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snímek nA TITULní sTRAnĚ
Pod vedením hlavního trenéra PavlaVrby probíhala příprava českého reprezentačního mužstva 
na kvalifikační utkání s Lotyšskem – hraného v sobotu 28. března v Praze – v příjemné pozitvní 
atmosféře.
 Foto: Jan Tauber

po jubilejním roce, kdy si naše trenérská Unie slav-
nostně připomenula 20. výročí svého vzniku a fun-
gování, začíná další nová dekáda. Věřme, že bude 
alespoň tak úspěšná jako ty dvě minulé. Nebo ještě 
lepší. Aby tomu tak bylo, nelze se spokojit s do-
saženým! Nelze zavírat oči před problémy, které 
existují ve fotbale a v celé společnosti. Nelze tzv. 
lakovat na růžovo některé nešvary, které trápí tre-
nérsko-koučovsko-manažerskou profesi. Nelze ale 
ani propadat skepsi, že se doposud nepodařilo zlep-
šit i některé tzv. maličkosti, které brzdí samotnou 
naši trenérskou Unii (např. problémy s aktualizací 
a modernizací našich webstránek apod.).

Co nás tedy čeká v roce 2015? Čeho chceme 
v roce 2015 dosáhnout?

Především se posílí manažersko-koordinační 
role vedení UČFT, aby náš profesní spolek prů-
běžně plnil všechny povinnosti, které vyplývají ze 
statutu samostatného právního subjektu. K tomu 
poslouží také svolání valné hromady k projednání 
novelizace stanov podle nového občanského záko-
níku včetně schválení nové struktury či pojetí řízení 
UČFT, tak abychom navázali na úspěšné aktivity 
a projekty z minulého období včetně navyšování 
členské základny.

Prioritní oblastí je a bude oblast trenérského 
vzdělávání, a to: 
a) ve spolupráci s FAČR při lektorské a další práci 
v rámci licenčního vzdělávání (na všech úrovních 
až po UEFA Profi licenci) a systému doškolování 
trenérů dle pravidel FAČR.
b) v rámci samostatných vzdělávacích projektů 
a dalších aktivit UČFT, které pro trenéry v regi-
onech nebo ve spolupráci s tzv. elitní skupinou 
trenérů koordinuje přímo náš prezident V. Lička.

Dále půjde o vydávání elektronické formy časo-
pisu Fotbal a trénink, který plní roli nejen v oblasti 
vzdělávání a odborné komunikace, ale také plat-
formy i pro spolupráci a komunikaci se zahrani-
čím, především s kolegy ze Slovenska, kde je tento 
náš časopis hojně využíván, a proto také autoři ze 
Slovenska do časopisu přispívají. Návazně bude 
vydán tištěný Fotbal a trénink Speciál, který se 
bude tentokrát výrazně věnovat analýze ME U21 
konané v České republice.

Je připravena výrazná modernizace a větší aktua-
lizace webu UČFT www.top-fotbal.cz, který by mohl 
být vlajkovou lodí mediálních výstupů naší unie. Vě-
říme, že to ocení zejména mladá trenérská generace.

V mezinárodní oblasti půjde o další aktivizaci 
nejen členství naší Unie v AEFCA, ale také v bilate-
rálních vztazích s kolegy a trenérskými organizace-
mi v jednotlivých zemích, především v sousedních 
zemích v čele se Slovenskem. Samozřejmě i na me-
zinárodní úrovni je důležitá součinnost s D. Fitzelem 
a jeho kolegy ve FAČR, protože řada akcí a iniciativ 
v trenérské oblasti souvisí s UEFA a FIFA (viz tra-
diční mezinárodní trenérská sympozia).

Na domácí i mezinárodní aktivity UČFT nava-
zuje náš záměr pro analyticko-monitorovací projekt 

ve vztahu k Euru U21, 
které letos bude v ČR.

Obsahově či tematic-
ky půjde v letošním roce 
také o větší zapojení 
UČFT do diskusí, které 
se týkají širší než čistě 
trenérské problematiky. 
Například problematika mládežnických fotbalo-
vých akademií, kde trenérský prvek patří ke zcela 
klíčovým pilířům. Aby byl strategicky efektivní 
a přínosný, musí být tento trenérský přístup vnímán, 
včetně toho co mu předchází, na co navazuje, z čeho 
čerpá a kam směřuje. Nebo jaké mají navrhované 
změny souvislosti a důsledky? Co a jak je ze za-
hraničí využitelné v našich podmínkách? V jakých 
etapách a formách změny vyzkoušet a uplatnit? Jak 
je měřit a hodnotit? A to nejen sportovně a finanč-
ně, ale také společensky. A nejen kvantitativně, ale 
i kvalitativně. Nejen z krátkodobých, ale i dlouho-
dobějších hledisek. Nejen z hlediska FAČR, státu, 
měst a obcí, ale také a především z hlediska samot-
ných fotbalových klubů, které představují tradiční 
kořeny a plody fotbalového fenoménu. Tedy nejen 
fotbalu profesionálního, reprezentačního a mládež-
nicky elitního, ale i fotbalu amatérského a fotbalu 
pro všechny. Tedy i fotbalu pro fanoušky, kvůli kte-
rým se především ten špičkový fotbal hraje.

I proto UČFT bude muset rozšířit svůj akční 
rádius a více se věnovat nejen vzdělávání a komuni-
kování, ale také prosazování hodnot a kritérií, které 
se historicky osvědčily a které musejí bránit nega-
tivním jevům, jež bohužel pronikají také do fotbalu 
(nejen skandály s ovlivňováním výsledků některých 
utkání, gamblerství, doping či násilí na stadionech, 
ale např. také některé praktiky hráčských agentů 
nebo tzv. třetích stran, které vlastní hráčská práva, 
a to někdy už i u hráčů v dětském či dorosteneckém 
věku, apod.).

Zkrátka, rok 2015 bude náročný, a to nejen úko-
ly a plány, které si UČFT sama vytyčuje, ale také 
podmínkami, které existují v tuzemském a meziná-
rodním fotbale a v celé globalizované společnosti. 
O to větší význam bude mít především úroveň, roz-
sah a spolupráce UČFT s FAČR (a dalšími fotbalo-
vými subjekty) na jedné straně a s partnerskými tre-
nérskými organizacemi v tuzemsku (zejména s Unií 
profesionálních trenérů, která vznikla v rámci ČOV 
i díky zkušenostem UČFT) a také v zahraničí (viz 
výše členství v AEFCA, kde také na celoevropské 
úrovni vyvíjí úsílí o inovace pojetí a práce trenér-
ských organizací tak, aby odpovídaly moderním 
trendům).

Přeji všem našim členům a partnerům UČFT 
plodný rok 2015 a věřím, že k tomu svým malým 
dílečkem přispěje i naše Unie a náš časopis Fotbal 
a trénink.

Ladislav Valášek
viceprezident UČFT
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Rozhovor s Petrem Fouskem

Co ještě zbývá z příprav 
na mistrovství Evropy do-
dělat?

„Z hlavních úkolů  zbývá přede-
vším dokončit probíhající rekonstruk-
ce stadionů v Olomouci a Uherském 
Hradišti,  což by vzhledem k mírné 
zimě mělo nastat na přelomu března 
a dubna. Pak kromě inspekcí UEFA 
a tisícovek běžných provozních úkolů 
zůstává výzvou  i maximální  prodej 
vstupenek.“

Jak dlouho se tento šampionát 
chystá?

„Od okamžiku přidělení pořadatel-
ství do České republiky, tedy od roku 
2012, kdy se z přípravného výboru stal 
Organizační výbor. Ještě předtím však 
přípravný výbor už od roku 2009 zpra-
covával kandidaturu a veškeré podkla-
dy pro opakované úsilí získat mistrov-
ství Evropy v tvrdé konkurenci, takže 

UEFA je náročná  
ve všech směrech

Organizační 
výbor červnového 
mistrovství Evropy 
U21 v České 
republice má 
za sebou několik 
perných let 
příprav. A nyní 
jde do finiše. Jeho 
šéf Petr Fousek 
věří, že druhý 
největší fotbalový 
turnaj na starém 
kontinentu 
bude perfektně 
nachystaný. 

je to vlastně šest let perné práce.“

Co bylo v přípravách vůbec 
nejsložitější?

„Nejsložitější nebyl ani tak nějaký 
konkrétní moment jako spíše vyrov-
nat se s permanentním denodenním 
tlakem UEFA na náročnost ve všech 
směrech. Zatím největším vrcholem 
bylo  listopadové  losování  turnaje 
v Praze za účasti špiček UEFA v čele 
s prezidentem Michelem Platinim, kte-
ré organizačně i společensky dopadlo 
výborně.“ 

V čem jsou nejpřísnější pod-
mínky UEFA?

„Přece  jen  se  jedná  o  druhou 

nejvýznamnější akci evropského re-
prezentačního fotbalu, takže nároky 
UEFA  jsou  přísné  ve  všem.  Nejen 
na infrastrukturu, to znamená přede-
vším  na  stadiony,  tréninková  hřiště 
a hotely, ale i  obslužné procesy všeho 
druhu a také  personální zajištění. Od-
povídajícím způsobem jsme proto mu-
seli sestavit početně i odborně kvalitní 
Organizační výbor.

Jak náročné bylo vybrat odpo-
vídající stadiony a hotely?

„Šampionát disponuje nejpředněj-
šími stadiony v zemi. Protože bylo 
nutno naplnit dojezdové limity UEFA 
v kilometrech i v časech mezi cen-
try A a B a  trvali  jsme na  tom, že 

se  mistrovství  Evropy  musí  hrát 
v Čechách i na Moravě, nebylo možno 
nasadit do hry některé další kvalitní 
stánky, třeba v Plzni nebo v Teplicích. 
Laťka leží vysoko i u tréninkových 
stadionů, kde se také většinou jedná 
o zázemí na úrovni tří nejvyšších so-
utěží. I u hotelů byl proces složitější, 
přece jen má Česká republika obecně 
v  síti  nabídky  hotelů  stále  rezervy 
kromě Prahy. Ale nakonec i tady jsme 
pro týmy, UEFA i rozhodčí vybrali 
dobře.“  

Kolik celá akce bude stát a ja-
kým způsobem se financuje?

„Rozpočet  se  pohybuje  okolo 
140  milionů  korun  a  na  jeho  krytí 
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přispívá majoritně UEFA, které náleží 
veškerá TV, reklamní a marketingová 
práva. Máme i příspěvek od minister-
stva školství a pořadatelských měst.“

S jak velkým ziskem jako orga-
nizátoři počítáte?

„Rozpočet  je  koncipován  jako 
vyrovnaný,  především  nesmí  dojít 
ke ztrátě.“

Jak na přípravy dohlíží UEFA? 
Kolikrát už tady byla na inspekční 
cestě a kolikrát ještě bude?

„Od roku 2012  UEFA uskutečňuje 
zhruba každých šest až devět měsíců 
zásadní  inspekci  ve  velkém  počtu 
inspektorů.  Kromě  toho  pravidelně 
přijíždějí jednotlivé malé, monotema-
ticky zaměřené inspekce. Ta největší 
a poslední před mistrovstvím Evro-
py se uskutečnila v polovině března. 
Kromě toho probíhá každé dva týdny 
videokonference UEFA s Organizač-
ním výborem a téměř denní reporting.“ 

Musíte něco zajišťovat 
speciál ně pro média?

„Zásadním nárokem bylo mediální 
a marketingové zázemí na stadionech, 
je to i jeden z důvodů rekonstrukcí. 
Jinak se pochopitelně vše připravuje 
v nejvyšších standardech UEFA,  to 
znamená  tisková  střediska,  režimy 

tiskových konferencí, kvalitní a do-
statečný  personál  i  obsluha  médií. 
Samostatné nároky se týkaly televize, 
Česká televize je partnerem mistrov-
ství Evropy a bude přenášet všechny 
zápasy šampionátu.“

Kolik zahraničních televizních 
štábů přijede?

„Akreditační  proces  zahajuje  až 
v dubnu, ale očekáváme, že mistrov-
ství  Evropy  bude  přenášet  zhruba 
130 televizních společností na cirka 
2000 kanálech do celého světa. Je to 
mimořádná  příležitost  prezentovat 
Českou republiku, města, náš fotbal.“

Kolik vstupenek zamíří do pro-
deje a kolik zamíří do zahraničí?

„Do  prodeje  jde  celkem  zhruba 
230 tisíc vstupenek. Účastnické fot-
balové svazy mají čas do konce března 
nahlásit své požadavky, ale počítáme 
s řády tisíců. Kromě UEFA a jejích 
partnerů nejvíce z Německa.“

Kdo určoval ceny lístků?
„Ceny vstupenek určil po předcho-

zí analýze a konzultacích Organizační 
výbor a musely být schváleny UEFA.“ 

Sto korun za vstupenku na zá-
pasy ve skupinách je lidová cena. 
Nešli jste příliš nízko?

„Předně náš hlavní záměr je vy-
prodat  co  nejvíc  utkání  šampioná-
tu, celková návštěvnost má pro nás 
značný význam. Je třeba si uvědomit, 
že se nejedná jen o tři české zápasy 
ve skupině, o které je největší zájem, 
ale o všech patnáct (v případě olym-
pijské kvalifikace dokonce šestnáct) 
zápasů  celého  mistrovství  Evropy 
během dvou týdnů. To není srovnatel-
né s ničím – ani s jinými sporty, ani 
s fotbalovou kvalifikací, ani se Synot 
ligou.  Ohlasy  fanoušků,  veřejnosti, 
regionálního i mládežnického fotbalu 
jsou velmi pozitivní.“  

Věříte, že všechny zápasy 
na šampionátu se podaří vypro-
dat?

„Ne-li všechny, tak drtivou většinu, 
a děláme pro to maximum.“

Chystáte pro fanoušky i fan 
zóny s programem, jako to bývá 
na dospělém Euru?

„Ano, ve spolupráci s pořadatel-
skými městy.“

Budou v pořadatelských 
městech velkoplošné projekce?

„Jednáme  o  tom  s  UEFA,  je  to 
otázka vysílacích práv, promítacích 
časů  a  také  bezpečnosti  ve  fan  zó-
nách.“

Měl někdo z týmů nějaké spe-
ciální požadavky?

„Všech sedm zahraničních týmů 
tady hned po losu zůstávalo, aby si je-
jich trenéři mohli prohlédnout stadiony 
a vybrat hotely i tréninková zázemí. 
Portugalci, Švédové, Němci, Angliča-
né a Srbové kromě toho později přijeli 
na svoji vlastní inspekci, následovali je 
i Italové, nikdo nic neponechává ná-
hodě. Kromě některých stravovacích 
nebo regeneračních drobností ale nic 
mimořádného.“

Nebyl problém s výběrem tré-
ninkových areálů?

„V úvodu ano, protože vstupním 
požadavkem UEFA je, že každý tým 
musí mít svůj vlastní tréninkový areál 
s umělým osvětlením, a to do maxi-
málně 20 až 30 minut cesty od opět 
vlastního, minimálně čtyřhvězdičkové-
ho hotelu. Bez souhlasu mužstva nelze 
z této laťky slevit, konečný výběr týmy 
finalizovaly v lednu. Řešení se našlo 
všude.“ 

Co by vám udělalo v červnu 
největší radost?

„Určitě úspěch našeho národního 
mužstva postupem ze skupiny, naplně-
né stadiony a dobré hodnocení UEFA.“

Pavel Hartman
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Strojové zařízení na generální renovaci 
fotbalových hřišť s UT3G

Ředitel fi rmy Milan Vopička na umělém 
trávníku III. generace ASC Dukla Juliska
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Rozhovor s Jakubem Dovalilem 
a Jaromírem Šeterlem

Jak bude vrcholit příprava týmu 
na šampionát?

Jakub Dovalil: „V březnu 
jsme odehráli dvě přípravná utkání 
s Anglií a Portugalskem, tedy také 
s účastníky závěrečného turnaje mis-
trovství Evropy. Za takhle náročné 
zápasy jsem rád, nastaví nám vždy zr-
cadlo, jak na tom opravdu jsme a kam 
jsme se posunuli. V úplném závěru 
přípravy bychom měli mít soustředění 
v Rakousku od 1. do 10. června. Pak 
by následovaly tři dny volna a sešli 
bychom se znovu 13. června. To už 
budeme ladit na první utkání s Dán-
skem.“

Na co se zaměříte na kempu 
v Rakousku?

Dovalil: „Ze začátku to bude spíše 
regenerační trénink, ale pak chceme, 
aby to gradovalo. Součástí budou dva 
zápasy. Konkrétní soupeře ještě řeší-
me, ale jeden by měl být těžší a druhý 
lehčí, aby se v něm dostali na hřiště 
všichni hráči, kteří na soustředění 
budou.“

Co vás momentálně nejvíce za-
městnává jako nového manažera 
reprezentační jednadvacítky? 

Jaromír Šeterle: „Jakub má 
výhodu v tom, že je u mužstva déle 
a většinu kluků zná nejen jako hráče, 
ale i jako lidi. Já jsem tu nový, a tak 

jsem si dal za úkol co nejvíce kluků 
do prvního jarního srazu osobně po-
znat. Nechci přijít na soustředění a ne-
vědět, jak někteří vypadají, a nechci, 
aby oni zase neznali mě. Z klubu jsem 
byl zvyklý si vždy proklepnout osob-
nost hráče ještě předtím, než přišel. 
A tak se snažím na kluky nejen jezdit 
dívat, ale i s nimi mluvit. Ptám se jich, 
jestli mají o jednadvacítku opravdový 
zájem, jestli za ni chtějí hrát na šampi-
onátu a co jsou pro to schopni udělat. 
Proto jsem se vydal v zimě za nimi 
i do Turecka, kde byli se svými klu-
by na soustředění. Poznal jsem tam 
osobně třeba ostravského brankáře 
Pavlenku nebo libereckého záložníka 
Martina Frýdka. Tohle je pro mě dost 
důležitý prvek.“

Jakým způsobem sledujete 
hráče?

Dovalil: „V zimě je takové okur-
kovější období, přesto jsme se snažili 
vidět všechno, co šlo. Nejlepší z hle-
diska sledování byl pro nás zápas 
Norimberku s Plzní, kde bylo v akci 
hodně našich hráčů. Pro domácí to na-
víc byla generálka na jarní start bun-
desligy. Ale celkově výkony v zim-
ní přípravě nemají moc vypovídací 
hodnotu, protože někdy jdou hráči 
do zápasu z plného tréninku, a tudíž 
v únavě. To výkon zkresluje. Proto 
klademe největší důraz na pozorování 

jarní ligy. Samozřejmě že plánujeme 
i výjezdy do zahraničí, hlavně však 
budeme pozorovat čtrnáct kol české 
nejvyšší soutěže.“

Kolik vás na to bude?
Dovalil: „Pět. Kromě mě to jsou 

ještě Jarda Šeterle, Petr Kouba, Honza 
Suchopárek a Josef Pešice. Takže náš 
záběr je široký. Pak máme k dispozi-
ci statistiky InStat, aby naše analýzy 
byly přesné. Především ale potřebu-
jeme, aby naši hráči byli vytížení, 
pravidelně hráli a zlepšili se jejich 
statistická čísla.“

V jakém směru?
Dovalil: „Minulý rok byli nejlep-

šími střelci z hráčů patřících do jed-
nadvacítky Masopust se Stratilem, 
kteří dali po pěti gólech. Na podzim to 
byli Zmrhal a Krmenčík se třemi góly. 
To je malá produktivita. Dřív dal Tecl 
ve druhé lize 18 gólů za rok a Chra-
mosta v první deset branek. Tohle je  
bohužel pryč. Byl bych rád, kdyby se 
hráči zlepšili a posunuli čísla někam 
k devíti brankám. To je moje přání 
pro jaro.“

Co sledujete třeba u stoperů?
Dovalil: „U stoperů ani nejde 

o statistický údaj, ale o to, jak řídí 
obranu a jak dokážou pracovat s ča-
soprostorem. Jestli umějí v obranné 

fázi zkrátit hřiště a v útočném ho na-
opak natáhnout. Jestli dávají dosta-
tečně prudké přihrávky, jestli umějí 
dát diagonální pas. Aby věděli, když 
proti nimi hraje jeden útočník, kdy se 
mohou driblinkem posunout do zá-
ložní zóny a vytvořit mikrosituaci 
k přečíslení. To jsou věci, které sle-
dujeme. Podzim mi moc optimismu 
ve sledování nedodal.“

Zajímá vás i to, jestli hráči plní 
v klubu herní úkoly, které znají 
od vás z reprezentace, nebo v klu-
bech hrají podle odlišných not?

Dovalil: „Pozice, které zastávají 
hráči v reprezentaci a v klubech, se 
prolínají. Problém nastává jen v mo-
mentě, kdy hráč nastupuje u nás 
a v klubu na jiných místech. Což je 
třeba teď příklad Jardy Zmrhala.“

Plánujete inspekční cestu 
do Middlesbrough za Tomášem 
Kalasem? 

Šeterle: „Do březnové přípravy 
zatím ne. Ale komunikuji perma-
nentně s jeho agentem. Každý víkend 
si voláme, co a jak. Komunikuji však 
se všemi agenty a ze všech je patrný 
vstřícný postoj.“

Dovalil: „Já jsem měl na podzim se 
všemi hráči obsáhlý rozhovor a můžu 
potvrdit, že všichni mají velkou mo-
tivaci si na šampionátu zahrát. Pro 

Postup mezi čtyři  
nejlepší by byl 
velký úspěch!

Mistrovství Evropy hráčů do jednadvaceti let v Česku, to je velký červnový 
fotbalový hit! Jeho startu se už nemohou dočkat i česká lvíčata. Fotbal 
a trénink probíral stav týmu necelé čtyři měsíce před vypuknutím akce 
s hlavním trenérem Jakubem Dovalilem a manažerem Jaromírem Šeterlem.
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Tomáše Kalase, ale i pro celý český 
fotbal byla škoda, že se na podzim 
v klubu nepodíval na hřiště. Je to ze 
současné jednadvacítky hráč s nej-
větším potenciálem. Všechny zápasy, 
které za  rok odehrál, tak vlastně byly 
za jednadvacítku. Jak sám říkal, repre-
zentace ho rok držela nad vodou. Když 
za reprezentaci v přípravných zápasech 
nastoupil, byl z jeho strany první zápas 
horší, ale v tom druhém už to byl vždy 
zase on. Věřím, že v Middlesbrough 
bude hrát mnohem častěji. I kdyby to 
bylo stylem jednou ano, jednou ne, byl 
by to pro nás i pro něj přínos.“

Nemáte problémy v klubech 
s uvolňováním hráčů?

Dovalil: „Ne. Komunikace s klu-
by je standardní. Jediný problém jsme 
na podzim řešili s Kolínem nad Rý-
nem kvůli uvolnění Kalase na utkání 
s Dánskem. V klubu byl totiž zařazený 
mezi zraněné a nechtěli ho pustit. Tak 
jsem mluvil přímo s jejich manažerem 
a dohadovali jsme se, jestli je zdravý, 
nebo ne. Tomáš říkal, že je, oni tvrdili, 
že pro něj mají individuální program. 
Tomáš však chtěl přijet a hrát dva 
zápasy. Stálo mě hodně úsilí, než se 
jeho příjezd povedlo domluvit. Byl to 
rozhovor na ostří nože. Musel jsem 
manažerovi Kolína vysvětlit, že ne-
jsme žádní banditi, že reprezentace 
má lékařské zabezpečení na úrovni, 
a když se Tomáš nebude cítit, že ho 
do hry nenasadím.“

Šeterle: „Mezi březnem a červ-
nem dojde určitě ke komunikaci 
s kluby o hráčích. Protože shodou 
okolností je dost kluků na hostování, 
takže tam může dojít k různým změ-
nám. U Kalase, Vydry a Kadlece bude 
nutná komunikace s kluby.“

Jak se díváte na fotbalový vý-
voj Václava Kadlece?

Dovalil: „Vývoj Vaška Kadlece 
měl sinusoidu. Ve Spartě hrál dobře 
a vysloužil si přestup do Frankfur-
tu. V reprezentaci od roku 2008 až 
do 2013 se pohyboval mezi áčkem 
a jednadvacítkou, což bylo pro něj 
složité. Byl to nejmladší hráč, který 
skóroval za A tým, pak se vrátil zpát-
ky a pro mladého kluka není jednodu-
ché si tohle srovnat v hlavě. Hlavně 
právě v situaci, kdy jdete z vyšší ka-
tegorie do nižší. Ovšem je to složité 
i pro nás trenéry.“

Je to pro vás klíčový útočník?
Dovalil: „Pro Euro máme dva 

klíčové útočníky – Kadlece a Vydru. 
Víc jich bohužel nemáme. Vezmu to 
po ročnících. 1992 – kromě Vydry 
a Kadlece není útočník. 1993 – není 
útočník. 1994 – Juliš s otazníkem, 
protože je po zraněních. 1995 – může 
být Chorý. 1996 – Schick ze Sparty. 

