sparťanském ženském a dívčím fotbale. A v dalších číslech se zaměříme na špičkový 
ženský fotbal v SK Slavia Praha a na ženskou reprezentaci ČR. Postupně se vypravíme také za ženským fotbalem i do dalších klubů v Čechách a na Moravě, kde 
ženský a dívčí fotbal potřebuje inspiraci pražských „S“ a další nové impulzy, jak se o to snaží UEFA a FAČR.
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Kateřina Honová, RFA Jihomoravského kraje

Chodidlo v konceptu 
PHYSIOBOOK
KOMPENZACE

Kompenzace je vyrovnávání zatížení těla, které vzniká 
např. při sportu, zátěží jinou, která vede k symetrizaci 
držení těla a preventivně působí proti vzniku nekontakt-

ního poranění. Zažité je dělení kompenzací na cvičení uvolňo-
vací, protahovací a posilovací, ve skutečnosti však využíváme 
daleko širší spektrum cviků/technik. 

V následujícím textu budou vysvětleny cviky, které zlep-
šují oslabenou funkci pohybového aparátu v oblasti chodidel. 
Kompenzačním cvičením budeme řešit oslabení, které nám vy-
šlo pozitivní v testovací baterii, která byla uvedena v minulých 
číslech časopisu. Tímto postupem zajistíme, že kompenzace 
bude přesně cílená a individualizovaná pro daného sportovce. 

Anatomie
Jako test bylo použito zhodnocení typu chodidla dle otisku 

na dlaždicích nebo planimetrické plošině. Najdeme-li typ cho-
didla uvedený na obrázcích níže v kombinaci s „C“ Achillovou 
šlachou, doporučuje se návštěva podiatrie.

Physiobook je moderní koncept testování, umožňující 
přesně cílené kompenzační cvičení. Po úvodní teoretické 
části, uvedené v přechozích číslech časopisu, bude 
následující text věnován kompenzačnímu cvičení.

Jak kompenzovat „C“ postavení Achillových šlach

Cvik 1: Zvedání vnitřní 
hrany chodidel

Ve stoje se opřít do chodidel 
tak, aby se váha přenesla na 4 opěr-
né body (vnitřní a vnější okraj paty, 
bod po základním kloubem palce 
a malíčku). Váhu přeneseme lehce 
na vnější hranu chodidla a poku-
síme se o „nadzvednutí“ vnitřní 
hrany chodidla, ale tak, aby prsty 
(hlavně palce) zůstaly v kontaktu 
s podložkou. Chceme „zvednout 
klenbu“.  

Trénink 
ß 3 x 10 opakování,
ß výdrž v pozici 5 sekund.
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Léčbou je opakovaně provádět testovací cviky, 
které nešlo provést (sed na patách nebo přitaže-
ní kolene ke zdi), až postupně dojde k protažení 
tkáně a zvětšení rozsahu pohybu. Ve výsledku se 
snažíme přiblížit stranové symetrii. 

Poskok na jedné noze 
Pokud je třeba pracovat na zvýšení síly v oblasti nohy, 

budou nejefektivnější variantou výpony a jejich variace. 
Po jejich tréninku se schopnost poskoku na jedné noze 
zlepší. Do tréninku je vhodné zařadit výpony na jedné noze 

(ideálně se spouštěním paty pod úroveň prstů – jako je 
například cvičení na schodu). Lze přidat i cvičení s činkou 
v ruce (zvýšení zátěže). Jako další cvičení použijeme 
chůzi a běh po špičkách. Postupně se propracováváme 
k poskokům.

Chodidlová houpačka jednonož
Pokud nejde provést chodidlová houpačka jednonož, trénujeme:
ß houpačku na obou končetinách, postupně přecházet na jednu 

nohu a rukou se přidržovat opory
ß zařazujeme chůzi po špičkách a po patách 

Trénink
ß trénujeme po dobu, ve které je chodidlo koordinované a pohyb 

nebolestivý. 
ß Cvičit raději častěji a v malých dávkách.

Pronace / supinace chodidla
Tento pohyb je velice důležitý pro správnou funkci kotníku. 

Pokud je v anamnéze přítomno podvrtnutí, je třeba tento pohyb 
dokonale zvládat. 

Cvik 3a: Vsedě na židli
Nácvik nejsnáze provedeme vsedě na židli, s pěstmi mezi 

koleny, kdy se soustředíme na pohyb pouze v kotnících. Postupně 
pouštět pěsti – pohyb je samozřejmě nutné zvládnout bez 
současné fixace kolen.

Cvik 3b:  
Vsedě s nataženýma nohama

Varianta cviku 3a, provádí se vsedě na zemi s nataženýma 
nohama.

