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snímek nA TITULní sTRAnĚ
Pavel Vrba byl již pošesté v tradiční anketě Fotbalový trenér roku vyhlášen vítězem. Slavnostní 
předání cen za rok 2015 se uskutečnilo v pražském Obecním domě dne 21. března 2016 za účasti 
mnoha velmi významných osobností v čele s prezidentem republiky Milošem Zemanem.
 Foto: Jan Tauber

sledujeme zajímavý průběh jarní části první fotba-
lové ligy, ocenili jsme i historický vítězný postup 
pražské Sparty do čtvrtfinále Evropské ligy.

Naše národní mužstvo pod vedením trenéra Pav-
la Vrby absolvovalo první dvě mezistátní přípravná 
utkání na Euro 2016 ve Francii, kde na něj čeká 
velmi těžká skupina. V současném mezinárodním 
fotbale jsou ale všechny skupiny těžké, takže věří-
me, že se máme opravdu na co těšit z odborného 
i fanouškovského hlediska.

Pro úspěch našeho národního mužstva na Euro 
2016 bude důležitá pozitivní synergie celé řady fak-
torů, které ovlivňují kvalitu, sílu, pružnost a soudrž-
nost národního mužstva. Mezi faktory, které mají 
vliv na složení a fungování národního mužstva, jistě 
patří úroveň a kvalita naší nejvyšší fotbalové sou-
těže - Synot ligy, kde hrají mnozí hráči současné 
české fotbalové reprezentace. No, a u našich repre-
zentantů, kteří hrají v zahraničí, bude zase důležitý 
nejen jejich zdravotní stav, ale také to, jak budou 
v průběhu jarní části klubových soutěží v soutěžních 
utkáních využíváni, aby nebyli z různých důvodů 
nadměrně herně nebo jen málo vytíženi…

V kontextu naší účasti na Euro 2016 opravdu 
nutno opakovaně zvýrazňovat význam celkové kva-
lity naší první fotbalové ligy, respektive fungování 
prvoligových klubů, protože jenom potřebná úroveň 
ligy, a v širším smyslu také potřebná úroveň kom-
plexního fungování prvoligových klubů, může pro-
dukovat potřebnou konkurenceschopnou vysokou 
úroveň hráčů, trenérů a dalších specialistů, kteří se 
podílejí na přípravě a herní praxi našich fotbalových 
reprezentantů.

Všichni sledujeme probíhající diskuze a jednání 
o pojetí samostatnosti profesionálních fotbalových 
soutěží jak z hlediska vztahů, kompetencí a financí 
v rámci či ve vztahu k FAČR a STES, tak z hlediska 
samotné efektivnosti a perspektivnosti fungování 
LFA a budoucí samostatné ligy nejen ze sportovního, 
ale i marketingového a finančního hlediska. V řadě 
otázek se již podařilo dosáhnout progresu k dosažení 
potřebné závazné smlouvy ke spuštění projektu, kte-
rý se osvědčil ve většině evropských zemí. 

Je zřejmé, že funkcionalita, efektivnost a trans-
parentnost budoucí samostatné ligy bude záviset 
především na tom, zda se pro dohodnuté pojetí 
samostatnosti podaří nejen „zakořenit“ konkuren-
ceschopný model. Tedy potřebný systém a proces 
řízení nově samostatné profesionální soutěže. Fun-
dovaný, akční, výkonný a produktivní manažerský 
tým bude muset fungovat opravdu nestranně a pro-
fesionálně. Tedy i s fair-play přístupy a etickými 
principy, což v tuzemském propleteném spektru 
mocensko-politických a různých dalších zájmových 
skupin nebude vůbec jednoduché.

Z hlediska trenérsko-manažerské profese, tedy 
i z hlediska naší trenérské Unie, bude také důležité, 
aby se co nejdříve rozběhl systém moderních kraj-
ských a klubových akademií, které se bez špičkové 
práce špičkových trenérů a dalších specialistů nemo-

hou obejít. Samozřejmě, 
velkou roli budou hrát 
disponibilní finanční 
prostředky pro investice 
a provoz akademií, sys-
tém jejich efektivního 
využívání a kontrolování.

UČFT chce být opravdu důstojným a vyhledá-
vaným odborným partnerem nejen profesně pro 
samotné trenéry, kouče a manažery, ale i odborně 
jak pro FAČR a STES, tak pro LFA, ligové kluby 
a další profesní organizace, školy a zahraniční part-
nery. Samozřejmě i pro všechny veřejné či privátní 
sdělovací prostředky, které se sportu obecně, a fot-
balu specificky, soustavně věnují.

Je potěšitelné, že UČFT se po transformaci 
na samostatný právní subjekt - spolek, který je čle-
nem FAČR i evropské trenérské organizace AE-
FCA, postupně dále a více modernizuje, což oce-
ňuje i vedení FAČR, např. také formou finančního 
příspěvku na činnost UČFT v daném roce.

O vzestupu práce naší Unie svědčí také nejen 
nový a modernější web Unie (www.ucft.eu), ale 
i nové přístupy k činnosti ve všech oblastech půso-
bení UČFT v tuzemsku i vůči zahraničí. Markantní 
je úsilí a sledování světových trendů a o prosazo-
vání inovací ve vzdělávací oblasti, a to také v seg-
mentech, které se netýkají jen samotného licenční-
ho vzdělávání fotbalových trenérů FAČR a UEFA. 
Zásadní je uvědomění trenérů o tom, že součástí 
jejich komplexního profesního a kariérního roz-
voje je vlastní dobrovolné celoživotní vzdělávání, 
a to i přímo v jednotlivých regionech, kam vysoce 
kvalifikované lektorské týmy UČFT pro jednotlivé 
vzdělávací projekty za trenéry vyjíždějí. 

Za to vše patří zvláštní dík prezidentu UČFT 
Verneru Ličkovi a manažeru UČFT Romanu Michá-
likovi, kteří iniciativně aktivizují celé vedení UČFT 
na úrovni Řídícího výboru a Prezidia, jakož i při 
spolupráci s vedením a odbornými útvary FAČR, ja-
kož i s mnoha regionálními či zahraničními partnery.

Podobně redakční rada našeho časopisu „Fotbal 
a trénink“ chce i v letošním roce aktivně a fundova-
ně pokračovat v osvědčené struktuře elektronické 
verze časopisu, který požívá značnou prestiž také 
na Slovensku a je sledován i v širším mezinárodním 
měřítku. Jak se stalo tradicí posledních let, i letos 
chceme také znovu připravit rovněž tištěnou verzi 
časopisu „Fotbal a trénink Speciál.“ 

Navíc nově, strukturovaně a systematicky chce 
naše UČFT prohloubit spolupráci s deníkem Sport, 
aby se zásadní odborné poznatky a zkušenosti našich 
koučů, trenérů a manažerů ještě více a průběžně do-
stávaly k široké fotbalové veřejnosti (z hlediska jak 
Synot ligy, tak naší účasti na Euro 2016 ve Francii). 
O této spolupráci UČFT s deníkem Sport a FAČR 
budeme informovat po dalším upřesnění harmono-
gramu a formách vzájemné spolupráce.

Ladislav Valášek
viceprezident UČFT
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Rozhovor s Ladislavem Borbélym

Jaké plány máte se slovenskou unií fotba-
lových trenérů?

„Za prvé chceme rozšířit členskou základ-
nu. Aby naše unie byla větším reprezentativním 
vzorkem trenérů profesionálního i výkonnostního 
fotbalu.  Za druhé  jsme  už  provedli  pár  organi-
začních změn. Do prezidia  jsme vytáhli  zkuše-
né a  charizmatické  trenéry Dušana Radolského 
a Karola Peczeho. Vytvořili  jsme také speciální 
sekce. Jedna je metodicko-publikační, která má 
mimo jiné na starost vybudování elektronického 
časopisu. Ten by pak přešel i do tištěné podoby. 
Další sekce je technická, kterou vede právě Dušan 
Radolský, a pak jsme také založili právní sekci. 
Víme, že všechno nejde změnit najednou, bude to 
běh na dlouhou trať.“

Co vaše spolupráce s národní fotbalovou 
asociací? 

„Nejsme podporovaní finančně Slovenským fot-
balovým svazem, ale prezident Ján Kováčík nám 
slíbil veškerou podporu všech aktivit, které bude-
me vyvíjet. Chceme konstruktivní pozitivní vztahy 
s fotbalovým svazem.“

Kde vidíte hlavní parketu vaší činnosti? 
„V technické sekci. V ní se budou řešit veškeré 

trenérské otázky.“

Půjde tedy o vzdělávání trenérů?
„Nechceme vstupovat do elementárního vzdě-

lávání trenérů, to má nadále na starost Slovenský 
fotbalový svaz. My jsme si vzali za nosný pilíř 
činnosti rozšíření poznatkového portfolia trenérů. 
Chceme se tedy zaměřit na nadstavbu. Na trošku 
vyšší level vzdělání. Mohli bychom to pracovně 

nazvat další vzdělávání. Měli jsme už o tom jednání 
s Ivanem Kozákem, prezidentem Unie ligových 
klubů. Dohodli jsme, že se sejdeme ve trojici, ještě 
se zástupcem fotbalového svazu, a pokusíme se 
vytvořit smysluplný model vzdělanostního růstu.“

Takže se vynasnažíte rozšiřovat obzory.
„Přesně tak. Trenéři, máte už UEFA Licenci, ale 

chcete se dozvědět něco navíc? Tak jsme tu pro vás! 
Ivan Kozák nám říkal, že majitelé ligových klubů 
přesně po tomhle prahnou. Takže bychom s Unií 
ligových klubů rádi pořádali speciální semináře za-
měřené na nové moderní trendy ve fotbale.  Máme 
na to odborný potenciál. Dušan Radolský má kolem 
sebe spoustu renomovaných trenérů, jakými jsou 
třeba Karol Pecze. To je trenér-diplomat, který má 
jasné představy o práci a bude koordinovat vše mezi 
unií a Slovenským fotbalovým svazem. Je to iko-
nický trenér, který působil 30 let v první lize, z toho 
dvanáct roků v zahraničí včetně pěti let v Turecku.“

Cítíte na Slovensku trenérský hlad po no-
vých informacích?