To jsou ale hráči, kteří ještě nejsou 
hotoví. V minulých jednadvacít-
kách jsme vždycky měli střelce. 
Ať už to byli Necid, Chramosta, 
Kozák, Wágner, Tecl. To byli útoč-
níci, kteří měli slušné statistiky. 
Bohužel teď nám doma tohle schá-
zí, proto se musíme opřít o Kad-
lece a Vydru. Moc bych si přál, 
aby na jaře v lize někdo vylétl, ale 
když si srovnám Wágnera v Bo-
leslavi a v Příbrami, je to rozdíl. 
V Příbrami dokázal během patnác-
ti zápasů nastřílet osm branek, což 
je na Příbram slušná porce.“

Bavil jste se o výkonnostní 
sinusoidě s Kadlecem?

Dovalil: „Bavili jsme se. Ne-
chci říkat, že by dostal za uši. 
Ale poprvé zažívá situaci, kdy 
rok pořádně nehrál. Ale utkání 
s Dánskem ukázalo, že i když 
má tenhle deficit, tak díky trénin-
ku bundesligové kvality pro nás 
zůstal platným hráčem. Samozřej-
mě pro nás je alfou a omegou, aby 
byl na hřišti a dával branky. To se 
mu po návratu do Sparty povedlo. 
My ho musíme připravit na mis-
trovství Evropy tak, že to může 
být jeho restart. I on sám ale pro 
to musí udělat maximum.“

Šeterle: „Já jsem s Vaškem ne-
dávno mluvil a udělal na mě dob-
rý dojem. Já na tohle hodně dám. 
V tomhle věku lze za půl roku 
udělat spoustu práce po všech 
stránkách. Je vidět, že si uvědo-
muje, že svoji situaci nemůže brát 
na lehkou váhu. Z jeho slov mi 
vychází, že bude dělat maximum, 
aby se zase dostal zpátky na hřiště. 
Ve Frankfurtu to měl těžké, měl 
konkurenci dvou kvalitních útoč-
níků. Ale já jsem mu říkal, že 
v dnešním fotbale je situace tako-
vá, že náhradníci musejí být per-
fektně připraveni na svoji šanci. 
Ta totiž může přijít hned. Stačí, 
aby konkurent dostal červenou 
kartu nebo se zranil a vy musíte 
být nachystaní na uvolněné místo 
naskočit a přesvědčit trenéra, že na to 
máte. Vašek tohle chápe.“

Dovalil: „Je důležité, aby nepo-
levil v tréninkovém úsilí.  A na mis-
trovství Evropy může všem dokázat, 
že ani v bundeslize na lavičku nepatří. 
Bude to o Vaškově hlavě.“

Cítil jste z něj odhodlání?
Šeterle: „Ano. Opakuji: Udělal 

na mě velmi dobrý dojem. Je dobré, 
že ve Frankfurtu absolvoval celou 
zimní přípravu s A mužstvem. Teď 
má před sebou celé jaro ve Spartě 
a v reprezentační jednadvacítce už 
brzy dvě kvalitní přípravná utkání 
s Anglií a  Portugalskem, to je pro něj 

plus. Záleží jen na něm, jak se k tomu 
postaví. Pro nás je to hráč, pro jehož 
přípravu na šampionát musíme udělat 
maximum.“

Proč se zatím neprosadil 
v bundeslize?

Dovalil: „Zaprvé je to dané kva-
litou kádru i kvalitou soutěže vůbec. 
Na Vaškův post tam byli čtyři kvalitní 
hráči. Pak k tomu hodně přispěla i ne-
znalost řeči. Řeknu to obecně: máte-li 
v týmu Brazilce, který nerozumí, ale 
dá v bundeslize 20 gólů, jako třeba 
kdysi Ailton v Brémách, tak nikomu 
nevadí, že nerozumí německy. Ale 
pokud to je hráč od nás, který nepatří 

k top špičce bundesligy, tak si mys-
lím, že Němci hodně dají na to, jestli 
se naučíte německy, nebo ne. Teď už 
se ale Vašek v řeči zlepšil.“

Říkal jste mu, aby jazykové 
manko vymazal?

Dovalil: „Už když jsem trénoval 
reprezentační šestnáctky, sedmnáctky, 
tak jsem vždycky klukům zdůrazňo-
val, že když se budou chtít živit fotba-
lem, tak jazyk je nutnost. Jsem scho-
pen přimhouřit v tomhle směru oko 
jen v přípravě, kdy mají dva tréninky 
denně a jsou unavení, ale když mají 
jen jeden trénink, tak hodinu denně 
můžou věnovat výuce cizí řeči a stačí 
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jim to. Když jsem studoval, naučil 
jsem se každý den v tramvaji deset 
slovíček, za týden jich bylo padesát, 
za měsíc dvě stě, za pět měsíců tisíc 
slov, a to už je slušná slovní zásoba. 
Takže za půl roku je člověk schopen 
se to naučit. Znalost řeči je po přestu-
pu do ciziny velké plus. Když ji umí-
te, prostředí vás okamžitě přijme. 
Poznal jsem to sám. Když jsem měl 
v roce 2010 nabídku z Hoffenheimu, 
hned mě brali jinak, když jsem uměl 
německy.“

Jak se vám zamlouvá zimní 
přesun Jana Baránka z Baníku 
do Plzně?

Dovalil: „Každému hráči dávám 
v těchto případech radu, že nejdůle-
žitější je vybrat si tak, aby hrál. Ale 
rozhodují se oni. Po dohodě s rodiči, 
manažerem. Myslím, že k jeho přestu-
pu přispěly události, které se v zimě 
udály v Ostravě v čele s výměnou tre-
néra. Za Plzeň jsme ho viděli v přípra-
vě s Norimberkem a již i v ligovém 
utkání za Viktorii, vždy odehrál dobrá 
utkání. Uvidíme, jak se popere se sil-
nou konkurencí.“

Už jste jednali o tom, jak to 
bude s uvolněním několika hráčů 
z reprezentačního A týmu?

Šeterle: „Je pravda, že někteří 
hráči výkonnost jednadvacítky pře-
rostli a byli zařazeni do áčka. Ale 
jestliže máme mistrovství Evropy 
v České republice, je nezbytně nutné 
vytvořit konkurenceschopný tým. To 
znamená, že musejí hrát nejlepší hrá-
či, které jsou v dané věkové kategorii 
k dispozici.“

Dovalil: „Důležité je, že hráči, 
kteří už patří do reprezentačního áčka, 
mají zájem být na mistrovství Evropy 
jednadvacítek. Potvrdili to nám i tre-
néru áčka Pavlu Vrbovi. To je roz-
hodující věc. Takže by to neměl být 
problém, což v minulosti nebývalo.“

Šeterle: „Pro mě je absolutně 
nejdůležitější, že ti kluci sami chtějí. 
A bezprostředně. Není to tak, že by 
o tom přemýšleli a zvažovali, jestli 
ano, nebo ne. Krejčí, Kadeřábek, 
Kadlec chtějí sami a naprosto bez-
prostředně na mistrovství Evropy. To 
je klíčový prvek.“

Tandem Krejčí –  Kadeřábek 
bude hrát pravděpodobně 
12. čer vna kvalifikaci za A tým 
na Islandu, pak by se měli rychle 
přesunout k jednadvacítce. Jak 
to provedete? 

Šeterle: „Já žádný zásadní prob-
lém nevidím. Zápasy 12. a 17. června, 

to je přiměřený herní rytmus. Cesto-
vání také není nic složitého. Mužstvo 
znají a samozřejmě by bylo lepší, 
kdyby se mohli spolu s námi při-
pravovat na závěrečném soustředění 
v Rakousku. Musíme však vycházet 
ze situace, jaká je. My respektujeme 
prioritu A  týmu a víme, že pak jsme 
na řadě my.“

Dovalil: „Výhoda je v tom, že 
spolu hrají ve Spartě. Symbiózu 
s naší mužstvem vykresluje to, že se 
přijdou podívat na náš zápas, když 
mají čas.“

Uvědomují si hráči, že Euro 
U21 je druhý nejsledovanější fot-
balový turnaj v Evropě?

Dovalil: „Určitě ano. V roce 2013 
bylo složitější hráče motivovat tím, že 
nás čeká v roce 2015 evropský šam-
pionát, ale o rok později už to bylo 
něco jiného a teď je to pro všechny 
motivace jako hrom. Vědí, že to může 
být pro jejich kariéru obrovský pří-
nos. Že se můžou zviditelnit a odrazit 
se do zahraničí.“

Už máte jasno o složení muž-
stva?

Dovalil: „Myslel jsem si, že 
jádrem mužstva bude tým, který 
v roce 2011 získal stříbrné medaile 

na mistrovství Evropy devatenác-
tek. Na můj vkus se z něho povedlo 
jen málo hráčů. Kadeřábek, Krejčí, 
Kalas. Ale ztratili se Hála, Jeleček, 
Lácha, Sladký. Koubek, Brabec, 
Jánoš, Přikryl, Skalák se prosadili 
do ligy, ale nezáří tak, jak by měli, 
když si vzpomenu, jak vypadala je-
jich hra na mistrovství. Vždyť jsme 
byli schopní konkurovat ve finále 
i Španělsku. Nebo Tomáš Přikryl? 
Byl v all stars, pak přestoupil 
do Sparty, ale přišla zranění a do zá-
kladní sestavy se neprosadil. Když 
to srovnám s Necidem, s nejlepším 
střelcem devatenáctky 2008, tak ten 
dal v lize na podzim jedenáct bra-
nek a poskočil do zahraničí a repre-
zentačního áčka. Takhle bych si to 
představoval. Dá-li Přikryl pět gólů 
na evropském šampionátu, tak něco 
umět musí. Je povinností nás všech, 
abychom takového hráče posunuli 
do špičky. To se však podařilo jen 
u tří hráčů ze stříbrné devatenáctky – 
Kadeřábka, Krejčího a Kalase.“

Konečná nominace se už ale 
rýsuje. Nebo ne?

Dovalil: „Dá se říct, že z větší 
části ano. Zhruba patnáct jmen po-
hromadě už máme. Zbytek vybereme 
podle aktuálních výkonů.“
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Podle jakých kritérií jste 
hráče vybíral?

Dovalil: „V první řadě je to 
výkonnost bez ohledu na věk.  Po-
tom podle charakteru. Pro mě je 
výhodou, že hráče po téhle stránce 
dobře znám.“

Co si chcete vyzkoušet 
v březnových přípravných zá-
pasech s Anglií a Portugal-
skem?

Šeterle: „Z mého pohledu 
jsou taková utkání jako s Portu-
galskem a Anglií důležitou kon-
frontací s kvalitou. Takže budeme 
podstatně lépe vědět, jak na tom 
jsme. A za druhé: v loňském roce 
se v mužstvu vystřídalo mnoho 
hráčů, ale teď už není prostor pro 
veliké experimenty. Kádr se musí 
postupně blížit sestavě, která bude 
hrát v červnu. Zvláště záleží na so-
učinnosti hráčů, kteří se po dlou–
hé době potkají zase spolu. Nebo 
naopak poprvé.“

Bude domácí prostředí vý-
hodou?

Šeterle: „Pevně v to věřím. At-
mosféra mi připadala vlažná, ale  
graduje. Odstartovala to tisková 
konference s Pavlem Nedvědem 
ohledně vstupenek a bude to růst. 
Chtěl bych lidem říct, že takové 
mistrovství Evropy tady ještě ne-
bylo a už ani nikdy nebude, pro-
tože příští šampionát jednadvací-
tek už bude mít dvanáct a ne osm 
účastníků. Je to ojedinělá možnost 
vidět hvězdné hráče dospělého fot-
balu. U nás si lidé myslí, že k nám 
přijedou devetanáctiletí dorostenci, 
ale tak to není. Jde o hráče naro-
zené po 1. 1. 1992, takže v průběhu 
mistrovství Evropy jim může být až 
třiadvacet a půl roku. Jsou to tedy 
hotoví profesionální hráči, kteří jsou 
navíc mnohdy opory mužstev v Ang-
lii, Německu, Itálii. Za všechny uve-
du třeba Kanea, jenž patří k ozdobám 
Tottenhamu a celé Premier League. 
I Srbové hrají v týmech působících 
v Champions League a na šampionát 
přešli přes Španěly, dvojnásobné mis-
try Evropy. Doufám, že až to vybublá 
nahoru, tak je všechno stvořené pro 
to, abychom se dočkali báječné atmo-
sféry a podpory.“

Předseda Fotbalové asociace 
ČR Miroslav Pelta říkal, že chce 
od českého týmu medaili. Jak to 
máte s cíli vy?

Dovalil: „Vždycky si musíme dá-
vat nejvyšší cíle.“

Takže zlato.
Dovalil: „Kdyby se to povedlo, 

bylo by to nádherné.  Ale musíme se 

podívat na realitu a ta říká, že pokud 
postoupíme mezi poslední čtyři, bude 
to velký úspěch. I s ohledem na so-
upeře. Veřejnost sice trošku ohrnu-
je nos nad Dány, ale je to mužstvo 
složené z výborných hráčů. Srbové 
totéž. Mají čtyři hráče v Champions 
League. Viděl jsem je v obou barážích 
se Španěly. Měli sice trošku štěstí, 
protože Španělé byli herně lepší, ale 
disciplinovaným výkonem a dobrou 
prací s prostorem nakonec brali po-
stup oni. Vraceli se poctivě po ztrátě 
míče do obranných pozic, což dříve 
nebylo pro Srby charakteristické. 
Němci mají v bundeslize čtyřicet hrá-
čů, které můžou použít. Realita je, že 
my nemáme v zahraničních klubech 
hráče, kteří by pravidelně nastupovali. 
Ale kolikrát domácí prostředí dokáže 
divy. Pro mě je lepší, že nejsme po-
važováni za favority. Když jsme jeli 
na předešlý šampionát jednadvacítek 
do Dánska, byli jsme pasováni za fa-
vority a všichni jsme tomu možná 
trošičku podlehli. Pro mě jako pro 

trenéra je lepší do toho jít trošku s res-
pektem a pak se z toho něco urodí.“

Šeterle: „Chci připomenout, 
že se ještě hraje o postup na olym-
pijské hry. I to je motivace. Nevím, 
který z našich reprezentačních celků 
v kolektivních sportech se naposledy 
kvalifikoval na olympiádu. Samozřej-
mě že cíle si dáváme ty nejvyšší, ale 
za určitých okolností budeme pova-
žovat ME za úspěšné, i když budeme 
mezi účastníky OH v Riu. Hranice 
mezi úspěchem a neúspěchem je 
hrozně tenká. O tom, kam se to zlo-
mí, rozhoduje mozaika detailů. Stačí 
podcenit pár maličkostí a je z toho 
velký průšvih. Samozřejmě totéž platí 
i naopak.“

Jak máte zmapované soupeře 
ze skupiny – Dánsko, Srbsko 
a Německo?

Dovalil: „Od každého budu mít 
šest posledních zápasů. Viděl jsem 
čtyři utkání Dánska včetně toho na-
šeho vzájemného. Víme všechno 

o systému hry, hráčích, ale bu-
dou rozhodovat detaily. Pro nás 
může být trošku výhoda v tom, 
že všichni soupeři brání stan-
dardky zónově, čehož se dá vy-
užít. V posledních dvou utkáních 
se nám podařilo střílet góly ze 
standardek.“

Jakým fotbalem se chcete 
na Euro před domácími fano-
ušky prezentovat?

Dovalil: „Přál bych si hrát 
fotbal, kterým bychom udělali 
dobrý výsledek, a zároveň by 
byl atraktivní pro lidi.  Chtěl 
bych, aby to byl agresivní fotbal 
s dobře zabezpečenou obranou. 
Abychom měli dobré dostupo-
vání, dobré osobní souboje, dob-
ré tajminkové náběhy z druhé 
vlny, hodně hráčů v pokutovém 
území soupeře. Zkrátka aby-
chom byli konkurenceschopní 
i směrem dopředu. Kdyby se 
nám povedl ofenzivní fotbal 
jako v první půli přípravného 
zápasu s Německem, byl bych 
rád. Na dvě na tři přihrávky 
jsme si dokázali otevřít prostory 
a dostali jsme se do zakončení. 
Hodně bude záležet na tom, jak 
se zvládne první zápas. Kdyby 
se povedl, mužstvo by chytlo 
drajv. Na druhou stranu vím, že 
to nemusí platit vždycky. Třeba 
na mistrovství Evropy v Dánsku 
se nám to nepovedlo. Porazili 
jsme Anglii gólem v 90. minutě, 
probojovali jsme se tím do se-
mifinále a byl to hrozně silný 
emocionální zážitek a impulz. 
Říkal jsem si: Super, půjdeme 
v téhle euforii na Švýcary, což 

je hratelný soupeř. Bude to dobrý. 
Ale bohužel to, čím jsme domino-
vali v kvalifikaci, že jsme to uměli 
roztáhnout do křídla a pak ve finální 
fázi udeřili, jako bychom najednou 
zapomněli. Začali jsme všechno ta-
hat středem, všechno nám trvalo, byli 
jsme líní na krok. Tohle je pro mě vel-
ké ponaučení.“

Je Dánsko dobrý soupeř 
na rozjezd?

Šeterle: „Podle mě na pořadí sou-
peřů nezáleží. Kvalita všech soupeřů 
je vysoká a srovnatelná. Veškeré kal-
kulace jsou tedy zbytečné. Bude důle-
žité se vždycky soustředit ve správný 
moment. Nemůžeme být půl roku 
v tenzi, to by byl nesmysl. Ale musí-
me v daný moment odevzdat všichni 
všechno.“

Dovalil: „Pokud budeme chtít po-
stoupit, musíme udělat čtyři nebo šest 
bodů, a jedno s kým.“

Pavel Hartman
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Verner Lička a Jaroslav Hřebík

O fotbalových akademiích debatovali dva fun-
dovaní odborníci: Verner Lička, prezident 
UČFT a také někdejší šéf výchovy v Baníku 

Ostrava, a Jaroslav Hřebík, sportovní ředitel pražské 
Sparty a trenér vicemistrů Evropy U-19 z roku 2011. 

Verner Lička: „Nejdřív bychom si měli říct, co 
si pod pojmem akademie představujeme, a hlavně 
potřebuju vědět, proč máme akademie zavádět? 
Hned si odpovím: Patrně proto, že nejsme spo-
kojeni s fotbalovou výchovou. Půjdu dál a ptám 
se: Proč nejsme spokojeni? V čem zaostáváme? 
Odpovím si: Chybějí nám tahoví hráči, rychlostní 
typy, individuality…. To je diagnóza. Ale my u ní 
končíme a hned přeskočíme k akademiím, které 
mají se systémem výchovy málo společného. To 
je zásadní chyba! Když zná doktor diagnózu, za-
jímá ho přece její příčina. My se spokojíme jen 
s diagnózou, která říká, že v základních indivi-
duálních parametrech nestačíme světu.  Ale už 
neslyším hlasy, že potřebujeme zjistit příčinu. A co 
je příčina? Kdo vytváří produkt ve fotbale? Majitel 

klubu? Markentingový pracovník? Ne, trenér! Pří-
čina tedy je u nás trenér.“

Jaroslav Hřebík: „Příčina je systém, prostředí 
a hlavně trenér.“

Lička: „Schválně jsem řekl trenér. Schopný tre-
nér pochopí, že nejde jen o něj. Že musí vytvářet 
pozitivní prostředí. On musí hráče do mužstva dostat, 
on je musí pro sport zapálit. Ale samozřejmě na dru-
hou stranu on sám je málo. Na Slavii třeba nepouštějí 
rodiče a příbuzné na zápasy osmiletých kluků. Táta 
se tedy nemůže přijít podívat na syna a děda na vnu-
ka. Vylučují takhle z výchovného procesu rodiče, 
přitom právě oni jsou jeho klíčovou součástí. Trenér 
také, je totiž iniciačním startovním výstřelem. Podí-
vejte se po vesnicích. V jedné nejsou žáčci, v druhé 
jich mají dvě stě. Proč? Lidský faktor!“

Hřebík: „Ale trenér potřebuje systém. Vesnice 
s dobrým trenérem bude mít dvě stě dětí, ale on jich 
zvládne jen čtyřicet. Co s tím zbytkem?“

Lička: „Ve francouzském Calais jsem tréno-
val děti. Měl jsem k dispozici jedno pískové hřiště 
a přišlo mi osmdesát děcek. Když jsem říkal prezi-
dentovi klubu, že je to na takový prostor moc, on mi 
odpověděl: Tak to už mi nikdy neříkej. A měl jsem 
každou středu osmdesát dětí na tréninku. Každý 
národ má svá specifika, ale problém je stejný. Po-
třebujete vytvořit co možná nejširší základnu. Ale 
jak dostat děti ke sportu? Podle mě se musí začít 
od čtyř let, možná už od tří. Tedy v mateřských 
školkách. A kdo to udělá?“

Hřebík: „Správně nastavený systém. Potřebuje-
me, aby nám co nejmíň dětí uteklo, proto musíme 
předložit ucelený systém,  nejen udělat akademie, 
které nám vyčerpají prostředky, a nakonec se řekne: 
Stejně jsou nám k ničemu. Proč? Protože do nich 
budou chodit děti s nesprávnými pohybovými ná-
vyky. Proto potřebujeme udělat komplexní systém 
už od mateřských školek. A musíme to udělat tak, 
aby dítě, které má předpoklady být jednou dobrým 
fotbalistou, nešlo hrát florbal a naopak. Zároveň 
platí, že jestliže začnu barák stavět od prostřed, tedy 
od prvního patra, tak ho nikdy nepostavím.“

Lička: „Za obrovské peníze postavíte v Praze 
nebo v Brně luxusní akademie.  Ale potřebujete 
v nich vzdělané trenéry a nebudete je mít. A za-
druhé: hráči tam přijdou a nebudou mít v sobě sys-
tematickou přípravu od čtyř nebo šesti let.“

Hřebík: „Argumentace pro vytvoření akade-
mií je taková, že do nich dají nejlepší trenéry, a já 
se ptám: Kde jsou ti nejlepší trenéři, když nejsou 
v klubech? A jak jsou vzděláváni?“

Lička: „Jak to, že zaostáváme za světem, když 
máme výborné trenéry? Tak si asi lžeme. Nemáme 
je.“

Hřebík: „Říkáme, že nemáme podmínky a že to 
akademie napraví. A já se ptám: Copak Sparta nemá 
dobré podmínky? Slavia nemá dobré podmínky? 
Dukla nemá dobré podmínky? Máme podmínky! 
A když máme podmínky, kde jsou ti dobří trenéři?“

Lička: „Kvalitní výchovu od čtyř, šesti let musí 
klukům někdo zajistit. Kdo jim ji zajistí?“

Výchova talentů  
v širších souvislostech
Český fotbal potřebuje zintenzivnit a dále zkvalitnit přípravu mladých 
fotbalistů, které jistě pomůže i nový projekt fotbalových akademií v gesci 
FAČR. Odborné názory na toto téma přinášejí dva přední představitelé UČFT.
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Hřebík: „Když chtějí akademie od třinácti nebo 
dvanácti let, jde o osm let systematické přípravy 
předtím. Ta musí být správná! Takže musíme vrh–
nout veškeré prostředky správným způsobem.“

Lička: „A neříkejme, že to neumíme. Vždyť 
západoevropské státy se inspirovaly u nás. V roce 
1999 si mě pozval francouzský svaz, abych před-
nášel o fotbalové výchově v Česku. Lidé tam byli 
úplně nadšení naším systémem soutěží a hlavně 
existencí sportovních tříd.  Prvním jejich cílem bylo 
mít dva milionů hráčů do šesti let. Takže na popud 
našich sportovních tříd založili sportovní školy. Zá-
klad našeho systému je tedy dobrý a správný. Ale 
co dál? Plánujeme akademie od dvanácti třinácti 
let. Kluci se tedy vytrhnou z rodin. Ovšem zároveň 
víme, že nejdůležitější součástí výchovného řetězce 
je rodina. Takže první rozpor. 

Druhý rozpor: Kteří hráči budou v akademii 
hrát? Třeba Sparta řekne: No, počkejte, my vám je 
nedáme. Třetí rozpor: Na co akademie bude, když 
do nich přijde kluk s pohybovým mankem, které 
získal nesystematickou přípravou předtím? On už 
to nedožene. Z praxe mám ověřené, že když ligový 
klub nevezme z vesnice hráče do patnácti roků, 
je ten hráč mrtvý. Za celou praxi se mi nestalo, 
abych někoho vychytal na vesnici po patnáctém 
roce. Nemá šanci! 

Teď si položím otázku: Jak to, že jsme před 
rokem 1989 byli dobří ve výchově? Odpověď: 
Protože jsme přišli s něčím novým a životní styl 
byl více o pohybu. Měli jsme systém, kterým jsme 
se odlišovali. Dívali se na nás obdivně v Němec-
ku, v Anglii. Vzdělávání trenérů bylo na tu dobu 
výborné a mládežničtí trenéři v klubech zůstávali 
dlouhodobě.  Malura nebo Vrba šli postupně od pří-
pravek až k áčku. 