Trénink: 
ß  3 x 10 opakování

Cvik 2: „Skokan“
Cvik se provádí na schodu nebo 

na bedýnce. Ve stoji srovnat chodidla a pomalu 
je spouštět směrem pod úroveň schodu. Je 
nutné kontrolovat prsty (nesmí být zaťaté!) 
a hlídat postavení patních kostí (při pohledu 
zezadu je Achillova šlacha v ose). Zpočátku 
je nutné, aby cvičení někdo další kontroloval, 
než si cvičící pohyb správně zafixuje.

Trénink
ß  2 x 10 opakování,
ß postupně 2 x 10 opakování na jedné noze.

Jak kompenzovat sníženou flexibilitu – když nejde sed 
na patách nebo cvik kolenem ke zdi

Jak kompenzovat sníženou sílu

Jak kompenzovat 
sníženou koordinaci

Sed na patách
Lze trénovat také vsedě 

na židli, nohy bez obuvi opřít 
pod židli o nehty, nárty tlačit 
k zemi (tah je cítit na nártech). 

Přitažení kolene ke zdi
Lze trénovat také jako protahování 

lýtkových svalů v pozici stoje s podložením 
přední části protahované nohy (postavit se 
na práh, obrubník nebo např. na botu).

Trénink
ß Protahovat obě 

strany každý den 
3 x 30 sekund.

Trénink: 
ß 3 x 10 výponů na každou nohu. 
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V textu bylo uvedeno, jak řešit 
případné nedokonalé nastavení 
v pohybovém aparátu, které se týká 
oblasti chodidel a kotníků. To, že 

je funkce nedostačující, poznáme 
z cíleného testování – oslabení může 
být ve složce síly, flexibility, koordinace 
nebo propriocepce. V kompenzacích 

se následně indikují cviky pouze 
na oslabenou funkci – kompenzace 
je pak přesně cílená a zůstává časový 
prostor ke cvičení dalších partií. 

Cvik 4: Chůze po vnitřní a zevní hraně chodidel
Pokud zmíněné cvičení 3a, 3b nejde, lze zkusit aktivaci chůzí po vnitřní a zevní hraně 

chodidel. Je nutné hlídat kolena, aby se příliš nevtáčela dovnitř nebo nevytáčela ven.  
V opačném případě by totiž pohyb byl dominantně prováděn v oblasti kyčelních kloubů.

Pokud v testu nebylo možné dobře provést stoj 
na jedné noze se zavřením očí, je nutné trénovat 
chodidlo, aby lépe vnímalo terén a vysílalo více 
informací, které pomáhají regulovat postojovou 
motoriku.

KROK 1: Aktivace
K aktivaci použijeme veškeré známé techniky 

masáže chodidla (včetně rolerů a míčků), pokud ne-
máme možnost se je naučit, volíme stimulaci cho-
didla chůzí po přírodním terénu a to nejen po trávě, 
ale i po kamíncích, stimulaci vodou (chůze v korytu 
řeky) apod. Čím dál častěji se budují bosochodecké 
chodníky, doporučuji některý v okolí najít a občas-
ně využívat. Jako nejjednodušší pomůcku lze použít 

například plech na pečení, do kterého se nasypou 
hladké kamínky (kupř. z hobby marketu).

KROK 1: Balanční cvičení
Balanční cvičení bude náplní stříbrné úrovně 

Physiobooku, na tomto místě si tedy uvedeme pou-
ze jeden cvik a jeho možné variace.

Cvik 5:  Provazochodecký 
stoj/chůze

Ve stoje umístíme jednu nohu před druhou tak, 
aby se pata přední nohy dotýkala prstů zadní nohy. 
Chodidla by měla být v jedné linii (jako při stoji 
na laně). Váha se rozloží na obě nohy a vykonáváno 
je následující cvičení:

ß Upažit a uklánět na jednu a druhou stranu
ß Totéž se zavřenýma očima
ß V upažení provádět rotace na jednu a druhou 

stranu (lze i ze zavřenýma očima)
ß Vyměnit vzájemnou pozici končetin
ß Chůze „po laně“, tzn. chodidla jsou pokládána 

přesně za sebe
ß Totéž pozpátku
ß Zkusit se zavřenýma očima

Poznámka
ß Při jakémkoliv cvičení na balančních 

pomůckách, je nutné sledovat pozici prstů 
na nohou. Prsty jsou opřené o podložku, nejsou 
však v žádném případě pokrčené. 

