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Asociace, jako Profesní organizace, 
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Špičkové fotbalové umělé trávníky 
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fotbalu v celé České republice, na 
kterém úzce spolupracujeme s FAČR. 
Na mezinárodním fóru je asociace 
přidružena a přímo spolupracuje 
s důležitým evropským sdružením ESTC 
(European Synthetic Turf Council) 
se sídlem v Bruselu.
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poslední letošní číslo našeho časopisu vychá-
zí znovu v nesnadném čase pandemie, která 
postihuje celou naši společnost, fotbal nevy-
jímaje.

Je však zřejmé, že fotbal se nevzdává. Mám 
na mysli neúnavnou snahu o to, aby alespoň 
nejvyšší soutěže mohly naplňovat nejen svou 
sportovní a společenskou úlohu, ale také být 
zase tou nejlepší lidovou zábavou. Svědčí 
o tom skutečnost, že v době, kdy se připravu-
je toto vydání (polovina listopadu), se znovu 
otevřely první a druhá liga, že reprezentační 
týmy pokračují ve svých termínových pro-
gramech a že je možné vidět fotbal alespoň 
v televizi a číst o něm v médiích. Je to důkaz 
urputné snahy fotbalu jako celku udělat vše 
pro to, a ještě něco navíc, aby splňoval přís-
né protiepidemické požadavky a mohl tak 
nabízet radost a potěšení všem, kteří ho mají 
rádi. To je velké plus pro fotbal a velké podě-
kování patří všem těm z fotbalu, kteří se o to 
zasloužili. V tomto ohledu zbývá tedy naděje, 
že k dalšímu přerušování soutěží již nedojde, 
že se v budoucnu připojí i další soutěže a že se 
fotbal jako celek znovu stane nedílnou sou-
částí našich dní.

Letošní poslední vydání našeho časopisu začí-
ná Prohlášením naší Unie k současné situaci 
v našem fotbale. Následují výsledky z ankety 
Trenér desetiletí, z akce naší Unie, která má 
dlouhodobou tradici, jak se dočtete ve vlast-
ním příspěvku. Poté obsah tohoto vydání 
pokračuje velkým dvojrozhovorem fotbalo-
vého experta Vernera Ličky a basketbalového 
experta Michala Ježdíka, na který navazují 
praktické zkušenosti trenérů profesionální-
ho fotbalu Radka Látala z Olomouce a Jiřího  
Žiláka, trenéra reprezentace do 20 let.

V Mládežnické sekci zakončujeme tímto čís-
lem velké téma trenérské praxe, a to nácvik 
a zdokonalování zakončení, téma, které vy-
cházelo celý rok na pokračování. Jsme rádi, 
že mezi vámi, soudě podle vašich reakcí, na-
cházelo velmi příznivý ohlas. Do této části 
jsme také zařadili dvě odborné studie zamě-
řené na zápasové hodnoty zatížení u hráčů do  
13 let a na podíl všestranné pohybové přípra-
vy v celkovém fotbalovém rozvoji přípravek 
a další žákovské kategorie. 

Na tuto sekci navazují ukázky z tréninkové 
praxe pro brankáře a ženský fotbal. Již tra-
dičně je redakční prostor vyhrazen zdravo-
vědě, psychologii, koučinku a zkušenostem 
ze zahraničí, tentokrát z virtuální konference  
Leaders v Londýně. 

V tomto čísle otevíráme novou rubriku, která 
bude sledovat nové informace z fotbalové 
technologie. Na úvod se seznámíme s přenos-
ným automatickým kamerovým systémem. 

A nezapomněli jsme ani na tradiční zprávy 
z AEFCA a na Náš tip.

Co poznamenat na závěr letošního roku: 
děkuji všem mým nejbližším redakčním spo-
lupracovníkům za celoroční práci pro náš 
časopis. Poděkování samozřejmě patří i všem 
dopisovatelům a také těm, kteří nám přispí-
vají svými názory k dalšímu rozvoji našeho 
časopisu, a také vedení UČFT za dlouhodobou 
podporu projektu Fotbal a trénink.

Co popřát všem trenérům na závěr letošního 
roku. Nabízím jeden ze závěrů ke koučinku 
z konference profesionálních trenérů anglic-
kého fotbalu v Londýně, na kterou jsem byl 
pozván, konanou ještě před pandemií: NE – 
monolog, ANO – dialog trenéra v komunikaci 
s hráči, NE – laboratorní koučink, ANO – per-
manentní interpretace herní praxe ve svém 
trenérském působení.

Požehnané Vánoce a hodně zdraví v novém 
roce!

Vážení přátelé,

Zdeněk
Sivek
předseda redakční rady
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Český fotbal se vypořádává s kauzou, ve které jsou 
ve hře zmanipulované zápasy, sázky a defraudace pe-
něz  Je to tvrdá rána, neboť ukazuje na kontaminova-
né prostředí nebezpečnými jedy  Fotbal je krásná hra, 
ale jen když se řídí zásadami fair play  Na hřišti i mimo 
něj  Nikdy se nesmí stát, aby z ní kdokoli dělal předem 
domluvené divadlo  To nebereme jako normální, ale 
jako zkažené!

Proto je životně nutné teď nestrkat hlavu před nema-
lým problémem do písku, nýbrž naopak vzít řešení 
problému jako výzvu k očištění prostředí a nastavení 
takových opatření, aby už v budoucnu nikdo nemohl 
fotbal zneužívat  
Pomoci můžeme všichni  Je to na každém z nás!

Unie českých fotbalových trenérů se o to coby profes-
ní organizace snaží od svého vzniku  Vytváření féro-
vého prostředí má zakotveno ve stanovách 

Citujme tři body z kapitoly Obsah a formy činnos-
ti:
Zachovávat principy fair play, dodržovat etický 
kodex UČFT.
Dodržovat stranickopolitickou, náboženskou 
a rasovou neutralitu. Prosazovat, aby všichni čle-
nové vždy vystupovali podle zásad práva a sluš-
nosti a také se vyvarovali jednání mezi členy proti 
jejich původu, náboženství, národnosti, politic-
kým nebo odborářským činnostem nebo proti je-
jich rase.
Hájit a prosazovat práva svých vlastních členů, 
a to jak při působení v rámci FAČR, tak vůči veřej-
nosti, tisku a dalším médiím v tuzemsku a v zahra-
ničí. 

Tohle je politika naší nepolitické stavovské orga-
nizace. Založená na hodnotách fair play, morálce 
a slušnosti, ale také na odvaze a nebojácnosti.

Strach u nás nemá místo  Strach je zbraň k manipula-
ci  Třeba i krásné hry se jménem fotbal  

Proto se UČFT snaží na všech seminářích, ve svém 
časopise Fotbal a trénink, na svém webu a prostřed-
nictvím dalších komunikačních kanálů vést trenéry 
k aktivitě, otevřené diskusi, touze po neustálém obje-
vování nových horizontů a jejich zapracování do kaž-
dodenní praxe  O morálce, slušnosti a férovosti už 
jsme mluvili 
Tohle je totiž normální svět, o který nám jde!

V normálním světě se nepodvádí.
V normálním světě se neohýbají pravidla, jak se to 
zrovna hodí.
V normálním světě není slušnost brána jako sla-
bost. 
V normálním světě zásahy pod pás nepřináší ra-
dost, ale trest.
V normálním světě se neoslavují výhry, postupy 
dosažené s nekalou pomocí.
V normálním světě jsou stěžejními pilíři vášeň, 
zápal, vzájemná důvěra, pracovitost, píle, vůle, 
odbornost, respektive know-how.

Pojďme tento normální svět nyní společně naplno 
vrátit do českého fotbalu zpět  Je to úkol nás všech  

Na nás trenérech je, abychom denně svým chová-
ním a prací šli příkladem  A také abychom pomáhali 
přesvědčovat všechny, kteří třeba ještě nevěří tomu, 
že se to vyplatí  Zároveň abychom upozorňovali 
na nové lídry, kteří se v okresech, v krajích a posléze 
i na celonárodní úrovni mohou stát garanty normál-
ního prostředí napříč celým fotbalem 

Tohle je nyní velká šance pro český fotbal i pro nás 
všechny, kteří tuhle nádhernou hru milujeme 
UČFT bude všemožně pomáhat tomu, abychom ji 
společně proměnili ve vítězný gól  

Řídící výbor Unie českých  
fotbalových trenérů
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ČESKÝCH  FOTBALOVÝCH  

TRENÉRŮ
Chceme návrat k normálnosti!
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Myšlenka vyhlásit anketu Trenér desetiletí vznikla na půdě 
UČFT, a to v návaznosti na anketu Trenér století ke 100  vý-
ročí fotbalu v České republice, v níž zvítězil první prezident 
UČFT a legendární trenér Václav Ježek  Ta byla vyhlášena 
v Praze v roce 2001 za účasti tehdejšího prezidenta Evropské 
unie trenérů Jozefa Vengloše i jejího generálního sekretáře 
Lothara Meurera, když na druhém místě se v anketě umís-
til Rudolf Vytlačil, vicemistr světa z Chile 1962, a na třetím  
Dušan Uhrin, další vicemistr Evropy z Anglie 1996  
První anketa Trenér desetiletí byla slavnostně vyhlášena pod 
záštitou primátora Olomouce v důstojném prostředí rytířského 
sálu Olomoucké radnice 6  září 2010  Jejím vítězem se s převa-
hou a podle očekávání stal trenér Karel Brückner  Jeho úspěšná 
práce v prvním desetiletí jasně dominovala, skvělé výkony re-
prezentace na ME 2004 v Portugalsku s umístěním na 3  místě 
i velké úspěchy v kategorii U21 v roce 2000 ve finále ME v Bra-
tislavě  Vítězství na ME ve Švýcarsku 2002 doplnil pak postup 
ČR A jak na Mistrovství světa v Německu 2006, tak i na ME 2008 
ve Švýcarsku a Rakousku  Na druhém místě se umístil Vítězslav 
Lavička a na třetí příčce potom František Komňacký  

Anketu Trenér desetiletí 2010-2020 vyhlásila UČFT elek-
tronicky News Letterem letos 23  září  Hlasování proběhlo 
elektronicky s uzávěrkou 30  10  2020 s tím, že řídící výbor 
UČFT nominoval do této ankety 5 trenérů: Michala Bílka,  
Vítězslava Lavičku, Jaroslava Šilhavého, Jindřicha  
Trpišovského a Pavla Vrbu  (Jejich nominace byla podrobně 
komentována ve Fotbal a trénink Speciál 2020 ) O konečném 
pořadí nominovaných trenérů rozhodují pouze hlasy trenérů 
UČFT měla připraveno slavnostní vyhlášení ankety na  
16  listopad 2020 v krásném prostředí pražského Art Restau-
rantu Mánes, které se z pochopitelných důvodů kvůli opatře-
ním spojených s pandemií covid-19 nemohlo uskutečnit  Ve-
dení UČFT však počítá s tím, že slavnostní veřejné vyhlášení 
výsledků ankety uspořádá po odeznění pandemie  
Jsme velmi rádi, že na tomto místě můžeme zveřejnit ohlasy 
alespoň dvou trenérů, kteří se umístili na pomyslných stup-
ních vítězů v naší anketě  (Třetí z trenérů, který obsadil „me-
dailové“ pozice, byl bohužel časově zaneprázdněný ) Rozší-
řené znění rozhovorů přineseme v nejbližším vydání našeho 
časopisu 

Trenér desetiletí 
2010–2020 
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Příspěvek připravili:  
Jiří Křenek a Pavel Hartman

1. Pavel Vrba (koeficient 2,1)
2. Jindřich Trpišovský (koeficient 2,6)
3. Vitězslav Lavička (koeficient 3,1)
4  Jaroslav Šilhavý (koeficient 3,2)
5  Michal Bílek (koeficient 4,0)

Umístění nominovaných trenérů  
v anketě Trenér desetiletí:

Na následující dvoustraně nabízíme  
krátké rozhovory s trenéry 

Pavlem Vrbou a Vítězslavem Lavičkou.

Rozšířená znění rozhovorů s oběma trenéry 
přineseme v nejbližším vydání  

našeho časopisu.

Foto: fotobanka FAČR – Jan Tauber

Druhé místo: Jindrich Trpišovský První místo: Pavel Vrba Třetí místo: Vítězslav Lavička
Foto: fotobanka FAČR – Jan Tauber Foto: Slask Wroclaw
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Co říkáte na prvenství v anketě? 
„Když vyhrajete podobnou anketu, samo-
zřejmě to potěší  Zároveň vidím spoustu 
skvělých trenérů, kteří jsou sice za mnou, ale 
úspěchy měli také  Takže je to ocenění mých 
úspěchů během posledních deseti let, ale 
i spousta jiných trenérů by si to zasloužila  
Jen třeba neměli takové štěstí na mužstvo 
nebo na výsledky  Těch lidí, kteří by si to za-
sloužili, je hodně “ 

Co vy osobně považujete z vaší poslední 
trenérské desetiletky za největší úspěch? 
„Jsou to určitě tři postupy s Plzní do zá-
kladní skupiny Champions League  To je 
věc, jež se tak často v Česku nestává  Teď 
se to třeba daří Slavii, která je momentál-
ně sportovně úspěšná  Pro mě je trojná-
sobná účast v Lize mistrů tím největším 
úspěchem  Ale samozřejmě řadím mezi 
úspěchy i postup s reprezentací na mis-
trovství Evropy ve Francii  I když výsle-
dek na samotném šampionátu pak nebyl  
takový, jak si představovali fanoušci  Ale 
postoupit na mistrovství Evropy z kvalifi-
kační skupiny jako první před Nizozem-
skem byl úspěch “ 

Jakou školou pro vás byla Liga mistrů? 
„Já pořád opakuji, že v podmínkách, kte-
ré jsou v Česku, je postup do Champions  
League něco mimořádného  Ať se to po-
daří Plzni, Spartě nebo Slavii  Je to něco 
výjimečného! Pro nás bylo odměnou, že 
jsme se ve skupině mohli potkat s evrop-
skými velikány, jakými jsou Barcelona, Real  
Madrid, Manchester City, Bayern Mnichov 
nebo AC Milán  Tím nechci urážet další 
mužstva, s nimiž jsme byli ve skupině “ 

A co jste se naučil v téhle škole? 
„Už když jen vidíte špičkové hráče naživo 
na hřišti, je to obrovská škola  Máte mož-
nost být v přímém kontaktu s vrcholným 
fotbalem, a to je k nezaplacení  Je to něco 
úplně jiného, než když se na to díváte v te-
levizi  Škola to byla pro nás všechny také 
v tom, že jsme zblízka viděli, jak fungují 
velkokluby “ 

Je to asi velký rozdíl oproti českým klu-
bům. 
„My si myslíme, že můžeme prohánět top 
kluby, ale rozdíl je prostě obrovský  Zažít to 
na vlastní oči je něco mimořádného “ 

V čem jsou nejvíc rozevřené nůžky mezi tu-
zemskými kluby a evropskými obry? 
„Nebavme se o rozdílech, protože jsou ne-
srovnatelné  To je stejné, jako byste srov-
návali Trabant a Porsche  Nechci říct, že my 
jsme Trabant, berte to jen jako přirovnání  
Je to holý fakt  Takže se bavme spíš o mož-
nostech  Jaké máme možnosti my a jaké 
Bayern Mnichov  Je jasné, že velkokluby 
mají jinou možnost nákupu hráčů, disponují 
jiným zázemím… Prostě podle mě to nelze 
srovnávat “  

Jeho trenérský účet za posledních deset let? S Viktorií Plzeň 
tři mistrovské tituly a tři postupy do základní části Ligy 
mistrů  S reprezentačním áčkem účast na závěrečném turnaji 
mistrovství Evropy 2016  Není divu, že vítěz ankety Trenér 
desetiletí, kterou uspořádala Unie českých fotbalových 
trenérů, se jmenuje Pavel Vrba  

Liga mistrů je 
návyková

Pavel Vrba, vítěz ankety

 Foto: Jan Tauber

A N K E TA  T R E N É R  D E S E T I L E T Í
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Co říkáte na třetí místo v anketě Trenér de-
setiletí? 
„Potěšilo mě to  Pavlu Vrbovi gratuluji k ví-
tězství, stejně tak Jindrovi Trpišovskému 
k druhému místu  Oba si ocenění zaslouží  
Všem, kteří mi v této anketě dali hlas, pak 
děkuji  Vnímám to jako ocenění mé trenér-
ské práce v průběhu posledních deseti let 
a v nich dosažených úspěchů, ať už doma 
v Česku, nebo v zahraničí “ 

Jaký máte recept na úspěch? 
„Neodvážím se nazývat to receptem  
Moc dobře totiž vím, jak tenká a ostrá 
hrana mezi trenérským úspěchem a ne-
úspěchem mnohdy bývá  Moje více než 
dvacetiletá trenérská zkušenost mě však 
utvrzuje v tom, že bez náročnosti k sobě 
i druhým cesta k úspěchu nevede  Stejně 
tak je důležité průběžně vytvářet prostře-
dí tzv  „správné chemie”  Myslím tím kon-
struktivní a správně fungující týmovou 
spolupráci uvnitř týmu  Hráčského, tre-
nérského i realizačního  Neméně důležité 
je i to, aby klubová synergie a komunika-
ce fungovala i směrem „nahoru” na trase 
hlavní trenér – sportovní ředitel – ředitel 
klubu – majitel  Možná bych ještě doplnil 
jednu důležitou zkušenost  Tou je upřím-
nost a pravdivost směrem ven z klubu  
Ke svým fanouškům i celé fotbalové ve-
řejnosti “ 

Čeho si nejvíce ceníte ze své poslední tre-
nérské desetiletky vy? 
„Ambicí každého trenéra je být se svým 
týmem úspěšný  I proto si upřímně cením 
všech úspěchů, které jsem se svými týmy, 
ať už v Česku, nebo v zahraničí za celou tu 
poslední dekádu zažil  Důležité je však pro 
mě i to, že mám možnost dělat to, co mám 
rád a co mě baví  Fotbal “ 

Na co z této desetiletky nezapomenete? 
„Je to pestrá mozaika vzpomínek  Těch po-
zitivních je určitě víc  Měl jsem možnost 

setkat se a pracovat s celou řadou zajíma-
vých lidí, poznal jsem různá místa na světě, 
která bych bez fotbalu zřejmě nenavštívil  
Bylo fajn být součástí týmu, jenž získal pro  
Sydney FC titul v Austrálii  Zážitkem pak 
byly i zápasy v asijské Champions League  
Stejně tak rád vzpomínám na mistrovský ti-
tul a vítězství v národním poháru i Superpo-
háru se Spartou  Svátkem pak byly zápasy 
a atmosféra v evropských pohárech  Velkým 
zážitkem pro mě byly i zápasy s reprezen-
tační U21, postup a účast na Euro  Zajíma-
vá je ale i moje současná práce v polské  
Wroclawi  Za minulou dekádu mi sice při-
bylo více šedivých vlasů a nějaké to kilo, tu 
největší změnu však vidím v tom, že každé 
moje trenérské angažmá mě nejen pracov-
ně, ale i lidsky obohatilo a přineslo i nové 
zkušenosti “ 

V této desetiletce slavil na střídačce se Spartou triple  Dobyl 
mistrovský titul v Austrálii  Probojoval se s reprezentační 
jednadvacítkou na evropský šampionát  A teď útočí v Polsku 
na evropské poháry  Vítězslavu Lavičkovi rozhodně bronz 
v anketě Trenér desetiletí UČFT sluší 

Vytvářím správnou 
chemii

Vítězslav Lavička, třetí místo

 Foto: Slask Wroclaw

A N K E TA  T R E N É R  D E S E T I L E T Í
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O sportovní přípravě hráčů existuje mno-
ho studií, ale jak se má trenér připravit 
na výkon? Jak se má dostat do formy?
Verner Lička: „S tímto tématem jsem se 
potkal pouze při mých studiích ve Fran-
cii  Mám o tom knížku  Gérard Houllier 
napsal, jak se má trenér chovat v den zá-
pasu  Letěl jsem také na mezinárodní se-
minář UEFA do Kodaně  Přímo tam jsem 
slyšel návod, co bych měl udělat, abych 
měl výkonnost “

Existují obecné principy? Každý trenér 
nebo manažer je přece jedinečná osob-
nost. 
Lička: „Každý musí začít u sebe, protože člo-
věk by měl sám sebe rozvíjet  Vyhodnotit 
si, kdo vůbec je, jaké má přednosti i nedo-
statky  A podle toho si pak můžu plánovat  
Třeba o sobě vím, že nemám problém vstát 
brzy ráno  Abych zvládl dnešní den, vstal 
jsem v šest hodin  Ale s přípravou na dnešní 
den jsem začal už včera “

Neponocoval jste?
Lička: „Nejen to  K večeři jsem si dal jen 
lehké jídlo, alkohol v žádném případě  
Poté, co jsem vstal, potřeboval jsem spor-
tovní aktivitou nastartovat tělo  Pak jsem 
věděl, co mám jíst, abych si to nepoka-
zil  Takže jsem si dal toust se šunkou, ale 
ne hemenex  Pracovní program jsem si 
uzpůsobil tak, abych byl silný  Vím totiž, 
že nejsem schopný pracovat večer, ani 
po obědě  Takže abych podal výkon, mu-
sím plánovat!“

val a oholil a o půl osmé byl připraven na zá-
věrečné zkoušky trenérů profi licence  A pro-
tože zkoušky byly do tří hodin, měl jsem 
připravené i jídlo  Také vím, co můžu pít  Že 
můžu vypít pouze tři kávy  Kdybych si dal víc, 
nebude to dobře  Tímhle způsobem se při-
pravuji na to, abych zvládal tři základní věci “

A sice? 
Lička: „Jde o tři stěžejní sloupy, u kterých 
nemám ani pořadí první, druhý, třetí  Pro-
tože pořadí důležitosti nejde určit, jsou 
propojené  Tady jsou heslovitě: komunikace 
a leadership  Expert, stratég  A když pak jdu 
s těmito sloupy na daný den, uplatňuji ještě 
procesy feedbacku “

Zpětně si vyhodnocujete své chování?
Lička: „Ano  Pokud mám problém, snažím 
se ho popsat a vyřešit  Je to jako trénink  
Třeba mám problém se zakládáním útoků 
pod tlakem  Tak ráno vstanu, vyhodnotím si 
problém a mám představu, jak ho řešit  Pak 
jdu na hřiště, tam si to vyzkouším  Ale po-
tom si ještě vše při videu vyhodnotím  Nebo 
dnes jsem byl na zkouškách  A tak se večer 
zeptám sám sebe, jaký jsem na těch zkouš-
kách byl? Jaký jsem podal výkon? Teď mi 
vyšlo, že jsem byl u jednoho z posluchačů 
možná žoviálnější, a tím jsem mu třeba ublí-
žil  Abych tu svoji chybu měl v hlavě a příště 
už ji nedělal  Michale, říkal jsi mi, že jsi jako 
manažer v basketbalovém Nymburce dělal 
tři roky chybu  Že jsi pořád někomu vysvět-
loval, co má dělat  A neptal jsi se ho, jak by 
to chtěl dělat on  Jak to řešíš teď?“
Michal Ježdík: „Než odpovím, udělám ještě 
malou vsuvku  Je nutné vidět, že sport se 
vyvíjí  Neměli bychom žehrat na to, jak to 
bylo, ale dívat se, jak to bude  Klíčem k tomu 

Autor: Pavel Hartman

Což děláte.
Lička: „Vím, co budu dělat do konce roku  
Měl jsem vždy plán na celý rok, pak měsíční 
a potom týdenní a denní  I dnešní den měl 
přesný rozpis  Šel jsem spát v půl deváté, 
abych vstal v pět  Pak jsem pracoval do sed-
mi na analýze Německa pro reprezentační 
A-tým  Poté jsem se trošku protáhl, osprcho-

Jak se má trenér, respektive manažer dostat do formy? Co 
potřebuje k dobré výkonnosti klub? O tématech, o kterých 
se v tuzemsku moc nemluví, si časopis Fotbal a trénink 
povídal se dvěma nadmíru povolanými muži  Oba trénovali 
v klubech i v reprezentaci, oba na vlastní kůži poznali roli 
manažerů a nyní se oba starají o rozvoj sportu na svazové 
úrovni  Verner Lička, prezident UČFT je garantem vzdělávání 
trenérů profesionálního fotbalu, Michal Ježdík působí ve funkci 
sportovního ředitele basketbalové asociace   

Potřebujeme vize 
a odvahu jít za nimi

Rozhovor s Vernerem Ličkou 
a Michalem Ježdíkem

 Foto: ÚČFTV. Lička, prezident UČFT
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je prostředí  To jsem poznal jako hráč, tre-
nér a teď i jako manažer  Prostředí musí mít 
nastavenou nějakou kulturu  Za honosným 
pojmem kultura se skrývají i pravidla hry  
A je jedno, jestli jsem hráč, trenér nebo 
funkcionář  Pokud chci být součástí týmu, 
hledám svoji motivaci  Já jsem zastánce tzv  
Maslowovy křivky hodnot (hierarchie lid-
ských potřeb – pozn  autora)  Že každý hráč 
je v podstatě sobec  A je to přirozené “

V jakém smyslu?
Ježdík: „Hráč myslí primárně na sebe 
a na svůj výkon  Aby uspokojil sám sebe 
a tím pádem za to třeba dostal peníze, 
koupil si televizi, auto, měl hezkou holku 
a podobně  Z toho vycházím při výběru lidí  
Přivedl jsem někoho do týmu, protože má 
nějaké silné stránky  A hledám jeho vnitřní 
motivaci  A teď se přiznám k chybě, na kte-
rou mě navedl Verner “

Prosím.
Ježdík: „V Nymburce jsme měli fenomenál-
ní skauting  Nemohli jsme totiž konkuro-
vat ekonomicky silnějším klubům, které si 
mohly ukázat na jakéhokoli hráče  Na české 
poměry jsme měli vysoký rozpočet, ale zda-
leka ne tak vysoký, abychom mohli finanč-
ně konkurovat jiným evropským týmům  
Museli jsme tedy dát na dobrý výběr hráčů 
s dobrou motivací  V praxi to znamená, že 
jsme každého hráče, kterého jsme chtě-
li přivést, skautovali od juniorského věku  
V podstatě jsme hovořili s každým jeho tre-
nérem  Opravdu s každým! Tento proces byl 
v kompetenci tří lidí, generálního manaže-
ra, sportovního ředitele a hlavního trenéra  
Museli jsme se shodnout a měli jsme osobní 
odpovědnost za získané informace  Samo-
zřejmě jsme vybírali z větší bubliny, protože 
jsme nemohli „trefit každého zajíce“, které-
ho jsme si vyhlédli  A tak jsme chtěli u kaž- 
dého vytipovaného hráče vědět, jaký je to 
člověk  Jsem přesvědčen, že dnešní doba už 
není primárně o tom, co hráč umí po fyzic-
ké a dovednostní stránce, protože současní 
hráči na profesionální úrovni jsou opravdu 
velmi dobří  Klíčové je, aby nový hráč zapadl 
do týmu a vyhovoval si s ostatními hráči “