Dneska? Změnil se životní styl, a když je u mlá-
deže šikovný trenér, neudržíte ho. Kolik sportovních 
center mládeže respektuje směrnice? Jedno, dvě, 
tři? Protože v zásadě nemají trenéry. Tak co dělají? 
Švindlujou. Na kvantitu by byli, na kvalitu ne. 

Proč? Fotbal se tak změnil, že to, co vystudo-
vali trenéři před patnácti lety, je dneska doslova 
nepoužitelné.  Než jsme zavedli kreditní systém 
doškolování, ani nebyla možnost sebevzdělávání. 
Takže musíme trenéry, kteří o to budou mít zájem, 
přeškolit. A ty, kteří začínají studovat, musíme učit 
podle nových trendů. V obou případech to chce čas. 

Největším problém je, že vzdělávání už od nej-
nižších licencí začínáme selekcí. Bereme v průměru 
třicet procent zájemců. No jo, ale my potřebujeme 
masu vzdělaných trenérů! Jako v Norsku, Francii, 
Švédsku. 

Nezdá se vám to trošku nelogické? Na studium 
licence A se přihlásí 140 lidí, zaplatí za přijímačky 
tisíc korun, na studium májí připraveno dalších dvacet 
tisíc, ale my jich většinu po přijímačkách pošleme 
domů, protože pro ně nemáme místo. Přitom oni chtějí 
investovat do svého vzdělání. Ale odmítneme je. Jenže 
pak nám bude vychovávat kluky na vesnicích kdo? 
A většina kluků v prvoligových týmech je právě z ves-
nic a úspěch ve sportu vyrůstá ze široké základny!“

Hřebík: „My si podle mě nemůžeme dovolit 
udělat chybu a začít tvořit něco, co nebude vhodné. 
Naopak opravdoví experti z ministerstva školství, ze 
všech sportovních svazů musejí vytvořit nový systém 
sportovní výchovy. Protože jsme zaspali a hlavně 
v kolektivních sportech zaostáváme za světem. Když 
ten systém budeme vytvářet, logicky bychom si měli 

vzít za vzor stát s podobnými podmínkami, ve kte-
rém už je dobrý systém výchovy ověřený. 

Čili my musíme udělat správný systém výchovy 
už od šesti, respektive čtyř let. Abychom měli nejen 
zdravou populaci, ale i vynikající sportovce. Byl 
jsem na přednášce, na které Marian Jelínek líčil, 
proč jsou ve Švédsku úspěšní skoro ve všech spor-
tech, i když mají méně obyvatel a horší klimatické 
podmínky než my. Jak to dělají? Ve švédských ško-
lách je zavedená z padesáti procent všeobecná pohy-
bová průprava. V první třídě  kromě téhle pohybové 
průpravy rodiče zaškrtnou i čtyři sporty, které chtějí, 
aby jejich děti dělaly. V páté třídě už jsou z toho jen 
dva sporty a v sedmé třídě  zvolí jeden, k němuž má 
dané dítě největší pohybový potenciál. 

Takže mají hodně hodin všestranné tělesné vý-
chovy, ale také odborně analyzují, na jaký sport 
by se to které dítě nejvíce hodilo. Z toho bychom 
si měli vzít příklad. Když totiž teď výchovu nena-
stavíme správně a budeme na ni chtít prostředky 
z veřejných financí, tak pak už nikdy ty prostředky 
nedostaneme a zaostaneme úplně. Opakuji: jestliže 

výchova dětí od čtyř nebo šesti let do dvanácti ne-
bude správná, budou akademie k ničemu. 

Říká to i ministr školství Marcel Chládek. V roz-
hovoru pro deník Sport zdůraznil, že musíme za-
čít se správnou sportovní výchovou už na prvním 
stupni základních škol. V současnosti tam totiž učí 
tělocvik jedna učitelka, která musí umět všechno 
– matematiku, češtinu, hudební výchovu… Kdyby-
chom měli profesionální trenéry, kteří by na prvním 
stupni trénovali všeobecnou průpravu, budeme mít 
víc talentů.“

Lička: „Děti musíme vést ke sportu od čtyř roků. 
To je povinnost národa! Měl jsem možnost poznat 
výchovu v mateřských školách u nás a ve Francii. 
Je to diametrální rozdíl. Ve francouzských školkách 
mají děti minimálně hodinu a půl denně pohybové 
průpravy. Venku mají jednoduché stříšky, aby se 
v případě nepříznivého počasí mohlo cvičit pod nimi. 

Všechno je tam dělané hrou, kterou se dítě 
vychovává také k samostatnosti. Už ve školkách 
dostávají děti sešity s úkoly a u nich je vždy napsa-
né, které  musejí dělat samy a u kterých je povo-
lená pomoc rodičů.  Směřuje to k tomu, aby dítě 
na všechno přišlo samo. S pomocí otázek typu: 
Jak bys to udělal?  Vychovávají osobnosti, které se 
musejí naučit rozhodovat samy. Trenér taky není 
s hráči v utkání na hřišti a nemůžeme jim pokaždé 
říkat: Dej to z jedné! Teď to podrž! Jsou na hřišti 
sami a musejí se umět správně rozhodovat. Jedině 
oni to mohou vyřešit. 

Proto musejí být vedeni k tomu, aby tvořili. Jako 
spisovatelé nebo skladatelé. V dnešních kolektiv-
ních hrách už nejde o to soupeře eliminovat, ale 
přehrát ho. U nás jsme to stále moc nepochopili. 
V hokeji to ubráníme tak, že nedostaneme gól, pro-
tože to brankář vychytá a vyhrajeme třeba 1:0. No 
jo, ale to už je překonané. Týmy přemýšlejí, jak 
konstruktivně získat balon a jak po zisku míče co 
nejefektivněji zaútočit. I na tom je vidět, že musí 
vzniknout jasná vize shora, jakým způsobem změnit 

systém výchovy mládeže v Česku při vědomí, že 
tahle výchova začíná ve čtyřech, respektive v šesti 
letech. Je to tedy patnáctiletý maraton. 

A každá etapa, která se během něj nepovede, 
může mít zhoubné následky. Pro každé věkové ob-
dobí je totiž dané, co lze rozvíjet a co ne. Proto 
potřebujeme, aby i trenéři s licencí B a C znali, jaký 
je vývoj dítěte – morfologický, fyziologický, men-
tální. Všechno musí mít návaznost. Kdybych měl 
výborné sportovní centrum mládeže a zrušil bych 
juniorku, tedy přemostění mezi dorosteneckým 
a seniorským fotbalem, byla by to chyba. Hráči po-
třebují v průměru rok až dva na adaptaci a integraci 
v dospělém fotbalu. Samozřejmě jsou výjimky typu 
Baroše nebo Rosického, kteří to zvládnou rychleji. 
Ovšem jinak platí, jakmile se tenhle můstek zbortí, 
přinese to vážné následky. Tohle všechno by měli 
důkladně analyzovat experti. Je to práce pro dese-
tičlennou skupinu minimálně na půl roku až rok.“
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Hřebík: „Vím, jak je to s akademiemi v hokeji. 
Jsou při klubech. Když ve fotbale budeme tvořit sva-
zové akademie, kluci ztratí identitu s kluby. V návrhu 
je, že mají trénovat čtyři dny v týdnu ve svazových 
akademiích a jeden v klubech. To je nelogické.“

Lička: „Musí být rovnováha mezi tréninkovým 
procesem a zápasy. Takže hráč musí mít svůj tým 
a s ním trénovat.“

Hřebík: „To je odborná zásada.“

Lička: „A nikdo ji nezpochybňuje. Tak proč 
se jí nedržíme? Jsme zase u základní otázky: Co 
vlastně chceme dělat? Já říkám, že chceme-li mít 
zdatný národ, musejí školní osnovy obsahovat pět 
sedm hodin tělesné výchovy týdně a ne dvě.“

Hřebík: „Na to musí pamatovat nový kom-
plexní systém. Máme výhodu, že současný ministr 
školství sportu rozumí, čehož bychom měli využít. 
Pojmenovává to všechno dobře.“

Lička: „Každý stát má své specifické podmínky, 
ale tzákladní styčné body jsou všude stejné. Zaprvé: 
potřebujete masovou základnu. Zadruhé: vzdělané 
trenéry. Zatřetí: sportovní výchova není jen záleži-
tostí sportovních svazů, ale státu. Třeba v Norsku 
udělali projekt na výstavbu hal s umělým trávníkem. 
Osm ze šestnácti ligových klubů má jeden typ haly, 
ve které je osmnáct stupňů a hřiště o rozměrech še-
desát na sto dvacet metrů. Protože stát ví, že mu jde 
o výchovu masy dětí! Kdo z nich potom bude hrát 
fotbal, hokej či florbal, to už záleží na vývoji. 

Také tam nikdo nezpochybňuje, že sportovní 
výchova je komplexní a společně se na ní podí-
lejí stát, rodina, škola, klub. Trenér je  vychován 
a vzdělán tak, aby úplně obkresloval jasně danou 
vizi. Ve Španělsku nebo ve Francii jsou nároky 
na trenéry v tomhle směru přísné. Neděláte to podle 
naší vize, děkujeme, přijďte příště! Ve Španělsku 
jsem byl v jedné malé vesničce na zápasu kategorie 
U14. Trenér tam pořád na hráče volal: Rozehraj to 
přes zálohu. Přišla chyba, z ní gól, ale trenér opa-
koval: Nevadí, rozehraj to zase přes zálohu. Za půl 
roku už bude chyb v rozehrávce méně a za rok už 
žádné. 

To je ta vize a chování trenéra, který se jí drží. 
Když nebudeme mít projekt a vzdělané lidi, kteří 
by ho převáděli do praxe, nepohneme se dál. Sa-
mozřejmě že to stojí hodně peněz, ale z hlediska 
státu je to velmi výdělečná investice. V byznysu 
také nejdřív musíte mít toho, kdo ten produkt bude 
vyrábět, a až pak ho můžete prodat a začít vydělá-
vat. Všechno musí být propojené. Co nadělá trenér, 
když budou mít děti ve škole týdně jen dvě hodi-
ny jakési sportovní aktivity? Nebude mít ani koho 
trénovat. Dítě potřebuje tři až čtyři hodiny denně 
sportovní aktivity. Pak nastupuje vzdělaný trenér. 
Když ho správně vyškolíte, on následně správně 
vyškolí hráče. Nemůže to být jinak.

Na oslavách trenérské Unie jsme seděli u stolu 
s Gérardem Houllierem. Sportovní ředitel svazu 
Dušan Fitzel mu vykládal o zavedení akademií 
a Houllier mu povídá: Dušane, pokud nemáte 
vzdělané trenéry, tak do toho nechoďte. 

Smysluplná akademie je pouze v rukách klubů. 
Ale to je jen taková čepička, kde trenér výchovu 

přes odborníky a podmínky dotáhne. Zatím jediná 
akademie byla před rokem 1989 v Baníku Ostrava. 
Všichni dělali hornickou školu s maturitou. Bydleli 
na internátě, měli k dispozici dvě haly, dva bazény, 
a dokonce mohli trénovat ráno i odpoledne. 

Když slyším nářky, že nemáme vhodné typy 
hráčů, tak mě to až uráží. Potkal jsem v životě Ne-
dvěda, Šmicera, Poborského, tudíž vhodné typy 
jsme měli a máme. Bohužel nemáme rozum, aby-
chom se dohodli a dobře kluky vychovávali.  Je 
to problém negativního prostředí, ve kterém furt 
bojujeme mezi sebou o to, kdo je chytřejší. Hráč-
ský materiál v tomto národě je ve všech sportech. 
Copak Sáblíková spadla z nebe? Nebo teď biatlon? 
Ani v něm nám Soukalová, Vítková, Moravec a dal-
ší nespadli z nebe.“

Hřebík: „Pak se taky často říká: Máme dobrý 
ročník. To můžu říct jen o víně, o jehož kvalitě 
rozhoduje, kdy svítilo dobré sluníčko a kdy ne.“

Lička: „Dobrý ročník dělá vždycky dobrý tre-
nér. Vždycky je za úspěšným vývojem někdo kon-
krétní. V Plzni to byl třeba trenér Žaloudek, v Brně 
trenér Harašta.“

Hřebík: „Prostředí bychom měli kultivovat. Ale 
nemůžeme mu podléhat. Musíme systém výchovy 
nastavit správně, abychom děti doopravdy správně 
vzdělávali. Akademie musejí být klubové, a když 
na ně stát bude soukromým majitelům přispívat, 
bude to moci kontrolovat a mluvit do toho. To je 
přece jasná věc.“

Pavel Hartman
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Mgr. Rostislav Helštýn

Sportovní příprava 
mládeže FC Baníku 
Ostrava, kategorie U19
Týdenní mikrocyklus U19 FC Baníku Ostrava spolu s několika nahlédnutími 
do nově se tvořícího Baníku přináší metodik a šéftrenér mládeže, trenér U19 
Rostislav Helštýn.

Sportovní příprava dětí a mlá-
deže v Baníku Ostrava za po-
slední necelé dva roky prošla 

a prochází řadou zásadních změn.  
V mnoha ohledech jsme na star-
tu  realizace vizí a konceptů, které 
mají nejen naplnit sportovní cíle, ale 
nesou v sobě své přesahy do běžné-
ho života hráčů. Postupně měníme 
pohled na to, o co v práci s dětmi 
jde, co je a není výsledkem naší prá-
ce a postupně vůbec klima v celém 
klubu.

Základním stavebním kamenem 
realizace záměrů a naplňování filo-
zofie FC Baníku Ostrava ve spor-
tovní oblasti je tým trenérů, který 
kooperuje na základě společných 
a společně akceptovaných pravidel. 
V tréninku jsme se vydali cestou 
podpory vlastní tvořivosti,  impro-
vizace, samostatného rozhodování, 
což s sebou nese nároky na know-how 
trenérů a v neposlední řadě na změnu 
řady postojů. Historicky nás formuje 
a vyrůstáme v prostředí, ve kterém je 
výchova postavena na hledání chyb. 
Změnit některé svoje stereotypy v in-
terakci s dětmi proto není jednoduché 
ani otázkou měsíců. 

Například v 18 letech je jasné, 
čí je fotbal vlastně plán. Zda pro 
od mala pro hru zapáleného hráče 
nebo je „produktem“ ambicí jeho ro-
dičů. Hráči jsou přetíženi apely na vý-
kon, vytrácí se radost ze hry, prožitek, 
vášeň pro fotbal a hráči často fungují 
pouze pod tlakem. Často u nás mlu-
víme o „výchově“ vítězných typů, ale 
pracujeme způsoby, které tomu ve své 
podstatě brání! To je samo o sobě ab-
surdní.

Erudici trenérů rozvíjíme v rámci 
klubového vzdělávání trenérů. Je to 
jeden z pilířů klubové strategie, který 
v sobě nese seberozvoj jak po stránce 
fotbalové odbornosti (obsahu trénin-
ku dětí, dominuje rozvoj individuality 
hráče s důrazem na dovednostní strán-
ku – manipulační činnost s míčem), tak 
ve směru všeobecně platných princi-
pů v práci s lidmi (jsem-li trenérem, 
trénuju nejprve děti, potom fotbal). 
Mimo jiné také právě proto, abychom 
předcházeli nenávratným újmám 
na psychice hráčů (míra samostatné-
ho rozhodování, chtění hrát, tvořit…) 
nebo např. abychom fotbal do 11 let 
nevnímali jako týmový sport atd... 

Začátkem roku 2015 začneme 
s osvětou mezi rodiči a mezi jednot-
livá témata bude patřit definování 
vzájemných kompetencí a rolí, pre-
zentace klubové filozofie a filozofie 
práce s dětmi nebo semináře obecně 
o dětech, jejich duši a vnímání rea-
lity světa. Víme, že jsme na začát-
ku, a že jsme se vydali na dlouhou, 
avšak smysluplnou cestu. Postupně, 
nejen naše trenérské týmy, doplňu-
jeme o osobnosti, které jsou ochotny 
a chtějí jít naší cestou.

Věková kategorie U19
V každé kategorii má práce s dět-

mi a mládeží své specifika, jež vychá-
zí z věkových zvláštností a zároveň 
z jedinečnosti každé skupiny a jedin-
ců v ní. V tomto ohledu neexistuje 
žádný manuál, protože každá skupina 
i jedinec jsou jiní a zásadou je skupi-
nu číst a „nasednout“ na ni.  

Po cca 17 letech, kdy vrcholí 
období tzv. nekonstruktivní kritiky, 

je věk 18, 19 let věkem, kdy pracu-
jeme s de facto hotovými hráči (sa-
mozřejmě vnímáme rozdíly mezi 
kalendářním a biologickým věkem) 
a zároveň také v tomto období nejvíce 
vyniknou chyby z dřívější sportovní 
i výchovně vzdělávací přípravy. Přes-
ně víme, jak pevná je tzv. regulační 
cesta hráčů (schopnost se nadchnout, 
cenzurovat, být aktivní, reagovat změ-
nou na změnu, potřeba komunikace, 
prožitku) a vše, co jsme jako dospě-
lí, ať už rodiče, učitelé nebo trenéři 
do dětí „zaseli“ také v podobě jejich 
chování, postojů, iniciativy sklízíme. 
Proto je pro „výchovu“ hráčů zcela 
zásadní, jakým způsobem a jak pro-
vázaně klub jako celek, přípravkami 
počínaje, pracuje. V práci s týmem 
U19 vycházíme z vědomí, že podoba 
herního projevu, soudržnost, aspirace 
a kooperace v týmu mají základ v re-
spektu a mezilidských vztazích uvnitř 
týmu mezi všemi. 

Týmová dynamika
Sportovní trénink z hlediska jeho 

skladby, zatěžování hráčů, taktic-
ké složky je už dnes velmi obtížné 
inovovat. Vesměs všichni trénujeme 
podobně, otázkou je efektivita tré-
ninkového procesu a jeho transferu 
do utkání. 

Každá  skupina  je  jiná  a  má 
svou  osobitou  „chemii“. Některá 
je více ochotna přijímat a pracovat 
v duchu nastavovaných pravidel, 
jiná je naopak nevyzpytatelná nebo 
ve svých postojích labilní. Tato, ať 
už konformita nebo neukotvenost 
zároveň determinuje míru a kvalitu 
schopnosti vzájemné soudržnosti, 

aspirace a v neposlední řadě kvalitu 
výsledného výkonu. Každá skupina, 
na základě kvality jejího vnitřního 
klimatu a vzájemného respektu mezi 
hráči, je jinak komunikativní, tvořivá 
a sebevědomí jednotlivých hráčů se 
ne vždy rovná sebevědomé skupi-
ně (skupina hvězdných individualit 
zákonitě nemusí tvořit tým). Jinými 
slovy vědět, neznamená umět použít 
a cesta k realizaci tréninkového úsilí 
v utkání vede nejen přes jeho nácvik, 
ale také a to v prvé řadě, přes chuť 
a ochotu jej realizovat samotnými 
hráči, přes jejich přirozenou potřebu 
se prosazovat a zdravé sebevědomí 
(což často s jejich iluzí vlivu a význa-
mu koliduje). 

Zdravě nastavované základy ko-
munikace a interakce od nejmenších 
kategorií, resp. práce s týmovou dy-
namikou a psychikou hráčů je dalším 
významným pilířem v budování naší 
klubové filozofie. Chceme, aby do bu-
doucna součástí odbornosti každého 
trenéra FCB byly základní znalosti 
specifik věkových období a specifik 
skupin.

Obsah tréninku
Obsah tréninku ve všech mládež-

nických kategoriích FC Baníku Ostra-
va je definován v Koncepci výchovy 
mládeže FCB. Každá kategorie má 
dáno, co, a v jaké kvantitě při nácviku 
a zdokonalování IHV a THV, z hle-
diska TE-TA, kondičního nebo čistě 
taktického, trénujeme. Podstata není 
složitá a je jasná – kontinuita (py-
ramida dovedností U6–U19), kom-
plexnost, IHV s důrazem na dyna-
mickou techniku a proaktivní hra.
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Týdenní mikrocyklus  
U19 FC Baník Ostrava

Obsahový koncept tréninku 
ve všech kategoriích v prvé řadě 
nasedá na věk hráčů dané kategorie 
a zahrnuje části, které zároveň vyža-
dují specifický typ znalostí trenérů, už 
proto, že Koncepci průběžně měníme, 
doplňujeme a rozvíjíme. 

Jednotlivé části 
obsahového konceptu:
Kvantita tréninku  
(četnost, návaznosti)
Technicko taktická příprava – herní 
trénink, herní nácvik – zdokonalování 
IHV, THV
IHV -  znalosti kritických míst při ná-

cviku a zdokonalování jednot-

livých HČJ (práce s detailem)
-  herní dovednosti a projev hrá-

če na jednotlivých postech 
(4+1 → 10+1)

THV -  znalosti kritických míst při 
nácviku a zdokonalování jed-
notlivých skupinových a tý-
mových herních součinností 
(práce s detailem)

 -  herní principy a podoba herní-
ho projevu (4+1 → 10+1)

(Taktická příprava – znalosti 
principů individuálního, skupinové-
ho a týmového taktického chování 
v obranné a útočné fázi – návaznosti 
jednotlivých kategorií)

Kondiční příprava – znalosti a do-

držování kondičního konceptu (ce-
loroční rámec, týdenní mikrocykly).  

Obsah tréninku v U19
V kategorii U19, v případě, že ne-

hrajeme vložené utkání v týdnu, je 
týdenní mikrocyklus v U19 zpravi-
dla tvořen 6 TJ viz tabulka Týdenní 
mikrocyklus.

Počátek týdne (pondělí – středa) 
je více individualizovaný a zaměřený 
více na herně-kondiční oblast. Pondě-
lí na rozvoj a zdokonalování individu-
álních kondičních nebo technických 
nedostatků, v úterý zařazujeme tzv. 
herně-kondiční trénink (koncept pod-
le Verheijena) a ve středu je individu-

alizace více herní, dle postů. 
Součástí mikrocyklu je dopoled-

ní TJ s kondičním trenérem, která je 
vždy z důvodu školní absence v jiný 
den (pondělí, úterý nebo středa) 
a účastní se jí pouze hráči bez pro-
spěchových, či kázeňských problémů 
ve škole. 

Druhá polovina týdne (středa – 
pátek) je cílena více technicko tak-
ticky a směrem k utkání. Středy jsou 
ve znamení technicko taktických čin-
ností dle postů, čtvrtky jsou zaměřeny 
na poziční hry, bagovky a malé formy 
her. Pátek je zaměřen na zdokonalo-
vání herního jednání v OF a ÚF. 

