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snímek nA TITULní sTRAnĚ
Martin Malík (narozen 21. 6. 1970) se stal v úterý 12. prosince 2017 na Valné hromadě FAČR 
novým předsedou Fotbalové asociace ČR. Byl zvolen hned v prvním kole, kdy získal celkem 175 
hlasů z 200 možných. Získal tak silný mandát pro vykonávání nejvyšší fotbalové funkce. Foto: 
Jan Tauber

Rok 2017 se nám nezadržitelně nachyluje, a proto 
se za ním pojďme ohlédnout a bilancovat nad tím, 
co se naší organizaci povedlo a co bychom dále 
chtěli posunout dál a vylepšit. 

Nejdříve se podívejme na vzdělávání, které je 
naší stěžejní aktivitou. V letošním roce jsme po-
řádali patnáct seminářů, které navštívilo přes tisíc 
trenérů. Navštívili jsme devět měst, mezi kterými 
byl např. Zlín, dále Karviná, Ostrava, Olomouc, 
Hradec Králové a další. Co je ovšem ještě zásad-
nější, dokázali jsme se spojit s Českým olympij-
ským výborem a na našich seminářích jsme měli 
lektorská esa jako jsou Marian Jelínek, Michal 
Ježdík nebo Jan Procházka. Dalším úspěchem 
byly dva mezinárodní semináře ve dvou dnech, 
kde pro nás přijel přednášet mentální kouč z mis-
trovské sezóny Leicester  City v Premier League 
pan  Ken Way. Tematicky byly naše semináře rov-
něž velice pestré, od ryze fotbalových témat, která 
vám přednášeli například Verner Lička a Antonín 
Barák, přes mentální koučing již zmíněného Kena 
Waye, až po fyziologická témata pana Radima 
Šlachty a Jiřího Dostála. V naší vzdělávací čin-
nosti není třeba opomenout publikační činnost. 
Opět jsme letos vydali čtyři elektronická čísla 
časopisu Fotbal a trénink a jedno tištěné číslo 
analyzující ME U21. Publikovali jsme rovněž 
na našich internetových stránkách www.ucft.eu, 
kde jsme také zveřejňovali videa ve fotbalové TV. 
Množství článků se někomu nemuselo zdát velké, 
ale zato byly všechny autorské a nebyly kopíro-
vané z jiných zdrojů. Tento trend bychom si rádi 
udrželi a naopak bychom Vás trenéry chtěli více 
motivovat k publikační činnosti.  

Důležitý úspěch se v letošním roce podařil do-
cílit na poli diplomatickém, kde jsme podepsali 
velké tzv. Memorandum „Fotbalová rodina“, které 
podepsali také zástupci Fotbalové asociace, Ligové 
fotbalové asociace, Asociace fotbalových agentů, 
Hráčské fotbalové unie a konečně také Nadace 
fotbalových internacionálů. Od tohoto memoranda 
si slibujeme prohloubení stávajících úspěšných 
spoluprací a navázání nových tam, kde se mohou 
ukázat jako přínosná pro české i mezinárodní fot-
balové prostředí. 

V letošním roce jsme také zahájili velký projekt 
výměny členských průkazů. Tyto průkazy splňují 
kritéria moderní organizace. Výhodou je, že se 
již nemusejí zasílat k prolongaci, jsou mnohem 
odolnější vůči destrukci, jsou napojeny na náš 
internetový systém, ale hlavně skrze ně můžeme 
budovat benefiční programy, které vám přinesou 
ekonomický i materiální profit. Již jsme rozběhli 
spolupráci s projektem Cashback World, kde přes 
členské průkazy sbíráte finanční prostředky a sle-
vy. Kdo má chytré telefony, může přes QR kód 
na členské kartě zjistit okamžitě, zda má uhrazeny 
členské příspěvky nebo seminář, na který se přihlá-
sil. V rámci modernizace, bychom během příštího 
roku rádi spustili platební bránu tak, abyste mohli 
provádět platby přímo on-line. 

V oblasti vylepšování služeb pro vás trenéry 
jsme také v jednání s několika novými partnery. 
Jednoho partnera již můžeme zmínit a tím je spo-
lečnost Topforsport s.r.o., která skrze svou značku 
Top4football zabezpečuje veškeré materiální vy-
bavení potřebné pro fotbal. Sledujte naše komu-
nikační kanály, kde Vás začátkem roku budeme 
informovat o výhodách, které získáte.

Na závěr je potřeba zmínit pár organizačních 
informací. Jedna je určena pro držitele trenérské 
licence UEFA A a UEFA PRO. Jak mnozí z Vás 
víte, členové UČFT mají velkou slevu na povinné 
Hlavní doškolení, kterým si držitelé těchto licencí 
prodlužují jeji platnost. Běžná cena Hlavního do-
školení je 2000 Kč, zatímco členové UČFT hradí 
pouze 700 korun. Je potřeba ale zdůraznit, že ná-
rok na tuto výraznou slevu mají ti členové UČFT, 
kteří mají řádně uhrazeny všechny tři roky členství 
v UČFT po dobu platnosti své trenérské licence. 
Druhá organizační informace se vztahuje ke všem 
trenérům a úhradě členského příspěvku UČFT pro 
rok 2018. Prosíme Vás, abyste vyčkali na platební 
příkaz, který Vám bude vygenerován systémem 
během ledna 2018. Bez platebních údajů z vyge-
nerovaného platebního příkazu členský příspěvek 
nehraďte. Děkujeme za pochopení.

Pokud vás dění v UČFT zajímá, můžete jej 
sledovat ve svém profilu na:
www.ucft.eu a www.facebook.com/UCFT.cz. 
Nejste-li člen UČFT, není nic jednoduššího, než se 
jím stát a rozšířit naše početné řady. Více informací 
se dozvíte na našich stránkách nebo nám můžete 
napsat na info@ucft.eu.

Závěrem bychom Vám chtěli popřát krásné 
a klidné prožití Vánočních svátků v rodinném 
kruhu s těmi nejbližšími. V roce 2018 Vám pře-
jeme mnoho úspěchů v profesním, sportovním 
i osobním životě, štěstí a hlavně zdraví!

Vedení UČFT

Vážení přátelé, milí kolegové,
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Michal Prokeš, sportovně-technický ředitel 
Fotbalové asociace České republiky

Na  jaké  úrovni  je  výchova 
mládeže v Česku?

„Systém výchovy mlá-
deže v ČR je rozhodně lepší než 
ve většině zemí bývalého východního 
bloku, o trochu lepší. Ve vztahu k zá-
padní Evropě máme zpoždění patnáct 
až dvacet let.“

Proč?
„Naše úspěchy v letech 1996 

-2004, což jsou dvě medaile ve fot-
bale (stříbro z EURO 1996 a bronz 
z EURO 2004) a olympijské vítězství 
v Naganu a zlatý hattrick v hokeji, nás 
zcela paralyzoval. Propadli jsme po-
citu, jak nám to jde, a zaspali jsme 
ve všem.“

Kdo přesně zaspal?
„Na prvním místě stát. Zcela neza-

reagoval na celospolečenský a pore-
voluční vývoj. Medaile létali ze  všech 
stran, politici se fotili se sportovními 
hrdiny o sto šest. Nikdo ale nezazna-
menal, že sklizni předchází orba, za-
setí, hnojení a podobně. Takže jsme 
v těchto letech sklízeli systematickou 
práci tréninkových středisek mládeže 
starého komunistického zřízení z před 
dvaceti let. V té době stačilo tenhle 
systém jen inovovat a stále bychom 
byli IN.“

Leč nestalo se.
„Bohužel to nikdo nepochopil 

a vše umřelo. Kdyby měl problém 
fotbal a volejbal, kdežto basket, ho-
kej a házená by rozkvétali, zname-
nalo by to problém jen těch daných 
sportů. Ale my jsme v „pytli“ všich-
ni bez rozdílu. Jediný kdo funguje 
a má progres je florbal, protože začal 
od nuly a všechny kroky podnikal ak-
tuálně k době a společnosti. Florbal 
nabral sílu ve spojení se školou a jako 

svobodný sport. Děti jdou a mastí to 
na dvě. Na prvním místě zábava! Tím 
si ve florbale vybudovali základnu, 
pak tomu dali strukturu a organizaci 
a neustále rostou. Ve florbale neexis-
tuje věta My to dříve dělali takhle, 
takže to je správně.“

V čem stačíme světu a v čem 
naopak zaostáváme?

„Stačíme v individuálních spor-
tech. Tam je důležité rozpoznat talent 
a správně jej rozvíjet, ale vůbec v něm 
nepracujete s prostorem, časem, herní 
inteligencí, činností bez míče…. Pro-
to bylo možné z hlediska individuál-
ních sportů tréninková střediska mlá-
deže nahradit. Kdežto v kolektivních 
hrách zaostáváme čím dál víc. Občas 
uděláme výsledek a myslíme si, že už 
to půjde. Ale nepůjde!!!“

Co za tím vězí?
„Bez samostatné kapitoly pro 

sport, bez toho aby vývoj a vize řeši-
la skupina zaměřená na problematiku 
s odborností a vzděláním, se nepo-
hneme vpřed. Také bez silné exeku-
tivy, která vývoj a cíl přetaví v akci 
a realizaci a bez politické podpory 
s vědomím, že sport je v dnešní době 
jediná možnost pro prezentaci ná-
rodní kvality na mezinárodní scéně 
a jediná možná prevence proti civi-
lizačním chorobám jako obezita, či 
různé závislosti. Má někdo představu 
kolik efektivně investovaná miliarda 
do sportu ušetří miliard zdravotnictví 
a státu?“

Co  všechno  už  udělala  FAČR 
proto, aby český fotbal zase začal 
vychovávat  Nedvědy,  Poborské, 
Šmicery.

„Změnila od základu myšlení! 
Zhruba před dvěma a půl roky jsme 

pochopili, že jediná možná cesta je 
kompletní restart systému. Pochopili 
jsme, že organizaci a strukturu fotba-
lu je třeba zakotvit a stabilizovat a je 
třeba zcela inovovat prostředí výchovy 
hráčů. Patnáct let co dva roky přehazu-
jeme soutěže. Řešíme, kdo koho pora-
zí už v přípravkách. Téměř neexistuje 
propojení škola, sport, rodina.“

To se snažíte změnit.
„Základem posunu je pochopení 

aktuálního stavu společnosti. Děti 
už si na ulici nehrají a jediná možná 
alternativa je propojení školy se spor-
tem pro všesportovní rozvoj. Je nutná 
změna metodiky a didaktiky fotbalu. 
Děti musí nejdříve poznat, že fotbal 
je hra a zábava, pak je možné začít 
pilovat techniku a součinnost. My 
jsme hru pochopili na ulici, kde jsme 
hráli všichni až do tmy, až pak jsme 
šli na trénink, kde nás už trenéři učili 
dovednosti mimo hru formou drilu. 
A na tomhle už pracujeme.“

Jak?
„Křísíme okresní fotbal, proto-

že tam to všechno začíná. Výrazně 
jsme navýšili podporu do regionál-
ního fotbalu formou rozšíření center 
SpSM, která jsou zaměřena na práci 

do patnácti let tak, aby v každém okre-
se bylo minimálně jedno středisko, 
které se postará o svůj okres. Chceme, 
aby fungovali okresní profesionální 
trenéři, kteří budou spolupracovat se 
školami a menšími kluby. Tím že jsme 
dvacet let utráceli státní peníze pře-
vážně za dorosty, nám ten „spodek“ 
tak nějak odumřel. Teď, jednoduše 
řečeno, zvyšujeme počet žákovských 
center a výrazně snižujeme počet těch 
dorosteneckých na zhruba dvacet.“

Co děláte dále? 
„Měníme výchovu trenérů a sjed-

nocujeme metodiku výuky, aby byla 
aktuální a všude vykládána stejně. 
Doteď to řešily okresy samy. Přesto-
že věřím, že to dělaly s maximálním 
úsilím, rozdíl v jednotlivých okresech 
v organizaci, postupech, metodice či 
výkladu byl obrovský. Pro mě je za-
čátek fotbalu velmi prostý. Zábava 
a hra na tréninku a dobrý okresní tre-
nér s C licencí.  Dobrý trenér je ten, 
který má na tréninku 25 usmívajících 
se a do fotbalu zažraných dětí.“

Ze  Strahova  jste  už  rozjeli 
projekt  regionálních  fotbalových 
akademií. Jak  to s ním aktuálně 
vypadá?

Musíme opět začít učit hrou
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Žijeme v době, kdy kolektivní hry v Česku 
neprožívají zlaté časy. Místo medailí z velkých 
turnajů každý vidí, že světová konkurence 
tuzemským repre zentacím ujela. Nelehkým 
úkolem Michala Prokeše je s tím něco udělat. 
Jak na to jde, prozradil v obsáhlém  
rozhovoru pro časopis Fotbal a trénink.



„Projevila se především tak, že 
jsme už rok měli pracovat v návaz-
nosti do klubové akademie, což jsme 
museli pozastavit. Takže děti, které 
vyjdou z RFA ku příkladu v Jihlavě, 
se vrátí do režimu – přijď odpoledne 
na trénink.“

Pořád  se  u  nás  říká: Nejlepší 
trenéři mládeži. Jakým způsobem 
je do akademií vybírají?

„Co znamená nejlepší trenér? Kdo 
to umí říct? Znám případy, že trenér 
je oceňován jako veliký odborník a já 
bych mu dítě v životě nesvěřil. Než 
řekneme co je dobrý trenér, je třeba 
stanovit kritéria pro posouzení. Kaž-
dopádně kvalita trenérů je alfa a ome-
ga fotbalové rodiny. Děti jsou stále 
stejné, a kdo říká, že ne, tak se mýlí. 
Hodně mi v tom otevřel oči Marián 
Jelínek. Já taky říkal, že dnešní děti 
jsou problém. Ne! To my dospělí jsme 
problém. My máme jiné priority a pro 
naše pohodlí koupíme šestiletému dí-
těti počítačové hry a Iphone.“

Teď zpět ke kritériím pro posou-
zení kvality trenéra. 

„Nejdřív je třeba stanovit kritéria, 
co trenér má umět a co je náplní jeho 
práce. Pak je třeba vytvořit podmín-
ky pro to, aby se mohl na svou práci 
plně koncentrovat. Následuje výběr 
lidí, kteří splňují kritéria, anebo mají 
předpoklady, aby je splnili.“

Co pak?
„Následuje vnitřní vzdělávání, sdí-

lení zkušeností, pravidelnost a syste-
matičnost v poradách a výměně in-
formací. Například v RFA máme toto 
schéma: Oslovili jsme trenéry, se kte-
rými máme osobní zkušenost. Buď já, 
nebo Tonda Barák. A těm jsme řekli: 
Budeme pracovat jinak, než jste byli 
do teď zvyklí.“

To jest?
„Zaprvé: výsledek není výhra 

v utkání, nebo v sezóně, ale konku-
renceschopný hráč na mezinárodním 
poli. Pracujeme v návaznosti na tre-
néra před vámi a pro trenéra, který 
po vás hráče převezme. Veškeré in-
formace jsou veřejné pro celou ČR 
a podílíme se všichni na vývoji meto-
diky, protože ta není nikdy definitivní. 
A hlavní motto? Náš soupeř není RFA 
Moravskoslezký kraj vs RFA Plzeň. 
Náš soupeř je, jak jsem již zmínil, Ra-
kousko, Belgie, Švýcarsko…“

Jak moc se při výběru trenérů 
do akademií díváte na vzdělání?

„Dosažené vzdělání je samozřejmě 
základní předpoklad, ale jsou případy, 
kdy talent a vnímání mladých hráčů 
jsou u trenéra tak evidentní, že netla-
číme na papír a úroveň licence. V tom-
to případě vytvoříme kariérní plán 

„V běhu je osm regionálních aka-
demií a momentálně jsme se dohodli 
se Spartou a Slavií, že se k tomuto 
projektu připojí. Považujeme za vel-
mi důležitý fakt, že v situaci, kterou 
si český fotbal prošel, dokážeme v ob-
lasti mládeže být jednotní a konstruk-
tivní. Vždyť mládež je naše budouc-
nost a je to jediná šance, jak budovat 
národní hrdost, klubovou příslušnost 
a kvalitu. Nejvyšší čas přestat politika-
řit! V mládeži ať existuje jediná riva-
lita – ta zdravě sportovní. Jsme přece 
všichni z jedné země. Našimi soupeři 
jsou Belgie, Švýcarsko, Rakousko. 
Na to, abychom je na mezinárodní 
úrovni dokázali trvale porážet, potře-
bujeme systém, spolupráci, ale hlav-
ně JEDNOTU!. Až tohle zvládneme, 
můžeme udělat další krok a pokusit se 
dostat mezi fotbalově největší země 
v Evropě. Potenciál na to bez problé-
mů máme, jen je třeba naše největší 
přednosti, chytrost a schopnost spolu-
práce, používat k ofenzivě, tvořivosti, 
hernosti. Nejen k boření a defenzivě. 

Kolik akademií ještě plánujete?.
„Deset akademií je maximum.“ 

Jakou mají tyto akademie ná-
vaznost? Jak směrem nahoru, tak 
i dolů.

„RFA jsou jen jednou částí potřeb-
ných změn v prostředí fotbalu. Bez 
souvislostí a návazností by neměly 
smysl. Formou RFA jsme v podsta-
tě „uměle“ vytvořili prostředí mimo 
klub, abychom jednoznačně ukázali, 
že je třeba kvalitní podmínky vytvářet 
už v žákovských kategoriích a ještě 
lépe v přípravkách. Bez návaznos-
ti by to však celé opravdu nemělo 
smysl. A tak v místě kde je funkční 
RFA, vzniknou při splnění podmínek 
Klubové akademie. Podmínkou je 
absolutní návaznost v péči, systému 
a principech, které v RFA fungují 
a to směrem jak nahoru, tak i dolů. 
Konkrétně to je infrastruktura, zdra-
votně-preventivní péče, sportovní 
psychologie, výživa a kvalita perso-
nální. Pod tím si představujeme počet 
a odbornost trenérů a pracovníků úse-
ku mládeže daného klubu.“

Jedou akademie podle jednot-
ných osnov?

„ANO! Ve třech základních ob-
lastech:
1. servis, tedy fyzio, strava, psycho, 

infrastruktura, propojení se školou. 
2. všesportovní průprava a příprava 

(všechny sporty mimo fotbal a pře-
devším gymnastická, atletická, si-
lová průprava, hry a kolektivní hry, 
úpoly). 

3. Fotbalový trénink.“

Na  jakých pilířích  tyto osnovy 
stojí?

„Na principech pochopení celo-
společenských změn v souvislosti se 
sportovním rozvojem.“

Pojďme si to projít podrobněji.
„V oblasti servisu platí, že chce-

me-li zvyšovat nároky na intenzitu 
a objem tréninkového procesu, je 
třeba zajistit, aby na to hráč měl ka-
pacitu. Fyzickou a mentální. Zjedno-
dušeně řečeno. Chcete jezdit formuli 
jedna? Tak musíte postavit monopost, 
servisní tým, zajistit kvalitní palivo, 
kvalitní olej a trénovat pilota po všech 
stránkách. I legendárního Michaela 
Schumachera nikdo nemohl posadit 
do Octavie a přikázat mu: Teď s tou 
Octavkou budeš jezdit deset hodin 
denně a za dva roky vyhrajeme mi-
strovství světa F1. To prostě není 
možné. Víte, co jsme zjistili v aka-
demiích?

Ne. Povídejte.
„Že devadesát procent hráčů 

ve věku 13 a14 let je podvyživených! 
Jejich denní energetický příjem je 
nižší než výdej a to zásadně. Z toho 
vyplývá, že jsou unaveni, díky tomu 
neudrží pozornost ve škole a díky 
tomu dostanou horší známku. Díky 
tomu to mají v hlavě a celý trénink 
myslí na to, co bude doma a díky tomu 
netrénují naplno. To jsou právě ty klí-
čové souvislosti! Chceme dřít a tréno-
vat více, chceme být silnější, rychlej-
ší, vytrvalejší? Pak je třeba na to tělo 
kluka ve vývinu připravit. Vždyť oni 
nemají ani energii na regeneraci, natož 
na výstavbu svalů, kostí vazů a růst.“

Jak řídíte všesportovní rozvoj?
„Jelikož si děti nehrají venku 

a tělocvik na 1. stupni základní školy 
de-facto neexistuje, jednostranným 
fotbalovým tréninkem některé svaly 
a části těla přetěžujeme, čímž vlastně 
výrazně snižujeme pohybový a silový 
potenciál. Svaly se zkracují, některé 
neaktivní zakrní, bolí to, zvyšuje se 
pravděpodobnost zranění. Proto „je-
deme“ všechny sporty, aby se tělo 
rozvíjelo přirozeně a v rovnováze.“

A  jaké  jsou pilíře  fotbalového 
tréninku?

„Způsob, jak trénujeme, je složitý 
problém. Proč nemáme tvořivé hráče? 
Jak se dítě naučí hru a hrát? Já se to 
učil na ulici, Karel Poborský a Pa-
vel Nedvěd taky. Bez trenérů a do-
spělých, bez tréninku a drilu. Proto 
my starší umíme hrát všechny hry, 
protože, když pochopíš princip čas 
versus prostor, souhra, komunikace, 
pak zjistíš, že se to ve všech kolektiv-
ních sportovních hrách chová stejně. 
Rozdíl je jen v počtu hráčů, velikosti 
hřiště, zda hraješ rukama, nohama, či 
nástrojem a nad hlavou či na zemi. 
Princip ale zůstává stejný. Ve chvíli 

kdy jej pochopíš, je čas pro technický 
trénink dovedností. Pak je velmi jed-
noduché vrátit vylepšenou dovednost 
zpět do hry! My však šestileté dítě, 
které si tak maximálně párkrát zako-
palo s dědou, odvlečeme na trénink 
a řekneme mu: To je fotbal, moc hez-
ká hra! Ale další dva roky to dítě běhá 
kolem kuželek na přesný pokyn tre-
néra. Já se nedivím, že to není zábava 
a určitě ne hra. Nicméně děti se rádi 
učí novým věcem a tak ty dovednosti 
pomocí průpravných cvičení vylepší. 
Jen je potom neumí použít ve hře a to 
nás trenéry strašně rozčiluje. A tak 
jim pomáháme tím, že je celou dobu 
sekýrujeme a navádíme, jak mají hrát. 
Ale to není hra, to je play station.“

Takže takhle ne?
„Průměrně je v přípravkách jen 

patnáct procent tréninkového času 
věnováno hrám, zbytek je cirkus přes 
překážky a kužely v zástupech a bez 
souvislosti s prostorem a hrou. Po-
třebujeme to opačně a návrat k učení 
formou hry a v souvislostech.“ 

Co se nejvíc v akademicích za-
tím osvědčilo?

„Vytvoření plně profesionálních 
podmínek trenérům pro rozvoj v rov-
nováze rodina-škola-fotbal. Prostě 
jsou zaplaceni tak, že se mohou roz-
voji hráče věnovat od rána do večera. 
Ve škole i na tréninku, v rámci výmě-
ny informací s učiteli a rodiči, prostě 
v souvislostech.“

V čem zatím praxe pokulhává 
za představami?

„Chtěli jsme se mnohem více vě-
novat specifické části tréninku, prostě 
dříve dělat fotbal, ale trvalo, než jsme 
nastavili podmínky a prostředí. Také 
jsme doufali ve větší ochotu měnit se 
a zkoušet nové věci, když ty původní 
zcela evidentně nefungují. Pro nás 
nové věci jsou navíc ověřeny patnác-
tiletou praxí západních zemí, kterým 
prostě nestačíme. Přesto to stále dě-
láme jako východní blok a tvrdíme, 
že dobře.“

S jakou výbavou by měl odchá-
zet absolvent regionální akademie 
do fotbalového, ale  i civilního ži-
vota?