Je to nyní těžší než v minulosti?
Ježdík: „Ano  Před třiceti lety si téměř sta-
čilo ukázat prstem na nejlepší hráče – nej-
lepšího obránce, nejlepšího útočníka a ono 
to stačilo  Ale teď je doba taková, že musíte 
vybírat hráče tak, aby si sedl s hráči, kteří už 
tam jsou  A také s těmi, kteří s ním přicháze-
jí  Proto je nutné se mnohem více zabývat 
charakterem těchto lidí a jejich vnitřními 
motivacemi “

Ty jsou nejspíš různé.
Ježdík: „Jeden hráč si chce vydělat pení-
ze  Druhý se chce dostat do lepšího klubu  
Třetí je veterán a touží konečně vyhrát titul, 
protože se mu to dosud nepovedlo  To jsou 
vnitřní motivace, které já potřebuji objevit  

Ale zároveň je potřebuji sloučit s týmovým 
cílem  A to je v podstatě to nejtěžší na tre-
nérské práci  Proto se mi moc líbí britský 
manažerský model vedení družstva  Mnoho 
trenérů je skvěle pragmaticky vybavených 
a udělají skvělý trénink na ploše  Ale toto je 
o vybírání lidí a dávání je dohromady  A chy-
ba, kterou jsme dělali, byla, že jsme se málo 
zajímali o vnitřní motivaci jednotlivých 
hráčů  Bavili jsme se s jejich trenéry o nich, 
bavili jsme se skauty  Měli jsme spoustu in-
formací, ale na začátku jsme neseděli s no-
vým hráčem jeden na jednoho, abychom se 
ho napřímo ptali: Proč k nám chceš? Jaká je 
tvoje největší motivace? Zpětně vím, že to 
byla fatální chyba, kterou jsme si uvědomili, 
a pak jsme tyto individuální pohovory pra-
videlně dělali  Nejprve jenom jeden člověk, 
pak víc lidí  A získané informace jsme dávali 
dohromady  Můžu říct upřímně, že jsem se 
dozvěděl zajímavé věci “

Dostal jste se pod povrch?
Ježdík: „Měl jsem určitou představu o da-
ném hráči i o tom, jak by měl mezi nás za-
padnout  Ale nebral jsem v potaz, že i on se 
vyvinul jako osobnost  A že třeba už není 
s manželkou, že je třeba na mizině a jeho 
vnitřní motivací je postavit se na nohy  No 
a jeho obživou není lopata, jeho lopatou 
je míč  Změna přístupu mi moc pomohla  

Potřebuji mluvit s lidmi velice intenzivně 
jeden na jednoho a poznat prostředí, ze 
kterého pocházejí  Tedy poznat jejich DNA  
Je něco jiného, když se bavím s hráčem, je-
hož rodiče jsou z vyšší či střední třídy, ane-
bo když se bavím s hráčem, který žil v ghet-
tu  Nedej bože, aby tam žily tři generace  
Největší motivací toho prvního, to byl tře-
ba Adam Hess, neskutečně dobrý střelec, 
bylo, prosadit se jako střelec v evropském 
týmu  A teď je na vás, abyste ho zapracova-
li do správné role v týmu  Zjednodušeně – 
v současné době vidím za důležité vytvořit 
prostředí a do něj skautovat a přivést ne-
jen hráče, ale i trenéry, manažery, kteří jsou 
s takovým prostředím ztotožněni  Tedy 
s vaší vizí a s cestou za touto vizí  Basket-
balová federace má jako jedna z prvních 
u nás vytvořenou pozici Big Data Analytik  
Budeme sdružovat všechny informace, ze 
zápasů, marketingu, televize apod , které 
shromáždíme do jednoho místa, a na zá-
kladě zadaných požadavků se budou vy-
tvářet různé algoritmy  Plánujeme do těch-
to algoritmů přidat i pocity hráčů a hráček, 
jak se cítili po takovém a takovém zatížení  
Na základě těchto velkých čísel a za delší 
období nám třeba vyjde, a teď to berte je-
nom pro ilustraci, protože si vymýšlím, že 
v září máme nejvíc nemocných hráčů  Ale 
protože to budeme vědět, můžeme spustit 

 Foto: Herbert SlavíkM. Ježdík, sportovní ředitel CZ Basketball



Verner Lička

Věk: 66

Vzdělání: nejvyšší trenérská licence – 
studia ve Francii

Současné povolání: garant vzdělávání 
trenérů profesionálního fotbalu UČFT, 
prezident UČFT

Hráčská kariéra: Hlučín (1965-72), 
Opava (1972-75), Dukla Tachov  
(1973-75), Baník Ostrava (1976-86), 
Grenoble (1986-87), Berchem Sport 
(1987-89), Ekeren (1989), Calais  
(1989-91), Grande-Synthe (1991-92)

Reprezentace: 9 zápasů/1 gól

Hráčské úspěchy: zlato z olympiády 
(1980), bronz z ME (1980), 3x mistr ČR, 
2x nejlepší střelec československé ligy, 
člen Klubu ligových kanonýrů

Trenérská kariéra: Baník Ostrava 
(1993-95 a 1997-2000), ČR A (asistent, 
1993-98), Zlín (95-96), Qatar SC  
(2000-01), Polonia Varšava (2001-02), 
ČR U21 (2001-03), Górnik Zabrze (2004), 
Wisla Krakow (2005),  
Grodzisk (2005-06), Radom (2016-17)

Trenérské úspěchy: vicemistr Evropy 
(1996), mistr Polska (2005) 

Funkcionářská kariéra: generální ma-
nažer Baníku Ostrava, prezident UČFT, 
lektor ČOV

12    FOTBAL A TRÉNINK 4/2020  

I N T E R V I E W

prevenci už od května  Abychom tím elimi-
novali, že klíčoví hráči budou v září mimo 
trénink a pak i mimo zápasovou praxi  Když 
to shrnu, za klíčové považuji prostředí, kul-
turu, vize a cestu za touto vizí  A to chci sdí-
let  Mojí snahou je lidi namotivovat tak, že 
chtějí být součástí tohoto procesu  A když 
se mi to podaří, mám vyhráno  Já jsem sice 
lídr týmu, jsem člověk, který ví o hodně 
věcech, ale má v týmu absolutní specia-
listy, kteří jdou do hloubky v jednotlivých 
činnostech  Jsou nejlepšími kondičními 
trenéry, nejlepšími nutričními specialisty 
atd  Protože já už nemám kapacitu, abych 
obsáhl všechno  Tak se to dělalo dřív – je-
den Lička nebo Ježdík, který dělal úplně 
všechno  To je mrtvá cesta  Tyto týmy mož-
ná třeba i něco vyhrají, ale nebudou úspěš-
né dlouhodobě “

Pane Ličko, souhlasíte?
Lička: „Prostředí je obrovsky důležité  Zá-
roveň já potřebuji vášeň, energii, emoce  
A vím, že abych příležitost, kterou dostá-
vám, zvládl, musím být právě v mentální 
a fyzické kondici  Proto jsem se před pár 
lety rozhodl, že už nechci trénovat v Česku, 
a možná i v Polsku, klub  Nevím, co by mě 
k tomu přinutilo  Ne že by vyhasla vášeň, 
ale pro funkci trenéra klubu už nemám 
dostatek fyzické kondice, která strašně 
ovlivňuje i kondici mentální  Mně se jedno-
duše prodloužila regenerační doba  Kdyby 
byl trénink obden a zápas co čtrnáct dní, 
připravil bych se na to  Ale v zápasovém 
režimu středa-neděle, bych to fyzicky už 
nedával “

Zkrátka jste vyhodnotil svoje aktuální 
možnosti.
Lička: „Teď jsem analytikem národního 
týmu, jsem odpovědný za výchovu trenérů 
a lektorem trenérů dospělého profesionál-
ního fotbalu a mám tam všechno – emoce, 
vášeň a předpoklady pro mentální i fyzický 
výkon  Ale samozřejmě musím toho pro vý-
kon hodně udělat každý den  Nedovolím si 
jít před pracovním dnem pozdě spát nebo 
se nepřipravit  Těší mě, že končíme den 
v osmnáct hodin a já mám větší tah a jiskru 
než mladší kluci  Čím mám větší překážky, 
tím jsem silnější  Když jsem byl mladší, straš-
ně špatně jsem snášel úspěch “

Proč?
Lička: „Vyhovuje mi být v nekomfortní 
zóně  Pro mě je to komfortní  Když jsem 
dlouho v komfortní zóně, nesvědčí mi to  
Nejsem schopný podat dobrý výkon a ani 
mě to nebaví  Já si neumím odpočinout  
Neumím víkend nepracovat  Mám to pořád 
stejně v hlavě  A také nejsem nikdy spokoje-
ný  Říkal jsem si, že až udělám vysokou ško-
lu, pořádně to oslavím  Na olympiádě v Mo-
skvě jsem si vzal pod dres a tepláky foťák, 
abych si vyfotil 100 tisíc diváků a jak nám 
předávají zlaté medaile  Čekal jsem, kdy to 
štěstí přijde, ale nic  Udělal jsem státnice 
a po hodině jsem šel z oslavy domů, protože 
mě to tam nebavilo  Říkal jsem si, jestli nej-
sem nemocný, ale pak jsem pochopil, že to 
je právě ten stimul “

Pane Ježdíku, jak to máte vy?
Ježdík: „Mým úkolem je vytvořit prostředí, 
které má standardy nastavené velmi vyso-
ko  Ale nositelem standardů musí být lídr  
Musím být autentický  Standardy se skrý-
vají za kulturou  A v rámci kultury považuji 
za jednu z nejdůležitějších věcí vytvoření 
prostředí důvěry  Aby si lidé v mém týmu 
byli ochotni říct i věci, které druhý nerad sly-
ší  Vítám jiné pohledy na diskutované téma 
a jejich sdílení  A to je podle mě ta největší 
hodnota, která v jakýchkoli týmech je  Že 
jsou různé pohledy na věc “

Co je přínosem?
Ježdík: „Když pak uděláte jakékoli rozhod-
nutí, víte, že jste se na problém či téma dí-
vali z různých pohledů  Eliminujeme tím tu-
nelové vidění  Díky různorodosti pohledu 
berete v potaz různé dopady daného roz-
hodnutí  Další důležitou věcí je schopnost 
inspirovat lidi kolem sebe  To znamená, že 
se snažím být stále o krok vpřed  A to mě 
třeba motivuje nejvíc  Proto jsem v den-
nodenním kontaktu se zahraničím a při-
cházím s novými nápady, že si lidé občas 
klepou na hlavu  Mým cílem je, aby i lidé 
v mém týmu měli odvahu přicházet s no-
vými impulzy  Jsem přesvědčen, že odvaha 
je základním prvkem pokroku  A zároveň 
jim říkám, že můžeme chybovat  Momen-
tální chyba pro mě není vůbec důležitá  To 
říkám naprosto upřímně  Protože vždy pri-

 Foto: UČFT V. Lička na konferenci UČFT



Michal Ježdík

Věk: 57

Vzdělání: Fakulta tělesné výchovy 
a sportu UK Praha

Současné povolání: vedoucí sportovně 
metodického úseku České basketbalové 
federace, člen Výkonného výboru ČOV

Hráčská kariéra: Sparta Praha, RH 
Pardubice

Reprezentace: 1984-94/168 zápasů

Hráčské úspěchy: 6  místo na ME 
(1991), 4x vicemistr republiky (se Spar-
tou), 7  nejlepší střelec historie českého 
basketbalu

Trenérská kariéra: reprezentace české 
U20 (1997-2000), A-tým ČR (2001-05 
a 2008-09), Sparta Praha (1997-2003), 
Nymburk (2003-06), člen trenérského 
týmu Detroit Pistons v letních ligách 
(2005), Prostějov (2006-07)

Trenérské úspěchy: čtvrtfinále FIBA 
EuroCup (2006), 3x mistr ČR (vše s Nym-
burkem)

Funkcionářská kariéra: sportovní ředi-
tel ČEZ Basketball Nymburk a projektu 
Future Stars, lektor kurzů Olympijské 
solidarity, stáže ve Španělsku, USA, 
Japonsku a Velké Británii
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márně sleduji střednědobý a dlouhodobý 
horizont  A tak dávám lidem ze svého týmu 
prostor, aby chybovali  Když řeknou: ‚Tohle 
fakt nevyšlo ‘ Odpovím: ‚Ok, nic se neděje ‘ 
Hledáme nové řešení “

To jsou rysy prostředí vzájemné důvěry, 
ne?
Ježdík: „Důvěryhodné prostředí umožňuje 
lidem být odvážní a přicházet s novinkami  
Když někdo z týmu přijde s novým nápa-
dem, nejprve si ho vyslechnu, nikdy ho pře-
dem nezavrhnu  To je moje zásada  Vždyť 
předem nevím, co se z toho může vyklubat  
Nechci nikomu brát jeho energii, jelikož 
vím, že něco studoval a že o tom přemýšlel, 
než ke mně přišel  Nikdo nechce primárně 
neuspět “

Jde také o správnou komunikaci.
Ježdík: „Jakýkoli lídr musí být dobrým 
a důvěryhodným komunikátorem  A důvě-
ryhodný komunikátor je ten, který příběh 
opravdu žije  Nemusí mít téměř papíry 
s poznámkami, protože on vám vypráví, 
co prožil  I s fackami, které dostal  A pak je 
tu ještě něco, co dříve nebývalo běžné, ale 
jsem přesvědčen, že to musíme do našeho 
sportovního prostředí implementovat “

Povídejte.
Ježdík: „Je to umění lidem naslouchat  Tre-
nér má hráčům naslouchat  Má chtít znát 
jejich pocity a vidění hry  Já jako manažer 
musím naslouchat trenérům, kondičním 
trenérům a všem dalším spolupracovníkům 
v realizačním týmu  Snažím se vytvářet pro-
středí důvěry, aby cítili, že respektuji jejich 
odbornost, zkušenosti a vědomosti  Ale my 
Středoevropané to nemáme zažité “

Z jakého důvodu?
Ježdík: „Máme v sobě zakořeněný příka-
zový styl  Začíná to v rodině, pokračuje 
ve škole a často na to navazuje i sportovní 

prostředí  Stále posloucháme nějakou auto-
ritu  Autorita a nastavené hranice jsou ne-
zbytné, ale pak jsou věci, o kterých je dobré 
diskutovat  Což je přínosné pro obě strany  
Minimálně se o tom druhém něco dozvím  
Dejme lidem důvěru  Začněme tím, že jim 
budeme naslouchat  Včetně dětí  Měli by-
chom znát jejich pocity a názory  Já mám 
tři základní pilíře, kterých se držím a které 
jsou pak rozpracovány dál  Je to charak-
ter, vášeň a znalosti  A teď vám řeknu, jak 
jsem to měl dřív  Číslo jedna byly znalosti  
Pak vášeň a charakter  Teď to mám opačně  
Charakter, vášeň a znalosti  Když lidé nemají 
znalosti na úrovni, jakou si představujeme, 
máme takový systém, který je dovzdělá  Po-
kud nemají první dva předpoklady, vím, že 
přijde průšvih  Přijde zítra, za týden, za rok, 
ale prostě přijde “
Lička: „Je rozhodující cíl mít a mít ho co nej-
větší  Ale musím se smířit s tím, že na ten cíl 
nikdy nedosáhnu  Protože cíl nás všech nám 
utíká  Cíl je proto pro mě podstoupit cestu 
k němu  Objevujete pořád svůj potenciál  
Jde o metodu dosahování postupných cílů  
Ale cíl se vzdaluje  Vývoj je rychlejší než náš 
potenciál se zlepšovat  Pojďme si proto kaž- 
dý z nás říct, jaký plán mám pro dnešek, 
a pak si večer udělat zpětnou vazbu, jak 
jsme ho splnili  V životě mě doprovázejí dvě 
věci a v nich je skrytý celý můj úspěch nebo 
neúspěch  Zaprvé: být v souladu s tím, co si 
myslím, říkám a dělám  Zadruhé: abych byl 
silný  Abych se nezabýval tím, co nemůžu 
změnit a ovlivnit  Ale naopak věnoval se 
tomu, co můžu změnit  Odvahu a sebedů-
věru můžete mít jedině tehdy, když jste silní 
a umíte komunikovat  A zatřetí: Je třeba mít 
štěstí, abych rozpoznal A od B “
Ježdík: „Program mám vnitřně nastavený 
podobně, nejvíc mě baví cesta  Cíl je moti-
vace, ale cesta k němu mi dává energii  Tak-
že stále hledám nové mety  Tím se dostávám 
k tomu, co mě v současné době pracovně 
nejvíc motivuje  Interdisciplinární tým “

Co tím myslíte?
Ježdík: „Je mnoho odborností, které by se 
samy o sobě dostaly na vrchol, ale když je 
spojíme, můžeme dosáhnout více a za krat-
ší dobu  U nás to běžné není, je to těžší na ří-
zení, a ještě těžší na výběr lidí  Ale věřím, 
že to dokážeme  Zajímá mě nejvíc středně-
dobý a dlouhodobý horizont  A specialisty 
motivuji na krátkodobý horizont  Jedna věc 
mi v českém sportu chybí a je to i důvod, 
proč se snažím být každý den na e-mailu, 
telefonu, konferenci se zahraničními lídry  
Lídrů u nás máme málo, a někdy se jich ješ-
tě uvnitř sportovního prostředí často zbavu-
jeme  Neumíme udržet lidi se zkušenostmi 
ve spojení s prostředím, ze kterého vzešli “

V čem to je? 
Ježdík: „V nastavení prostředí  Lidí, které 
vychováme, vzděláme a dáme jim důležité 
pozice, bychom se neměli zbavovat  Naopak 
z nich potřebujeme v dobrém slova smyslu 
„vytěžit“, co jsme do nich vložili  Stávají se 
jakýmisi mentory a jsou přirozenými auto-
ritami pro nastupující generaci  Jsem pře-
svědčen, že máme dobré hráče  Také vím, že 
sportovní prostředí dalo obrovskou energii 
do vzdělávání trenérů  Jsme na dobré cestě  
Ale zaostáváme v organizačních strukturách 
klubů a zastřešujících organizací  Mnohým 
managementům chybí vize  A když nemáte 

 Foto: ČOVM. Ježdík přednáší pro fotbalové trenéry
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vizi, nemáte cestu a nemáte nástroje, jak lidi 
motivovat  My v Česku velmi často žijeme 
z roku na rok, což není vždy dobré  Pak se 
divíme, že nás předběhnou Bruggy, Eindho-
ven… Protože oni mají, na rozdíl od nás, jas-
nou vizi, klubovou kulturu a pojmenovanou 
cestu, čeho chtějí dosáhnout “

Máte vysvětlení, proč to stále nechápeme? 
Vždyť jsou otevřené hranice a inspirace je 
všude kolem dost.
Lička: „Protože český člověk nechce být od-
lišný a nemá odvahu být odlišný  Odlišnost 
neznamená, že schválně dělám něco jiného  
Odlišnost je spojená s odvahou  Že něčemu 
věřím a chci to implementovat v Česku  Já 
jsem byl odlišný pořád, v rodině, v Hlučíně, 
v Baníku Ostrava, všude  Nebral jsem ma-
nažerům telefony, protože mi pořád vnu-
covali hráče  Ale pak jsem zjistil, že to není 
černobílé  Uvedu příklad  Byl jsem v Turecku 
na soustředění s Wislou Krakow a poslední 
den za mnou přišel současný trenér národ-
ního týmu Polska Jerzy Brzeczek  Začal mi 
„vnucovat“ svého synovce  Jméno? Jakub 
Blaszczykovski  Neúspěšný hráč, který byl 
na šesti testech, včetně Austrie Vídeň  Ve 21 
letech hrál pátou polskou ligu  Já mu na-
slouchal a říkám, tak ať přijde  Jakub přišel 
a já jsem za půl hodiny věděl, že ho chci  
Do tří týdnů byl v základu Wisly Krakow, 
polského mistra, pak se stal hvězdou Bo-
russie Dortmund  A víte, v čem byl největší 
problém? Čím víc jsem ho chtěl, tím víc mi 
ho majitel nechtěl koupit  Říkal, že kupuje 
hráče za 800 tisíc euro a ne za 30 tisíc zlo-
tých  O rok později ho prodal do Německa 
za 4 nebo 5 milionů eur  Kdyby se to událo 
dva tři roky zpátky, nechtěl bych nějakého 
Blaszczykovskiho, kterého mi někdo před-
hazuje, ze zásady vidět  Právě na tomhle 
příkladu je zřejmé, že musíte zkusit utlumit 
svoji ješitnost a vyvíjet se “

Dobrá, ale proč v tuzemských klubech 
schází vize?
Ježdík: „Jedním z hlavních důvodů je, že 
sport ve střední Evropě, nejen u nás, není 
vnímaný jako průmysl  Je vnímaný jako 
něco pro zábavu  Připadá mi, že takhle 

k tomu přistupuje mnoho funkcionářů 
a majitelů profesionálních klubů, politiků  
Protože kdyby vnímali elitní, profesionální 
sport jako průmysl, pochopili by jako prv-
ní, že největší energii musí dát stanovení 
vize  Jakmile pojmenujeme vizi, snáze se 
popíše cesta  Její součástí jsou krátkodobé, 
střednědobé a dlouhodobé cíle  Jakmile má 
organizace vizi, její součástí je samozřejmě 
sportovní stránka  To je jedna část vize, ve-
dle dalších vizí – byznysové, marketingové, 
komunikace a podobně  Zároveň bychom 
si měli uvědomit a přijmout, že Česko, včet-
ně nejvyšších soutěží, je z pohledu elitního 
sportu rozvojovou zemí  Že každá liga je 
rozvojová a jejím cílem je vychovat našeho 
hráče kvalitní prací, to zdůrazňuji, do lepší 
ligy  Když se nám to bude dařit, vytvoří se 
ekonomický i sportovní potenciál  Proto-
že hráče, kteří budou odcházet za nemalé 
peníze za lepším, budou nahrazovat mladí 
hráči  A neříkejme, že je nemáme  Máme je, 
ve všech sportech  Zároveň vznikne obrov- 
ská motivace pro ty nejmenší  Protože uvi-
dí, že je reálné dostat se od nás do nejlep-
ších světových klubů  Ale pokud si bude-
me nadále hrát na něco, co nejsme, tak to 
zakonzervujeme  A ještě něco – neumíme 
a nenaučili jsme se pracovat s odborníky 
a respektovat je  Často mám pocit, že když 
se objeví člověk, který o něčem ví více než 
ostatní, dá se mu nálepka, že je arogant-
ní  Není to většinou arogance, jedná se 
o sebevědomí podložené zkušenostmi, 
vědomostmi a dovednostmi  Až tohle pře-
konáme, hrozně si pomůžeme  Zatím je to 
tak, jako to bylo dřív  Když někdo vyčníval, 
dali mu „basebalovou pálkou po hlavě“, aby 
ho vrátili do davu  Ale my bychom naopak 
těch, kteří vyčnívají, potřebovali co nejvíce  
Tím bychom si velmi pomohli  Cítím to tak, 
že každý člověk by měl mít vnitřní závazek 
dát ve prospěch to nejlepší, co v něm je  
Přál bych si, aby tímto způsobem pracovali 
všichni čeští trenéři a také ti zahraniční, kteří 
budou přicházet ve větším počtu  Jsme pro 
ně velmi zajímavé prostředí  Z hlediska bez-
pečnosti, polohy, kultury a počtu mladých 
talentovaných hráčů  Musíme se jen začít 
dívat na mladé hráče nikoliv jako na tým, ale 

jako na originály  Naší ambicí by mělo být 
posunout každého mladého hráče na jeho 
individuální maximum  Můj potenciál je 
jiný než Vernera, ale naší snahou by mělo 
být dostat každého na jeho individuální 
maximum  Pokud se nám to podaří, máme 
vyhráno “
Lička: „Všichni vyčnívající trenéři mají spo-
lečný znak – jsou osobnosti  Mají odvahu 
a vlastní názor a jdou si za nimi  Slabší okolí 
se jich bojí  Ale oni mezi sebou se naopak 
vyhledávají  Já jsem měl v klubech jednu 
zásadu  Mít jednoho šéfa nad sebou a ko-
lem sebe tým, který si personálně obsazuji 
já  Proto mě některé kluby nevzaly  Protože 
jsem řekl: Ano, ale jedině s mým týmem  Pro 
mě je spolupracovník partner  Já nechci asis- 
tenty  A partnerem může být jedině silná 
osobnost “
Ježdík: „Silné osobnosti se vždy obklopují 
těmi nejlepšími  To je velká změna oproti 
minulosti  Dřív se brali asistenti, aby kryli 
hlavnímu trenérovi záda  To je přežité  Ještě 
bych něco málo doplnil k otázce, proč u nás 
kluby postrádají vize “

Prosím.
Ježdík: „Jsou dva základní modely fungování 
sportovních organizací  A teď neříkám, který 
z nich je lepší  První je ten, že jako majitel or-
ganizace najmete ředitele a zároveň najme-
te trenéra, který určí strategii  Pak je druhý 
model, že vy jako majitelé vytvoříte strategii 
– sportovní, byznysovou, marketingovou – 
a do této strategie a vize najímáte experty  
Včetně hlavního trenéra  Pokud budu mít 
v basketbale vizi, že chci hrát spektakulární 
basketbal, v němž bude padat hodně bodů, 
hodně trojek, musím k tomu mít atleticky 
dobré hráče a trenéra, kteří to respektují  Tak-
že hledám trenéra, jenž má tuto vizi v DNA  
Ve fotbale je takovým příkladem Arsenal  
Jeho cílem za manažera Arséna Wengera 
bylo vychovávat hráče pro ještě lepší kluby  
My jsme to u nás hodnotili stylem: Je tam 
dvacet let a nic nevyhrál  Ale Arsenal byl jed-
nou z mála fotbalových organizací v černých 
číslech  V době, kdy Premier League ještě ne-
fungovala díky prodeji televizních práv tak, 
že jsou všichni v černých číslech  Mně osob-
ně je bližší ten druhý model  Nebezpečí prv-
ního modelu tkví v tom, že trenér neuspěje 
z pohledu momentálních výsledků, klub ho 
vyhodí, což se často stane, vezme jiného tre-
néra, ale ten se bohužel často zachová tak, 
že na první tiskovce řekne všechno špatné 
o svém předchůdci  To je minimálně nefér  
A co následuje? Úplně změní koncept hry, 
tím pádem bude chtít vyměnit i velký počet 
hráčů  Takže první model je až na výjimky pa-
radoxně mnohem dražší, protože měníte vel-
ký počet hráčů a trenérů  V druhém modelu 
máte jasně danou strukturu a do ní vybíráte 
lidi  A když vyberete špatně, je to chyba skau-
tingu, nikoliv konceptu  A jsme zase v začaro-
vaném českém kruhu  Pokud bychom si uvě-
domili, jako například Belgičané ve fotbale či 
Australané v basketbale, že jsme „rozvojovou 

 Foto: ČOV Zleva: Z. Haník, M. Ježdík a I. Lendl na konferenci Mosty
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Střednědobá údržba zahrnuje provzdušnění hřiště s přídavným zařízením na uvolnění granulátu, jeho čištění a to společně s trávníkem 
pomocí přídavného rotačního kartáče. Součástí je také překartáčování hrací plochy příčným kartáčem s odsáváním nečistot. 