Den Dopoledne Odpoledne

Pondělí

Kondiční trénink – kondiční trenér (pondělí – úterý nebo středa) 60´ Videorozbor MU (nebo jinak v týdnu dle možností a potřeb)

Obsah podle celoročního plánu rozvoje kondice v jednotlivých Individuální trénink 60´
mikrocyklech a v návaznosti na obsah tréninku v daný den v týdnu rozvoj a zdokonalování individuálních
(Core, síla, stabilizační cvičení, koordinace, akrobacie (TRX, bosu, gymbaly…)) kondičních a technických nedostatků napříč kategoriemi

Regenerace (masáž, sauna, vířivka)

Úterý

Herně kondiční trénink (Verheijen)
Z individuální příprava na TJ (běžecká ABC, Coerver, Core…) 10´

PČ PC – zdokonalování přihrávky (obrazec) 30´
adaptační rychlost

HČ PH – velká / střední / malá kondiční hra 40´
ZČ dovednostní soutěž, kompenzace, statický strečink

Středa

Skupinový trénink (dle postů) 
Z individuální příprava na TJ (běžecká ABC, Coerver, Core…) 10´

PČ PC – střelba po HČJ (dynamická práce s míčem) 15´
HC 1:1 (útočníci X obránci – ind. TA v OF i ÚF) se zakončením 15´
HC – HKÚ 3:2 s tandemem 20´
HC 8:6 20´

ZČ dovednostní soutěž, kompenzace, statický strečink

Čtvrtek

Technicko – taktický trénink
Z individuální příprava na TJ (běžecká ABC, Coerver, Core...) 10´

PČ Dynamika DK (švihadla, překážky) 15´
PC – zdokonalování přihrávky (obrazce) 15´

HČ PH – poziční hry, bagovky (malé PH, intervalové hry) 30´

TA – přechodové fáze po zisku míče na polovině soupeře → RPÚ 15´

ZČ dovednostní soutěž, kompenzace, statický strečink  

Pátek

Technicko – taktický trénink
Z individuální příprava na TJ (běžecká ABC, Coerver, Core…) 10´

PČ běžecká průprava, koordinace, reakční rychlost 15´
HČ HC – HKÚ – s průnikovou přihrávkou, s tandemem 20´
 TA – OF – týmová součinnost v OF, presink 35´
 TA – ÚF – "výstavba" ÚF (PÚ) v 4-3-3

ZČ dovednostní soutěž, kompenzace, statický strečink

Sobota Mistrovské utkání
(nehrající hráči – zátěžový trénink)

Neděle VOLNO
Z: zahřátí, PČ: průpravná část, HČ: hlavní část, ZČ: závěrečná část
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1

2

3

4

Vybraná cvičení
Cvičení 1

Cvičení 2, 3

Cvičení 4

PC, cíl
ß zdokonalování vedení míče
ß dynamické techniky
Organizace
ß honička ve dvojici
ß hráč A chytá hráče B
ß hráč B si volí cestu
ß IZ: do 20˝, IO: 1: 5-7, PO: 6
Kritická místa
ß kontrola míče v maximální rychlosti
ß vnímání prostoru, soupeře, 

PC, cíl
ß  zdokonalování přihrávky (převzetí 

míče) 
Organizace cvičení 2
ß 7–10 hráčů, 1–2 míče
ß cirkulace míče
ß první přihrávka „do nohy“
ß druhá do pohybu nabíhajícího hráče
ß IZ: 4´, IO: 1´, PO: 2–3, PS: 1
Organizace cvičení 3
ß 6 hráčů
ß cirkulace míče
ß přihrávka „do nohy“ nebo do pohybu 

po tandemovém náběhu
ß posuny hráčů: A→F→E→A, 

C→B→D→C
Kritická místa
ß prudkost
ß přesnost přihrávky (1. do nohy, 2. 

do pohybu)
ß odskočení si před přihrávkou
ß kontrola „zad“
ß pohyb proti míči
ß timink náběhu a součinnosti
ß otevřené postavení
ß po převzetí do pohybu 1. dotyk
Modifikace
lze hrát na dva doteky, 2 míče

HC II. typu – HKÚ 3:2
Cíl
zdokonalování RP v početní převaze 3:2
Organizace cvičení
ß hráč B po přihrávce hráče A „sklepává“ 

míč prvním nebo druhým dotykem na 
hráče C, který navádí míč na obránce

ß hráč A tandemem vytváří prostor pro 
hráče C, který volí mezi přihrávku na A, 
B nebo individuálním řešením situace

ß obránci brání na 100%
ß IZ:IO = 1:10, doba cvičení: 20´
Kritická místa
ß timink součinnosti v maximální 

rychlosti
ß přesnost přihrávky
ß vzájemné zajišťování a obsazování 

prostoru obránci
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Cvičení 5, 6, 7 

PH
ß  poziční hry v početní výhodě, PÚ, cíl: 

zdokonalování herní součinnosti v početní 
výhodě 

Organizace cvičení 5
ß 12 hráčů, 8 útočníků, 4 obránci
ß v každé ze 4 zón (1 zóna 8 x 8 m) hrají hrá-

či 2:1
ß zároveň v pravolevém i předozadním smě-

ru 4:2
ß cílem je neustálá změna těžiště hry, drže-

ní míče, aktivní výběr místa, dynamická, 
rychlá práce s míčem

ß po zisku míče se obránce, který získal míč, 
stává útočníkem a naopak

ß IZ: 3´, IO: 1´, PO: 3, PS: 2, IOmS: 4´
Organizace cvičení 6
ß 15 hráčů
ß v každé čtverci se hraje 3:3 (1 čtverec 

15 x 15 m)
ß po stranách čtverce zelená trojice, která 

hraje s týmem, který má míč a vytváří 
převahu 5:3

ß cílem je držení míče na malém prostoru
ß neustálá změna těžiště hry
ß aktivní výběr místa
ß dynamická, rychlá práce s míčem
ß oba týmy kombinují spolu ve čtverci 

i napříč čtverci 
ß IZ: 3´ IO: 1´, PO: 5, PS: 1
Kritická místa
ß změna těžiště
ß prudkost přihrávky
ß výběr místa okamžitě po přihrávce
ß aktivní výběr místa všech spoluhráčů
ß komunikace
ß 1. dotek – převzetí do pohybu
ß otevřené postavení
Modifikace
ß změna počtu dotyků
ß velikosti prostoru
Organizace cvičení 7
ß 18 (16) hráčů
ß útočící tým hraje 10:8(6) v daném 

rozestavení
ß hráči jsou na „svých“ postech a snaží se 

adekvátně úkolům na svých postech držet 
míč

ß hrát ve svém prostoru
ß volit výběr místa a spolupracovat se 

spoluhráči
ß v každém ze 4 polí brání 2 obránci 
Kritická místa
ß změna těžiště
ß prudkost přihrávky
ß výběr místa okamžitě po přihrávce
ß aktivní výběr místa všech spoluhráčů
ß komunikace
ß 1. dotek – převzetí do pohybu
ß otevřené postavení
ß rotace středových záložníků
ß aktivní nabídka útočníků
ß šířka hřiště
Modifikace
ß změna počtu dotyků
ß změna intenzity bránění obránců
ß 7a – výstavba ÚF na vlastní polovině
ß 7b – výstavba ÚF a PÚ na polovině 

soupeře

5

7a

7b

6
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Václav Mrázek, Jiří Žilák, Martin Kastner

Norwich City FC a Fulham FC
Díky spolupráci s hlavním koordinátorem česko-německé fotbalové školy 
Geraldem Prellem, se v červenci 2014 objevil v Plzni na tradičním turnaji 
kategorie U19, memoriálu Stanislava Štrunce, anglický tým Norwich City. 
Na základě tohoto kontaktu pak přišlo pozvání plzeňským trenérům k návštěvě 
fotbalové akademie Norwich City FC. Jiří Kohout, Václav Mrázek, Jiří Žilák 
a Martin Kastner 3. 12. 2014 odcestovali na pět dnů do Anglie. Mimo 
Norwichského klubu, kde strávili hlavní část pobytu, se podařilo domluvit 
i krátkou návštěvu v akademii londýnského fotbalového klubu Fulham FC. 

Fotbalové akademie  
anglických klubů

Historicky tradiční klub nej-
vyšších soutěží v Anglii. 
Založen byl 17. června 1902 

a díky tradici chovu kanárků v oblas-
ti města, se dodnes oficiálně používá 
pojmenování „Kanárci“. Kanárek je 
také hlavním symbolem loga, stejně 
jako zelenožluté barvy klubu.

Hlavní stadion Carrow Road byl 
postaven v roce 1935 a po několika 
stavebních úpravách a modernizaci 
má kapacitu 27 876 diváků. Po třech 
letech v Premier Legue „Kanár-
ci“ v sezóně 2013/2014 sestoupili 
do Championship, odkud se v probí-
hající sezóně snaží vrátit zpět mezi 
anglickou špičku. 

Po celou dobu pobytu v Norwich 
se o nás staral 44letý trenér U18 Jer-
ry Gill a hlavně díky jemu jsme měli 
možnost nahlédnout „do všech dve-
ří” hlavního stadionu Carrow Road, 
ale hlavně v tréninkovém centru 
(Colney Training Centre), kde síd-
lí mládežnická akademie. Za branou 
centra na okraji města se připravují 
všechna družstva od U9 až po A-tým. 
Sídlí zde i realizační týmy a veškerý 
další personál, který čítá přibližně 
50 zaměstnanců, z toho 26 na plný 
úvazek.

Infrastruktura Colney 
Training Centre…

…nabízí kompletní zázemí a vy-
bavenost pro sportovní přípravu. 
K dispozici je sedm hřišť s přírod-
ní trávou, jedna krytá hrací plocha 
s umělým povrchem, posilovna 
a malá testovací tělocvična. Ke stu-
diu hráči využívají učebnu, k odpo-
činku společenskou místnost a hernu. 
V centru je také interní kuchyně s jí-
delnou, kde se po celý den stravují 
všichni členové akademie. V nabídce 
je vždy několik druhů jídel vhodných 
pro sportovce a také možnost posedět 
při kávě nebo čaji. Velké zázemí mají 
k dispozici fyzioterapeuti a lékař.  
Na zdravotní dohled je kladen velký 
důraz a například test hydratace zde 
probíhá u hráčů od U18 každý den. 
Z moči laboratorní pracovník získá-
vá přehled o kvalitě pitného režimu 
a dostatečném obsahu tekutin v or-
ganismu. Všichni hráči od U18 jsou 
při přípravě monitorováni přes GPS. 
Trenéři tak mají hned po tréninku pře-
hled o aktivitě hráčů, a podle tepové 
frekvence využití tréninkových zón. 
K analýzám slouží velká video míst-
nost. Samozřejmostí jsou dostatečně 
prostorné šatny pro týmy, rehabili-

tace, kanceláře pro trenéry a ostatní 
zaměstnance centra. Funguje zde také 
vlastní prádelna. 

Služby hráčům zajišťuje hned ně-
kolik speciálních pracovních pozic. 
Krom fyzioterapeutů a lékaře, je k dis-
pozici laboratorní pracovník a GPS 
pracovník. Ke komunikaci mezi ro-
dinou, školou a klubem je využíván 
výchovný poradce a také koordinátor 
vzdělání. Problematiku pravidel spo-
lečnosti zde zastřešuje pracovník pro 
lidská práva, propagaci má na starost 
mediální koordinátor a chod celé aka-
demie organizuje hlavní koordinátor 
akademie. K dispozici jsou také tři 
řidiči, kteří zajišťují transport přede-
vším nejmladších hráčů mezi školou, 
vlakovým a autobusovým nádražím. 

Ubytování hráčů z větších vzdá-
leností je řešeno v 11 partnerských ro-
dinách, které jsou pravidelně kontrolo-
vány a vyhodnocovány pro vhodnost 
spolupráce. Organizaci a komunikaci 
mezi partnerskými rodinami, klubem 
a rodinami hráčů zajišťuje koordinátor 
placený klubem. Rodinám je klubem 
poskytován měsíční příspěvek. 

Tréninkové centrum tak připomí-
ná malou „fabriku“, kde jsou ve pro-
spěch finálního „výrobku” zajištěné 

veškeré pod-
mínky a služby. 
Všudypřítomná 
motivační hesla 
podporují samo-
statný rozvoj, 
profesionalizmus, ale také spoluprá-
ci, klubismus a hrdost. Z dění je cítit 
velký týmový duch, přirozenost, trpě-
livost, odbornost a klid. Veškeré čin-
nosti však vycházejí z jasné a struktu-
rálně propracované organizace. Celá 
řada pracovních pozic do sebe zapadá 
a vytváří efektivní celek ve prospěch 
sportovního rozvoje hráčů a propa-
gace klubu.

Příklady hesel a jejich umístění:
Sekretariátu a hlavní administra-

tivní budově dominuje nápis ve vstup-
ní místnosti: „Podporujeme tým 
a sloužíme našim příznivcům.“ 

V zázemí trenérů motto: „Bez zá-
jmu nic nezačínej, bez tvrdé práce 
nic nedokončíš, cenu nedostaneš, 
musíš ji získat.“ 

Stěnu posilovny zdobí myšlenka 
Muhhameda Aliho: „Nenáviděl jsem 
každou minutu tréninku, ale vždy 
jsem si říkal: Teď protrpíš trénink 
a žij zbytek života jako šampion.“

Akademie Norwich City FC

17

zkušenosti ze zaHraničí

1/2015



Šatnu A týmu lemuje velký nápis: 
„My jsme tým. Jeden bojuje, všichni 
bojujeme. Jeden vítězí, všichni vítě-
zíme.“

Hlavní budova centra nese desku 
s nápisem: „Hrdina nebo legenda? 
Existují hrdinové a legendy, hrdi-
nové jsou vzpomínáni, legendy jsou 
věčné.“

Obrovská výhoda a potenciál je 
cítit v pracovním prostředí tzv. „pod 
jednou střechou“. Všichni se zde po-
tkávají, mohou se poznávat, spolu-
pracovat a okamžitě reagovat na pří-
padné problémy. V samotné sportovní 
přípravě pak realizační týmy mohou 
plynule přecházet a spolupracovat 
u různých věkových kategorií, stejně 
tak samotní hráči, kteří se například 
prolínají v jednotlivých kategoriích 
nebo při skupinových trénincích. 
Důležitá je pak především skvělá or-
ganizace a dostatečný prostor všech 
„pracovníků” na své úkoly. 

Čas věnovaný sportovní přípravě 
všech účastníků má tak šanci být ma-
ximálně efektivní.

Vzdělávání hráčů 
akademie

Fotbalový klub Norwich City 
spolupracuje s městskou školou, kte-
rá v sobě sdružuje všechny věkové 
kategorie. Povinná školní docházka 
v Anglii je do 16 let. Starší studenti 
pak mohou využít odstupňované ná-
ročnosti studia od učňovského oboru 
s omezenou výukou, přes středoškol-
ské vzdělání až ke gymnáziu. 

Zatímco hráči od U9 do U16 do-
držují denní školní docházku, hráči 
akademie nad 16 let studují přede-
vším nejnižší úroveň studia, která vy-
žaduje nejmenší časovou náročnost. 
Vzhledem k nastavenému programu 
vzdělávání ve fotbalových akademi-
ích v Anglii, kdy je u hráčů hrajících 
v dorosteneckých akademiích prefe-
rovaná sportovní příprava před školní 

výukou, nemají na vyšší stupeň vzdě-
lání hráči prostor.

Například hráči U18 Norwich City 
docházejí do školy pouze v pondělí 
dopoledne a ve středu po celý den. 
Je otázkou, jaké uplatnění ve společ-
nosti nachází hráči, kteří opouštějí 
prostředí akademie a profesionálního 
fotbalu. Jistým argumentem může být 
fakt, že díky obrovskému zájmu spo-
lečnosti o fotbal a výraznou finanční 
podporou státu fotbalovým klubům, 
jsou kromě Premier League i další tři 
soutěže plně profesionální a nejvyšší 
pátá poloprofesionální. Velký počet 
hráčů se tak fotbalem skutečně může 
živit. Samozřejmostí je také možnost 
pozdějšího dostudování.

Skauting 
je v klubu využíván výhradně pro 

potřeby prvního týmu. FC Norwich 
City spoléhá především na rodinné 
prostředí a svou sílu v rámci nejbližší-
ho regionu. Zaměřuje se proto na tuto 
spádovou oblast a vlastní výchovu. 
Nejbližším konkurentem pro výběr 
hráčů je 80 kilometrů vzdálená akade-
mie v Ipswich a 150 kilometrů vzdá-
lený Londýn.  Zajímavé bylo pravidlo 
fotbalového svazu v rámci kritérií pro 
akademie, které platilo do roku 2013. 
Klub se statusem akademie mohl za-
registrovat pouze hráče, jejichž čas 

cestování do akademie nepřesáhne 90 
minut. Bohatým klubům se však po-
dařilo prosadit neomezené působení 
hráčů v akademiích po celé Anglii. 
Pokud však ekonomicky silné kluby 
projeví zájem o talentované hráče z ji-
ných regionů, musí počítat s platbou 
„tréninkových kompenzací“.

Jedná se o finanční náhradu 
za hráče akademie, z které hráč od-
chází do jiného klubu.

Pevně jsou stanoveny sumy 
za přestup, v závislosti na věku hrá-
če a délce pobytu v akademii, kde 
jsou hráči od devíti do jednadvaceti 
let. Za fotbalisty do jedenácti let pří-
padný zájemce zaplatí za každý rok 
v akademii tréninkovou kompenzaci 
čtyři tisíce liber. Od dvanácti let jde 
o částku 45 tisíc liber za rok hráče 
v akademii.

I proto jsou kluby při skautingu 
nejvíce zaměřeny na hráče do 11 let.

Rozpočet akademie v Norwich 
City FC jsou tři miliony liber na rok 
(přibližně 100 milionů korun). Drti-
vou část financování pokrývá podpora 
Anglické fotbalové asociace. V Anglii 
je nastavená podpora mládežnických 
akademií od 285 tisíc liber do 4,9 mi-
liónů liber za rok. 

Pokud klub žádá o statut fotbalo-
vé akademie a tím i o roční finanční 

podporu, musí splňovat určitá kritéria. 
Podle úrovně splnění kritérií je klub 
zařazen do jedné ze čtyř úrovní aka-
demie, z nichž úroveň 1 je nejlepší 
a obsahuje také nejvyšší finanční pod-
poru. Ta má však pro každou úroveň 
svou minimální a maximální částku. 
V případě úrovně 1 je to od 2,3 mili-
onu liber do 4,9 miliónů liber za rok. 
Úroveň kritérií vychází ze specifi-
kace EPPP (ELITE PLAYER PER-
FORMANCE PLAN). Posuzován je 
po personální stránce například počet 
zaměstnanců mládežnického sektoru 
na plný úvazek a jejich úroveň vzdě-
lání. Z infrastruktury například počet 
a kvalita tréninkových ploch včetně 
jejich dostupnosti. Ze služeb způsob 
řešení ubytování, vzdělání, zdravot-
ního zajištění, možnosti a kvalita 
stravování. Rozhodující je také vize 
se strategií klubu a počet vychova-
ných hráčů pro nejvyšší profesionál-
ní soutěže. Zajímavostí je převedení 
personální a infrastrukturní kvality 
kritérií na počet tréninkových hodin, 
které zajistí klub hráči po jeho dobu 
v akademii.

Akademie Norwich City je zařa-
zena do nejvyšší úrovně akademií, 
protože však nevychovává pravidelně 
hráče do Premier Legue a má rezer-
vy ve velikosti a počtu tréninkových 
prostor, dosáhne zatím jen na spodní 
hranici finanční podpory, přibližně 
2,5 miliónu liber.

Po třech dnech v Norwich jsme 
se přesunuli do Londýna k návštěvě 
akademie Fulham FC.

Týdenní tréninkový mikrocyklus Norwich City U18
Den Místo, plocha Čas Druh TJ (obsah) Objem Stravování v akademii

PO

Škola dopoledne Výuka ve škole

Hřiště 15:00 HN (skupinový trénink obrana, záloha, útok) společně s U16 a U21 90´ 17:00 večeře

ÚT

Kryté hřiště 09:30 KT  (preactivation - koordinace, aktivace core, stabilizační cvičení, posilovací cvičení) 30´
Hřiště 10:00 HT (stimulace a rozvoj kondičních schopností prostřednictvím HČJ v PC, HC a PH) 60´ 12:00 oběd
Posilovna 14:30 KT (stimulace, rozvoj a testování silových schopností zaměřené na dolní část těla) 60´
Hřiště 15:30 HT (PH s úkoly) 60´ 17:30 večeře

ST
Škola dopoledne Výuka ve škole
Škola odpoledne Výuka ve škole

ČT

Kryté hřiště 09:30 KT  (preactivation - koordinace, aktivace core, stabilizační cvičení, posilovací cvičení) 30´
Hřiště 10:00 HN (PH - poziční hra, HC - zdokonalování přechodové fáze a následným řešení finální fáze 5 na 2 ,) 75´ 12:00 oběd
Posilovna 14:30 KT (stimulace, rozvoj a testování silových schopností zaměřené na horní část těla) 60´
Hřiště 15:30 HT (PH s úkoly) 60´ 17:30 večeře

PÁ Hřiště 10:00 HN (týmová součinnost v obranné a útočné fázi, SS) 75´ 12:00 Oběd
SO Mistrovské utkání 90´
NE VOLNO

Hlavní výstupy pro přidělení úrovně akademie / spodní a horní hranice podpory
KLASIFIKACE VÝSTUP MIN PODPORA ročně MAX PODPORA ročně

ÚROVEŇ 1 pravidelná výchova hráčů pro PL a širší profesionální soutěže 
s odtrénováním až 8500 hodin 2,3 mil £ 4,9 mil £

ÚROVEŇ 2 nepravidelná výchova hráčů pro PL a širší profesionální soutěže 
s odtrénováním až 6600 hodin 1 mil £ 1,8 mil £

ÚROVEŇ 3 pravidelná výchova hráčů pro širší profesionální soutěže a hráčů pro 
adaptaci v úrovni 1 a 2 s odtrénováním až 3600 hodin 315 tis £ 540 tis £

ÚROVEŇ 4 výchova hráčů pro profesionální fotbal s odtrénováním 3200 hodin 285 tis £

Příklad tréninkových kompenzací za hráče akademie při jeho prodeji
Věková  
kategorie

V akademii 
do 11 let

Kompenzace  
rok / 4 000 £

V akademii 
nad 11 let

Kompenzace  
rok / 45 000 £

Kompenzace 
celkem 

hráč U9 3 roky 4000 £ 0 roků 0 £ 12 000 £
hráč U13 3 roky 12 000 £ 2 roky 90 000 £ 102 000 £
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Záznam tréninkové jednotky
Klub Norwich City U18
Den Čtvrtek, 4. 12 .2014
Místo Colney Training Centre
Hodina 9:30
Pomůcky Kluzká deska, 10 kg závaží, podložky,obruče, koor. tyče, balanční deska, 2 malé branky, míče, tílka,mety, kužely, zapichovací panáci,

Cíl TJ Aktivace CORE, stimulace dynamicko-silových sch., zdokonalování výstavby hry v PH,  
nácvik přechodové fáze přes střed s následným řešením finální fáze v přečíslení, zdokonalování HČJ v PH

Část tréninkové 
jednotky Obsah Manipulace 

se zatížením
Organizace, 

metody Poznámky

Preactivation
(krytá UMT) Aktivace, koordinace, posilení CORE, stimulace dynamicko-silových Skupinově

30´ schopností prostřednictvím kruhového tréninku
1. PH – házená (2:2/3:3), s míčem se neběhá a hráč s míčem stojí 10´
pouze na 1 noze + koordinační přeběhy přes obruče (obr. 1)
2. Výdrže ve statických polohách – vzpory, podpory (aktivace CORE) 10´
3. Stimulace dynamicko-silových schopností – výpady, podřepy, výpony 10´

Úvodní část
(hřiště) Rozklusání, dynamický strečink,  5´

15´ švihová cvičení, SBC 5´ Homadně
PC – přihrávky na 1 dotek 5´ Ve dvojicích

Hlavní část
25´ PC/PH – 4 na 4 s narážeči na protilehlých stranách Hromadně

Cvičení je zahájeno jako PC, IZ = 3´
Oba týmy si přihrávají se svým míčem, hledají si prostor pro převzetí míče mezi IO = 1-2´
zapichovacími panáky a soupeřovými hráči (obr. 2) PO = 5
Následně PC přejde v PH. Cílem je přenést hru z jedné strany na druhou.

35´ HC – zdokonalování přechodové fáze přes střed
s řešením finální fáze 5 na 2 (obr. 3) (modifikace kombinace přes střed)
(modifikace kombinace přes střed, 4 obránci pouze brání)

15´ PH 8 na 8 na 2 branky s omezením doteků (max. 2) IZ=12´
Závěrečná část

5´ Zhodnocení, úklid pomůcek
120´

Zhodnocení: Preactivation - hráči na 3 stanovištích pracovali pod dohledem asistenta a dvou kondičních trenérům. Úvodní 
část vedl asistent trenéra a kondiční trenér, hlavní část vedl trenér. PC/PH na výstavbu hry měly vysokou kvalitu, hráči dokázali 
míč přelévat z jedné strany na druhou. Důraz kladen na výběr místa a rychlé převzetí vpřed. V HC na přechodovou fázi a řešení 
finální fáze v převaze se nedařila finální fáze. Nepřesnosti ve volbě řešení, finální přihrávce, výběru místa a zakončení byly často 
trenérem korigovány. V průběhu cvičení bylo vidět zlepšení ve finální fázi. PH 8 na 8 měla intenzivní tempo. Hráči v průběhu 
celé TJ byli koncentrovaní. Brankáři se k mužstvu připojili v hlavní části do PH.

Hráčů 14
Brankářů 2
Hlavní trenér 1
Asistent 1
Kondiční trenér 2
Trenér brankářů 1

1

3

2
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Záznam tréninkové jednotky
Klub Norwich City U18
Den Pátek, 5. 12. 2014
Místo Colney Training Centre
Hodina 9:30
Pomůcky Míče, tílka, mety, kužely
Cíl TJ Stimulace rychlostních schopností, zdokonalování HČJ v PH pod časo-prostorovým tlakem, nácvik týmové součinnosti

Část tréninkové 
jednotky Obsah Manipulace 

se zatížením
Organizace, 

metody Poznámky

Úvodní část Rozcvičení
15´ SBC, dynamické protažení, 10´ Hromadně

8 m sprinty (soutěživě) PO = 4, 5´ Hromadně
Hlavní část

15´ HC – báčko 4 na 2 (5 na 2), maximálně 2 dotyky (obr. 4) IZ = 3´ 2 skupiny
IO = 1´
PO = 3

20´ PH – 8 na 7 na 2 branky bez omezení IZ = 5´ Hra na malém prosotru 40 x 25 m
IO = 1´
PO = 3

Závěrečná část
15´ PC - nácvik týmové součinnosti v útočné fázi. 10´ Bez míče a bez soupeře. 

Hráči na místě v rozestavení 4-3-3, 
Zhodnocení, úklid pomůcek 5´ trenér vysvětluje, ukazuje

65´

Zhodnocení:
Úvodní část vedená asistentem a kondičním trenérem byla ve svém zavěru (sprinty) velice emotivní. HC – báčko 4 na 2 
(5 na 2) mělo vysokou intenzitu. Při každé ztrátě míče asistent nebo trenér brankářů hned rozehrával nový míč. PH 8 na 7 
byla záměrně hrána na malém prostoru, aby byli hráči nuceni se rychle rozhodovat a situace řešit pod tlakem. V zárečné 
fázi byli hráči v rozestavení 4-3-3 a trenér vysvětloval, jak by se měli pohybovat při rozehrávce od brankáře. Trénink byl 
intenzivní a krátký. Brankáři se k mužstvu připojili v hlavní části do PH.