„Měl by milovat fotbal bez vidiny, 
že se tím bude živit. Měl by být samo-
statný, vnímat svoje tělo a být men-
tálně připravený. Měl by být zdravý 
a šťastný. Měl by si odnést myšlenku, 
že to bylo super a jednou, až bude mít 
vlastní děti, bude chtít, aby jeho dítě 
zažilo to samé.“ 

Jak se promítla dotační kauza 
do života regionálních akademií? 
Je to problém? Případně v čem se 
konkrétně projevuje.
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a pomůžeme talent trenéra „dopéct“. 
Je to stejné jako s hráči. Každý je je-
dinečný a pravidla pomáhají vytvořit 
prostor pro individuální přístup.“

Kolik koučů pracuje v jedné RFA?
„V RFA pracuje u dvou katego-

rií (U14, U15) 7 profesionálů. 4 fot-
baloví trenéři, 1 se specializací pro 
brankáře. Dále je tam 1 fyzioterapeut, 
manažer akademie. V případě 4 fotba-
lových trenérů je ideální toto složení: 
jeden manažerský typ, leader, druhý 
více pedagogicky zaměřený se zna-
lostí problematiky prostředí základní 
školy, třetí bývalý hráč, aby úroveň 
předvedených dovedností byla vyso-
ká a také kvůli citu pro hru, který je 
důležitý. No a čtvrtý poslední z týmu 
by měl být mladý trenér plný ideálů 
s chutí věci měnit. To je značka ideál! 
Samozřejmě že všichni musí být v na-
šem pojetí výborní trenéři.“

Chápou už kluby, že u mládeže 
musí mít top trenéry?

„Všichni tvrdí, že ano, ale je to 
v podmínkách. Chceš dobrého trenéra 
k přípravkám? Musíš mu zaplatit 40 
tisíc měsíčně. Mě přijde jako ztráta 
času bavit se o kvalitě trenéra v pří-
pravkách a žácích když jim nabízíme 
5 tisíc. Dokonce i 25 tisíc nic neřeší, 
pokud mluvíte o nejlepších a pokud 

chcete, aby byl ochoten této práci obě-
tovat život. U malých dětí do 15 let 
musí být trenéři-pedagogové s čistou 
hlavou, jedním zaměstnáním a plnou 
koncentrací na rozvoj dítěte. To je 
základní rozdíl mezi vnímáním práce 
s mládeží mezi východem a západem. 
Vždyť my vyhazujeme trenéry od žáků 
a mladších dorostů kvůli výsledkům 
a jsou kluby, které mají jako cíl finálo-
vý turnaj Ondrášovka Cup v kategorii 
přípravek. A v tomto prostředí vášnivě 
diskutujeme, jak dostat nejlepší trenéry 
k mládeži. Vždyť je to jednoduché. Za-
platit ho tak jako v každé jiné branži, 
Nekoupit hráče z Konga a nedat mu 
100 tisíc plat a místo toho zaplatit 3 
skvělé trenéry mládeže. Tak aby ne-
museli mít další dvě práce k tomu.“

Mají všechny mládežnické re-
prezentace jednotný herní koncept?

„Nemají. Ještě je brzy. Jsme 
ve třetím roce reforem. Pracujeme 
dole a změny probíhají na poli vzdě-
lávání, okresního a krajského fotbalu 
s výstupem do RFA.  Změnili jsme 
soutěže a to na dlouhou dobu napo-
sledy. A změnili jsme princip center 
výchovy mládeže. Více peněz a více 
center v kategorii do 15 let, a výrazně 
méně středisek pro dorost, ovšem se 
špičkovou péčí. K reprezentacím jsme 
přijali velmi kvalitní trenéry z celého 

spektra fotbalu a naším cílem je právě 
příprava národního konceptu fotbalu. 
Děláme na tom. Nejsme ale Španě-
lé či Němci, je třeba vnímat že jsme 
malý národ a na prvním místě musí 
být individuální přístup a servis pro 
hráče. Prostě není to otázka rozestave-
ní, ale principů výchovy a hry.“ 

Na  kolik  je  systém  fungování 
mládežnických  reprezentací pro-
pojený s A – týmem? Pracují podle 
stejných not?

„To ještě není možné. V této chvíli 
není zadání pro trenéra A týmu vý-
chova hráčů. Veřejnost chce prostě 
všechno vyhrát. Jsme ve smrti, že 
jsme nepostoupili na MS a celé to 
řešíme na úrovni, zda je Karel Ja-
rolím dobrý či špatný. To znamená, 
že řešíme po odehráné události, zda 
to bylo/nebylo správně. My musíme 
řešit, co je správné udělat teď, zítra, 
za rok, za 5 let. Vědomé, plánované 
kroky. To nám přinese úspěch. Dále se 
nechci k A týmu vyjadřovat. Nedávno 
se mi to výrazně nevyplatilo a zhoršili 
se nám tím vztahy uvnitř, které byly 
do té doby velmi hezké. Není to v mé 
pravomoci. Technický ředitel zodpo-
vídá za vývoj fotbalu pro budoucnost 
a za 5 let, na základě změn, které pro-
bíhají, budu chtít do chodu A týmu 
mluvit více.“

Už  jste  na  tohle  téma  mluvil 
s novým předsedou FAČR Martinem 
Malíkem?

„Po volbě předsedy jsem absolvo-
val s Martinem Malíkem první infor-
mativní schůzku a je třeba říct, že je to 
předseda, který je systematický a chce 
řešit na prvním místě, jak zlepšit úro-
veň a obraz našeho fotbalu. Ví, že je 
to v systému a návazných krocích. Ví, 
že výsledek A týmu začíná výchovou 
mladých fotbalistů. Je super, že tento 
předseda přichází ve stejné chvíli, kdy 
proběhne klíčová změna v přístupu 
státu ke sportu a to především pro-
střednictvím samostatné rozpočtové 
kapitoly. Z toho již z podstaty vyplývá 
celkový restart sportu v ČR. Prostě 
vstávejte, je čas na změnu, a musíme 
se změnit všichni.“ 

Podle  jakých  kritérií  vybíráte 
trenéry pro mládežnické reprezen-
tace?

„To je živý proces navázaný 
na změny, které právě probíhají. Zku-
sím co nejstručněji. Na pozici tech-
nického ředitele FACR jsem nastoupil 
před rokem a půl, před tím jsem tam 
působil na úseku talentované mládeže 
(RFA). Tuto funkci teď zastává Ton-
da Barák. Když jsem na svaz přišel, 
všechny pozice trenérů byly obsaze-
ny a zasmluvněny. Vysvětlili jsme si 
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principy změn a filozofii. Postupně 
trenéři, kteří se dle mého názoru se 
změnami neztotožnili, odešli a v jed-
nom případě, u Pavla Hoftycha, do-
běhla smlouva.“

A ta kritéria?
„V prvním momentu jsme vyšli 

z faktu, že kvalita mladých hráčů v ČR 
je výrazně nižší než kvalita top 12 Ev-
ropy. Proto jsme vybrali trenéry, kteří 
v prostředí profesionální první ligy 
velmi dobře pracovali s průměrnými 
hráči v průměrných klubech. Svědík 
na Baníku, Kozel, Suchopárek v Duk-
le, Kotal Brno, Hradec. I přes nižší 
kvalitu jednotlivých hráčů chceme 
co nejlépe reprezentovat. Také máme 
možnost čerpat z jejich obrovských 
zkušeností a pro spolupráci s kluby je 
jejich autorita klíčová. Mezitím v klidu 
dole probíhají změny a vývoj. Postu-
pem času by měli k reprezentaci mlá-
deže přicházet trenéři, kteří se na tom 
podíleli, aby to na sebe celé navazo-
valo. Již teď je trenérem U15 Tonda 
Barák jako šéf RFA. Je to důležité!“

Jak se reprezentační trenéři za-
pojují do vzdělávání jiných trenérů?

„Teď absolutně. Jsme přesvědčeni, 
že nedílnou součástí reprezentační-
ho trenéra, je ovlivňování prostře-
dí, přednášky, poskytování zpětné 
vazby do hnutí, osvěta, a personální 

reprezentace fotbalu se vším všudy. 
Podle mě jsou nositeli kultury fotba-
lu. Taky by tedy měli umět trénovat. 
I když reprezentační trenér toho moc 
neodtrénuje. Více je to analytická 
činnost, diplomacie, psychologie, 
koučing. Reprezentační trenér musí 
být i velmi dobrý manažer. Z tréno-
vání jako takového máte čas pouze 
na nácvik. Proto je třeba velmi dobře 
komunikovat s kluby. Na nich leží tíha 
přípravy a rozvoje hráčů. Proto jsme 
snížili počet reprezentačních srazů 
z 10 až 11 na 7 až 8. Chceme to dělat 
společně s kluby. Je to naše společná 
práce a jen tak je možný úspěch.“ 

Jak vypadá herní konfrontace 
mládežnických reprezentací s me-
zinárodní konkurencí? V čem jsme 
srovnatelní, v čem nikoli?

„Jsme srovnatelní v týmovém de-
fenzivním výkonu, jinak nikde. Nelze 
to ovšem brát jako dogma. Jsou hráči, 
kteří obstojí i individuálně, ale nelze to 
označit jako standard. Na mistrovství 
Evropy U19 jsme hráli s Anglií semi-
finále a byli jsme Angličanům nejvy-
rovnanějším soupeřem celého šam-
pionátu. Ovšem žádný hráč z tohoto 
týmu neodešel do zahraničního týmu 
a někteří ani teď nehrají profesionální 
soutěž v ČR. Prostě fantastická parta, 
od trenéra, přes hráče, až po doktora. 
To si musíme udržet, tuhle týmovost 

a schopnost spolupráce nám všichni 
závidí. Teď musíme zapracovat na in-
dividuální kvalitě a schválně neříkám 
na technických dovednostech.“

Kritickým bodem výchovy mla-
dých fotbalistů je přechod z dorostu 
do seniorského fotbalu. Co chybí, 
aby se nadějní fotbalisté v tomhle 
období neztráceli?

„V tom nemá jasno nikdo a všich-
ni se s tím trápí. Procestoval jsem 
za poznatky celý svět. Brazílii, Jižní 
Koreu, Čínu, Japonsko, Ghanu, Tunis, 
Emiráty, Chorvatsko, Srbsko, Francii, 
Anglii, Itálii, Španělsko, Holandsko, 
Německo, Rakousko, Evropu téměř 
celou. A všude mě zajímali dvě klíčo-
vé otázky. Jak vychovat hráče do 18 
let a jak z dorostence udělat profesi-
onálního hráče.“

Na co jste přišel?
„Děláme stejnou chybu jako ostat-

ní. Pořád si myslíme, že je to v orga-
nizaci a že existuje univerzální řešení. 
I my neustále přehazujeme soutěže 
a řešíme, jestli střídat 2 nebo 8 hrá-
čů a jestli je vrchol U 18, nebo U23. 
V tom to opravdu není. Jediná cesta je 
kvalita trenérů, souvislost a návaznost 
a především v té poslední fázi vyso-
ce individuální přístup. Jeden mladý 
hráč potřebuje delší čas na adaptaci 
v seniorském fotbale, jiný potřebuje 

naopak hned jít do A týmu a tlak, 
další hráč zase potřebuje mezistupně. 
NENÍ univerzální řešení. Ovšem je 
třeba říct, že Juniorská liga tak jak je, 
nám rozhodně nepomáhá.“

Co sportovně technickému ředi-
teli FAČR udělalo v éře jeho půso-
bení na Strahově největší radost? 

„Tým lidí, který se podařilo se-
stavit, vnímaní vedení, že je třeba 
celý fotbal reformovat už od okresu 
a způsob uvažování nového přesedy 
Martina Malíka. Také mám velkou 
radost, že český sport povede legen-
dární hráč Milan Hnilička a vůbec mi 
nevadí, že je z hokeje. Je čas aby se 
kolektivní hry spojily a začali velmi 
úzce spolupracovat.“

Co jste čekal, že půjde lépe?
„Jde to dobře a máme obrovský 

potenciál jako země. Možná bych 
uvítal menší strach ze změn. Ty jsou 
nezbytné, a jak říká Pavel Nedvěd, 
bez nich to nepůjde.“

Jaké jsou nejbližší plány mlá-
dežnického úseku?

„Zvednout zadek a být neustále 
s trenéry, kluby a jejich vedením. 
Potřebují podporu a spolupráci právě 
kvůli změnám, které jsou nezbytné.“

pavel hartman
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Rozhovor s Pavlem Vrbou, 
trenérem FC Viktoria Plzeň

Konstatuje, že „dnes jsou ambi-
ce nejvyšší… není nic tajného, 
že máme ty nejvyšší cíle… se 

Spartou a Slávií říkáme, že chceme 
hrát o co nejlepší příčky…“ Naopak 
příliš velké rozdíly mezi jeho příchody 
nevidí např. v atmosféře  klubového  
prostředí a v klimatu kabiny, kterou 
v rozhovoru charakterizuje, s trochou 
nadsázky, jako „kabinu rodinnou“. 

Pane Vrbo, po návratu do Plz-
ně jste, obrazně řečeno, vstoupil 
do stejné řeky? Nebo byla už jiná? 
Pokud ano, tak v čem se lišila?

„Co se týče klubu, tak je řeka stej-
ná, ale nemůžeme srovnávat období, 
kdy jsem sem přišel poprvé a teď. Po-
prvé jsem přišel do klubu, který neměl 
nejvyšší ambice. Jeho úkolem bylo 
hrát střed tabulky a byla by s tím ab-
solutní spokojenost. Dnes jsou ambice 
nejvyšší, všechno se výrazně změnilo. 

Stadion, diváci… Z tohoto pohledu 
řeka stejná není, pouze klub je.“

Vím, že věci z kabiny se nemají 
vynášet, ale lze přesto odpovědět 
na otázku, jaké je současné klima 
kabiny ve srovnání s jejím nastave-
ním v době vaší první mise v Plzni?

„Moc se nezměnilo. Kabina je po-
řád rodinná. Hráči, zaměstnanci klubu 
i trenéři fungují tak, že není problém 
s kýmkoli se pobavit, s kýmkoli se 
sejít. V tomto si myslím, že je Plzeň 
zvláštní. Není tady odlišeno, že ně-
kdo je něco úplně jiného. Možná v ně-
kterých velkých klubech je spousta 
lidí, kteří nejsou tolik přístupní jako 
tady, kde mají všichni dveře otevřené 
ke komukoli.“

Dovolte mi otázku „trochu 
na tělo“. Máte pocit, že sám jste 
se změnil, respektive nezměnil?

„To je spíš otázka na někoho ji-
ného, já sám to o sobě nedokážu říct. 
Doufám, že jsem se nezměnil, ale 
možná si to někteří lidé myslí. To jsou 
ale lidé, kteří mě neznají, nebo mají 
informace od jiných, kteří mě také ne-
znají. Občas o mně někteří informují 
tak, že i já jsem často překvapený. 
Ale jak říkám, příliš tomu nerozumím 
a řada informací je dost zkreslená. I to 
k našemu povolání patří.“

Hrály roli, případně do jaké 
míry, i zkušenosti získané v průbě-
hu koučování české reprezentace 
či v Rusku?

„Určitě ano. Angažmá v repre-
zentaci nebo v Rusku pro mě byla 
hodně důležitá. V trenérské branži 
mě někam posunuly. Co se týče re-
prezentace, beru ho úspěšně, pro-
tože jsme postoupili na mistrovství 
Evropy. V kvalifikaci jsme mnohé 

jistě překvapili. Samotné ME asi ne-
dopadlo výsledkově podle představ. 
Na druhou stranu jsme hráli se Špa-
nělskem, se kterým to dlouho vypa-
dalo na remízu, i když nás přehrávali. 
S Chorvatskem jsme uhráli skvělou 
remízu 2:2. Rozhodující zápas s Tu-
reckem nám bohužel nevyšel, i když 
všechny statistiky často ukazují něco 
jiného, než jaký je výsledek. Podle 
nich jsme byli lepší, ale bohužel jsme 
prohráli a jeli domů. 

Většina lidí poté hodnotila celý 
turnaj podle zápasu s Tureckem. 
Beru to tak, že utkání jsme nezvlád-
li, proto bylo ME neúspěšné. Celou 
dobu v reprezentaci však považuji 
za obrovskou zkušenost. Některé 
věci mě poučily, z jiných zase možná 
teď čerpám. Co se týká Ruska, je to 
něco podobného. Spousta lidí by se 
měla podívat, kde byla Machačkala 
před naším příchodem. Mnoho věcí 
se v klubu změnilo. Myslím si, že 
měli nakročeno ke stabilizaci, aby 
v Rusku hráli nějakou roli. Měli jsme 
po podzimní části 20 bodů a myslím 
si, že všechno bylo v pořádku. Bo-
hužel v prosinci jsme se dozvěděli, 
že se situace v klubu změnila, co se 
týká majitelů. Odešlo 14 hráčů, tre-
néři, spousta zaměstnanců. My jsme 
skončili, ale angažmá v Rusku beru 
jako obrovskou zkušenost a krok 
vpřed v trenérské kariéře v soutěži, 
která je hodně vysoko.

Jaké vnímáte hlavní rozdíly mezi 
koučování klubového a reprezen-
tačního týmu?

„V klubu je obrovská výhoda, že 
jste s hráči každý den a řešíte věci 
okamžitě, kdežto v reprezentaci je 
velký problém, že se často sejdete 
jednou za měsíc, jednou za tři mě-
síce, jednou ještě za delší období. 
Z tohoto pohledu se hráči rozprch-
nou do svých klubů, kde řeší klu-
bové povinnosti. Do reprezentace 
přijedou, že jsou nominováni a jsou 

V exkluzivním rozhovoru pro odborný časopis  Fotbal a trénink Pavel Vrba 
hovoří o důležitosti zkušeností, získaných v angažmá u české reprezentace 
či v Machačkale, pro vývoj jeho trenérské kariéry. Tvrdí, že v trenérské 
branži ho tato angažmá někam posunula. Rozdíly mezi prvým příchodem 
do Plzně a současností vnímá především v úrovni klubových ambicí. 

Kabina je pořád rodinná
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že se pouštíme do ofenzivy ve větším 
počtu hráčů a snažíme se soupeře pře-
hrát a věříme, že vždycky dáme víc 
gólů než oni. Se Slavií to bylo jinak, 
protože je to velice kvalitní mužstvo. 
V takových duelech jde opravdu o de-
taily a jednotlivé chyby, které o zápase 
mohou rozhodnout. Z tohoto pohledu 
bylo utkání odlišné než třeba s jinými 
soupeři, kteří kvalitu Slavie nemají. 
Tomu byla přizpůsobena taktika.“

A jaké požadavky na ně kladete 
při řešení obranné fáze hry?

„Jsou pořád stejné. Máme něja-
ká pravidla, která chceme dodržovat. 
Často se o nich bavíme v přípravě, 
často po zápase, kdy řešíme určité 
situace. Potom se tomu věnujeme 
i v tréninku a snažíme se zamezit 
tomu, abychom okének v defenzivě 
měli co nejméně.“

A jaké při řešení útočné fáze 
hry?

„Právě té se věnujeme spíš - zá-
kladnímu postavení, základním prin-
cipům při zakládání protiútoků. To 
jsou pravidla, která se snažíme dostat 
do hráčů v trénincích. Potom věříme 
tomu, že to přenesou do utkání. Poté 
je zase řešíme u videa, na trénincích, 
při přípravě… To jsou věci, které jsou 
každodenně řešeny ať už na tréninku 
nebo v zápase.“

Při analýzách hry nejlepších 
profi týmů je opakovaně zdůrazňo-
ván význam zvládnutí přechodových 
fází hry. Pokud to není tajné, tak 
jaké úkoly musí plnit vaši svěřenci 
při přechodu z obranné do útočné 
fáze hry a naopak?

„Našim hlavním cílem je se co 
nejrychleji dostat do útočné fáze, 
pokud možno po zisku balónu sou-
peře překvapit rychlou přechodovou 
fází. Všichni víme, že z rychlého 
protiútoku se většinou dává nejvíce 
gólů a obrana není tak zformovaná 
jako při postupném útoku. Když do-
býváte, je to samozřejmě mnohem 
složitější. Chceme být rychlí, hrát co 
nejrychleji dopředu a soupeře překva-
pit právě rychlostí v přechodové fázi. 
Co se týče opačné strany, tak z toho 
to vychází. Být v postavení, abychom 
soupeři zabránili v rychlém protiú-
toku. Abychom se po ztrátě míče co 
nejrychleji zorganizovali do postavení 
získat balón co nejdříve zpět.“

Je o vás známo, že preferujete 
týmovou práci. Jak je rozložena 
zodpovědnost či kompetence Va-
šich kolegů v realizačním týmu?

„Každý z nás ví, jaké máme po-
vinnosti a úkoly. Mí kolegové jsou 
zapojováni v tréninku, zápasech i pří-
pravě do určitých fází, kterou mají 
na starost.“

v ní určitou část roku. Vy ale nemů-
žete ovlivňovat jen část, myslím si, 
že ta hlavní, jakou mají hráči formu, 
jak se jim daří, tak to je v klubech. 
Reprezentační trenér je spíš taková 
manažerská funkce, kde se snažíte 
vybrat fotbalisty, kteří by v kvalifi-
kaci nebo na mistrovství měli podat 
maximální výkon. Jste zodpovědný 
za jejich výběr a také výsledky, které 
reprezentace má.“

Můžete prozradit zdroje inspira-
ce pro Vaši trenérskou práci?

„Zápasy určitých klubů na té nej-
vyšší úrovni a i některé reprezentace. 
Spousta týmů chce kopírovat nejlepší 
mužstva, ale samozřejmě jsou omeze-
na nějakou kvalitou. Přesto vás tyto 
kluby hodně ovlivňují.“

Hovoříme spolu v době reprezen-
tační přestávky po utkání se Slávií 

Praha. Konstatoval jste, že z hle-
diska organizace hry jste odehráli 
nejlepší zápas podzimu. Můžete 
prozradit, jaké základní principy při 
organizaci hry musí Vaši svěřenci 
dodržovat?

„Na toto utkání jsme se zaměřili 
z pohledu, abychom uhráli dobrý vý-
sledek. Někdy musíme být discipli-
novanější v defenzivě a nemůžeme si 
dovolit, co třeba v jiných zápasech, 
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Hráči netají, že u videa poměrně 
často probíhají analýzy odehraných 
utkání i přípravy na utkání. Video-
sekvence si stříháte sám? Můžete 
přiblížit obsah přípravy týmu u vi-
dea, a pokud to není tajemstvím, 
na jaké úseky hry či herní situace 
a způsob jejich řešení kladete nej-
větší důraz?

„Je pravda, že sestřihy z utkání si 
dělám sám. Jak už jsem řekl v před-
chozích otázkách, jsou rozděleny 
na útočnou a obranou fázi, ať už 
standardní situace nebo samotná hra. 
Samozřejmě se zabýváme určitými 
detaily, které na tréninku nacvičuje-
me a někdy je neřešíme správně.“

I když otázky na toto téma ne-
máte rád, tak jednu mi přesto do-
volte.  Určitě ještě není rozhodnu-
to, ale média i například pan Tvrdík 
prezentovali jiný názor. Nechme 
stranou případný skrytý taktický 
podtext těchto tvrzení a pokuste 
se pojmenovat překážky či úskalí, 
která očekáváte a budete muset 
překonávat na cestě od již jisté-
ho titulu podzimního „půlmistra“ 
k nejistému mistrovskému titulu?