„Odpověď  na  tuhle  otázku  má  víc  rozměrů. 
Na jednu stranu jako by někdy slovenští  trenéři 
absolvovali některé doškolovací akce z povinnosti. 
Ale na druhé straně zase od mnohých cítím, že by 
chtěli nové poznatky. Limitem však pro ně je, že 
řada z nich neovládá cizí jazyky. V němčině nebo 
v angličtině nejsou silní.“

To je v dnešní době problém.
„Pokud má dnes trenér, který se zajímá o nové 

poznatky,  internet,  tak prakticky nemusí vylézt 
a k novým informacím se dostane. Stačí jen umět 
jazyk a mít elementární základy ovládání moderních 

komunikačních technologií. Před dvaceti  lety se 
nám trenérům o něčem takovém ani nezdálo. Teď 
je všechno dostupné ve virtuálním světě. Jen je to 
třeba najít. Nikdo to však za trenéry nezdvihne. 
Musí to udělat sami.“

V Česku nastupuje progresivní mladá tre-
nérská generace reprezentovaná třeba Jindři-
chem Trpišovským, úspěšným koučem Liberce. 
Zažíváte něco podobného na Slovensku?

„Na Slovensku je více mladých ambiciózních 
trenérů. A nejen ambiciózních, ale i těch, kteří se 
reálně dostanou k novým poznatkům a aplikují je 
v praxi. Namátkou bych řekl dvě jména: Martin 
Ševela z Trenčína a Adrián Gula ze Žiliny. Oba 
jsem osobně dobře poznal a oba jsou v mých očích 
reprezentanti trendu, který by měla mladá trenérská 
generace sledovat.“

Mohl byste ten trend konkretizovat?
„Jsou to trenéři, kteří mají charisma. Nehrané, 

ale přirozené charisma. Jsou vnitřně vyspělí na to, 
aby zvládli řídit kabinu. Aby uměli prosadit u hráčů 
věci, na kterých lpí, a aby jim to vložili do hlav. 
I to je kumšt.“

Ne každý to umí.
„Někdo může být sebevzdělanější, ale když ne-

umí poznatky předat hráči tak, aby to hráč uměl 
strávit, nejsou mu perfektní poznatky nic platné. 
Ale to bychom se dostali k přístupům koučinku 
a vedení hráčů.“

To není na škodu.
„Jeden pól těchto přístupů je čistý empirismus. 

Tedy využívání vlastních zkušenosti bez toho, aniž 

Nedávno byl zvolen staronovým prezidentem 
Unie fotbalových trenérů Slovenska. Je členem 
výkonného výboru Aliance evropských fotbalových 
trenérů. Na Slovensku vystupuje jako renomovaný 
televizní expert. Píše odborné publikace. A jako 
hráč zažil československou federální ligu, na skok 
i v pražské Spartě. Šedesátiletý Ladislav Borbély 
je zkrátka renesanční člověk, kterého nelze 
přehlédnout.

Dobrý trenér 
má svůj rukopis
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bychom do nich importovali nové vědecké poznat-
ky z fotbalového tréninku. To je špatně. Na druhé 
straně ani nejde mít trénování postavené jen na nej-
modernějších poznatcích bez praktických výstupů 
a praktické aplikace. To je také špatně. Jen apliko-
vatelný poznatek má totiž smysl.“

Proto neplatí, že bývalý skvělý fotbalista 
musí být automaticky i výborný trenér.

„Přerod hráče na trenéra je velmi složitý pro-
cess. Tvrzení, že ne všichni kvalitní bývalí hráči 
budou i kvalitními trenéry, je stoprocentně pravdivé. 
Trenér, který přichází k týmu s fantastickou hráč-
skou praxí, ale bez ochoty přijmout nakumulované 
poznatky fotbalové vědy, se v dnešním sofistikova-
ném fotbalovém světě jen stěží prosadí. Taktéž je 
stoprocentní, že mnoho mladých trenérů, kteří ne-
mají za sebou závratnou hráčskou kariéru, má šanci 
být kvalitními trenéry. Je absolutní rozdíl mezi prací 
profesionálního hráče a prací fotbalového trenéra. 
To jsou dvě odlišné profese, které mohou za učitých 
okolností vůči sobě působit kontraproduktivně.“

Kdy například?
„Když si bývalý hráč po přerodu v trenéra řekne: 

Já mám odehraných 300 ligových zápasů, 50 re-
prezentačních a vím o fotbale všechno, co je tře-
ba. Ale zapomíná, že vývoj ve fotbale jde neustále 
mílovými kroky vpřed. Nemusíme si vykládat, jak 
rapidně se fotbal změnil za posledních deset let. 
Takže z toho, co vrcholový hráč trénoval tehdy, už 
téměř nic neplatí. Hlavně v taktice z toho neplatí již 

nic.  Shrnu to: profesionální hráči mají předpoklady 
stát se dobrými trenéry, ale jen v tom případě, když 
v sobě nezablokují jeden důležitý kanál – přijímání 
nových poznatků trenérské profese.“

Vy jste vystudoval trenérskou profesionální 
licenci v Česku. Je to tak?

„Ano. Pak jsem byl v Česku i součástí  lekto-
ského týmu, který vzdělával studenty profilicen-
ce v Olomouci. Rád na to vzpomínám, protože se 
na obou stranách sešla opravdu skvělá mužstva. 
Lektorský celek pracoval ve složení Petr Uličný, 
Karel Večeřa, Ivan Kopecký, Jaroslav Hřebík a já. 
Měli jsme teorii výborně propojenou s praxí. Absol-
voval jsem na Hané takhle dva dvouleté kurzy a ten 
model vzdělávání považuji dodnes za excelentní. 
Včetně požadavku na výuku cizího jazyka. Studenti 
z řad trenérů tam měli výstupy v angličtině nebo 
v němčině, s čímž se někteří někdejší prvoligoví 
hráči trápili, ale zpětně to určitě ocenili. Když něco 
totiž dostanete zadarmo, neumíte to ocenit, protože 
neznáte hodnotu. Kdežto když musíte překonávat 
překážky, vážíte si toho. Však taky z těch ročníků 
vzešla šikovná garnitura nových trenérů: Petr Kou-
ba, Radek Látal, Martin Hašek, Zdeno Frťala, Sváťa 
Habanec, Zdeněk Svoboda. Ten mě velmi zaujal 
svými výstupy a seminárními pracemi. Martin Ha-
šek zase seděl v první lavici a vždycky měl nějaké 
postřehy, připomínky, což bylo také super! Loni 
na podzim jsem Olomouc navštívil opět. Byl jsem 
tam na doživotním prodloužení trenérské profili-
cence.  Skvělá akce! Výborné přednášky měli Andy 

Roxburgh i Karel Brückner, který je pro mě velmi 
inspirativní osobností.“

V čem zejména?
„Je to fotbalový intelektuál. Moc rád ho poslou-

chám, měli jsme rozhovor před přednáškou i po ní. 
Rád jsem se díval na mužstva, která trénoval. Inspi-
ruje mě hloubkou pohledu a takovým praktickým 
intelektualismem.“

Jak tomu rozumět?
„Všímá si detailů a umí všechno krásně formu-

lovat. Má úžasnou verbální eleganci. Zaujal mě 
už v roce 2004, když jsem jako televizní expert 
komentoval zápas Česko-Nizozemsko na EURO 
v Portugalsku.“

Památný zápas! Češi tenkrát otočili utkání 
z 0:2 na 3:2.

„Tehdy  jsem  pochopil,  že  Karel  Brückner 
je  trenér  mezinárodního  formátu.  Že  přerostl 
 česko-slovenské hranice. Mimochodem, já jsem 
proti němu nastupoval, když trénoval Žilinu a já 
jsem byl trenérem Hurbanova. Ale zpátky k tomu 
zápasu. Prohrávali jste dva nula. Jak na tenhle nepří-
znivý vývoj Brückner takticky reagoval? Stáhl Zde-
na Grygeru a z Karla Poborského udělal pravého 
obránce! Geniální tah. Naopak nizozemský trenér 
Dick Advocaat provedl taktickou absurdnost, když 
stáhnul ze hřiště Robbena, do té doby nejlepšího 
hráče Nizozemců. V 58. minutě se to stalo, dodnes 
si na to přesně vzpomínám.“

Laco Borbély s Doc. Jozefem 
Venglošem při oslavě jeho významného 
životního jubilea osmdesáti let 
v Bratislavě (únor 2016)
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Byl to pro vás asi šok.
„V televizním přenosu jsem byl minutu ticho 

a pak jsem prohlásil: Stále nevycházím z údivu. 
Nechápu, co tímhle tahem chtěl Dick Advocaat 
říci. Vždyť tím otevřel prostor k české ofenzivě. 
Poborský totiž musel do té doby hlídat Robbena, 
který byl na jeho straně nebezpečný, aktivní. Ale 
tím, že ho trenér stáhl, o tohle Nizozemci přišli. 
Zato nový bek Poborský byl strůjcem klíčové akce, 
ze které Šmicer do prázdné brány zařídil Česku 
výhru 3:2. Nádherný moment! Poborský vysvlékl 
celou nizozemskou obranu do naha a ukázal, jak 
velký byl fotbalista. Češi  tedy vyhráli důležitý 
mezinárodní zápas zásluhou Brücknerova skvělé-
ho koučinku. V případě Advocaata a Nizozemců 
platil opak.“

Jaké trenéry máte nejradši?
„Ty s rukopisem. Nejvyšší vysvědčení pro tre-

néra je totiž podle mě rukopis. V okamžiku, kdy má 
mužstvo jasnou tvář, kterou mu dal trenér, tak jde 
o dobrého trenéra. Všechno ostatní je jen balast.“

I výsledky?
„Když  má  trenér  svůj  rukopis  a  nedosáhne 

na výsledek, může to být dané nepříznivými okol-
nostmi. Třeba limitovanou kvalitou hráčského ma-
teriálu. Trenér nemůže proměnit šance za hráče, 
on tomu může jen napomoci. Ale horší by bylo, 
kdyby tam nebyl rukopis. Všichni velcí trenéři mají 
vlastní rukopis. Karel Brückner je toho zářným pří-
kladem.“

Jak vás tak poslouchám, k Česku a Če-
chům máte blízko.

„Já vždycky přiznávám na rovinu, že jsem Če-
cho-Slovák. Proto se budu snažit, aby naše unie tre-
nérů nadále úzce spolupracovala s UČFT. Rádi by-
chom v blízké budoucnosti udělali pár společných 
akcí na česko-slovenském rozhraní. Napadá mě 
Olomouc, Trenčín, Bratislava, Brno. Aby Slováci 
nemuseli cestovat do Plzně a Plzeňáci nemuseli pro 
změnu do Košic. Myslím si, že by to mohlo být pro-
spěšné pro obě strany. Kromě historie společného 
státu máme dodnes ještě jeden důležitý most: jsme 
jazykově bezbariéroví, což je obrovská věc! Když 
vezmu naše trenéry na seminář do Rakouska, mu-
sím jim zajistit tlumočníka. Ale když jsme s Čechy, 
tohle padá. Tohle všechno dává velké předpoklady 
k tomu, abychom byli blízko sebe i v budoucnosti.“

Znovuzavedení československé ligy by vás 
tedy asi potěšilo.