Jako první jsme začali s poskytováním těchto služeb již v roce 2005. Provádíme dosyp granulátu, ale i odebírání vsypových materiálů.
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soutěží“, víme, jaké hráče máme vychovat, 
protože to není složité vymyslet  Západní 
svět jde velmi často metodou – dělejme to 
jednoduše  Když je něco složité, neznamená 
to automaticky, že to je dobré  V tom se také 
odlišujeme “
Lička: „Ještě je tu třetí varianta  Když maji-
tel nemá vizi, najde si člověka, který mu ji 
vytvoří  Ale nemůže být v českých podmín-
kách, minimálně zpočátku, trenérem áčka  
Protože nejdřív musí vybudovat systém 
s ohledem na vizi  A když systém máte, 
potom už může fungovat třeba jako Alex 
Ferguson v Manchesteru United  Coby ma-
nažer-kouč “
Ježdík: „Přidám jeden slogan, který mám 
na základě zkušeností vrytý pod kůží  Nej-
lepší týmy a sportovní organizace investují 
hodně času, finančních prostředků a lid-
ských zdrojů do přesného a jasného stano-
vení svých dlouhodobých cílů  Třeba ještě 
dříve, než klub vznikl “

Měl byste po ruce příklad?
Ježdík: „V Charlotte v Severní Karolíně vzni-
ká fotbalový klub pro MLS  Klub se zapojí 
do soutěže až od sezony 20021/22, ale už 
letos v únoru měl prodaných 21 tisíc perma-
nentek  Měl najatých 80 % lidí ve sportov-

ním úseku  Tomu říkám systematická práce! 
Včetně stanoveného záměru, že budou vy-
chovávat hráče do evropských klubů  Proto 
poslali kondičního trenéra, dovednostního 
trenéra, trenéry na jednotlivé pozice a hlav-
ního trenéra na stáže do Premier League, 
aby získali a přinesli zpět exkluzivní infor-
mace a know-how  A odkud budou brát hrá-
če? Z univerzit, z jižní Ameriky a z hispánské 
populace Spojených států, tedy z té chudší 
části  Vybudovali moderní tréninkové cent-
rum, které je kvůli lepším klimatickým pod-
mínkám v podhůří  Od Charlotte je nejbližší 
fotbalový klub vzdálený, tuším, 600 mil, tak-
že vědí, že obrovská síla hispánské popula-
ce se stane jejich fanoušky  Pro partnery to 
je velmi atraktivní model  Stejně tak je celý 
projekt vnímán jako byznys plán  Vše jde 
ruku v ruce “
Lička: „Přece je to tak jednoduché  Jaký 
jiný cíl můžete mít ve fotbalovém, hokejo-
vém, basketbalovém klubu v Česku než vy-
chovávat mladé hráče  Jedním z problémů 
českého fotbalu je, že jsme nevychovávali 
lídry manažery  Proč se ani jedna z trenér-
ských legend nestala manažerem? Protože 
je k tomu nikdo nevedl “
Ježdík: „Je příležitostí pro český sport, aby 
špičkové kluby v profesionálních ligách 

měly téměř povinnost mít sportovního 
nebo technického ředitele  Proč? Hlavní 
trenér nemůže mít na mnoho věcí čas a po-
třebný nadhled  Ten řeší, jestli tým vyhraje 
ve středu a v sobotu  Sportovní ředitel vidí 
primárně střednědobé a dlouhodobé vize  
S nadsázkou řeknu, že ho téměř nezajímá, 
jestli tým prohraje nebo vyhraje o víkendu  
Samozřejmě to vnímá, protože se od toho 
odvíjejí další věci, ale jeho hlavním úkolem 
je udržet chod sportovní stránky organi-
zace ve směru, který byl nastaven  Stejně 
tak by měl předvídat, že jeho loď nepoplu-
je stále na klidném moři, že přijdou bouře 
a větší vlny  Těmi se musí také projet  Kdež-
to úkolem hlavního trenéra je mentálně se 
připravit na nejbližší zápas  Jsem přesvěd-
čen o tom, že bychom měli vytvořit a uvést 
do praxe speciální vzdělávací program pro 
tyto pozice  V Americe není výjimkou, že 
sportovní ředitel z jednoho sportovního 
odvětví, například z NBA, dostane nabídku 
od druhého, například z amerického fotba-
lu  Manažer řídí klub nebo některý z jeho 
pilířů  Ve výsledku není podstatné, zda se 
míč přihrává rukou nebo nohou  Od toho 
je tam hlavní trenér  Vize jsou o něčem ji-
ném  Jsem přesvědčen, že tento trend při-
jde i k nám “  
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Vybraná cvičení nabízí možnost, jak vhodně organizovat 
tréninkovou jednotku při zařazení tématu vytváření 
střeleckých příležitostí a zakončení s cílem zajistit co nejmenší 
výskyt tzv  „ztrátového času“ u kategorií dorostu a dospělých  

Zakončení  
po krátké 
kombinaci

Radek 
Látal

trenér Sigmy Olomouc

Cvičení 1 (obr  1)

TÉMA: 
Zakončení z různých úhlů uvnitř nebo mimo 
pokutové území
ORGANIZACE: 
    Proudová střelba ze 4 stanovišť z různých 

úhlů s možností zařazení doplňkového cvi-
čení  Ve cvičení jsou 4 stanoviště A-B-C-D 
a hráči na stanovištích plní různé úkoly  

    Černou barvou je označen pohyb hráče 
a míče  Červenou šipkou posun hráčů 
na stanovišti a modrou barvou je značeno 
doplňkové cvičení na zvýšení počtu stře-
leckých pokusů nebo vyplnění ztrátového 
času/prostojů 

STANOVIŠTĚ A: 
    Akci zahajuje hráč přihrávkou na pohybu-

jícího se útočníka na úrovni panáka  Útoč-
ník se uvolňuje do volného prostoru a míč 

následně přihrává hráči, který akci zahájil 
– „narážečka“  Snahou hráče je zakončit 
prvním dotekem 

STANOVIŠTĚ B: 
    Akci zahajuje hráč přihrávkou na útoční-

ka, jenž přihrává na třetího („kombinace 
na třetího“), který míč přebírá a po krát-
kém vedení míče zakončuje  

STANOVIŠTĚ C: 
    Akci zahajuje hráč přihrávkou přes překáž-

ku na útočníka, který míč přebírá a dru-
hým dotekem zakončuje  

STANOVIŠTĚ D: 
    Akci zahajuje hráč přihrávkou na útočníka, 

jenž přihrává na hráče v křídelním prosto-
ru  Ten přihrává na hráče, který zahájil akci  
Poté následuje kolmá přihrávka a centr 
do pokutového území a zakončením 

DOPLŇKOVÉ CVIČENÍ: 
    Na obrázku je značeno modře a jedná se 
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o to, že můžeme zařadit doplňkovou střel-
bu při přesouvání hráčů do základní pozi-
ce na stanovišti B a C  

VARIANTY: 
    Různé varianty na jednotlivých stanoviš-

tích, např  krátké kombinace dvojic, vede-
ní míče, obcházení 1 na 1, práce s doplň-
kovým cvičením  

KRITICKÁ MÍSTA: 
    Rotace hráčů, ztráta plynulosti cvičení, 

na stanovišti A musí být připraveni za sta-
tickým obráncem 2 hráči 

Cvičení 2 (obr  2)

TÉMA:
Vytvoření střelecké příležitosti po kom-
binaci v křídelním prostoru
ORGANIZACE: 
    Cvičení je orientováno zrcadlově a stří-
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Máme komplexní řešení pro vaše firemní pobočky.  

Jednoduše je propojte na moderní optické síti.

HLAS
Od připojení jedné stanice  

po řešení call center  
i placených linek. 

INTERNET
Spolehlivý a bezpečný 

spolehlivě s garantovanou 
úrovní služeb
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dá se zleva a zprava  Akci začíná hráč 
ze stanoviště A přihrávkou do prostoru 
za statického obránce, kam nabíhá hráč 
ze stanoviště B, který míč přihrává zpět – 
„narážečka“  

    Akce pokračuje přihrávkou na hráče, který 
se uvolňuje do prostoru ze stanoviště C 
a který přihrává nabíhajícímu hráči ze sta-
noviště B s finálním zakončením  

    Po zakončení začíná druhá strana zrcadlo-
vě  

VARIANTY: 
    Zařazení jiného druhu kombinace v kří-

delním prostoru, změna postavení static-
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kého obránce, různé možnosti zakončení, 
z prvního doteku, po vedení míče nebo 
na dva rychlé doteky 

KRITICKÁ MÍSTA: 
    Načasování pohybu hráčů bez míče, pře-

sun z pozice C na pozici D 

Cvičení 3 (obr  3)

TÉMA: 
Střelecký kolotoč – zakončení ze zóny 1
ORGANIZACE: 
    Hráče rozdělíme na dva týmy, například 

po 10  Postavení branek je do obrazce L  
    Z týmu B určíme dva hráče do výchozího 

postavení (znázorněni černou barvou), 
tak aby mohl začít střelecký kolotoč  Akci 
zahajuje současně dvojice hráčů v černém 
(jsou to hráči ze žlutého týmu) a dvojice 
hráčů v červeném  

    Hráč v černém přihrává do křídelního pro-
storu na spoluhráče, který centruje míč 
do pokutového území/boxu na nabíhající 
hráče v červeném  Hráč z červeného týmu, 
který nezakončil, běží na stanoviště C, kde 

zpracovává míč od hráče žlutého týmu  Ti 
současně nabíhají do zóny 1 nebo 2 před 
druhou branku  

    Hráč žlutého týmu, který nezakončil, běží 
opět ke stanovišti C, kde zpracovává míč 
od jednoho hráče z dvojice červeného 
týmu  Ti se snaží zakončit ze zóny 1 nebo 
2  

    Důležitá je vzájemná časová plynulost růz-
ných akcí s možností stimulovat vybrané 
kondiční parametry 

VARIANTY: 
    Změna náběhu hráčů do zakončení, způ-

sob první přihrávky a centru do pokuto-
vého území (vysoká, na přední, na zadní, 
po zemi), druhá střelba po cestě zpět pro 
hráče, kteří zakončili 

KRITICKÁ MÍSTA: 
    Časová plynulost související s časovaným 

náběhem a přihrávkami, přepínání hráčů 
do dalšího úkolu po konci předešlé situa-
ce  

INZERCE
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Tímto příspěvkem chceme otevřít soubor zkušeností, které 
získávají trenéři naší mládežnické reprezentace se svými 
svěřenci při přípravě na kvalifikační utkání v mezinárodních 
soutěžích a tím také pro potřeby profesionálního fotbalu 

V příštím vydání představíme další reprezentační trenéry 

Nácvik 
a zdokonalování 
zakončení

Jiří 
Žilák

reprezentační tým ČR U20

Cvičení 1 (obr  1)

TÉMA: 
Zdokonalování střelby po převzetí (PC 
proudová střelba)
ORGANIZACE:
    12 + 2, 2 branky, 
    polovina hřiště 
POSTUP:
    Akce začíná současně z obou stran nave-

dením míče hráčem u branky  Spoluhráč 
u panáka si odskakuje  Přebírá míč levou 
nohou a zakončuje levou nebo vyrazí 
do protisměru obránce a zakončuje pra-
vou 

    Při vyraženém míči od brankáře má 1 do-
tyk na dorážku 

VARIANTY:
    Převzetí vnitřní stranou nohy a zakončení 

stejnou nohou 
    Převzetí vnitřní stranou nohy do protismě-

ru obránce a zakončení druhou nohou 
    Při větší vzdálenosti střelba nártem 
KOUČINK:
    Odskakující hráč si otevírá prostor pro pře-

vzetí (krátké krůčky, těžiště dole, bokem 
v otevřeném postavení) 

    Prudká přihrávka do nohy  
    Kontrola prostoru (kde stojí brankář), krát-

ký dotyk, rychlé zakončení (technicky, ob-
střel) nebo nártem z větší dálky, nevypínej  
– dorážíš 

Cvičení 2 (obr  2)
     
TÉMA: 
Zdokonalování finální fáze (PC - 4 zakon-
čení v rozestavení 4-3-3, hráči na pozi-
cích)
ORGANIZACE:
    16 + 2
POSTUP:
    Cvičení zahajuje dvojice hráčů ve středu hřiš-

tě přihrávkou na krajního hráče, který navádí 
míč dovnitř a centruje na nabíhajícího křídel-
ního hráče z druhé strany (kombinace kříd-
lo - křídlo), jenž zakončuje  Druhá přihrávka 
směřuje na hrotového útočníka, který míč 
sklepává na středového hráče, jenž zakon-
čuje ze střední vzdálenosti  Třetí přihrávka 
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jde také na hrotového útočníka, který je buď 
„sám“, otáčí se a zakončuje, nebo je těsně 
bráněný (má „záda“), jde do narážečky a za-
končuje  Čtvrtá akce se zahajuje dlouhou 
přihrávkou do lajny na křídelního hráče, jenž 
centruje a do náběhu jdou 4 hráči 

    Na pozicích křídelních hráčů jsou krajní 
útočníci a krajní obránci  Na pozicích stře-
dových hráčů jsou stopeři a defenzivní 
záložníci  Na pozici hrotových hráčů jsou 
hrotoví útočníci a ofenzivní záložníci 

VARIANTY:
    První přihrávku si může vzít křídlo do laj-

ny a místo míče za stopera může hrát 
míč do kapsy na nabíhající křídlo  Hrotoví 
hráči se mohou navzájem bránit či ztěžo-
vat situaci  Při dlouhé přihrávce do lajny 
může proběhnout libovolná kombinace 
v křídelním prostoru hráčů, kteří se zapojí 
jen do kombinace v křídle (narážečka, tan-
dem)  Dvojice středových hráčů žongluje, 
přihrává si, než na ně přijde řada 

KOUČINK:
    Všichni hráči zapojení do akce se nabízí, 

nestojí  
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    Dorážej vyražené míče  
    Při centru ze strany si sami hledejte volné 

místo v pokutovém území  
    Nestůj v pokutovém území, nabíhej 

Cvičení 3 (obr  3)
     
TÉMA: 
Hra s převahou 5 na 3 ve finální fázi (PH 
3 na 3 + 2)
ORGANIZACE:
    16 + 2, krajní hráči zůstávají, trojice se stří-

dají, 
    IZ = 90´´, IZ:IO = 1:1, PO = 6-8, PS = 2 (vý-

měna křídelních hráčů), 
    hřiště 40 x 35 m 
POSTUP:
    Hra 3 na 3 s cílem dostávat se rychle 

do zakončení  V útočné fázi mohou týmy 
využívat dva krajní hráče, kteří mohou 
centrovat, ale také navést míč do poku-
tového území a dávat zpětnou přihrávku 
nebo i zakončit akci  Vytváří situaci 5 na 3 
ve finální fázi  Hlídají si ofsajd  Hrají jen 
na útočné polovině  

VARIANTY:
    Hráči na krajích nesmí do hřiště, mohou 

jen centrovat nebo přihrávat do PÚ  Po-
kud chceme více centrovaných míčů, po-
čítáme gól po centru za 2 body  Pokud 
chceme více využívat křídelní hráče, po-
volíme uvnitř max  2 nebo 3 dotyky 

KOUČINK:
    Snažit se akce rychle zakončit (nepřehrá-

vat)  
    Výběr místa v PÚ (nechceme, aby dva hrá-

či nabíhali do stejného prostoru), nevy-
pínej (dorážej), hlídej si ofsajd (postavení 
trenérů)  

    V obranné fázi se snaž číst hru, spolupra-
cuj při vystavování do ofsajdu  

    Obsaď nejnebezpečnější hráče 

Cvičení 4 (obr  4)
     
TÉMA: 
3 na 2 po zisku míče v útočné třetině (HC 
3 na 2 do zakončení)
ORGANIZACE:
    18 + 2 (3 dvojice bránících hráčů, 4 trojice 

útočících hráčů)
POSTUP:
    Cvičení zahajuje brankář přihrávkou 

na jednoho z obránců, který míč převezme 
a prudkou přihrávkou přihrává diagoná-
lou na útočníka  Obránci rychle přepínají 
a naplno vyráží k hranici pokutového úze-
mí  Útočníci po převzetí řeší situaci 3 na 2 
se snahou vstřelit gól  Pokud získají míč 
obránci nebo brankář, mohou pro svůj tým 
získat bod, jestliže provedou míč malými 
brankami  Pokud útočníci míč získají zpět, 
mohou ještě jednou přejít do útočné fáze 

    Útočníci si hlídají ofsajd (postavení trené-
rů) 

VARIANTY:
    Zvětšení hřiště - stoper nebo brankář za-

hrají dlouhý míč (obránci ve vyšším posta-

P R O F E S I O N Á L N Í  F OT B A L

vení) a následně se řeší rychlý protiútok 
3 na 2  Změníme tím především činnost 
obránců, kteří mohou couvat, zbrzďovat 
útočníky a připravovat si situaci pro zisk 
míče  Zatímco v první variantě jde přede-
vším o zablokování střely 

    Dva týmy proti sobě nebo skupinové 
rozdělení na obránce a útočníky podle 
postů 

KOUČINK:
    Útočníci zkuste tandem, pokud jsou 

obránci od sebe - řešte finální fázi sami, 

držte šířku, nepřehrávejte situaci (rychle 
a jednoduše do zakončení), nevypínejte - 
dorážíte, nebo přepínáte do bránění  

    Obránci vyrážejí naplno za míčem a rychle 
se vracejí k sobě, v bočním postavení blo-
kujte střelu, vyhrávejte situace 1:1, po zis-
ku rychle přepni a vyjeďte s míčem do bra-
nek    



Střelecké příležitosti jsou vytvářeny na zá-
kladě vhodného chování/taktického jedná-
ní útočníků a hráčů, jejichž úkolem je tyto 
střelecké příležitosti připravovat  Vytvoření 
střelecké příležitosti klade vysoké náro-
ky na kvalitativní míru osvojení řetězce 
útočných herních dovednostní, které bez-
prostředně časově předchází samotnému 
zakončení  Jedná se tedy dominantně o ře-
tězec herních dovedností závislých na časo-
vé souhře v podobě:

Příspěvek obsahuje kompilaci zásadních poznatků týkajících 
se vytváření střeleckých příležitostí a zakončení, resp  
střelby  Cílem útočné fáze je překonat obranné linie soupeře 
a vytvořit si střeleckou příležitost prostřednictvím úspěšné 
útočné kombinace středem hřiště nebo křídelním prostorem  
V samotném závěru útočné akce je zdůrazněno efektivní 
zakončení, tzn  vstřelení gólu 

Problematika vytváření 
střeleckých  
příležitostí 
a zakončení

1. rychlost provedení,
2.  prudkost úderu a usměrnění míče 

do branky soupeře tak, aby jej brankář 
nemohl zneškodnit (68 % všech gólů je 
vstřeleno po zemi k tyči) 

Výše popsané herní dovednosti doplňují 
následující herní činnosti, jejichž kvalitativní 
úroveň osvojení spolurozhoduje o efektivi-
tě finální fáze  Jsou to například:
a)  pohyb útočníků na hranici obranné linie 

nebo za ní, „být neviditelný pro obránce“,
b)  časované nabíhání útočníků do mezi-

prostorů „do kapsy“ před obrannou linii, 
zde míč převzít a, pokud to herní situace 
dovoluje/dává smysl, pokračovat indi-
viduálně driblinkem nebo distribuovat 
míč přihrávkou,

c)  časované nabíhání do pokutového úze-
mí do zóny 1 a 2, odkud je nejčastěji 
vstřelen gól na základě: finální přihrávky 
ze zóny 3 (zóny jsou znázorněny u cviče-
ní 1), prvním dotekem, po centru z kří-
delního prostoru a v případě, že je útoč-
ník obsazený, používá klamný pohyb 
a dále ruce k odclonění obránce s ná-
sledným explozivním pohybem směrem 
k míči nebo přihrávky po zemi na zpět-
ně si odskakujícího útočníka „do kapsy“ 
od bránícího hráče 

Ve všech uvedených případech je vhodné 
upravovat pozici těla, „být připraven“ před 
prvním dotekem pomocí drobných krůčků  

Cvičení 1 (obr  1)

ORGANIZACE:
  Hráči jsou rozděleni podle obrázku do  

4 skupin + 2 panáci (žlutě)  V akci spolu-
pracují skupiny diagonálně  

1.  série přihrávek s finální přihrávkou 
se současným uvolňováním prostoru 
a výběrem místa spoluhráči proti kom-
paktnímu obrannému bloku soupeře,

2.  driblinku s míčem zahrnujícím prvky 
vedení míče, krytí míče a často se za-
seknutím, klamné pohyby v průběhu 
vedení a samotné obcházení soupeře 
(1 na 1).

Mezi nejdůležitější požadavky kladené na 
samotné zakončení patří:

1

Pavel 
Frýbort
Úsek elitní mládeže FAČR
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  Akci začíná hráč č  5 přihrávkou na č  7, 
který využívá klamný pohyb a dále ruce 
k odclonění panáka/obránce s následným 
explozivním pohybem směrem k míči 
a zakončením prvním dotekem po zemi 
k tyči ze zóny 1 (modře), popř  2 (oranžo-
vě) 

KOUČINK: 
  Umíš sladit klamný pohyb s odcloněním, 

a ještě k tomu přesně zakončit? 
  Umíš upravovat pozici těla před prvním 

dotekem pomocí drobných krůčků?
VARIANTY:
  Místo panáků obránci 

Cvičení 2 (obr  2)

ORGANIZACE:
  Hráči jsou rozděleni podle obrázku + 6 pa- 

náků  
  Akci začíná hráč č  2, narážečkou se stře-

dopolařem č  10  
  Střední obránce č  2 dále přihrává na kří-

delního útočníka č  7, který provádí na-
rážečku se středopolařem č  10 a násled-
ně se uvolňuje do křídelního prostoru  
Po krátkém vedení míče následuje finální 
přihrávka do pokutového území a zakon-
čení (viz obrázek) 

KOUČINK: 
  Provádíš klamné pohyby od panáka před 

prvním dotekem? 
  Umíš si včas odskočit „do kapsy“ pro finál-

ní přihrávku č  9, popř  č  11? 
  Kam usměrňuješ míč při střelbě?
VARIANTY:
  Místo panáků obránci 

Cvičení 3 (obr  3)

ORGANIZACE:
  Velikost hřiště je 70 x 50 m  
  Hřiště je rozděleno na útočnou a ob-

rannou polovinu (5:3) a středovou zónu  
15 x 50 m (3:3) s další podporou krajních 
obránců, tzn  5:3  

  Akce začíná od brankáře na obránce 
v situaci 5:3 a hráč č  6 může podpořit 
situaci  Snahou je míč přihrát na středo-
polaře a, pokud to herní souvislosti dovo-
lují, je úkolem tento prostor prodriblovat 
do útočné zóny (= bonifikace 1 bod) a vy-
tvořit střeleckou příležitost s následnou 
podporou všech středopolařů a krajních 
obránců  

  Hráči bránícího týmu se snaží o týmový 
presink a zisk míče  Pokud získají míč, do-
chází ke zrušení zóny a jejich snahou je 
co možná nejrychlejší vytvoření střelecké 
příležitosti  Následující akci začíná bran-
kář, kde akce skončila, nebo autovým vha-
zováním s dodržením početního rozdělení 
hráčů  Pozor na ofsajd 

KOUČINK:
  Umíš v případě volného prostoru driblo-

vat s míčem?
  Umíš sledovat hráče s míčem a současně 

sprintovat za obranu? 

2

3
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4

  Umíte vytvářet prostor pro náběh krajního 
obránce v křídelním prostoru?

VARIANTY: 
  Akci vždy začíná brankář červeného týmu 

a po 15-20 min  vyměníme role 
  Hráči č  9, 7, 11 mohou vstupovat do stře-

dové zóny 

Cvičení 4 (obr  4)

ORGANIZACE:
  Velikost hřiště je 60 x 50 m a hrajeme 

11:11  
  Hřiště je rozděleno na útočnou a obran-

nou zónu  V oblasti středového kruhu je 
vymezena zóna/meziprostor 10 x 50 m, 

do kterého smí obránci až po doteku úto-
čícího hráče, jenž do něj nabíhá a následně 
přihrává míč na středopolaře (na obrázku 
3 varianty přihrávky), nebo krajní obránce 
s pokračováním kombinace a vytvořením 
střelecké příležitosti  

  Akce je dohrávána v pokutovém území 
v situaci min  6:7  Hráči bránícího týmu 
se snaží o týmový presink a zisk míče  
Pokud modrý tým získá míč, zóny se 
ruší a hráči si snaží vytvořit střeleckou 
příležitost  V případě, že červený tým 
represinkem znovu získá míč, dochází 
k ukončení akce nebo hra volně pokra-
čuje podle výše uvedeného nastavení  
Pozor na ofsajd 

KOUČINK:
  Umíš pohybem vytvářet situaci, že ti hráč 

s míčem může přihrát?
  Umíte po 2-3 krátkých přihrávkách na ma-

lém prostoru přihrát míč na spoluhráče 
ve vzdálenějším prostoru? 

  Umíš sledovat hráče s míčem a současně 
sprintovat za obranu? 

  Umíte vytvářet prostor pro náběh krajního 
obránce v křídelním prostoru?