„Není nic tajného, že máme ty 
nejvyšší cíle. Se Spartou a Slavií ří-
káme, že chceme hrát o co nejlepší 
příčky, na tom se samozřejmě nic 

nemění. Ani po třinácti utkáních, kte-
rá jsou odehrána, a myslím si, že se to 
nezmění ani po 30 kolech. Jsme rádi, 
že se nám momentálně daří a napl-
ňují se naše ambice. Věřím tomu, že 
v současných výkonech a výsledcích 
budeme pokračovat.“

Lze předpokládat zájem ze 
zahraničí o klíčové – rozdílové 
hráče již v zimní přestávce, pří-
padně po skončení ligy. Co pří-
padně může rozhodovat o jejich 
uvolnění či neuvolnění již v zimní 
přestávce? Jaké fotbalové para-
metry a jaké lidské – osobnostní 
charakteristiky považujete za pri-
oritu při vyhledávání a výběru 
hráčů přicházejících v úvahu pro 
doplnění kádru Viktorie Plzeň? 
„Co se týká odchodů, to je spíš dotaz 
na vedení klubu. Já bych byl nejradě-
ji, aby tady všichni zůstali a naopak 
kádr ještě posílili o nějaké hráče. 
Vzhledem k tomu, že jsem převzal 
mužstvo po pár trenérech, kteří zde 
byli, tak i my víme, že ten tým nějaké 
změny chce a pracujeme na tom. Kdo 
odejde nebo přijde, to je věc jedná-
ní a uvidí se, jak se nám to v lednu 
podaří. Věřím, že nikdo neodejde 
a naopak někdo tým posílí.“

Jaromír Votík
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Narozen: 6. prosince 1963, Přerov
Rodina: ženatý, manželka Hana, dcery Natálie a Kateřina

Hráčská kariéra: Přerov, Ostrava, Prostějov, Cheb, Sušice, Nýrsko, Havířov

Trenérská klubová kariéra:
Přerov, Ostrava, Púchov, Žilina, Plzeň, Machačkala, Plzeň 
Úspěchy: 3x mistr České ligy (2004/2005 Baník Ostrava (asistent), 2010/2011 
a 2012/2013 Plzeň), vítěz Českého poháru (2009/2010 Plzeň), vítěz českého 
Superpoháru (2011), 1x mistr slovenské ligy (2006/2007 MŠK Žilina) 
vítěz slovenského Superpoháru (2007 MŠK Žilina), postup do základní skupiny 
Ligy mistrů (2011/12, 2013/14), osmifinále Evropské ligy (2012)

Trenérská reprezentační kariéra: 2003 ČR U20, 2006-2007 Slovensko 
(asistent), 2014-2016 ČR 
Úspěchy: postup na EURO 2016

Individuální úspěchy: 6x trenérem roku v anketě fotbalista roku
(2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015), 6x trenérem měsíce 1. české 
fotbalové ligy (listopad 2012, duben 2013, červenec 2013, srpen 2013, 
listopad 2013 a září 2017)

Pavel Vrba



Vlastimil Palička

V  mediální  fotbalové  sféře 
je  expertem  deníku  Sport 
a spolukomentátorem fotba-

lových přenosů České televize (bližší 
informace na www.fotbalpalicak.cz). 
V neposlední řadě je potřebné připo-
menout i jeho aktivní činnost v Pre-
zidiu UČFT. Jeho nespornou profes-
ní výhodou je skutečnost, že dokáže 
vnímat fotbal z hlediska koučinku, 
trénování a celkového pohledu právě 
na základě propojení svých celoživot-
ních profesních zkušeností z práce 
s  talentovanou  mládeží  na  straně 
jedné a zkušeností z profesionálního 
fotbalu dospělých na straně druhé.

A i o tom vypovídá jeho dnešní pří-
spěvek, který posuzuje pozici mladých 
talentovaných hráčů, kteří dostávají 
příležitost zahájit svou profesionál-
ní kariéru mezi již zkušenými hráči 
na  straně  jedné  a  přístup  trenéra 
k nim při jejich začleňování do týmu 
na straně druhé, jinými slovy řeče-
no, úspěšný trenér v těchto situacích 
hráče nejen trénuje, ale i vychovává. 
A o tom je toto trenérské zamyšlení. 

Jako fotbalový trenér jsem v klu-
bech dvou českých profesionálních 

soutěžích, dnes se jmenují HET liga 
a Fotbalová národní liga, pracoval 
v období let 1986–2009. Začátek byl 
v Sigmě Olomouc u mládeže a zřejmě 
i proto jsem později jako hlavní trenér 
ve vzpomínaných dvou soutěžích byl 
charakterizován jako trenér, který umí 
pracovat i v nejvyšší soutěži s mladý-
mi hráči. Proti této charakteristice nic 
nenamítám, protože to je pravda. V té 
době totiž bylo mnoho mých kolegů, 
kteří se naopak práci s mladými, ta-
lentovanými hráči bránili. Podle mého 
názoru proto, že starší fotbalisté měli 
u těchto trenérů v té době určitá pri-
vilegia a trenéři na ně tím delegovali 
mimo jiné část svojí zodpovědnosti 
za fungování hráčské kabiny.

Já jsem tuto trenérskou zvyklost 
už v té době kritizoval, a také proto 
nepoužíval. U mě žádná privilegia ne-
existovala a už vůbec ne díky věku. 
Proto mě někteří starší hráči považo-
vali za trenéra, který nemá rád starší 
hráče. Jen tím absolutně nepochopili 
moji prioritu, kterou bylo rozdělení 
hráčů jen a pouze podle výkonnosti 
a přínosu pro tým na hřišti i v kabi-
ně, a to bez ohledu na věk. Jednou 
jsem byl dokonce nabádán starším 

hráčem, že bych měl být na ty mladší 
daleko přísnější jenom proto, že jsou 
mladí. A já mu uvedl příklad jednoho, 
v té době důležitého hráče Juventu-
su Turín Del Piera, spoluhráče Pavla 
Nedvěda, který byl v té době jedním 
z nejmladších hráčů týmu, a přesto 
vydělával nejvíce peněz. Měl nejlep-
ší smlouvu, ale také za to musel brát 
zodpovědnost na hřišti, rozhodovat 
zápasy a být tak týmu prospěšný. 
U nás totiž v té době starší hráči měli 
pocit, že by měli mít nejlepší smlouvy 
jenom proto, že jsou nejstarší.

Podobných příkladů bych za svoji 
trenérskou kariéru mohl uvést něko-
lik a ve většině příkladů se podobně 
chovaly i české kluby, přesněji jejich 
vedení. Dnes už je situace zcela jiná 
a postupně se i v českých klubech 
uvažuje podobně, jako v uvedeném 
příkladu Juventus Turín. Rozhoduje 
kvalita hráče, ne ročník narození. 
A proč jsou kluby rády a s nimi často 

i trenéři dají přednost v základní se-
stavě mladšímu fotbalistovi? Důvody 
jsou zásadní dva. Je to ekonomický 
přínos pro klub prodejem kvalitního 
mladšího, tedy perspektivního fotba-
listy a sportovní hledisko ze strany 
trenéra díky fotbalovému vývoji smě-
rem k větší náročnosti nejen fyzické, 
ale také z hlediska potřebné mentality 
a charakteru hráčů.

Některé české kluby to pochopily 
už dávno, některé později. Já jsem 
to druhé hledisko, nezbytné lidské 
vlastnosti hráčů řešil celou svoji tre-
nérskou kariéru a bohužel musím říci, 
že jsem v určité době často narazil 
na odpor nejen hráče a jeho spoluhrá-
čů, ale také klubu. Uvedu dva případy, 
které toto téma vhodně charakterizují.

V roce 1997–1999 jsem dělal 
asistenta trenéra v Sigmě Olomouc. 
Na tuto pozici jsem se propracoval 
po několika letech u mládeže a hlavní 
trenér Bokša tehdy pracoval, myšleno 

Autor výše uvedeného příspěvku, 
Vlastimil Palička, patří mezi naše 
současné nejzkušenější trenéry. Jako 
hráč začal svou kariéru v Sigmě 
Lutín, odkud se přes řadu dalších 
klubů dostal až do prvoligové 
Viktorie Plzeň a Sigmy Olomouc. 
Neméně je bohatá i jeho celoživotní 
trenérská činnost, od dorosteneckých 
týmů Sigmy Olomouc, přes vedení 
prvoligového FK Jablonec, Sigmy 
Olomouc a Ostroje Opava zpět 
k talentované mládeži (od roku 2011 
šéftrenér Akademie HFK Olomouc).

Nejen trénovat,  
ale také vychovávat
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méně vhodnou průpravou pro mladé 
fotbalisty na dospělý fotbal. Zkuše-
nosti potvrzují, že vhodnější je oprav-
du soutěž dospělých a nemusí to být 
vždy nejvyšší soutěž. 

Na závěr jen dodám, že jsem pra-
coval ve fotbalu i v době, kdy kluby 
fungovaly jinak, než dnes. Dnes je to 
ovšem firma, která má svého nebo 
svoje majitele, svůj rozpočet s příjmy 
a výdaji a finance jsou důležité. Pro-
to i jejich sportovní filosofie směřuje 
směrem k prodeji hráčů, u některých 
klubů více, u některých méně, a tedy 
k výchově svých odchovanců. A platí 
zásada, že trenér musí sportovní filo-
sofii klubu, kterou zastřešuje sportov-
ní ředitel nebo manažér respektovat 
a naopak klub si musí vybírat trené-
ra, který to tak bude mít nastavené. 
A platí to i v případě zabudovávání 
vlastních odchovanců. Je jasné, že 
všichni talentovaní mladí fotbalisté se 
v dospělém fotbalu neprosadí. Někdy 
díky svým nevyhovujícím fotbalovým 
dovednostem a předpokladům, ale 
i díky těm osobnostním, jak jsem už 
uvedl. Proto je třeba mladé fotbalisty 
nejen dobře trénovat, ale také vhodně 
vychovávat a fotbalově vzdělávat. Je 
to vlastně klubový majetek. Důležitá 
je komunikace na lince majitel, ve-
dení, trenér, hráč, pro hráče důvěra 
trenéra a zájem klubu.

komunikoval, se všemi hráči bez ohle-
du na věk. I díky tomu tito mladí od-
chovanci Sigmy (Ujfaluši, Heinz, 
Švestka, König, Krohmer a další) 
výkonnostně významně rostli, tým 
po první sezóně získal účast v teh-
dejším Poháru UEFA (dnes Evropská 
liga). Jenže někteří starší hráči, dnes 
trenéři, s kterými se do té doby v klu-
bu zacházelo v rukavičkách a mladší 
hráči byli naopak velmi podceňováni, 
se začali bát o své pozice a pod jejich 
tlakem vedení klubu hlavního trenéra 
i mě, jeho asistenta, odvolalo. V tisku 
jsem si potom přečetl  naprosto smyš-
lené zdůvodnění jednoho staršího hrá-
če, že trenér mladé hráče nezvládal. 
Po krátké době Sigma Olomouc pro-
dala některé z těchto mladých hráčů 
do zahraničí (Ujfaluši, Heinz...) za vel-
ké peníze, které klub získal především 
díky profesionálnímu přístupu odvo-
laného trenéra v práci se všemi hráči, 
včetně s těmi mladými odchovanci. 

Na tomto případu jsem chtěl de-
monstrovat praktiky klubů kdysi a uve-
du druhý případ, jak se to fungování 
klubů změnilo za několik sezón a je 
tomu tak dodnes i ve vzpomínané 
Sigmě Olomouc, kde současný trenér 
Václav Jílek trpělivě pracoval s celou 
generací mladých hráčů odchovanců 
klubu a dnes jsou hitem nejvyšší soutě-
že. A já zcela rozumím tomu, že odmítl 

návrat do mužstva hráče Ordoše, který 
nesplňoval kritérium perspektivy vý-
nosného prodeje ani fotbalové para-
metry pro současný moderní fotbal.

A nyní k tomu druhému případu. 
V roce 2001 jsem dostal nabídku tré-
novat prvoligový Jablonec. Hned při 
první schůzce mi klub vyložil karty 
na stůl. Slyším to jako dnes: „Trené-
re, finance jsou momentálně problém, 
nepočítejte s posilami, navíc se zbavu-
jeme několika drahých starších hráčů, 
proto se pokuste sehnat nějaké mladé 
fotbalisty bez profesionální smlouvy, 
tedy levné, na Moravě a my se poo-
hlídneme v Čechách a pokud je poz-
ději dobře zpeněžíme, bude to super“. 
A tato filosofie obsahuje ty dva zásadní 
důvody, které jsem uvedl v úvodu. Pro 
klub možnost ekonomicky mladého 
hráče zobchodovat a pro trenéra vhod-
nost jeho sportovních parametrů pro 
v té době preferovaný moderní fotbal.

A v tomto konkrétním případě 
byla naplněna obě hlediska, tedy 
ekonomické i sportovní, protože Jab-
lonec hledal náhradu za progresívního 
trenéra Hřebíka, který přijal nabídku 
Sparty a já jsem měl navázat na jeho 
práci. A proč já? Protože jsem stejně, 
jako on, zaváděl nové prvky do české-
ho fotbalu (zónové bránění, vytváře-
ní tlaku na míč atd.), což vyžadovalo 
kromě jiných důležitých podmínek, 

především změnu myšlení samotných 
hráčů, což většina těch starších v té 
době těžko akceptovala a někteří další 
pro tyto změny neměli předpoklady. 
Ale tím to nekončí. Sportovní hledis-
ko je zásadní i dnes, kdy už je ten-
to způsob hry naprosto samozřejmý 
a vyžaduje vyšší nároky na samotné 
fotbalisty nejen v kondičních před-
pokladech, ale také těch mentálních. 
Konkrétně např. rychlostní předpo-
klady, psychickou odolnost, taktic-
kou disciplínu a jak už jsem uvedl 
i se správnou vítěznou mentalitou 
a týmovým myšlením, hráče hlado-
vé po úspěchu se snahou se prosadit, 
ochotné na sobě pracovat atd. 

I v tomto případě však platí, že bez 
starších zkušených hráčů nemůže být 
fotbalový tým úspěšný, ale musí to 
být hráči, kteří jsou pro tým přínosem 
nejen na hřišti, ale i v kabině. Proto 
je mojí zásadou, že stáří hráče není 
automatickou překážkou, ale stejně 
tak platí, že mládí není automatickou 
předností. V praxi se ukazuje, že ne 
každý talentovaný hráč se dokáže 
prosadit v dospělém fotbalu okamži-
tě a některým se to nepodaří vůbec. 
Jde i o citlivé zvážení kdy a na jak 
velkou minutáž hráče do utkání na-
sadit, na jaký post a s jakými úkoly. 
Všeobecně se prokazuje, že před ně-
kolika lety založená juniorská liga je 
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PhDr. Zdeněk Sivek

Kombinace při vedení útoku

Koncem letošního května podepsal dvouletý 
kontrakt s FC Barcelona nový trenér, Ernesto 
Valverde. Dřívější hráč tohoto klubu, později 

trenér Athletico Club Bilbao, bude tímto mít pří-
ležitost prokázat své odborné i další předpoklady 
k tomu, aby dotáhl svůj nový tým na samou špičku 

světového klubového fotbalu. Začátek letošního 
ročníku španělské ligy zatím naznačuje, že se tým 
kolem Messiho znovu vrací ke své dřívější výkon-
nosti, a to zejména vyšší kvalitou defenzivy na stra-
ně jedné a zrychlením útočních kombinací na straně 
druhé. Využili jsme kontaktů s našimi kolegy z to-

hoto klubu a získali několik ukázek z tréninkového 
procesu, kterými Valverde prezentuje svou trenér-
skou filozofii, tentokráte na téma kombinace při 
vedení útoku (až se v krátké budoucnosti dostaneme 
k dalším materiálům, připravíme na stránkách naše-
ho časopisu širší prezentaci výše uvedeného kouče).

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 1
TÉMA
■	Průpravné	cvičení	na	přihrávky	
jako	rozcvičení	pro	nácvik	
budoucích	kombinací.

ORGANIZACE
■	Plocha	25	x	25	m,
■	 6	hráčů,
■	 dostatek	míčů.
POSTUP
■	Cvičení	zahajuje	přihrávkou	
hráč	č.	5	na	č.	16,	který	si	na	ni	
nabíhá	z	vyznačené	mety	a	je	
přitom	napadán	č.	6,	který	se	pak	
vrací	na	původní	pozici,	č.	16	
přihrává	na	č.	3	a	hned	napadá	
adresovaného	hráče	a	poté	se	vrací	
na	původní	pozici.	

■	Hráč	č.	3	dribluje	k	vyznačené	
čáře,	od	ní	přihrává	na	č.	17,	
vrací	se	zpět	na	původní	pozici	
a	je	připraven	převzít	přihrávku	
od	č.	5.

■	Cvičení	pak	pokračuje	dle	
vyznačeného	schématu.

VARIANTY
■	Dva	doteky,
■	 jeden	dotek,
■	 vkládání	protihráčů	do	cvičení,
■	 důraz	na	rychlost	provedení	atd.

TÉMA
■	Kombinace	při	založení	útoku	zakončená	
střelbou	(5	vs.	4).

ORGANIZACE
■	Velikost	plochy	dle	volby	trenéra,	
■	 plocha	rozdělena	na	tři	zóny,
■	 10	hráčů	(červení,	bílí),	brankař,	
■	 velká	branka,	dostatek	míčů.

POSTUP
■	V	první	zóně	hra	3	vs.	2,	v	druhé	zóně	2	vs.	2,	
uvedení	hráči	hrají	jen	ve	své	zóně.

■	Hra	je	zahájena	přihrávkou	do	první	zóny	
a	kombinace	pokračuje	dle	nákresu.

■	Vyhraje‑li	ve	druhé	zóně	míč	tým	červených,	
následuje	přímá	přihrávka	na	nabíhající	č.	22	
z	první	zóny,	který	kombinaci	zakončuje	střelbou.

Ernesto Valverde (FC Barcelona)

Cvičení 2
VARIANTY
■	Cvičení	probíhá	paralelně
na	dvou	plochách,	

■	 kombinace	na	dva,	jeden	dotek,
■	 důraz	na	rychlost	kombinace,
■	měníme	počty	hráčů	v	zónách,	
■	 proti	střílejícímu	hráči	nasazujeme	
obránce	atd.

13

zKušenosti ze zahraničí – tréninKová praxe

4/2017



Cvičení 3

Cvičení 3
TÉMA
■	Útočná	kombinace	mezi	
křídleními	a	středovými	
hráči	se	zakončením.

ORGANIZACE
■	Hra	11	červených	vs.	
11	bílých	na	větší	ploše,	
která	je	rozdělena	
vertikálně	na	dvě	
poloviny	a	uprostřed	je	
vyznačena	horizontální	
zóna	bez	vertikálního	
rozdělení,	kde	hrají	jen	
tři	bílí	hráči.

POSTUP
■	Hra	startuje	přihráv‑
kou	do	první	zóny,	kde	
probíhá	minihra	v	levé	
části	plochy	2	červení	vs.	
1	bílý.

■	Získá‑li	míč	červený	
č.	16	od	č.	5,	přihrává	
přes	střední	zónu	
na	spoluhráče	č.	8,	který	
směřuje	další	přihrávku	
na	spoluhráče	č.	22,	který	
si	nabíhá	z	hloubky	první	
zóny.

VARIANTY
■	Opakujeme	v	druhé	polovině	plochy,	
■	 obracíme	směr	cvičení	(začátek	od	druhé	branky),
■	 dva,	jeden	dotek,	
■	měníme	počty	hráčů	v	zónách	atd.

■	Mezitím	dochází	k	přesunům	hráčů	obou	týmů	
dle	nákresu.	

■	Červený	hráč	č.	22	přebírá	míč,	dribluje	
a	centruje	napříč	prostorem	před	branku	
soupeře	na	spoluhráče	č.	17,	který	zakončuje.
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Výše uvedené příklady na útočné kombinace naznačují, že nový trenér 
respektuje kombinační zaměření svěřeného týmu, kterým se tým prezentuje již 
od dob legendárního kouče Pep Quardioly. Bude jistě zajímavé také v budoucnu 
sledovat, co dalšího nového do tohoto zaměření přinese a přidá ze svého koučinku 
i Ernesto Valverde.

Závěr

Cvičení 4
TÉMA
■	 	Útočná	kombinace	s	přenášením	
do	křídelních	prostorů.

ORGANIZACE
■	Plocha	v	délce	dvou	třetin	
normálního	hřiště,	

■	 rozdělena	vertikálně	na	dvě	části,
■	 podél	jsou	vyznačeny	dva	křídelní	
prostory,

■	 dvě	branky	normální	velikosti.	
POSTUP
■	Hra	8	vs.	8	(8	bílých	na	6	
červených	+	2	žlutí	jokeři).	

■	Hra	červených	začíná	výhozem	
brankaře	na	č.	3,	potom	
přihrávkou	na	č.	2,	odtud	
na	č.	17,	který	s	míčem	zadribluje	
a	přihrávkou	nachází	žlutého	
jokera	č.	16,	který	hru	přenáší	
do	levého	křídelního	prostoru,	
odkud	červený	č.	22	po	krátkém	
driblinku	centruje	do	prostoru		
branky	soupeře	na	spoluhráče	
č.	17,	který	si	na	tuto	přihrávku	
nabíhá.

■	Hráči	hrají	jen	ve	svých	zónách,	
jak	je	v	nákresu	uvedeno.

VARIANTY
■	Dva,	jeden	dotek,
■	 střídání	směru	kombinace	atd.

Pohyb bez míče
Přihrávka

Vedení míče

Střelba

Legenda

Cvičení 4

Cvičení 5Cvičení 5
TÉMA
■	Útočná	kombinace	s	prostorovým	
přenášením.

ORGANIZACE
■	Hra	11	vs.	11	na	dvou	třetinách	
plochy	hřiště,	

■	 dvě	velké	branky,	
■	 dostatek	míčů,	
■	 hřiště	rozděleno	verttikálně	
na	tři	zóny.

POSTUP
■	Hru	začíná	červený	č.	5	
na	křídelního	hráče	č.	22,	

■	minihra	2	vs.	2,	
■	 po	získání	míče	červeným	č.	7	
následuje	přihrávka	do	středu	
na	č.	6,	poté	na	č.	16,	odkud	je	hra	
přenesena	do	druhého	křídelního	
prostoru	na	č.	17,	

■	 následuje	minihra	2	červení
vs.	1	bílý,	

■	 získá‑li	míč	červený	č.	17,	
posílá	přihrávku	na	nabíhajícího	
spoluhráče	č.	2,	který	může	
centrovat	do	pokutového	území	
na	nabíhající	spoluhráče,	kteří	
celou	akci	zakončují.

■	Všichni	hráči	hrají	jen	ve	svých	
zónách,	jak	je	v	schématu	
uvedeno.

VARIANTY
■	Střídáme	týmy	ve	vedení	
kombinace,	

■	 střídáme	směry	kombinace,	
■	 dva,	jeden	dotek,
■	 rychlost	kombinace	atd.
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Ladislav Valášek, viceprezident UČFT

38. Sympozium AEFCA 
v Bělehradě

Z České republiky se sympozia v Běle‑
hradě účastnili Verner Lička, prezident 
UČFT a Ladislav Valášek, viceprezident 

UČFT a samozřejmě také viceprezident AEFC 
Zdeněk Sivek.

V kontextu tradic těchto mezinárodních sym-
posií AEFCA byl program koncipován jak k pre-
zentaci fotbalu hostitelské země (tedy Srbska pod 
názvem „Od Montevidea po Moskvu“, neboť 
srbská reprezentace se kvalifikovala na Mistrov-
ství světa 2018, které se bude konat v Rusku), tak 
prezentaci aktuálních témat, která jsou významná 
pro mezinárodní fotbal a trenérsko-manažer-
skou profesi. 

Sympozium uvedl prezident AEFCA Walter 
Gagg a následovaly projevy představitelů hosti-
telské země – Gorana Bunjevčeviče, technického 
ředitele Fotbalové asociace Srbska a Slobodana 
Pavkoviče,  prezidenta  Srbské  asociace  trenérů. 
Po těchto slavnostních projevech se v zaplněném 
konferenčním sále a za účasti novinářů rozběh-
lo pracovní  jednání v duchu výzvy „Make new 
knowledges and friends!“ 

I.

V  rámci úvodní  srbské prezentace byl  pro-
mítnut působivý film o historii  jugoslávské‑
ho a srbského fotbalu na MS, počínaje právě 
v Montevideu, na který navázala vystoupení do-
mácích odborníků. 

I.1.
Prezentaci  s  názvem  „Současná  situace 

a perspektivy rozvoje fotbalu v Srbsku“ přednesl 
s velkým zaujetím prof. Dr. Aleksandar Jankovič, 
šéf centra vzdělávání na Fotbalové asociaci Srbska.

V jeho vystoupení i v dalších komentářích ze 
srbské strany také zaznělo, že názory samozřejmě 
máme a můžeme mít různé, ale některé problémy 
máme společné a u těch společně musíme hledat 
co nejlepší řešení. 

Příklad jugoslávského a pak i srbského národní-
ho mužstva v celé své historii ukazuje, jak je ve fot-
bale důležitá touha po vítězství, po zlepšování, růstu 
a rozvoji. A jak je také důležité, se po určitém neú-
spěchu znovu zvednout a znovu usilovat o pozitivní 
přístup a nová vítězství. 

Tento  přístup  se  uplatnil  také  v  kvalifikaci 
na Mistrovství světa 2018 v Rusku, kdy se srbské 
národní mužstvo i po dílčím zaváhání dokázalo 
znovu zmobilizovat, pozitivně naladit a semknout 
k vítězství v dalším utkání a tím i k postupu na MS. 
Součástí úspěšné cesty kvalifikací na MS 2018 byla 
také kooperace v realizačním týmu a využití kva‑

lifikované analýzy utkání jak vlastního týmu, 
tak soupeřů. 