„Iniciovali jsme to, ale uskutečnění je těžké. Je 
tam strašně moc složitostí. Kdo by hrál Ligu mistrů, 
kdyby šlo o soutěž dvou zemí? A podobně.”

Prohloubení odborné spolupráce však ne-
stojí nic v cestě.

„Prezident Verner  Lička  rozběhl  u  vás  řadu 
významných doškolovacích akcí. To upřímně ob-
divuju a doufám, že uděláme společné projekty.  
V květnu chceme uspořádat v Trenčíně mezinárodní 
seminář o presinku. Jedním z přednášejících by měl 
být i Jaroslav Hřebík, kterého řadím k největším 

expertům na tuhle problematiku. Druhým lekto-
rem má být srbský trenér mistrů světa do dvaceti 
let Veljko Paunovič, s kterým jsem se seznámil 
na semináři v Soči. Chceme presink demonstrovat 
na týmu slovenského mistra z Trenčína. Se spor-
tovním ředitelem klubu už jsem se na tom dohodl.“

Vy sám jste také velkým odborníkem 
na presink. Nedávno jste o něm vydal dokon-
ce vydal trilogiii. Kdy se tenhle nápad zrodil?

„Od roku 2002 analyzuji zápasy na nejvyšší 
úrovni – počínaje mistrovstvím světa, přes mis-
trovství Evropy a konče Ligou mistrů, Evropskou 
ligou. Ještě dříve, v osmadevadesátém, jsem byl 
vyprovokovaný trenérskou unií, abychom s týmem 
vytvořili odbornou publikaci Defenzivní moderna. 
Už v ní jsem měl jednu obšírnou kapitolu o presin-
ku, ve které jsem se poprvé začal zabývat časopro-
storovým tlakem. To byl můj první kontakt.“

A pak už se vás tohle téma drželo.
„Ano. Zaměřil  jsem se na tenhle způsob brá-

nění, který se stal přirozenou evolucí v posledních 
letech dominantním prostředkem defenzivní tak-
tiky. Od roku 1998 do roku 2010 se nahromadilo 
ohromné množství informací o presinku. Pak jsme 
jednou v Olomouci seděli na pivu s Jardou Hře-
bíkem a já jsem ho přesvědčil, aby šel do tohoto 
projektu se mnou.“

Výsledkem je unikátní třídílná knížka. Proč 
mapujete i historii presinku?

6

rozhovor s prezidentem ufts

1/2016

Strojové zařízení na generální renovaci 
fotbalových hřišť s UT3G

Ředitel fi rmy Milan Vopička na umělém 
trávníku III. generace ASC Dukla Juliska

UMĚLÉ TRÁVNÍKY III. GENERACE

s certifi kací FIFA* a FIFA**

ZAJIŠŤUJEME

PŘEHLED REALIZACÍ

EXKLUZIVNÍ ZÁSTUPCE BELGICKÉ FIRMY LANO

Sokolovská 40, 186 00 Praha 8
Tel.: 222 317 885  Mobil: 602 122 020
E-mail: vopicka@sport-technik.cz

 SK Motorlet Praha  FK Jičín  Desná v Jizerských horách  SK České Budějovice 
 FK Siad Most  Žihle  FK Roudnice nad Labem  Pardubice – Ohrazenice  Nové Strašecí 
 Pelhřimov  Kostelec na Černými lesy  FK Louny  Sparta Kutná Hora  Nový Bydžov 
 Satalice  FK Kolín  SK Benešov  TJ Kyje  SK Senco Doubravka  ASC Dukla Juliska 
 MÚ Borovany  TJ ABC Braník  TJ Hluboká nad Vltavou  SK SIAD Bílina

 zhotovení projektů
 podkladní konstrukce
 odvodnění
  pokládku umělého 

trávníku
 sportovní vybavení
 údržbu

www.spor t - techn ik .cz

reklama_sporttechnik_pulka.indd   1 5.12.2010   23:59:23
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná



„Prože jsem si řekl: Skočíš do presinku, ale ně-
kteří lidí nebudou vědět, kde, kdy a jak vznikl. Tak 
jsem to začal studovat.“

Zaujal mě váš objev, že presink hrálo už 
v padesátých letech minulého století legen-
dární mužstvo maďarské reprezentace v čele 
s Ferencem Puskásem. Jak se vám to povedlo? 

„Byl jsem na jednom evropské semináři v Por-
tugalsku, kde jsem narazil na maďarské kolegy. Ti 
mi dali DVD se záznamem utkání maďarské repre-
zentace ve Wembley z roku 1953. Anglie-Maďar-
sko 3:6, poprvé v historie tehdy Angličané prohráli 
ve Wembley. Pustím si to poprvé a žasnu: Ježišmar-
já, vždyť oni hrají presink. Dívám se podruhé, ale 
nespletl  jsem se. Zjistil  jsem, že Maďaři navázali 
na Herberta Chapmana, který vymyslel WM sys-
tém. Oni ho upravili tak, že stáhli křídelní útočníky, 
vysunuli spojky a vytvořili čtyřčlennou, respekti-
ve pětičlennou formaci, v níž začali vytvářet tlak 
na soupeře. Ano, Maďaři hráli jako první na světě 
presink! I když tehdy to možná ani neveděli. Ale 
kdo si ten zápas pustí, jasně to uvidí. Když jsem ten 
zápas ukázal Jardovi Hřebíkovi, říkal: Vždyť ti hrají 
lepší presink než spousta dnešních týmů! A když 
tohle řekne takový odborník, jakým je Jarda, je to 
pro mě potvrzení, že jsem se nemýlil.“

Co dalšího byste vypíchl?
„Exkluzivní kapitola je o kyvadlách a pumpě, 

jejímž ideovým otcem je Jarda Hřebík. Je to nová 
vize presinku.“

Kdo podle vás aktuálně hraje nejprogre-
sivnější presink?

„Já osobně nemám rád  Guardiolův barcelonský 
Dream Team II, ale musím říci, že Guardiolův his-
torický příspěvek do dějin taktiky je jednoznačný. 
Ne kvůli tiky-tace, nudnému způsobu přihrávání, 
ale kvůli okamžitému ultraofenzivnímu presinku, 

který naučil Barcelonu právě Guardiola. Toto je 
jeho fantastický přínos do historie taktiky, který 
už nemůže být smazán. Druhý představitel novo-
dobého presinku je Jürgen Klopp. Jeho hra, to je 
fotbalový heavy metal.“

Jak se liší od Guardiolova pojetí?
„Presink u Kloppa je běžecky náročný. Kloppo-

vy týmy naběhají ve většině zápasů o sedm kilome-
trů víc než soupeř. Takže každý hráč toho odběhá 
téměř o jeden kilometr víc než protivník.“

Ještě někoho byste jmenoval?
„Třetím  reprezentantem  je  Diego  Simeone 

z Atlétika Madrid a jeho nekomprosminí presink 
v rozestavení 4-4-2. A nesmím zapomenout ani 
na Marcela Bielsu, trenéra, který dal silný impulz 
novému globalizovanému presinku. Ještě bych rád 
zdůraznil, že naučit presink je neskutečně těžká 
práce, neboť jde o synchronizaci všech hráčů týmu 
na hřišti. A choreografie pohybu musí být zároveň 
smysluplná a efektivní.“

Jak vám sedí současná Barcelona?
„Dnešní Barcelona směřuje k mému ideálu. Ta 

vertikalizace ofenzivy musí být. Nebaví mě hra 
do šířky. Já jsem náročný divák. Umíte si předsta-
vit, že by hrál Luis Enrique tiky-taku? Nemůže. 
Suárez, Neymar či Messi by ho sežrali. Nebudou 
přece pendlovat na útočné linii a čekat, až jim zá-
ložník přihraje. To primární směřování musí být 
na ně a oni to pak řeší svými geniálními věcmi, 
protože to jsou geniální fotbalisti. Tím pádem se 
zvýšila atraktivita hry. Přitom jsou ale ochotní brá-
nit! Suárez brání super. Neymar umí bránit. Messi 
to nikdy neuměl a nebude umět, ale překrývá to 
nadpozemskou genialitou. Navíc tam mají Busquet-
se, Rakitiče, kteří se skvěle chovají po ztrátě míče. 
Takže současná Barcelona je našlápnutá na Dream 
Team III.“

Ještě se na závěr lehce dotkněme vaší pro-
fese televizního experta. Jak vás tahle práce 
obohacuje?

„Jednoznačně mě moc obohacuje! Zaprvé: Nutí 
mě zamýšlet se nad věcmi, nad kterými bych se 
možná předtím ani nepřinutil zamyslet. Zadruhé: Je 
to náročné, protože musíte okamžitě během zápasu 
najít něco, co druzí vidí, až když se budou dívat 
na stejný zápas potřetí. Musíte být maximálně kon-
centrovaný, což je obrovská dřina, byť se to nezdá.“

Diváky bavíte i originálním slovníkem.
„Mám rád sofistikovaný projev a naopak nemám 

rád verbální suterén. Takže je logické, že ne všichni 
napoprvé rozumějí, co říkám. Ale já to pokládám 
za výzvu pro ty, kteří mi nerozumějí. Aby se dotáhli 
ke mně na první poschodí a nezůstali v tom suterénu. 
Snažím se vše korigovat tak, aby to bylo přijatelné. 
Ale je pravda, že můj projev má u publika ohlas. 
Teď dávají na Nové scéně bratislavského Národního 
divadla muzikál Atlantida. Vystupuje v něm jedna 
paní, které říkají, že dáma přece nemůže rozumět 
fotbalu. A ona spustí dvanáct vět, které jsem říkal 
já v jednom ze studií Ligy mistrů. Když krátký mo-
nolog skončí, ptají se jí: A ty jsi kdo? Ona: Já jsem 
Laco Borbély. Musím se jít na ten muzikál podívat, 
abych se podíval, jak vypadám (usmívá se).“

Jak se těšíte na letní EURO, kde se před-
staví Češi i Slováci?

„Při losu závěrečného turnaje jsem byl v televiz-
ním studiu s Jánem Kozákem, Jožkou Barmošem 
a říkal jsem, že jsem měl vysněnou skupinu: Česko, 
Slovensko, Maďarsko a Rakousko. To by byla super 
skupina! Všechno derby zápasy. Tedy pro střední 
Evropu. Samozřejmě to nebylo technicky možné, 
protože některé týmy byly ve stejném koši. I  tak 
se na EURO moc těším a věřím, že jak Češi,  tak 
Slováci se ve Francii neztratí.“

pavel hartman
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Rozhovor s Jindřichem Trpišovským

Od čeho začínáte budovat tým? Co je 
základním kamenem? 