VARIANTY: 
  Akci vždy začíná brankář červeného týmu 

a po 15-20 min  vyměníme role 
  Hráči č  9, 7, 11 mohou vstupovat 

do středové zóny bez/nebo s obrán-
cem  
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Nácvik a zdokonalování 
zakončení u kategorie  
přípravek
Tímto číslem ukončujeme obsáhlý blok, ve kterém jsme 
se zaměřili na oblíbenou herní činnost dětí, tedy nácvik 
a zdokonalování zakončení v různých situacích  Níže přikládám 
několik cvičení v odlišných metodicko-organizačních formách, 
kde mimo jiné zmiňuji i ožehavé téma hry hlavou, které ale, 
při zachování bezpečnosti, považuji za rozvíjející, a především 
zábavné i v nižších kategoriích  Jak jsem již uvedl, téma střelby 
je pravděpodobně nejoblíbenější činnost dětí, které můžeme 
jako trenéři umocnit nastavením soutěžních podmínek, v nichž 
mohou děti projevovat své emoce a upevňovat pozitivní vztah 
k tréninku fotbalu 

Milan 
Šimoníček
Slovan Liberec

Cvičení 1 (obr  1)

TÉMA: 
Trojitá střelba 
ORGANIZACE: 
  Soutěž dvou týmů na časový limit nebo 

do určitého počtu gólů 
  Hráči jsou rozestaveni na pozicích A, B, C, 

podmínkou je dostatek míčů 
  Hráč z pozice  A zakončuje po vedení 

míče, druhý míč zakončuje po přihrávce 
od spoluhráče z pozice B a třetí po od-

VARIANTY:
  Různé způsoby zakončení (po kličce, ze stra-

ny hlavou po nahození, po převzetí atd ) 

Cvičení 2 (obr  2)

TÉMA: 
Hra 2 x 2 s finální přihrávkou 
ORGANIZACE:
  Hřiště s brankami zády k sobě 
  Uprostřed hřiště se hraje fotbal 2 x 2 a cí-

lem je přihrát svému týmu do zakončení 

couvání a přihrávce z krajního prostoru 
z pozice C 

  Hráči se točí na pozicích A – B – C a dal-
ší z týmu vybíhá v momentě, kdy všichni 
spoluhráči přeběhnou na nové pozice 
a zvednou ruku jako signál, že jsou připra-
veni 

KOUČINK:
  Jaké způsoby kopu dokážeš zapojit?
  Podle čeho míříš?
  V jaké rychlosti cvičení provádíš?
  Co děláš po zakončení?

1 2
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  Soutěž týmů o větší počet vstřelených 
branek 

  Dvojice se střídají po určeném časovém 
limitu 

KOUČINK:
  Kdy přihráváš spoluhráči ve hřišti a kdy 

spoluhráči před brankou?
  Kam přihraješ, aby měl spoluhráč nejlepší 

šanci dát rychle gól?
  Jak se pohybuješ před brankou?
  Kdy střílíš, zpracováváš nebo přihráváš?
VARIANTY:
  Pokud nedochází k dostatečnému počtu 

finálních přihrávek, je možné zapojit žolí-
ka a zvýšit tak úspěšnost 

  Pro větší tlak před brankou zapojit dalšího 
obránce 

  Omezit střelbu časovým limitem či po-
čtem dotyků 

  Lze hrát i na 3 minibranky na každé 
straně 

Cvičení 3 (obr  3)

TÉMA: 
Hlavičkovaná 
ORGANIZACE:
  2 týmy hrají proti sobě, uprostřed branka 

z tyčí cca 2 m 
  Po stranách jsou 2 nadhazovači  
  Hráč jednoho týmu začíná v brance a hráč 

druhého týmu po nadhozu střílí  Pokud dá 
gól, střílí další jeho spoluhráč na stejného 
brankáře, pokud nedá, stává se z něj bran-
kář a střílí druhý tým atd 

  Soutěžíme do určitého počtu vstřelených 
gólů 

KOUČINK:
  Do jakého prostoru míříš?
  Jak dáš do míče větší ránu?
  Kdy vyrážíš proti míči?
  Jak komunikuješ se spoluhráčem?
VARIANTY:
 Nadhazovači mohou být hráči, trenéři či 
rodiče 
  Střelba z „voleje“ 
  Střelba po obratnostním cviku 
  Střelba po zpracování míče ze vzduchu 
Poznámka: Hlavičkování u dětí je aktuálně 
třaskavým tématem a s ohledem na to do-
poručuji využívání pěnových či gumových 
míčů!

Cvičení 4 (obr  4)

TÉMA: 
Hra v přečíslení s vloženou střelbou
ORGANIZACE:
  Ve hřišti hrají proti sobě 2 týmy o stejném 

počtu hráčů 
  Na vyvolání trenéra odbíhá určený hráč 

mimo hřiště, opakovaně zakončuje 
na branku a vrací se co nejrychleji zpět 
do hry 

  V ten moment dochází ve hře k herním si-
tuacím o nestejném počtu hráčů (na obr  
4 na 3) 

  Góly se přičítají k celkovému výsledku 

KOUČINK:
  Jak hrajete, když je Váš tým v přečíslení?
  Jak hrajete, když je Váš tým v podčíslení?
  Které způsoby zakončení použiješ a z jaké 

vzdálenosti?
  Jak může být tvá střela pro brankáře ne-

čitelná?
  Do kterého prostoru branky míříš?

VARIANTY:
  Brankář hráč, brankář trenér, brankář rodič 
  Trenér hráče vyvolává jménem nebo urče-

ným heslem (číslo, klub, barva atd ) 
  Trenér vyvolá po jednom hráči z každého 

týmu a oba se snaží dát gól v souboji 1 na 1 
  Zakončení po přihrávce po zemi, vzdu-

chem, slabší nohou     

3

4
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Nácvik  
a zdokonalování  
zakončení  
v kategorii U10-U12 Otmar 

Litera
Lektor FAČR

Níže jsou příklady cvičení a her související se zakončením 
po určitém herním ději  Záměrem autora je dosáhnout 
ve cvičeních jistých principů, jako je např  přepínání či situace 
v přečíslení a v podčíslení  Kromě průpravného cvičení je 
rozhodovací proces a zodpovědnost za vyřešení situací 
na hráčích, trenér napomáhá hledat a objevovat řešení situací 
tak, aby byli hráči maximálně úspěšní 

Cvičení 1 (obr  1)

TÉMA: 
Nácvik a zdokonalování zakončení (PC 
– Zakončení po přihrávce vzduchem ze 
středu hřiště)
ORGANIZACE: 
  2 branky 5 x 2 m, 
  10 hráčů (dva týmy po pěti hráčích),  

2 brankáři, 
  6 panáků 
POSTUP: 
  Cvičení probíhá souběžně na dvě bran-

ky, krajní hráč s míčem vrací míč pod 
sebe na středního hráče (středního  
záložníka), který přebírá míč do otevře-
ného/bočního postavení a přihrává vy-
soký míč za obranu, kam zabíhá druhý 
křídelní hráč, jenž míč přebírá a zakon-
čuje  

  Jaký je timing náběhu křídelního hráče, 
který zakončuje?

  Jaká je přihrávka za obranu? Jakým ko-
pem ji hráči kopou?

  Jaký je první dotek zakončujícího hráče? 
Jak dlouhý a kam si ho dává? 

  Vnímá zakončující hráč postavení brankáře?
 VARIANTY:
  První nahrávající hráč nenahrává rovnou, 

ale běží s míčem po lajně směrem k bráně, 
následně zasekává míč a teprve poté na-
hrává hráči na střed 

  Cvičení začíná vhozením autu na středové 
hráče 

  Po zakončení akce nahrává trenér míč 
do druhého zakončení buď dobíhajícímu 
středovému hráči, či křídelnímu hráči, kte-
rý zakončoval první míč 

  Nahrávka od středního hráče jde po zemi 
průnikovou přihrávkou 

  Po několikanásobném opakování můžou 
týmy hrát proti sobě soutěž kdo dá více 
gólů (např  za 10 minut)  

  Další akce začíná po ukončení předchá-
zející  Pokud brankář vyrazí míč, hra se 
dohrává  Pokud brankář míč chytí, cíleně 
vyhazuje či vykopává na krajního hráče, 
který následně zahajuje další akci (tedy 
do kraje, kde začínala akce)  

  Rotace hráčů: První nahrávající hráč z kra-
je se posouvá na středního hráče, střední 
hráč po přihrávce dobíhá, kdyby brankář 
vyrazil míč k němu, až následně se po-
souvá na křídelního zakončujícího hráče  
Hráč, který zakončoval z křídla, se přesou-
vá na druhý kraj a zahajuje další akce  Toto 
cvičení opakujeme z obou stran 

KOUČINK: 
  Kam si přebírá první dotek středový hráč?
  Kdy přichází přihrávka? 

1 2
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Cvičení 2 (obr  2)

TÉMA: 
Nácvik a zdokonalování zakončení (HC – 
Zakončení po situaci 2 vs. 2 (jeden hráč 
dobíhá))
ORGANIZACE: 
  2 branky 5 x 2 m, 
  10-12 hráčů, 2 brankáři 
POSTUP: 
  Ve cvičení se řeší situace 2 vs  2 s tím, 

že červení hráči útočí na bránu jednoho 
z modrých a druhý modrý obránce dobí-
há  

  Akce začíná tím, že si dva červení hráči 
nahrávají mezi sebou  Mohou si nahrát, 
kolikrát chtějí  V momentě, kdy vyvedou 
míč na jednu stranu, řeší zpočátku situaci  
2 vs  1 s tím, že druhý obránce se snaží 
co nejrychleji doběhnout a získat míč  
Obránce, na kterého dva červení hráči 
se snaží buď zbrzdit situaci, či získat míč  
Pokud obránci získají balón, nahrávají 
na jednoho z červených hráčů uprostřed, 
kteří čekají na další akci  

  Po zakončení se buď role mění, tedy 
obránci jdou na útočníky a naopak, nebo 
se role mění po delším časovém úseku, 
cca 10–15 minut  Cvičení také může pro-
bíhat soutěžně, kdo dá více gólů, ať už 
dvojic či celých týmů 

KOUČINK: 
  Jaký je výběr místa bránícího hráče? Vy-

krývá prostor pro samostatný únik i při-
hrávku?

  Jak rychle reaguje na situaci druhý bránící 
hráč a kam dobíhá?

  Jak řeší útočící hráči situaci 2 vs  1? Indivi-
duálně, či nahrávkou?

  Kam nabíhá útočící hráč bez míče?

VARIANTY:
  Hra začíná autovým vhazováním  
  Akce se dohrává do branek a při zisku 

míče bránící hráči útočí na druhou bran-
ku 

Cvičení 4 (obr  4)

TÉMA: 
Nácvik a zdokonalování zakončení (Hra  
4 vs. 4, střelec zakončuje ještě jednou)
ORGANIZACE: 
  2 branky 5 x 2 m,
  2 týmy hrající 4 + 1, 
  prostor cca 37 x 25 m, 
  dostatek míčů v brankách 
POSTUP: 
  Dva týmy proti sobě hrají fotbal 4 + 1 

na menším hřišti s apelem na více zakon-
čení ve hře  

  Hráč, který dá gól, si nabíhá pro další míč 
od svého brankáře, zatímco hra pokraču-
je, a má možnost do 5 sekund vstřelit další 
gól pro svůj tým  Následně se vrací do hry  

  Brankář může rozehrát buď ze země, nebo 
výhozem z ruky  

KOUČINK: 
  Jak rychle přepíná střelec do náběhu pro 

další míč?
  Kam si pro míč nabíhá?
  Mluví na střelce brankář, zda má volno či 

záda? 
  Kontroluje si střelec prostor kolem sebe, 

kde se odehrává hra, a navádí si míč tak, 
aby se mohl rychle vrátit, či řeší více kva-
litu zakončení?

VARIANTY:
  Nahrávku střelci místo brankáře dává tre-

nér  Může jít po zemi či vzduchem 
  Pokud nahrávku dává trenér, může ji dát 

tak, aby střelec zakončoval z prvního dote-
ku  Přihrávka pak může jít buď po zemi pro-
ti noze, či směřovat na zakončení hlavou 

  Při zakončení mimo branku může běžet tzv  
„autor“ pro míč a bude tak častěji docházet 
k situacím k přečíslení a podčíslení    

3 4

Cvičení 3 (obr  3)

TÉMA: 
Nácvik a zdokonalování zakončení (Hra  
3 vs. 3 se zakončením 3 míčů plus doha-
zovaný míč)
ORGANIZACE: 
  2 branky 5 x 2 m, 
  12 hráčů (čtyři trojice), 2 brankáři, 
  6 branek z met 
POSTUP: 
  Hra začíná vedením míče tří modrých hrá-

čů  Cílem je projít skrze libovolnou bran-
ku z met (hráči ve žlutém brání branky 
z met) s následným zakončením na velkou 
branku  Bránící hráči ve žlutém se snaží 
při zisku míče taktéž projít skrze branku 
z met a zakončit na druhou velkou branku 
(modrého brankáře)  

  Po zakončení se hráč vrací do hry a hraje 
se zbývajícími spoluhráči  Po zakonče-
ní všech tří míčů dohazuje čtvrtý míč 
trenér a dohrává se hra 3 vs  3 na velké 
branky  

  Následně se sečtou všechny góly  Bod je 
za každé projetí brankou i za gól do velké 
brány  Po zakončení všech míčů hrají další 
dvě trojice 

KOUČINK: 
  Jaké situace vytvářejí hráči po zakončení 

na velkou bránu směrem ke spoluhrá-
čům? Říkají si o míč? 

  Jak rychle přepínají po zakončení? 
  Dochází k situacím v přečíslení, podčísle-

ní? 
  Jaký je výběr místa hráčů po zakončení?
VARIANTY:
  Akce začíná přihrávkou na druhý tým (au-

tem, po zemi, vzduchem) 
  Gól do velké branky se počítá za dva 
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Cvičení 1 (obr  1)

TÉMA: 
Nácvik a zdokonalování zakončení (prů-
pravné cvičení)
ORGANIZACE:
  2 týmy po 4 až 6 hráčích, 1 brankář,
  míče, mety, kužely, 1 fotbalová branka 
POSTUP:
  Soutěžní forma, rozdělení na 2 týmy  První 

  Vyhrává tým s větším počtem vstřelených 
branek 

KOUČINK:
  Trenér vyžaduje kvalitní první dotek před 

zakončením 
  Trenér vyžaduje rychlé řešení zakončení  
  Trenér dbá na detaily u zakončení, zda je 

zakončení vědomé, postavení těla při za-
končení, způsoby zakončení 

VARIANTY:
  Zakončení z prvního doteku 
  Zakončení hlavou po nadhozu 
  Zakončení výhradně přímým, vnitřním 

nebo vnějším nártem  

Cvičení 2 (obr  2)
     
TÉMA: 
Nácvik a zdokonalování zakončení (herní 
cvičení)
ORGANIZACE:
  4 až 8 hráčů,
  1 fotbalová branka, mety a míče 
POSTUP:
  Hráč A po krátkém vedení míče přihrává 

hráči B, vybíhá proti němu a stává se pa-
sivním obráncem 

  Hráč B po zpracování míče obchází hráče A 
a zakončuje na velkou branku 

  Útočník zakončuje různými způsoby – vnitř-
ním, přímým i vnějším nártem obou nohou  

KOUČINK:
  Trenér si všímá kvality a rychlosti provede-

ní celého řetězce dovedností, od přihráv-
ky po zakončení  

  Trenér dbá na detaily u zakončení, zda je 
zakončení vědomé, postavení těla při za-
končení, způsoby zakončení 

tým zakončuje, druhý tým provádí slalom 
mezi kužely  

  Zakončující tým má na zakončení tolik 
času, dokud soupeřící tým zdárně nepro-
vede 4 kola ve slalomu  

  Zakončující tým postupuje dle obrázku  
První hráč v zástupu obíhá kužel a poté 
přijímá od dalšího hráče v zástupu časo-
vanou přihrávku  Po zpracování míč za-
končuje z druhého doteku na branku  

V závěrečném příspěvku ze série na téma nácvik 
a zdokonalování zakončení jsem se zaměřil na kategorii 
mladších žáků U13  Jednotlivá cvičení byla sestavena tak, aby 
hráči zažili co možná nejvíce opakování na obě nohy zábavnou 
a soutěživou formou jak v drilových cvičeních, tak i v malých 
průpravných hrách  
„Hráči dostávají křídla, když vstřelí branku  Cílem je, aby létali 
každý trénink “ 

Nácvik 
a zdokonalování 
zakončení 
v kategorii U13 David

Kubáň
FC Hlučín

1
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VARIANTY:
  Hráč A po provedení zmíněné akce ještě 

zakončuje hlavou do protější branky nad-
hoz od trenéra 

 

Cvičení 3 (obr  3)
    
TÉMA: 
Nácvik a zdokonalování zakončení (herní 
cvičení)
ORGANIZACE:
  3 týmy, v každém týmu 2 hráči, celkově  

6 hráčů + 1 brankář,
  1 velká branka, mety, kužely,
  2 boxy, každý jednotlivý o rozměru zhruba 

20 x 16 m    
POSTUP:
  Úkolem červeného týmu je poradit si 

s přečíslením 2 na 1 v prvním i druhém 
boxu a vstřelit branku 

  Zelený tým po zisku míče zakončuje 
do jedné ze dvou protějších malých bra-
nek 

  Po skončení akce jde červený tým bránit 
a útok vede modrý tým  

KOUČINK:
  Trenér si všímá, jaký pohyb má útočící 

hráč bez míče – zda je stále v nabídce, ja-
kým způsobem se uvolňuje pro míč, nejen 
před zakončením 

  Od zakončujících hráčů trenér vyža-
duje, aby se nebáli vzít zodpovědnost 
na sebe  

 

Cvičení 4 (obr  4)
 
TÉMA: 
Nácvik a zdokonalování zakončení (prů-
pravná hra)
ORGANIZACE:
  7 hráčů + 2 brankáři,
  rozděleni na 2 týmy,
  2 velké branky, kužely, mety, míče,
  hřiště 25 x 40 m 
POSTUP:
  Průpravná hra 3 na 3 s neutrálním hrá-

čem, který vytváří přečíslení  Útočící tým 
může skórovat do jedné ze dvou velkých 
branek 

  Bránící tým si po zisku míče musí narazit 
s neutrálním hráčem, aby měl „nabito“ 
a mohl dát gól 

  Tým, který vstřelil branku, za odměnu na-
dále útočí 

KOUČINK:
  Trenér od hráčů vyžaduje co možná 

největší počet zakončení, ne však zbrk-
lých  

  Trenér si všímá, zda útočící hráči mění těži-
ště hry a hledají volnou branku 

VARIANTY:
  Neutrální hráč nemá povoleno zakončo-

vat na branku 
  Gól platí pouze po zakončení z prvního 

doteku   

3

2
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V dalším díle navazujeme na téma zakončení  Při stavbě 
tréninku, potažmo přípravě jednotlivých cvičení, je velmi 
důležité, abychom se zaměřovali na několik důležitých bodů  
Prvním bodem je počet opakování na jednoho hráče  
Pokud chceme zdokonalit jakoukoli herní činnost jednotlivce, 
musíme ji mnohonásobně opakovat, a proto řešíme především 
četnost zakončení, až poté čas ve cvičení strávený  Druhým 
neméně důležitým bodem je, aby cvičení vycházela z reálných 
herních situací, se kterými se hráči mohou setkat na hřišti  
Třetím bodem je potom práce s provedením  Neměli bychom 
plnit roli pouhého pozorovatele nebo komentátora, ale 
pracovat s provedením dané herní činnosti, popřípadě se 
snažit pochopit pohled hráče na řešení situací apod  

Nácvik 
a zdokonalování 
zakončení  
v kategorii U14-U15

Daniel
Franc
Lektor FAČR

Cvičení 1 (obr  1)

TÉMA: 
Zakončení v pokutovém území s kvalit-
ním převzetí míče – průpravné cvičení II. 
typu

ORGANIZACE: 
  statická a přenosná velká branka, 
  zapichovací panáci, popřípadě kuželky, míče 
POSTUP: 
  Na prostoru dvou pokutových území pro-

bíhá cvičení se zaměřením na zakončení  

Modrý hráč si navádí míč a přihrává nabíha-
jícímu červenému hráči, který si přebírá míč 
mezi kužele (pasivní obránci) a zakončuje  

  Pokud brankář míč vyrazí, popřípadě po-
kud se odrazí míč od brankové konstruk-
ce, hráč může dorážet  

KOUČINK: 
  Kdo je ten, kdo vytváří možnosti pro při-

hrávku, a kdo naopak rozhoduje o tom, 
kam míč půjde? 

  Zaměř se na to, kam směřuje tvůj první 
dotek a proč 

  Zaměř se na svůj náběh, kam směřuje 
VARIANTY: 
  Varianta 1: Trenéři mohou dohazovat do-

hrávané míče, abychom dosáhli mnoho-
násobného zakončení  

  Varianta 2: Celé cvičení můžeme zorgani-
zovat jako soutěž – pro vytvoření emoční-
ho prostředí  

  Varianta 3: Pro nahrávače přidejme vyra-
žení směrem k brance, aby si fixovali ná-
vyk pokračování ve hře i po přihrávce  

  Varianta 4: Trenér může dělat pasivního 
obránce v pokutovém území  

1
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Cvičení 2 (obr  2)

TÉMA: 
Trojnásobné zakončení v pokutovém 
území – herní cvičení II. typu
ORGANIZACE: 
  jedna velká fotbalová branka, dvě malé 

branky, 
  mety, rozlišovací trika, míče 
POSTUP: 
  První situaci zahajuje bílý hráč vyvedením 

míče do střelby, přičemž ho atakuje mod-
rý hráč, který nemusí stát u kuželky, jak je 
v nákresu, ale může být předem připrave-
ný v pokutovém území, abychom navodili 
reálnou situaci ze hřiště  

  Po zakončení akce (padne branka nebo 
míč opustí hrací plochu) startuje druhý 
bílý hráč a stejně tak druhý modrý hráč 
a dochází k situaci 2 na 2  

  Po skončení akce dává trenér do hry třetí 
míč  V případě, že míč chytí brankář nebo 
jej získá obránce, dohrává se do malých 
branek  

KOUČINK: 
  Kam si vyvádíš první míč? 
  Jak si mohou útočníci pomoct při situaci 

2 na 2? 
  Zaměř se na to, kde je tvoje pozornost při 

zakončení  
VARIANTY: 
  Varianta 1: Soutěžní varianta na počet 

vstřelených branek  
  Varianta 2: Zaměření na rychlostní vytr-

valost (kondičně laděné cvičení)  V tako-

vém případě máme na každé straně maxi-
málně 3 dvojice  

  Varianta 3: Můžeme hrát také na 4 malé 
branky bez brankáře  

Cvičení 3 (obr  3)

TÉMA: 
Zakončení útoků v přečíslení a podčísle-
ní – herní cvičeni II. typu
ORGANIZACE: 
  2 velké přenosné branky, mety,
  dostatek míčů, rozlišovací trika 
POSTUP: 
  Trenér vždy zavolá dvě čísla  To první pat-

ří bílé barvě, to druhé patří modré barvě  
Číslo, které je nižší, zahajuje akci s míčem  
Cílem je co nejrychleji zareagovat a zakon-
čit útok 

  Situace se dohrává do konce  Když míč 
chytí brankář, pokračujeme v dohrávání 
útoku  

KOUČINK: 
  Zaměř se na vyhledávání vhodných oka-

mžiků pro zakončení  
  Jak využíváte spolupráci při přečíslení 

nebo jak si poradit s podčíslením? 
VARIANTY: 
  Varianta 1: Můžeme zařadit dohazované 

míče od trenéra pro dostatečné množství 
zakončení (zvažte, kdy je to vhodné a kdy 
není) 

  Varianta 2: Situaci rozehrávají brankáři  
  Varianta 3: Situaci rozehrávají hráči vyje-

tím s míčem  

  Varianta 4: Dáme hráčům možnost vyjíž-
dět odkudkoli chtějí (nebo vbíhat do hři-
ště)  Není podmínkou, že musí startovat 
zpoza branky 

Cvičení 4 (obr  4)

TÉMA: 
Hra 3 na 3 na vyčištění hřiště – průpravná 
hra
ORGANIZACE: 
  2 hřiště (velikost dle záměru trenéra), 
  na jedné straně 2 velké přenosné branky, 

na straně druhé 4 malé branky, 
  dostatek míčů, rozlišovací trička a mety  
POSTUP: 
  Na dvou hřištích hrajeme současně 3 na 3 

s tím, že ve velkých brankách jsou bran-
káři  

  Cílem cvičení je po vstřelení branky přeběh-
nout na vedlejší hřiště a dosáhnout tak stavu, 
kdy na hřišti nebude ani jeden hráč v poli 

  Tým, který jako první dosáhne 0 hráčů 
na jednom ze dvou hřišť, vyhrává  

KOUČINK: 
  Zaměřte se na to, jak využíváte velikosti 

hřiště pro to, abyste překonali soupeře 
a dostali se do zakončení  

  Jaký je rozhodující okamžik pro zakončení? 
VARIANTY: 
  Varianta 1: Můžeme hrát na 3 hřiště – 

zdůrazníme tím rozhodovací procesy hrá-
če po vstřelení branky (které hřiště násled-
ně zvolí) 

  Varianta 2: Můžeme hrát na 4 brankáře  

3
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Schopnost hráčů vstřelit gól z různých pro-
storů, vzdáleností a různými způsoby zvy-
šuje úspěšnost hráčů a celého týmu proti 
všem soupeřům  V dnešním fotbale nemá 
střelec téměř žádný čas na rozhodování 
a často jedná intuitivně a automaticky  Ta-
kovou schopnost získává hráč především 
častým opakováním situací se zakončením     

Klíčem nácviku a zdokonalování zakončení 
je maximální zařazování zakončení napříč 
obsahem tréninku  
Jako inspiraci uvádím několik jednodu-
chých cvičení, která jdou modifikovat 
mnoha způsoby  Zařaditelná jsou podle 
věku do všech částí tréninkové jednotky, 
lze je nabídnout hráčům i neřízené jako sa-

Přes pestrost informací, námětů a inspirací na téma zakončení 
v tréninku bych ve shrnutí tohoto tématu znovu vyzvedl 
pozitivní sílu, kterou působí vstřelená branka na samotného 
střelce, jeho tým, klub a fanoušky  

Nácvik 
a zdokonalování 
zakončení  
v kategorii U16-U19  
– shrnutí

POSTUP:
  Týmy si přihrávají každý se svým míčem 

a co nejčastěji se snaží přihrát přes pohyb-
livou branku 

  Gól platí pouze pokud přihrávku/střelu 
brankou plynule převezme spoluhráč 

  Týmy si počítají počet vstřelených branek 
v intervalu hry 1 až 3 min  Tým, který získá 
více bodů, je vítězem kola 

  Po každém intervalu udělejte krátkou 
přestávku 30 s až 1 min a vyměňte hráče 
s tyčí   

KOUČINK:
  Hledej postavení před brankou, zároveň 

sleduj spoluhráče 
  Využij rychlost razancí 
  Předvídej další kombinaci a sleduj branku 
VARIANTY: 
  Hráči s tyčí nesmí/mohou nohama zachy-

tit míč 
  Před gólem si hráči musí alespoň jednou 

přihrát mimo branku 
  PH – hra dvou týmů s jedním míčem 

Cvičení 2 (obr  2)

TÉMA: 
PC / HC – zakončení po převzetí vysokého 
míče
ORGANIZACE:
  cvičení probíhá kolem PÚ na jednu  

branku, v počtu od 8 do 16 hráčů + bran- 
káři,

  rozdělte hráče na dva barevně odlišené 
týmy, např  2 x 8 + 2 brankáři,

  4 centrující hráči z každého týmu s míčem 
v prostoru mezi PÚ a RK, 5 m od brankové 
čáry,

  jejich 4 spoluhráči ve vzdálenějším čtverci 
5 x 5 m nad PÚ 

Václav
Mrázek

mostatnou soutěž týmů, dvojic, nebo jen 
individuální trénink 

Cvičení 1 (obr  1)