Na základě této analýzy se identifikovaly klí‑
čové problémy, silné a slabé stránky a pak sta-
novení konkrétní strategie a taktiky pro dané 
utkání, tedy tzv. na míru (a nikoliv modelově stejně 
na všechna utkání) a v rámci chtěné celkové dlou‑
hodobější strategie (nikoliv překotné změny pod 
vlivem výsledku jednoho utkání).

Zvláště důležité to bylo i v utkáních, kde bylo 
Srbsko v roli favorita, a takovou roli se ne vždy 
podaří naplnit. V takových momentech se ukazuje 
nejen morální síla mužstva, ale také týmová sou-

Ve dnech 23.-26.10.2017 se v hlavním města Srbska 
konalo již 38. Sympozium AEFCA, kterého se účastnili 
zástupci nejen z členských asociací AEFCA, respektive 
zemí UEFA, ale i z některých dalších zemí mimo Evropu, 
např. z USA a dalších mimoevropských zemí. Místem konání byl bělehradský 
komplex hotelu „Hyatt Regency“ a moderní sportovní centrum Srbské 
fotbalové asociace, kde se konala praktická ukázka tréninkové jednotky.
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držnost nezbytná k tomu, aby vedení, trenéři i hráči 
(a opačně) nepodlehli negativním dopadům a dů-
sledkům „přílišné euforie“ nebo naopak „nepři-
měřené kritiky“ ze strany medií a veřejnosti vůbec. 

Jinak řečeno, „strach z úspěchu“, který se blíží 
…, nebo „strach z neúspěchu“ (co když nevyhra-
jeme, zklameme a nepostoupíme…), nejsou jak 
známo dobrými rádci, a to ani na úrovni národního 
mužstva, a to se nejvíce ukazuje u tzv. posledního 
kroku, který bývá nejtěžší.

I tento přístup umožnil, aby se dosahovalo ja-
kési pragmatické symbiózy mezi atraktivností 
a efektivností hry srbského národního mužstva 
v průběhu celé kvalifikace na MS 2018. 

Srbská strana zdůrazňovala, že k dosažení tako-
vého úspěchu platí staré rčení „bez práce nejsou 
koláče“ a že je bezpodmínečně nutné, aby se vy-
cházelo z reálných podmínek, kde touha účastnit 
se top soutěží neexistuje ve vzduchoprázdnu či jen 
ve virtuální podobě. Proto trenér a jeho realizační 
tým musí opravdu důkladně znát své hráče a jejich 
schopnosti, dovednosti a vůli k prosazení zvolené-
ho systému, způsobu a stylu i tempa hry. Podobně 
i znát členy svého realizačního týmu. 

Opakovaně byl zdůrazňován strategický vý-
znam dlouhodobějších pohledů na to, co a jaké 
trendy se asi budou ve fotbale prosazovat v ho-
rizontu deseti a více let. Jak se na  tyto  trendy 
připravit nejen na úrovni hráčů, týmů a soutěží, 
ale také na úrovni trenérů a dalších specialistů 
a na  jejich vzdělávání. V rámci  těchto dlouho-
dobějších přístupů se klade důraz na redefinice 
výběrových kriterií  top hráčů a top trenérů 
v kontextu mezinárodní konkurenceschopnosti. 
Na to pak navazuje systém plánování, programo‑
vání a realizace konkrétních projektů na klu‑
bové či asociační úrovni (s odpovídajícím pro-
cesem předvídání, diagnostikování, analyzování, 
kontrolování a hodnocení a s neustálou snahou 
o sdílení, korekce a přizpůsobování s ohledem 
na získávané zkušenosti, poznatky a vědomosti 
z domova i ze světa).

Zkrátka je to také o tom, zda a jak se dovedou 
vybraní trenéři i hráči připravit na těžké me‑
zinárodní zápasy jak v krátkodobějším, tak také 
v dlouhodobějším horizontu. Samozřejmě nikoliv 
slovně či na papíře, ale zcela konkrétně v praxi 
na hřišti je zvládnou v daných podmínkách a sou-
vislostech. Když je zvládnou, naplní své cíle (mají 
body, slávu i peníze) a pokud ne, jde o neúspěch, 
ze kterého se musí vyvodit závěry a poučení pro 
budoucnost. Bez vyvozování osobní zodpovědnosti 
a bez týmové spolupráce se progres nedostaví.

Srbská strana považuje své zkušenosti s úspěchy 
i neúspěchy na úrovni národního mužstva, i na klu-
bové úrovni, za důležitý příspěvek do evropské‑
ho a celosvětového fotbalového bohatství, a to 
i s ohledem na prosazování hráčské kreativity, 
kvůli které jsou hráči ze zemí bývalé Jugoslávie 
označováni za „evropské Brazilce“…

V tomto pojetí pak v Srbsku hraje významnou 
roli trenérská profese a podíl opravdu zkuše-
ných, znalých a úspěšných srbských trenérů 
na vzdělávání dalších trenérů doma i v zahrani-
čí. Proto kladou důraz nejen na praktickou kulturu 
participace a kooperace, ale  také na kvalitu 
trenérského vzdělávání. A to s úsilím o maxi‑
malizaci vzájemného porozumění a pomoci, 
protože určité porozumění a pomoc potřebuje v ur-
čitých momentech každý z nás. I proto v Srbsku 
nechtějí zapomenout na  ty, kteří byli úspěšnými 

průkopníky a inovátory, kteří si zasloužili obdiv 
a odborné renomé doma i ve světě, ať už úspěšní 
srbští trenéři působili na klubové či na reprezen-
tační úrovni.

I.2.
S prezentací pod názvem „Všeobecná  teo‑

rie  tréninku – základy přípravy a soutěže ve 
fotbale“ vystoupil Prof. Dr. Vladimir Koprivica 
z bělehradské Fakulty sportu a tělesné výchovy.

Komplexnost tématu vedla k pojetí prezentace 
se zdůrazněním základních potřeb propojování 
teorie a praxe pro vrcholový sport obecně, a pro 
top fotbal specifiky. 

Nejde jen o propojení vědecké, expertní a další 
odborné argumentace dle specializací, ale  také 
o pěstování vzájemných vztahů mezi špičkovými 
představiteli teorie a praxe  jak pro vzdělávání 
budoucích trenérů a specialistů, tak pro řešení ak-
tuálních praktických otázek a problémů v teorii 
i praxi.

Dynamika změn ve  vrcholovém  sportu 
a ve společnosti vůbec klade zcela nové nároky 
na všechny teoretiky a praktiky především ve vr-
cholovém profesionálním fotbale i  také při práci 
s talentovanou mládeží v celém sportovním a tré-
ninkovém procesu (obecná teorie sportu a tréninku, 
specifické teorie fotbalové hry a teorie fotbalového 
tréninku, teorie dílčích fotbalových disciplín, např. 
fotbalové techniky, herních dovedností, samozřejmě 
i fyzických a kondičních parametrů, technických, 
taktických a mentálních parametrů, procesů, fází 
a cyklů atd.) s praktickým důrazem na  individu‑
alizaci a specializaci, na adaptační procesy 
a  mechanismy  a  také  na koordinaci  týmové 
spolupráce v trenérských štábech (realizačních 
týmech).

Moderní teorie a praxe v top fotbale vyžaduje 
další propracování vztahů a vlivů na pojetí cel-
ku a části, na fáze a cykličnost vývoje a růstu, 
na modelování a přizpůsobování procesů a fak-
torů, které je ovlivňují nejen z hlediska časová-
ní momentální formy, ale také z hlediska účasti 
v dané soutěži (domácí liga a pohár, evropské po-
háry (ligy), mistrovství Evropy či světa, olympijské 
hry, další turnaje atd.) a z hlediska celé sportovní 
kariéry apod. 

Plánovaný (chtěný) výsledek výkonu jednot‑
livců a týmů musí počítat s mnoha riziky, faktory, 
výkyvy a cyklickými změnami, ale o to větší vý-
znam ve vrcholovém fotbale má dynamické pojetí 
celkové integrity a využívání skutečného – ma‑
ximálně možného – potenciálu hráče, trenéra 
a celého týmu s efektivním vytvářením/využívá-
ním vnitřních a vnějších podmínek a motivací, 
kde se  také projevuje konkrétní úroveň a kvali-
ta vztahů mezi  teorií a praxí v dané zemi,  tedy 
i v daném fotbalovém klubu, asociaci a společnosti 
vůbec. 

Mapování cest a směrů poznání, soubory me-
todologií a moderních technologií,  jakož i další 
nástroje  a  propracované postupy  sportovní 
teorie a praxe jsou také v Srbsku jedním z klíčů 
k dosahování celkového úspěchu srbskými týmo-
vými sporty v čele s fotbalem, ale nejen s fotbalem 
(viz basketbal, volejbal či házená, ale třeba také 
vodní pólo atd.). Jsou také jedním z faktorů, který 
srbským hráčům a trenérům otevírá dveře do svě-
ta a současně otevírá okno k mobilizaci srbských 
trenérů k dalšímu vzdělávání a učení se novým 
věcem.

II.
II.1.

Vystoupení zástupců mládežnických akademií 
dvou největších a nejúspěšnějších srbských klubů 
se konalo pod společným názvem „Development 
Strategy“. 

Za CZ Bělehrad  vystoupil Dragan Mlade‑
novič a Nedeljko Kostič vystoupil za Partizan 
Bělehrad.

Šlo o prezentace jejich úspěšných, a ve světě 
velmi uznávaných, mládežnických akademií. Mar-
kantní byl např. důraz na systematickou práci, 
herní odvahu a kreativitu hry mladých hráčů, 
a především na způsob jejich identifikace a výběru 
pro mládežnické akademie. 

Každý z těchto klubů má svoji tradici a me-
todiku a souhrn kritérií pro výběr talentova‑
ných hráčů do své akademie a pro které má své 
propracované koncepce, strukturované plány 
a komplexní programy růstu a rozvoje... (s tím, 
že např. v období věku 5–10 let kladou maximální 
důraz na přípravu hrou, na spontánní hraní fotbalu 
téměř tzv. bez ohledu na výsledek a s maximální 
podporou lásky a vášně pro fotbal, pro kreativní, 
rychlá a odvážná řešení při práci s míčem i při sou-
hře se spoluhráči, samozřejmě s minimalizací těch 
cvičení, která s reálnou hrou nesouvisejí, nebo jen 
málo, nebo jsou dokonce zavádějící...). Zásadní 
pro obě tyto bělehradské fotbalové akademie jsou 
principy individualizovaného přístupu s důrazem 
na rychlost, kvalitu a kreativitu, jakož i na osob-
ní odvahu a zodpovědnost mladých hráčů.

Význam kvality fotbalových akademií a jejich 
strategický význam pro sportovní i ekonomickou 
úspěšnost obou bělehradských velkoklubů odrá-
ží tlak na zlepšování nejen  infrastruktury (hřiš-
tě a celkové moderní zázemí), ale také na počty 
a odměny kvalifikovaných trenérů a specialistů 
(včetně, a nejen, pro zdravotní péči a fyzioterapii, 
rehabilitaci, ale také na zapojení video-techniků 
a analytiků, dalších expertů na digitální analýzy 
v oblasti skautingu, tréninku, utkání atd.).

To vše je samozřejmě otázkou jednak disponi-
bilních peněz, které jsou v daném klubu v rozpočtu 
k dispozici, a jednak osobnostmi, které v klubu 
pracují a dokážou svou odborností, charakte‑
rem a nadšením strhnout ostatní kvalifikované 
trenéry a pracovníky k maximálnímu nasazení, 
k prosazování moderních trendů a k využívání 
moderních pomůcek, včetně platforem k aktivní 
a systematické komunikaci nejen v rámci klubu 
(a nejen v úseku mládeže, ale v celém klubu) a sa-
mozřejmě také v komunikaci ve vztahu k rodičům 
a učitelům (na spolupráci se školami kladou oprav-
du velký důraz a školní vzdělání hraje velkou roli 
při výchově top talentů!). 

Specifický důraz kladen také na koordinova-
nou komunikaci s agenty, se kterými si nemůže 
každý jednotlivý trenér jednat jen podle svého, ale 
především podle priorit, strategie a instrukcí klu-
bového vedení...).

Podobně velký důraz je kladen na systém za‑
pracovávání mladých  hráčů  do  přípravy  se 
seniorským A‑týmem, resp. přeřazování top ta-
lentů do kádru A-týmu. Právě u těchto top talentů 
je kladen velký důraz na maximální intenzifikaci 
tréninků (jak obsahovou kvalitou,  tak i kvanti-
tou, např. nikoliv 4x v týdnu, ale 6–7x v týdnu, kde 
je navíc uplatňována velká individualizace jak při 
dávkování, tak v pojetí tréninků, včetně individu-
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álních tréninků k posilování silných stránek hráče 
a ke zlepšování slabých stránek...). Využívány jsou 
specializované plány a programy nejen pro  indi-
viduální přípravu brankářů, ale stále více pro 
přípravu útočníků (k řešení situací 1:1, průniky 
a průnikové přihrávky, zakončení atd.). 

Velmi se modernizují kondiční sekce, sekce 
skautingu a analytické sekce (včetně videotech-
niků) k analyzování tréninků, utkání a scoutingo-
vých reportů apod. Velký důraz je kladen také na zá-
pasové vytížení s preferencí principu, že „nejlepší 
trénink je utkání“ …, a pokud možno s náročnými 
soupeři  i v přípravných utkáních, včetně mezi-
národních atd.). Využívá se rovněž hra mladších 
ročníků se staršími protivníky, posuny některých 
hráčů z mladších do starších kategorií jak pro tré-
nování, tak pro hraní utkání. Nové cesty se hledají 
také v propojenosti tréninků a hodin TV ve škole, 
tréninky před a po vyučování, pořádání tréninko-
vých kempů a spolupráce s partnerskými kluby.

V obou prezentacích je zdůrazněn význam digi-
talizace a sdílení souhrnných statistik a evidencí 
o každém hráči a trenérovi, o každé TJ, o utká-
ních, turnajích a soutěžích, o schůzkách s rodiči 
a učiteli ve školách. Podobně se modernizuje po‑
drobné a systematické mapování fotbalového 
trhu v Srbsku (nejen výkonnosti a perspektivnosti 
mladých hráčů a trenérů, ale také konkrétních pod-
mínek, způsobů a metod práce jednotlivých klubů 
a krajů, srovnávání dosahovaných výsledků doma 
i v zahraničí, získávání dalších poznatků a zkuše-
ností, případně i z jiných sportů atd.). 

To vše se neobejde bez důrazu na kvalifikaci 
trenérů a dalších specialistů (důraz nejen na pře-
depsanou špičkovou kvalifikaci, ale také na osobní 
touhu po dalším vzdělávání a zlepšování nejen dru-
hých, ale i sebe samých atd.). Velmi přínosné jsou 
stáže srbských mládežnických trenérů v zahra-
ničních klubech, účast na turnajích v zahraničí 
a také zapojování bývalých hráčů do trénování 
mládeže, kde kromě placených profesionálů jsou 
také využíváni neplacení dobrovolníci. Roste počet 
odborníků pro zajištění lékařské a zdravotní péče, 

včetně péče o komplexní rehabilitaci, nutriční 
a pitný režim atd.

To vše klade nové nároky i na celkový manage‑
ment fotbalových akademií (úseků mládeže a jed-
notlivých sekcí, týmů a realizačních týmů, správců 
areálů atd.), a to nejen ze sportovního hlediska, ale 
také z hlediska nezbytné provozní administrativy, 
ekonomiky a marketingu, PR atd.

II.2.
Praktická ukázka tréninkové jednotky za-

měřené  na nácvik  systému hry  3:4:3  (ve  hře 
11:11) proběhla s reprezentačním týmem Srbska 
U21 na hřišti v areálu sportovního centra Fot‑
balové asociace Srbska (Stara Pažova, cca 30 km 
od Bělehradu). 

Pro úplnost ještě možno dodat, že toto moderní 
centrum s hotelem a celkovým sportovním a me-
dicínským zázemím však využívají  i  jiné sporty 
a týmy Srbska.

III.

Přístupy a úspěchy srbských fotbalových 
trenérů doma  i  v  zahraničí  byly diskutovány 
v rámci moderovaných rozhovorů a zvláštní samo-
statnou prezentaci měl Bora Milutonovič s názvem 
„Zkušenosti z mistrovství světa“.

Jak všichni vědí, srbský trenér Bora Milutonovič 
je světově uznávanou trenérskou legendou, vždyť 
jako jediný trenér na světě dokázal pětkrát postoupit 
na Mistrovství světa s pěti národními mužstvy růz-
ných zemí (!). Konkrétně s týmy Mexika, Kostariky, 
USA, Nigérie a Číny. Už tento výčet hovoří za vše 
a celé auditorium aplaudovalo po prezentaci Bory 
Milutonoviče, který přitažlivou formou demonstro-
val nejen své špičkové odborné znalosti a meziná-
rodní zkušenosti, ale také vynikající komunikační 
dovednosti v srbském, španělském a anglickém 
jazyce. Byl to opravdu nevšední zážitek, protože 
populární a emotivní Bora Milutonovič názorně 
ukázal,  jak velký má nejen fotbalový mozek, ale 
snad ještě větší fotbalové srdce. 

IV.

V prezentacích zahraničních expertů se po-
stupně na pódiu vystřídali představitelé z Němec-
ka, Portugalska a Španělska. Konkrétně se jednalo 
o tato vystoupení:

IV.1.
Bernd  Stöber  z  Německého  fotbalového 

svazu prezentoval německou „Cestu k úspěchu“, 
kde nezvýraznil pouze samotné koncepční změny 
provedené po neúspěšných letech, ale především 
také ten neustálý důraz na adaptační schopnosti 
k inovacím a přizpůsobování se změnám, které 
se dějí uvnitř i vně německého fotbalu. 

Fotbal v německém pojetí není jen fotbal jako 
hra dvou soupeřících týmů, je to něco více a pro-
to tak velký význam mají pozitivní emoce a láska 
k fotbalu, vášeň pro fotbal na jedné straně, a velká 
disciplína a důslednost na druhé straně. I proto fot-
bal nelze pojímat izolovaně, jen v národním pojetí, 
ale v rámci celkové „glokalizace“ (propojování 
místního  a  mezinárodního).  Nestačí  jen  „chtít 
hrát“ po svém, ale  třeba také chtít sebe měnit 
k lepšímu, k dosahování vítězství ve stále větší 
mezinárodní konkurenci.

Zásadní význam měla a má systémovost a sys-
tematičnost práce, tedy ne co a jak měnit a zlep-
šovat v jedné oblasti či na jedné úrovni  (tým, 
klub, repre, asociace apod.), ale jak vše propojit 
k dosažení vítězství a úspěchů v klubech, regionech, 
na asociaci, v ligových soutěžích, v Lize mistrů 
a v Evropské lize, na ME a MS atd. Jde o to, jak 
pracovat moderně a efektivně nejen s hráči a trené-
ry, ale i s dalšími specialisty. Jak skloubit mladší 
a starší generace, různé poznatky, zkušenosti 
a pohledy. Jak rozvíjet  tzv. rozšířenou týmovou 
spolupráci, kde je v epicentru hráč a hráčský tým, 
ale nikoliv sám o sobě či pro sebe, ale v celkové 
interakci s klubem, asociací, rodiči a školou.

K takové strategii a filozofii se vytvořily mo-
derní struktury a základny pro systematickou práci 
ve fotbalových akademiích, v tréninkovém, soutěž-
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ním, vzdělávacím a výchovném procesu, kde mají 
svůj velký význam nejen samotní trenéři a další 
specialisté, ale také tzv. koordinátoři a osoby 
zodpovědné za moderní metodiku, skauting, 
trénink, koučink atd. 

Síť akademií v regionech (celkem v Německu 54 
mládežnických akademií) sleduje společné zájmy 
na identifikaci talentů (hráčů a trenérů) a na je-
jich sportovním, lidském a společenském růstu 
a rozvoji. Respektováním specifik a diferenciací 
dle věkových a dalších parametrů, s podporou od-
halování růstového potenciálu na hřišti i mimo hřiš-
tě, s doplňkovými a individualizovanými postupy 
v týmu i mimo tým, s důrazem na pohybovou vše-
strannost, rychlost, koordinaci a prevenci disbalancí 
a jiných deformací. Samozřejmě to vše s celkovou 
lékařskou a zdravotní péčí, s péčí nutričních specia-
listů a dietologů, s využíváním moderních diagnos-
tických, analytických a dalších nástrojů a vybavení.

V Německu jde v práci s mládeží o vysokou 
kvalitu  a komplexnost přístupů, o kooperaci  se 
školami a rodiči, o individualizaci  tréninkového 
procesu i školního vzdělání (individuální studij-
ní plány, distanční vzdělávání, e-learning apod.), 
o harmonizaci sportovního zatížení, rehabilitace 
a relaxace, o moderní stravování a zdravý životní 
styl, a to i ve volném čase. Jde o odborný, kvalitní 
a průběžný „servis“ pro mladé talenty jak v zá-
kladních verzích, tak s různými doplňkovými 
a podpůrnými speciálními programy a přístu-
py pro sportovní i školní přípravu mladých hráčů 
s tím, že pro zvláště talentované hráče se nehledají 
„omluvenky“ pro různé poklesky nebo  špatné škol-
ní výsledky, ale naopak se na ně kladou ty nejvyš-
ší nároky (tréninky ne 3-4 v týdnu, ale 5-7, plus 
utkání atd.) a k tomu je potřebná individualizace 
sportovní přípravy, ale také citlivá a komplexní 
spolupráce právě s rodiči a školami.

Z těchto požadavků a přístupů se pak odvíjí další 
nároky nejen na finanční zdroje či hmotné vyba-
vení, ale především také náročnost na koordinaci 
a kontrolu fungování, měření výsledků, řešení 
nedostatků a problémů.

Ve všech věkových kategoriích je klíčovým 
prvkem v mládežnickém systému osoba trenéra, 
jeho kvalifikace, celková erudice a cit pro výcho-
vu mladých hráčů. Proto je v Německu kladen 
tak velký důraz na rozsah a kvalitu vzdělává‑
ní trenérů (nejen licenční vzdělávání a základní 
proškolování, ale další formy vzdělávání trenérů, 
včetně interních a externích work-shopů, seminářů, 
modelových TJ a specializovaných kurzů v nejrůz-
nějších tématech a oblastech trenérsko-koučovsko-
manažerské práce). Jde o to, že se mladí hráči musí 
připravovat na budoucí fotbal (jaký bude za 5–10 
let) a podobně i trenéři. Proto musí vnímat a znát 
trendy a probíhající změny, jejich příčiny, důsledky 
a souvislosti. Co stačilo včera a dnes, zítra stačit ne-
bude…, proto se v trenérsko-manažerské práci kla-
de velký důraz na předvídání, studování změn, které 
probíhají nejen tzv. viditelně, ale i neviditelně, a to 
nejen v tréninkovém procesu a v utkáních, ale také 
v soutěžích, v klubech doma i ve světě, v jednot-
livých asociacích, v trenérských organizací apod.

Konkurensceshopnost mládežnických akademií 
a fotbalových klubů, zkrátka znalost obsahu reality, 
trendů a faktorů, které realitu ovlivňují a budou 
ovlivňovat z kvantitativních a kvalitativních hle-
disek, z hlediska teorie a praxe, z hlediska domá-
cích a mezinárodních vlivů. To je vše také velká 
výzva pro všechny, kdo v německém fotbale pra-
cují, zvláště v mládežnických akademiích. Tam 
všude se musí pracovat s tzv. improvement ma‑
nagementem (v širším smyslu řízení zlepšovacího 
procesu), a to není jen o penězích, ale i v peněž-
ních otázkách se projevují nové nároky a požadavky 
– jak vyčleněné peníze ještě efektivněji využívat, 
kde je získávat, jak pro koho je alokovat, jaké 
dosahovat výsledky a podle jakých kritérií je 
měřit a hodnotit.

IV.2.
Trenér  národního  mužstva  Portugalska Fer‑

nando Santos vystoupil s prezentací nazvanou 
„Vítězný tým“, v rámci které především zdůraznil 
význam celoživotního učení a profesního sdíle-

ní zkušeností a znalostí, a to v procesu střídání 
generací, kdy jedna generace se učí od druhé.

Připomenul rozdíly v práci klubového a repre-
zentačního trenéra s tím, že odpovědnost trenéra 
nejen vůči nejbližšímu okolí, ale v širším společen-
ském měřítku stále roste a poroste, protože masový 
dopad fotbalu je fenoménem, který vyžaduje, aby 
trenéři absolvovali náročnou přípravu. Ale nároč‑
ná příprava na úspěch nepadá tzv. z nebe, ale 
vyžaduje tvrdou práci, učení se novým věcem 
a týmovou spolupráci. Není  to  jen o ambicích 
a posedlosti vítězstvím, vždyť vítězit chtějí všich-
ni. Je to také o charakteru, chytrosti, trpělivosti 
a komunikaci.