„Nejdříve musím přečíst mužstvo. 
Ten v uvozovkách materiál, který mám k dispozici. 
V Liberci musela být obměna kádru co možná nej-
širší, protože sezona před mým příchodem nebyla 
vůbec dobrá. A měli jsme před sebou vysoké cíle. 
Prvním byl postup do základní skupiny Evropské 
ligy, druhým a dlouhodobějším cílem bylo trošku 
přebudovat libereckou hru. Ušít ji do modernějšího 
střihu. Jak říká s oblibou náš majitel pan Karl: je 
to maraton se sprintovým začátkem. Důležité bylo, 
že jsem od majitele dostal volnou ruku při výběru 
posil. Šel jsem do klubu s nějakou představou, věděl 
jsem, jaké hráčské typy k tomu potřebuju, a zároveň 
jsem musel využít hráče, kteří už v Liberci byli.“

Na sever Čech jste přivedl několik hráčů, 
které  pod  vaším  vedením hráli  na  Žižkově 
jen druhou ligu. Nebál jste se, jestli ten skok 
zvládnou?

„Zvolili jsme nízkonákladovou cestu a mys-
lím, že se vyplatila. Měl jsem hroznou výhodu, že 
jsem vybrané hráče už dříve trénoval. Není totiž 
jednoduché se trefit do hráče z druhé ligy, kterého 
nemáte osahaného. Pak je těžké tvrdit, že zvládne 
evropskou úroveň.“

Takhle jste šel najisto.
„Když jsem přišel do Liberce, přišla tam na-

bídka na nákup tehdy ostravského stopera Fry-
drycha za dost peněz. Řekl jsem, že je to dobrý 
stoper, ale že bych chtěl svého stopera z druhé ligy. 

Samozřejmě v tu chvíli k tomu byla velká nedůvěra. 
Logicky. Přechod z druhé do první české ligy lze 
zvládnout, ale skok do Evropské ligy je něco jiného. 
Ale tím, že jsem Davida Hovorku, Lukáše Bartošá-
ka i Zdenka Folprechta znal z Viktorie Žižkov, vě-
děl jsem, co ti hráči umějí. Navíc už měli za sebou 
konfrontaci s českou ligou. V českém poháru jsme 
se Žižkovem porazili Slavii, Boleslav i Jihlavu, tedy 
ligové týmy. Také jsem věděl, že jsou mladí a občas 
budou chybovat, jako to udělal Hovorka v prvním 
jarním kole na Dukle, kdy vyrobil hrubku v roze-
hrávce, ale já jsem potřeboval hladové hráče! Zá-
roveň jsem potřeboval co nejvíc hráčů, které znám 
a o které bych se mohl opřít. A ty ostatní rychle 
učit tomu, co chceme hrát. Na přípravu jsme měli 
vlastně jen tři týdny.“

S jakou herní vizí jste do Liberce přišel?
„Pro mě bylo v první fázi nejdůležitější, aby měl 

Liberec větší držení míče než dříve. Věděl jsem, že 
jestli chceme být úspěšní v Evropě, jiné cesty není. 
Dneska jsou evropské týmy tak technicky vyspělé, 
že nemůžete utkání proti nim jen odbránit. Potře-
bujete si odpočinout na míči. Jedině tak můžete být 
konkurenceschopní na mezinárodní scéně v dlou-
hodobějším horizontu.“

Takže jste se do toho hned pustili.
„Ano. Jak už jsem řekl, měli jsme na to tři týdny. 

Pak už jsme startovali do Evropy. Zároveň jsme 
pracovali na posunutí obranné linie aspoň o deset 
patnáct metrů výše. Samozřejmě to s sebou neslo 
velké problémy.“

Jaké?
„V první řadě jsme potřebovali brankáře, který 

hraje dobře nohama.“

Co dál?
„Museli jsme typologicky jinak vyřešit místo 

defenzivního záložníka. V minulosti na tomhle 
postu v Liberci nastupovaly soubojové typy hráčů, 
takoví urážeči míčů. My jsme tam potřebovali úpl-
ně jiného hráče. A tak jsme do téhle pozice stáhli 
Davida Pavelku, což bylo pro mnohé překvapení.“

Pro vás ne. 
„Davida jsem dřív trénoval, proto byla jedna 

z mých prvních myšlenek, že ho stáhnu na šestku. 
Pro mě je to nejdůležitější post v sestavě. Hráč, 
který ho hraje, totiž určuje rytmus hry. Bere si první 
rozehrávku od obrany a určuje, co bude. Určuje, 
na jaké bezpečné riziko se bude hrát.“

Co to znamená?
„Buď máte na šestce alibistického hráče, kterým 

říkám otáčeči. Vezmou balon od pravého beka, dají 
ho do levého beka a zase zpátky. To my nechceme! 
My chceme hráče, který vezme balon a dokáže ho 
dostat ve středu hřiště na ostatní hráče, případně 
přenést míč do křídelních prostorů. Aby tohle hráč 
zvládl, musí být na hřišti mimořádně inteligentní. 
Proto jsou hráči s těmito schopnostmi tak cenění. 
Patří mezi ně David Pavelka, Lukáš Vácha nebo 
Tomáš Souček ze Slavie, který tohle loni hrál 
na Žižkově. Musí to mít v sobě. Je to stejné jako 
u útočníků. Když nemá útočník v sobě výběr místa 
a zakončení, těžko ho to naučíte. A to samé platí 
i o hráčích na šestce. Rozlišit, co si můžete dovolit 
a co ne, je strašně těžké.“

David Pavelka tohle všechno v sobě má?
„Ano. Má velmi dobré rozhodovací schopnosti, 

periferní vidění, dobré přebírání míče, orientaci 
v prostoru. Proto se stal jedním z pilířů, kolem kte-
rých jsme v létě začali budovat tým. Hledali jsme 
k němu to soukolí. Čili ten zbytek.“

A povedlo se vám to?
„V přípravě se nám moc nedařilo a museli jsme 

nové kluky podržet. Ale pak to vyšlo nad očeká-
vání.“

Šural s Bartošákem vylétli až do reprezen-
tace, ostatní se také výrazně zlepšili.

„V létě jsem po příchodu Bartla tvrdil, že je 
schopen nakouknout do nároďáku, a to samé si 
myslím o Davidu Hovorkovi, i když má ještě čas.“

Jak moc kladete při sestavování mužstva 
důraz na charakter?

Do prvoligové trenérské společnosti vtrhnul jako 
uragán. Liberec, který se před jeho příchodem 
zachraňoval, vytáhl do horní třetiny tabulky. Navíc 
jeho tým zanechal příjemnou stopu v Evropské 
lize. Jindřich Trpišovský je zkrátka jedním 
z úspěšných reprezentantů nové progresivní české 
trenérské generace. Jak přemýšlí a jak pracuje? 

Líbí se mi rychlý fotbal!
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„Hodně. Pro mě je to asi nejdůležitější věc. Fot-
bal je týmový sport, a jakmile máte v kabině jeden 
kaz, nakazí celé mužstvo jako mor. To byl případ 
Dzona Delarge. Je sice výborný fotbalista, ale dovo-
loval si věci, které se v kolektivním sportu nenosí.“

Jaké?
„Když devět lidí plní, co chcete, a jeden člověk 

to nedělá, je otázkou času, kdy ostatní řeknou: Proč 
on nemusí a my naopak musíme? Když on se ne-
vrací, já se taky nevrátím.“

Proto jste se s ním rozloučil?
„Jinak bychom nemohli být dlouhodobě úspěš-

ní. Když vezmete liberecké hráče na Spartu, tak se 
všichni chtějí vytáhnout, bez ohledu na charakter.  
Ale pak je důležité také, jak ti samí hráči hrají v zá-
pasech s ne tak atraktivními soupeři. Právě v těchhle 
zápasech potřebujete správný charakter. Nebo v si-
tuacích, kdy je vám nejhůř. Jako třeba po utkání 
na Dukle, které se nám na úvod jara nevydařilo. 
Potom se pozná síla charakteru.“

Za jak dlouho liberecký tým dokázal vaše 
vize chápat? Soudě podle výsledků, bylo to 
brzy. 

„Měl jsem to usnadněné o řadu hráčů, které 
jsem trénoval. Pavelku jsem v minulosti vedl rok, 
Folprechta dva, takže o ty jsem se nemusel starat, 
protože věděli, co chci. To hodně ulehčilo práci. 
Jinak to nebylo jednoduché. Když si vzpomenu, 
jak jsme po čtrnácti dnech jeli na přátelský zápas 
do Lipska, tak se ještě dnes trošku zhrozím.“

Prohráli  jste  s  druholigovým německým 
celkem 0:3.

„Věděli jsme, že to je dobré mužstvo, však 
dneska vede druhou bundesligu. Ale mezi námi 
a jimi byl obrovský rozdíl. Asi jako kdybych přijel 
s dorostem Xaverova na Spartu. Oni nás absolutně 
ve všem přehráli. Takže po čtrnácti dnech to nevy-
padalo dobře.“

Co to změnilo?
„V prvním ligovém kole jsme vyhráli 4:2 nad 

Mladou Boleslaví, ale ne fotbalovostí, nýbrž si-
lou vůle, charakterem, bojovností. Pak už jsme se 
v Evropské lize prezentovali fotbalem, jakým jsme 
chtěli. Postupně jsme se zlepšovali. Třeba v Plz-
ni jsme prohráli Superpohár 1:2. Za měsíc jsme 
ve Štruncových sadech hráli ligu. Sice jsme i ten-
tokrát prohráli, ale když ty dva zápasy srovnám, 
byl z naší strany viditelný posun. Ve druhém zápa-
se jsme byli podle mě herně lepší. Zatímco v Su-
perpoháru jsme v prvním poločase na hřišti skoro 
neexistovali, za měsíc jsme na stejném trávníku 
a se stejným soupeřem byli lepší. Ke konci jsme 
sice dostali dva góly a prohráli, ale cítíte, že zápas 
máte vyhrát. Že je to jen o vás, jestli proměníte 
šance. Kdežto v Superpoháru to bylo o kvalitě Plzně 
a o tom, jestli to ubráníme, nebo ne.“

Velké povzbuzení? 
„Vždycky je lepší, když mužstvo vidí, že to, co 

si osahává, funguje.“

Jak učíte svěřence novou látku?
„Je to hodně o individuálních pohovorech s hrá-

či. Mám štěstí, že mám výborný realizační tým. Že 
na to nejsem sám. S trenéry, kteří mi pomáhají, jsem 
třetí rok a oni vědí, co chceme hrát, a hodně s hráči 

Narozen:  16. března 1973

Jeho trenérským vzorem je Němec Jürgen Klopp. Sám začínal s trénováním v mládežnických týmech 
AC Sparta Praha a Bohemians 1905. Poté působil jako trenér v Horních Měcholupech a v létě 2013 
nahradil na lavičce Viktorie Žižkov Itala Favarina. V sezoně 2014/15 dovedl Viktorii i přes ekonomické 
problémy v klubu ke konečnému čtvrtém místu. V červnu  2015 převzal v první lize místo hlavního 
trenéra v FC Slovan Liberec. Jeho velkým úspěchem byl postup s klubem do základní skupiny Evropské 
ligy poté, co Liberec vyřadil v předkolech izraelský Hapoel Kirjat Šmona a chorvatský Hajduk Split.

