
FAČR C LICENCE
VEDENÍ A VÝZNAM UTKÁNÍ, PRAVIDLA, 
MALÉ FORMY

Prezentace C licence – vedení a význam utkání, malé formy



PROČ MALÉ FORMY?
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MALÉ FORMY 
Výhody

• Vysoký počet HČJ a doteků s míčem
• Každý má šanci dát gól 
• Orientace na malém prostoru před brankami
• Dostaneme na hřiště co nejvíce dětí – více 

hřišť
• RADOST ZE HRY | TOUHA HRÁT | ODVAHA
• Učení fotbalu skrze hru             Pláckový

fotbal
• Rychlostně – obratnostní pojetí hry

Nevýhody
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POZORNOST HRÁČE PŘI HŘE
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Venku = rodiče, 
manažer, trenér, 

diváci na 
tribuně…peníze, 

holky

Hra samotná

Uvnitř – stav 
flow, 
uvolnění, hráč 
se stává 
hráčem

Kde je pozornost hráče při hře a kde ji chceme mít?
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Respektování významu utkání v procesu rozvoje
Lidé často nemají správné informace

vrchol týdne   X prostor pro rozvoj
jednotlivce

stresová
záležitostX uvolnění a ponoření se do 

hry
zaměření na 

výsledek
zaměření na 

zlepšeníX



KAM JAKO TRENÉR JDU A JAKOU CESTOU???

7

Úsilí, dovednosti, proces skóre, výsledek



UTKÁNÍ A JEHO CÍL

Herní praxe:
•Je dostatečná?
•Kolik hráčů je na střídačce a 
jaká je jejich činnost?

•Kolik hráčů nebylo 
nominováno?

•Kolik mají hráči herního času?
•Po jakých intervalech střídají?
• Velikost hřiště ?

Možnosti
•Více hřišť
•Dohoda mezi trenéry
•Máme kontakty?
• Přátelská utkání v 
týdnu

• Chceme spíš delší 
časové úseky ve hře
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VEDENÍ HRÁČŮ V UTKÁNÍ
• Rozdělení týmů:

• Jak rozdělujeme hráče na hřištích? (Silnější x pomalejší / 
vyrovnané týmy)

• Posty hráčů:
• Rotují hráči na postech či specializujeme?
• Jak řešíme brankáře?

• Co když v zápase více vítězíme/prohráváme?
• Hodnocení utkání
• Slovo NEVADÍ
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PŘEDPŘÍPRAVKA U4 – U7
• Mít rád míč, pohyb a bavit se tréninkem
• Vytvoření emoční vazby, samostatné rozhodování
• Hraní je nejvýznamnějším učebním postupem
• Dovednosti s míčem – vést míč do volna, obejít soupeře, 
učit kopat nártem, střílíme do volna, obounohost
• Všeobecný rozvoj
• Podpora útočení – učíme roztahovat hřiště
• Hra na více doteků
• Konstruktivní zisk míče
• Vyhovující počty ve hrách dvojice, maximálně trojice



HERNÍ KONCEPCE - MINIPŘÍPRAVKA

Žijeme hrou 1v1 v kruhu Žijeme hrou 2v2 v kruhu

Žijeme hrou 3v3 v kruhu



MLADŠÍ PŘÍPRAVKA U8 – U9
• Práce s prostorem (neshlukování se) tak, že zavnímají nabíhání do 

volného místa, nikoliv do zákrytu a jenom dopředu
• Klička a změna směru běhu s míčem
• Cílená střela dominantní nohou
• Přihrávka většinově spíše na hráče, odvaha přihrát nedominantní nohou
• Převzetí míče do volného místa
• Bránění - Konstruktivní odebrání míče a tedy i hra tělem - ramenem
• Přepínání – snaha získat míč a jít spíše k míči (budoucí presing) po zisku 

co nejrychleji se nabídnout pohybem od hráče s míčem
• Hra brankáře, zatím spíše o střídání hráčů v brance. Nezůstávat stát 

v brance, snaha o rozehru předním i zadním. Nohou i rukou.
• Rozehrávání standardních situací – neurčený jeden hráč, snaha o 

moment překvapení, kdo je první u míče
• Herní odvaha, rychlé a samostatné rozhodování
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HERNÍ KONCEPCE – MLADŠÍ PŘÍPRAVKY



PRAVIDLA MALÝCH FOREM
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U8 - U9

Hráči 4 + 1

Hřiště 35 x 24m

Branky 2 x 5m
Čas hry 4x 15 min

Velikost míče Míč číslo 3
Malá domů Povoleno

Vhazování Vhazovat, vyjíždět, 
přihrávka

Rozehra od 
branky

Přes půl NE,  první 
přihrávka v PÚ 
volná, rozehra 

rukou
Brankář může 

vyjet od branky

Rukou přes půl 
ano

Střídání Hokejové

Volné kopy

Vlastní půle 
nepřímé

Půle soupeře 
přímé kopy

U10 - U11

Hráči 5 + 1

Hřiště 42 x 27 m

Branky 2 x 5 m

Čas hry 4x 17 min

Velikost míče Míč číslo 4

Malá domů Nepovoleno rukou

Vhazování Rukama

Rozehra od 
branky

Přes půl NE, 
rozehra ze země

Brankář má 
zakázáno vyjet od 

branky

Rukou přes půl 
ano

Střídání Hokejové

Volné kopy

Vlastní půle 
nepřímé

Půle soupeře 
přímé kopy

U12 - U13

Hráči 7+1/8+1

Hřiště Půlka hřiště/ vápno vápno

Branky 2 x 5 m

Čas hry 2x35 min nebo 3x30 
min

Velikost míče Míč číslo 4
Malá domů Nepovoleno rukou
Vhazování Rukama

Rozehra od branky

Přes půl NE, rozehra ze 
země

Rukou přes půl ano

Brankář chytá po 
celé šířce vápna

Střídání Opakované

Volné kopy

Kopy jsou přímé

Rohy ze vzdálenosti 
16m od tyče

Penalta je po zkrácené 
rohy – jinak celé vápno

Ve vápně je ofsajd



SOUHRN PRINCIPŮ MALÝCH FOREM

Rotace hráčů na pozicích

Co nejvíce dětí ve hře – více hřišť

Samostatné rozhodování – zkušenosti získávat ve hře

Sinusoida výkonů

Upřednostňujeme rozvoj hráčů před výsledkem utkání

Hraní a tvořivost
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ODKAZY NA KONCEPCE A TRENDY
• Koncepce předpřípravky
• Koncepce mladší přípravky
• Tréninkové trendy
• Společné herní principy napříč kategoriemi
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https://www.youtube.com/watch?v=7ZrJGYQcCpg&t=347s&ab_channel=FA%C4%8CR
https://www.youtube.com/watch?v=tO37HwloKvo&t=30s&ab_channel=FA%C4%8CR
https://www.youtube.com/watch?v=-tOuGPrVC5c&t=1010s&ab_channel=FA%C4%8CR
https://www.youtube.com/watch?v=5bAsajUxFZ8&t=1069s&ab_channel=FA%C4%8CR


SPOLEČNĚ DOSÁHNEME VÍCE !
(TOGETHER EVERYONE ACHIEVES MORE)
Děkujeme!