TÉMA: 
PC / HC / PH – pohyblivé branky
ORGANIZACE:
  zvolte velikost hracího prostoru podle po-

čtu hráčů, pro 2 x 4 + 2 hráče např  20 x 20 m,
  2 hráči drží tyč na jejích koncích a pohy-

bují se volně uvnitř hřiště; prostor mezi 
dvěma hráči a pod tyčí je brankové úze-
mí,

  rozdělte zbytek hráčů na dva barevně od-
lišené týmy,

  každý tým má svůj míč 

Trenér mládeže UEFA A

1
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POSTUP: 
  Centrující hráč si posune míč k brankové 

čáře a vzduchem centruje na spoluhráče 
do vymezeného prostoru 

  Ten ideálně přebírá míč jedním dotekem 
do PÚ a zakončuje střelou na branku 

  Centrující hráč se po centru přesouvá 
do PÚ k případné dorážce vyraženého 
míče 

  Následně pokračuje stejná kombinace 
druhého týmu z druhé strany vedle PÚ 

KOUČINK: 
  Zkoušej různé varianty provedení centru 
  Přesným převzetím pronikni do PÚ 
  Co když brankář střelu vyrazí?
VARIANTY:  
  Soutěž týmů 
  Hráči se ve svých rolích střídají pravidel-

ně nebo po určitém čase 
  HC – hráč druhého týmu nad PÚ vyráží 

po centru bránit přebírajícího hráče 

Cvičení 3 (obr  3)

TÉMA: 
PC / HC – střelba po překřížení
ORGANIZACE: 
  cvičení probíhá kolem PÚ na jednu 

branku, v počtu od 12 do 18 hráčů + 
brankáři,

  rozdělte hráče na dva barevně odlišené 
týmy, např  2 x 9 + 2 brankáři,

  3 centrující hráči z každého týmu s mí-
čem v prostoru mezi PÚ a RK 5 m od bran-
kové čáry,

  jejich 6 spoluhráčů ve dvojicích u vzdále-
nější mety vedle kruhu nad PÚ  

POSTUP:
  Centrující hráč si posune míč k brankové 

čáře a vzduchem centruje na nabíhající 
hráče 

  Ti se v časovaném náběhu libovolně pře-
kříží tak, aby jeden stihl nabídku na před-
ní, druhý na zadní tyč a zakončují 

KOUČINK: 
  Sleduj pohyb spoluhráčů a centruj s rota-

cí od brankáře 
  Nabíhej tak, abys zakončoval v pohybu 

na branku 
  Co když brankář střelu vyrazí?
VARIANTY:  
  Soutěž týmů nebo dvojic vlastního týmu 
  Hráči se ve svých rolích střídají pravidel-

ně nebo po určitém čase 
  HC – dvojice druhého týmu brání pozičně 

náběhu střelců do PÚ 

Cvičení 4 (obr  4)

TÉMA: 
PC / HC – zakončení nad PÚ
ORGANIZACE: 
  cvičení probíhá obousměrně kolem PÚ 

na 2 branky, v počtu od 12 do 18 hráčů 
+ brankáři,

  akce probíhají na hlavní branku a druhou 
přenosnou postavenou proti, 16,5 m nad 
PÚ, 

3
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4
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  rozdělte hráče na dva barevně odlišené 
týmy, např  2 x 9 + 2 brankáři,

  týmy rozdělte na polovinu, každá stojící 
úhlopříčně na brankové čáře v šířce PÚ,

  v každé brance brankář 
POSTUP: 
  Týmy se střídají v přihrávce a zakončení 

po dvou střelách 
  Zahajující hráč si posune míč od branko-

vé čáry a razantně přihrává proti nabíha-
jícímu spoluhráči 

  Ten v pohybu jedním dotekem míč přebí-
rá a druhým zakončuje z prostoru nad PÚ 

  Hráč, který přihrával, okamžitě vyráží 
k převzetí a zakončení na druhou branku 

  Po zakončení si hráči úhlopříčně mění 
pozice 

  Následují dvě akce druhého týmu 
KOUČINK: 
  Počítáš s odraženými míči?
  Převzetím si vytvoř dobrou pozici pro za-

končení 
  Sleduj pohyb spoluhráče 
VARIANTY:  
  Soutěž týmů 
  První přihrávka je vzduchem, autor si 

okamžitě nabíhá na narážečku a zakon-
čení 

  HC – oba týmy zahajují souběžně, každý 
na jinou branku 

Cvičení 5 (obr  5)

TÉMA: 
PC / HC – zakončení po průnikové při-
hrávce
ORGANIZACE: 
  cvičení probíhá na jednu branku v počtu 

8 až 16 hráčů + brankáři,
  rozdělte hráče do 4 skupin, 2 v prostoru 

krajních útočníků nad PÚ, 2 na šířku kru-
hu v polovině půlky hřiště,

  4 m nad PÚ postavte čtyři panáky 5 m 
od sebe  

POSTUP: 
  Akci zahajuje krajní útočník na jednoho 

ze středových hráčů 
  Ve stejný okamžik si druhý útočník říká 

pohybem o přihrávku za obránce 
  Bližší středový hráč přihrává vzduchem za  

obranu, vzdálenější po zemi mezi obránce 
  Situace probíhá v pohybu na hranici  

ofsajdu 
  Další akce probíhá z druhé strany 
KOUČINK: 
  Přihrávej do prostoru před útočníka, sle-

duj jeho pohyb 
  V momentě finální přihrávky je již útočník 

v náběhu a hlídá si ofsajdovou linii 
VARIANTY:  
  O přihrávku více, zahajuje středový hráč 
  Do zakončení se nabízí také útočník, kte-

rý akci zahájil 
  Přihrávající středový hráč se po přihrávce 

zapojuje pohybem na odražené míče 
  Zařazení aktivního obránce mezi stopery, 

který se zapojuje po finální přihrávce 

Cvičení 6 (obr  6)

TÉMA: 
HC / PH – zakončení po průnikové při-
hrávce
ORGANIZACE: 
  cvičení probíhá na hlavní branku a dru-

hou přenosnou postavenou proti, 16,5 m 
nad PÚ,

  počet hráčů 8 až 12, rozdělených do dvou 
barevně odlišených týmů,

  v každé brance brankář,
  na hranici PÚ v šířce půlkruhu vymezte 

prostor metami,
  ve stejné šířce vymezte dvěma metami 

prostor 6 m od PÚ ke každé brance 
POSTUP: 
  Oba týmy stojí proti sobě u met na hra-

nici PÚ 
  Hráč bránícího týmu začíná razantní 

přihrávkou podél PÚ na hráče útočícího 
týmu a okamžitě vyráží za přihrávkou 
útočníka bránit 

  Útočník může převzít míč a útočit na li-
bovolnou branku, zakončuje z prostoru 
vymezeném metami a obránce se mu 
snaží zabránit 

  Týmy se střídají v útočení a bránění 
KOUČINK: 
  Využij k útoku klamavý pohyb a rychlost 
  Může brankář míč vyrazit? 

5
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Kategorie U13 je v České republice po-
sledním ročníkem, který hraje oficiálně 
na zmenšeném hřišti a s menším počtem 
hráčů, konkrétně 7 hráčů v poli a 1 brankář  
Trendem poslední doby v této kategorii je 
prolínání oficiálního formátu utkání 7 + 1 
s utkáním na hřišti standardních rozměrů 
v počtu 10 + 1, které je charakteristické pro 
kategorii U14  A to zejména z důvodu snahy 
o plynulejší adaptaci na standardní formát 
utkání  Toto bylo jedním z hlavních podně-
tů pro zjištění případných rozdílů v zatížení 
mezi jednotlivými formáty utkání 
Data jsme sbírali během modelových utkání 
7 + 1 a 10 + 1 v zimním přípravném období  
Před každým utkáním proběhlo rozcvičení 
s totožnou dobou trvání i náplní  Oba for-
máty utkání měly hrací dobu 1 x 40 minut  
Modelová utkání proběhla za přítomnosti 
rozhodčího dle oficiálních pravidel dané-
ho formátu pro úroveň SpSM, avšak bez 
možnosti střídání  Hráči byli rozděleni do  
2 týmů, každý z nich měl dresy a trenéra, kte-
rý je v utkání koučoval, čímž jsme se snažili 
co nejvíce docílit podmínek soutěžního utká-
ní  Ke sběru dat jsme využili diagnostické za-
řízení Polar Team2Pro vybavené systémem 
GPS a monitorem srdeční frekvence (SF)  
Takto jsme získali data o průměrných hod-
notách srdeční frekvence a jejich procentuál-
ním vyjádření z maximální srdeční frekvence  
(% SFmax), jednotlivých pásmech srdeční fre-

Získávání hodnot, které reprezentují herní 
zatížení u uvedené věkové kategorie během 
výše zmíněných herních forem/utkání, může 
trenérům nabídnout některé zkušenosti, 
jak s tímto zatížením manipulovat, což 
u této věkové kategorie, vzhledem k jejímu 
vývojovému profilu, je obzvláště důležité 
a v tréninkové praxi ne vždy jednoduché  
Uvedené výstupy mohou k tomuto tématu 
přispět právě tím, že jsou zaznamenané 
z vlastní zápasové praxe 

Hodnoty zatížení hráčů U13 
během utkání 7 + 1 a 10 + 1 

ty 5763,30 m  Průměrná hodnota srdeční 
frekvence (SF) byla 177,05±6,97 tepů/min  
Nejnižší hodnota průměrné SF byla 166,95 
tepů/min, naopak nejvyšší hodnota prů-
měrné SF dosáhla 189,81 tepů/min  Pře-
počteme-li hodnoty srdečních frekvencí  
na % SFmax, průměrná hodnota byla 
85,53±3,37 % SFmax  Nejnižší zaznamenaná 
hodnota je 80,65 % SFmax, nejvyšší naměřená 
hodnota byla 91,70 % SFmax 
V Grafu 1 jsou uvedeny procentuální hod-
noty času, který hráči průměrně strávili 
v konkrétních intenzitách rychlosti pohy-
bu během utkání 7 + 1  V tomto formátu 
utkání strávili hráči 10,33 % času stáním, 
9,34 % času chůzí a 55,11 % času poklusem  
Střední rychlostí pohybu se hráči pohybo-

Michal 
Hrubý

Mojmír 
Fryčák

kvence, překonaných distancích a pásmech 
intenzity pohybu u 16 hráčů  Brankáře jsme 
z důvodu výrazně odlišné struktury zatížení 
do výsledků nezahrnuli  Maximální srdeční 
frekvence hráčů byla určena podle vzorce 
220 - věk (Lehnert et al , 2014) 

Intenzita pohybové aktivity byla rozdělena 
do následujících pásem (Bishop & Wright, 
2017): 
  stoj (do 0,324 km/h), 
  chůze (0,324–3,6 km/h), 
  poklus (3,6–10,8 km/h), 
  střední rychlost (10,8–18 km/h), 
  vysoká rychlost (nad 18 km/h)  

Pro účely měření byla pásma srdeční frek-
vence rozdělena následovně (Deutsch et al , 
1998): 
  podprahová SF (pod 75 % SFmax), 
  úroveň anaerobního prahu – ANP  

(75–84 % SFmax), 
  nadprahová SF (85–95 % SFmax), 
  maximální SF (nad 95 % SFmax) 

Níže uvedené výsledky (Tabulka 1) nám de-
finují průměrné hodnoty herního výkonu 
v utkání 7 + 1 s hracím časem 1 x 40 min  
Průměrná překonaná vzdálenost má hod-
notu 5053,62±373,00 m  Nejnižší uběhnutá 
vzdálenost má hodnotu 4439,20 m, nejvyš-
ší uběhnutá vzdálenost dosáhla hodno-

Sigma Olomouc 

Utkání 7 + 1 Průměr Min Max

Distance (m) 5053,62±373,00 4439,20 5763,30

∅ SF (tepů/min) 177,05±6,97 166,95 189,81

% SFmax 85,53±3,37 80,65 91,70

Tabulka 1: Hodnoty ukazatelů zatížení hráčů během utkání 7 + 1

Graf 1: Procenta času průměrně stráveného 
v pásmech rychlosti pohybu během utkání 
7 + 1

Stoj (do 0,324 km/h)
Chůze (0,324–3,6 km/h)
Poklus (3,6–10,8 km/h)
Střední rychlost (10,8–18 km/h)
Vysoká rychlost (nad 18 km/h)
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vali v utkání 7 + 1 ve 20,37 % času a vysokou 
rychlostí pohybu ve 4,85 % času 
Procentuální hodnoty času průměrně strá-
veného hráči v pásmech rychlosti pohybu 
během utkání 7 + 1 jsou uvedeny v Grafu 2  
V podprahovém pásmu SF se pohybovali 
hráči v 6,65 % času, na úrovni ANP v 31,22 % 
času, v nadprahovém pásmu SF strávili hráči 
55,22 % času a v pásmu maximální SF 6,92 % 
času 
V Tabulce 2 uvádíme sledované para-
metry zatížení v utkání 10 + 1 na hřišti 
standardních rozměrů a s hracím časem  
1 x 40 min  Hodnota průměrné překonané 
vzdálenosti byla 5339,76±631,01  Nejniž-
ší zaznamenaná vzdálenost měla hodno-
tu 4753,60 m a nejvyšší vzdálenost byla 
6807,20 m  Průměrná SF všech 16 hráčů 
dosáhla hodnoty 167,39±6,49 tepů/min  
Nejnižší zaznamenaná průměrná SF byla 
158,81 tepů/min, naopak nejvyšší prů-
měrná SF měla hodnotu 179,37 tepů/min  
Po přepočtu těchto hodnot SF na procen-
tuální hodnoty ze SFmax byly zjištěny násle-
dující hodnoty  Průměrná hodnota SF byla  
80,86±3,14 % SFmax  Minimální průměrná SF 
měla hodnotu 76,72 SFmax a maximální prů-
měrná SF dosáhla hodnoty 86,65 SFmax 
Čas v procentech, který hráči průměrně 
strávili v pásmech rychlosti pohybu během 
utkání 10 + 1, je uveden v Grafu 3  V pás-
mu stoje se hráči pohybovali v 8,49 % času, 
v pásmu chůze v 7,90 % času a v pásmu 
poklusu v 55,79 % času  Aktivitou střední 
rychlosti strávili v tomto utkání 22,19 % času 
a pohybem ve vysoké rychlosti 5,62 % času 
Graf 4 ukazuje procenta času průměrně 
stráveného hráči v pásmech SF během 
utkání 10 + 1  V pásmu podprahové SF se 
hráči vyskytovali ve 20,40 % času, v pásmu 
SF na úrovni ANP ve 42,07 % času, v pásmu 
nadprahové SF ve 36,78 % času a v pásmu 
maximální SF se pohybovali v 0,75 % času  
V rámci aktuálních trendů v tréninkovém 
procesu, zejména snaze o co největší při-
blížení tréninku podmínkám soutěžního 
utkání, je vhodné zařazovat metodu malých 
forem her (SSG) co nejčastěji  Dbát bychom 
opět měli na dodržení adekvátního interva-
lu odpočinku  
V souvislosti s přechodem z fotbalu 7 + 1 
na fotbal 10 + 1 se na základě zjištěných vý-
sledků nabízí otázka, zdali bychom se měli 
snažit o přenos intenzity z malého fotbalu 
na velké hřiště, a tím pádem logicky docílit 
vyšších překonaných vzdáleností a vyšších 
rychlostí, anebo přizpůsobit tréninkový 
proces (snížením intenzity, mírným zvýše-
ním objemu, zařazením cvičení s kontinu-

álnějším zatížením…) nárokům, které klade 
fotbal 10 + 1 na hráče při přechodu z kate-
gorie U13 do U14 
Komparací získaných dat byly zjištěny tyto 
rozdíly mezi herním zatížením hráčů v jed-
notlivých utkáních  Hráči v utkání 7 + 1 
strávili průměrně o 1,84 % více času stáním 
než v utkání 10 + 1 a dále se v utkání 7 + 1 
pohybovali průměrně o 1,44 % více času 
v chůzi než v utkání 10 + 1  Statisticky jsou 
tyto rozdíly sice významné, avšak v kontex-
tu hrací doby 1 x 40 min není význam těchto 
rozdílů nikterak velký  Při porovnání SF vyšlo 
najevo, že průměrná SF hráčů byla v utkání 
7 + 1 vyšší o 9,66 tepů/min (4,66 % SFmax) 
než v utkání 10 + 1  V utkání 7 + 1 se hrá-
či pohybovali o 13,75 % času méně v pás-
mu podprahové SF a o 10,85 % času méně 
v pásmu SF na úrovni ANP než v utkání  
10 + 1  V pásmu nadprahové SF naopak strá-
vili hráči o 18,44 % více času a v pásmu ma-
ximální SF o 6,17 % více času během utkání 
7 + 1 oproti utkání 10 + 1  
Z výzkumu tedy vyplývá, že z pohledu obje-
mu zatížení nebyly mezi formáty utkání 7 + 1 
a 10 + 1 významné rozdíly  Ty však lze po-
zorovat, pokud se zaměříme na obě utkání 
z pohledu intenzity  V utkání 7 + 1 měli hráči 
významně vyšší průměrnou SF, pohybovali 
se méně času v méně intenzivních pásmech 
SF (podprahová, úroveň ANP), a naopak 
strávili více času v pásmech SF s vyšší in-
tenzitou (nadprahová, maximální) oproti 
utkání 10 + 1  Možné vysvětlení lze spatřit 
v obecně známé charakteristice malých fo-
rem her (small sided games – SSD)  Hráči 
se v nich dostávají častěji do herních čin-
ností jako např  útočné i obranné souboje, 
střelba, přihrávka, náběhy, přechod z útoč-
né do obranné fáze a naopak atd  V utkání 
10 + 1 je sice zapotřebí překonání větších 
vzdáleností, avšak ve větším počtu hráčů 
a na větším hřišti není zapojení do zmíně-
ných činností tak časté, a tudíž je intenzita 
pohybové aktivity oproti utkání 7 + 1 nižší  
Vzhledem ke snaze o rozvoj herních činnos-
tí jednotlivce v časoprostorovém tlaku se 
nám tedy jeví aktuální nastavení pravidel 
v kategorii U13 jako vhodné  
Směrem k utkání tím pádem vyvstává dů-
ležité doporučení ohledně střídání hráčů  
Z důvodu významně vyšší intenzity by tre-
néři měli dbát na to, aby se hráčům dostalo 
adekvátního intervalu odpočinku  V přípa-
dě, že by hráči dlouhodobě byli ochuzováni 
o dostatečný odpočinek, se zvyšuje riziko 
zranění, patologické únavy a přetrénování  
Jako správné se nám tedy jeví častější stří-
dání hráčů během utkání  

Utkání 10  + 1 Průměr Min Max

Distance (m) 5339,76±631,01 4753,60 6807,20

∅ SF (tepů/min) 167,39±6,49 158,81 179,37

% SFmax 80,86±3,14 76,72 86,65

Graf 2: Procenta času průměrně stráveného 
v pásmech SF během utkání 7 + 1 (N = 16)

Tabulka 2: Hodnoty ukazatelů zatížení hráčů během utkání 10 + 1

Graf 3: Procenta času průměrně stráveného 
v pásmech rychlosti pohybu během utkání 
10 + 1

Graf 4: Procenta času průměrně stráveného 
v pásmech SF během utkání 10 + 1

Stoj (do 0,324 km/h)
Chůze (0,324–3,6 km/h)
Poklus (3,6–10,8 km/h)
Střední rychlost (10,8–18 km/h)
Vysoká rychlost (nad 18 km/h)

Podprahová SF (pod 75 % SFmax)
Úroveň ANP (75–84 % SFmax)
Nadprahová SF (85–95 % SFmax)
Maximální SF (nad 95 % SFmax)

Podprahová SF (pod 75 % SFmax)
Úroveň ANP (75–84 % SFmax)
Nadprahová SF (85–95 % SFmax)
Maximální SF (nad 95 % SFmax)
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Dlouholeté zkušenosti z tréninkového pro-
cesu přípravkových a žákovských kategorií 
v FC Viktoria Plzeň nás neustále přesvěd-
čují o potřebě zařazování všestranné po-
hybové přípravy vedle specializovaného 
fotbalového tréninku  Víme totiž, že čím 
pohybově všestranněji je mladý hráč vy-
baven, tím širší výběr má k dispozici pro 
řešení konkrétního pohybového úkolu  
Všestranná pohybová příprava je v uve-
dených mládežnických týmech cíleně 
aplikována pod vedením specializované-
ho trenéra s asistencí týmových trenérů 
a obsahuje zejména prvky tzv  motoricko-
-funkční přípravy  Tyto promyšlené specia-
lizované průpravy vedou nejen k rozvoji 
pohybových schopností dominantních pro 
herní výkon ve fotbale, ale rovněž vedou 
k nácviku pohybových dovedností gym-
nastického charakteru  Zvládnutí těchto 
pohybových dovedností vede k pozitivní-
mu transferu do fotbalového výkonu hrá-
čů, slouží také jako motivační faktor a v ne-
poslední řadě podporuje sociální vazby 
ve skupině či mezi jednotlivci  
Vedle výše zmíněných cílů sledujeme 
rozvojem všestrannosti také zdravot-
ní a kompenzační efekt daných cvičení,  
neboť nejen trenéři, ale rovněž sportov-
ní lékaři a fyzioterapeuti v námi apliko-
vaných průpravách spatřují adekvátní 
prevenci či korekci často jednostranného 
pohybového zatížení   

Podíl všestranné pohybové přípravy 
u mladých fotbalistů v praxi často absentuje 
při srovnání se specializovaným tréninkem, 
třebaže se dobře ví, o jak důležitý systém se 
v rozvoji výkonnosti těchto fotbalistů jedná  
Uvedený příspěvek nabízí tento hendikep 
zmírnit a znovu postavit všestrannou 
pohybovou přípravu na místo, které jí 
nesporně patří  K tomu tato studie přispívá 
tím, že se opírá o pozorování a výsledky 
z vlastní praxe, což je na uvedených 
výstupech zvláště důležité 

Všestranná pohybová 
příprava – nedílná součást 
rozvoje hráčů přípravkových 
a žákovských kategorií

efektivně a bez zbytečných souhybů  U hrá-
čů fotbalu či jiných sportovních her tuto 
potřebu vnímáme zejména v soubojích 
jeden na jednoho, kontaktech a rychlých 
změnách pohybu, odrazech a doskocích 
nebo např  pádech  Velmi často je tato sou-
část přípravy označována jako „core“ tré-
nink – trénink tělesného jádra  U mládeže, 
resp  přípravkových a žákovských katego-
rií, se však nemůžeme a nechceme omezit 
na „pouhé“ výdrže ve statické poloze, jak je 
to pro „core“ trénink charakteristické  U dětí 
právě u zpevňovacích cvičení kombinujeme 
statickou výdrž s dynamickým pohybem, 
zapojujeme polohy a pozice, kdy je tělo 
otočeno k podložce zády, břichem nebo bo-
kem  Fyziologicky je snahou zapojovat svaly 
hlubokého stabilizačního systému (HSS), 
mezi které řadíme hluboké svaly zádové 
(vzpřimovače páteře a rotátory), hluboké 
svaly břišní (příčný sval břišní podílející se 
na břišním lisu), svaly dna pánevního a brá-
nici  Všechny tyto svaly tvoří ideálně funkční 
celek a zajišťují bezpečný a ekonomický zá-
klad pohybu vycházející ze středu těla   
Podporová cvičení a stojkovou přípravu 
zařazujeme po dokonalém zvládnutí toni-
zace výše zmíněného svalstva, protože ne-
dostatečně zpevněný vzpor, podpor, nebo 
dokonce stoj na hlavě či na rukou cvičence 
nejen že nerozvíjí a nikam neposunuje, ale 
naopak mu může z hlediska pohybového 
aparátu škodit  

Petra 
Špottová

Jaromír 
Votík

Pro potřeby fotbalového prostředí a na zá-
kladě zkušeností z práce s fotbalovou mlá-
deží jednotlivé přípravy předkládáme 
a sdružujeme dle jejich fyziologického vý-
znamu a technického základu pohybu na:
  zpevňovací, podporovou a stojkovou pří-

pravu,
  odrazovou, doskokovou a dopadovou pří-

pravu,  
  kolébkovou a kotoulovou přípravu, 
  rotační a balanční přípravu, 
  komplexní silovou přípravu  
Ke každé z výše uvedených příprav si do-
volíme zmínit několik důležitých informací 
z oblasti teoretické i didakticko-organizač-
ní  Vzhledem k uplatnění v terénu doporu-
čujeme začínat cvičeními jednoduššími, bez 
pomůcek, s dostatečnou a pokud možno 
názornou ukázkou a terminologicky správ-
nou slovní instrukcí  Až po zvládnutí základ-
ních cvičebních prvků zařazujeme cvičení 
s vyšší obtížností, s využitím dostupných 
pomůcek (náčiní, nářadí), případně cvičení 
ve dvojici se vzájemnou dopomocí či hod-
nocením  Apelujeme na bezpečnost, pest-
rost a motivaci 

ZPEVŇOVACÍ, PODPOROVÁ A STOJKOVÁ 
PŘÍPRAVA
Schopnost vědomého zpevnění těla pro-
střednictvím svalového úsilí je nezbytnou 
součástí pohybového projevu hráče, neboť 
jen zpevněné tělo může pohyb vykonávat 

Centrum tělesné výchovy a sportu FPE ZČU v Plzni
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ODRAZOVÁ, DOSKOKOVÁ A DOPADOVÁ 
PŘÍPRAVA
V tréninkových jednotkách mladých hráčů 
fotbalu je dle našich zkušeností odrazovým 
cvičením věnována poměrně velká pozor-
nost (hráči skáčou přes švihadlo, přeskakují 
nízké překážky, používají koordinační žeb-
řík), nicméně rovněž víme, že se často právě 
zapomíná na nácvik správného doskoku či 
rozvoj obratnosti a hbitosti při pádech  
Stejně jako u odrazu hraje u doskoku dů-
ležitou roli dokonalé zpevnění celého těla, 
schopnost orientace v prostoru a úroveň 
rovnováhových schopností hráče, neboť 
většina odrazů a doskoků se v průbě-
hu utkání či tréninku uskutečňuje v pro-
měnlivých herních podmínkách 
Cílem dopadové průpravy je naučit sportov-
ce bezpečně a koordinovaně padat a hbitě se 

z poloh opět zvedat  Nechápeme ji jako samo-
statnou část motoricko-funkční přípravy, ale 
i technika zvládnutí dopadů, pádů a nepřed-
vídatelných sportovních situací by v tréninko-
vé přípravě měla mít své místo 