Jindřich Trpišovský
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mluví i oni. Za druhé je to hodně o videorozborech 
zápasů, což není někdy pro hráče příjemné. Když 
jsme hráli Evropskou ligu, absolvovali jsme tři zá-
pasy týdně, takže proseděli u videa dost času. Ale 
je to nezbytné, naučíte se toho takhle nejvíc, což mi 
potvrdil i Marek Bakoš.“

Mluvila z něj zkušenost z Viktorie Plzeň?
„Marek říkal, že za trenéra Pavla Vrby měli vi-

deo pořád. A transformace trenérových myšlenek 
do hry mužstva díky tomu proběhla rychle. Je to 
otravné, ale je to potřeba vidět pořád dokola. Hráč 
se sám vidí a sám si může zkontrolovat, jestli dě-
lal, co měl, nebo ne. Točili jsme na video i některé 
tréninky. I v tomhle záleží na inteligenci hráčů. Ně-
komu stačí pustit video dvakrát a pochopí všechno. 
Jinému to musíte pustit 30krát, aby to vstřebal.“

Trénujete víc ofenzivu, nebo defenzivu?
„Víc trénujeme útočnou fázi. Té se věnujeme 

hodně. Každý týden máme dva tréninky na útočnou 
fázi. Obranné se až tolik nevěnujeme. Tam jde o to, 
si to načrtnout, a pak jde hlavně o to, upravit bránění 
podle typologie hráčů soupeře. Jestli mají třeba 
rychlého náběhového útočníka. Kam se s míčem 
otáčí…. Zkrátka musíte umět soupeře přečíst.“

Jaké hlavní principy v útočné fázi razíte?
„Mám rád, když jsou útočné akce připravené. 

Zároveň skládám ofenzivu podle typologie hráčů, 
které máme k dispozici. Nechci nikoho nutit do ně-
čeho, co mu není vlastní.“

Můžete být konkrétnější?

„Když jsem před příchodem do Liberce viděl 
hrát Šurala, rozhodl jsem se, že ho přesunu jinam. 
Hrál na hrotu nebo zprava, což mi nešlo moc do hla-
vy. Říkal jsem si: nemá absolutní rychlost, ale má 
naopak výborný driblink, vedení míče, tak proč 
nehraje s nohou dovnitř? V tom musí být jeho síla.“

Jak se Josef Šural díval na přesun v se-
stavě?

„Zpočátku se mu to nelíbilo. Asi dva týdny jsme 
spolu bojovali. Nechtělo se mu hrát zleva. Pak to 
akceptoval a skončilo to tak, že se dostal do re-
prezentace. Protože je silný v krytí míče a v jeho 
navádění doprostřed. Tomu jsme uzpůsobili tan-
dem Bartošáka. Když to shrnu, tak v útočné fázi se 
chceme roztáhnout do určitého postavení a potom 
využívat předností jednotlivých hráčů. Podle toho, 
jestli je někdo rychlý, obounohý, má dobrou střelu, 
nebo centr.“

Navrch přichází součinnost hráčů?
„Odvíjí se od toho, že ostatní se snaží přizpů-

sobit tomu, co hráč na míči udělá. Ve čtvrtek už 
všechno modelujeme na příštího soupeře.  Už je 
to o základní sestavě a nácviku, jak by měli hráči 
zareagovat, když je míč v určitém prostoru. Zkrátka 
o tom, co by mělo platit na soupeře. Základem je 
držení míče, ale musíme umět taky rychle zaútočit, 
když sebereme míč. A i nákopem dopředu si může-
me pomoct. I když jsou dlouhé nákopy v českém 
fotbale trochu zprofanované. Když se nakopáva-
li míče na Honzu Kollera a fungovalo to, všichni 
z toho byli nadšení a v momentu, kdy to přestalo 
fungovat, na to všichni začali nadávat.“

Vy jste pro zlatou střední cestu?
„Jít míčem do útočníka, který to sklepne, je 

hrozně platná věc. Ale jen, když je to cílené. Tedy 
že hráč vpředu ví předem, kam půjde pas, a jeho 
autor zase předem ví, do jakého prostoru má balon 
nakopnout. Tohle se nám povedlo v zápase s Jablon-
cem. Ale měla by to být jen jedna varianta. Nemělo 
by to sklouznout jen k permanentnímu nakopávání.“

Kdo vás inspiruje?  
„Sleduju jako každý velké trenéry a to, jak se 

fotbal vyvíjí. Držet krok s dobou je naprosto klíčo-
vé. Třeba i v používání elektroniky.“

Kteří trenéři vás nejvíc ovlivnili?
„Pavel Vrba, Pep Guardiola a Jürgen Klopp. 

Mimo jiné umějí podstatnou věc vystihnout jednou 
větou. Třeba: když držíme míč, nemůžeme dostat 
gól. To je přesné. Jako hráč jsem nesnášel, když měl 
soupeř balon. Pořád jsem jen běhal a musel jsem 
dělat, co dělají oni.“

To vás štvalo?
„V momentě, kdy máte balon vy, soupeř musí 

reagovat na vaši hru. Takže když chcete být dlouho-
době úspěšný a pravidelně vyhrávat, musíte se sna-
žit kontrolovat hru a držet balon. Tím nutit soupeře 
k faulům a k chybám. Pokud jste ve vápně 70krát, je 
větší šance, že se něco stane, než když jste v něm jen 
desetkrát. Naopak – čím blíž je míč k naší brance, 
tím víc jsem nervóznější, protože se něco může stát. 
Nehledě na to, že držíte-li míč, můžete si odpočinout. 
To se nám hodilo na Hajduku Split nebo v izraelské 
Šmoně, kde bylo velké vedro a vlhko. Hajduk jsme 
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chtěli držet pod tlakem, protože měl největší slabi-
nu v rozehrávce středních obránců. Věděli jsme, že 
na ně musíme tlačit, protože ostatní hráči byli strašně 
šikovní na míči. Stálo nás to spoustu sil, proto jsme 
si také potřebovali odpočinout při držení míče. Vyšlo 
to. Ale strašně to souvisí s jinými věcmi.“

Jakými?
„Potřebujete, aby hráči tomuhle způsobu hry vě-

řili. Pro obránce je jednodušší vzít vzadu míč a na-
kopnout ho dopředu než ho zkusit rozehrát. Takhle 
jsme museli měnit Lukáše Pokorného. Před mým 
příchodem byl opěrným bodem fotbalu, který se 
hrál v Liberci v minulosti. My jsme ho najednou 
nutili hrát jinak – výš, konstruktivně, chtěli jsme, 
aby předskakoval útočníky. Byl z toho zpočátku 
nešťastný. Hlavně po utkání v Lipsku, kde vybouchl 
a propadl se do pozice čtvrtého stopera. V tu chvíli 
na něj přišli nabídky z jiných klubů. Ale on řekl: 
Ne, jsem Liberečák! Já tu chci zůstat a chci být lepší 
než kluci, kteří tady jsou. Bral si sestřihy ze zápa-
sů. Pouštěl si je doma. Chtěl vědět, jak to má řešit. 
Neměl v hlavě, že to nejde. Naopak dělal všechno 
proto, aby to šlo. Výsledek dnes všichni vidí. Za šest 
měsíců udělal obrovský pokrok! Je to o charakteru.“

Jak vás obohatila Evropská liga?
„Byla to obrovská zkušenost ve všem. Loni 

jsem byl ve druhé lize, před třemi ve třetí a předtím 
u mládeže. Takže skok to byl veliký. Nejvíc mi to 
otevřelo oči v síle. V ní máme oproti evropské kon-
kurenci největší rezervy. Oni jsou hrozně silní. Na-
víc všichni hráči umějí pracovat rychle s míčem.“

Ještě něco?
„Jakýkoli těžký souboj umějí vyhrát do svého 

hráče. Takže už předem vědí, na koho po souboji 

budou hrát míč. Hráč se dostane do těžké pozice, 
přesto jednou přihrávkou vyřadí tři soupeře. Tohle 
u nás zvládne jen pár hráčů. Naopak v taktice jsme 
byli o hodně dál. Ale když jsme přijeli do Marseille, 
tak jsme za 90 minut nevyhráli jediný běžecký sou-
boj. Přitom máme na české poměry rychlé hráče. 
Tam jsme ale byli všude o krok pozdě. Třeba Bartl, 
u nás jeden z nejrychlejších ligových hráčů, který 
nastoupil v 60. minutě, měl dva sprinty, po kterých 
by běžel v české lize sám na bránu. V Marseille byl 
chycen, i když měl náskok. To bylo strašné zjištění.“ 

Upravil jste kvůli těmto poznatkům trénink? 
„Snažíme se o to. Ale není to jednoduché, pro-

tože je rozdíl, když pracujete s hráči, kteří to dělají 
odmalička, a těmi, kteří se to snaží v pozdějším 
věku dohnat. Je také rozdíl, když jdete hrát po-
ziční hru čtyři na čtyři s hráči, kteří v uvozovkách 
neumějí zpracovat balon, a s hráči, kteří to umějí 
ve sprintu. Každodenní konkurence na tréninku vás 
žene nahoru. Když není vysoká jako v zahraničí, 
musíme si na sebe uplést bič sami. V Liberci proto 
zmenšujeme při tréninkových cvičeních prostor, 
snažíme se hrát na co nejmíň doteků, i když já to 
úplně rád nemám.“

Proč?
„Hrát jednoduše na jeden dva doteky ano, ale 

musí to být účelné. Někdy je lepší udělat doteků 
víc. Síla záložníků v evropských top týmech je, že 
na sebe umějí natáhnout dva tři soupeře a pak to 
skrz ně prostrčí. To uměl David Pavelka.“

Kam chcete posunout Liberec?
„Mým cílem je, aby se nám povedlo to, co 

na Viktorce. Aby o Liberci všichni v dobrém 
smyslu slova věděli, jak bude hrát. Aby se týmy 

připravovali na nás a měli nás plnou hlavu. A aby-
chom se co nejvíc přiblížili evropskému stylu. 
Protože Liberec vždycky vychovával hráče pro 
zahraniční ligy a reprezentace. Tohle lze jedině, 
když budete hrát nejnáročnějším stylem, který bolí. 
Bohužel jsme v zimě přišli o důležité hráče a trošku 
se nám vývoj přibrzdil. Ale zase to půjde naho-
ru. Pracujeme s mimořádně talentovanými hráči. 
Honza Nezmar dokonce řekl, že takhle talentované 
mužstvo co se týče technické dovedností a rychlosti 
v Liberci ještě nikdy nebylo. Ale mladí potřebují 
vyzrát. Teď na hřišti z deseti rozhodnutí udělají 
pět dobře. Pavelka se rozhodl devětkrát dobře. 
V týmu je tedy potenciál a moje přání je, abychom 
v létě dokázali hráče udržet. Největší odpovědnost 
máte vůči lidem, kteří si udělají čas, zaplatí dvě 
stě korun a obětují nedělní odpoledne zápasu. Jim 
musíme nabídnout hru, na kterou se dá koukat. Pro 
mě je nejhorší pocit, když nedáme ani gól. Takže 
musíme si zachovat svoji tvář a posunout naši hru 
tak, abychom mohli být v dlouhodobém horizontu 
nejlepším týmům v Česku konkurencí.“

Co  je  vaším  fotbalovým  ideálem? Které 
světové mužstvo se mu momentálně nejvíc 
přibližuje?