Je to i o komunikaci se sebou samým, nejen 
s okolím a veřejností. Ne každý zápas se vydaří, 
ne vždy každý z hráčů či trenérů v každém utkání 
podá jenom excelentní výkon. Vždy se mohou ob-
jevit nějaké komplikace, nepředvídané překážky, 
nová rizika. Pak rozhoduje ono trenérské umění se 
zvednout, nepodlehnout panice a zlepšit přípravu 
i výkon v dalším utkání. V tom hraje samozřej-
mě velkou roli „faktor štěstí“, ale ani ten nepa-
dá z nebe. Štěstí se musí jít tzv. naproti, pak je to 
výsledek učení, práce a nepřetržitého zlepšování. 

Úspěch a faktor štěstí i v trenérské práci není jen 
otázkou konkrétního trenéra a jeho spolupracov-
níků, je to i otázka celkových podmínek (včetně 
disponibilní infrastruktury a dalšího vybavení, lo-
gistiky atd. na jedné straně, ale celkové atmosféry, 
uplatňované filozofie, prosazovaní základní vize 
a stanových cílů).

Není jediný recept na výběr hráčů a spolupra‑
covníků k národnímu mužstvu. Není to však jen 
o výběru, i když výběrem to začíná. Je to i vedení ce-
lého týmu při trénování a koučování jednotlivých 
utkání. Jak známo, kvalita jednotlivých hráčů není 
totéž, co kvalita týmu jako celku, zvláště při zo-
hlednění specifik práce v klubu a u reprezentačního 
týmu. Právě integrace procesu selekce (výběru), tré-
nování a koučování je podmínkou celkové koordina-
ce a přínosů práce trenéra v jeho rolích a funkcích 
uvnitř a vně klubu či reprezentaci (asociace).
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Jasně, zásadní roli hrají tzv. 
rozdíloví hráči, ale jenom tehdy, 
pokud svou roli „rozdílového hrá-
če“ plní v dvoj-jediném smyslu:
a) jako špičkoví sportovci
b) jako součást týmu se společnou 

strategií. Takoví rozdíloví hráči 
jsou pak nejen pravými profesi-
onály, ale také vzory pro mladší 
spoluhráče  a  pro  mladé  hráče 
všeobecně.

Základem je osobní dialog tre-
néra s jednotlivými hráči. Nejde 
jen o  to, co hráčům vysvětlit, co 
po nich požadovat, ale také o nich 
vědět co nejvíce (nejen z hlediska 
zdraví, ale i z hlediska jejich cílů, 
pocitů a názorů, včetně postřehů 
k utkáním, soupeřům apod.).

Scénáře a plány v hlavě (hlav-
ního) trenéra jsou jedna věc, a kon-
krétní příprava na konkrétního 
soupeře je věc jiná. To nejde zamě-
ňovat, a ani v postupech vůči hrá-
čům a realizačnímu týmu, ale ani 
vůči mediím či veřejnosti. Význam 
využívání moderních  technologií 
roste  velmi  rychle,  ale  při  vede-
ní  fotbalového  týmu  na  klubové 
i reprezentační úrovni vždy půjde 
o vedení konkrétních lidí, s jejich egem a vztahem 
k týmu, tedy o realizaci souvztažností „já“ a „my“ 
v konkrétním časoprostoru, kde faktor času hra-
je a bude hrát obrovskou roli.

Ve fotbale nelze zapomínat na to, že v každém 
utkání jde o uplatnění „fotbalové vášně“ a „mini‑
malizace chyb“, které patří k fotbalu. Kdo má více 
vášně a udělá méně chyb, vítězí. Ale kdyby nebyly 
chyby, nebylo by atraktivního fotbalu.

Přes stále větší uplatnění moderních technologií 
je v trenérské práci na top úrovni zásadní umění 
budovat vítězný tým a umění číst hru – hru vlast-
ního týmu a hru soupeře. Z toho vychází taktická 
příprava na utkání a přístup k utkání,  jakož 
vlastní koučování v průběhu utkání. 

V rámci toho jde o flexibilitu a mixování úsilí, 
o dominantnost (diktovat vlastní sílu a přednosti) 
a o eliminaci síly a předností soupeře, samozřej-
mě s co nejefektivnějšími přechodovými fázemi 
a s odvahou a kreativitou v zakončení. Právě 
v tomto přístupu lze spatřovat strategický význam 
velkého přínosu portugalské fotbalové školy pro 
fotbal na celém světě, a to jak z hlediska hráčů, tak 
z hlediska trenérů

V  závěru  trenér  Santos  ocenil  srbský  fotbal 
a srbské fotbalové trenéry, kteří mají velké renomé 
jak na klubové, tak reprezentační úrovni. To se také 
projevilo v panelové diskusi, které se účastnili 
trenér národního mužstva Srbska Slavoljub Muslin 
a trenér národního mužstva Černé Hory Ljubisa 
Tumbakovič.

Uvedené poznatky a argumenty potvrdily, že 
podmínky a kultura se v jednotlivých fotbalových 
klubech a  asociacích  liší,  ale  fotbal  jako celek 
vyžaduje  neustálé  přizpůsobování  se  vnitřním 
a vnějším podmínkám. Schopnosti a kapacity pro 
takovou adaptabilitu zásadně ovlivňuje trenérsko-
manažerská profese. Součástí  takové  adaptabi-
lity na úrovni národních mužstev je  také to,  jak 
se na důležité soutěži, respektive utkání, projeví 

příprava na specifické podmínky. Na úrovni MS je 
důležité pochopit např. nejen pořadatelskou zemi 
a její specifika, ale také specifika týmů z různých 
kontinentů apod.

IV.3.
Prezentace s názvem „Wyscout“ přednesl Raul 

Palaez, sportovní technolog z FC Barcelona a pre-
zentace na téma „Taktická periodizace“ přednesl 
Jose Tavares z FC Porto,  již přiblížil V. Lička 
na webu UČFT a budou využity v rámci připravova-
ných školících a vzdělávacích akcí UČFT a FAČR, 
nejsou tedy předmětem tohoto článku.

IV.4.
V rámci programu s krátkou prezentací vystou-

pil také zástupce firmy nabízející speciální moderní 
SW platformu a systém pro trenéry a manažery, 
který je na fotbalovém trhu známý pod názvem 
„My Coach“. Tento systém využívají nejen fotba-
lové kluby a asociace, ale také trenérské organizace, 
včetně některých členských organizací AEFCA.

Jde o nabídku moderních  služeb  i  ve  formě 
„news, web and products“ a s propojeností 
na sociální sítě, různé a další platformy mo‑
derních  digitálních  komunikačních  kanálů. 
Z trenérského hlediska jde především o využívání 
tohoto systému pro komunikaci uvnitř realizačního 
týmu a pro činnosti trenérského štábu v tréninko-
vém procesu, před, v průběhu i po utkání, a pro další 
analýzy a reporty jak pro práci s hráči a vedení 
týmu, tak ve vztahu k vedení fotbalového klubu 
či asociace.

Lokalizace a individualizace využití systému 
dle konkrétních podmínek zefektivňuje práci tre-
nérů na každodenní bázi s vysokou mobilitou 
a flexibilitou nejen pro tvorbu a archivování dat 
a velkých datových souborů, ale především pro 
další monitorovací, analytické a komunikační 
postupy, k vyhodnocování, k adaptacím a korekcím 

v  rámci  „celkové racionalizace 
práce“, bez které se v moderním 
fotbale nejde obejít. Špičkové SW 
a HW s mobilními aplikacemi, 
komunikačními a multimediální 
systémy dnes nejsou výrazem něja-
kého luxusu, ale nutnou podmínkou 
pro větší efektivnost a flexibilitu 
všech činností,  včetně  činností 
vzdělávacích, školících atd.

IV.5.
Součástí programu 38. Sympo-

zia AEFCA byly samozřejmě také 
neformální dvoustranné a sku‑
pinové rozhovory mezi účastníky, 
které se týkaly nejen problematiky 
diskutované na samotném sympoziu, 
ale také ostatních aktuálních otázek 
v trenérsko-manažerské oblasti, ja-
kož činnosti profesních trenérsko-
manažerských organizací, vzdělá-
vání trenérů, používání moderních 
technologií, významu mezinárodní 
spolupráce  trenérů  a  trenérských 
organizací jak v rámci AEFCA, tak 
i v ostatních relacích a oblastech.

IV.6.
Česká delegace  jako  tradič-

ně velmi úzce spolupracovala se 
slovenskou delegací (Karol Marko a Martin Še-
vela) a s česko-slovenským zástupci v Executive 
Commmittee AFCA Zdeňkem Sivkem a s Ladisla-
vem Borbélym. 

Speciální rozhovory o možné spolupráci byly 
také s belgickou a polskou delegací a v dílčích 
otázkách také s delegacemi dalších zemí, včetně 
například  Německa,  Rakouska  a  dalších  zemí. 
Z věcného hlediska česká delegace kladla v dis-
kusích velký důraz například na problematiku 
pojetí přechodové fáze a otázky herní odvahy 
hráčů v utkáních, dále problematiku klubových 
a také regionálních fotbalových akademií (včetně 
debaty o nyní hodně diskutované moderní fotbalo-
vé akademii RB Salzburg apod.) jakož i o potřebě 
aktivizace a modernizace profesních trenér‑
sko‑manažerských organizací nejen v rámci 
UEFA, ale i FIFA.

Poprvé v historii česká delegace prostřednictvím 
Vernera Ličky využila moderní elektronické a di-
gitální komunikační systému k rychlému sdílení 
poznatků tzv. v přímém přenosu ze sympózia, 
takže jak na webu UČFT, tak na Facebooku bylo 
možno sledovat některé zprávy a videa tzv. online či 
s minimální časovým odstupem (viz www.ucft.eu)

IV.7.
V rámci 38. Sympozia AEFCA se také konalo 

zasedání ExCo AEFCA. O jednání a přijatých zá-
věrech informuje čtenáře samostatným příspěvkem 
Zdeněk Sivek.

Další,  v  pořadí  již 39.  Sympozium  AEFCA 
v roce 2018 se bude konat ve Slovinsku Hlav-
ní téma a další podrobnosti budou sice oznámeny 
v potřebném předstihu, ale již nyní lze říci, že naše 
UČFT bude mít znovu aktivní účast, neboť  tato 
mezinárodní sympozia získala velké renomé nejen 
v rámci AEFCA, ale také v rámci celé trenérské 
a odborné veřejnosti nejen v evropském ale i v ce-
losvětovém měřítku.
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Ondrej Singer, člen prezídia UFTS a zástupca predsedu 
redakčnej rady odborného časopisu „Futbalový tréning“

Trendové elementy útočenia
(pressingová rezistencia, prekonávanie proaktívnej obrany 
súpera, ktorý bráni v hlboko stiahnutom bloku)

3. medzinárodný 
seminár trénerov

Futbalový svet nespí, ale sa dynamicky vyvíja 
a za uplynulý čas hľadal a nachádzal efek
tívne zbrane na prekonanie proaktívnych 

defenzívnych blokov súpera ....  a práve toto bolo 
cieľom seminára: prezentovať kolegom nové trendy 
v ofenzíve a v náväznej metodike nácviku a zdoko
naľovania útočnej fázy aj nové, moderné spôsoby 
prekonávania obranných systémov súpera.
My sme sa zamerali na úspešnú a veľmi kvalitnú 
nemeckú metodiku a preto sme pozvali dvoch vý
znamných expertov z Nemecka: 
ß  Steven Turek, aj napriek tomu, že je veľmi mladý, 

je skúsený, schopný a nadaný tréner z Hannoveru, 
ktorý patrí medzi najaktívnejších autorov najčer
stvejších metodických noviniek, ktoré pohotovo 
a rýchlo publikuje a zdieľa v nemeckom a ang
lickom jazyku. 

ß  Peter Schreiner, tréner z Essenu, s viacročnými, 
bohatými  skúsenosťami, ktorý sa intenzívne zao
berá metodikou a jej prezentáciou, či už v printo
vej alebo elektronickej forme. Charakterizuje ho 
veľká a pestrá aktivita a množstvo vždy aktuál
nych publikácií. 

Jedňodňový seminár pozostával z dvoch častí: 
doobeda sa uskutočnili teoretické prednášky 
a popoludní praktické ukážky v MOL Aréne 
DAC Dunajská Streda. Najskôr prezentoval Ste
ven Turek teoretické aspekty hry proti súperovi 
so stiahnutou obranou, v ktorej predstavil prin
cípy prekonávania súperovej obrany, podložené 
názornými videoukážkami z vrcholového futbalu. 
Peter Schreiner sa zameral na spôsoby rozbitia 
pressingovej taktiky súpera a vytvárania strelec
kých situácií pomocou prihrávok do rozhrania 

medzi radmi súpera a do medzier medzi súpe
rových hráčov. 
Seminár zožal veľký úspech aj vďaka výbornej pro
fesionálnej organizácii,  atraktívných a aktuálných 
tém, ktoré prilákali 141 trénerov všetkých kvalifi
kačných stupňov, z toho 66 ich prišlo z najvyššej 
slovenskej súťaže vrátane celých trénerských štábov 
Žiliny,Trenčína a DAC. Pozvánky sme poslali aj 
ÚČFT  našej partnerskej únii v Českej republike. 
Záštitu nad seminárom prebrala Európska aliancia 
trénerov (AEFCA), podujatie moderoval jej vice
prezident Dr. Zdeněk Sivek.  Seminár bol monito
rovaný verejnou, súkromnou aj klubovou televíziou. 
Aj keď sú teoretické aspekty tiež veľmi zaujímavé, 
vo svojom príspevku sa zameriavam na praktickú 
časť semináru, ktorá bola komplementárna k teórii 
prednesenej doobeda:

UFTS v spolupráci s DAC Dunajská Streda, SFZ a ÚLK usporiadala dňa 
9. 10. 2017 v novootvorenom areále MOL Arény DAC Dunajská Streda medzi-
národný trénerský seminár, ktorý bol logicky zameraný na útočnú fázu hry. Voľba 
tém zameraných na offenzívu bola logická, pretože sme sa v roku 2016 sústredili 
v naších seminároch na najefektívnejšie a najprogresívnejšie pressingové taktiky.

Ciele ofenzívy proti pressingu súpera:
1.  Dostať súpera do šprintu.
2.  V tesnom odstupe od súpera nanútiť súperovi 

ťažko riešiteľné situácie.

Zásadné princípy útočnej fázy:
1.  Prehrať rady súpera.
2.  Princíp krátkych prihrávok

(horizontálne/ vertikálne)
3.  Vytvárať tlak na obranný

blok súpera.

Stratégie proti pressingu súpera:
ß  Individuálna kvalita (1 na 1, 1 na 2, schopnosť 

kryť a udržať loptu, obchádzať súpera, hrať 
pod tlakom, udržať prehľad v hre, precíznosť 
technického riešenia herných situácií).

ß  Prenášanie ťažiska hry pomocou krátkych 
prihrávok (nepoužívať dlhé prihrávky 
na prenášanie hry) a podľa možností do 
protipohybu súperovho obranného bloku.

ß  Dostať súpera do šprintu tak, aby sa dostal 
do ťažiska hry príliš pozde. 

ß  Prehrať rady súpera.
ß  Prinútiť súpera otvoriť priestory.
ß  Nabehovaním a časovanou prihrávkou využiť 

medzipriestory (rozhranie medzi radmi, priestor 
medzi reťazcami a medzery medzi súperovými 
hráčmi) na rozbitie obranného bloku súpera. 

ß  Uvoľňovať sa a nabehovať tak skoro ako je to 
nutné a tak pozde ako je to možné (nie príliš 
zavčasu a nie príliš pozde).

ß  Vytiahnuť jedného vnútorného obrancu 
z obranného reťazca.

Steven Turek: „Rozrušenie a prekonanie hlboko 
stiahnutej obrany súpera“ (prostriedky boli demonštrované 
prvoligovým mužstvom DAC Dunajská Streda)
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Jednodotykové prihrávky v šesťuholníku do medzier
Cieľ cvičenia: Kvalita hry 1:1, krytie a udržanie lopty, obchádzanie súpera, prihrávka do hĺbky

Organizačné a metodické poznámky:
ß Vyznačíme štvorec so stranami 15 až 20 m a na 

dve protiľahlé strany postavíme diagonálne 
malé brány a tyčkami vyznačíme priestor na 
prevedenie lopty „cez čiaru“.

ß V hracej ploche sa hrá 1 na 1 a úlohou útočníka 
je po prevzatí lopty od spoluhráča mimo štvorca, 
prihrať do malej brány alebo obísť protihráča 
a previesť loptu cez základnú líniu súpera cez 
vyznačený priestor.

ß Obranca má za úlohu zabrániť kolmej prihrávke 
a obcházaniu. V prípade, keď obranca získa 
loptu má možnosť zaútočiť na opačnú stranu.

ß Hra trvá kým hráči nesplnia dané úlohy alebo 
kým sa lopta nedostane mimo štvorca, ale trvá 
maximálne 20–30 sekúnd.

ß Mužstvá si vymenia úlohy po absolvovaní 
súbojov všetkých hráčov.

ß Hru organizujeme ako súťaž mužstiev.
ß Tréner koriguje súbojové správanie 

v prestávkach medzi výmenou dvojíc.

Hra 4 plus 4 na 2 + 2
Cieľ cvičenia: Prehrať súpera  
a dostať sa za súpera

Organizačné a metodické poznámky:
ß Vyznačíme odĺžnik so stranami 20 x 40 m. 

V strede vytvoríme 5 až 7 m širokú zónu. 
ß Dve štvorčlenné mužstvá hrajú proti 4 obrancom 

tak, že v jednej krajnej ploche sa hrá 4 na 2 
a druhá štvorica má dvoch hráčov v protiľahlej 
ploche a dvoch hráčov má mimo hracej plochy 
na úrovni strednej zóny. 

ß Dvaja obrancovia napádajú súpera a dvaja sú 
v strednej zóne.

ß Úlohou hráčov v hre 4 na 2 je po 3 až 6 
prihrávkach prihrať na hráča mimo hracieho 
obdĺžnika, ktorý po prebratí lopty dribluje do 
protiľahlej hracej plochy, kde hra 4:2 pokračuje. 

ß Obrancovia sa striedajú, vždy iní dvaja napádajú 
súpera a keď sa obrancom podarí získať loptu 
(stačí sa dotknúť), vymenia si úlohu s mužstvom, 
ktorého člen urobil chybu. 

ß Tréner robí korekcie v priebehu hry. 

1

3

Hra 1 na 1 pod časovým tlakom
Cieľ cvičenia: Kvalita hry 1:1, krytie a udržanie lopty, obchádzanie súpera pod časovým tlakom

Organizačné a metodické poznámky:
ß Vyznačíme štvorec so stranami 15 až 20 m a na 

protiľahlé strany rozmiestníme 4 malé brány. 
Za obe postranné čiary šikmo postavíme malé 
brány otočené smerom k útočiacemu hráčovi. 

ß V hracej ploche sa hrá 1 na 1 a úlohou útočníka 
je po prevzatí lopty od spoluhráča mimo 
štvorca, prihrať do malej brány na základnej 
čiare obrancu alebo do bránky za postrannou 
čiarou.

ß Po prihrávke počíta tréner do 5 a útočník má 
svoju úlohu splniť v tomto časovom limite. 

ß Obranca má za úlohu zabrániť obchádzaniu 
a prihrávke do jednej zo štyroch bránok. 
V prípade, keď obranca získa loptu má možnosť 
zaútočiť na opačnú stranu. 

ß Mužstvá si vymenia úlohy po absolvovaní 
súbojov všetkých hráčov.

ß Hru organizujeme ako súťaž mužstiev.
ß Tréner koriguje súbojové správanie 

v prestávkach medzi výmenou dvojíc.

2

1
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Hra 4 proti 4 na jednu bránu v strednej verikále
Cieľ cvičenia: Prehrať súpera, dostať sa za súpera a vytvoriť streleckú situáciu

Organizačné a metodické 
poznámky:
ß Hracia plocha je zúžená 

stredná vertikála od 
bránkovej čiary po líniu 16 
až 20 metrov za hranicou 
pokutového územia. 

ß Plocha mimo pokutového 
územia je rozdelená na dve 
zóny: jedna menšia zóna 
o šírke 5 až 7 m, v ktorej 
povinne hrajú 2 obrancovia 
(nesmú brániť mimo tejto 
plochy) a väčšia zóna, 
v ktorej sa hrá 4 na 2.

ß Hrá sa 4 na 4 na jednu 
bránu, v ktorej hrá brankár.

ß Úlohou útočiacich  hráčov 
je dostať sa po hre 4 na 
2  za dvoch obrancov 
pred pokutovým územím 
a zakončiť akciu strelou. 

ß Po úspešnej útočnej akcii si 
obrancovia vymenia úlohy 
medzi sebou. 

ß Tréner koriguje hráčov po 
skončení útočnej akcie.

4

Vytiahnutie vnútorného obrancu
Cieľ cvičenia: využitie voľného priestoru po vysunutí jedného z vnútorných obrancov na vytvorenie streleckej situácie

Organizačné a metodické poznámky:
ß Je to vlastne obmena 

cvičenia č. 4 v hre 3 na 3.
ß Hracia plocha je zúžená 

stredná vertikála od 
bránkovej čiary po líniu 
16 až 20 metrov za 
hranicou pokutového 
územia. 

ß Plocha mimo pokutového 
územia je rozdelená na 
dve zóny: jedna menšia 
zóna o šírke 5 až 7 m, 
v ktorej hrajú 2 vnútorní 
obrancovia a väčšia zóna, 
v ktorej sa hrá 3 na 1.

ß Hrá sa 3 na 3 na jednu 
bránu, v ktorej hrá 
brankár.

ß Úlohou útočiacich  hráčov 
je dostať sa po hre 3 na 
1 za dvoch obrancov 
pred pokutovým územím 
a zakončiť akciu strelou. 

ß Pravidlá hry sú upravené 
tak, že najprv sa hrá 3 
na 1 vo väčšej ploche 
pred pokutovým územím 
na 5 prihrávok. Po 5 
prihrávkách sa musí jeden 
z obrancov od 16tky 
presunúť k situácii 3 na 2.

ß Úlohou útočiacich hráčov je nabehnutím a tajmingovou prihrávkou využiť uvoľnený priestor pred pokutovým územím na zakončenie útočnej akcie.
ß Účinnosť cvičenia sa zvýši, keď hrajú hráči na svojich herných postoch: ako brániaci hráči sú dvaja vnútorní obrancovia a defenzívny stredový hráč; 

proti ním hrajú útočníci a podhrotový hráč (alebo 1 útočník a 2 podhrotoví).

5

4
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Kedy sú prihrávky do medzipriestoru 
úspešné?
1.  Hráči (prihrávajúci aj nabehujúci) rýchle 

postrehnú uvoľnené priestory.
2.  Dobrý timing hráčov zúčastnených na akcii (zo

súladený, premyslený, naplánovaný a nacvičený).
3.  Cieľavedomý dribling do medzipriestoru.

4.  Vyhnutie sa postaveniu mimo hry (obratný, 
múdry, šikovný pohyb na hranici postavenia 
mimo hry, nabiehanie za obranu oblúkom). 

Princípy skupinovej taktiky pri hre 
do medzipriestoru:
1.  Princíp kolmej a pomocnej spätnej prihrávky.

2.  Prihrávka na tretieho.
3.  Využite narážačiek.
4.  Otváranie priestorov a nabehovanie 

do uvoľnených priestorov.
5.  Ponúkať viacero možností pre spoluhráča 

s loptou.
6.  Dostať sa za obranu súpera.

Peter Schreiner: Prihrávka do medzipriestoru 
(do rozhrania medzi reťazcami a do medzier medzi súperovými hráčmi) 
ako prostriedok prekonania pressingovej obrany súpera. 
(Názorne ukážky cvičení a prípravných hier predviedlo mužstvo 
U19 DAC Dunajská Streda.)