Hráčů 13
Brankářů 2
Hlavní trenér 1
Asistent 1
Kondiční trenér 1
Trenér brankářů 1

4

Klub byl založen 1879. Je to nej-
starší londýnský klub. Profesionální 
status získal fotbalový klub Fulham 
12. 12. 1898. V sezóně 2013/2014 se-
stoupil Fulham z Premier League a v 
současné sezóně hraje Championship. 
Domácí utkání klub hraje na stadionu 
Craven Cottage s kapacitou 25 700 
diváků. Manažerem A týmu je Kit Sy-
mon, který na pozici vystřídal Fellixe 
Magatha. Zajímavostí je, že Kit Symon 
trénoval v klubu kategorii U18, ze které 
se rovnou posunul na pozici manažera.

Akademie Fulham FC je roz-
dělena na dvě části. Hlavní část 
tréninkového centra Academy FFC 
je propojena tréninkovou činností 
všech kategorií Fulham U9 – A tým. 

Dále zde kategorie U16 – A tým hra-
jí přípravná a mládežnické kategorie 
U16 – U21 mistrovská utkání.

V hlavní části akademie je pro tré-
nink a utkání využíváno 6 travnatých 
hřišť, 2 menší travnaté plochy pro tré-
nink brankářů, či trénink koordinace. 
Dále jsou zde 2 hřiště s umělým povr-
chem menších rozměrů z toho jedno 
hřiště je kryté, posilovna, tělocvična 
a 2 místnosti pro fyzioterapeuty. 
Uvnitř hlavní budovy je videomíst-
nost, kuchyň s jídelnou, odpočinková 
místnost, studovna s počítači (zde 
probíhá výuka v rámci akademie). 
Jsou zde také kanceláře pro realizační 
týmy U16,  U18, U21 a A tým a také 
pro management klubu. 

Druhá část tréninkového centra 
je vzdálena cca 3 km od hlavního 
komplexu. Tato část je využívána 
k zápasům mladších kategorií, tzn. 
U9 – U15. V tomto areálu se vždy 
o víkendu hraje hned několik zápasů 
všech kategorií. V těchto zápasech 
není kladen důraz na výsledky, a pro-
to nás hned na první dojem upoutala 
obrovská živelnost hráčů. Zaměření 
celého procesu výchovy je zde za-
cíleno především na rozvoj hráčů. 
Druhá část akademie Fulham FC je 
situována do krásného prostředí parku 
a v její těsné blízkosti se nachází další 
tréninkové centrum Wimbledon FC. 
Zajímavostí je, že v tomto areálu, kte-
rý je v den zápasů přístupný rodičům 

a příbuzným, je 
absolutní zákaz 
pořizování ja-
kýchkoliv zá-
znamů. Videozáznam zde pořizuje 
pouze klub k vlastním potřebám. Vše 
je takto limitováno především z dů-
vodu ochrany vlastních hráčů před 
případným zájmem konkurence.

V areálu je 6 hřišť pro miniko-
panou, 5 hřišť standardních rozměrů 
a také je zde zázemí se šatnami a so-
ciálním zařízením. Kvalita hracích 
ploch zde nedosahuje takové úrovně, 
jako v hlavní časti tréninkového centra.

Za zajímavost lze považovat také 
srovnání zázemí mezi centrem Ful-
ham FC a Norwich City FC. Aka-

Akademie  Fulham FC

20

zkušenosti ze zaHraničí

1/2015



demie Fulham je rozhodně vybudována 
na větším historickém základu. Budovy 
v tréninkovém centru jsou vystavěny 
v typickém anglickém stylu a i celkový 
dojem centra působí kompaktněji. Nic-
méně funkčnost jednotlivých prostorů je 
podobná. Celkově lze považovat kom-
plexní pohled na akademii Fulham za top 
five v celé Anglii. Patrná je zde podpora 
klubismu. Znaky, loga, fotografie, motivy 
či hesla jsou zde propracovány v největ-
ších detailech.

Skauting ve Fulham zajišťuje 5 profe-
sionálních skautů a není výjimkou vyti-
pování a přivedení mladých hráčů z celé-
ho světa. Jedním z důvodů je i obrovská 
konkurence ve spádové oblasti, kterou 
Londýn bezesporu je. V aktuálních ká-
drech se mimo jiných objevují hráči 
z USA, Portugalska či ze Slovenska.

Vzdělání hráčů ve Fulham probíhá 
na dvou úrovních. Kategorií U9 – U16 
navštěvují denní studium. Po škole dojíž-
dějí do tréninkového centra na tréninky. 
Náklady na dopravu jsou všem hráčům 
propláceny. Nedochází zde tedy k ome-
zení spojenými se vzdálenostmi v Lon-
dýně či jeho okolí.

Vzdělávání kategorie U18 je reali-
zováno přímo v akademii. Klub získal 
akreditaci k výuce oboru zaměřeného 
na tělovýchovné vzdělávání. Tento obor 
má statut učňovského oboru. Studium 
je dvouleté, ve věkovém rozmezí 16–17 

Před tréninkovým centrem Fulhamu 
stojí zleva Jiří Žilák, Jiří Kohout, 
Martin Kastner, Václav Mrázek
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let a zakončené ziskem certifiká-
tu. Po dobu dvou let dostane klub 
na hráče dotaci ve výši 4000 liber 
od ministerstva, které školu podpo-
ruje, ale zároveň i řídí. Jako příklad 
lze uvést hodnocení. Student vy-
pracuje písemný test, který pracov-
ník akademie ohodnotí a pošle dále 
ke kontrole patřičnému kontrolnímu 
orgánu ministerstva, který vede evi-
denci výsledků. Na základě splnění 
průběžných výsledků je pak žák při-
puštěn k závěrečným zkouškám. Roz-
sah školní docházky lze považovat 
za velice redukovaný, neboť vychází 
na cca dvě vyučovací jednotky denně. 
Vše je obsaženo v denním režimu tak, 
aby nebyl omezen program sportovní 
přípravy.

Během pobytu v Londýně jsme 
navštívili utkání Premier League, 
Tottenham vs Crystal Palace. V utká-
ní bylo zřejmé, že obě mužstva mají 
ve svých týmech hráče špičkově 
připravené po stránce technické, 
taktické i kondiční. Vysoká kvalita 
individuálních výkonů také tvořila 
předpoklad pro kvalitní hru, který 
se naplnil. Premier League je znač-
ka nejvyšší kvality fotbalu, kde hrají 
nejlepší „hotoví“ hráči z celého světa. 
Je zde minimální prostor pro mladé 
odchovance akademií. Reálným cílem 
akademií je začlenění mladých hráčů 
do Championship. V akademii Nor-
wich, kde jsme měli možnost shléd-
nout obsah tréninkových jednotek nás 
zaujal důraz na silovou připravenost 
hráčů U18. Každý hráč má sestavený 
individuální program pro rozvoj silo-
vých schopností na základě vyšetření 
svalového aparátu. Tréninková jed-
notka v posilovně probíhala za účasti 

kondičních trenérů, kteří však sloužili 
pouze ke konzultaci. Hráči cvičili sa-
mostatně a své výkony si zapisovali 
do svých karet. Zajímavostí pro nás 
byl program kategorií U9–U15 v aka-
demii Fulham. Týmy stejných věko-
vých kategorií klubu Charlton Athle-
tic FC přijely v jednom dnu k utkáním 
do akademie Fulham. Na každém 
hřišti tak byly konfrontovány stejné 
kategorie obou klubů. Výsledky utká-
ní se nikde neuvádí (od U9 až do U16) 
a důraz ve všech utkáních byl kladen 
na sportovní výkon a ne na výsled-
ky. Mezi jednotlivými kategoriemi 
je velice běžná fluktuace hráčů (př.: 
čtyři nejlepší hráči z kategorie U15 
odehrají o víkendu utkání za U16 a tři 
nejlepší hráči z U16 odehrají utkání 
za U18). Výjimkou je Youth FA CUP 
pro kategorii U18. Na tento tradiční 
pohár, který je hrán v průběhu celé 

sezóny vyřazovacím způsobem, hrají 
za kategorii U18 ti nejlepší hráči této 
věkové kategorie. Youth FA CUP je 
pro kluby velice prestižní a divácky 
sledovaný. Na finálových utkáních 
jsou obvyklé až dvacetitisícové ná-

vštěvy. V obou klubech, které jsme 
navštívili, byl patrný přístup k fotbalu 
jako k celospolečenskému fenoménu. 
Stáž byla obohacující a inspirativní, 
přestože prostředí pro výchovu hráčů 
je od toho našeho velice odlišné.

Rozdíly v pojetí výchovy akdemmií
Norwich City FC Fulham

Školní docházka
nejčastěji nejnižší stupeň vzdělání nejnižší stupeň vzdělání

v rámci Městké školy (dvouletý obor), v rámci fotbalové akademie (dvouletý obor)
příspěvek na každého studujícího hráče nad rámec příspěvek na každého studujícího hráče nad rámec
povinné školní docházky 4000 £/2 roky – ANO povinné školní docházky 4000 £/2 roky – ANO

Spádová oblast a skauting 
Hráči v akademii z regionu, jediná akademie v kraji Konkurenční boj o hráče v Londýně, 5 skautů po celém světě, 

hráči mladších ročníků do akademie přiváděni z Londýna a okolí, 
do kategorie U18 hráči přivádeni z celého světa (USA, Dánsko, Slovensko)

Hráči, kteří prošli akademií a jsou členy A týmu
Josh Murphy r. 1995 Marcus Bettinelli r. 1992
Declan Rudd r. 1991 Jack Grimmer r. 1994

Lase Vigen Christensen r. 1994
Emerson Hyndman r. 1996
Patrick Roberts r. 1997
Moussa Dembélé r. 1996
George Williams r. 1995

Týdenní tréninkový mikrocyklus Fulham U18
Den Místo, plocha Čas Druh TJ (obsah) Objem Stravování v akademii

PO
Studovna 12:30 Výuka v akademii 105´ 12:00 Oběd
Hřiště 14:30 HT 90´

ÚT

Studovna 08:30 Výuka v akademii 45´ 8:15 snídaně
Kryté hřiště 09:30 KT  (preactivation - koordinace, aktivace core, stabilizační cvičení, posilovací cvičení) 45´
Hřiště 10:30 TJ na hřišti 75´ 12:15 Oběd
Studovna 13:00 Výuka v akademii 75´
Posilovna/hala 14:30 KT (stimulace, rozvoj a testování silových schopností, koordinační dovednosti, kompenzační cvičení) 90´

ST

Studovna 08:30 Výuka v akademii 45´ 8:15 Snídaně
Kryté hřiště 09:30 KT  (preactivation - koordinace, aktivace core, stabilizační cvičení, posilovací cvičení) 45´
Hřiště 10:30 TJ na hřišti 75´ 12:15 Oběd
Studovna 12:30 Výuka v akademii 105´
Hřiště 14:30 TJ na hřišti 90´

ČT

Studovna 08:30 Výuka v akademii 45´ 8:15 Snídaně
Kryté hřiště 09:30 KT  (preactivation - koordinace, aktivace core, stabilizační cvičení, posilovací cvičení) 45´
Hřiště 10:30 TJ na hřišti 90´ 12:15 Oběd
Studovna 13:00 Výuka v akademii 45´
Posilovna/hala 14:00 KT (stimulace, rozvoj a testování silových schopností, koordinační dovednosti, kompenzační cvičení) 90´

PÁ

Studovna 08:30 Výuka v akademii 45´ 8:15 Snídaně
Kryté hřiště 09:30 KT  (preactivation - koordinace, aktivace core, stabilizační cvičení, posilovací cvičení) 45´
Hřiště 10:30 TJ na hřišti 90´ 12:15 Oběd
Sál 13:15 Týmová porada 45´

SO Mistrovské utkání 90´
NE VOLNO

Zleva stojí Martin Kastner, Václav Mrázek, Mike Phelan – nyní již odvolaný hlavní 
trenér NC, dříve dlouholetý asistent sira Alexe Fergusona, Jiří Kohout, Jiří Žilák
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PhDr. Zdeněk Sivek

Joachim Löw a trénink
Příprava německého národního 

týmu (po skončení Bundesligy 
a jiných zahraničních soutěží, 

kde němečtí reprezentanti hrají) nes-
la před MS 2014 v Brazílii typickou 
strukturu jako i v předchozích podob-
ných přípravách, totiž plynulou ná-

vaznost regeneračního bloku přípravy, 
na blok rekondiční až po blok, kdy 
se precizovala koncepce hry, kterou 
Joachim Löw dlouhodobě úspěšně 
prosazuje, tj. harmonické přepínání 
z útočné fáze hry do obranné a na-
opak, s velkými požadavky nejen 

na vlastní organizaci finality těchto 
fází, ale také na precizní individuální 
herní výkony jednotlivých hráčů.

Důslednost v tréninkové přípravě 
a silný akcent na její detaily, podpoře-
ný typickým německým fotbalovým 
entusiasmem, pak byly jedny z mnoha 

výstupů, které přivedly tento tým až 
ke konečnému nejvyššímu cíli.

V této relaci jsme připravili několik 
ukázek z tréninkové přípravy v kempu 
přímo již v Brazílii, alespoň ty ukáz-
ky, které byly uvolněny vedením týmu 
do odborného mediálního prostoru.

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 1
ORGANIZACE
■	 dvě	skupiny	po	5	hráčích	ve	skupině
■	 počet	a	pozice	figurín	dle	schématu
■	 jeden	míč
POSTUP
■	 hráč	A	přihrává	na	B,	který	před	převzetím	
vystartuje	vpřed	a	hned	vzad

■	 převezme	míč	a	vrací	ho	zpět	na	A
■	A	na	C	(před	převzetím	totéž	co	B),	
který	zpět	na	B	(jež	obíhá	figurínu)

■	B	na	nabíhajícího	D,	výměna	míče	s	C
■	D	vedení	míče	a	přihrávka	zpět	na	A
■	 cvičení	pokračuje	s	hráči	F	a	E	na	druhé	straně
VARIANTY
■	 jen	jeden	dotek
■	maximální	rychlost
■	 plynulost,	cirkulace	provedení	v	obou	skupinách
■	figuríny	nahrazeny	protihráči	–	pasivními,	
aktivními

Cvičení 2
ORGANIZACE
■	 dvě	skupin	po	4	hráčích
■	 pozice	hráčů	a	figurín	dle	schématu
POSTUP
■	A	na	B,	který	před	převzetím	vyrazí	vpřed	
a	vzad,	převezme	míč,	obejde	figurínu,	přihrává	
na	nabíhajícího	C	a	vyráží	vpřed,	C	obejde	
figurínu	a	přihrává	na	nabíhajícího	A,	který	
přihrává	do	druhé	skupiny	a	cvičení	se	zde	
opakuje

VARIANTY
■	figuríny	nahradíme	protihráči	
(pasivní,	aktivní	obrana)

■	 vše	na	jeden	dotek	s	důrazem	na	maximální	
rychlost

■	 obě	dvě	skupiny	najednou	atd.

Pohyb bez míče
Přihrávka

Vedení míče

Střelba

Legenda
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Cvičení 3

Cvičení 4

Pohyb bez míče
Přihrávka

Vedení míče

Střelba

Legenda

Cvičení 3
ORGANIZACE
■	 plocha	32	x	20	m
■	 10	modrých	hráčů	s	míčem
■	 4	modří	hráči	bez	míče
■	 4	žlutí	hráči	bez	míče
POSTUP
■	modří	hráči	s	míčem	kombinují	
mezi	sebou	v	maximální	rychlosti	
ve	vymezeném	prostoru

■	 žlutí	hráči	bez	míče	se	snaží	míč	
na	některém	protihráči	získat,	
pokud	k	tomu	dojde,	role	se	
obracejí

■	 důraz	na	maximální	počet	
osobních	soubojů!

■	 důraz	na	maximální	tempo!
VARIANTY
■	 zvýšit	počet	hráčů	bez	míče
■	 snížit	počet	hráčů	s	míčem	atd.

Cvičení 4
ORGANIZACE
■	 tři	skupiny	po	6	hráčích	na	
uvedeném	prostoru

■	 každá	skupina	jeden	míč
POSTUP
■	 každá	skupina	kombinuje	mezi	
sebou	po	dobu	1	min

■	 trenéři	sčítají	počet	přihrávek
■	 skupina	s	nejmenším	počtem	
přihrávek	zbavena	míče	a	napadá

■	 ostatní	s	cílem	znovu	míč	získat	
ve	stejném	časovém	intervalu

VARIANTY
■	 skupina	bez	míče	může	být	
posílena	v	napadání	ostatních	
dalším	přidaným	hráčem

■	 zkracování	časového	limitu	
na	přihrávky

■	 přihrávky	na	jeden	dotek	atd.
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Cvičení 5  

V celkové koncepci tréninkové přípravy 
německého týmu před utkáními v Brazílii 
se zcela jasně prezentovaly základní prin-
cipy německého jednotného tréninkového 
systému, založené na přijatých kvantita-
tivních a kvalitativních ukazatelích, ale 
současně nabízející velký prostor pro 
profesní invenci a kreativitu jednotlivých 
trenérů. Jednotný tréninkový systém byl 
našimi sousedy přijat a realizován zhruba 
před třinácti lety skupinou protagonistů 
na čele s Mathiasem Sammerem (dříve 
sportovním ředitelem Německého fot-
balového svazu, dnes ředitelem Bayernu 
Mnichov), Klinsmannem, Löwem, Geris-
hem, Viethem, Peterem, Pastem atd. Ten-
to se začal rozvíjet napřed v německých 

fotbalových akademiích a pokračoval až 
do nejvyšších pater německého profesi-
onálního fotbalu dospělých. Výsledkem 
je kromě jiného herní prezentace němec-
kých špičkových hráčů (Götze, Schürr-
le, Kross, Neuer, Özil atd.) na světovém 
fotbalovém pódiu, kteří tímto systémem 
od svého mládí prošli, což vedlo až k zís-
kání mety nejvyšší – vítězství ve FIFA 
WORLD CUP 2014 v Brazílii.
Tento systém přípravy talentů je ve vlastní 
praxi v německém fotbale neustále rozví-
jen a zdokonalován. Na prosazení ve svě-
tovém profesionálním fotbale čekají další 
němečtí talentovaní hráči, kteří neustále 
z tohoto systému vycházejí.
Světový fotbal se má na co těšit!

Cvičení 5

Závěr

ORGANIZACE
■	 „Hra	tří	barev“	(6	+	6	vers.	6)
■	 plocha	rozdělena	na	nestejné	díly	
(1,	2,	3)	dle	schématu

■	 rozdělení	hráčů:	dle	barev	schématu
POSTUP
■	 hra	začíná	na	1.	minihřišti	mezi	
žlutými	a	červenými

■	 pokračuje	na	minihřišti	(2)	
pro	modré	a	žluté

■	 končí	na	minihřišti	(3)	mezi	
modrými	a	červenými

■	 limitovaný	čas,	nebo	přihrávky	na	
přenesení	hry

■	 žlutý	hráč	z	2.	minihřiště	přihrává	
na	modrého	z	3.	minihřiště

■	modrý	hráč	z	2.	minihřiště	přihrává	
na	červeného	z	3.	hřiště

■	 důraz	na	osobní	souboje,	přesnost	
kombinace	atd.

VARIANTY
■	 dva	doteky	v	kombinaci,	
jeden	dotek

■	 změna	počtu	hráčů	v	jednotlivých	
minihřištích

■	 změna	limitovaného	času
■	 změna	počtu	přihrávek	atd.
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Ladislav Valášek

Špičkové  
aspekty
fotbalového koučinku

Za UČFT se jednání v Zagrebu 
účastnili Ladislav Valášek, vi-
ceprezident UČFT a Jaromír 

Jarůšek, generální manažer UČFT. 
Jednání se samozřejmě účastnil také 
další člen prezidia naší UČFT Zde-
něk Sivek za ExeCom AEFCA. Pro 
úplnost nutno uvést, že kromě účast-
níků ze zemí UEFA se mezinárodní-
ho sympozia v Zagrebu účastnili také 
trenéři a další experti i z dalších zemí 
(Asie, Afriky a Ameriky),  takže se 
udržel a jako obvykle i osvědčil „nad-
evropský“ rozměr a přínos činnosti 
a vlivu AEFCA a  jejich  členských 
trenérských organizací pro celosvě-
tový fotbal. Kromě 220 zahraničních 
účastníků (téměř ze 60 zemí) se sym-
pozia účastnilo také přes 50 chorvat-
ských trenérů z domácího špičkového 
fotbalu.

Program  tradičního  trenérsko-
manažerského sympozia s podporou 
UEFA, FIFA a dalších subjektů vzor-
ně připravili a realizovali kolegové 
z AEFCA a Chorvatska, především 
z vedení Chorvatského fotbalového 
svazu  (HNS) v  čele  s prezidentem 
Davorem Šukerem a Fredim Fioren-
tinim, viceprezidentem AEFC, kteří 
se svými kolegy a partnery bravurně 
zorganizovali již předchozí sympozi-

um AEFCA, které se v r. 2012 konalo 
v chorvatském Splitu.

Jak  je  již  pro  sympozia AEFC 
typické, na programu byly jak pre-
zentace v kongresovém sále (hotelu 
Westin v centru chorvatského hlav-
ního města), tak praktická část, která 
proběhla v tréninkovém areálu Dina-
ma Zagreb. Samozřejmě tradičně byl 
i doprovodný sportovní a společenský 
program – návštěva utkání Evropské 
ligy UEFA mezi domácím mužstvem 
Dinamo Zagreb a Celticem Glasgow, 
prohlídka Záhřebu a společenská se-
tkání domácích a zahraničních účast-
níků a hostů.

V zahajovací úvodní řeči prezi-
dent AEFCA Walter Gagg zdůraznil 
vynikající připravenost chorvatských 
hostitelů a také připomenul význam 
setkávání  trenérů na  těchto  akcích 
pro utváření dalších přátelství mezi 
trenéry a také pro vzájemnou výmě-
nu vlastních zkušeností a odborných 
poznatků. Při této příležitosti pozna-
menáváme, že kromě rozborů a debat 
ohledně MS 2014 v Brazílii – vystou-
pení Gérarda Houlliera, panelová 
diskuse Nika Kovače, chorvatského 
reprezentačního trenéra, prezentace 
Miky Paatelainena z Technické ko-
mise FIFA, dále Bernarda Stobera 

z DFB, zvláště zaujaly domácí pre-
zentace – Romea Jozaka,  technic-
kého ředitele HNS a Ivana Kepčiji 
z  mládežnické  akademie  Dinama 
Zagreb. 

Velmi podnětné byly samozřejmě 
také prezentace  z holandského AZ 
Alkmaar  k  problematice  vytváření 
kultury špičkové klubové výkonnos-
ti přednesená Marijnem Beukerem, 
vedoucím oddělení technického roz-
voje klubu a k problematice scoutin-
gu v italském Udinese, prezentoval 
Riccardo Guffanti, šéf klubu, nebo 
k problematice útočné formace se tře-
mi útočníky, kterou rozebral Renzo 
Ulivieri, prezident Asociace italských 
fotbalových trenérů.

Praktické  ukázky  tréninkových 
jednotek se týkaly jednak kategorie 
U15 – hráči a trenéři Dinama Zagreb 
s  tématem Narážečka a dynamická 
funkční  technika  a  jednak  katego-
rie U17 – hráči a trenéři chorvatské 
reprezentace  tématem  Nácvik  hry 
do hloubky.

1. 
Z obsahu 
prezentací,
které zazněly na sympoziu v Zagre-
bu jsem pro čtenáře časopisu „Fotbal 

a trénink“ vybral tyto níže uvedené 
hlavní poznatky a poznámky:

1.1.
Strategie udržování 
a zlepšování 
špičkové výkonnosti 
v AZ Alkmaar

Mladý, ale velmi erudovaný expert 
Marijn Beuker z holandského klubu 
AZ Alkmaar, se v poutavé prezentaci 
věnoval výchozím principům stra-
tegie udržování a zlepšování špič-
kové výkonnosti: individuální roz-
voj všech lidí v klubu (nejen hráčů 
a trenérů!!!) + týmová spolupráce + 
celoklubová koordinace a synchro-
nizace činností v profesionálním fot-
balovém klubu.

Zkráceně  řečeno,  lze  uvést,  že 
v  tomto  pojetí  jde  o  proces  růstu 
a rozvoje k naplnění klubové vize, do-
sahování cílů a zlepšování výsledků 
(s propracovanými standardy a kriterii, 
procesy a metodami, dalšími technic-
kými podmínkami a nutnými zdroji). 
AZ Alkmaar razí nové cesty ve skau-
tingu, tréninku i ve hře samotné. 