„Líbí se mi rychlý fotbal, po zemi, s přenáše-
ním hry a s nebezpečím z křídelních prostorů. Taky 
je dobré, když máte ve středu hřiště dva tři hráče 
schopné vystřelit ze střední vzdálenosti. V součas-
nosti se mi líbí, jakou cestou se vydal Liverpool. 
Perfektně zrychlit hru umí v útočné fázi Real Mad-
rid s Cristianem Ronaldem, který popírá prakticky 
všechny fyzikální zákony. A svým způsobem se mi 
pořád líbí Arsenal. I když víme, že to je bez trofejí. 
Ale když to roztočí, jejich fotbal je výborný.“

pavel hartman
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Laco Borbély, Jaroslav Hřebík, Peter Ganczner, 
Andi Singer, Jiří Zalabák

Psychologické 
aspekty pressingu

Okrem pohybovo-taktickej zložky má pressing aj svoju nemenej podstatnú 
mentálnu zložku súvisiacu s psychológiou konkrétneho hráča, dynamikou 
tímu, ako aj psychológiou samotnej futbalovej hry.

Pri uplatňovaní pressingu ich 
bezpodmienečne akceptujeme, 
pretože bezprostredne súvisia 

s bezpečnosťou a efektivitou jeho 
nasadzovania v hre. V tímovej tak-
tike dodržiavame technológiu nácvi-
ku, ktorá umožňuje jej akceptovanie 
na úrovni celého mužstva a tímovú 
identifikáciu s ňou. Základným 
prostriedkom pre ideálne mentálne 

nastavenie mužstva je teambuilding, 
pri ktorom sa formuje jeho teamspirit 
a motivácia mužstva. Ďalšou úrovňou 
je individuálne psychické nasta-
venie hráča pre pressing (úroveň 
kontrolovanej agresivity, priestorové 
vnímanie, senzomotorické prepína-
nie, a pod.), ktoré napomáha tomu, 
aby hráč dokázal efektívne a účelne 
plniť herné úlohy v pressingovom 

taktickom kontexte. Pre nasadzova-
nie pressingu je potrebné, popri fy-
zických požiadavkách, zohľadňovať aj 
jeho mentálnu náročnosť, spočívajúcu 
v schopnosti hráčov prijať tímovú 
pohybovú choreografiu, ktorej cie-
ľom je priestorová manipulácia súpe-
ra. Ruka v ruke s tímovým pohybom 
ide tímová motivácia, ochota akcepto-
vať a identifikovať sa s pressingovým 

modelom taktiky. Spôsob, akým ten-
to model vnáša tréner do taktického 
portfólia mužstva a ako ho mužstvo 
prijíma, je často rozhodujúcim fakto-
rom jeho úspešnosti.

Pri posudzovaní psychologic-
kých aspektov pressingu vychádza-
me z dvoch základných pohľadov. 
Prvý reprezentuje psychologickú 
problematiku pressingu ako her-

Obr. 1 Mentálne limity určujúce herné nastavenie hráča (Erikson a kol., 2001)
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ne – taktického prostriedku, pri 
ktorom vyhodnocujeme mentálne 
aspekty jeho nasadzovania v rámci 
tímovej dynamiky a spôsobu, ako ho 
čo najefektívnejšie uplatniť na úrov-
ni mužstva tak, aby ostal tímovou 
súčinnosťou a nielen individuálnou 
taktikou hráčov mužstva. Druhý po-
hľad predstavuje psychológiu jed-
notlivého hráča, ktorý sa podieľa 
na tímovom pressingu a pokúša sa 
ozrejmiť hladinu individuálneho pre-
žívania, ako aj celkového mentálneho 
nastavenia, potrebného k efektívnemu 
uplatneniu pressingovej taktiky. Indi-
viduálne psychické nastavenie hráča 
pre pressing (úroveň kontrolovanej 
agresivity, priestorové vnímanie, 
senzomotorické prepínanie, ašpirač-
ná úroveň jednotlivého hráča i celého 
tímu a pod.), ktoré napomáha k tomu, 
aby hráč dokázal účelne plniť herné 
úlohy v pressingovom taktickom 
kontexte. Svojím herne-asertív-
nym charakterom na jednej strane 
stimuluje ašpiračnú úroveň hráča 
(imperatív získania lopty – zvyšujú 
sa ambície v hre) a na druhej stra-
ne núti redukovať strach z herného 
zlyhania, pretože mnohonásobným 
opakovaním jeho nasadzovania pri-
chádza k situačnej strate citlivosti 
(obava z nezískania lopty sa roz-
plýva – zvyšuje sa vnútorná istota).
Tým sa zväčšuje aktívny mentálny 
priestor, v ktorom dokáže hráč bez-

pečne operovať bez toho, aby pociťo-
val hernú úzkosť.

Naopak, zvýšená obava z výko-
nového zlyhania (neúspešné nasa-
denie pressingu – dolný mentálny 
limit) navodzuje zužovanie zóny 
bezpečnosti a často sa k tomu pri-
dáva i znižovanie herných ašpirácií 
(súper je príliš dobrý než aby som ho 
napádal), čím sa dostávame do tzv.
výkonnostnej klietky, ktorá limituje 
herný výkon v zápase, ale často aj 
vo viacerých zápasoch. Psychologic-
kou intervenciou je nutné v takýchto 
situáciách začať so znižovaním pre-
dovšetkým dolného mentálneho 
limitu (úzkosť z herného zlyhania), 
ktorý rozširuje mentálnu zónu bez-
pečnosti a ruší účinok výkonnost-
nej klietky.Ideálnym tréningovým 
prostriedkom pre mentálne vyba-
lancovanie uvedeného stavu, ktorý 
môže navodiť intenzívne využívanie 
pressingu, je uplatňovanie mode-
lovacích cvičení. Tieto navodzujú 
autentické zápasové situácie a sú 
akýmsi mentálnym tréningom „na-
živo“ a pomáhajú odbúrať negatívne 
psychické rezíduá limitujúce herný 
výkon v zápase, v dôsledku nevhod-
ného mentálneho nastavenia hráčov 
nasadzujúcich proaktívne defenzívne 
taktiky. Pressing a jeho nácvik sa tak 
stáva psychologickým prostriedkom 
(odbúravanie herných blokád) i her-
ným cieľom (správne nasadzovanie 

pressingovej taktiky) tréningového 
procesu.

Nasadzovanie pressingu je nespor-
ne náročné a únavné nielen z hľadis-
ka fyzického, ale ajnesmierne únavné 
z mentálneho hľadiska. Uplatňovanie 
pressingových taktík patrí medzi 
kondične najnáročnejšie herne-
taktické koncepty uplatňované 
v súčasnom futbale. Popri fyzic-
kých požiadavkách treba zohľadňovať 
aj mentálnu náročnosť, spočívajúcu 
v schopnosti hráčov prijať tímo-
vú pohybovú choreografiu, ktorej 
cieľom je priestorová manipulácia 
súpera. Ruka v ruke s tímovým po-
hybom ide tímová motivácia, ochota 
akceptovať a identifikovať sa s pres-
singovým modelom taktiky. Spôsob, 
akým tento model vnáša tréner do tak-
tického portfólia mužstva a ako ho 
mužstvo prijíma, je často rozhodujú-
cim faktorom jeho úspešnosti. Akým 
spôsobom dokáže tréner „predať“ 
mužstvu svoj pressingový koncept 
a presvedčiť hráčov o jeho zmyslu-
plnosti, je často otázkou správnej 
psychologickej taktiky. Tá využíva 
okrem vhodnej techniky presviedča-
nia aj občasné psychotriky a úsko-
ky zamerané na stimuláciu hráčskej 
prestíže, osobnej hrdosti a výkonovej 
motivácie. Z hľadiska implementácie 
pressingu do tímového herného pre-
javu odporúčame vytváranie a mo-
delovanie „výzvových“ situácií pre 

hráčov, ktoré umožnia ich výkonové 
sebazhodnotenie, resp. posun na vyš-
šiu úroveň hernej kvality. Lucchesi 
(2003) v tejto súvislosti predpokladá, 
že má pozitívny efekt, ak tréner zá-
merne spochybní schopnosť hráčov 
zvládnuť pressingovú taktiku, v ktorú 
on verí. Vzniká výzvová situácia, kto-
rá vznikom prvých ťažkostí pri tvore-
ní pressingového konceptu mužstva 
na jednej strane irituje hráčsku hrdosť 
a na druhej strane posilňuje pozíciu 
trénera. Je to jeden z možných uži-
točných psychologických prístupov 
k tímu pri iniciovaní tohto proaktív-
neho defenzívneho konceptu.

Na základe našich skúseností 
možno konštatovať, že pressing pri-
náleží do skupiny herne – taktických 
prostriedkov, ktorých využívanie vy-
žaduje od hráčov mužstva opustenie 
„zóny komfortu“ a posun do „zóny 
diskomfortu“ nielen z hľadiska fy-
zického, ale predovšetkým z hľadis-
ka celkovej mentalizácie pressingo-
vej taktiky.

Keďže ide prevažne o tímovú 
hernú taktiku, jedným z najrele-
vantnejších faktorov je team spirit 
a tímová synergia, ktoré spolu rám-
cujú psychomotorickú hernú odozvu 
na úrovni mužstva i jednotlivého 
hráča. Porozumenie stratégii a takti-
ke hry je predpokladom vedomého, 
ale najmä emocionálneho stotožnenia 
sa hráčov s jasnými cieľmi, ktoré sú 

Obr. 2 Výkonnostná klietka (Erikson a kol.,2001)
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súčasťou vízie smerovania mužstva. 
Pri aplikovaní pressingu a akejkoľvek 
varianty tímovej proaktívnej defen-
zívnej taktiky môžeme v skutočnosti 
uvažovať o principiálnom a strikt-
nom smerovaní herného myslenia 
a konania hráčov celého tímu v línii 
taktického konceptu.