Jednodotykové prihrávky v šesťuholníku do medzier
Cieľ cvičenia: nácvik a zdokonaľovanie prihrávok do medzier

Organizačné a metodické poznámky:
ß Klobúčikmi vyznačíme 6 stanovíšť (viď obr.)
ß Na každom stanovišti sú dvaja hráči v odstupe asi 4–5 m od seba
ß Hráči sú vlastne v dvoch rovnocených skupinách po troch stanovištiach

(2x sú A a B, C a D, E a F)
ß Medzi postavenia D a E (v oboch smeroch) postavíme z tyčiek (ešte lepšie sú 

figuríny) dve bránky, ktoré predstavujú medzery medzi dvomi hráčmi
ß Cvičenie je pre 12 hráčov, ale môžeme cvičiť aj s 13 (na jednom A – B sta

novišti je trojica vytvárajúca trojuholník) alebo s 14 hráčmi (na oboch A – B 
stanovištiach je trojica). Podobne môžeme organizovať cvičenie pri počte 11 
hráčov, resp. 10 hráčov (na stanovišti A – B je len 1 hráč).

ß Cvičenie sa začína dvomi loptami súčasne z oboch pozícií „A“ (viď obr.) 
prihrávkami v abecednom poradí. Medzi pozíciami D a E musí lopta prejsť 
cez medzery medzi tyčkami (alebo figurínami).

ß Vyžadujeme prudké, presné a prízemné prihrávky, podľa možností na jeden 
dotyk.

ß Po prihrávke si hráči rýchle vymenia pozície, ale len v rámci stanovišťa 
(A s B, C s D, E s F). 

ß Najprv cvičíme s dvomi loptami, potom pridáme tretiu, a keď hráči zvládnu 
cvičenie môžeme pridať aj štvrtú loptu. Zvyšovanie počtu lôpt zrýchli cvičenie a zvyšujú sa nároky na koncentráciu hráčov. 

ß Po 3 až 4 minútach si hráči vymenia stanovištia tak, aby každá dvojica cvičila aj na stanovišti C – D.
ß Cvičenie zaraďujeme do rozcvičenia. 

1

Časovaná prihrávka na tretieho
Cieľ cvičenia: nácvik časovania súčinnosti bez lopty a s loptou

Organizačné a metodické poznámky:
ß Klobúčkmi vyznačíme pre dve skupiny hráčov 3 pozície 

A, B a C (D) a v strede tyčkami alebo figurínami 
vyznačíme štvorec so stranami 2 – 3 metrov, v ktorých 
sú hráči zo skupiny B (viď obr.)

ß Priebeh cvičenia: hráč B z prvej skupiny (červení hráči) 
sa uvoľňuje pre prihrávku od hráča A a zároveň uvoľňuje 
priestor za sebou. Hráč B z druhej skupiny funguje ako 
poloaktívny obranca (neodoberá loptu). Po prihrávke od 
hráča A volí hráč B pomocnú spätnú prihrávku na A. 

ß Súčasne s touto akciou vyštartuje hráč C do uvoľneného 
priestoru do štvorca za hráča B, kde dostáva časovanú 
prihrávku od hráča A. Hráč C prihráva na hráča A druhej 
skupiny a presúva sa na pozíciu A vlastnej skupiny.

ß Nasleduje akcia druhej skupiny z opačnej strany. 
ß Výmena hráčov (len v rámci vlastnej skupiny): hráč 

A sa po prihrávke na C posúva do štvorca a preberá 
funkciu poloaktívneho obrancu B pri akcii druhej skupiny 
(na obr. zelení). Hráč B sa presunie za hráča D a hráč C 
preberie pozíciu A.

ß Úlohou je časovaná prihrávka na tretieho, otváranie priestoru a nabehovanie do uvoľneného priestoru, ktoré musí byť tiež presne načasované (nie príliš 
pozde a ani príliš skoro) tak, aby sa nabehujúci hráč C nedostal do postavenia mimo hry. Nabiehanie musí byť v šprinte. 

ß V prípade potreby tréner prerušuje cvičenie a spoločne s hráčmi rieši príčiny nedostatkov. Hlavne dbá na presnosť prevedenia a na správny timing.

2

1

2
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Prihrávky do medzipriestoru ako súčasť nácviku otvárania hry a medzihry 
Cieľ cvičenia: nácvik prihrávok do rozhrania medzi reťazcami súpera a do medzier medzi súperovými hráčmi

Organizačné a metodické poznámky:
ß Cvičenie prebieha od 

jedného pokutového 
územia po druhé. 

ß Medzi pokutové 
územia postavíme 
z figurín dva 
štvorčlenné reťazce, 
ktoré predstavujú 
súpera. 

ß Cvičenie prebieha 
podľa poradia 
prihrávok a od 1 po 
12 podľa obrázku, 
ktorý znázorňuje aj 
výmenu pozícií.

ß Najprv nacvičujeme 
v pomalšom tempe 
a po kvalitnom 
zvládnutí priebeh 
cvičenia zrýchľujeme.

ß Cvičenie môžeme 
upraviť a obmeniť 
podľa potrieb 
vlastného mužstva.

ß Cvičenie umožňuje zautomatizovanie vybudovania útočnej fázy hry od otvárania hry cez medzihru, event až po zakončenie.
ß Vyžadujeme presnosť a rýchlosť prevedenia, časovanie súčinnosti pohybu bez lopty a timing prihrávok do medzier a rozhraní.

3

3

4 proti 2 plus 2 s výmenou úloh
Cieľ cvičenia: hra do medzier medzi obrancami, hra do hĺbky

Organizačné a metodické poznámky:
ß Hraciu plochu tvorí obdĺžnik 

40 x 20 metrov, v strede 
ktorého vytvoríme 5 až 
7 metrov širokú stredovú 
zónu. Šírku hracej plochy 
môžeme prispôsobiť vekovej 
skupine a výkonostnej 
úrovni vlastného mužstva.

ß Vytvoríme tri štvorčlenné 
mužstvá tak, že každé 
mužstvo obsadí jednu 
plochu a mužstvo, ktoré 
obsadí stredovú zónu je 
brániace a vysúva vždy 
dvoch hráčov do krajnej 
plochy, v ktorej sa nachádza 
lopta. Obrancovia sa 
v akciách striedajú.

ß Obe mužstvá v krajných 
plochách spolupracujú 
tak, že v z krajnej plochy, 
v ktorej sa hrá 4 na 2 sa po 
3  5 prihrávkach má prihrať 
cez medzeru v stredovej 
zóne do protiľahlej plochy, 
kde hra 4:2 pokračuje.

ß Hru organizujeme buď 
tak, že po 6 hrách meníme 
mužstvo v strednej zóne alebo sa mužstvá v strednej zóne menia priebežne: do strednej zóny 
prechádza mužstvo, ktoré urobilo chybu (brániacim hráčom sa stačí dotknúť lopty).

4

4
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Hra 4 proti 2 plus 1 so zakončovaním
Cieľ cvičenia: hra do medzier medzi obrancami, hra do hĺbky, časovanie nábehu a prihrávky

Organizačné a metodické poznámky
ß Asi 5 až 7 m od hranice 

pokutového územia 
vyznačíme hraciu plochu 
šírky pokutového územia 
a dĺžky 20 až 25 metrov.

ß Hracia plocha je 
rozdelená na dve časti: 
vo väčšej (hracia zóna) 
15 m dlhej sa hrá 4 na 2 
a v menšej (cieľová zóna) 
sa pohybuje jeden útočník 
pred obranným reťazcom, 
ktorý predstavujú figuríny 
postavené na základnej 
línii cieľovej zóny bližšie 
k pokutovému územiu 
(viď obr.).

ß Úlohou hráčov v hracej 
zóne (žltá plocha) je po 
hre 4 na 2 (minimálne 5 
prihrávok bez prerušenia) 
prihrať časovanú 
prihrávku do medzery 
medzi figuríny na 
nabiehajúceho útočníka. 

ß Útočník má za úlohu 
vystihnúť vhodný moment 
a nabiehať oblúkom do 
medzery tak, aby sa 
nedostal do postavenia 
mimo hry.

ß Hra podporuje nácvik 
a zdokonaľovanie timingu prihrávky a nabiehania  
do medzery medzi obrancami a vytváranie streleckých situácií.

5

4 proti 4 - zakončenie útočnej akcie po prihrávke do medzery
Cieľ cvičenia: hra do medzier, hra do hĺbky, časovanie nábehu a prihrávky

Organizačné a metodické poznámky:
ß Hracia plocha cca 

50 x 40 m je roz
delená na tri zóny: 
stredová je 20 m dlhá 
a krajné 15 m dlhé. 
Veľkosť hracej plochy 
je závislá od vekovej 
kategórie a od 
výkonnostnej úrovne 
mužstva.

ß Na základné čiary 
postavíme prenosné 
brány, v ktorých sú 
brankári.

ß Na obe línie strednej 
zóny postavíme z klo
búčikov 3 malé brány.

ß V strednej zóne sa 
hrá 4 proti 4 a po 3 až 
6 prihrávkách môže 
mužstvo prihrať cez 
malú bránu (prihrávka 
do medzery) na nabe
hujúceho spoluhráča.

ß Hodnotenie: prihráv
ka cez strednú malú bránu 2 body, cez malú bránu na kraji 1 bod, gól do prenosnej brány s brankárom 3 body.

ß Hrá sa bez štandardných situácií. Tréner prihráva novú loptu do hracej plochy po dosiahnutí gólu alebo, keď sa dostane lopta mimo hraciu plochu.

6

5

6
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Mgr. Jiří Žilák, FC Viktoria Plzeň, trenér U19

Řešit ve své závěrečné práci toto 
téma jsem se rozhodl po zku-
šenostech z mládežnické YOU-

TH LEAGUE 2013, kde jsme při 
řešení zmíněných herních situacích 
za svými soupeři výrazně zaostávali. 
Nedostatečné zvládnutí dovedností 
(absence 4. fáze motorického uče-
ní) a možnost provádět dovednost 
slabší nohou negativně ovlivňuje 
úspěšnost provedení a omezuje 
výběr řešení z pohledu taktického. 
Zmíněné herní dovednosti je potře-
ba učit a zdokonalovat v souladu se 
všemi zákonitostmi motorického 
učení. V herních činnostech jsem se 
snažil zvýraznit jednotlivé detaily, 
na které je potřeba klást důraz v ná-
cviku. V utkáních jsou dovednosti 
prováděny hráči v emočním vypje-
tí, proto se přikláním k zařazování 
soutěží a v herních cvičeních také 
maximálního odporu bránících hráčů 
i za cenu nižší úspěšnosti provede-
ní (s respektování věkové kategorie 
a úrovní herních činností). Důleži-
tým detailem je, aby nácvik herních 
dovedností byl zakončen přihrávkou 
do malé branky nebo technickou 
střelou na cíl (viz video – PC/HC 
Nácvik změny směru hry). Cílem je 
vnímat dovednosti v kontextu hry, 
v jejích řetězcích a ne jako izolova-
ný dril. To znamená, že provedením 
zdokonalované dovednosti cvičení 
nekončí a navazuje další útočná čin-
nost. Pokud se hráči budou v těchto 

situacích opakovaně objevovat, zís-
kají klid při řešení finální fáze, což 
může být nadstavba při nácviku her-
ních činností. 

Informace 
k videomatreiálu 
dostupném na

Jednotlivé sekvence tvoří sestři-
hy z vybraných utkání na ME 2016. 
Video dále obsahuje tréninková cvi-
čení a hry včetně klíčových bodů 
a komentáře. 

Cvičení lze s určitými modifika-
cemi provádět ve všech věkových 
kategoriích. Důležité je, aby nácvik 
zmíněných herních činností nebyl 
vytržen z kontextu herního děje 
utkání. Po zvládnutí požadované 
úrovně herní dovednosti by cvičení 
měla být postavena tak, aby se zvy-
šoval tlak bránícího hráče (pokud 
možno na maximum i za cenu sní-
žení úspěšnosti). Při organizaci cvi-
čení musí být zachovány požadavky 
na rozhodovací procesy hráče (tak-
tické jednání), nároky na emoční 
stabilitu a zachována návaznost 
dalších útočných činností.

Téma 1
Vedení míče
Klíčové body: 
ß správnou nohou (od hráče)
ß krytí míče bližší nohou, 

tělem, paží

ß hlava nahoře

Téma 2
Změna směru hry 
(vnitřní a vnější stranou nohy, 
podrážkou) s krytím míče 
Klíčové body:
ß změna směru správnou nohou 

(od hráče)
ß krytí míče bližší nohou, tělem, 

paží
ß těžiště dole (připravený 

na souboj)
ß vyvedení míče správnou nohou 

(pokud je hráč pod tlakem)

Téma 3
Převzetí míče 
(ve směru hry, do protipohybu 
bránícímu hráči)
Klíčové body:
ß uvolnění prostoru pro převzetí
ß hlava nahoře (orientace v herní 

situaci)
ß otevřené postavení
ß převzetí správnou nohou 

v otevřeném postavení
ß vyvedení míče správnou nohou 

(od hráče, pokud je hráč pod 
tlakem)

ß zrychlení po převzetí

Autor čerpá ze závěrečné práce licence UEFA PRO kde se zaměřil na analýzu 
herního jednání hráčů na ME 2016 z pohledu individuálního řešení herních 
situací (vedení míče, změna směru hry, převzetí míče). Následně čtenářům 
představuje cvičení a průpravné hry vedoucí ke zdokonalení uvedených 
herních činností. 

Náměty na zdokonalování 
individuálních herních 
činností při řešení herních 
situací pod tlakem soupeře

http://portal.videotechnik.cz/data/public/e4f23a--cs
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Lukáš Staroba, Tomáš Janotka
MUDr. Jaroslav Novák, Ph.D. 
Oddělení tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni

Věda ve fotbale (3. díl)
Článek je pokračováním předchozích příspěvků ve Fotbalu a tréninku 
1/17 a 2/17, v nichž byly uvedeny stručné anotace příspěvků přednesených 
při 21. kongresu ECSS ve Vídni v r. 2016. Již z tohoto zatím stále ještě 
neúplného výčtu výsledků vědeckého zkoumání vyplývá, jak značná 
pozornost je věnována nejrůznějším aspektům fotbalu jako sportu, 
zasahujícímu ať už v podobě aktivní pohybové činnosti či jako předmět 
diváckého zájmu, nejširší okruh světové populace.

Rössler J. a spol. (Basel-Švýcarsko):
„FIFA 11+ kids“ a warm-up program to prezent  
injurie in children's football. 

Prevence fotbalových poranění by měla začínat už v žákovském 
věku. Cílem studie bylo zhodnotit efektivitu programu „FIFA 11+ 
kids“ v prevenci úrazů mladých hráčů. Do studie se zapojila žákovská 
mužstva 11-13letých hráčů ze Švýcarska, ČR, Holandska a Německa. 
Kluby byly rozděleny do dvou skupin – ty, které zavedli intervenci 
(INT) dle návodu a ty, které sloužily jako kontrolní skupina (K). 
V porovnání s K dosahoval celkový  počet úrazů u INT jen 48 %, 
bylo méně úrazů při zápasech (49%), při tréninku (42%), bylo méně 
těžkých úrazů (74%) a méně úrazů dolních končetin (55%). Široké 
využití tohoto preventivního programu pomůže snížit úrazovost 
mladých hráčů a tím přispět k zdravotní prospěšnosti fotbalu jako 
vhodné pohybové aktivity. 

Francesca C. a spol. (Liverpool, Velká Británie):
Reflections from a female sport psychologist working in elite 
level professional football. 

Autorka popsala zkušenosti získané během dvouletého působení 
u elitního ženského fotbalového týmu. S týmem pracovala 3-4krát 
týdně. Data získávala jednak pozorováním, jednak pomocí terénních 
pohovorů s hráčkami. Upozornila na problémy s postupným 
navazováním vzájemného vztahu s hráčkami a s jejich realizačním 
týmem. Upozornila na počáteční pocity izolace, související s nízkým 
stupněm porozumění pro její práci. Teprve postupně se dařilo získat 
ochotu ke spolupráci, a to zejména pravidelným osobním stykem 
a poznáním individuálních charakteristik chování hráček. 

Smith M. a spol. (Sydney, Austrálie): 
Mental fatigue impairs soccer-specific performance. 

Dvacet výkonných fotbalistů absolvovalo nejdříve třicetiminutový 
Stroopův test psychické únavy nebo třicetiminutový emočně neutrální 
test. Po testu následoval fotbalově specifický výkon v podobě 
patnáctiminutového utkání 5 na 5. Pohybový výkon byl hodnocen 
pomocí jednotky GPS, technický výkon pomocí videozáznamové 
analýzy. Současně byla zaznamenávána tepová frekvence a subjektivní 
pocit intenzity zátěže. Hráči popsali výrazně vyšší úroveň mentální 
únavy po Stroopově testu, která negativně ovlivnila jak útočné 
tak obranné činnosti během hry. Mentální únava zhoršila přesnost 

specifických rozhodovacích schopností, došlo k prodloužení 
rozhodovací doby. Lze před utkáním doporučit využívat postupy, 
které by zmírnily případné stavy mentální únavy a jejich negativní 
vliv na výkon hráče.   

Turner C. a spol. (Liverpool, Velká Británie):
The impact of soccer training ans Match-play on the habitual 
sleeping patterns of youth soccer players.

Spánek byl sledován pomocí spánkového bezdrátového EEG 
monitoru v průběhu dvou týdnů. Ačkoliv v některých případech doba 
spánku nedosahovala doporučovaných 8 hodin, kvalita spánku byla 
dostačující. Po utkání byly zaznamenány případy kratšího spánku, 
stejně tak po velmi náročných tréninkových zátěžích. Spánek hraje 
důležitou roli v regeneraci mladých hráčů.

Mathisen G. (Tromso, Norsko):
Trainability in youth male and female soccer players. 

Celkem 57 hráčů a hráček v několika věkových skupinách (chlapci 
10-13 let, dívky 13-15 let) bylo rozdělenou do dvou skupin. Jedna 
skupina zařazovala do tréninku krátké běžecké úseky maximální 
rychlostí, starty, změny směru, zastavení a další, vždy s maximálním 
úsilím, druhá skupina měla obvyklý trénink. Uvedený typ tréninku 
vedl u pokusných skupin k významnému zlepšení výkonnosti 
v rychlostních testech, zatímco změny u kontrolních skupin nebyly 
významné. Zlepšení zřejmě souviselo v lepší neuromuskulární 
adaptaci včetně zlepšené aktivace motorických jednotek a lepší 
svalové koordinace. 

Ibo B. J. a spol. (Montreal, Kanada):
Impact of strength training on footballers' VO2max. 

U skupiny 20 profesionálních hráčů byl do tréninku zařazován 
posilovací trénink v podobě posilovacího kruhového tréninku na třech 
okruzích, o délce trvání 45-60 minut, převážně zatěžujících velké 
svalové skupiny. Došlo k poklesu podílu tukové tkáně, ke zvýšení 
aktivní tělesné hmoty, ke zvýšení BMI, výkonu v 30m sprintu a dalších 
specifických testech, zvýšil se i VO2max (z 58,8 na 59,6 ml/min/kg. 
Výsledky ukázaly, že zařazování posilovacích prvků do tréninku hráčů 
v průběhu zápasového období vede nejen k pozitivním změnám složení 
těla, ke zlepšení specifických rychlostních schopností, ale rozvíjí 
i aerobní kapacitu hráčů. 
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Gulsen M., Pekyavas N. (Ankara, Turecko):
Effects of kinesio taping on košer extremity skin temperature  
in zouny soccer players. 

Sledování kožní teploty nad velkými svaly dolních končetin 
(čtyřhlavý sval stehenní a trojhlavý sval lýtkový) pomocí 
termografického principu umožňuje odhalit svalová poranění. 
U dvou skupin mladých fotbalistů byla u jedné aplikována 
kinesiotapingová facilitace na uvedené svaly (KT), u kontrolní skupiny 
nikoliv. Mezi oběma skupinami byl po tréninku významný rozdíl 
ve prospěch KT skupiny. KT se zdá být efektivní metodou v prevenci 
mikrotraumatického postižení svalů během tréninku.  

Timmis M. A., Van Paridon K. N. (Cambridge, Velká Británie): 
Is visual search strategy different between ascored  
and saved penalty kicks from the same soccer player? 

Ve skupině 30 amatérských fotbalistů provedl každý hráč dva 
pokutové kopy. Ke srovnání proměněných a neproměněných pokusů 
byla provedena analýza 12 hráčů, kteří jeden z pokusů proměnili 
a druhý nikoliv. Ukázalo se, že u neproměněného pokusu kopnutý míč 
vždy směřoval blíže k brankáři než pokus úspěšný. Při neproměněném 
pokusu byla významně delší doba, po kterou se těsně před kopem hráči 
fixovali na prostor před sebou. 

Hober C. a spol. (Wiener Neustadt, Rakousko):
Development of physical and sports specific performance of 
youth soccer players for the period of one season. 
Patnáct hráčů jednoho mužstva bylo rozděleno do dvou tréninkových 
skupin. Jedna skupina trénovala místo obvyklého klubové tréninku 
v tréninkovém centru vrcholového sportu. Před uvedeným tréninkovým 
programem a po 12 týdnech tréninku byly porovnány výsledky baterie 
specificky zaměřených motorických testů. Mezi oběma skupinami 
nebyly zjištěny žádné významné rozdíly, u obou skupin došlo shodně 
ke zhoršení výkonnosti ve sprintech na 10 m a 30 m. Zdá se, že zařazení 
pouze jednoho tréninku týdně v centru vrcholového sportu nemá žádný 
podstatný vliv na efektivitu tréninkového procesu.

Varley M. a spol. (Doha, Katar):
Physical and technical performance of elite youth soccer players 
during international tournaments: influence of oponent quality 
and team success. 

Byly vyhodnoceny poloautomatické záznamy ze dvou turnajů 
hráčů do 17 let elitních klubových mužstev. Jednalo e celkem o 1457 
jednotlivých případů. Herní činnosti byly porovnány mezi mužstvy, 
umístěnými na 1.-4. místě, na 5.-8. místě a na 9.-12. místě. U hráčů, 
kteří odehráli celé utkání, byl patrný významný pokles úseků, 
absolvovaných velmi rychlým tempem ve 2. poločase. Výkonnější 
týmy významně častěji střílely na bránu, měly také vyšší počet 
přihrávek. Při analýze záznamů z utkání je třeba odlišit hráče, hrající 
celý zápas a ty, kteří nastupují jako střídající hráči (náhradníci).

Venzke J. a spol. (Bochum, Německo):
Variation of energy cista dutiny soccer match: komparative 
analysis between measured and calculated energy expenditure. 

Je velmi nesnadné měřit energetické nároky přímo při soutěžním 
utkání. K tomuto zjištění se užívá nový matematický postup, 
umožňující kalkulaci metabolických nároků během zápasu. 

Testování bylo provedeno na 22 hráčích při simulovaném utkání. 
8 hráčů mělo na sobě přenosný GPS systém a navíc i přenosný 
SM systém. Bylo tam možno přesně měřit zrychlení, zpomalení, 
délku úseků a další parametry. Získaná data byla využita k výpočtu 
energetického výdeje. V porovnání s přímo měřeným energetickým 

výdejem byly matematicky zjištěné výsledky o 25 % nižší. Pro 
přesnější aproximaxi tohoto postupu bude třeba využít korekčních 
faktorů.

Duarte R. (Lisabon, Portugalsko):
Game analysis in the era of big data: a synthesis approach.

Nové technologie a také zájem medií o stále podrobnější údaje 
posunuly fotbal mezi nejsledovanější sporty. Tento vývoj je provázen 
úsilím o využití získaných dat ke zvýšení kvality tréninkového procesu 
a k dokonalejší analýze utkání. Příliš velké množství získaných údajů 
však může být kontraproduktivní. Je třeba se zaměřit na „synthetické“ 
metody a postupy, jak efektivně této přemíry údajů využít. Cílem 
je objektivně kvalifikovat výkon jednotlivce skupiny hráčů i celého 
mužstva. 

Kraft F. C. a spol. (Pforzheim, Německo):
Functional performance deficits six months after anterior  
cruciate ligament reconstruction.

Ruptura předního zkříženého vazu (LCA) vede ke ztrátě funkce 
a stability kolenního kloubu. Následná rekonstrukce a rehabilitace 
by měly tento deficit odstranit. Dvacet pacientů bylo vyšetřeno po 6 
týdnech po úrazu a po 6 týdnech, třech měsících a šesti měsících 
po rekonstrukční operaci. Byly porovnány výsledky motorických 
testů, které ukázaly, že obvyklý návrat ke sportovní činnosti po šesti 
měsících po rekonstrukci se zdá být příliš časný. Během rehabilitace 
musí být průběžně vyhodnocován funkční stav poraněné končetiny, 
zejména symetrie výsledků silových testů zdravé a poraněné 
končetiny.  