Jak kompenzovat sníženou propriocepci
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Seznam doporučené 
literatury u autorky 
příspěvku

Chůze po zevní hraně

Provazochodecký stoj

Chůze po vnitřní hraně
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Zprávy z AEFCA

Peter Hyballa / Peter Schreiner
Drills und Detail-Coaching im tornahen Raum

Der Schnittstellen-Ball
Torchancen perfekt herausspielen

Bližší informace, včetně zakoupení na adrese: 
https://shop.ifj96.de/de/doppel-dvd-der-schnittstellen-ball

Celé letní období v činnosti 
Výkonného výboru AEFCA 
bylo ve znamení naplňování 

závěrů a úkolů svého posledního za-
sedání v dubnu v Lisabonu. 

Prezident AEFCA Walter Gagg se 
znovu setkal s prezidentem Evropské-
ho parlamentu, aby projednali další 
spolupráci v mezinárodním progra-
mu Společně proti rakovině (Togheter 
Against Cancer), který bude oficiálně 
naší organizaci představen na letoš-
ním Sympoziu ve Varšavě. 

Zástupci výkonného výboru navá-
zali úzké kontakty se společností FIF-
Pro Representatives, společné záměry 
také budou představeny ve Varšavě. 

Po podepsání memoranda o spo-
lupráci se společností Soccer Hub- 
International , která se zabývá tématy 
mezinárodní prezentace společností, 
se blíží závěr představení nové pre-

sentace AEFCA nejen v evropském, 
ale i světovém fotbale. 

AEFCA Prezident spolu s gene-
rálním sekretářem měli příležitost se 
v letním období setkat se skupinou 
významných evropských marketinko-
vých specialistů se záměrem připravit 
ve společné spolupráci nové přístupy 
AEFCA v této oblasti činnosti. 

Hlavní těžiště letní aktivity však 
bylo věnováno přípravě tradičního 
AEFCA Sympozia, které bude or-
ganizováno ve dnech 12. až 15. října 
tohoto roku ve spolupráci s Polskou 
asociací fotbalových trenérů v již uve-
dené Varšavě. 

Příprava této vrcholné události 
AEFCA vždy vyžaduje velké pracov-
ní úsilí výkonného výboru, sestavení 
obsahu (teoretického a praktického) 
tohoto mezinárodního trenérského se-
tkání a jeho sladění s celkovou orga-

nizací je vlastním těžištěm celkových 
příprav. 

Současný stav příprav je díky vel-
mi zodpovědnému přístupu z polské 
strany na velmi dobré úrovni, vše na-
značuje, že další Sympozium AEFCA 
bude znovu velkou letošní událostí 
mezinárodní trenérské rodiny. 

V předvečer tohoto setkání se zno-
vu sejde Výkonný výbor AEFCA, aby 
nejen ukončil vlastní přípravy Sym-
pozia, ale také aby projednal další 
agendu své činnosti, kde bude prostor 
i pro dva české návrhy pro společnou 
debatu. 

První bude zaměřen na další zkva-
litnění marketinkové činnosti, druhý 
pak ve spolupráci se slovenskými 
kolegy nabídne nové vize AEFCA 
do budoucna se zaměřením na posta-
vení AEFCA v evropském a světovém 
fotbale (AEFCA New Way). 

Unie českých fotbalových trenérů 
bude na této události zastoupena jako 
vždy oficiální delegací. 

O letošním AEFCA Sympoziu 
bude jako vždy podrobnější informa-
ce v našem časopise Fotbal a trénink, 
a to v posledním letošním vydání.

Další informace z výše uvedeného 
zasedání na aefca.eu.

Zdeněk Sivek
EX-CO AEFCA

V souvislosti s hlavním tématem dnešního vydání, s praktickými ukázkami 
přihrávek v tréninkové praxi pro jednotlivá věková období, nabízíme velmi 
zajímavý tip pro rozvoj jednodotykových přihrávek ve stylu 
Tiqui Taca, kterou nabízí DVD z německého nakladatelství 
Institut fur Jugendfusball vedeným Peterem Schreinerem.

Autor tohoto programu, přední německý odborník na problematiku 
tréninkového procesu, Peter Hyballa, nabízí řadu zajímavých cvičení, 
respektive herních forem, které mohou trenérům pomáhat v rozvoji tohoto 
herního tématu. 

Vlastní praktické ukázky jsou provázeny detailním koučinkem,  
který přínos tohoto odborného materiálu jen podtrhuje. 

Délka celé DVD prezentace je 105 minut a v Euro ceně jde při zakoupení 
o částku 39,95.

Zdeněk Sivek

FOTBAL A TRÉNINK VYDÁVÁ UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH TRENÉRŮ
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