Ve skautingu  jde  o  preciznější 
práci s vymezením co/kdo je talent, 
jak ho najít a získat pro klub, jak ho 
pěstovat,  rozvíjet a zužitkovat.  Jde 

Ve  dnech 9.–12. prosince loňského roku proběhlo již 
35. mezinárodní sympozium AEFCA v chorvatském Zagrebu, které 
bylo spojeno se zasedáním valné hromady  AEFCA. Aktuálnost 
mezinárodního jednání AEFCA v Zagrebu byla shrnuta do názvu 
sympozia: „Špičkové aspekty fotbalového koučinku“.
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o  výraz  celoklubové  kultury  jako 
učící se organizace,  která  se  chce 
v kontextu moderních světových tren-
dů zlepšovat…, každý člověk, každý 
tým (kolektiv) uvnitř klubu se chce 
zlepšovat a zdokonalovat. 

Základem talentu je v tomto poje-
tí vášeň/láska a nadšení pro fotbal (!!). 
Schopnost tzv. vnímat, číst a předví-
dat hru, s odvahou a chutí přijímat 
vlastní rozhodnutí za výběr nejlepší 
varianty řešení. Pěstovat vlastní kon-
dici, nejen fyzickou a technickou (!), 
ale také mentální a taktickou. Chtít 
být  špičkovým  sportovcem  nejen 
při tréninku a hře, ale i mimo, včet-
ně životosprávy, dietologie, relaxa-
ce atd. – tzv. koncept 24/7 (tzn. 24 
hod. denně a 7 dnů v týdnu…), čili 
chtít být osobností, která se chce dále 
zlepšovat a rozvíjet. To je v pojetí AZ 
Alkmaar pojem a systém „talent“… 
(tedy nejen hráčský!).

V pojetí hry, které se prosazuje 
v AZ Alkmaar jde o prolínání a syn-
tézu multi-kriteriálního pojetí, aby hra 
byla považována za úspěšnou – musí 
být variabilní a flexibilní, ofenzivní, 
atraktivní, dynamická a rychlá, od-
vážná a kooperativní (kombinační). 
Prostě efektivní a konkurenceschopná.

V pojetí trenérů  –  nejde  jen 
o kvalifikované instruktory a učitele 
fotbalu, ale o opravdové kouče a ma-
nažery, tedy i motivátory a vůdce, kte-
ří sebe i vedené hráče (osoby v RT 
apod.) motivují a podporují k výkon-
nostnímu růstu a celkovému rozvoji, 
aby se z bodu A (kde nyní jsou…) do-
stali na vyšší úroveň do bodu B (kde 
chtějí být… !).

K výše uvedenému AZ Alkmaar 
prosazuje  svoji  klubovou kulturu 
s orientací na špičkovou výkonnost, 
na zlepšování a podporu zlepšování 
každého jedince, článku, každého 
týmu v klubu a také ve vztahu vně 
klubu, zejména k rodičům, agentům, 
školám atd. K tomu mají tyto princi-
piální výzvy, slogany či motta:

ß  Jdi/jděme za svým cílem – držme 
se své cesty.

ß  Zvyšuj/zvyšujme si postupně laťku 
(měj/mějme ambice a vyšší očeká-
vání, požadujme je).

ß  Nejprve chtěj/chtějme porozumět 
druhému  (hráčům,  resp.  všem 
v klubu) a pak chtěj/chtějme být 
sami chápáni.

ß  Soustřeď se/soustřeďme se na vnitř-
ní růst a rozvoj (sebepoznání, sebe-
rozvoj) a přesvědči se/přesvědčme 
se, že se opravdu chceme (nikoliv 
jen musíme) zlepšovat.

ß  Buď/buďme féroví, čestní a nároční 
sami k sobě a ke svému okolí.

ß  Cíl bez plánu na realizaci (a úsilí 
k praktickému naplnění) je pouze 
zbožným přáním.

Inspirativní vzkaz z AZ Alkmaar 
– používejte účinné a osvědčené ná-
stroje,  např.  vytvořte  a  využívejte 
osobní profilové karty hráčů, které 
mapují fakta o tom, co hráč opravdu 
dělá (nejen jak hraje a trénuje) a co 
si myslí, co chce a co si přeje. Jaké 
k tomu má aktivity a role, jak se učí 
a  rozvíjí…, a  to v  celém kontextu 
ambicí,  identity,  klíčových hodnot 
a  víry,  silných  a  slabých  stránek, 
vztahů s okolím.

Podstatou  „tajemství  úspěchu“ 
jsou  nejen  výše  uvedené  aspekty 
a  prvky  práce,  ale  především  ono 
vědomě  a  systematicky  pěstované 
koučování založené na motivačním 
základě:

a)  Dovolte  hráčům  studovat  jejich 
vlastní příklady.

b)  Srovnávejte  rozdíly a měřte po-
krok, zlepšení… (co vše kdy a jak 
zlepšovat – co chce sám hráč a co 
chtějí po něm trenéři a manažeři, 
v  čem  rozdíly  a  proč?,  co  dělat 
příště lépe…). 

K  tomu  důležité  zpětné vaz-
by, kde se klade důraz na pozitivní 
a dobré prvky, na snahu, úsilí o zlep-
šování posilováním silných a omezo-
vání slabých stránek, a k tomu slouží 
i používání motivačních formulací při 
hodnocení: udělal  jsi velký pokrok, 
pracoval si pořádně na rozvoji svého 
talentu, dnes jsi byl v tom a v tom 
lepší  než  včera,  minule…,  budeš-
li  i  nadále  pořádně  pracovat  může 
být z tebe velká hvězda…, viděl jsi 
otevřený prostor správně, ale příště 
zkoušej ten pas přesnější, rychlejší…

Zkrátka jde mimo jiné o uvědo-
mění si stavu, co se nyní dělá (dobře 
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a špatně…, moderně či zastarale…), 
co kdo chce dělat lépe…, a v čem 
se zlepšit…, a jak si to zlepšení od-
měnit, užít,  individuálně  i  týmově, 
celoklubově… Tedy také jak (sebe)
ocenit své vlastní zlepšování i přes ur-
čité chyby a nedostatky či překážky, 
které se s všelijakými riziky na cestě 
dosahování špičkové výkonnosti ob-
jevují všude na světě (nejen ve fot-
bale, nejen u hráčů atd.). Bez rizik 
se opravdu nejde nikdy zlepšovat, 
natož ve sportu a ve fotbale.

1.2. 
Mládežnická fotbalová 
akademie Dinama 
Zagreb
je mezinárodně velmi uznávanou 
mládežnickou základnou a experti 
ji řadí mezi 6 nejlepších akademií 
na světě (spolu s Bercelonou, In-
terem Milan, Ajaxem, Sportingem 
Lisabon a Arsenalem):

Akademie  Dinama  Zagreb  je 
jedním ze základních pilířů klubo-
vé strategie a takto je „zakotvena“ 
do fungování klubu z hlediska orga-
nizačního a personálního, z hlediska 
infrastruktury, vybavení, financování 
a komunikování. Za konečné ukaza-
tele efektivnosti práce fotbalové aka-
demie se považuje především:
1)  uplatnění  vlastních  odchovanců 

v A-mužstvu,
2)  prodej hráčů, kteří prošli akademií 

do top klubů v zahraničí, 
3)  podíl na reprezentaci Chorvatska.

Celkově  je  akademie  pojímána 
jako „komplexní speciální fotba-
lová škola klubu“, která má (vedle 
vytvořených  podmínek)  stanoveny 
cíle a kriteria sportovní a výchovně 
vzdělávací činnosti (od výběru a při-
jímání talentů, přes tréninkový pro-
ces, herní a soutěžní proces až školní 
a vzdělávací proces i mimo vlastní 
akademii). Výchozí principy jsou:
ß	 Rozvoj zdravého způsobu života.
ß	Pěstování  charakteru  a  výchova 

mladých fotbalistů po lidské strán-
ce (aby byli nejen dobrými fotbalis-
ty, ale i lidmi s hodnotami fair-play).

ß	Pěstování  velké  lásky ke sportu 
a fotbalu.

ß	Důraz  na  odpovědnost  za  plnění 
školních povinností.

ß	Komplexní a strukturovaná spor-
tovně-technická příprava  hráčů 
pro uplatnění v A-mužstvu,  resp. 
na mezinárodním trhu.

Z hlediska sportovní  infrastruk-
tury  má  akademie  Dinama  Zagreb 
k dispozici známé sportovní centrum 
„Maksimir“, kde je:
ß	hlavní budova (fotbalová škola s po-

třebným  zázemím,  včetně  fitness 
a rehabilitace), 

ß	6 travnatých hřišť, 

ß	2 hřiště s umělým trávníkem, 
ß	speciální tzv. střelecký box,
ß	plavecký bazén.

Ředitel akademie Dinama řídí 
3 úseky: Trenérský úsek, Manažer-
sko-administrativní a technický úsek, 
Zdravotní úsek.

V trenérském úseku jsou jednak 
týmoví trenéři (a RT pro jednotlivé 
týmy všech kategorií) a jednak trenéři 
pro individuální trénink (nejen trenéři 
brankářů) a speciální fitness-trenéři 
(nejen tzv. kondiční). U všech mlá-
dežnických týmů od 12 let má hlav-
ní trenér v RT 2 asistenty a trenéra 
brankářů…

V manažersko-administrativním 
a technickém úseku jsou jednak ko-
ordinátoři mládežnických kategorií 
(specifický důraz na U8–U11), admi-
nistrátor – správce hráčských a dal-
ších databází, videotechnik a zápasový 
analytik. Samozřejmě údržba areálu.

Ve zdravotním úseku  je jednak 
lékař na plný úvazek a skupina fyzio-
terapeutů a také sportovní psycholog.

Počty  tréninkových  jednotek 
v průběhu týdenního rozvrhu podle 
jednotlivých kategorií (mimo soutěžní 
či přípravná a modelová utkání,  tur-
naje atp.):
U8–U11: 4x (celkem 6 hod.)
U12–U13: 5x (celkem 7 hod.)
U14–U15: 5–6x (celkem 8 hod.)
U16–U19: 5–6x (celkem 8 hod.).

Pro kategorii U6–U8 jde o  tzv. 
otevřenou  fotbalovou  školu,  čás-
tečně  i pro U8–11, ale od U12 jde 
o  skutečně špičkovou výběrovou 
fotbalovou školu se stanoveným re-
žimem, procesy a kriterii a ti nejlepší 
hráči se do A-mužstva dostávají přes 
jednotlivé kategorie mládeže a seni-
orský B-tým Dinama. Zvláštní práce 
k zapracování do seniorského fotbalu 
je s  top  talenty U16 – U19 v  těsné 
spolupráci s trenéry A a B mužstva 
dospělých, protože top-talenti, kteří 
jsou nyní v top klubech v zahraničí, 
debutovali v A mužstvu Dinama již 
v kategorii U17 (!)

Potvrzením úspěšného fungování 
této koncepce jsou jak počty hráčů, 
kteří  byli  v  poslední  době  prodáni 
do top zahraničních klubů (6 v Ně-
mecku, 2 v Anglii, 2 ve Španělsku, 
3 v Itálii, 2 ve Francii, 3 v Belgii, 3 
na Ukrajině, 2 v Rusku, 2 v Rakous-
ku, 1 v Turecku, 3 v Řecku…), tak 
složení současného A-mužstva Di-
nama Zagreb, kde 31 % hráčů tvoří 
absolventi vlastní mládežnické akade-
mie, 21 % jsou další hráči z tuzemska 
a 48 % jsou hráči ze zahraničí (tzn. 
mírnou majoritu mají domácí hráči).

V celém procesu fungování fot-
balové akademie Dinama se vychází 
z toho, že se prolíná:
1)  uplatnění nejmodernějších trendů 

ze světového fotbalu, 

2)  rozvoj hráčů se pojímá v dlouho-
dobějších horizontech a uplat-
ňuje speciální styl a kultura 
práce s mládeží v Dinamu (spe-
ciální know-how, symbióza teorie 
a  praxe  s  kontinuitou  předávání 
a sdílení poznatků a zkušeností).

Jde o prolínání filozofie týmové 
výkonnosti (práce) a individuálního 
zlepšování, jak u každého hráče, tre-
néra či specialisty, tak u každého týmu, 
který není tzv. jen sám pro sebe, ale 
plně funguje podle klubové strategie 
a filozofie. K  takovému stylu práce 
se proto prosazuje budování každého 
týmu s čitelnou a viditelnou identitou, 
která aktivně prosazuje ony týmové 
a individuální přístupy k postupnému 
zlepšování. Základními kameny je pře-
devším dynamická stabilita fungo-
vání s potenciálem dalšího rozvoje, 
tedy také individuální a týmové úsilí : 
a)  s chutí a odhodláním soutěžit (úsilí 

uspět ve velké mezinárodní konku-
renci), 

b)  se  schopnostmi  zvládat  aktivity 
pod tlakem, 

c)  s uplatněním discipliny a kreativity 
taktických konceptů,

d)  s  prokázáním  potřebné  fyzické 
úrovně  a  technické  dovednosti 
(a k tomu nutné zdravotní kapacity 
a mentální připravenosti, vč. sociál-
ních a komunikačních dovedností).

1.3. 
Model skautingu 
italského klubu Udine
prezentovaný R. Guffantim ukázal, 
proč Udine má v oblasti skautingu 
opravdu  respektované mezinárodní 
renomé (viz také hráči z Česka, kte-
ří se do Udine dostali nebo naopak 
přes tento náročný proces skautingu 
neprošli…).

V Udine  je  skauting považován 
za  mimořádně  důležitou  součást 
klubové strategie a faktického 
každodenního fungování. V prin-
cipu  jde  o  propracovaný systém 
a mechanismus, který má profesio-
nální obsazení a detailní metodiku jak 
pro analytickou a monitorovací část, 
tak pro proces projednávání a schva-
lování transferů hráčů (do a z klubu).

V  analyticko-monitorovací  části 
průběžně a systematicky používají jak 
interní analýzy, tak externí analýzy 
(vždy dbají na využití obou analýz, ne-
chtějí záviset na jedné nebo na druhé 
analýze, ale chtějí znát, využít poznat-
ky z obou pramenů a přístupů, i když 
vše má své výhody a nevýhody). 

Důležité  je  vymezení  kdo, co, 
kdy a jak monitoruje a tzv. skau-
tuje, a to v kontextu:
a)  klubových potřeb a cílů,
b)  trendů  a  příležitostí  na  trhu 

(ve spadové oblasti, v dané kate-
gorii či soutěži…),

c)  důsledného procesu mapování kaž-
dého hráče – uvnitř  i vně klubu, 
který do klubu přichází (či z klubu 
odchází, kdy je vždy předem zva-
žována náhrada z vlastní akademie 
nebo z jiných tuzemských nebo za-
hraničních klubů).

Vlastní  skauting  je  jednak  pro 
mládežnické kategorie a jednak pro 
potřeby  prvního  profesionálního 
mužstva,  s  akčním  radiem  jednak 
pro tuzemsko a jednak pro zahraničí. 

Kromě  analýz  z osobního pří-
mého sledování (!) a mapování tzv. 
terénu (na hřišti při utkáních, v tré-
ninkovém procesu, jinde mimo hřiště) 
jde o získání a využití dat a poznatků 
s využitím moderních technologií 
a speciálních SW (!).

Mimořádně  důležité  je  struktu-
rované a ucelené shrnutí získaných 
informací, dat a poznatků do různých 
výstupů (tabulek, grafů, srovnání…) 
a  jejich  sdílení  a  prodiskutování 
uvnitř sportovního úseku klubu. Pro 
každého  jednotlivého  sledovaného 
hráče  se  průběžně  doplňuje  karta 
hráče – osobní hráčská analytická 
karta, kde stabilní  struktura údajů 
zejména pro:
a)  Personální identifikaci jak hráče, 

tak skauta (analytika, který vkládá 
data do karty – nyní v elektronické 
a průběžně aktualizované podobě).

b)  Údaje o místě sledování  (kde 
který trénink či zápas a s kým, jaké 
podmínky od počasí, stavu hřiště, 
důležitosti  utkání,  návštěvnost 
a atmosféra atd.).

c)  Údaje o fyzickém stavu hráče 
(tělesné parametry – výška a váha, 
celková typologie a motorika, ze-
jména  rychlost  (krátké a dlouhé 
sprinty,  nejen  startovní  rychlost 
a  první  tři  kroky,  ale  i myšlení, 
předvídaní a řešení situací, nejen 
rychlost  běžecká!,  důraz,  síla, 
odolnost, koordinace atd.

d)  Technické údaje: práce s míčem, 
levá a pravá noha, hra hlavou a tě-
lem, driblink, kopací  technika – 
přihrávky, střelba, zpracování míče 
atd.

e)  Taktické údaje: orientace v čase 
a  prostoru,  výběr  místa,  získání 
pozornosti od spoluhráčů, klamání 
soupeře, změna pozic, řešení situ-
ací  1 + 1,  zakončení,  kombinační 
součinnost, netradiční či atypické 
řešení…

f)  Charakterové a mentální údaje: 
přístup a láska k fotbalu,  týmový 
duch a vztah k týmové spolupráci, 
pozice a autorita uvnitř týmu, se-
bevědomí, koncentrace, orientace 
na výsledky a motivace k dalšímu 
zlepšování, komunikace a sebepre-
zentace pro akceptaci změny apod. 

g)  Specifika pro konkrétní zapra-
cování do týmu/klubu  (např. 
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u hráčů, kteří jsou získáváni s vět-
ším předstihem pro  tzv. dozrání 
nebo  u  hráčů,  kteří  po  získání 
jdou nejdříve např. na hostování 
do partnerského klubu apod. Jde 
o celý komplex aspektů od školní 
či jazykové přípravy, až po speci-
ální individuální tréninky, mode-
lová utkání,  taktickou a mentální 
přípravu, změnu jídelníčku, péče 
o zdraví, testování a měření dosa-
hovaného progresu atd.).

Tento přístup není ničím zvlášt-
ním,  takto  nějak  podobně  a  ještě 
ve  větším  rozsahu  pracují  praktic-
ky  všechny  velké  a  úspěšné  kluby 
v zahraničí, v čem je skauting Udine 
specifický a tedy i velmi efektivní, je 
systém využití uvedených informa-
cí v rozhodovacím procesu uvnitř 
klubu. Údaje nikdy nejsou tzv. v ma-
jetku (v šuplíku, PC a hlavě) jediného 
skauta, trenéra či sportovního ředite-
le. Vždy jsou sdíleny uvnitř klubu 
jak v rámci sportovního úseku,  tak 
pak  také ve vztahu k vedení,  resp. 
představenstvu, protože o sledování 
a  získání  hráče  nikdy  nerozhoduje 
jen jeden člověk v klubu, což je vždy 
velmi riskantní, i když to má také své 
výhody (rychlost rozhodování, neře-
ší se kolize v názorech, argumentech 
a prioritách apod.). 

V  současném  fotbale,  který 
na  úrovni  klubů  představují  jakési 
„fotbalové fabriky a laboratoře“, se 
zpracovaná  data  vždy  předkládají 
k  odborné  diskusi  a  kvalifikova-
né oponentuře v rámci sportovního 
úseku,  především  s  trenéry,  a  pak 
jako  „produkt  či  projekt“  se  pod-
klad – s návrhem řešení – předloží 
vedení (představenstvu, předsedovi, 
prezidentu klubu) ke schválení navr-
hovaného řešení, resp. vedení úseku 
mládeže  (nad  14  let  ale  vždy  také 
představenstvu celého klubu), proto-
že moderní proces skautingu je vždy 
spojen se strategií a kulturou klubu, 
s provozními a investičními náklady 
a riziky, resp. s potenciálními zisky 
a dalšími přínosy, které jsou důležité 
pro příslušný tým a celý klub.

Jde totiž jak o náklady na jedné 
straně (na samotný skauting a s tím 
pak  související  transferové  částky 
a  jejich placení a garantování, pro-
vize  agentům,  odměny  skautům 
atd.),  tak na druhé straně o příjmy, 
a  to  jak z prodeje hráčů do  jiných 
klubů či za hostování,  tak nepřímé 
příjmy a přínosy z angažování hráče 
(např. tržby ze vstupného, z fansho-
pu, zájmu sponzorů a medií atd.) či 
o  podíly  na  dalším  přestupu  nebo 
na souvisejících reklamních smlou-
vách a apod.

V Udine však také při prezentaci 
a další neformální diskusi zdůraznili, 
že Board či vedení úseku mládeže pří-

mo samostatně a jmenovitě nerozho-
duje o tom, kdo (který konkrétní hráč) 
má být sledován a skautován, nebo jak 
a kým skautován a získáván do klubu, 
protože chtějí, aby se opravdu vychá-
zelo z odborné interní/externí analýzy 
a nikoliv jen z tzv. tipů od kamarádů 
či jen podle dalších vnějších podnětů, 
z nichž některé nemusí vůbec zohled-
ňovat potřeby, zájmy a kriteria klubo-
vé strategie apod. 

Čili v Udine dle přednesené pre-
zentace nejvyšší vedení klubu přímo 
a samostatně nerozhoduje, zda se ten 
či jiný hráč získá nebo tzv. pustí z klu-
bu (a za jakých podmínek). V praxi 
prý vedení vždy „jen“ schvaluje (!!) 
nebo  neschvaluje  (!!)  navržené 
a písemně zdůvodněné řešení, kte-
ré vypracovali týmově – zpravidla 
pod vedením sportovního ředitele 
– profesionální specialisté (skauti, 
trenéři, sportovní manažeři, s vyu-
žitím externích poznatků (u větších 
transferů také s využitím analýz tzv. 
nezávislých skautů, kteří mají vel-
kou tradici např. v Holandsku, někde 
zase mají v klubu speciální poradní 
orgán tzv. radu pro skauting apod.).

Lze  říci,  že poznatky z prezen-
tace  skautingu  v  Udine  potvrzují, 
že moderní týmový systém a me-
chanismus přípravy rozhodnutí 
a komunikace v oblasti skautingu 
využíván i proto, aby nejvyšší vedení 
klubu subjektivně či tzv. neodborně 
nepřijalo  rozhodnutí  tzv. proti vůli 
profesionálních  specialistů  uvnitř 
klubu. A aby také naopak, ani spe-
cialisté v klubu nemohli rozhodovat 
jen  samostatně  bez  vedení  klubu 
(!), nebo např. pro získání souhlasu 
vedení k získání/ukončení působení 
konkrétního hráče předkládali svému 
nejvyššímu vedení jen některé subjek-
tivně vybrané informace a argumenty 
(tzv. jen pro…, či jen tzv. proti …), 
které pak nemusí zohledňovat dlou-
hodobé a celoklubové zájmy. 

Z praxe víme, že k takovým pří-
padným  kolizím  uvnitř  některých 
klubů dochází z více důvodů, např. 
pod tlakem hráčských agentů či pod 
jinými vlivy, které jsou pro klub jako 
celek nežádoucí – např. tlaky a mani-
pulace z jiných konkurenčních klubů, 
z medií, ze sociálních sítí atd.). 

Z ekonomicko-provozního hledis-
ka ve většině klubů se ctí pravidlo, 
že ten kdo platí, ten také v konečném 
důsledku  poroučí,  tedy  rozhoduje 
o  tom,  zda a na co  se disponibilní 
finanční zdroje použijí či jak se po-
kryjí náklady a rozdělí příjmy (zis-
ky, přínosy) také v oblasti skautingu 
a team-buildingu, respektive o tom, 
kam se klub jako celek chce a musí 
orientovat,  jakým tempem, s jakými 
lidmi a ambicemi, podle jakých spor-
tovních, finančních, marketingových 
a dalších kriterií.

Z diskuse na sympoziu AEFCA 
v Zagrebu lze dovodit, že proto nejen 
v Udine mají vnitřní systém moti-
vace, hodnocení a kontroly pro 
sportovní specialisty v oblasti 
skautingu,  ale  o  konkrétních  čís-
lech a dalších metodách či nástrojích 
nebyly zveřejněny žádné podrobněj-
ší  informace, určitě zejména z dů-
vodu ochrany obchodního tajemství 
či  ochrany  klubového  know-how. 
V některých velkých klubech mají 
speciální poradní orgán – tzv. radu 
pro skauting apod.