Thompson C. a spol. (Exeter, Velká Británie):
Dietary nitrate augments metabiolic adaptation  
to high-intensity interval training.

Řada studií prokázala, že nitrátová suplementace může příznivě 
ovlivnit odpověď organismu na zátěž a přispět zvýšení výkonnosti. 
V této studii byly dvě skupiny mužů a žen rozděleny do čtyř podskupin, 
z nichž každá absolvovala čtyřtýdenní trénink s převahou vysoké 
intenzity (HIIT):
a) HIIT bez suplementace 
b) HIIT se šťávou z červené řepy, ale bez nitrátů; 
c) HIIT se šťávou z červené řepy včetně nitrátů; 
d) pouze šťávu z červené řepy bez tréninku. 

Porovnání výsledků spiroergometrického vyšetření ukázalo, že 
šťáva z červené řepy dokáže snížit spotřebu kyslíku při submaximální 
zátěži, HIIT trénink navíc vede ke zlepšení aerobní kapacity 
i maximálního dosaženého výkonu. Účinky šťávy a HIIT se mohou 
sčítat a zdá se, že dietní nitrátová suplementace šťávou z červené 
řepy může mít potencující účinek na svalovou metabolickou adaptaci 
při HIIT.

Lunch N. A. a spol.:
Older elite football players have reduced cardiac and 
osteoporosis risk factors. (Med. Sci. Sports Exerc. 7, 2007: 1124-
1130).

Z porovnání výsledků vyšetření 16 bývalých profesionálních 
fotbalistů s netrénovanými stejně starými muži vyplynulo, že bývalí 
fotbalisté mají o 26% nižší celkovou hmotu tukové tkáně, o 26 % 
nižší objem viscerálního tuku, o 13 % vyšší svalovou hmotu, o 37 % 
vyšší hladinu HDL-cholesterolu, o 31 % nižší hladinu triaglyceridů, 
o 20 % vyšší celkovou kostní hmotu a o 6% vyšší kostní denzitu. Mají 
tedy příznivější složení těla a nižší riziko ischemické choroby srdeční 
a osteoporózy.
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Z přebohaté nabídky, kterým disponuje současný 
německý fotbal, resp. vydavatelství, která zásobují 

potřebu německých fotbalových trenérů všech 
kategorií, jsme pro dnešní doporučení vybrali DVD 

na téma: Mentalita hry na jeden dotek.

Zprávy z AEFCA

Hlavním bodem se stala posled-
ní kontrola obsahu a organi-
zace výše uvedeného Sym-

pozia, které bylo příští den zahájeno.

Z dalších bodů byla věnována 
pozornost finanční situaci v trámci 
AEFCA s těmito výstupy:
ß Bylo konstatováno, že teprve tři 

roky (!) po podepsání vzájemné 
smlouvy o spolupráci s ruskou 
agenturou Telesport (součást Mi-
nisterstva sportu) došlo z její strany 
k prvnímu finančnímu plnění vůči 
AEFCA (jde zatím o první splátku 
z dluhu, který dosahuje několik de-
sítek tisíc EU) se slibem, že k úhra-
dě celého dluhu dojde v co nejbližší 
době. Nezbývá než (zatím) věřit, že 
tomu tak skutečně bude.

ß Krajní nespokojenost vyjádřila 
AEFCA s některými svými členy 
(trenérskými organizacemi) z Kaza-
chstánu, Albánie, Gruzie, Moldávie, 
Welsu, Anglie, Bulharska, Rumun-
ska, Lucemburska, které neplatí 
svoje členské příspěvky tak, jak se 
zavázaly. Bylo přijato první opatře-

ní, a to že v případě opakování si bu-
dou muset svoje náklady na příštím 
sympoziu hradit z vlastních zdrojů. 
A to je první krok, dalším pak bude 
vyloučení z AEFCA.

ß Projednán byl pak dopis z firmy 
Adidas, která sdělila, že koncem 
tohoto roku končí se svým spon-
zorstvím pro AEFCA, jako vý-
sledkem přehodnocení své budoucí 
marketinkové strategie, což postih-
ne globálním způsobem dosavadní 
firemní sponzoring v celém světo-
vém sportu. Firma se bude zaměřo-
vat v tomto směru jen na špičkové 
fotbalové kluby (UEFA Champions 
League) a v ostatních sportech jen 
na špičkové světové rekordmany 
v olympijských a neolympijských 
sportech. Vedení AEFCA již začalo 
v této souvislosti s prvními kroky 
při angažování jiného sponzora.

ß S velkým zadostiučiněním bylo 
konstatováno, že došlo k průlomu 
v jednání s UEFA o další vzájemné 
spolupráci. Je již připraven první 
koncept dohody (Memorandum 
of Understanding), která by měla 

být podepsána v zimních měsících 
příštího kalendářního roku. Pokud 
se týče podobné dohody s FIFA, za-
tím jsou jednání pozastavena, ales-
poň do té doby, než se uzavře vyšet-
řování mezinárodní aféry FIFA.

Velmi důležitým bodem dalšího 
jednání bylo projednání dalších kroků 
při instalaci světové  fotbalové trenér-
ské organizace (WAFCA). Jako při 
posledním zasedání i tentokráte bylo 
znovu zdůrazněno, že jde o nevšed-
ní, velmi obtížné téma, které si bude 
vzhledem k svému rozsahu vyžadovat 
hodně dlouhé období.

Jde především o to, že podobné or-
ganizace jako AEFCA v Evropě, ne-
jsou ve Střední, Jižní Americe, Africe, 
Asii atd., v takovém stavu, respek-
tive „kondici“, aby byly v současné 
době schopny řešit složitý integrační 
proces, který ustanovení této světové 
trenérské organizace vyžaduje.

Nicméně, je třeba poznamenat, že 
optimismus na toto téma zřetelně pře-
važuje, což je dobrým východiskem 
pro další jednání.

I  když název je trochu nevšední, ve skutečnosti jde o to 
nabídnout trenérům, zejména mládeže, dostatek námětů pro 
vedení fotbalového tréninku na téma hry na jeden dotek, která 

je tak typická pro současný profesionální fotbal.
Trenéři zde mají možnost na velmi pěkných videozáznamech 

najít svou vlastní inspiraci jak kombinační hru na jeden dotek 
rozvíjet a zdokonalovat.

Nabídka je prezentována cenou necelých 25 Euro a může se 
stát velmi zajímavým přírůstkem do vaší klubové nebo dokonce 
osobní videoknihovny.

Zdeněk Sivek 

Jak už to bývá v činnosti Výkonného výboru AEFCA 
v posledních letech zvykem, další  letošní zasedání tohoto 
orgánu se uskutečnilo v předvečer konání 38. AEFCA 
Sympozia, a to 23. 10. 2017 v Bělehradě.

Wayne Harrison 

The One-Touch Mentality

Pokud máte zájem, napište na webovou adresu:  
Shop.ifj96.de a rychlé vyřízení vás nemine.

Velmi povzbudivou byla pozvánka 
světové sportovní organizace (SIGA) 
pro AEFCA, aby vstoupila do této in-
stituce, která sdružuje rozmanité me-
zinárodní sportovní organizace růz-
ných sportů. Byla vytvořena pracovní 
skupina, která tuto nabídku a další 
konsekvence z ní plynoucí prostuduje 
a poté připraví návrh na její akceptaci.

Z dalších bodů jednání pak zau-
jal návrh pořádání dalších AEFCA 
Sympozií v příštích letech, a to: 2018 
Slovinsko, 2019 Francie, 2020 Island.

V závěru AEFCA Prezident Wal-
ter Gagg pak konstatoval, že se daří 
plnit program přijatý na posledním 
Valném shromáždění AEFCA a po-
děkoval přítomným za jejich úsilí 
a aktivitu.

Bělehrad, 23. 10. 2017

Zdeněk Sivek
AEFCA Viceprezident
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Česká Asociace je od svého založení samo-
statnou právnickou osobou a v současné 
době má devět řádných členů zabývajících 

se sportovními stavbami. „Jsem velmi rád,“ řekl 
Milan Vopička prezident Asociace, „že se nám 
podařilo sdružit takové členy, kteří jsou schopni 
nejen nabízet, ale i realizovat takzvaně služby 
na klíč, což znamená od projektu přes realizaci celé 
spodní stavby a vlastní instalaci umělého trávníku 
včetně zásypových materiálů i kompletní vybave-
nost hřiště, jako branky, ochranné sítě za brankami, 
střídačky a v neposlední řadě také instalaci umělého 
osvětlení či klimatické závlahy!“ 

Oslavy byly ryze pracovní, program se vlastně 
začal komponovat již od zasedání CONCILU ESTO 
1. a 2. února 2017 letošního roku v Manchesteru, kdy 
zástupci Asociace přizvaní na toto jednání dohodli, 
že Kongres ESTO se uskuteční v roce 2017 v Praze. 

Co je vlastně ESTO? European Synthetic Turf 
Organisation se sídlem v Bruselu sdružuje přede-
vším 19 nejdůležitějších výrobců umělých trávníků 
v Evropě. Ve sdružení jsou i nejprestižnější labora-
toře, francouzský Labosport, holandský KIVAsport, 
známá belgická univerzita v Gentu a přidruženými 
členy jsou i renomovaní architekti, výrobci speci-
álních strojů na údržbu umělých trávníků a samo-
zřejmě i stavitelé hřišť. Pro asociaci je velkou ctí, že 
od svého založení je jeho přímou součástí. 

Dvoudenní akce byla zahájena 28. listopa-
du odpoledne předvedením nejmodernějších strojů 
a zařízení na údržbu umělých trávníků ve Spor-
tovním areálu Dědina, který byl před dvěma 
roky oceněn v Kolíně nad Rýnem Sportovní stav-
bou roku ESTO. Počasí v rámci konce listopadu 
nám přálo, a tak jsme si mohli prohlédnout tento 
po všech stránkách vynikající projekt realizovaný 

v praxi, a to včetně atletického oválu, fotbalové-
ho hřiště s UT3G s výborným trávníkem od firmy 
Lano Sports. Kde jsou navíc uvnitř hrací plochy 
pro velký fotbal vyznačena i hřiště pro utkání té 
nejmladší generace 6–12 let dle projektu VICTOR. 
Samozřejmě jsme si prohlédli i hřiště UT pouze 
s pískovým vsypem, jednalo se o hřiště pro volejbal, 
nohejbal i tenis. 

Za účasti více než poloviny delegátů ESTO 
Kongresu, ale i důležitých provozovatelů z Prahy 
a okolí (např. Bohemians, Slavie apod.), ale i pod-
statně vzdálenějších ligistů např. Slovácka a Zlína, 
členové ESTO, a to konkrétně firmy: SMG a Wie-
denmann (z Německa) a GKB Machines (z Nizoze-
mí) představili svá strojová zařízení na údržbu fot-
balových umělých trávníků 3. generace, především 
z hlediska čištění, dekomprese i kartáčování, a to 
včetně ukázek na vlastní hrací ploše. Tyto ukázky 
byly doplněny i strojovým zařízením, které používá 
český člen ESTO, Sport-Technik Bohemia, kde se 
jedná o velkokapacitní stroj na odsátí, kompletní-
ho vsypu z umělého trávníku ať již 2. nebo také 
3. generace. 

Samotné údržbové odpoledne oficiálně zahá-
jil i následně neformálně zakončil Milan Vopička, 
který se svou společností Sport – Technik Bohemia 
celý Sport areál Dědina postavil. 

Jiří Křenek

Úspěšný evropský 
kongres ESTO 
v Praze
Ve spolupráci s ESTO byla Česká Asociace 
zhotovitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky 
jako hlavní partner i smluvním spolupořadatelem 
kongresu. Vzhledem k založení ESTO v září 
2017 a České asociace také před deseti lety – 
17. prosince 2007 v Praze. Obě organizace osla
vily na Kongresu vlastně i deset let společné činnosti. 
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Jednání zahájili společně Nigel Fletcher gene-
rální manager ESTO a generální sekretář Fotbalové 
Asociace České republiky Mgr. Rudolf Řepka. Oba 
shodně podpořili myšlenku uskutečnění této pres-
tižní evropské akce v České republice, konkrétně 
v jeho hlavním městě Praze, jako významný sym-
bol sounáležitosti k Evropě a jejím hodnotám, sa-

mozřejmě v tomto smyslu slova především kvality 
a komfortu produktu pro fotbalové hráče, k němuž 
ESTO a jeho členové výrazně přispívají, samozřej-
mě i Česká asociace zhotovitelů, kde všichni jed-
notliví členové jsou i přímými členy ESTO. 

Po tomto zahájení následoval oficiální odborný 
program Kongresu ESTO, a to v prvním bloku cel-
kem pět přednášek zahraničních referujících: 

Kirsi Sihvonen (Rizikový management ECHA) 
Téma: Výplňové materiály do umělých fotbalových 
trávníků v souvislosti se současnými aktivitami 
na úrovni EU k této problematice.

Effore Musaccchi (Etra president) Téma: Re-
cyklované materiály z pneumatik a jejich uplatně-
ní ve sportovních površích a především umělých 
trávnících. 

Jean Pierre Taverne (koordinátor a ředitel Cir-
kulační ekonomiky ETRMA) Téma: ELT Mana-
gement v Evropě Stávající stav, Výzvy a Možnosti. 

Robin Russell (konzultant UEFA) Téma: Glo-
bální světové trendy v grassroots fotbalu. 

K této přednášce bych měl malý komentář, 
zatímco ještě před 10 lety byla Česká republika 
naprosto na špici všech inovačních strukturálních 
přístupů, a to jak v rekonstrukci stadionů 1. ligy, 
vytápěných hřišť s přírodními trávníky, výstavbou 
nových umělých trávníků v rámci středoevropského 
regionu. Ukazuje se, i dle zajímavých údajů obsa-
žených v přednášce Robina Russella, že v tomto 
ohledu v tempu změn zaostáváme již nyní, a to vý-
razně především za Polskem a díky připraveným 
výrazně vysokým investicím do fotbalu v Maďarsku 
a na Slovensku, můžeme být i těmito fotbalovými 
svazy předstiženi, a to v krátkém časovém úseku. 

Dan Bond (Prezident STC a CEO) Téma: Zku-
šenosti výroby umělých trávníku v USA, uzavřel 
velmi zajímavou pozitivní přednáškou první blok. 

Český blok přednášek
Po přestávce následoval blok představení zkuše-

ností z desetileté činnosti Asociace zhotovitelů fot-
balových hřišť s umělými trávníky při ESTO, z.s.. 

Hlavní jednací den Kongresu ESTO 
29. 11. 2017 Iris Hotel Eden 
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1.
Jako první vystoupil prezident Asociace Milan 

Vopička, který v úvodu představil zásady, kterými 
se řídí činnost tohoto, dá se říci, cechu. 

Účelem Asociace zhotovitelů fotbalových hřišť 
s umělými trávníky při ESTO, z.s. je sdružovat 
zhotovitele fotbalových hřišť s umělými trávníky 
v České republice do profesní organizace a zajis-
tit co nejvyšší kvalitu fotbalových hřišť s umělý-
mi trávníky v České republice, rozvíjet odbornost 
a zajištění špičkové kvality v této oblasti u všech 
členů Asociace. 

Při zajišťování svého účelu Asociace spolupra-
cuje především s Fotbalovou asociací České re-
publiky a se sdružením European Synthetic Turf 
Organisation, kde všichni řádní členové Asociace 
mají individuální členství. Spolupráce s oběma or-
ganizacemi si velmi vážíme a je pro nás stěžejní. 

Obsah a formy činnosti 
Hlavním obsahem činnosti Asociace, jako nezá-

vislého, dlouhodobě působícího a vysoce kvalifiko-
vaného profesního spolku je: 
ß Spolupracovat všemi dostupnými formami s Fot-

balovou asociací České republiky (FAČR) za úče-
lem docílení co nejvyšší kvality fotbalových hřišť 
s umělými trávníky při respektování soutěžního 
řádu FAČR s tím, že se jedná o všestranně nároč-
nou investici s životností delší než deset let tak, aby 
investoři a koneční uživatelé byli schopni posoudit, 
vybrat a zajistit kvalitu daného umělého trávníku. 

ß Spolupracovat s dalšími subjekty působícími 
v oboru, které ovlivňují výstavbu fotbalových 
hřišť a dalších služeb s tím spojených v České 
republice i v zahraničí v zájmu celého fotbalo-
vého sportu a kvality sportovišť, šířit a předávat 
objektivní informace v dané oblasti pro konečné 
uživatele, kterými jsou fotbalové kluby, především 
organizované ve FAČR, usilovat o dobré jméno 
a kvalitu služeb poskytovaných členy Asociace. 

ß Hájit a zastupovat společné zájmy členů Asociace 
související s provozováním jejich aktivit a prosa-
zovat je u orgánů státní správy a dalších územních 
a správních orgánů a dalších organizací včetně 
poradenské činnosti pro tyto subjekty. 

ß Poskytovat svým členům odborné, konzultač-
ní, poradenské, právní, účetní a daňové služby 
a napomáhat i dalšími způsoby k jejich rozvoji 
a vytváření konkurenceschopnosti oboru v daném 
regionu. 

ß Pořádat nebo se spolupodílet na pořádání různých 
kurzů, školení a podobných akcích, které budou 

poskytovat aktuální informace z oboru nebo budou 
jinak prospěšné pro členy Asociace, včetně vzá-
jemné výměny zkušeností v této oblasti. Vyvíjet 
vlastní odborné publikační, informační, vzdělávací 
a další aktivity k naplnění uvedených cílů a k pod-
poře dalšího rozvoje Asociace, to i na mezinárodní 
úrovni, včetně předávání poznatků o nejnovějších 
trendech ve vývoji fotbalových umělých trávníků. 

Členství 
Každý člen či uchazeč musí splňovat tyto pod-

mínky: 
ß zastoupení, tj. uchazeč o členství musí doložit, že 

má obchodní zastoupení (nikoliv výhradní exkluzi-
vitu) pro prodej umělých trávníků a oprávnění k je-
jich pokládce na území České republiky od certifi-
kované firmy, která je členem ESTO a která dodává 
umělé trávníky, jež mají certifikaci FIFA,

ß vybavenost, tj. uchazeč o členství musí vlastnit 
odpovídající strojní vybavení pro kladení a zásyp 
umělých trávníků a mít platnou licenci na poklád-
ku umělých trávníků vydanou přímo výrobcem 
trávníků, 

ß personál a praxe, tj. pracovníci uchazeče musí 
být zaškoleni k pokládce umělých trávníků přímo 
výrobcem trávníků, 

ß dodržovat prováděcí pokyn FAČR, tj. uchazeč je 
povinen písemně potvrdit a k žádosti přiložit, že 
bude plně respektovat „Prováděcí pokyn k ates-
taci hřišť s umělými trávníky pro soutěžní utkání 
FAČR“, – být přidruženým členem ve sdružení 
ESTO. 

Co se nám za naše 
fungování podařilo? 

Především ve spolupráci s FAČR, kontrolujeme 
dodržování všech parametrů Prováděcího poky-
nu FAČR k Atestacím hřišť k soutěžním utkáním 
a předcházíme tak i event. omylům vedoucím k je-
jich nedodržení. Tyto se samozřejmě mohou týkat 
i jiných parametrů než samotné kvality vlastního 
UT3G. Dbáme tak na to, aby každé hřiště splnilo 
skutečně všechny parametry tohoto pokynu a mohlo 
tak obdržet řádné Atestační osvědčení FAČR!

Musíme se také pochlubit, že v průběhu posled-
ních let, jak ví přítomní členové ESTO, firmy sdru-
žené v naší Asociaci získaly celkem třikrát významné 
ocenění v soutěži ESTO. Proto mi dovolte, abych se 
vrátil o 2 roky zpět, kdy jsem v Kolíně nad Rýnem 
obdržel velmi významné ocenění nejen pro moji fir-
mu, naši Asociaci, ale i pro ČR řekl Milan Vopička. 

V návaznosti na DEMO údržby v Areálu Dědina 
28. 11. 2017 provedl přítomné powerpointovou pre-
zentací jednotlivým fázemi z výstavby tohoto vítěz-
ného areálu. Poté prezident Asociace představil i za-
jímavé aktuální realizace hřišť s UT3G jednotlivých 
členů Asociace z nich vybíráme – viz 5x foto areálů.

2.
O tom jak změnily umělé trávníky nové gene-

race fotbal v České republice, začal své vystoupení 
Jiří Křenek generální sekretář Asociace a sou-
středil se na celkem 8 aspektů 
1) Fotbal v České republice se stal v masovém 

měřítku celoročním sportem. 
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2) Použitelnost hrací plochy při jakémkoliv po-
časí (zvláště kalamitním) hřiště je k dispozici 
v plné vysoké kvalitě i po návalových deštích, 
nikdy nezamrzá a udržuje si svoji kvalitu i při 
nízkých minusových teplotách. 

3) Soutěžní utkání se nemusí rušit kvůli počasí, 
což výrazně přispívá k regulérnosti soutěží ří-
zených FAČR. Naopak je možné na hřiště s UT 
koncentrovat, v případě extrémního počasí, 
i více těchto soutěžních utkání. 

4) Zimní příprava – přechod z mlatových povrchů 
na umělý trávník umožnilo nejen sehrání, ale 
i přesné plánování vysokého množství turnajových 
a přátelských utkání zvláště v přípravném období. 

5) Osvětlení – při použití těchto systémů, které 
jsou aplikovány na většině hřišť s UT, se také vý-
razně prodloužila jejich použitelnost v zimních 
měsících (tato je prakticky časově neomezená). 

6) Snížení úrazovosti – při nevhodných klimatic-
kých podmínkách, zvláště v zimních měsících, se 
snížila úrazovost na UT v porovnání s dřívějšími 
mlatovými povrchy, ale i s přírodními trávníky. 

7) Fotbal na umělém trávníku – se ve světě vydal 
na stejnou cestu jako ostatní sporty (tenis, háze-
ná, košíková atd.). 

8) Estetika a čistota – kterou je nutné také vysoce 
kladně hodnotit – zvláště s ohledem na konku-
renci ostatních sportů v současné době by nikdo 
své děti na škvárové hřiště trénovat již nepustil. 

Jak dále uvedl Jiří Křenek

Fotbalové umělé trávníky v průběhu uplynu-
lých 15 let prodělaly další velmi dynamický vývoj 
zvýšení kvality, a to ve všech parametrech, přede-
vším velmi se přiblížily svým vzhledem přírodnímu 
trávníku, staly se také odolnější proti opotřebování, 
novou stavbou jednotlivých vláken dochází k tak 
zvanému „paměťovém efektu“, jsou ještě více 

příjemnější a komfortnější pro hráče. O to vše se 
především zasloužili evropští výrobci, kteří jsou 
hlavními nositeli celého tohoto progresu. 

V této souvislosti, pokračoval Jiří Křenek „jsme 
jako spolek českých firem velmi rádi, že se mezi 
ně velmi úspěšně zařadila i česká firma JUTA a.s., 
která zahájila výrobu fotbalových umělých trávníků 
v březnu 2008. V současné době, po modernizaci 
a výstavbě nové výrobní haly na rozhraní let 2013 
a 2014, zaměstnává cca 70 pracovníků ve výrobní 
sféře a její produkty úspěšně fungují nejen v České 
a Slovenské republice, ale i v rámci celé Evropy.“

V České republice funguje velmi dobře i eviden-
ce všech fotbalových hřišť s UT3G, a to v návaznos-
ti na jejich využití v soutěžních utkání FAČR. Tato 
evidence je vedena po jednotlivých KFS a každé 
hřiště má veden svůj životopis.

Kdy bylo postaveno, kdo ho postavil, jaký na něj 
byl položen umělý trávník, do jaké výše soutěže je 
hřiště schváleno a kolikrát již byla platnost Atestač-
ního osvědčení FAČR prodloužena.

Tento systém je dostupný online a slouží tak 
klubům, složkám OFS, KFS i Řídícím komisím 
Čech a Moravy, FAČR a rozhodčím. Zda má či 
nemá platnou Atestaci je zřetelné na první pohled, 
protože údaje o hřišti, které nemá platnou Atesta-
ci k soutěžním utkáním, jsou vyznačeny červenou 
barvou.