KOLÉBKOVÁ A KOTOULOVÁ PŘÍPRAVA
Kolébkovou a kotoulovou přípravu za-
řazujeme cíleně se snahou propojit prvky 
rotační přípravy a nácviku a zdokonalování 
základních gymnastických cvičebních tvarů 
(tj  kotoul vpřed, kotoul vzad)  Je žádoucí 
používat správnou terminologii, poměrně 
často je totiž trenéry nesprávně používán 
termín „kotrmelec“  Klíčovým místem pro 
nácvik je dokonalé sbalení celého těla s dů-
sledným předklonem hlavy a dostatečný 
rotační impuls pro přetáčivý pohyb  Modi-
fikací a variant je celá řada, zařazujeme ko-

touly vpřed provedením skrčmo, schylmo, 
s roznožením, kotoul vpřed do stoje na lo-
patkách (do svíčky), kotoul vzad schylmo, 
kotoul vzad do stoje na rukou, kotoul vpřed 
s oddáleným dohmatem, kotoul vpřed let-
mo (přes překážku), kotoul vpřed s odrazem 
z odrazového můstku či trampolíny (pozor 
na bezpečnost), kotouly vpřed ve dvojici, 
opakované kotouly vpřed a vzad s kombi-
nací obratů kolem vertikály o 180° či 360° 
(rozvoj orientace v prostoru) atd  
 
ROTAČNÍ A BALANČNÍ PŘÍPRAVA
Balanční cvičení vedou k aktivaci hluboko 
uložených systémů svalů (jak již bylo zmí-
něno výše u přípravy zpevňovací) nejpřiro-
zenější formou pro všechny věkové skupiny 
hráčů  Při „boji“ s gravitací se tyto svalové 
systémy zapojují automaticky při zachová- 
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obr. 1 a 2  Ukázka zpevňovací a podporové přípravy

obr. 3 a 4  Ukázka odrazové a doskokové přípravy

obr. 6, 7 Ukázka balanční a rotační přípravyobr. 5  Ukázka kolébkové přípravy



ní svalové rovnováhy  Hlavním principem 
rovnovážných cvičení je zmenšení plochy 
opory (stoj na jedné noze), vertikální zvýše-
ní těžiště (stoj ve výponu), vyloučení či ome-
zení senzorických vjemů (zavření očí) či po-
loha na nestabilní ploše (využití balančních 
pomůcek – gymball, bosu, balanční čočka, 
medicinbal)  Do balančních cvičení zařa-
zujeme hojně i balancování či žonglování 
s předmětem (míč, tyč atd )  Cílem rotační 
přípravy je osvojení principu otáčivého 
pohybu kolem různých os otáčení – kolem 
osy vertikální (např  skok s obratem 180° či 
360°), kolem osy horizontální (např  kotouly, 
salta) a kolem osy předozadní (např  přemet 
stranou, sudy valy)  

KOMPLEXNÍ SILOVÁ PŘÍPRAVA
Pro komplexní silovou přípravu mládeže volí-
me cvičení s vlastní vahou, dále často využívá-
me tradiční i netradiční náčiní a nářadí, která 
vhodným způsobem vzbuzují zájem a adek-
vátně hráče k posilování motivují  Výběr 
vhodných konkrétních cvičení pro komplex-

ní rozvoj silových schopností hráče vychází 
zejména ze zkušeností a znalostí trenéra  Ten 
by měl důsledně respektovat zásadu uvědo-
mělosti a zásadu přiměřenosti (věku, pohlaví, 
individuálním zvláštnostem atd )  

TRENÉRSKÉ DESATERO VŠESTRANNÉHO 
POHYBOVÉHO ROZVOJE
  Neočekávejte, že každý hráč bude 

všestranně připraven ze školní tělesné vý-
chovy či z rodinného prostředí 

  Každý trénink vyžaduje důmyslnou pří-
pravu a případnou konzultaci s trenérem 
„specialistou“  

  Cviky výše zmíněných příprav lze vol-
ně kombinovat a modifikovat dle věku 
a zdatnosti cvičenců, dle cíle tréninkové 
jednotky či celého tréninkového cyklu  

  Respektujte fyziologický význam daných 
cvičení, svaly, které mají tendenci se 
zkracovat, protahujeme, svaly s tendencí 
k ochabování posilujeme 

  U cvičení vyšší obtížnosti důsledně dbejte 
na bezpečnost  

  Naučte se postupy správné dopomoci 
a záchrany u základních gymnastických 
cvičebních tvarů  

  Při cvičení používejte správnou termino-
logii a názvosloví, neboť vám i hráčům to 
usnadní následnou komunikaci  

  Pro dokonalé vytvoření správné předsta-
vy o pohybu je cenná názorná a přesná 
ukázka  

  Poskytujte hráčům adekvátní zpětnou 
vazbu  Neříkejte, co dělají špatně a kde 
chybují, ale dejte jim návod, jak chyby od-
stranit a průběh cviků zlepšit  

V závěru tohoto příspěvku si dovolujeme 
trenéry upozornit, že v publikaci „Fotbal 
– herní trénink a pohybová příprava“, kte-
rá vyšla ve spolupráci s časopisem Fotbal 
a trénink v nakladatelství Grada v letošním 
roce, nabízí autoři (Votík, Špottová, Denk) 
kromě 88 průpravných a herních cvičení 
a průpravných her také 42 cviků s fotogra-
fiemi zaměřenými na všestranný pohybový 
rozvoj s popisem klíčových míst nácviku   
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Požadavky na trenéra pro rozvoj individuálních dovedností 
pro zvládnutí součinností útočníka jsou náročné a toto 
téma je zároveň velmi široké  Individuální dril, jak pracovat 
s prostorem a soupeřem, vnímám spíše pro klubovou 
úroveň, kde je více času, a tedy tato práce je v klubech 
nezastupitelná  Na reprezentační úrovni je to častěji o „rychle“ 
nastavené souhře  Předpokladem je, že hráči mají individuální 
činnosti na určitou úroveň zažité  Do příspěvku jsem tedy 
vybral dvě herně komplexnější cvičení a průpravnou hru 
zaměřenou na pokrytí pokutového území (PÚ) a zakončení 
po základní součinnosti 3-4 hráčů  To vše pod stupňujícím se 
časoprostorovým tlakem  Mám zkušenost, že všechna cvičení 
měla na rozvoj souhry velmi rychlý efekt    

Nácvik zakončení a pokrytí 
pokutového území  
po kombinaci středem 
a z křídla herní formou 
u reprezentace žen U16-U17

Jaroslav 
Hynek
trenér reprezentace ČR žen U17

Cvičení 1 (obr  1, 2, 3)

TÉMA: 
Zakončení po kombinaci 3 na 3 středem 
hřiště
ORGANIZACE: 
  6 + 1 brankář, 
  prostor 22 x 35 m, před PÚ zóna 22 x 10 m, 

2 x 18 m, 
  2 přechodové branky na 35 m v šířce PÚ 
POSTUP: 
  Záložník dostává od trenéra míč a překo-

nává přihrávkou prvního obránce  Ten se 
pohybuje pouze v rámci zóny a zapojuje 
se jen při zisku bránících hráčů pro kontr  
Ve větší zóně spolupracují dva útočníci 
na tvorbě herního prostoru odtažením 
obránců  Hráč s míčem řeší podle posta-
vení obránců takovou přihrávku a dal-
ší pohyb, aby využil volného prostoru 
a následného přečíslení (obr  1)  Všichni 
tři útočníci přechází do pokrytí PÚ tak, 
aby dva byli na úrovni tyčí a jeden na ose 
hřiště  Nejnižší hráč se po dohrání první-
ho míče nabízí pro druhý míč od trenéra 
a dohrává ho se spoluhráčem, který ne-
zakončoval 1 
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  První obránce brání jen v rámci malé zóny, 
a to i v případě druhého míče (obr  2) 

  Při zisku obránce následuje přechod 
do malých branek, které simulují přes-
nou prostorovou přihrávku, nebo přes-
ně do nohy trenéra, a to ať přímo, nebo 
po kombinaci (obr  3) 

KOUČINK: 
  Trenér a komplexnost cvičení vyžaduje: 

Příprava herní situace, čtení herního pro-
storu, pozor na ofsajd, přesnost a tvrdost 
přihrávky do správné nohy (vzdálenější 
od soupeře) nebo citlivě na prostor, opti-
málně řešit dotyky, pokrytí prostoru, do-
hrávat odražený míč, přepínání po ztrátě 
(zisku míče), boční postoj obránců  

VARIANTY:
  Nejdříve pro součinnost jen na panáky 

bez obránců  Následně hra 3 na 2-3 
  Využití obránce v malé zóně pro tlak shora 

Cvičení 2 (obr  4)
    
TÉMA: 
Zakončení po otočení hry diagonální 
kombinací a vyřešení finální přihrávky 
z křídla. Pokrytí pokutového území
ORGANIZACE: 
  13 + 2 brankáři, 
  prostor 50 x 40 m, 
  3 trojice ve středu hřiště se střídají ve třech 

činnostech  První (fialová) vymezení kom-
binace, druhá (žlutá) spolupráce do za-
končení a třetí (červená) poziční bránění 
před náběhem do PÚ  Univerzálové v kří-
delním prostoru  

POSTUP: 
  Modrý univerzál uvnitř hřiště na levé 

straně navádí míč do středu a hledá při-
hrávku přes pozičně bránící trojici na žlu-
té útočníky mezi řadami  Dva mezi sebou 
zakombinují a třetí stahuje a rozbíhá pro-
stor do PÚ s cílem uvolnit křídelní prostor 
pro předfinální přihrávku  Křídelní hráč 
řeší finální přihrávku podle připravené-
ho míče kapsou (přízemní přihrávkou) 
pod obranu, centrem, navedením s při-
hrávkou pod sebe, lobem na zadní nebo 
i střelou (obr  4)  Čtyři modří hráči se 
střídají mezi sebou v křídelním prostoru 
s řešením finální přihrávky a rozjíždění 
diagonální akce  

  Střídáme strany, jednotlivé trojice střídají 
po akci z P/L  

KOUČINK: 
  U útočníků: odtah obránce, seběhnutí 

pod míč, přesné sklepnutí, rozběh PÚ, nej-
bližší hráč na přední tyč, pokrýt prostory – 
měj je před sebou – pozor na přeběh  Ča-
suj finální náběh  Detail – intenzita běhu 
v jednotlivých fázích pohybu 

  Centrující hráč: načasování náběhu, čtení 
PÚ, výběr a způsob kopu (kapsa, centr, lob, 
střela)  Detail – způsob kopu centrované-
ho míče podle jeho vzdálenosti od kon-
cové čáry  Odlišnost řešení a chytrost při 
rychle se měnící situaci po navedení míče 
do PÚ  

  Obránci: boční postavení, přesun do PÚ, 
natočení od brány 

VARIANTY:
  Bez bránících hráčů v PÚ (jen brzdit 

před) 

  Dohráváme 4 na 1-3 (první linie bránících 
hráčů jen pozičně, lze je omezit zónou) 

  Citlivě zařadit druhý míč (reálnost – podle 
pozice brankáře) 

  Přidat tlak na centrujícího hráče (soupeř 
jej dobíhá nebo vystupuje z PÚ) 

  Změna nabídky a spolupráce útočníků 
a k tomu odpovídající náběh do správ-
ných pozic v PÚ 

2

3
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Cvičení 3 (obr  5)

TÉMA: 
PH „Villareal“ na ucelení řešení předfinál-
ní a finální fáze z předchozích dvou cviče-
ní (středem 3 na 3, diagonální kombinace 
s centrem). Vše na upevnění zakončení 
a pokrytí prostoru v součinnosti 3-4 hráčů
ORGANIZACE: 
  16 + 2 brankáři, 
  prostor 54 x 40 m rozdělen na 3 zóny 

POSTUP: 
  Dvě zóny 40 x 25 m, ve kterých hrajeme 

v založení 4 na 3, v defenzivě 6 na 4 (jeden 
univerzál zůstává v zóně pro kontr soupe-
ře), středovou 4 x 40 m pro 2 univerzály, 
kteří hrají s míčem   Dva křídelní univerzá-
lové hrají ve větší šířce (jejich základní po-
zice je na polovině hřiště) a doplňují akce 
ze strany jak s míčem, tak i bez míče  

  Po zakončení akce zakládá protiakci opět 
brankář s třemi obránci proti 3 napadajícím 

útočníkům  Zakládající hráči se snaží dostat 
míč na středopolaře, ti se snaží o zakonče-
ní, finální přihrávku pro útočníky, nebo oto-
čí hru na lajnaře, kteří řeší finále ze strany 
(obr  5)  Hra je plynulá  Útočníci a obránci 
své zóny neopouštějí, hráče vystřídáme 
po určitém čase podle záměru 

KOUČINK:
  Maximální tlak útočníků na zakládající 

hráče – po zisku míče zakončují:
  Zakládající hráči: hraj přímočaře a odvážně 
  Univerzálové v zóně: boční postavení, 

hraj přes osu hřiště, vnímej střelu, průni-
kovou přihrávku nebo otočení hry  

  Útočníci: uvolňují se protipohybem, jeden 
pro míč, druhý do volného prostoru, vnímej 
volný míč, pokryj přední, zadní tyč, penaltu 

  Univerzálové na straně (lajnaři): sleduj 
pohyb v PÚ, vyhodnocení přímočarosti, 
risku nebo vytvoření nové situace navá-
děním míče  

  Obránci: boční postavení, vzájemné zajiš-
ťování, načasování vystoupení na navádě-
jící křídlo do PÚ 

VARIANTY: 
  Bodováním zvýhodníme zakončení 

po kombinaci univerzálů s útočníky 
  Univerzálové musí hrát mezi sebou přes 

osu hřiště a následně zakončit 
  Pustíme jednoho obránce do prostoru 

univerzálů, ti si mohou pomoci buď sklep-
nutím na třetího s následnou diagonálou 
do křídla, nebo naopak musí vyřešit situa-
ci 2 na 1 a až následně řešit finální nebo 
předfinální přihrávku  

  Je možné od zakládajících obránců hrát až 
na útočníky přes zónu univerzálů a ti ná-
sledně kombinují s nimi 

  Další podle vlastního záměru    

5

4
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Z přípravy  
brankáře v kategorii  
U16-U19

Peter 
Bartalský
trenér brankářů 
KFA AC Sparta Praha

Cvičenia sú zamerané na zdokonaľovanie 
správnej reakcie brankára v situáciách 1/1 
po prihrávke do 16 m  Brankár musí vyhod-
nocovať situácie a správne reagovať a roz-
hodovať sa:
  správny moment reakcie,
  zmenšovať strelecký uhol / ako vysoko 

vystúpiť,
  ísť pod nohy / zostať stáť,
  strela z prvej / prevzatie,
  situáciu dohrať za každých okolností, spra-

viť pre úspešný zákrok maximum,
  neuľahčovať útočníkovi situáciu
 • nepadať dozadu
 • nereagovať predčasne 

  4 panáci,
  lopty 
POSTUP:
  Brankár vykrýva uhol na hráča s loptou, 

s ktorým sa posúva, keď navádza lop-
tu na stred, dôležitá súčinnosť s nabie-
hajúcim hráčom za obranu  Hráč, ktorý 
navádza loptu, tak prestrkáva kolmou 
prihrávkou do 16 m loptu do nábehu 
útočníkovi, ktorý strieľa 

  Brankár vystupuje proti strelcovi, zmen-
šuje uhol a reaguje na to, čo spraví útoč-
ník 

KOUČING:
  Dôraz na postavenie/posúvanie brankára 

od začiatku akcie 
  Reakcia brankára na vzniknutú situáciu 
  Rozhodovanie / štart z brány pod nohy/

vykrývanie uhla 
VARIANTY:
  Útočník môže vystreliť z prvej 
  Útočník preberie loptu, pokúša sa ob-

chádzať brankára a zakončuje 
  Útočník môže meniť miesto nábehu 

Cvičenie 2 (obr  2)

TÉMA: 
Reakcia brankára 1/1 vystupovanie, vy-
krývanie uhlov, správne rozhodovanie
ORGANIZÁCIA:
  1 tréner,
  4 brankári (výmena po každej lopte),
  1 panák,
  lopty 
POSTUP:
  Tréner nahráva na útočníka do 16 m, ten 

sa otáča okolo panáka a strieľa, brankár 
reaguje a vykrýva strelecký uhol, po oto-
čke ešte upravuje svoje postavenie podľa 
toho, ako si to útočník pripravil  Keď ďale-
ko od nohy, tak pod nohy  Brankár pokra-
čuje v cvičení a rýchlo sa presúva na prí-
padnú vyrazenú loptu na zadnú tyčku, kde 
zakončuje útočník  

VARIANTY:
  Otočenie útočníka okolo panáka môže 

meniť strany, na ktorú sa otáča/brankár 
reaguje 

Všetky tieto situácie sú náročné pre bran-
kára, ale čím viac ich bude zažívať na tré-
ningu a hlavne pod zápasovým tlakom, 
bude pripravenejší na úspešný zákrok  
Samozrejme nemôžeme zabudnúť aj 
na kúsok šťastia 

Cvičenie 1 (obr  1)

TÉMA: 
Reakcia brankára 1/1 vystupovanie, vy-
krývanie uhlov, správne rozhodovanie
ORGANIZÁCIA:
  1 tréner,
  4 brankári (výmena po každej lopte),

1

2
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  Útočník môže posunúť prihrávku hneď 
na zadnú tyčku, kde zakončuje útočník 2 

KOUČING:
  Dôraz na reakciu brankára po prebratí 

lopty útočníkom 
  Vybieha/vykrýva  
  Rýchly presun brankára na zadnú tyčku 

(gól nie je, pokiaľ neskonči lopta v bráne) 
  Zvolenie správneho zákroku 

Cvičenie 3 (obr  3)

TÉMA: 
Reakcia brankára 1/1, vystupovanie, vy-
krývanie uhlov, správne rozhodovanie
ORGANIZÁCIA:
  1 tréner,
  4 brankári (menia sa po každej lopte),
  1 panák,
  5x gumená lopta,
  lopty 
POSTUP:
  Tréner štartuje prihrávkou na útočníka, 

ten púšťa loptu a strieľa gumenou loptou 
do priestoru k tyčke  Brankár po zaregis-
trovaní prihrávky robí nakročeníe a od-
raz do polovysokej lopty do odkrytého 

priestoru brány, strelu chytá alebo vyráža 
a hneď reaguje na dorážku od útočníka 
2  Keď brankár strelu vyrazí a je mož-
nosť dorážať, celá situácia sa dohráva až 
do konca 

VARIANTY:
  Tréner môže mať pripravenú ešte jednu 

loptu na prípadnú dorážku na zadnej 
tyčke 

  Útočník 2 môže namiesto strely zvoliť po-
sunutie a brankár musí reagovať na novú 
situáciu 

KOUČING:
  Dôraz na rýchle a správne rozhodovanie 

brankára pod časovým tlakom 
  Neuľahčovať útočníkovi celú situáciu (pád 

na zadok, tipovanie strany   ) 
  Agresivita v prevedení 
  Akcia končí, až keď brankár chytí loptu, 

alebo je lopta mimo dostrel 

Cvičenie 4 (obr  4)
    
TÉMA: 
Reakcia brankára 1/1, vystupovanie, 
vykrývanie uhlov, správne rozhodova-
nie

ORGANIZÁCIA:
  1 tréner, 
  4 brankári,
  2 panáci,
  lopty 
POSTUP:
  Brankár čaká na maličké posunutie lopty 

od trénera, hneď vyráža a dostáva sa pred 
panákov, prichádza strela do brankára, 
okolo brankára na reakciu (chytá/vyráža) 
+ rýchly návrat do brány a čaká na posu-
nutie lopty na útočníka 1 alebo 2 + vyráža 
proti a zaujíma dobré postavenie + stre-
la  Môže byť z prvej alebo po zastavení, 
potom musí brankár znova reagovať aj 
na prípadné posunutie do brány 

VARIANTY:
  Strela z prvej alebo po posunutí útočníkov 

1 alebo 2 
  Možnosť vrátenia lopty od útočníkov na tré-

nera a ten strieľa do priestoru panákov 
KOUČING:
  Dôraz na rýchle a správne rozhodovanie 

brankára 
  Správne vykrývanie uhlov 
  Správnosť zvolených zákrokov 
  Rýchly návrat do správnych pozícií  

4

3
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FLEXIBILITA
Ze svalů, které oblast správné funkce ome-
zují svým zkrácením nejvíce, jsme si v minu-
lém čísle vysvětlili, jak vyšetřit sval hruškovi-
tý (m  piriformis), napínač stehenní povázky 
(m  tensor fasciae latae) a přitahovače (ad-
duktory)  Funkčně bychom sem ještě zařa-
dili sval bedrokyčlostehenní, jehož testová-
ní a kompenzace bude uvedena v návazné 
části věnující se core   

SVAL HRUŠKOVITÝ
Jedná se o sval, který je vysloveně reaktivní 
a u mnohých fotbalistů tak výrazně staže-
ný  Je to jeden z důvodů, proč velká část 
fotbalistů vytáčí ve stoji (ale i vleže na zá-
dech) chodidla zevně  Naprosto jasně zde 
platí pravidlo, že funkce formuje orgán, 
neboť výrazněji tento nález spatřujeme 
na fázické (kopající) končetině  Tato kli-
dová rotace je označována jako pozitivní 
Retzlafův příznak  Při nedostatečné kom-
penzaci tak dochází k rotačnímu zatížení 
třísla, u některých sportovců zase řešíme 
bolestivost vnitřní nebo vnější strany ko-
lenního kloubu   

Protažení varianta 1 (obr  1): V pozici na čty-
řech umístit jednu nohu před druhou  Dolní 
končetinu, která je vzadu, natáhnout, opora je 
o předloktí  Je třeba najít pozici, kde je cítit tah 
na boční straně hýždě nohy, která je vepředu  
Nejlépe se do pozice dostaneme bočním po-
sunem pánve  Výdrž 30 s, vyměnit nohy  
Pozn.: Tuto pozici neprovádíme u sportovců, 
které trápí bolest kolenního kloubu. 
Protažení varianta 2 (obr  2): Vleže na zá-
dech nohy pokrčeny v kolenou a opřené 
chodidly o podložku  Pravou nohu položit 
kotníkem na levé koleno a vytočit co nej-
víc směrem ven  Obě končetiny přitáhnout 
nahoru, pánev (kost křížová) musí zůstat 
na podložce  Najít takovou pozici, v níž je 
cítit tah, který má však tendenci po cca 30 s  
ustupovat  Vyměnit končetiny  
Ošetření s tenisovým míčkem: Ve stoji se 
umístí míček do horního zevního kvadrantu 
hýždě, provede se opření o zeď, je třeba na-
jít citlivé místo a to masírovat po dobu 30 s  
Efekt se ještě zvýší, pokud se ošetřovaná 
končetina vtočí špičkou dovnitř  
Ošetření s rolerem (obr  3): Vsedě na zemi 
umístit válec šikmo pod hýžďové svaly (jako 

V článku uveřejněném v minulém čísle jsme se zaměřili na oblast 
kyčle  Vysvětlili jsme si důležitost v komplexním zapojení 
v rámci pohybového aparátu fotbalisty a nastínili si možnosti 
funkčního testování  Nyní si představíme kompenzační cviky, které 
by měly při správném provedení pomoci tuto oblast dobře zajistit  

Kateřina
Honová

Kyčelní kloub 
v konceptu 
Physiobook 
–  terapie

Fyzioterapie  
a Edukační centrum,  
Brno

1 2

na obrázku), nohu na ošetřované straně dát 
kotníkem na koleno druhé nohy a rolovat 
přes oblast hýždí po dobu 30 s  
 
NAPÍNAČ STEHENNÍ POVÁZKY (ITB) (obr  4)
Vleže na ošetřovaném boku umístit válec 
pod boční stranu stehna, druhou nohu po-
stavit vpřed a opřít o chodidlo, opora je dále 
o předloktí spodní paže a dlaň ruky, která je 
nahoře  Ošetřovanou končetinu zvednout 
z podložky a provádět rolování přes celou 
boční stranu stehna  
Pozn.: U fotbalistů, kteří mají delší končetiny, 
doporučujeme rolování rozdělit na dvě části 
(dolní/horní část). V tom případě rolujeme ka-
ždou z částí 30 s. 
 
ADDUKTORY (PŘITAHOVAČE) (obr  5)
Protažení provedeme vsedě roznožném a to 
tak, že sed je na sedacích hrbolech (pánev je 
napřímena)  Náklon je proveden do úrovně 
tahu na vnitřních stranách stehen  
Pozn. Terapie hamstringů byla uvedena 
ve článku zaměřeném na kompenzaci kolen-
ního kloubu, stejně tak jako terapie čtyřhla-
vého svalu stehenního. 
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SÍLA
Posilování kyčelních ohybačů: Bude uve-
deno v části core, neboť tam funkčně patří 
 
KYČELNÍ ROTÁTORY (obr  6 a 7)
V pozici vleže na boku provádíme vnitřní 
a vnější rotaci (spouštění končetiny kolenem 
ke koleni/patou k patě)  Opakování je 10 ve 3 
sériích (každá z rotací)  Pozor, pánev je po ce-
lou dobu provádění cvičení bez pohybu! 
         
KOORDINACE (obr  8)
Koordinaci kyčelní oblasti zajistíme nácvi-
kem správného postavení dolní končetiny 
v zátěži  V ideálním případě volíme cvičení 
v uzavřených řetězcích, tj  v opoře o zem  
Jednoznačně nejlepším cvikem, který však 
vyžaduje dokonalé zajištění motoriky, je ro-
tace pánve v kyčelním ohybu (holubičce)  
Tento cvik lze provést pro větší účinek např  
s kettlebellem  Podstatné je, aby osa pánve 
a ramen byla během celého provádění cvi-
ku rovnoběžná a nedocházelo k prohnutí 
v zádech  
 
TRX CROSS LUNGE (obr  9)
Cvik, který lehce připomíná provedení 
„pukrle“, je šikmý výpad křižmo vzad  Dů-
ležité je hlídat rovné postavení pánve bez 
poklesu na stranu zanožující končetiny, což 
bývá nejčastější chyba  
 
Nezapomínejme na fakt, že dobře zajiš-
těná kyčelní oblast je pro fotbalistu veli-
ce důležitým místem, a o tom, že na kom-
penzaci této oblasti není dostatečně 
brán zřetel, svědčí fakt, že statisticky vel-
ké množství nekontaktních úrazů vzniká 
právě v této oblasti.      