Teambuilding futbalového muž-
stva zahrňuje podľa Eriksona a kol. 
(2001) nasledujúce tematiké okruhy, 
umožňujúce jeho efektívne profilo-
vanie so zameraním na uplatňovanie 
pressingových taktík: 
1. vízia smerovania mužstva 
2. emocionálne akceptované 

jasné ciele, 
3. porozumenie stratégii 

a taktike hry, 
4. veľká vnútorná disciplína, 
5. komplementárne 

charakteristiky hráčov 
a ich správny mix, 

6. dobré rozdelenie rolí 
medzi hráčmi, 

7. spoločné dobro je 
uprednostňované pred 
osobnými záujmami, 

8. zodpovednosť jednotlivca 
za celé mužstvo.

Prostredníctvom Eriksonovej 
osembodovej hierarchie pravidiel 
tvorby dobrého tímu sa pokúsime 
o detailnejšiu exkurziu do hlbín duše 
nielen pressingu, ale aj do psycholo-
gickej mozaiky futbalu ako takého. 

Pri všetkých pressingových 
taktikách, ktoré predstavujú sku-

pinovú, resp.tímovú taktiku, je 
relevantné správne rozdelenie úloh 
a rolí medzi hráčmi.

Optimalizáciou deľby úloh záťaže, 
ale aj kompetencií sa zaoberajú futba-
loví teoretici a praktici od čias, kedy 
sa začínala po ihrisku kotúľať futba-
lová lopta. Na štrukturálnej úrovni 
rieši uvedenú problematiku základné 
rozostavenie, ktoré určuje hráčom 
posty a im zodpovedajúce operačné 
priestory. Teritoriálne vzťahy, dopl-
nené o deľbu kompetencií, má na sta-
rosti systém hry. Na jeho základe sa 
vytvárajú podmienky na regulovanie 
súhry pre typické herné sekvencie. 
Nemenej dôležitou súčasťou, možno 
najzložitejšej problematiky stratégie 
a taktiky hry, (ktorou je vyvážená 
deľba úloh, záťaže, rolí, kompetencií, 
privilégií, ale aj zodpovedností jed-
notlivých hráčov v bludisku priesto-
rových a mentálnych vzťahov medzi 
jednotlivcami v tíme) je riešenie po-
tenciálnych konfliktov vznikajúcich 
v kontexte herného časopriestoru. 
Problematike herných teritórií a kon-
fliktov v nich, ako aj špeciálnej dy-
namike tímového života športových 
mužstiev sa venuje Görgényi (1998, 
2015), ktorý sa vo svojom koncep-
te zameriava na analýzu športových 
tímov a snaží sa odhaliť dôsledky du-
ševných procesov, vznikajúcich a pre-
biehajúcich v tomto prostredí. Tieto 
sú často zdrojmi skupinovej i tímovej 
dynamiky, ktorá výrazne limituje ich 
športovú výkonnosť. Na báze ním vy-
pracovanej teórie „hunting territo-

ry“ (poľovný revír v zmysle obsadzo-
vania herného priestoru) poukazuje 
na skutočnosť, že výkon futbalového 
mužstva, prípadne skupiny hráčov, 
závisí aj od ich schopnosti vyhýbať 
sa teritoriálnym konfliktom, prípad-
ne od schopnosti ovládať a korigovať 
ich priebeh a účinok na výkon tímu. 
Najvyšším atribútom efektívneho 
fungovania futbalového tímu je 
súhra, koordinovaná súčinnosť, re-
gulovaná spolupráca hráčov tímu, 
vychádzajúca z nultého bodu, kto-
rým je dobré rozdelenie úloh a rolí 
kompetencií a autonómie medzi 
hráčmi. Efektivita futbalového muž-
stva úzko súvisí aj s fázami, ktorým 
vo svojom vývoji podlieha tímová 
dynamika. Formovanie mužstva 
má nasledovný fázový priebeh: for-
movanie mužstva – vnútorné boje 
– stabilizácia – dynamická rovnová-
ha – dezintegrácia a rozpad. Každá 
z týchto fáz charakterizuje atmosféru 
a typické mechanizmy v tíme, ktoré 
rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú 
jeho skupinovú dynamiku. Dôle-
žitým diagnostickým momentom 
pre trénera je rozpoznať, v ktorej 
fáze sa nachádza vlastné mužstvo, 
pretože práve tento fakt limituje 
efektivitu a úspešnosť nasadzova-
ných herne-taktických konceptov, 
ako aj účinnosť využívaných trénin-
gových prostriedkov. Sú totiž fázy, 
pre ktoré sú určité taktické riešenia 
výhodné a naopak, niektoré abso-
lútne nevhodné. Podobne, niektoré 
tréningové prostriedky pomáha-
jú zvyšovať výsledkovú úspešnosť 

ako aj tímovú kohéziu, kým iné sú 
vzhľadom na konkrétny stav vývoja 
mužstva menej vhodné. Pre potreby 
nasadzovania pressingových taktík 
považuje Görgényi (2015) za opti-
málnu „fázu vnútorných bojov“, 
kedy majú hráči tendenciu porušovať 
dohodnuté taktické pravidlá v záuj-
me presadenia a potvrdenia vlastnej 
pozície v mužstve často sprevádzané 
zúženým fyzikálnym i mentálnym 
vnímaním. Prejavuje sa to často 
hernou netrpezlivosťou, zvýšenou 
pohotovosťou k interpersonálnym 
konfliktom a predimenzovanou 
rivalizáciou v rámci vlastného 
mužstva, ktoré obmedzujú schop-
nosť tímu spolupracovať na vyššej 
úrovni založenej na vzájomnom po-
hybovom čítaní (gestá, neverbálna 
komunikácia a pod.) a vzájomne 
empatickom vnímaní kooperujú-
cich spoluhráčov. Prioritou hráčov 
nie je orientácia na konfrontáciu so 
súperom, ale rivalizácia v rámci tí-
movej hierarchie. A práve tu sa podľa 
Görgényiho (2015) stretáva taktika 
a skupinová dynamika mužstva. 
Nasadzovaním pressingovej taktiky 
alebo zónového bránenia sú hráči 
nútení prebrať individuálne herné 
úlohy, ktoré sú priamo naviazané 
na súčinnosť a kooperáciu so spolu-
hráčmi, akceptovať osobnú zodpo-
vednosť za ich splnenie a v prípade 
zlyhania si to zväčša odnesie celé 
mužstvo. Pressing tak prispieva až 
núti hráčov k vytvoreniu tímovej 
spolupráce, k identifikácii s tímový-
mi cieľmi, k zachovávaniu taktickej 

Obr. 3  Pri pressingu hráči bežia vždy akoby „do kopca“
pohybujúc sa v „zóne diskomfortu“
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disciplíny a k udržiavaniu perma-
nentnej celozápasovej koncentrácie 
na herné dianie. Transfer z ihris-
ka napomáha intervencii týchto 
aspektov aj do mimoihriskového 
priestoru, uľahčuje a zrýchľuje 
opustenie „fázy vnútorných bojov“ 
v skupinovej dynamike futbalového 
mužstva a umožňuje jeho prechod 
na vyššiu úroveň vývoja (stabilizá-
cia a dynamická rovnováha). Je to 
ukážka, ako môže špecifická taktika 
pomôcť pri prechádzaní jednotli-
vými fázami tímovej dynamiky. 
Popri uvádzaných mentálnych as-
pektoch konceptu Hunting territory, 
poukazuje Görgényi aj na teritoriálne 
aspekty a herné konzekvencie priesto-
rovej prepojenosti hráčov v súvislosti 
s pressingovými taktikami, ktoré sme 
detailne prezentovali cez prizmu pres-
singových teritórií v kapitole 3.1.

Významným psychologickým fak-
torom je aj technika vytvárania men-
tálneho nastavenia a emocionálneho 
vyladenia hráčov a mužstva na pres-
sing prostredníctvom emocionálnej 
inteligencie.

Erikson a kol. (2001) si myslí: 
„Ak sa hráč nenaučí správne narábať 
so svojou mentálnou energiou a napä-
tím, nebude schopný efektívne využiť 
ani svoju kondičnú kapacitu!“ Mali 
by prevažovať persuazívne modely 
oproti násilnému vnucovaniu, preto-
že sú ďaleko efektívnejšie a umožňujú 
intenzívnejšiu tímovú identifikáciu, 
čo je pre potreby adekvátneho zvlád-
nutia pressingu nevyhnutné. Mentál-
na energia, pri správnom nastave-
ní hráčov, by mala byť využívaná 
na akcelerovanie výkonu, zvyšova-
nie herných ambícií (zlepšovanie 
výkonu, potreba úspechu a víťaz-
stva), eliminovanie výkonových 
blokád a odbúravanie výkonovej 
úzkosti (strach zo zlyhania, strata 
tímovej akceptácie, chybovosť HČ). 
Erikson a kol. (2001) na základe vzťa-
hu ambícií a výkonového zlyhania 
identifikujú pre futbal tzv. kultú-
ru B-typu, s vysokými ašpiráciami 
na výkon a bez strachu zo zlyhania 
v zápase. Tento typ osobnosti futba-
listu využíva svoje zdroje, vyniká, 
keď je to skutočne potrebné, stimulu-
je svoje ambície a súčasne redukuje 
strach z výkonového zlyhania.

Dôležitou inštrumentálnou požia-
davkou zvládania pressingu je vytvo-
renie špecifického tímového komu-
nikačného modelu, ktorý úzko súvisí 
s typickými pressingovými situáciami. 
Umožňuje hráčom jednotne chápať 
tieto situácie, verbálne napomáhať 
správnym taktickým reakciám, čím sa 
zlepšuje súčinnosť a zvyšuje synergia 
hráčov. Tento komunikačný model 
uľahčuje taktickú prácu jednotnou 

interpretáciou a zhodnocovaním si-
tuácií pre pressing, ale aj zvyšuje tak-
tické schopnosti jednotlivých hráčov 
integrovaných do pressingového tímu. 
Súčasťou komunikačného modelu je aj 
schopnosť porozumieť reči tela spolu-
hráčov, ale aj protihráčov. Správne de-
šifrovanie reči tela a pohybov pre hru 
umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie 
čítať hru a porozumieť hernému deju.