Vlastní procedura Atestace hřišť s umělými fot-
balovými trávníky byla zahájena v listopadu 2002, 
kdy bylo postaveno první hřiště s umělým tráv-
níkem 3. generace ve Starém Městě ve Zlínském 
kraji. Samozřejmě, že v dalších letech následova-
ly další. Možno také připomenout, že v začátcích 
jsme tolerovali pro soutěžní utkání využití i UT 
s pískovým vsypem, ale to skončilo v roce 2006. 

Od začátku je nutno ozřejmit, že evidence i všechny 
předcházející schvalovací procesy se vždy týkaly 
pouze Atestovaných fotbalových hřišť s UT3G pro 
soutěžní utkání FAČR. 

V jednotlivých letech bylo tedy atestováno FAČR: 
2003 .....12 hřišť 
2004 .....13 hřišť 
2005 .....21 hřišť 
2006 .....25 hřišť
2007 .....25 hřišť
2008 .....24 hřišť
2009 .....34 hřišť
2010 .....11 hřišť
2011 .....20 hřišť
2012 .....12 hřišť
2013 .....16 hřišť
2014 .....21 hřišť 
2015 .....13 hřišť
2016 .....14 hřišť
2017 .......9 hřišť
Celkem tedy 270 hřišť

Rozvrstvení počtu Atestovaných hřišť ukazuje 
mapka podle jednotlivých krajů. Je tento počet pro 
Českou republiku již optimální? Můžeme jasně 
konstatovat, že ještě není! A to pochopitelně zvláš-
tě v některých aglomeracích, o čem se ve svém 
příspěvku zmiňuje i Verner Lička, prezident Unie 
českých fotbalových trenérů. 

Jak ukazuje rok 2017 a realizace v tomto roce, 
je třeba daleko více pracovat na regionální úrovni se 
zastupitelskými orgány měst a obcí, protože v ob-
lasti investic by měl být jednoznačně deklarován 
zájem o tato hřiště, vždyť na těchto hřištích sportují 
přece především jejich děti a jejich mládež! Že to 
jde, ukazuje právě letošní rok, když všechna hřiště 
byla postavena bez státní dotace právě z finančních 
prostředků měst a obcí.
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I proto, a nejen proto, že v Evropě jsou naše 
hřiště s umělými trávníky vysoce pozitivně hod-
nocena, tak velmi záleží na tom, aby byla dobře 
udržována a vytvořil se tak reálný předpoklad jejich 
dlouhodobého, bezporuchového provozu.

3.
Celý důležitý 3. bod Údržba umělých fotbalo-

vých trávníků 3. Generace přednesl člen Asoci-
ace Michal Vokáč v powerpointové úpravě vám 
ho bez obrázků přinášíme v nezkrácené podobě!

Hřiště s umělým trávníkem potřebuje být udržo-
vané na pravidelném základu za účelem zachování 
co nejlepších herních charakteristik. Body před-
stavené v této prezentaci obsahují nejdůležitější 
prvky údržby.
ß Společně s našimi partnery máme několikaleté 

zkušenosti s údržbou umělých trávníků. 
ß Údržba umělého trávníku vyžaduje úzkou spoluprá-

ci mezi majitelem a uživatelem hřiště a speciálně 
zaškolených techniků, a proto my doporučujeme:

ß Pravidelnou základní údržbu, která je prováděna 
klubem anebo správcem areálu.

ß Odbornou údržbu, která je prováděna specializo-
vanou firmou. V prvních dnech dochází k usazení 
hřiště a stabilizaci gumového vsypu. 

ß Může se stát, že po několika dnech používání 
nového hřiště bude potřeba doplnit vrchní vrst-
vu vsypu. Například po dvou až třech měsících 
bude potřeba doplnit granulát. Záleží na dohodě 
zhotovitele a uživatele na množství granulátu při 
zásypu hřiště.

Pravidelná údržba
Vegetace
ß Je možné, že zejména po stranách hřiště může 

růst plevel. Nejlepší výsledky dosáhneme ruč-
ním odstraněním těchto plevelů, musíme si však 
dát pozor, abychom vytrhli rostlinu i s kořenem 
a neporušili při tom spodní stavbu. Plevel se dá 
také odstranit použitím herbicidů nebo postřiků 
Randap, případně mechostop. 

ß Mech a plevel by měl být odstraňován alespoň 
dvakrát nebo třikrát do roka, aby jeho kumulace 
nepoškodila hřiště.  

Přírodní odpady
ß Na podzim listí a jehličí ze stromů a keřů, které 

mohou být v blízkosti hřiště s umělým trávníkem, 
mohou napadat na hřiště. Pokud nejsou včas od-
straněny tyto biologické nečistoty, mohou pronik-
nou do vsypu, čímž ovlivní vsakovací vlastnosti 
a zašpiní umělý trávník. Proto je důležité odstranit 
tyto odpady co nejdříve.

Odpad z kiosku
ß Obzvláštní péče musí být věnována takzvaným 

odpadům z kiosku. Sklo, plechovky, cigarety, 
dělobuchy, žvýkačky musí být odstraněny co nej-
dříve. 

ß Dostatek odpadních košů by měl být v okolí hřiš-
tě.

ß Rohožka u vstupu na hřiště je doporučena.

Kartáčování prováděné klubem
ß Abychom udrželi množství a rozložení vsypové-

ho materiálu v optimálním stavu, je doporučeno 
pravidelné kartáčování minimálně jednou týdně. 
Doporučeno je použití trojhranného kartáče. Po-
kud je používán traktor, tlak v pneumatikách se 
sníží o 0,75 atm. Tato práce by se měla provádět 
v suchých podmínkách a různými směry.

ß Pokud lajny nebo spoje se náhodou uvolní, musí 
být opraveny co nejdříve odbornou firmou.

ß Obzvláštní péče musí být věnovaná penaltám 
a brankovištím.

Speciální údržba 
odbornou firmou
ß Vyčištění umělého trávníku a povrchu granulátu. 

Nejprve vhodnou mechanizací vyčistíme povrch 
od listů, větévek a dalších nečistot. Doporučujeme 
užívat kontrarotující kartáče s odsávacím přídav-
ným příslušenstvím.

Dekomprese 
ß Po vyčištění hrací plochy celý zhutněný povrch 

hřiště uvolníme přídavným dekompresním vyba-
vením. Povrch je nyní měkčí a zhutněný gumygra-
nulát je sypký. Tímto docílíme změkčení hřiště. 
Pružnost hřiště se zlepší což ovlivní odskok míče 
a pohyb na hřišti. Potřebný čas je cca 2 hodiny dle 
velikosti hřiště. 

Kontrola vsypu 
ß Po dokončení dekomprese provedeme kontrolu 

výše vsypu tak, aby se určilo, jestli je třeba do-
plnění granulátu, které případně provedeme buď 
ruční násypkou nebo přídavnou násypkou k trak-
tůrku, před druhým čištěním granulátu.

ß Po dekompresi provedeme znova druhé vyčištění 
plochy z uvolněného granulátu.

ß Přerovnání hrací plochy rotačním kartáčem s od-
sáváním nečistot z uvolněného granulátu.

Rotační kartáče s odsáváním 
a sběrem nečistot
ß Hřiště čistíme rotačním kartáčem proto, abychom 

odstranili biologické a organické nečistoty. Bě-
hem tohoto procesu odpad jako drobné nečistoty 
z okolí, listí, jehličí se také odstraní z hřiště. Hru-
bý odpad zůstává ve sběrných koších a biologické 
nečistoty jsou odsáty. 

Diagonální kartáč s odsáváním
Překartáčování hřiště docílíme:
ß narovnání vlasu 
ß vyrovnání povrchu
ß dočištění hřiště

Výsledkem jsou vylepšené herní vlastnosti hřiš-
tě a lepší podmínky pro valivost a odskok míče. 
Potřebný čas 2 x 45 minut.

Speciální údržba hřiště silně 
znečištěných hřišť
ß Před zahájením pravidelné údržby na velmi zane-

seném hřišti a někdy i během podzimních měsíců 
pročistíme hřiště rotačním kartáčem, který vy-
metá nečistoty do stran. Pracovní výška kartáče 
je nastavena přesně nad povrch, aby vsyp zůstal 
v hřišti. Potřebný čas 2 hodiny.

Pojezdové stroje a vozidla
ß Žádná vozidla s úzkými koly by neměla vjet 

na hřiště. Mohou způsobit koleje a porušit spodní 
stavbu.
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ß Během údržby by vozidlo mělo zpomalit při ma-
névrování a otáčet se v kruzích ne menších než 
6m v průměru. 

ß Špatně provedená údržba zapříčiní zhoršení vsa-
kování, a pokud se tak stane je potřeba přizvat 
odborníky. 

Zimní údržba
Sníh
ß V případě intenzivního padání sněhu je čištění 

prováděno malou sněžnou frézou. 

Sněžný pluh
ß Během zimních měsíců musí být sníh odstraněn 

z hřiště v co největším množství. Pracovní výška 
pluhu musí být přesně nad vlasem. Hrana pluhu 
musí být pokryta gumou.

ß Po odklizení sněhu se dá provádět dekomprese 
a kartáčování. Pozor, pokud je granulát vlhký 
kartáčování a vysávání se nedá dělat. 

Odstraňování sněhu 
ß Doporučujeme hřiště na konci podzimu předsolit 

průmyslovou solí. Po rovnoměrném odklizení 

sněhu doporučujeme hrací plochu vždy pře-
kartáčovat a případně před dalším očekávaném 
sněžení, znovu předsolit. Z hlediska regulérnosti 
i bezpečnosti je nutno sníh odklidit až za výbě-
hové zóny.

Deník údržby
Deník je velmi důležitá metoda zaznamenávání 

údržby a používání hřiště. Deníky umožní pozoro-
vateli zaznamenávat termín, druh činnosti i délku 
doby průběžné údržby, zaškolení pracovníků, po-
užité strojní vybavení, atd., jakož i použití hřiště. 

Deník dle Prováděcího pokynu FAČR je veden 
v týdenních cyklech!
Poznámka: V ČR je vedení deníku povinné. 

Závěrečná opatření 
a doporučení
ß Údržba – její specifikace musí být vždy zavedena 

jako přímá součást dodavatelské smlouvy. 
ß Všechny firmy, které instalují UT3G, by měly mít 

vždy dohled minimum 5 let nad tímto hřištěm!
ß Musí se vždy odlišit údržba starších typů UT3G 

od způsobu údržby nových typů trávníků s pamě-
ťovým vláknem. 

ß Pro tato kritéria je třeba uplatňovat a zohlednit 
také počty osob/hodin, které jsou na hřišti ode-
hrány nebo odtrénovány. 

ß Vzdělávací semináře se budou v příštím období 
organizovat nejen pro údržbáře, groundsmany, ale 
také pro přímé zástupce provozovatelů či majitelů 
těchto hřišť. 

4.
Posledním, ale jedním z nejdůležitějších v čes-

kém bloku, byl prezident Unie českých fotba-
lových trenérů Verner Lička, který vystoupil 
na Téma: Cesta k úspěchu. 

V úvodu vzpomenul na první velmi důležitou 
generaci, tým, který se probojoval do finále Mis-
trovství 1996 v Anglii v kolébce fotbalu, kde před 

finálovým utkáním měli hráči tu čest, že jim všem, 
přímo na hrací ploše, podala ruku dosud panující 
anglická královna!

Kdo neskáče není Čech: Čech, Koler, Rosic-
ký, Poborský, Nedvěd, Galásek, Šmicer, Baroš, 
Berger, vítězové Ligy mistrů, vítězové něměcké 
Bundesligy, vítězové Italské serie A, Nizozemské 
Ligy, nelepší hráč Evropy a držitel Zlatého míče to 
všechno je nedávnou minulostí! 

Galerie skvělých trenérů: Václav Ježek, Jozef 
Vengloš, Dušan Uhrin, Karel Brückner, ale i sou-
časní: Jarda Hřebík, Jarda Šilhavý, Víťa Lavička, 
Josef Csaplár, Václav Jílek, Jindřich Trpišovský, 
Luboš Kozel, Bohumil Páník a další úspěšně for-
movali a formují český fotbal. 

Přesto: Džbán se rozbil, Česko dříve 3.–4. 
na žebříčku FIFA je na 42. místě! Ti co byli daleko 
za námi, nyní 7. Polsko a 22. Slovensko, jsou daleko 
před námi!

Trenére nauč mi hrát fotbal! Musí přijít nová 
vize a filozofie FAČR. V čem především? Ve vzdě-
lávání a výchově trenérů a samozřejmě i v podmín-
kách, například 2650 Orlíků v Polsku (hřiště UT 
40 m x 60 m) proti našim pouhým 90 minihřištím 
(20 m x 40 m)? V Ostravě s 360 000 obyvateli je 
pouze jedno hřiště s UT3G (ve Vítkovicích). 

Výchova originálnách hráčů (na příkladu Mi-
lana Baroše) možná roste nový, jmenuje se LU-
KÁŠ do roku 2012 Boskovice, do roku 2016 Brno, 
od roku 2017 Atalanta Bergamo. Vyrostl na uměl-
kách v Boskovicích i Brně, je mu 16 let a zlepšu-
je výrazně svoji výkonnost na umělce v Bergamu 
a umí toho velmi mnoho – ukázkové video to pro-
kazuje.

POMOŽTE NÁM!

V průběhu jednání generální manažer ESTO 
Nigel Fletcher a sekreářka Natasja Faelens předali 
Milanovi Vopičkovi a Jiřímu Křenkovi písemné 
poděkování za vzornou spolupráci a excelentní za-
jišťení kongresu ESTO v Praze.
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Verner Lička

Zleva: Jiří Křenek, MilanVopička, Natasja Faelens, Nigel Fletcher



Čtyřlístek ze STROMu na Dědině

Během praktických ukázek 
ve Sportovním areálu Dědi-
na, jež byly pořádány v rámci 

konference ESTO koncem listopadu 
v Praze, představili zástupci firmy 
STROM PRAHA hned dva stroje 
Wiedenmann. Další dva stroje po-
cházely od nizozemské značky GKB.

Stačí tažný závěs
Kompaktní a lehký, pouhých 

218 kg vážící stroj Wiedenmann 
Terra Clean 100, se dá zapřáhnout 
za traktor, čtyřkolku nebo jiný tažný 
prostředek s výkonem alespoň 12 kW 
(16 koní). Ke své práci totiž nepotře-

buje žádný vývodový hřídel ani hyd-
rauliku. Veškeré nečistoty vyčesává 
dvěma rotačními kartáči, poháněnými 
pojezdovými koly s průměrem 40 cm. 
A to nezávisle, levým a pravým ko-
lem zvlášť tak, aby sběrač dokonale 
vyčistil povrch i při jízdě obloukem 
nebo při otáčení.

Kartáče sebraný materiál násled-
ně předávají na velkoplošné kmitají-
cí síto. Na něm se oddělují granule, 
které sítem rovnou propadávají zpát-
ky na povrch. Zbytek, tedy vše, co 
na umělý trávník nepatří, se ukládá 
v zadním zásobníku s objemem 50 
litrů. 

Jemnost vyčesávání nastavíte cen-
trálně z jednoho místa páčkou ovláda-
jící pracovní výšku a přítlak kartáčů. 
Se záběrem 1,2 metru jde práce po-
měrně rychle od ruky, během hodiny 
dokážete vyčistit plochu o rozloze 
přibližně 7000 m2.

Kvalita čištění může být umocně-
na volitelnými bránami, předřazený-
mi před kartáči. Ty svými pružnými 
pery prohrábnou povrch trávníku, aby 
uvolnily vše, co do něj bylo předtím 
zadupáno. A rovnoměrnost rozpro-
stření prosetého granulátu lze zlepšit 
přídavným pasivním kartáčem, zavě-
šeným na za zádí stroje.

Profesionál 
Ještě pečlivější práci odvádí dru-

hý představený model Wiedenmann 
Terra Clean 160 C. Jde o stroj nesený 
v tříbodovém závěsu traktoru a po-
háněný vývodovým hřídelem s 540 
otáčkami za minutu. Jeho vyčesávací 
rotorové kartáče i kmitající síta pra-
cují podobně jako u výše popisované 
stovky. Jenže na rozdíl od ní je tento 
model vybaven třemi cyklónovými 
odlučovači prachu, které si dokážou 
poradit i s těmi nejjemnějšími čás-
tečkami o velikosti 10 mikrometrů. 
Těm nevadí, zda je sucho či vlhko, 
pracují vždy stejně účinně a na rozdíl 

 Na fotbalových stadionech Bundesligy se prohání spousta špičkových  
 fotbalistů. Ale ještě více strojů Wiedenmann, německé značky proslulé 
 kvalitou, výdrží a především pečlivě odváděnou prací. 
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Soupravy traktorů John Deere a strojů Wiedenmann jsou připraveny k praktickým ukázkám

Soupravy traktorů John Deere a strojů Wiedenmann jsou připraveny k praktickým ukázkám



od papírových nebo látkových filtrů 
se nezanáší.

Brány
Výkonnost profesionálního stro-

je Wiedenmann Terra Clean 160 C 
vychází ze záběru 160 cm a pracovní 
rychlosti 3 až 6 km/h. K ukládání se-
brané hmoty slouží dva padesátilit-
rové zásobníky. I on má předřazené 
prutové brány, ovšem ještě lepší je 
nejdřív hřiště prohrábnout prutovými 
branami Wiedenmann TERRA RAKE 
se čtyřmi řadami pružných per. Ty lze 
používat jak na přírodní, tak na umě-
lé trávníky, na nich se zadní sekce se 
dvěma řadami per přizvedne a pracuje 
jenom ta přední, jejíž prsty rozrušují 
umělý granulát.

Prsty jsou vyrobeny z pružné oceli 
a každý z nich je kolem nosné hřídele 
ovinut pěti spirálami, které jej odpru-
ží, aby se nezlomil. Výrobce na ně 
poskytuje čtyřletou záruku, která se 
nevztahuje pouze na to, když je ne-
pozorný řidič zahloubí a začne s nimi 
couvat.

Nosné hřídele prstů jsou uchyceny 
v robustním rámu, hloubka pročesá-
vání se nastavuje pomocí opěrných 
kol a jeho intenzita přesazením nad-
lehčovacích pružin. Už jen od pohle-
du jde o odolný spolehlivý stroj, jehož 
nastavování snad už ani jednodušší 
být nemůže. 

Prutové brány Wiedenmann se 
vyrábějí v neseném i závěsném pro-
vedení s šířkou záběru od 1,7 do 4,6 
metru. Čím rychleji se s branami jede, 
tím lépe pracují, rozkmitanější prsty 
povrch prohrabují účinněji.

Kartáče
Na rovnoměrné rozprostření gra-

nulátu prosetého strojem Wieden-
mann Terra Clean 160 C je dobré 
použít kartáče Wiedenmann TERRA 
GROOM, určené opět pro umělé i pří-
rodní povrchy. Vedle verze TERRA 
GROOM firma Wiedenmann vyrábí 
i provedení TERRA BRUSH a do-

dává k nim tři různé štětiny kartáčů 
– nejjemnější bílé, univerzální černé 
a nejagresivnější žluté. Kartáče jsou 
k dostání v nesené i závěsné verzi se 
záběrem od 1,87 do 4,05 m.

Na umělé i klasické
Třetím strojem, který ve Sportov-

ním areálu Dědina představili zástupci 
firmy STROM PRAHA, byl nakladač 
granulátu Infill Remover nizozemské 
značky GKB. Ten opět pomocí rotač-
ního kartáče vyčesává granulát, ne-
prosívá jej ovšem zpět, nýbrž odebírá 
příčným pásovým dopravníkem a šik-
mým výložníkem jej vynáší na vedle 
jedoucí vůz nebo plní do pytlů, aby 
mohl být vyměněn nebo vyčištěn 
a následně zapraven zpět. 

Infill Remover značky GKB se vy-
rábí ve dvou provedeních, na umělé 
a na klasické trávníky. Na nich slouží 
jako fréza, která odebere vrchních 
pět centimetrů poškozeného porostu. 
Pokud pak na hřiště hned navezete 
substrát a osejete jej, můžete na něm 

při ideálních podmínkách hrát už 
za šest týdnů.

Kromě nakladače granulátu si zá-
jemci na Dědině mohli prohlédnout 
také nesené kartáče značky GKB.

K technice značek Wiedenmann 
a GKB určené k údržbě umělých 

i klasických trávníků dodává firma 
STROM PRAHA spolehlivé a hos-
podárné traktory John Deere, takže 
na jednom místě pořídíte celou kvalit-
ní soupravu, která vám vydrží sloužit 
po dlouhá léta náročného provozu

redakce
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Žádný tříbodový závěs, žádný vývodový hřídel – stroji Wiedenmann Terra Clean 100 stačí tažný závěs traktoru nebo vozidla 
s výkonem alespoň 16 koní. John Deere 2036R, za kterým je právě zapřažen, jich má 36.

Modré a modro-oranžové stroje GKB Machines dorazily na Dědinu z Nizozemí

Větší stošedesátka vyrazila s odklopeným krytem, aby bylo dobře vidět, jak pracuje



Na přelomu roku při „silvestrovském rozjímání“ 
i novoročních předsevzetích mnozí z nás přemýšlí 
o budoucnosti a perspektivách nejen roku nadcházejícího

se slovy klasika Jiřího Suchého 
„Že kousek poezie nikoho nezabije“
si vám proto dovolujeme předložit veršovanou úvahu 
o budoucnosti fotbalu od místopředsedy UČFT Ládi Valáška

I na mezinárodním fotbalovém kongresu
hýčkáme trenérsko-manažerskou noblesu, 
však v rozmanitosti koncepcí a vizí, 

velké ambice a nemalé předsudky mizí, 
jako je tomu nejen ve fotbale, 
říkám kamarádům v hotelové hale, 
po moravsku hlasitě a nedbale.

Ani při častém a extrémním porušování 
fotbalových pravidel a mravů, 
velké, ani malé, peníze nesmrdí, 
i s manipulací fanouškovských davů, 
interpretace dat musí zůstat selektivní.

Špičková výkonnost týmu i jednotlivců 
zakrývá přirozenou rozdílnost procesů, 
fotbaloví experti a mediální pisálci 
dál po svém chrlí svoji subjektivní produkci.

S pomocí sportovní vědy a matematiky, 
mezery v oblasti sportovní etiky 
už i fotbalová božstva přehlížejí, 
když souvěrci si víru plnými doušky užívají, 
aby jejich nacvičené staré rituály 
v konkurenci pro další období obstály.

Kritické hlasy sílí, 
ale nemají potřebné vůdce, 
občas dobře míněné reformy 
mění pouze své formy, 
když nikdo nemá schopného vojevůdce.

Obchodní zájmy v kontextu konkurence 
zplodí všelijaké spojenecké aliance, 
tradiční rodinné a komerční klany, 
aby své nastrčené figurky a klauny 
vystrčili do popřední jako své spojence, 
i bez pomocí umělé inteligence.

Ptáte se, co s tím? 
Co slyšíme v kuloárech, 
když chodíme po stadionech? 
Odpovědět musím poctivě – nevím.

Lépe asi odpoví leda tak Pat a Mat, 
ti jediní snad pracují bez dogmat,  
ale ani oni nevědí, jaké důsledky 
budou mít fotbalové výsledky, 
když moderní technologické vybavení 
bude schopné rychlého čtení 
myšlenek hráčů a trenérů soupeře, 

pak už ten náš starý dobrý fotbal 
bude jenom v archívech na papíře, 
pokud ho někdo již nerecykloval.

Spory o budoucnost fotbalu 
akcelerují, ne u všech bez obalu, 
nejvíce křičí skeptičtí obavisté, 
když třeba i profesionální fotbalisté 
nemusí být v budoucnu jenom lidé, 
leč také naprogramovaní roboti dozajisté.

Inu, i ve fotbale se bude hledat řešení 
jak strategicky jít výš, dál a dál, 
aby normální člověk nestál jen opodál 
a fotbal dále přinášel vášeň opravdu originální.

Bude to strašně těžké, a moc složité, 
najít nějaké varianty menšího zla, 
pokud přirozená fotbalová kouzla 
zradí také konzervativní pesimisté.

Co je ale ve fotbale tím menším zlem 
však pořádně nevědí ani velcí optimisté, 
varují ve fotbalovém byznysu realisté,  
kteří se ještě živí hrou s kulatým nesmyslem.
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Pečujeme 
o kvalitu

Projekce

Výstavba

Údržba

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

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

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

Londýnská 329/25, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

mobil: 602 122 020
www.asociaceut3g.cz

IČ: 22690409

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

Profesní organizace:
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