1.4. 
Informace z dalších 
prezentací,
  které  zazněly  na  sympoziu,  jakož 
i z praktických ukázek tréninkových 
jednotek v Zagrebu budou případně 
předmětem samostatných příspěvků 
od kolegů z Česka a ze Slovenska, 
se kterými redakce našeho časopisu 
„Fotbal a trénink“ dlouhodobě spolu-
pracuje a kteří se účastnili sympozia 
(zejména dr. Zdeněk Sivek a dr. Ladi-
slav Borbély, kteří jsou rovněž členy 
exekutivy AEFCA). S vystoupením 
G. Houlliera o poznatcích z MS 2014 
se měli možnost členové UČFT a dal-
ší naši trenéři (včetně některých tre-
nérů ze Slovenska) seznámit v rámci 
semináře, který byl v Praze na podzim 
2014 uspořádán k 20. výročí UČFT 
v pražském hotelu Pyramida.
1.5. Pro úplnost nutno ještě dodat, 
že v Zagrebu bylo ještě několik důle-
žitých momentů. Jednak byla vzdána 
pocta in memoriam bývalému dlou-
holetému prezidentovi chorvatského 
HNS Vlatko Markovičovi, který ne-
jen v Chorvatsku a bývalé Jugoslávii, 
ale i v celém evropském a světovém 
fotbale požíval opravdu velkého re-
spektu, popularity a uznání za celou 
svoji bohatou a úspěšnou hráčskou, 
trenérskou i funkcionářskou kariéru.
1.6. Velkého  kolegiálního  uznání 
se dostalo také dlouholetému gene-
rálnímu  sekretáři AEFC  Karheinz 
Raviolimu  (z  Německa),  kterého 
ve funkci od 1. 9. 2014 nahradil Phi-
lip J. Miller (ze Švýcarska). Aplaus 
v kongresovém sále pro V. Markovi-
če a K. Ravioliho odrážel také české 
poděkování,  protože  oba  tito  muži 
se nikdy netajili velkým přátelstvím 
k česko-slovenskému fotbalu obecně, 
a také k české fotbalu a české Unii 
trenérů specificky.
1.7. V rámci sympozia také ruská 
delegace prezentovala multimediální 
pozvání na 36. mezinárodní sympo-
zium AEFCA, které se bude konat 
v říjnu 2015 v olympijském městě 
Soči.

2.
Na samotném zasedání valné hro-

mady AEFCA, která se konala v rám-

ci mezinárodního sympozia  AEFCA, 
byly jednak odhlasovány změny sou-
visející se záměry nového vedení AE-
FCA pod předsednictvím W. Gagga 
(především změny pro racionalizaci 
a inovaci pojetí činnosti AEFCA a je-
jich členských trenérských organiza-
cí s posilováním jejich nezávislosti 
a samostatnosti, s reakcemi na vývoj 
v rámci UEFA, respektive i vztahy 
UEFA a EU, včetně přesídlení  ad-
ministrativně-manažerského zázemí 
AEFCA z Německa do Švýcarska, 
i když právním sídlem AEFCA bude 
v zájmu právní a daňové kontinuity 
i nadále Německo).
2.1.  Inspirativním  a  aktivizačním 
mottem celého úsilí o modernizaci 
AEFCA pod vedením zkušeného W. 
Ganga bylo i v Zagrebu zdůrazněno 
motto „Podporujeme trenéry-kou-
če!“ Vždyť  tato  jednoduchá výzva 
opravdu není nebo nesmí být žádná 
fráze. Naopak, vždyť v sobě zahrnuje 
strašně moc kvalifikovaných myšle-
nek a praktických nástrojů k rozvoji 
různých  iniciativ  a  projektů  nejen 
v rámci AEFCA jako celku (v rámci 
celoevropské fotbalové rodiny), ale 
hlavně  také  i pro  trenérské organi-
zace, které jsou členy AEFCA, tedy 
včetně naší UČFT. 

Závazek profesní odborné a dal-
ší podpory v  sobě  totiž nese nejen 
respekt a úctu k dosavadní činnosti 
a k dosaženým poznatkům a zkuše-
nostem, ale také k pochopení a efek-
tivnímu uplatňování nových trendů, 
inovací  a  cílů,  které  fotbal  a  celá 
trenérsko-koučovsko-manažerská 
profese vyžaduje, především uvnitř 
i vně „fotbalového průmyslu“ a celé-
ho fotbalového hnutí.
2.2. Úplně na závěr  lze  tedy zdů-
raznit to, co bylo zdůrazněno na sa-
motném sympoziu a valné hromadě 
AEFC  v  Zagrebu:  Nejen  kvalita 
a úroveň samotného mezinárodního 
sympozia, ale i celá práce AEFCA v r. 
2014 posunuly AEFCA zase o kou-
sek výš a dál a tím se vytvořila velmi 
dobrá startovní základna pro oprav-
du činorodou a odborně fundovanou 
činnost AEFCA a  jejich členských 
organizací do r. 2015.

Pro  naši  UČFT  z  toho  vyplývá 
opravdu hodně nových výzev a úko-
lů, které se neobejdou bez zlepšení 
samotného  fungování  UČFT,  pře-
devším  v  oblasti  každodenního 
operativního řízení a v daleko lepší 
komunikaci nejen mezi řídícím výbo-
rem a prezidiem, ale především vůči 
členům UČFT a ve vztahu k okolí, 
především ve vztahu k FAČR, mediím 
a také našim zahraničním partnerům. 
K tomu by měly přispět moderní ko-
munikační technologie, včetně změn 
a úprav našich unijních webstránek  
www.top-fotbal.cz.
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Mgr. Antonín Plachý, Ph.D.,
Vedoucí trenérsko-metodického úseku FAČR

Koncept sportovní 
přípravy dětí

V minulém čísle FaT 4/2014 jsme pojednali o pilířích 
koučování. Tento způsob vedení se snaží efektivně 
zdokonalovat individuální technicko-taktickou způsobilost 
hráče, jejímž základem je rozvoj herního myšlení, ukazatelem je efektivní 
taktické rozhodování a dovednost rychle toto rozhodnutí provést (rychlost 
a efektivita herních činností). Tato kapitola je, co se týká přístupu jak děti učit, 
možná nejdůležitější z celého seriálu, protože vysvětluje to „jak“. 

Jestliže budeme dávat hráčům 
během utkání zpětnou vazbu 
a mluvit s nimi o tom, co se 

na hřišti děje, není třeba se výraz-
ně hodnocením po utkání zabývat. 
Je tím myšlena opravdu dizkuze, či 
rady k výkonu, kdy se hráč soustředí 
na trenéra = momenty, kdy se nehra-
je a hráč se dívá na trenéra, nebo 
když je jako střídající u něj. Křiče-
ní pokynů resp. představ trenéra 
v průběhu hry, které hráč musí spl-
nit, tím myšleno není! Často to vytr-
huje z herního zaujetí, kdy je mozek 
v tzv. „alfa vlnách“, nebo to dokonce 
zničí jeho vlastní rozhodování, které 
je pro nás prioritní.

Další představa, že něčemu pomá-
há, když tým prohraje a trenér hráčům 
po utkání „umyje hlavy“, je opět jen 
jakýmsi modelem z dospělého fotba-
lu. Nicméně, kdo z vás dospělých to 
má rád a nějak mu to pomáhá? Pokud 
se někomu nedaří, je hloupé mu to 
vyčítat. Pokud se někdo nesnaží, je 
vhodné to řešit již v průběhu utkání 
a to konkrétně a individuálně. Nejlé-
pe stranou. Pokud někdo nepředvádí 
věci, které na tréninku dělá, měl by 
se trenér především zamyslet nad tím, 
proč to tak může být, eventuálně to 
s hráči probrat. Nestačí jen někomu 
říci, že na tréninku to dělá a v zápa-
se ne. Hodnocení není vylití zlosti 
trenéra nad špatným výsledkem či 
výkonem. 

Pokud chceme hráče donutit k za-
myšlení nad rezervami ve výkonu, 
klaďme otázky, na které lze odpo-
vědět. Otázka typu „děláte si ze mě 

srandu?!“ ničemu nepomáhá a ukazu-
je na nekompetentnost trenéra. Pokud 
chceme hráčům ukázat jak příště hrát 
lépe, upozorněme je spíše na mo-
menty, které se jim ve hře povedly 
a můžeme třeba i společně spočítat 
kolik takových dobrých momentů 
každý měl.

Pokud chceme, aby hráči ve hře 
hráli a sami se rozhodovali, nerušme 
je příliš svými vstupy a nedělejme 
z nich loutky tím, že jim budeme 
říkat, co smí, nesmí a mají právě 
udělat. Je vhodnější se bavit o tom, 
co se děje na hřišti s hráči, kteří mo-
mentálně nehrají, jsou u trenéra a mo-
hou s ním sledovat, co se děje. Musí 
vždy trenér říkat, co vidí, nebo se 
může ptát, jak to vidí hráči? Tento 
model lze využívat od počátků U7, 
ale je zřejmé, že u takto malých dětí 
s minimální herní zkušeností, mnohdy 
doplňujeme informace.

Podívejte se, jak Jirka dobře udě-
lal kličku. Co byste udělali po kličce? 
Čím jsou děti starší, je opravdu možné 
většinu řešení nechat vymýšlet děti 
samotné a jen tyto jejich objevy po-
sunovat správným směrem. Koukejte, 
kolik našich hráčů nabíhá, když se 
rozehrává od brankáře, přemýšlej-
te, jak se budete chovat vy v těchto 
situacích?

Pokud chceme, aby se hráči cho-
vali stejně v utkání i na tréninku, pak 
nerozlišujme, že teď je utkání a teď 
jdeme opravdu makat. Utkání i tré-
nink má být pro děti v první řadě zá-
bava, a v obou se má hrát naplno jak 
to nejlépe jde. Rozdíl může být tedy 

jen v dresu, ale i na tréninku přece 
používáme rozlišováky. I chování 
trenéra by mělo být stejné, nikoliv že 
v tréninku je pohoda a při zápase za-
číná trenér řvát, protože se prohrává. 
To hráčům na herní pohodě nepřidá 
a spíše než ke zvýšení úsilí to po-
vede ke zvýšení obav z chyby, nebo 
strachu o výsledek. Kouč by se měl 
při tréninku chovat stejně jako při 
utkání, tedy tak, aby rozvíjel po-
tenciál hráče.

Koučink je tedy rozvoj celé 
osobnosti a přemýšlejme, zda 
chceme vychovat pouze poslušné 
hráče, nebo tvořivé samostatné 
osobnosti. 

Popisujeme zde jen velmi stručně 
jak vést děti při utkání, ale dobrým 
koučováním se opravdu děti lépe učí 
a to stejně významně jako v trénin-
ku. Potenciál kohokoliv otevíráme tzv. 
„optimální výzvou“, tedy v dohled-
né době splnitelným úkolem (nebo 
dílčími kroky) a kombinací přístupů 
kouče, tedy kombinací didaktických 
stylů. Základním cílem by však mělo 
být porozumění hře a jednotlivým si-
tuacím, které lze přenášet do cvičení – 
herních situací. Nemusí se jednat jen 
o hraní fotbalu, ale vlastně jakýkoliv 
herní kontext jakékoliv hry, třeba hry 
na schovávanou. Dítě musí pochopit, 
proč se schovává, jak nebude vidět 
a jak má zapikat, kdy je výhodné vy-
razit a kdy čekat. Stejně jako ve fotba-
lu kdy a jak udělat kličku, proč a kam 
naběhnout, kdy a jak přihrávat atd. 
Teď jsme ale už odbočili spíše k tré-
ninku, tak zpět k utkání.

Technika koučování 
a jeho efekty

Při instrukci i otázce nejprve 
oslovme dítě jménem, nebo upou-
tejme pozornost všech, které chceme 
oslovit, pak teprve mluvme. „Same, 
Toníku, koukněte se na mě! Kam 
si naběhnete, když je míč v rohu?“ 
Raději si přivolat hráče pro daný oka-
mžik k sobě, zády ke hře podřepnout 
k němu a velmi krátce s ním promlu-
vit (do 30 s). Nekonkrétní pokyny 
jako: „Pohyb! Střílejte dřív! Víc si 
přihrávejte!“… jsou pro malé děti 
matoucí, nepochopitelné, protože 
neví, jak to udělat.  Pokud již mají 
herní zkušenost (U10….) a vědí co ře-
čeným myslíte, pak je možné využívat 
podobné zkratky, ale je třeba sledo-
vat, jestli to přináší efekt. Příliš častý, 
příliš tichý, či příliš hlasitý koučink 
může buď odvádět moc pozornosti, 
nebo nebude dětmi vnímán.

Pokud nevíte, co chcete říci či jak 
to říci, raději mlčte a přemýšlejte, jak 
to říci příště. Důležitý je i čas podání 
informace. Pokud je souběžná s čin-
ností, kterou hráč provádí „Přihraj!“, 
pak to není rozhodnutím hráče a ne-
rozvíjí ho. Navíc než takový výkřik 
k hráči doletí a než ho zpracuje a vy-
koná, je situace pryč a tak jsme vlastně 
hráče přivedli k chybě, což snad není 
záměrem kouče. K rozvíjení hráče je 
vhodná informace podaná včas, tedy 
když si hráč situaci pamatuje. „Dane! 
Perfektní naběhnutí! Víš co se stalo 
s obráncem, když jsi Kubovi takhle 
naběhl?“ Dan sice možná neviděl, 
že obránce na chvíli zaváhal a Kuba 

2. díl
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Mladší přípravky samostatně-rychle-kvalitně, 
nebo to platí pro všechny?

mu proto snadno udělal kličku, ale to 
mu už můžeme odkrýt, už se zamyslel 
a vnímá. Nebo lze pokračovat dalšími 
otázkami, které oba hráče přivedou 
k poznání, které chcete.

Jak z textu vidíte, často jsou k dě-
tem používány otevřené otázky (ne-
stačí odpovědět ano/ne), které je nutí 
přemýšlet, proč některé věci dělají, 
což má několikerý následek. 
1. Dítě se nebojí chyby a následné 

reakce trenéra. Budování sebedů-
věry.

2. Dítě se učí hledat samo odpovědi, 
nejen je dostávat z vnějšku = menší 
závislost na trenérovi.

3. Na co přichází malý hráč sám, 
ukládá se pevněji do jeho osob-
nosti a jednání, ačkoliv je zpočát-
ku cesta delší a uspořádanost hry 
družstva (týmového herního výko-
nu) na pohled chaotičtější.

4. Vyrůstá tak tvořivý hráč a osoba 
schopná samostatných rozhodnutí 
i spolupráce s ostatními.

Pak je tu ještě informace pozdní, 
kdy chceme hráči vysvětlit něco, co si 
již nepamatuje a jeho zážitek již zmi-

zel. Hodnotit tedy zápasové situace 
dětí v přípravce den po utkání, když 
mezitím byly ve škole nebo v ZOO je 
do velké míry ztráta času.

Nenechme se však strhnout k jed-
nostrannosti, koučink není jen klade-
ní otázek. Jak bylo již ukázáno, patří 
sem i ona včas podaná informace, 
kladení úkolů a výzev, velmi důležité 
naslouchání názorů dětí na věc, nebo 
třeba vytýkání chyb. Důležité však je, 
aby všechny tyto prostředky nebyly 
destruktivní a opravdu hráče stimulo-
vali a posouvali je k lepšímu pochope-
ní či konkrétnímu zlepšení. Informace 
„zase špatně“ většinou nepřináší nic 
,co by hráč sám nevěděl a v dětském 
věku je těch chyb k vytýkání přehršel.

Pro instrukci či otázku, tedy nehle-
dejme jen situace, kdy se něco nepo-
dařilo. Pozitivní zpětná vazba vzniká, 
když chválím, co se povedlo. Tím jsou 
děti přitahovány k činnosti a k další-
mu úsilí více, než vytýkáním chyb, 
posilují si tím sebevědomí a lépe tak 
překonávají i neúspěchy.

Zásada 1:X.
Pokuste se na jednu výtku k čin-

nosti hráče dát alespoň 2 pochvaly. 

Někdy jsou v pedagogice žádány do-
konce 3 pochvaly. Hledejte možnost 
pochvaly, protože chyb a nedokona-
lostí dělají děti více. „Super, skoro 
se to povedlo!“ „Perfektně se snažíš, 
takhle se to brzy naučíš!“

I výtka jde říci s úsměvem a s vý-
zvou „Ale rychleji to určitě nedove-
deš, že ne? “

Pozor, u nejmladších dětí nepouží-
vejme moc ironii, často jí nerozumí! 
Vhodné je používat „sendvič sys-
tém“ Pochvala – výtka – pochvala. 
„Járo, krásné střely perfektní nákop, 
supr! Ještě něco zkus udělat se smě-
rem střel. Ty to ale zvládneš trefovat 
ke straně, abys dával góly. S  takovým 
nákopem to půjde. Víš jak na to?“

V závěru vidíme i snahu kouče 
o přitažení pozornosti k otázce, jak 
se zlepšit.

Pokud chcete hráče zastavit v herní 
situaci, tak, aby si ji prohlédli a mohli 
si snáze uvědomit, je třeba mít dohod-
nutý a naučený signál, kdy se hráči 
zastaví tak, jak jsou. Například výkřik 
„Zmrzněte“ nebo písknutí na píšťalku 
pokud ji nepoužíváme k řízení hry. 
I toto zastavování se budou hráči chví-
li učit, stejně jako rozhlídnutí se v za-

stavené situaci a krátkou diskusi s tre-
nérem, co si o ní myslí. V tomto směru 
otevíráme studánky a učíme hráče vní-
mat, rychle přemýšlet a komunikovat. 
„Podívejte se, jak jste a rozmístěte se 
tak, aby se vám dalo nahrát! Jak bys 
Jardo naběhl teď, když to vidíš?“. 
Možná si někdo řekne, že je přece 
lepší všechno dětem hned říci, ať to 
„mají na talíři“, tak proč se otravovat 
s otázkami, koučováním atd. „Řeknu 
co vidím  a hotovo, já jsem se tak fot-
bal naučil taky!“ Každý ale také nejí 
zdravě, i když ví, že by měl.

Závěr:
1. Zamyslete se nad instrukcemi, kte-

ré dětem dáváte. Jsou konkrétní, 
pochopitelné a nechávají dětem 
svobodu rozhodování?

2. Zkuste své pokyny, které hráčům 
dáváte formulovat jako otevřené 
otázky, nebo úkoly k prozkoumání. 
Čím více se v tom budete procvi-
čovat, tím vám to půjde lépe.

3. Pokud nezvládáte během utkání 
své emoce a jste si toho vědomi, 
zkuste své sebeovládání trénovat 
stejně dobře a často jako své svě-
řence.

Začněme další část od shora tedy 
od nejprestižnější soutěže světa, 
od Ligy mistrů. V posledních deseti 
letech stoupá počet vstřelených bra-
nek a to ještě k tomu z bezprostřední 
blízkosti ve středu pokutového území. 
Tento trend jsme sice zachytili pře-
chodem k malým formám fotbalu, 
ačkoliv začátky nebyly lehké a lidé, 
kteří jsou teď spokojeni či to berou 
jako samozřejmost, začínali s velkou 
nedůvěrou. Co s tím ale dále ?

Pohybujeme se nyní v kategorii 
mladších přípravek a vznikají otáz-
ky, jak by měla vypadat hra dětí. 
Chceme v mladších přípravkách (U7-
U9) naučit děti fotbal Barcelonského 
A týmu, plného přihrávek na malém 
prostoru bez obcházení, bez přímo-
čarosti, nebo jen s občasným vyu-
žití těchto jevů? Ano, Barcelona je 
v tom geniální, jenže Barcelonští 
hráči všichni umějí velmi dobře tyto 
základní činnosti, a prošli výchovou, 
kde se všichni v těch prvních letech 
mazlili s míčem bez omezování 
od trenérů křičením typu, „tak už to 
dávej“. Přihrávají si a čekají na zábě-
hy a prostrkávačky za obranu, protože 
všichni umějí vést míč a přejít přes 
hráče. Naproti tomu Robén, Ribery, 
Hazard, Ronaldo, Neymar atd… jsou 

nejpřínosnější v tom, že přejdou přes 
hráče či dva a vytvoří přečíslení. Hrát 
na jeden či dva doteky je ve hře ta 
nejtěžší varianta. Hráč vlastně již 
v momentě, kdy přijímá přihrávku 
musí vědět, kam chce míč předat. 
Tento nárok na orientaci v prosto-
ru a rozhodování je pro děti velmi 
náročný a je podmíněn perfektním 
ovládáním míče. 

Arsen Venger například vidí ob-
rovský význam v tom, jak hráči ve-
dou míč a jsou schopni hrát 1:1. 
Význam toho, co učíme v dětských 
a mládežnických kategoriích. Zda je 
pro nás priorita kombinační hra, nebo 
umění hráčů přejít přes hráče zrychlit, 
poradit si a řešit samostatně situace. 
Kam chceme posunout za deset let 
náš fotbal a naše hráče a jestli budeme 
schopni konkurovat. Výchovou proti 
penězům. Znamená to tedy podstatně 
větší důraz na kvalitu našich trenérů 
a to zejména v dětských kategoriích. 

Někdy se nadaným dětem v tomto 
věku povede ve hře uvolnění narážeč-
kou, ale nevyvozujme z toho, že to 
již umí. Samozřejmě, že to budeme 
rozvíjet v pozičních hrách, ale i to má 
svou posloupnost. Zkráceně se kouk-
něme, jak by to mohlo jít za sebou, 
bez tlaku na počet doteků. 

V U7 hrajeme bagovky1) tak, že 
uprostřed brání trenér s mírnou aktivi-
tou, 3-4 hráči se jej snaží vždy obejít 
a po kličce nahrát spoluhráči. Občas 
se trenér vymění s některým z hráčů. 
Kratší úseky cca 10´.

V U8 již vystupňujeme aktivitu 
bránění, anebo dáme do středu hráče, 
který brání naplno. Stále jde o dob-
ré přijetí míče do volného prostoru, 

náznak kličky nebo kličku bránící-
mu a přihrávku. Pokud hráči přihrají 
„z první“, musíme rozlišovat, zda to 
bylo cílené, nebo jen ukvapené na-
kopnutí pod tlakem bránícího. Proto 
by nemělo bránícímu stačit se míče 
jen dotknout, ale získat ho. Doba hry 
se prodlužuje

V U9 jsou již hráči schopni si pře-
vzít do volna jedním dotekem a dru-

4

1) bagovka je zkrácený název pro poziční průpravnou hru podobnou bagu. V bagu se hráči větši-
nou pohybují ve svém určeném prostoru, ale v bagovkách naopak tento prostor opouštějí ať již 
s míčem, kdy obejdou protihráče, nebo bez míče ve snaze naběhnout do volného prostoru.

Vídíme jeden 
z principů, kdy 
hráče učíme 
posunout 
mimo zákryt 
bránícího 
hráče, nikoliv 
nabíhat 
směrem 
k míči 
do skrumáže.
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hým přihrávat, vcelku cíleně a přesně. 
Přesto je neomezujeme počtem dote-
ků, ale chceme, aby hráli rychle, tak, 
aby přihráli bezpečně před blížícím se 
obráncem, nebo si včas udělali kličku 
do volna. Bránit se dá ve dvou, třeba 
trenér a hráč, v počtu 4:2. Stejně jako 
ve cvičeních, nebo hře neříkáme, že 
má někdo bránit napůl, protože v utká-
ní také chceme, aby hráli naplno! 
Pokud se hraje s jedním bránícím 
4:1, protože trenér je v jiném „bagu“ 
a rodič není k dispozici, můžeme 
přidat pravidlo, že přihrávka nesmí 
jít zpět hráči, který přihrával. Hrát 
naplno však neznamená, že budeme 
děti 2 min. honit a pak vystřídáme. 
Děti hrají hry v delších časových 
úsecích a sami si nastavují tempo.

U10… zkuste sami vymyslet další 
postup,  nebo počkejte na další díly. 

V každé kategorii občas hru za-
stavíme „zmrzněte!“ a ptáme se hrá-
čů, jak danou situaci vylepšit a proč 
nabíhat tam, kam řekli, či proč ne. 
O koučinku jsme si říkali již minule.

 Takto postupně zvyšujeme nároky 
her a děláme to pro útočící složitěj-
ší, tak, aby se hra většinově dařila. 
Jestliže si opakovaně nejsou schopni 
dát 4–5 přihrávek za sebou, je ještě 
nastavená úroveň těžká a je třeba ji 
zjednodušit. Vracíme se tedy k opti-
mální výzvě.

 Pokud máme hráče ve smíšených 
týmech mladší a starší dohromady 
pak k nim musíme přistupovat dle 
aktuální úrovně a na ty pomalejší 
mít zkrátka menší splnitelné nároky. 
Pokud jsme tedy rozepsali postupné 
ztěžování bagovek, pak v takových tý-
mech zkrátka připravíme více typů hry 
podle úrovně hráčů. Je velmi ošidné se 
starat jen o ty aktuálně nejlepší a nej-
nadanější, protože v budoucnu může 
více než nadání rozhodovat učenlivost 
a ochota překonávat překážky. 

Ve fotbale na branky i v těchto 
hrách rozvíjíme spoustu dovedností: 
první dotek s míčem, kličku a přihráv-
ku, nabíhání, orientaci v prostoru a sa-
mozřejmě rozhodování podobně jako 
ve hře. Jestliže rozhodování vezmeme 
jako zásadní herní prvek, inspirujme 
se u Španělů, kteří mají svou školu 
herního rozvoje postavenou na po-
sloupnosti. 