Z D R AV O V Ě D A
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Fixní a růstové myšlení
Carol Dwecková provedla se svým týmem 
jednoduchý experiment  Žáky páté třídy 
náhodně rozdělili do dvou skupin  Po jed-
noduchém neverbálním IQ testu pochvá-
lili jednu skupinu za chytrost a inteligenci 
a druhou za snahu a úsilí  Pak žákům před-
ložili druhý test  Děti si měly vybrat mezi 
dvěma úlohami: první byla stejně obtížná 
jako předchozí, druhá byla těžší  Ty, které 
byly pochváleny za snahu a úsilí, si v 90 % 
vybraly těžší test  Oproti tomu děti, které 

byly pochváleny za chytrost, si zvolily stej-
ně těžký test jako ten předchozí  Zdá se 
vám to divné? A ptáte se, proč tak velký 
rozdíl? Děti, u kterých se oceňovala chyt-
rost a inteligence, prostě nechtěly riskovat, 
že přijdou o nálepku „chytrý a inteligentní“  
Někdo by mohl namítnout: „No a?“ To je 
přece známka určité mazanosti! To sice je, 
ale pozor! V životě je vždycky něco za něco, 
a tak i za tohle něčím zaplatí  Ale o tom 
až za chvíli, teď čtěte dál… Ve třetím kole 
dostaly obě skupiny velmi těžké zadání, 

V životě, a ve sportu obzvlášť, jsme stále konfrontováni 
s kvalitou našich výkonů, tedy i s tím, jak se vyrovnáváme 
s úspěchy a neúspěchy, které nás neminou  Stojí za úspěšným 
výkonem vrozené schopnosti, které se projevily v dané chvíli, 
nebo systematické úsilí? Ty, kteří věří, že za úspěchem stojí 
vrozené schopnosti, řadí má oblíbená americká psycholožka 
Carol Dwecková k lidem s tzv  fixním nastavením mysli  A ti, 
kteří věří, že za úspěchem je cílená snaha, tvrdá práce, učení, 
trénink a trpělivost, patří podle Dweckové k lidem s tzv  
růstovým myšlením 

Chválit není  
snadné

jehož náročnost by mohli splnit žáci tak 
o dva roky starší  A stalo se to, co se stát 
muselo  Neuspěl nikdo! Nicméně skupina 
žáků oceňovaná v prvním testu za snahu si 
tuto úlohu přesto oblíbila a neúspěch při-
čítala nedostatečnému úsilí  Naproti tomu 
skupina chválená předtím za chytrost si 
neúspěch vyložila tak, že vlastně nejsou 
vůbec chytří  To se samozřejmě odrazilo 
i na náladě, se kterou vstupovala do závě-
rečného testu  Závěrečný test odpovídal 
svou náročností původnímu testu  Skupi-

Marta 
Boučková
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na chválená za úsilí se oproti původnímu 
výsledku zlepšila o 30 %  Skupina chválená 
za chytrost si v porovnání s prvním testem 
výsledek o 20 % pohoršila 
Co nám tento dnes už téměř klasický ex-
periment ukázal? Když dítě slyší: „Jsi skvělý, 
chytrý, talentovaný, já tě obdivuju,“ nabude 
přesvědčení, že právě v tom je jeho hodno-
ta   A když se tato hodnota nepotvrdí oče-
kávaným dobrým výkonem, pak se otřásá 
v základech sebedůvěra vybudovaná a po-
stavená právě na těchto tvrzeních  Objeví 
se pochybnosti: nemám dobrý výkon a dě-
lám chyby, to svědčí o tom, že nejsem skvě-
lý, chytrý, talentovaný, nebo alespoň ne 
tak, jak mi říkali a jak jsem si myslel  A proto 
je pak pro takto „zraněného“ z dlouhodo-
bého hlediska mnohem lepší a bezpečnější 
se do dalších nových výzev a těžších úkolů 
nepouštět  Velmi rychle si spočítá, že dál 
pokoušet osud a riskovat další neúspěch 
a snížení už tak nabouraného sebevědomí 
nebude riskovat  Výsledkem toho je udr-
žování fixního nastavení mysli, které hraje 
na jistotu, brání rozvoji talentu a limituje 
výkon  

Chválit, ale moudře 
Kterou větu říkáte častěji, když chválíte? 
„Jde ti to, ty jsi ale chytrý “ Nebo: „Jde ti to, je 
vidět, že ses snažil “
Experimenty ukázaly, že chválení inteligen-
ce odrazovalo děti od učení  Většina dětí 
pochválených za svou inteligenci odmít-
la šanci se něco nového naučit  Zato děti 
chválené za svoji snahu v drtivé většině vo-
lily šanci naučit se něco nového  Nechci tím 
říct, že se děti nemají chválit  Jen je třeba se 
zamyslet, za co je budete chválit  Není dů-
ležité mít talent od boha, ale je důležité ho 
objevovat, rozvíjet, zkoušet ho uplatnit, ne-
vzdávat se a stále hledat další možnosti, jak 
a kde ho uplatnit  

Fixní myšlení mozkovou aktivitu vypíná
Studie věnovaná aktivitě mozkových vln 
u lidí s fixním a růstovým myšlením po-
tvrdila, že každá skupina přijímá zpětnou 
vazbu jinak  Zatímco odpovídali na několik 
těžkých otázek a dostávali zpětnou vazbu, 
vědci sledovali, co jejich mozkové vlny pro-
zrazují o jejich zájmu a pozornosti  Výsled-
ky ukázaly, že zafixovaná mysl věnovala 
pozornost jen takové zpětné vazbě, která 
se váže k jejím současným schopnostem  
Jejich mozkové vlny svědčily o velké pozor-
nosti v okamžicích, kdy jim byla sdělována 
správnost či nesprávnost jejich odpovědí  
Přestala ale vnímat ve chvíli, kdy se zača-
lo mluvit o informacích, které by jí mohly 
pomoct se zlepšovat a učit  Když se lidé 
dozvěděli správné odpovědi na otázky, 
v nichž chybovali, jejich mozky se v pod-
statě vypnuly  Naopak otevřená mysl, jež je 
příznačná pro růstové myšlení, dále věno-
vala pozornost zpětné vazbě, která se týka-
la jejích znalostí, ať už odpověděli správně 
či ne  Studie poukázala na další rozdíl mezi 

těmito dvěma myšlenkovými postoji  Fix-
ní mysl se soustředí jen na úspěch či ne-
úspěch, zatímco růstové myšlení je naladě-
no k rozvoji a porozumění 

Další vedlejší efekty
Bohužel fixní nastavení s sebou nese ješ-
tě další, ne příliš potěšující efekty  Jedním 
z nich je obava ze selhání, která často vede 
k podvádění, k útěku od zodpovědnosti 
a hledání viníka mimo sebe  Dítě, které až 
do této doby bylo bráno jako bezchybné, 
skvělé, chytré, nadané, se nedokáže smí-
řit s možností neúspěchu a má strach, jak 
špatný výsledek přijme jeho okolí  To ko-
nec konců potvrdilo i pokračování výše 
popsaného experimentu Carol Dweckové  
Po závěrečném testu měli žáci napsat krát-
ký dopis těm, kteří teprve budou tyto testy 
dělat  40 % žáků se zafixovanou myslí lhalo 
o svých výsledcích, aby to vypadalo, že si 
vedli lépe  Děti s fixním myšlením chtějí vy-
padat dobře za všech okolností a za jakou-
koliv cenu  Snaží se tedy vyhnout úkolům, 
které ukazují jejich nedostatky, a pokud se 
už tak stane, chtějí ze svého image zachrá-
nit, co se dá  
A aby toho nebylo málo, lidé s fixním nasta-
vením mysli často považují snahu za něco, 
co se necení  Jsou totiž přesvědčeni o tom, 
že pokud máte schopnosti, není jí přece tře-
ba  Naopak, domnívají se, že pokud něčeho 
nedosáhnete bez značného úsilí, je to dů-
kaz toho, že nemáte potřebné schopnosti  
Cesta k úspěchu však vede právě přes 
schopnost unést selhání, reagovat na něj 

zvýšeným úsilím a dlouhodobě si udržet 
motivaci  Vytrvalost je podle výzkumů víc 
než vědomý akt vůle, jedná se o podvědo-
mou odpověď řízenou mozkem 

A jak přemýšlíte vy?
Tady je pár otázek, které vám o vašem myš-
lení něco napoví:
    Držíte se více zaběhnutého a nové infor-

mace odstavíte na druhou kolej dřív, než 
se s nimi blíže seznámíte, nebo je aktivně 
vyhledáváte? 

    Spíš se výzvám vyhýbáte, nebo je rádi při-
jímáte a těšíte se na ně? 

    Když narazíte na překážku, snadno se 
vzdáváte, nebo tváří v tvář překážkám vy-
trváte? 

    Názory ostatních máte tendenci ignoro-
vat, případně je vyvracet, nebo si je rád 
poslechnete, případně prodiskutujete? 

    Za svými názory si vždy stojíte a neradi 
o nich diskutujete, nebo si je rádi ověříte 
v diskusi a případně se i necháte přesvěd-
čit argumenty a klidně je změníte? 

    Úsilí vás otravuje, vnímáte ho jako neplod-
né či špatné, nebo ho vnímáte jako cestu 
ke zlepšení? 

    Málokdy a neradi přijmete negativní zpět-
nou vazbu, nebo kritiku vnímáte tak, že 
vás může někam posunout a něco naučit? 

    Úspěch druhých vás spíš rozladí, nebo 
v něm pro sebe vidíte určitou inspiraci? 

Myslím, že už nemusím psát, jaké odpovědi 
patří k růstovému a které k fixnímu nastave-
ní mysli    
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Odrazovým můstkem pro podávání opti-
málního výkonu je náš vnitřní pohon  Tím 
mohou být motivace a inspirace  Mezi nimi 
je ale velký rozdíl  Motivace je samozřej-
mě důležitou součástí jakéhokoli výkonu, 
ve sportu, byznysu a umění na sebe bere 
podobu jednotlivých čísel, která předsta-
vují výsledky, za nimiž míříme  Pojem vznikl 
z převzatého slova motiv, což je vnější po-
hnutka, důvod vedoucí k určitému jednání  
Je zcela zásadní pro nastartování činnosti, 
bohužel velice brzy vyprchá  
Inspirace v lidech na rozdíl od motivace se-
trvává  Když si někdo vytvoří emoční pouto 
k tomu, co dělá, říkáme, že je inspirován  
Slovo pochází z latiny, in-spirare se překlá-
dá jako vdechnout a dech se v mnoha kul-
turách užívá jako metafora života či ducha  
Člověk, který je inspirován, tedy v zásadě 
nachází smysl svého života  
Mohl bych jmenovat několik jedinců, kteří 
se svou inspirací umí skutečně pracovat  Pa-
tří mezi ně například Jarda Jágr, jenž, přesto-
že se mu blíží jeho padesáté narozeniny, se 
stále věnuje tomu, co nejvíce miluje  Anebo 
Bill Gates, s nímž jsem pracoval v Microsoftu 
deset let  Protože opravdu miloval to, co dě-

lal, stal se nejbohatším člověkem na světě  
Uvědomit si rozdíl mezi motivací a inspira-
cí je prvním krokem k úspěchu  Ty nejlepší 
týmy a jednotlivci to vědí, jsou tak dlou-
hodobě schopni dosahovat fantastických 
výsledků  Daří se to nejen tenisové hvězdě 
Rafaelu Nadalovi, ale i fotbalovým hvězdám 
Cristianu Ronaldovi či Lionelu Messimu  
Se sportovci jsem začal spolupracovat před 
více než 5 lety, prvním byl David Svoboda  
Na popud Českého olympijského výboru 
jsem poté začal spolupracovat s dalšími 
sportovci v rámci programu Olympijský top 
tým, který tvořilo zhruba 60-70 sportovců 
s nadějí na medaili  Seminářů se účastnili 
i trenéři z fotbalu, mezi nimi Jaroslav Šilha-
vý, Víťa Lavička či Jirka Saňák a další  Se 
zhruba dvacítkou sportovců spolupracuji 
na bázi 1 na 1, jedním z nich je např  i Patrik 
Schick   
Za tu dobu jsem vypozoroval, že fyzic-
kému tréninku se věnuje velké množství 
času, a naopak psychický trénink je často 
opomíjený  Daniel Goleman, profesor Har-
vardovy univerzity, říká, že zhruba 20 % vý-
sledku jakékoliv činnosti ovlivňuje umění 
inteligence v té konkrétní činnosti a až 80 % 

Už téměř třicet let se věnuji tomu, v jakých chvílích a situacích 
lidé podávají optimální výkon, a to jak jednotlivci, tak 
i celé týmy  Ukazuje se, že ti, kteří jsou schopni jej podávat 
dlouhodobě, mají nejenom dobré výsledky, ale i velké emoční 
pouto k tomu, co dělají  

Jak podat optimální 
výkon

zásluhu na tom má umění emoční  Sebe-
poznání a poznání těch ostatních v rámci 
nejen týmu, ale i soupeře, jsou pro výsledek 
zcela zásadní, avšak není to často považová-
no za důležité 
V roce 2019 jsem týden přednášel v Kalifor-
nii  Jedna z přednášek se odehrála v ame-
rickém olympijském klubu, který vychoval 
mnoho desítek olympijských vítězů  Dora-
zilo na ni zhruba 200 lidí  Položil jsem jim 
otázku: „Kdo z vás absolvoval přednášku 
nebo seminář na téma sebepoznání?“ Ruku 
zvedla asi 2 % lidí  Lidé se učí, co je okolo 
nich, ale už se neučí, co je uvnitř nich sa-
mých 

Jakým způsobem a kdy je tedy člověk 
schopný podat optimální výkon? 
Optimální výkon jako takový studují psy-
chologové už zhruba 200 let  K zásadnímu 
průlomu v této oblasti došlo zhruba před 
50 lety, kdy psycholog maďarského původu 
Mihaly Csikszentmihalyi přišel s pojmem 
flow  Sledoval lidi bez ohledu na obor, kte-
ří nejenom něčeho dosáhli a měli výborné 
výsledky, ale kteří zároveň milovali to, co 
dělají  Dal jim za pásek pager a oni mu re-
portovali, co cítí a o čem přemýšlí  
Když jednotlivci i tým vynakládali maximál-
ní úsilí a maximálně využívali svou autenti-
citu a talent, podávali maximální výkon  Vě-
dec tento stav začal nazývat pojmem flow  
Proč? Protože tito lidé mu reportovali, že čas 
okolo nich volně plyne  Zároveň byli od za-
čátku přesvědčeni, že jejich činnost neskon-
čí jinak než úspěchem  
Účastníkům výzkumu bylo měřeno i jejich 
EEG  Vědci se snažili zjistit, jak a na jakých 
frekvencích jejich mozek funguje  Domní-
vali se, že na to, aby byl člověk v zóně ne-
boli flow, je potřeba, aby mozek rychle 
kmital  Nakonec se ale ukázalo, že to tak 
vůbec není  Aby byl mozek ve flow, musí být 
ve frekvenci alpha (8-12 Hz), nebo dokonce 
nižší théta (4-8 Hz), musí se nacházet v pří-
tomném okamžiku tady a teď  Ve flow se 
totiž zcela vypíná naše vnímaní času 
Všimněte si, že když Ronaldo střílí penaltu, 
rozbíhá se poměrně pomalu  Při měření 
jeho mozkových frekvencí vědci zjistili, že se  

Jan 
Mühlfeit

J. Mühlfeit přednáší pro Czech Olympic Team
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80-90 % zápasu nachází ve flow neboli 
v zóně  V jeho hlavě se relativně zpomalí 
následný pohyb brankáře  Toho je schopen 
v tu chvíli využít a střílí míč na druhou stra-
nu  
Na Youtube je video, ve kterém Ronalda 
postaví na malé vápno a řeknou mu: „Tady 
ti bude někdo centrovat z rohu a my ti bu-
deme počítat, kolik dáš hlaviček “ Neřeknou 
mu už ale to, že ve chvíli, kdy se jeho spo-
luhráč dotkne míče, zhasnou všechna světla 
na stadionu  Ronaldovi se i přesto daří ode-
hrát všechny hlavičky – a to úplně poslepu 
Jak je to možné? Když se hráč rozbíhá, 
v jeho hlavě se celý děj zpomalí  Je to stejné, 
jako když jedete po dálnici 130 km/h, poté 
dupnete na brzdu a zpomalíte na 80 km/h, 
zdá se, že jedete pouze 50 km/h  Zpomale-
ní je relativní  V mozku Cristiana Rolanda je 
z milionu předchozích úspěšných hlaviček 
vytvořeno synaptické spojení  Na základě 
úderu síly kopačky, tedy té poslední infor-
mace, kterou mozek získá, je schopný spo-
čítat trajektorii kopnutého míče  Proto je 
schopný dávat góly i poslepu  O tom je flow, 
tedy první krok k úspěchu  
Druhým krokem je vypnutí části mozku na-
zývající se amygdala, již dle jejího chování 
přezdívám opička  Amygdala dříve člověku 
umožňovala přežití  Když naši předkové če-
lili nějakému nebezpečí, například divokým 
šelmám, říkala jim: „Pokud máš sílu a zbra-
ně, bojuj; pokud máš jenom sílu, utíkej; po-
kud nemáš ani jedno, tak se někam schovej “ 
Psychologie zkoumá podobný vzorec – „bo-
juj, uteč, zamrzni nebo se schovej“  Zde se 
také nachází prapůvod stresu 
Dříve jsme stres zažívali v situacích, kdy nám 
hrozilo reálné nebezpečí  To nás však potká-

valo pouze párkrát do měsíce  Dnes si stres 
vytváříme uměle  Třeba při hře  Dostaneme 
gól a najednou se nám začne honit hlavou: co 
když to teď nevyrovnáme? Často mi fotbaloví 
brankáři říkají, že chytají skvěle, ale jakmile do-
stanou první gól, v hlavě se jim aktivuje opič-
ka: „Dostal jsem gól, je to moje chyba, a teď 
mužstvo prohraje celý zápas “ V tu chvíli se 
přestávají soustředit, a je tedy mnohem prav-
děpodobnější, že nechytí ani další míč  
Pokud se nám něco nepodaří, je důležité se 
vrátit zpět do přítomného okamžiku  Nadal 
to skvěle uplatňuje při tenisovém zápasu  
Nehledě na to, zda předchozí míč vyhraje či 
prohraje, pomocí svých rituálů se vrací zpět 
k míči, který se hraje tady a teď  Proto hraje 
stejně dobře matchball jako první míče  
Krátkodobý stres, se kterým jsme schopni se 
vyrovnat, je v pořádku  Třeba taková nervo-
zita, když jdeme na zápas a nemůžeme se 
už dočkat, až budeme hrát, je velmi povzbu-
zující  Říká se jí U-adrenalin  Pokud jsme ale 
stresu vystaveni po delší dobu, začíná v nás 
růst emoce strachu  A v tu chvíli začíná být 
funkčnost adrenalinu špatná  Odstartuje se 
generování hormonu kortizol, jenž snižuje 
výkon  Stresový hormon v tu chvíli v pod-
statě zabraňuje hráčům využít to, co v pod-
vědomí mají dávno naučené 
Podvědomí si můžeme představit jako hard 
disk, do něhož se nahrává vše, co jsme se 
kdy naučili  Pokud jsme dlouhodobě ve stre-
su, využíváme to suboptimálně  Ve chvíli, 
kdy se nacházíme ve flow, je vypnutý čas 
i amygdala  Podle studie McKinsey podává 
jedinec i tým až o 500 % lepší výkon, pokud 
je ve flow  O 450 % se pak zvyšuje schopnost 
učení a až o 400 % množství kreativity 
Když si se sportovci vizualizuji, jak má sou-

peření (zápas, závod) dopadnout, snažím 
se, aby do vizualizace zapojili všechny své 
smysly  Pouze tak se jim totiž podaří dostat 
se do flow a pouze v tu chvíli se pro ně stává 
celá procedura velmi intenzivní  Vizualizace 
vypadá třeba takto: vyhrál jsi olympijské 
hry, nahoru jde česká vlajka, hrají českou 
hymnu  Co vidíš? Co cítíš? O čem přemýšlíš? 
Co slyšíš? Atd 
Podvědomí se chová jako hard disk, je to ja-
kési neutrální médium a nerozlišuje, jestli je 
to vizualizace nebo realita  Pokud je vizua- 
lizace správně provedena, vnímá ji úplně 
stejně intenzivně  Tvrdá práce, kvalitní tré-
nink, odhodlání a vytrvalost jsou velmi dů-
ležité  Pokud však (nejen) sportovec i tým 
začnou navíc pracovat na své psychické 
stránce, budou mít něco, co jejich soupeř 
nemá: mnohem větší šance na výhru   

J. Mühlfeit s Patrikem Schickem

Bill Gates, majitel společnosti Microsoft, se svým ředitelem J. Mühlfeitem, členem nejužšího vedení společnosti
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Tématem prvního dne bylo, jak řídit organi-
zace během pandemie, rozvoj holistického 
systému řízení sportovce a stěžejní složky, 
které tvoří skvělý tým  Pojďme se poohléd-
nout a zamyslet nad tématy prvního dne 
historicky první Virtuální Leaders konferen-
ce s názvem Totální High Perfrormance  Jak-
mile jsme se všichni úspěšně připojili, uvele-
bili ve svých židlích a připravili poznámkové 
bloky a tužky pro zaznamenání klíčových 
sdělení, mohlo vše začít  Více než 400 členů 
Leaders Performance Institutu bylo připra-
veno vyslechnout si osvědčené postupy ze 
čtyř rozdílných organizací, a to ze San Anto-

nio Spurs, Philadelphia Eagles, English Insti-
tute of Sport a Google   
„Jsme tu, abychom vytvořili svět, který 
umožňuje high performance komunitě 
podávat ještě větší výkon,“ řekl v úvodu 
hostitel a průvodce programem Michael  
Caulfield a doplnil: „Chceme všem účast-
níkům poskytnout výjimečnou příležitost 
ke vzdělávání se, růstu a rozvoji “
 
Panel č.1
Major League leadership: Znovuobjeve-
ní a vedení v nejasné době 
Řečníci: Brian Wright, General Manager, San 

Antonio Spurs – NBA, a Howie Roseman, 
EVP of Football Operations, General Man-
ager, Philadelphia Eagles – NFL

Připadá mi správné, pokud ne přímo ne-
zbytné, začít s Covid-19  Dopad pandemie 
bude v nadcházejících letech citelný napříč 
všemi sporty  Hlavní americké soutěže (NFL, 
NBA, NHL, MLB a MLS, často označovány 
jako Major Leagues) se posunuly od svých 
původních zažitých vzorců k jasným, možná 
poněkud křehkým plánům na cestu vpřed  
Na cestu, která jistě nebude jednoduchá 
nejen pro americké velké soutěže, ale pro 

Z K U Š E N O S T I  Z E  Z A H R A N I Č Í

Když pandemie překazila letošní Leaders Sport Performance 
Summit v Las Vegas, který se měl konat na začátku 
července v UFC Performance Institute, Leaders Performance 
Institute ve spolupráci s partnery summitu, UFC a EPIC Risk 
Management a hlavním sponzorem Keiser vytvořily virtuální 
setkání, jehož cílem bylo sdílení znalostí a poznatků na co 
nejvyšší technické i odborné úrovni, jako kdyby setkání 
proběhlo ve standardním režimu   

Poznatky v kostce z virtuální 
konference Leaders na téma 
Totální High  
Performance

Michal 
Ježdík
Sportovní ředitel ČBF  
a člen Výkonného výboru ČOV

Virtuálně z Londýna

První část

Panel 1 – Ilustrační foto
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sport na celém světě  Wright i Roseman 
přemýšleli o nejistotě posledních měsíců 
a o tom, jak tato situace podnítila kreativi-
tu, invenci a „zostřila“ rozhodovací procesy 
ve dvou předních severoamerických spor-
tovních organizacích 
Brian Wright o tomto období mluví jako 
o taneční zkoušce pro všechny v klubu, pro 
celou organizaci a všechny její zaměstnan-
ce a ptá se sám sebe: „Zůstává otázka, jak 
se z toho můžeme poučit?“ Po vypuknutí 
pandemie a vyhlášení vládních opatření 
ihned kontaktovali státní a federální epide-
miology  Získané informace sdíleli v rámci 
organizace, aby všichni byli informováni 
a zapojeni  Ve stejné době vytvořili krizový 
tým, jenž úkoloval experty, kteří následně 
komunikovali s hráči a trenéry  Druhá část 
organizace komunikovala s basketbalovou 
komunitou v jejich okolí, diváky a klubo-
vými followery  Důležitým komponentem 
bylo zajištění technologií pro virtuální ko-
munikaci a přenos informací  Specialisté 
na kondici, basketbalové dovednosti, stra-
vování a zdraví měli za úkol být v kontaktu 
s každým hráčem a trenérem každý den  
Vedení klubu se kromě každodenní agen-
dy věnovalo období „po Covidu“, tedy bu-
doucnosti  Velmi dobré se ukázalo rozšíření 
škály komunikace  Standardně kladli důraz 
na předávání informací uvnitř jednoho od-
dělení (vertikálně)  V období pandemie se 
ukázalo efektivnější sdílet informace hlou-
běji a více do šířky (horizontálně)     

San Antonio Spurs rozdělili celkový problém 
způsobený pandemií na čtyři odlišné fáze: 
1.  Vzdělávání – hráči a zaměstnanci byli ještě 

před oficiálním ukončením NBA v březnu 
průběžně informováni o všem, co se děje, 
a poté, co oficiálně k pozastavení bas-
ketbalové ligy došlo, tým požádal o radu 
odborníky a konzultanty, se kterými vy-
tvořili záznamové protokoly, a zároveň 
se snažili ujistit všechny hráče, trenéry 
a zaměstnance, že jsou na stejné lodi 

2.  Zdraví a wellbeing sportovce – Spurs 
mají dlouhodobě pevný základ sdíleného  
leadershipu a byli schopni přejít do reži-
mu plánování téměř ihned  V krátké době 

organizace nastavila tréninkové prostředí 
na dálku a poskytla virtuální pomoc, po-
kud jde o takové aspekty, jako je výživa 
a duševní a mentální zdraví 

3.  Zapojení – hlavní trenér Spurs Gregg  
Popovich je lídr, jenž věci dělá promyšle-
ně, s jasným záměrem  Spurs mají pověst 
organizace, která je stále o krok vpřed  To 
potvrdili i během pandemie, kdy přišli 
s myšlenkou vytvořit pro hráče a trenér-
ský tým virtuální „šatnu“  Všichni navzá-
jem sdíleli příklady, jak tuto dobu pře-
konat, nejen z pohledu hráče, ale hlavně 
z pohledu člověka, který má svou rodinu 
a rodiče  

4.  Vytváření testovacích protokolů – chtěli 
stále monitorovat fyzický a psychický stav 
všech hráčů a trenérů, aby v každém mo-
mentě věděli, s jakým základem přijdou 
zpět do společného tréninkového pro-
cesu  Věřili, že se znalostí takové základ-
ny lze jejich budování týmu po návratu 
z karantény snáze přizpůsobit  Za klíčové 
považovali zajistit zdraví a bezpečnost 
po návratu z izolace  