Učme děti 
se rozhodovat 
1. Samostatně – nekřičíme, „Při-

hraj, střílej!“, ale mlčíme, nebo 
stimulujeme ostatní „kdo nabíhá?“

2. rychle – tlačení typu: „Už to dá-
vej!“ vede spíše ke zbrklému řeše-
ní a ubíjí samostatné rozhodnutí

3. správně – jestliže chceme, aby 
se hráč rozhodl sám a rychle, má 
právo chybovat a kouč mu dodává 
důvěru. Případnou chybu může tře-
ba řešit s nehrajícími hráči, které 

navádí k lepšímu řešení otázkami 
typu: „Jak byste to udělali Vy?“

Podívejme se na příklad 
jak postavit celý trénink

Na rozcvičení, o kterém jsme 
mluvili minule, je možné navázat 
buď tréninkem nových a tedy koor-
dinačně náročných dovedností, nebo 
tréninkem rychlosti či rychlosti a ko-
ordinace. 

Pokud máme hráče rozdělené 
do skupin a na jednu skupinu by 
vycházeli náročnější dovednosti až 
na konci, musíme počítat, že tato sku-
pina bude unavenější a tedy i méně 
pozorná a snaživá než ty předchá-
zející. Pokud tedy lze udělat nácvik 
nových dovedností společně, ještě 
před rozdělením, zajistíme všem stej-
né podmínky. Pokud je však trénink 
pro hráče dostatečně zajímavý a jsou 
dostatečně zavodněni, tak nemusíme 
známky únavy pozorovat vůbec.
Časového rozdělení včetně rozcvi-
čení: (minuta = ´)
3´ společné hry a cvičení s míčem 

na rozvoj známých dovedností 
s míčem 

3´ cvičení na rozvoj obratnosti či po-
hyblivosti

3´ honičky s míčem i bez míče 
Celkem 10´ – trenéři se věnují jednot-
livcům v hromadné organizaci
5–10´ Nácvik nové dovednosti s mí-

čem 
5–10´ Soutěž v rychlostních úsecích 

bez míče – může navazovat soutěž 
s míčem

Celkem 10–20´ i zde mohou být indi-
viduálně odlišné nároky, které sledují 
trenéři
10–15´x3 Rozdělení do tří skupin, 

střídání po 10–15´ v každé skupině 
1 trenér (poučený rodič)

1. skupina hra 3:3
2. skupina volné útočné kombinace 

dva na jednoho (brání trenér)
3. turnaj 1:1 v kombinaci s doved-

nostními soutěžemi s míčem
Celkem 30–45´ hráči jsou buď rozdě-
leni výkonnostně k sobě, nebo vyrov-
naných skupin
5´ Uvolnění klidným typem činností 

či úklidem, nebo volný čas pro děti
5´ Protahovací cvičení se zábavnými 

obratnostními – kompenzačními 
prvky 

Celkem trénink 60–90´
Občas se udává, že trénink (or-

ganizovaná činnost) prvních ročníků 
přípravek by měl být cca 60´, ale 
pokud jsou hráči zaujati činností, 
která je baví, mohou i takto malé 
děti vydržet v pohybu i déle než 
dvě hodiny. Na konci by to však již 
měla být opravdu jejich volba a tak 
třeba po 70–80´končí organizovaný 
trénink, kdy si děti vlastně dělají, co 
chtějí, nebo co jim trenéři nabídnou 
(„kdo chce kopat penalty? Kdo chce 

chytat, kdo chce…“). Do těchto čin-
ností můžeme pustit i aktivní rodiče, 
kteří respektují dohody s trenérem 
a nechají děti dělat, co chtějí. Takové 
činnosti, které jsou pro děti zábavou, 
často končí tím, že již musí s rodiči 
domů.

Jiné příklady rozdílných poměrů 
tréninkové náplně pro starší (U8/
U9), kdy se již délky cvičení pro-
dlužují a je jich v tréninku méně.
1. Kombinovat lze například: ¼ tré-

ninku „bagovky“, ¼ hra 4:4, ¼ hra 
1:1 a střelecká soutěž 1:1, ¼ pohy-
bové hry a přetahování. Opět roz-
dělíme tým na tři skupiny, které se 
střídají, nebo jdou stejné činnosti.

2. Někdy využijeme v ½ tréninku 
hru pětic, jindy ji využijeme jen 
v ¼ a v další ¼ hrajeme turnaj 1:1, 
další ¼ pohybové hry a ¼ turnaj 
v judu a další silové rychlostní 
a obratnostní činnosti. 

3. U vhodného (nebo naopak lichého 
počtu hráčů) třeba hrajeme větši-
nu tréninku hru 5:5 včetně hráčů 
v brance a z ní jsou vybíráni hráči 
v různých počtech pro plnění in-
dividuálních úkolů, v činnostech 
ve kterých se chtějí zlepšit, nebo 
které určí trenér (zakončování, 
kličkování, přihrávání, hra 2:2, 
atd.) Mění se tím i počet hráčů 

ve hře na 4:4 či 3:3. Jeden kouč řídí 
hru, druhý cvičení na individuální 
rozvoj.

Trénink mladších přípravek by měl 
obsahovat především
1. Zábavná cvičení a hry na individu-

ální činnost s míčem – každý má 
míč.

2. zábavná silově-rychlostně-ob-
ratnostní cvičení a pohybové hry 
(stimulují všeobecný i fotbalový 
rozvoj zábavnou formou).

3. Fotbalové hry a cvičení jeden proti 
jednomu .

4. Fotbal dvojic až pětic, poziční hry 
(„bagovky“).

S postupujícím věkem se zvyšuje 
význam protažení na konci tréninku 
pro uvolnění (úklidu pomůcek) a jest-
liže to v U8 zařazujeme stále častěji, 
mělo by to v U9 být standardní součás-
tí každého tréninku a navíc s doporu-
čením rodičům i dětem, že se mají ješ-
tě znovu protáhnout v posteli před 
spaním, kdy jsou již svaly po tréninku 
uvolněnější. Tuto formu „domácího 
úkolu“ po každém tréninku musíme 
vysvětlit zejména rodičům, jako velmi 
významnou nejen pro budoucí výkon-
nost, ale hlavně pro zdraví dítěte. Děti, 
které takto vedeny nejsou, mohou mít 
již v průběhu mladší přípravky výrazné 
svalové dysbalance, dané zkrácením 
některých svalů a třeba ochablým bři-
chem. Je zcela nesmyslné protahovat 
staticky před tréninkem. 

Každé dítě doma v posteli může 
udělat alespoň protažení v sedu, kdy 
mu rodič napočítá do 15–20 s. Nejlépe 
dvakrát. Děti také motivuje to, když 
rodič cvičí současně. Hlava dolů jako 
na fotce a ruce tam, kam dítě dosáh-
ne a nepokrčí nohy. Větší důraz na to 
musíme klást u dětí, které viditelně 
mají problémy s pohybovým aparátem 
a zde přichází opět na řadu informo-
vání rodičů a někdy třeba i návštěva 
u fyzioterapeuta či lékaře, kteří již řeší 
nápravu. Opět tedy vyzdvihněme vý-
hodu spolupráce kouče a rodičů.

Graf 1 Přibližné poměry obsahů částí tréninku mladší přípravky

25 %
Cvičení na individuální  

činnost s míčem

25 %
Zábavná silově-

rychlostně-obratnostní 
cvičení a pohybové hry 

50 %
 Fotbalové hry a cvičení 

jeden proti jednomu.  
Fotbal dvojic až pětic, 

poziční hry 
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Mgr. Dušan Pollák, SP MFK Rožňava

Poznatky a skúsenosti 
z tréningového  
procesu mládeže

Komunikácia tréner- hráč-
rodič a opačne je vo vývoji 
potrebná. Ak je pozitívna zo 

všetkých troch strán, potom prináša 
i pozitívne výsledky z hľadiska vý‑
sledkov (hráč–klub).

Najlepším výsledkom práce tré‑
nera a marketingom sú výsledky. Je 

Z hľadiska výkonnosti hráča je veľmi dôležitá podpora zo strany rodičov, 
hlavne v mladom veku vo futbalových začiatkoch ako i podpora zo strany 
trénera. Mentalita a charakterové vlastnosti hráča neraz rozhodujú o jeho 
futbalovej budúcnosti.

Výkonnosť hráča a jeho futbalový rast ovplyvňuje viacero faktorov, ktoré sú rozhodujúce
Klub/Tréning/Tréner Muži Yo - Yo IR1 Muži Yo - Yo IR2

ß obsahové zameranie TP
ß filozofia TP
ß testovanie, hodnotenie výkonnosti
ß regenerácia
ß priateľstvo, trpezlivosť

ß kontrola školského režimu
ß kontrola prospechu, správania
ß spolupráca klub-škola-rodič

ß komunikácia
ß disciplína, vzorné správanie
ß životospráva, zdravá výživa
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ale výsledkom práce trénera konečný 
výsledok v niektorom zo súťažných 
zápasov, alebo výsledok postupné‑
ho výchovno‑vzdelávacieho procesu 
hráčov v klube a ích uplatnenie sa v 
seniorskom futbale? Hlavne na úrovni 
amatérskeho mládežníckeho futbalu, 
ale i menších klubov sme svedkami 
preferovania výsledkov zápasov nad 
rámec výchovy. V mnohých prípadoch 
ide o chyby vedenia klubu z hľadiska 
stratégie do budúcna. Mnoho menších 
klubov (športovo i ekonomicky) nemá 
ani inú možnosť ako venovaťzvýšenú 
pozornosť výchove vlastných hráčov 
no často nemá víziu, predstavu, cieľ. 
Komunikácia tréner‑vedenie klubu, 
tréner‑hráč, tréner‑rodič je z hľadiska 
výchovno‑vzdelávacieho procesu je 
jednou z rozhodujúcich. Každý tré‑
ner pre svoju prácu potrebuje podporu 
a trpezlivosť hlavne zo strany vedenia 
klubu. V minulosti pri klube niekto‑
rej z vekových katregórii pôsobil iba 
jeden tréner.

Dnes hlavne v kluboch so šta‑
tútom UTM je pre dobrý výsledok 
spoločnej práce okrem už spomína‑
nej komunikácie a podpory vedenia 
klubu  tímová práca, správna analýza 
zápasov, rozumieť futbalu a správne 
sa rozhodnúť. Bez plánovania a vzde‑
lávania sa tréner s ambíciou niečo 
dosiahnúť, len ťažko presadí. Vzde‑
lávanie, učenie sa musí byť záujmom 
trénera i vedenia klubu.

V amaterárskom mládežníckom 
futbale, alebo menších kluboch sa 
na tieto hodnoty často zabúda. Dôvo‑
dom je už spomínaná stratégia klu‑
bu, komunikácia. V mládežníckych 
kategóriach sme veľakrát svedkami 
toho, že trénermi sú ľudia z ulice, 
alebo v lepšom prípade rodičia detí 
bez patričných odborných skúsenosti. 
Tento postrech je hlavne z amatérske‑
ho mládežníckeho futbalu.

Tréningový proces
Veľmi dôležité je obsahové za‑

meranie tréningového procesu veko‑
vých kategórii od U‑8 po U‑19. Via‑
cero klubov hlavne UTM má presne 
spracovanú filozofiu a koncept pre 
jednotlivé vekové kategórie. U naj‑
mladších vekových kategórii prípra‑
viek je dôležitý prvý kontakt s trénin‑
govým procesom (systematickým). 
Dochádza k prvým kontaktom hráča 
a rodičov s klubom. Dôležité je pri‑
niesť do tréningového procesu zábavu 
a radosť. Deti v najmladších kategó‑
riach prípraviek resp. ml. žiakov majú 
radi, keď sa na tréningu viac hrá ako 
trénuje.Veľa sa hovorí v odborných 
kruhoch o pomere tréning‑ hra v tré‑
ningovej jednotke.Viacero trénerov 
preferuje pomer 50:50.Taktiež sa 
diskutuje o kondičnej, pohybovej 
príprave hráčov. Väčšina trénerov pre‑
sadzuje rozvoj kondície, pohybových 

schopností cez PH a cvičenia s lop‑
tou. Veľmi dôležité je zapracovanie 
doplnkových športov do prípravy 
futbalistov(basketbal, plávanie, flor‑
bal, tanec). V minulosti boli deti 
po stránke kondície a pohybových 
schopností na tom oveľa lepšie, pre-
tože sa vo voľnom čase viac hrali. 
Dnešný tréneri mládežu musia tento 
hendicap nahrádzať v tréningovom 
procese. V kluboch s licenciou UTM 
veľkú pozornosť individuálnemu tré‑
ningu. Mne osobne sa páči myšlien‑
ka spoločných tréningov niektorých 

vekových kategórii formou stanovíšť 
1x týždenne.

Veľkou motiváciou mladých hrá‑
čov je ak si môžu občas zatrénovať 
s hráčmi „A“ mužstva. Výsledkom 
úsilia v tréningovom procese je na 
konci týždňa majstrovský zápas. Tu by 
som chcel povedať, že sa mi už pred 

tromi rokmi páčila myšlienka Švaj‑
čiarského futbalového zväzu ohľadom 
dvojitej registrácie hráča. Ak hráč ne‑
bol nominovaný na zápas klubu s li‑
cenciou UTM, tak mohol nastúpiť za 
materský klub v nižšej súťaží. Bola to 
motivácia i pre hráčov ako i menšie 
kluby, ktoré to brali za väčšiu dôveri‑
hodnosť spolupracovať s klubmi,ktoré 
prejavili záujem o ích talentovaných 
hráčov pre svoju akadémiu, klub.

Rodina/život
Rodičia, rodina je v začiatkoch 

mladého hráča a počas jeho vývoja 
zárukou po športovej a ekonomic-
kej stránke. V dnešnej ťažkej spo‑
ločenskej situácii je prínosom hlav‑
ne ekonomický podiel na výchove.
Podiel na výchove hráča zo strany 
rodičov je dnes veľký. Často sa ho‑
vorí, že futbal, hrajú deti bohatých 
rodičov a zaberajú tak miesto deťom 
zo sociálne slabších rodín.Opak je 
však veľakrát pravdou, hlavne v ma‑
lých kluboch, kde chýba športové 
i ekonomické zázemie. Veľa mladých 
hráčov hráva vďaka rodičom, ktorích 
podnikateľské aktivity im to dovoľu‑
jú a snažia sa pomôcť v rámci celého 
klubu. Negatívom niektorých rodičov 
je, že vidia svoje deti už od začiatku 
v niektorom zahraničnom klube a čas‑
to nedôverujú trénerom, spoliehajú sa 
na „agentov hráčov“, chýba im komu‑
nikácia a trpezlivosť.

Vo viacerých kluboch majú už 
dnes presné pravidlá, čo rodič môže 
a čo nie. Je to ten lepší príklad ko‑
munikácie a vzájomnej spolupráce. 
Škola a vzdelanie sú pre budúcnosť 
hráča tiež dôležité no rodičia pri roz‑
hodovaní sa futbal – vzdelanie dávajú 
po dôkladnom zvážení prednosť vzde‑
laniu a tak veľa hráčov vo veku 15–18 
rokov končí, resp. futbal hráva iba ako 
koníček bez systematického tréningo‑
vého procesu.

Pre budúcnosť mládežníckeho 
futbalu budú rozhodujúce:
ß športové a ekonomické zázemie klu‑

bov (klub‑samospráva‑štát);
ß spolupráca klubov s partnerskými 

MŠ;
ß spolupráca klubov so ZŠ (ŠT) + 

športová predpríprava (1–4 roč. ZŠ);
ß spolupráca klubov s okolitými klub‑

mi;
ß koncepcia a stratégia klubov;
ß výchovno‑vzdelávací proces;
ß spoločný cieľ;
ß legislatíva.

Moderný tréner dneška Filozofia trénera

ß skúsenosti z praxe (hráč-tréner)
ß komunikácia (hráč-vedenie klubu)
ß spoľahlivosť, otvorenosť
ß štýl práce, hry
ß podpora, rešpekt

Bez plánovania a nestáleho vzdelávania sa, učenia 
je výsledok práce trénera nejasný.
„BYŤ NEPRIPRAVENÝ= PRIPRAVIŤ  
SA NA NEÚSPECH“
Moderný tréner dneška si kladie otázky:
ß  Pripravoval som sa a plánoval prípravu 

tréningov?
ß Komunikoval som efektívne- účinne?
ß Pochopili hráči moje inštrukcie?
ß Trénoval som všetkých hráčov, alebo iba zopár?
ß Pripravil som mužstvo na úspech?

Zameranie tréningového procesu v klube SP MFK Rožňava
Kategória U8 – U11 Kategória U12 – U13 Kategória U14 – U15

ß zábava a radosť
ß neustále precvičovanie základov
ß techniky (vedenie, prihrávka)
ß PH 1-1 2-2

ß začiatky chápania hry
ß základy organizácie hry v obrane a útoku
ß  PH so zameraním na prevzatie lopty pod 

tlakom, zmenu ťažiska hry, 1-2 dotyky

ß rozvoj lepšieho chápania taktiky
ß rozvoj pohybových, kondičných schopností
ß rozvoj mentálnych schopností

Týždenný mikrocyklus
Kategória Počet TJ Dĺžka TJ
U8 / U11 3x týždenne 90 minút
U12 / U13 3x týždenne 75–90 minút
U14 / U15 4x týždenne 75–90 minút
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Tak opět Amsterodam pro svůj 
start do nového roku 2015 si 
European Synthetic Turf or-

ganisation (ESTO) nemohla vybrat 
lepší místo.

Vždyť v roce 2003 se zde uskuteč-
nila, vůbec první dá se říci celosvěto-
vá konference k umělým fotbalovým 
trávníkům nové 3. generace.

Tiskové středisko v AJAX ARÉ-
NĚ doslova praskalo ve švech a autor 
tohoto článku měl tu čest být při tom.

Vzpomínám na slavného kapi-
tána Dany Blinda (Ajaxu i Holand-
ského národního mužstva) tehdy 
již v roli ředitele Akademie Ajaxu, 
když prohlásil, při svém hodnocení 
nové generace umělých trávníků, že 
hráči tehdejší žákovské kategorie ho 
plně akceptují – povrch je sice trochu 
rychlejší – tak alespoň vstřelíme více 
branek. V žákovském mužstvu Ajaxu 
hrál v té době i syn slavného inter-
nacionála, současný vynikající hráč 
základní sestavy Nizozemí na MS 
2014 v Brazílii. Nyní již k vlastnímu 
pracovnímu programu.

Ze sedmi pracovních skupin jsme 
se zúčastnili a to aktivně:

1. Skupiny řešící údržbu fotbalových 
UT3G, kde se sešli výjimeční před-
stavitelé ESTA – ať již 1. prezident 
ESTA Arnold Violet, nebo 3. prezi-
dent ESTA – Enrico Buriani, samo-
zřejmě i Alex Bobeica, hlavní ma-
nager společnosti SMG – vyvíjející 
a vyrábějící velmi úspěšně speciální 
techniku pro instalaci a údržbu UT3G 
a také hlavní expert ESTO při jedná-
ních s Evropskou komisí Alstair Cox.

Byly předneseny zásadní myšlen-
ky pro další období:
a) Údržba – její specifikace musí být 
zavedena jako přímá součást dodava-
telské smlouvy.
b) Firmy, které instalují UT3G by 
měly mít vždy dohled minimum 5 let 
nad tímto hřištěm!
c) Měla by se jednoznačně rozlišit 
údržba starších typů UT3G. A nově 
stanovit způsob údržby nových typů 
trávníků s paměťovým vláknem.
d) Pro tato nová kritéria je třeba dů-
kladná diskuze s výrobci vláken.
e) Vzdělávací semináře by se měli or-
ganizovat nejen pro údržbáře, green 
keepery, ale také pro přímé zástupce 
provozovatelů či majitelů těchto hřišť. 

f) Všichni členové dodají vlastní 
údržbové manuály k posouzení.
g) Užší pracovní skupina připraví 
nový návrh řešení ESTO manuálu.
h) Cíl  elektronická verze musí být 
do konce srpna hotová  dále musí být 
navrženo a realizováno i nové video.

Vše bude představeno na speci-
álním Work shopu v září v Římě 
před konáním kongresu ESTO.

Čeští zástupci upozornili rovněž 
na disharmonii mezi potřebou fotbalu 
a některými parametry kritérií FIFA 
– týká se především shock absorpce 
– vzato na vědomí – pro další jednání 
s FIFA.
2. Ve skupině která se zabývala pro-
blematikou vlastních instalací umě-
lých fotbalových trávníků, jsme pře-
devším aktivně prosazovali stanovení 
jednotných kritérií, pro členy ESTO 
této kategorie včetně počtu úspěšných 
realizací fotbalových hřišt.

Dále byla diskuze vedena i s cílem 
dosáhnout podobné certifikace jako je 
FIFA PRODUCER.

Takto by mohlo ESTO vydávat 
např. certifikát ESTO INSTALLER 
s platností pro celou Evropu což by 

Zprávy z AEFCA
Motivy pro  úspěšný vstup 

AEFCA do nového roku 
2015 naznačuje její prezi-

dent Walter Gagg v novém vydání 
AEFCA NEWSLETTER 2/15.

Především ještě jednou bilancu-
je předešlý rok s důrazem na velké 
změny, ke kterým ve vedení této or-
ganizace došlo, má na mysli zejména 
změnu na nejvyšší prezidentské pozi-
ci, za ní následovala změna na místě 
generálního sekretáře (Philip Muller 
za Karlheinz Raviola), ale především 
se nastartovalo úsilí o zpevnění pozice 
AEFCA v evropském fotbale.

Tomu hodně napomohlo velmi 
úspěšné 35. AEFCA Sympozium v Za-
grebu (Chorvatsko), kterého se zúčast-
nilo přes 220 hostů z celého světa, včet-
ně domácího trenérského komparsu.

Jádro programu Sympozia, ana-
lýza Mistrovství světa v Brazílii 

v interpretaci předního světového 
odborníka G. Houlliera a praktické 
demonstrace v podání špičkových 
chorvatských trenérů byly to, co 
naznačilo další cestu AEFCA v bu-
doucnosti: podílet se na prohlubování 
odbornosti nejen evropských trenérů, 
ruku v ruce s propagací tohoto fotba-
lového řemesla, bez kterého by fotbal 
nebyl fotbalem.

K tomu všemu napomohla i Valná 
hromada AEFCA, uspořádaná na zá-
věr Sympozia a která přijala zásadní 
změny ve svých stanovách, jež budou 
semaforem, který bude usměrňovat 
činnost této instituce v nejbližší bu-
doucnosti.

Tyto skutečnosti uvedené v tomto 
dokumentu budou pro AEFCA plat-
formou pro blížící se jednání  s UEFA 
o pokračování vzájemné spoluprá-
ce, která by mohla být potvrzena 

v Memorandu o spolupráci (Memo-
randum of Understanding). Setkání se 
již velmi rychle blíží a vedení AEFCA 
se na něj velmi soustředěně a pečlivě 
připravuje.

Ve  Zprávách z AEFCA z posled-
ního loňského čísla našeho časopisu 
Fotbal a trénink jsme připomenuli, že 
z rozhodnutí Valné hromady AEFCA 
se uskuteční letošní výroční Sym-
pozium v ruské Soči, v jejím olym-
pijském středisku, na přelomu října 
a listopadu.

Vedení AEFCA dostalo definitiv-
ní potvrzení této skutečnosti od ruské-
ho ministra sportu, včetně potvrzení 
od našeho ruského sponzora Tele-
Sport, které bude tuto významnou 
událost výrazně finančně podporovat.

Do nového roku má AEFCA zá-
měr učinit další krok ke zkvalitnění 
svých informací prostřednictvím své 

webové stránky.
Nové změny na tomto úseku po-

vedou k větší  informační dynamice, 
k prohloubení a rozšíření zejména 
aktuálních informací, zpráv atd.

V tomto směru bude možné se 
s tímto novějším systémem spojit i pro-
střednictvím iPad nebo smartphones.

Zájemci, kteří chtějí pravidelně 
navštěvovat webové stránky a najít 
další informace, mohou použít stálou 
adresu: www.AEFCA.eu.

zdeněk sivek

ESTO Kick – OFF MEETING  29. ledna Amsterodam
mohlo být velmi 
přínosné především 
z hlediska prokazo-
vání i prosazování 
nejvyšší kvality konečného produktu 
tj. fotbalového hřiště s UT3G.

Dovolte ještě krátké ohlédnutí 
za uplynulou sezónou zimních příprav 
a turnajů na UT3G a návazně i určité 
diskuze, která vyústila ve zveřejnění 
stanoviska Asociace zhotovitelů hřišť 
s UT3G v ČR, která je rovněž členem 
ESTO.

Jednalo se o seriozní vyjádření 
podpořené argumenty k některým, 
dá se říci extrémním názorům, které 
zazněly v přímém přenosu sportovní-
ho kanálu ČT 4 SPORT v souvislosti 
s přenosy z utkání Sparty v Evropské 
lize konaných na UT3G. Jsme velmi 
rádi, že jsme v rámci korektních vza-
hů s UČFT měli možnost prezentovat 
náš názor také na webových stránkách 
unie www.top-fotbal.cz a chceme 
zdůraznit, že jsme připraveni k další 
otevřené diskuzi na toto téma a rádi 
se jí zúčastníme.

jiří křenek
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