Samostatnou kapitolou byla příprava 
na NBA bublinu na Floridě  Všechny týmy 
NBA musely na více než 100 dní zavřít svá 
tréninková centra  Nikdo do nich nesměl 
vstoupit, trenéři, hráči, lidé z kanceláři, ani 
úklidová četa  Hráči se připravovali na dál-
ku, ředitelé se potkávali se svými kolegy 
pouze v centrále NBA  Všichni se shodli, že 
dohrání soutěže bude pro všechny zkuše-
nost, kterou chtějí prožít  Bude to zkušenost 
nejen pro ty, kteří budou uvnitř bubliny, ale 
také pro servisní organizace a ty, kteří zůsta-
nou mimo bublinu, například rodiny  Ihned 
kontaktovali zástupce armády a MLB (base-
ball), tedy organizace, které mají zkušenosti 
s několikatýdenním, až několikaměsíčním 
pobytem svých lidí bez rodin  Jaká jsou kri-
tická místa? Jak se dá zvládnout stýskání? 
Wellbeing všech kolem hráčů se stal priori-
tou a byl pojmenován jako jeden z klíčových 
faktorů úspěšného zvládnutí bubliny  Brian 
a jeho týmy strávili celé dny na virtuálních 
rozhovorech s rodinami hráčů, aby jim vy-
světlili, co se bude dít, za jakých podmínek, 

jaký vliv to na ně může mít  Snažili se brát 
v potaz i podmínky, které v USA v té době 
byly, například zavřené školy a rasové nepo-
koje  Žádná otázka nesměla zůstat nezod-
povězena  NBA, například na rozdíl od NHL, 
přišla s myšlenkou umístit během utkání 
z bubliny na sedačky virtuální fotografie 
rodinných příslušníků hráčů, jako kdyby 
seděli v hledišti  Z reproduktorů se ozývalo 
skandování fanoušků obou družstev, v pře-
stávkách mezi čtvrtinami a po utkání byly 
sdíleny vzkazy hráčům od jejich rodin    
Jak to bylo ve stejné době v Eagles, v klubu 
amerického fotbalu? Vše začalo uzavřením 
NBA, která se takto rozhodla mezi prvními  
Na základě toho Eagles ihned poslali domů 
hráče, trenéry a experty, kteří s nimi spo-
lupracují  Všichni odcházeli se základním 
úkolem: Lépe naslouchejte! Ve virtuální 
komunikaci chybí emoce a osobní kontakt  
Partnerem pro aktuální informace se pro 
ně stalo basketbalové San Antonio Spurs  
Ačkoli jsou z jiného sportu, v konečném dů-
sledku svádí na dálku souboj o diváky a fi-
nance a všem v klubu bylo jasné, že v této 
situaci je klíčové „jít společně“  Společný 
postup, včetně sdílení informací je v těchto 
momentech rychlejší  Velmi jim pomohla 
ochota evropských organizací předávat 
informace a zkušenosti se zavřením sou-
těží a následným znovuotevřením v ome-
zených podmínkách (La Liga, Bundesliga, 
basketbalová BBL aj )  Americký sport byl 
na začátku ve snazší situaci, byl tím druhým, 
tedy tím, kdo následoval a čerpal z předa-
ných zkušeností, ke kterým každý sport 
přidal svůj časový harmonogram  Roseman 
k tomu doplňuje: „Období Covidu ukázalo, 
jaké máme lidi, jak pracují s technologiemi, 
jak se chovají a pracují v krizové situaci, jak 
jsou adaptabilní a flexibilní, jak komunikují “ 
V obou organizacích došli ke stejnému zjiš-
tění, že některé věci se dají dělat jinak, hlav-
ně v období mimo hlavní sezónu  Než aby 
bránil komunikaci, Roseman se přesvědčil, 
že komunikace na dálku umožnila jemu 
a jeho týmu stát se lepšími posluchači a lidé 
byli schopni lépe formulovat svoje vize  
Předpokladem toho ale bylo myšlení růstu  
Kdo dlouhodobě pracuje s fixovanými vzorci 

Panel 1: Brian Wright (vlevo), GM San Antonio SpursPanel 1: Brian Wright (vlevo), GM San Antonio Spurs Panel 1: Howie Roseman, GM Philadelphia Eagles
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(fixed mindset), mívá častěji problémy s při-
způsobením se novým situacím a výzvám  
Vyšlo také najevo, že lidé v manažerských 
pozicích se musí zlepšit ve vyjadřování  
Formulovat své myšlenky menším počtem 
slov, jasně, srozumitelně, bez možnosti je 
vykládat více způsoby  Pozitivem také bylo, 
že už nemusíte tolik „hlídat svůj stůl“  Část 
času v kanceláři lze lépe strávit doma s ro-
dinou, přitom neztratit tolik času přejezdy 
v autě nebo jiných dopravních prostřed-
cích  Určitě se ukázalo, že pandemie mohla 
být příležitost k nastolení rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem, což zpo-
chybňuje stávající kulturu  V žádném přípa-
dě to ale nevede k extrému, že by se lidé 
neměli potkávat v kanceláři, sdílet poznatky 
a společně hledat mezioborová řešení  Jed-
ním z prvních kroků je vytvoření prostředí 
důvěry mezi lidmi ve všech segmentech 
organizace  Na to navazuje prostředí a kul-
tura, ve kterých se lidé „pohybují“, a ty jim 
spoluvytvářejí mantinely  Vše je zabaleno 
do komunikace a myšlení růstu 
Co říci závěrem? Nikdo nemá rád chyby  
Ale když chcete jít vpřed, musíte vstou-
pit na plochu, kde se dá chybovat  V tento 
moment však nesmíte měřit úspěch pouze 
daným okamžikem, ale pohledem na pro-
ces a udržení jeho směru, který jste defino-
vali  Konečný výsledek daného momentu je 
méně důležitý než celý proces a adaptace 
všech lidí na pokrok  Cílem je silná organiza-
ce, která se opírá o vzájemnou důvěru a pro-
středí  Lidé se pak nebojí riskovat a chybo-
vat  Technologie jsou pomocníkem  
Klíčová hesla:
  naučte se adaptovat,
  budujte prostředí důvěry,
  komunikujte,
  lépe naslouchejte,
  rodina – lidé – vztahy  

Panel č.2
Inovace, spolupráce a excelence: Inte-
grace komplexního systému správy dat 
do vašeho high performance obrazu

Řečník: Craig Ranson, Director of Athlete 
Health, English Institute of Sport (EIS)

Anglický institut sportu (EIS), založený v květ-
nu 2002, je organizace poskytující elitním 
sportovcům sportovní vědu a lékařské pod-
půrné služby prostřednictvím celostátní sítě 
odborných znalostí a zařízení, které spolu-
pracují s olympijskými a paralympijskými 
letními a zimními sporty a řadou dalších pro-
fesionálních sportů. Programem prošlo 1500 
elitních sportovců z více než 40 sportů, o které 
se stará přibližně 300 odborníků. Organizace 
je financována z grantů pro britské sportovní 
instituce, olympijské a paralympijské. Ty jsou 
schopny se zapojit do služeb EIS prostřednic-
tvím financování programu World Class z brit-
ského sportu (UK Sport – instituce podobná 
naší NSA), která je odpovědná za financování 
anglického sportu. Motto institutu je: Zlepšení 
sportovního výkonu pomocí vědy, medicíny, 
technologie a techniky.

V roce 2016 se Craig Ranson stal v English 
Institute of Sport (EIS) prvním ředitelem pro 
zdraví sportovců (wellbeing)  Byl to jasný 
signál do sportovního prostředí, který na-
značil stále rostoucí zaměření se na mentál-
ní a fyzické aspekty výkonu  V polovině pa-
nelu mě zaujalo, jak Craig Ranson detailně 
mluvil o EIS Performance Data Management 
systému a jeho roli v rozvoji, uskutečňování 
a vyhodnocování strategie zdraví sportovce 
pro olympijské a paralympijské týmy Velké 
Británie napříč 40 sporty  Vlastně stejně za-
jímavé bylo i Ransonovo úvodní prohlášení 
o poslání EIS: „Chceme být průkopníkem 
v poskytování služeb v oblasti vědy, medi-
cíny a technologie k dosažení medailových 
pozic na olympijských a paralympijských 
hrách a mezinárodních soutěžích “ Co to 
konkrétně znamenalo: 
  EIS Performance Data Managament sys-

tém vytvořil množství informací v tzv  re-
lační databázi  To znamená ve srozumitel-
né formě pro všechny trenéry, sportovce 
a další aktéry, kteří se podílejí na rozvoji 

sportovce či týmu  Je důležité, aby data 
byla prezentována v použitelné formě, což 
organizaci umožňuje sladit data, a v kom-
petenci odborníků je udržovat vysokou 
kvalitu přípravy a pružnost využití dat  

  Mít k dispozici složky informací s filtrem, 
které umožní odborníkům provádět svůj 
vlastní zdravotní dohled a stanovit prio-
rity  Systém umožnil organizaci prokázat, 
že onemocnění horních cest dýchacích 
představuje největší fyzickou hrozbu  
a zejména v zimním období by mohl být 
EIS ve svých odpovědích a informacích, 
které poskytoval, preventivní  To nakonec 
maximalizovalo a optimalizovalo výkon 
sportovce a jeho „dostupnost“  

  Ačkoli je podpora duševního zdraví ob-
tížnější, EIS v roce 2017 provedl kontrolu 
kulturního zdraví, na jejímž základě byla 
ustanovena jako jedna z priorit dušev-
ní wellbeing sportovců, což v organizaci 
vedlo k vytvoření strategie duševního 
a mentálního zdraví  Její čtyři pilíře jsou 
zde: 

1.  Vzdělání – zejména v oblasti duševního 
wellness a psychických potíží u sportov-
ců a trenérů (vše se točí kolem obecného 
termínu používaného k popisu nepříjem-
ných pocitů nebo emocí, které ovlivňují 
vaši úroveň fungování) 

2.  Přímé opatření – jakmile EIS mohl přiřa-
dit čísla ke konkrétním problémům, 
umožnilo to cílenější přístup 

3.   Komunikace – je zaměřena především 
na minimalizaci stigmatu kolem duševní-
ho zdraví 

4.  Ujištění se – zkontrolovat, že naše úsilí 
bylo efektivní a dosáhlo cíle 

  EIS vytvořila svoje doporučení pro udržení 
duševního zdraví, a sportovci tak mají lep-
ší přístup k odborné péči a pomoci, kterou 
potřebují 

Každý den přicházejí do nastaveného sys-
tému informace od sportovců o jejich fy-
ziologických hodnotách  Tyto informace 
se převádějí do datové podoby a něko-

Panel 2: Michael Coulfield, moderátor konference Panel 2: Craig Ranson, English Institute of Sport



FOTBAL A TRÉNINK 4/2020     53

Z K U Š E N O S T I  Z E  Z A H R A N I Č Í

likrát denně se zpracovávají a selektivně 
jsou sdílené s odborníky, kteří se podíle-
jí na sportovní přípravě sportovce nebo 
týmu do praxe  Jiná data směřují ke kon-
dičním trenérům, jiná fyzioterapeutům 
či koučům  Snahou je detekovat i pocity 
sportovců  Porovnávají se informace uvnitř 
jednoho sportovního odvětví, napříč 
sporty i mezi sportovci a týmy  Základním 
ukazatelem jsou respirační ukazatele  EIS 
spolupracuje v této oblasti s nejlepšími 
odborníky a pracovišti na světě  Zájem je 
oboustranný  EIS se na spolupráci podílí 
každoročním zařazením více než 200 elit-
ních britských sportovců a informacemi 
o nich  Konkrétním výsledkem je například 
graf pravděpodobných onemocnění v roč-
ním i víceletém cyklu  Z něj se generují 
rizikové měsíce na to či ono onemocnění, 
včetně návrhů preventivních řešení  Dal-
ším pilířem je mentální zdraví sportovců  
– wellbeing  Do programu jsou převážně 
zařazeni sportovci starší 18 let  Výjimkou 
jsou mladší sportovci ze sportů, kde se vr-
cholné výkony na základě dlouhodobých 
statistik očekávají dříve  Je to běh na dlou-
hou trať, který nese ovoce z krátkodobého 
i dlouhodobého pohledu  Například v tom, 
že jste schopni na základě získaných údajů 
predikovat s vysokou pravděpodobností 
co nastane, když…
Klíčová hesla:
  průkopníkem v poskytování vědeckých, 

lékařských a technologických služeb pro 
dosažení medailových úspěchů,

  vytvořit prostor pro velké množství infor-
mací uložených v relační databázi a ná-
sledně je harmonizovat,

  filtrované řídící panely umožňují odbor-
níkům provádět vlastní zdravotní dohled 
a stanovit priority,

  podpora duševního zdraví je obtížnější, 
ale EIS si ji stanovil jako prioritu  Čtyři pilíře 
strategie duševního zdraví jsou – vzdělá-
vání – poskytování – komunikace – ově-
ření,

  EIS vyvinul své cesty doporučení v oblasti 
duševního zdraví, díky čemuž mají spor-
tovci lepší přístup k potřebné pomoci 
a podpoře    

Panel č.3
Projekt Aristoteles: Poznatky a činnosti 
z Googlu v jejich snaze vybudovat doko-
nalý tým
Řečník: Abeer Dubey, Director of People 
Analytics, Google

V roce 2012 byl Abeer Dubey vybrán jako 
lídr Google projektu Aristoteles. Jeho 
název vychází ze slavného citátu, často 
připisovanému řeckému filozofu Aristote-
lovi: „Celek je větší než součet jeho částí.“ 
Ve dvouleté studii bylo Dubeyeho úkolem 
zjistit, proč některé týmy v organizaci 
uspěly a jiné se „bořily v bahně“. Proto vy-
tvořil svůj vlastní tým složený ze statistiků, 
výzkumníků, psychologů, sociologů a in-
ženýrů, aby se na Google tým podívali ze 
180 stupňů. 

Na posledním odpoledním setkání se Abeer 
Dubey ponořil do zjištění svého týmu, která 
ukázala, že nezáleží ani tak na tom, kdo je 
v týmu, ale jak jeho členové spolupracují  
Mimo jiné mu vyšlo, že pět nejdůležitějších 
charakteristik efektivních týmů v sestup-
ném pořadí je:
1.  Psychologická bezpečnost – když se 

spolupracovníci (sportovní terminologií 
spoluhráči) cítí dostatečně komfortně 
a sebejistě, aby přiznali chybu, ptejte se 
jich a sdílejte a přicházejte s novými ná-
pady a myšlenkami 

2.  Spolehlivost – když se týmy skládají ze 
spolehlivých členů, mají tendenci dodr-
žovat termíny  Musíte rovněž stanovit, jak 
hodně struktury si přejete nastolit  Není 
jednoduché najít kompromis mezi strikt-
ními pravidly a určitou volností  (Na jed-
né straně to může vést k pocitu „vězení“, 
na druhé k nezvladatelnému rock-and-
-rollu - poznámka autora textu )  

3.  Jasnost – stanovení jasných očekávání 
a důsledků podporuje efektivitu týmu  
Dlouhodobé i krátkodobé cíle, ať už indi-
viduální nebo týmové, musí být konkrét-
ní, náročné a dosažitelné  

4.  Význam (smysl) – interní ověřování  Ať 
už jde o finanční zabezpečení, podporu 
rodiny, přispívání k týmovému úspěchu, 
nebo dokonce objevení prostředků k se-
bevyjádření  Význam je pro efektivitu 
týmu zásadní  

5.  Dopad – vnější ověřování  Je důležité 
vidět, že vaše práce má dopad    

Co dělá efektivní tým ve společnosti Google?

Komunikace Kognitivní schopnosti Systém odměn Sounáležitost

Skupinové pobídky Role v týmu Inspirující mise Jasné stanovení cílů

Individuální důvěryhodnost Socializace Sdílení informací Zdravé normy 

Kvalita pracovního života
Zdroje informací uvnitř 
organizace

Sdílení zkušeností
Velikost týmu z pohledu 
flexibility

Panel 3
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První, dvě malé kamery v odolném a vodo-
těsném pouzdře, které jsou napájeny baterií 
s výdrží přes 4 hodiny  Není tedy potřeba 
napájecích kabelů a kamera zvládne natočit 
bezpečně například několik mládežnických 
utkání nebo dva celé zápasy dospělé kate-
gorie  Kamera vysílá vlastní wifi signál pro 
možnost ovládání ze smartphonu   

Druhou částí hardwaru je stativ, který 
VEO nabízí v několika přenosných varian-
tách  Nejzáživnější výsledky záznamu jsou 
z výsuvného stativu z téměř 7,5 m výšky   
Tento stativ je uzpůsobený i ke stání ve sva-
hu nebo na schodech  Pro natáčení v silném 
větru je součástí balení aretační sestava 
VEO dále nabízí dva nižší stativy, jež jsou 
plně dostačující pro hry na menších prosto-
rech nebo v hale 
Možností je také univerzální kloubový dr-
žák, který lze přichytit ke vhodné konstrukci 
kolem hrací plochy, například tribuna nebo 
zábradlí 

Třetí částí je online platforma VEO  
Po připojení kamery na datový kabel se na-
hrávka automaticky přesune do platformy, 
kde umělá inteligence do 8 hodin zpracuje 
statickou nahrávku a vytvoří pohyblivý te-
levizní záznam sledující dění kolem míče  
K dispozici je online přehrávač VEO, ve kte-
rém lze přepínat mezi několika variantami 
zobrazení, jednoduše stříhat akce, kreslit 

I pro amatérské kluby a mládežnické týmy je dostupný 
přenosný kamerový systém, který je navíc ve svém použití plně 
automatický a nepotřebuje stálou obsluhu 

VEO je mladá firma pocházející z Dánska, která je v oblasti 
sportovních technologií velmi progresivní  Spoluprací se 
skandinávskými kluby, ale i s týmy anglické Premier League se 
zaměřila právě na vývoj kamerového systému, který během tří 
let začaly využívat federace a kluby v 75 zemích světa 
Ambici má především v mládežnickém a amatérském fotbale, 
kde si tak trenéři mohou dopřát kvalitní záznam utkání 
i tréninku, vlastní prostředí pro analýzu a jednoduchou 
interakci s hráči, rodiči, reprezentačními trenéry nebo skauty 
Uvedenou informaci zprostředkoval člen redakční rady našeho 
časopisu Václav Mrázek 

Natáčej fotbal  
bez kameramana

do záznamu, stahovat, sdílet a komentovat  
Platforma funguje v operačních systémech 
windows a iOS, graficky je nastavena pro 
používání na PC, NTB, tabletu i MT 

Václav
Mrázek

Nahrávejte pomocí kamery 
Veo

VEO Systém se skládá ze tří 
částí

Nastavte kameru, stiskněte nahrává-
ní na smartphonu a začněte natáčet  
všechny akce  Kamera Veo zaznamenává 
180° se dvěma objektivy 4K, obsahuje 
dostatek úložného prostoru pro několik 
zápasů a váží jen něco málo přes 1 kg  

Online platforma VEO

Stativ
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VEO při zpracování nahrávky samo rozpo-
zná vstřelené góly, které automaticky na-
bídne v seznamu akcí  Stejně tak začátky 
a konce poločasů  Trenér může seznam 
jednoduše potvrdit, upravit nebo doplnit 
o vlastní zvýraznění důležitých akcí  
Filtrem lze nastavit pouze přehrávání 
gólů, útočných nebo obranných akcí, akcí 
s vloženou grafikou, případně si vytvořit 
filtr vlastní 

Kameru a stativ si uživatel pořizuje jedno-
rázovým nákupem, platforma má několik 
variant úrovní a její licence má měsíční 
nebo roční předplatné 

Nejvyužívanější je licence pro „Club“, kde 
je možné vytvořit neomezený počet týmů 
s neomezenou kapacitou nahrávek  Každý 
tým si ve svém účtu spravuje trenér nebo 
jiný administrátor, který přidává další čle-
ny týmu a přiděluje jim práva užívání na-
hrávek  
Jakmile je do týmu zařazen nový člen 
(např  hráč týmu), získává svůj účet, přes 
který má možnost nahlížet do týmových 
nahrávek nebo pouze přehrávat nahrávky 
a akce, v nichž ho trenér označil  

Platforma VEO nabízí celou řadu dalších 
nástrojů, jež může uživatel využívat, nebo 
si výslednou nahrávku jednoduše stáhne 
do zařízení a může ji použít a upravovat 
v jakékoli jiné, například XPS 

Zařízení lze libovolně přenášet a převá-
žet  Nahrávat můžete velký fotbal, malé 
formy nebo tréninková cvičení z libo-
volných úhlů  Postavit stativ a pustit na-
hrávání zvládne jakýkoli člen týmu přes 
smartphone, aniž by musel zařízení dále 
obsluhovat 

V Čechách jako první začal využívat VEO 
systém FK Tachov  Tento tradiční regio-
nální klub se skvělou prací s mládeží se 
tak zařadil po bok týmů, jako jsou napří-
klad francouzský OSC Lille nebo anglický 
Manchester City  Nahrávky mimo jiné 
prezentuje na svých webových stránkách 
v sekcích jednotlivých týmů  
 (http://www.fktachov.cz)

Inteligentní software pozná 
gól VEO je přenosné a flexibilní

VEO už i v Čechách

Další informace, 
objednávky Česká republika
email: info@veocz com
web: veocz com 
Ambasador VEO Česká republika 
MT: +420 602 856 883

Další informace, objednávky Dánsko
obchodní zástupce VEO Kodaň 
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Náš tip
Po delší době vychází z české provenience další 
zajímavý titul, který se zabývá spojením herního 
tréninku a pohybové přípravy, resp. jejich vzá-
jemného propojení v tréninkovém procesu.

Publikace je o to zajímavější, že nabízí mnoho 
podnětů pro vlastní tréninkovou praxi, takže 
z ní mohou čerpat trenéři všech věkových kate-
gorií, zejména ti, kteří se věnují mládežnickému 
fotbalu.

Autorské dílo Jaromíra Votíka, Petry Špottové 
a Milana Denka vychází v nakladatelství Grada 
a bude k dispozici v běžné obchodní nabídce.

Toto konstatování se týká i celkové činnos-
ti mezinárodního vedení AEFCA, jež je jako 
ostatní vrcholné evropské fotbalové orgány 
nuceno své aktivity výrazně omezovat 
Nejtěžším rozhodnutím pro tento orgán 
bylo zrušení 41  AEFCA Symposia, které se 
mělo konat v Praze, ale po jednání s UČFT 
a FAČR nebylo možné vzhledem k současné 
a nejbližší budoucnosti přijmout jiné roz-
hodnutí (viz Fotbal a trénink č  2/2020) 
Problémem však zůstalo, jak řešit významný 
moment, a to volbu nového orgánu AEFCA, 
která měla proběhnout právě na tomto 
Symposiu  Vedení AEFCA se rozhodlo po-
žádat o rozhodnuti státní správní soud 
ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu, 
kde je AEFCA jako mezinárodní orgán zare-
gistrována 
Řešení této situace je možné pouze dvěma 
způsoby: buď volby přesunout na příští 

Virová pandemie, která postihla celou Evropu, ale i další státy 
ve světě, výrazně omezuje ekonomický, politický, společenský 
a kulturní život evropských občanů, a tím také významně 
postihuje celý evropský fotbal 

Zprávy z AEFCA

Zdeněk 
Sivek

Symposium, nebo volby realizovat kore-
spondenčně  V době, kdy připravujeme 
toto poslední letošní vydání našeho časo-
pisu, ještě neznáme soudní rozhodnutí, ale 
je téměř jisté, že soud do konce letošního 
roku rozhodne ve prospěch jedné z uvede-
ných variant  V každém případě bude roz-
hodnutí uveřejněno na webových strán-
kách AEFCA 
Čtenářům, kteří sledují oficiální internetové 
stránky AEFCA (www aefca eu), sdělujeme, 
že redakce našeho časopisu zajistila zare-
gistrování a uveřejňování každého vydání 
našeho časopisu Fotbal a trénink na AEFCA 
oficiálních stránkách (AEFCA Newsletter) 
Všichni v redakci doufáme, že koronaviro-
vá situace na konci podzimu opadne a my 
všichni v Evropě a ve světě si budeme fot-
balu užívat tak, jako předtím, anebo ještě 
lépe! 

Zdeněk Sivek
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Nové vydání úspěšné publikace přináší zásobník 150 graficky velmi 
názorně zpracovaných cvičení a her vhodných pro osvojení a zdoko-
nalování obranných i útočných herních činností jednotlivců a brankáře 
a k získání základních kombinačních schopností týmu. Autor připravil 
tuto praktickou pomůcku především pro trenéry a učitele dětských  
a mládežnických fotbalových oddílů a sportovních tříd, ale mnoho 
tipů a nápadů pro trénink v ní jistě naleznou i ostatní fotbaloví trenéři. 
Doplněné vydání je rozšířeno o nové poznatky z tréninku brankáře  
a o doporučení k využití kompenzačních a balančních cvičení pro zdravý 
rozvoj dětského organismu.
 

Grada Publishing, a. s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
tel.: +420 234 264 401
e-mail: obchod@grada.cz
www.grada.cz

Fotbalová cvičení a hry
druhé, doplněné vydání

159 Kč / 7,35 €  

herní trénink  
       a pohybová příprava

Jaromír Votík, Petra Špottová, Milan Denk

Fotbal
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26. ročník odborného časopisu
Celoroční předplatné elektronického časopisu Fotbal a trénink pro rok 2020 bylo 
stanoveno na 200 Kč, pro Slovensko na 8 €  Další informace o předplatném najdete 
na www.casopis-fotbalatrenink.cz i na oficiálním webu www.ucft.eu 

FOTBAL A TRÉNINK VYDÁVÁ UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH TRENÉRŮ
Předseda redakční rady: Z  Sivek; Zástupce předsedy redakční rady: P  Frýbort

Členové redakční rady: P  Hartman, J  Hřebík, M  Ježdík, J  Křenek, V  Mrázek, M  Šimoníček, L  Valášek, J  Votík

Koordinátorka: A  Volfová; Grafická úprava: D  Bořková; Předplatné: info@sport-I cz

Více na: www.casopis-fotbalatrenink.cz

ISSN 1212-3390

Za text a grafické znázornění cvičení zodpovídají autoři příspěvků  Jejich obsah a závěry nemusí vždy vyjadřovat  
stanoviska a názory redakční rady  Redakční rada si vyhrazuje právo v případě potřeby krátit nabízené příspěvky 

Obsah časopisu je chráněn autorským právem   
Jakékoli užití a šíření tohoto obsahu nebo jeho částí je bez písemnho souhlasu redakce zakázáno 

Zaslané příspěvky se nevracejí.
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O S O B N O S T  T Ř E N É R A

získej svou kancelář

přihlašuj se na semináře

zveřejni svůj profil mezi kluby

získej cenové zvýhodnění vstupů na akce UČFT,  
FAČR a spřátelených asociací a institucí 

získej další výhody a benefity spojené s členstvím v UČFT

Staň se členem ještě dnes!   

Přidej se k našemu týmu,
staň se členem UČFT: 

www.ucft.eu