Ďalším kameňom do pressingovej 
psychomozaiky hráča a jeho tímu je 
faktor hernej agresivity a účelné na-
rábanie s ňou v prípravnej i aktívnej 
fáze pressingu. Rozhodujúcim krité-
riom nasadzovania agresivity je jej 
využitie pre hru a splnenie herných 
úloh resp. taktických zámerov. Popri 
tomto „bojovom“ využití agresivity 
sa objavuje aj zneužívanie agresi-
vity v hre, orientované na vnútornú 
obranu a menej na výkon samotný. 
Erikson a kol. (2001) ju kvalifikuje 
ako „úlet“, pričom zmena úletovej 
reakcie na bojovú je často rozho-
dujúcim obratom v psychologickej 
práci s mužstvom. Tento faktor lo-
gicky súvisí s princípom defenzív-
nej proaktivity, ktorý je charakte-
rizovaný uplatňovaním hraničnej 
agresivity a jej výrazom je herná 
asertivita, prejavujúca sa vnuco-
vaním vlastného motívu diania 
do prebiehajúceho herného kontex-
tu. Vytvára sa tak špecifická podoba 
kontroly hry v situáciách, keď muž-
stvo nevlastní loptu, ale sa ju snaží 
aktívnym spôsobom bránenia znovu 
získať. Pre tento spôsob defenzívneho 
správania je ideálne mať k dispozícii 
tzv. pressingový herný genotyp hrá-
čov, disponujúcich v značnej miere 
prirodzenými danosťami pre úspešné 
zvládanie pressingových úloh. Pres-
singový herný genotyp predstavuje 
teda vrodené herné predpoklady 
pre proaktívnu obranu a jej za-
komponovanie do celkového her-
ného prejavu v oboch základných 
fázach hry, ale aj v herných medzi-
fázach prepnutia z obrany do útoku, 
ako aj z útoku do obrany. Zahrňuje 
komplexné pohybové a mentálne 
schopnosti umožňujúce byť efektív-
ny pri nasadzovaní a pretrvávajúcom 
využívaní pressingových taktík v kon-
texte hry, v opakovaných časových 
úsekoch v priebehu celého zápasu, 
resp.vo viacerých zápasoch v slede 
za sebou. Medzi základné predpo-
klady pressingového herného geno-
typu zaraďujeme faktory:

A) dobrá prirodzená kondícia
Schopnosť nadobudnúť v tréningo-
vom procese vysoké hodnoty ANP 
a VO2max, ktoré zabezpečujú fyzickú 
pohotovosť k nasadzovaniu pressingo-
vých aktivít počas čo najdlhšieho času 
a v čo najvyššom tempe v priebehu 

zápasu. Deficity v tejto oblasti sú 
často hlavnými limitujúcimi faktormi 
opakovaného nasadzovania pressin-
gu v hre, pretože jednoducho bránia 
hráčom na fyziologickej úrovni na-
sadzovať potrebné pohybové aktivity 
v potrebnom režime, predovšetkým 
z hľadiska intenzity v celozápasovom 
nasadení (opakované dostupovanie 
do pressingovej situácie, dostatoč-
ne rýchle presúvanie v relevantnom 
priestore pre pressing ako reakcia 
na zmenu ťažiska, preskupovanie 
hráčov pre jednotlivú ale i meniacu 
sa pressingovú situáciu a pod.).

B) kontrolovaná agresivita
Schopnosť regulovať výdaj agresivity 
po netrestateľnú úroveň tak, aby celé 
penzum pohybovej práce všetkých 
hráčov vstupujúcich do pressingovej 
aktivity nevyšlo navnivoč. Pressing 
nie je o faulovaní, ale o maximali-
zovaní hernej aktivity, zameranej 
na zisk lopty prostredníctvom vy-
tvorenia časopriestorových herných 
limitov pre súpera, tlaku na hráča 
s loptou (dostatočná blízkosť k do-
siahnutiu lopty) a efektívnej organi-
zácie usporiadania hráčov pre pres-
sing, ktoré znižujú herné možnosti 
hráča s loptou na minimum a pri-
spievajú k znekvalitneniu herných 
činností súpera s loptou. Rizikové sú 
typy s cholerickým nasadzovaním ag-
resivity, ktorých regulácia agresivity 
podlieha vnútorným impulzom preží-
vania hernej situácie a nie vonkajším 
situačným podnetom, prichádzajúcim 
z herného kontextu, umožňujúcim 
efektívne vstupovanie do hry.

Reakcia športovca na podnety 
z vonkajšieho prostredia je výsled-
kom racionálnej cenzúry prirodze-
ných emócií. Neprípustná agresivita 
svedčí o ich nedostatočnom filtro-
vaní, o nedostatočnej sebakontrole 
(o nedostatočnom rozumovom tlmení 
primárnej, prevažne emočnej reakcie 
hráča na určité podnety). Akýkoľvek 
odpískaný faul ruší celú predpres-
singovú i pressingovú situáciu a po-
hybová práca celého tímu súvisiaca 
s manipuláciou priestoru vychádza 
navnivoč.

C) afinita k súbojnosti
Hra proti hernému odporu (ochota 
útočiť cez 1:1) alebo vytvárať aktív-
ny herný odpor (ochota brániť 1:1). 
V rámci tejto typológie možno roz-
lišovať hráčov s vrodenou defenzív-
nou proaktivitou, ktorí sú ideálni pre 
pressingové formy bránenia, horšie je 
to s defenzívne reaktívnymi typmi, 
ktoré treba v tréningovom procese na-
učiť meniť svoje defenzívne správanie 
z reaktívneho na proaktívne.

D) bezprostredná herná činnosť 
po súbojoch

Adresné prihrávky, riešenie novej 
situácie v útočnej hernej sekvencii, 
vytváranie a zapájanie sa do nových 
kombinačných úsekov postpressingo-
vej sekvencie a vprípade neúspešného 
pressingu pokračovanie v obrannej 
činnosti, zapojením sa do kontextu 
bránenia svojho tímu.

E) čítanie hry
Chápanie a porozumenie priebehu 
herných sekvencií.

F) dvojfázovosť hráčov
Nielen pre defenzívu, pre to, čo 
po pressingu, po zisku lopty, ako úto-
čiť. V ére pressingu nemajú jedno-
fázoví hráči primerané uplatnenie 
(okrem výsledkových hráčov). Pri 
nasadzovaní pressingových taktík tre-
ba rátať s výrazným zväčšením zaťa-
ženia hráčov, a to najmä ofenzívnych 
, ktorí sa popri prirodzenej participá-
cii na tímovej útočnej aktivite musia 
po strate lopty vo výrazne zvýšenej 
miere podieľať aj na proaktívnej de-
fenzíve mužstva. Obzvlášť pri pres-
singu sú rovnocennou súčasťou defen-
zívneho zoskupenia, ktoré sa aktívne 
podieľa na obrannej činnosti, a preto 
je preferencia tzv.dvojfázových hrá-
čov nevyhnutná pri zostavovaní tímov 
uplatňujúcich pressingovú defenzívnu 
stratégiu. Paradoxnou pointou pres-
singu je, že sa výrazne zvyšuje herné 
zaťaženie ofenzívnych hráčov, ktorí sa 
musia intenzívnejšie zapájať do tímo-
vej defenzívy. Všetci hráči zapojení 
do realizácie pressingovej taktiky sú 
pohybovo, pozične i mentálne výraz-
ne viac zaťažení. 

G) priestorová inteligencia
Cítenie priestoru, schopnosť vnímať 
a následne chápať priestorové vzťahy 
na ihrisku.

H) prepínanie herných fáz
Pohotovosť pre medzifázy prepnutia 
z útoku do obrany (nasadzovanie 
pressingu), ale aj z obrany do útoku 
(vedenie hry po úspešnom pressingu 
a zisku lopty).

I)  tímový motív bránenia, 
kooperácia

spočíva v ochote akceptovať svoju 
pozíciu v obrannej sekvencii a pri-
spievať svojou obrannou činnosťou 
k získavaniu lopty, resp. k príprave 
situácií, ktoré vedú k jej získaniu. 
Ide tu o ochotu defenzívne pracovať 
pre mužstvo, resp. spoluhráča aj pri 
absencii priameho získania lopty. 
Princíp kooperácie tu platí dokon-
ca aj pre egoistov, o ktorých vo 
všeobecnosti prežíva názor, že nie 
sú vhodní pre tímovú prácu, pretože 
nie sú schopní kooperovať, prijímať 
pravidlá tímovej súčinnosti a sú me-
nej disciplinovaní. A hlavne, nie sú 
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ochotní obetovať sa pre iných. Mojžiš 
(2013) prezentoval výsledky zaujíma-
vého výskumu, ktorý preukázal, že 
naopak, egoisti (napr. Ronaldo) môžu 
byť za určitých okolností najefektív-
nejšími článkami tímovej kooperácie. 
Egoista vo futbalovom mužstve, ktorý 
si uvedomuje tímovú nevyhnutnosť 
futbalovej stratégie a taktiky hry, bude 
kooperovať s mužstvom a udržiavať 
jeho súdržnosť účelovo, z egoistic-
kých pohnútok. 

J)  špeciálna typológia 
hráčov pre pressing

je reprezentovaná tzv. pressingo-
vými a postpressingovými hráčmi. 
Napríklad Modrič, Sneider sú ty-
pickí postpressingoví hráči, kto-
rých charakterizuje efektívne herné 
správanie po úspešnom pressingu 
(hra do hĺbky, kreatívna prihrávka 
v ofenzívnom podčíslení a schopnosť 
podržať loptu i pod priamym defen-
zívnym tlakom súpera, rozhodujúcim 
spôsobom sa podieľajú na výstavbe 
kontier po úspešnom pressingu). Prvá 
prihrávka po úspešnom pressingu by 
mala smerovať práve na týchto post-
pressingových hráčov. Pressingoví 
hráči (napr.Vidal, Matuidi, Busquets, 
Wanyama a pod.) sú charakterizova-
ní proaktívnou defenzívou, prípravou 
a uskutočnením pressingu, citom pre 

pozičné usporiadanie skupiny hráčov 
do pressingového postavenia a schop-
nosťou navodiť priestorové vzťahy 
potrebné pre pressing (skrátenie, 
zúženie priestoru, výber vhodného 
priestoru pre presssing a prečíslenie 
v okolí ťažiska hry, typické propres-
singové defenzívne herné správanie). 

Mentálnou exkluzivitou pres-
singu je faktor tímovosti, spočíva-
júci v ochote ktoréhokoľvek hráča 
v pressingovej taktike ponúknuť 
do tímového výkonu svoj vklad aj 
v prípade, že bezprostredným her-
ným pôžitkom nebude priama osob-
ná výhoda či osobný benefit z pres-
singovej práce, ale sprostredkované 
efekty ponúknuté tímu, resp. spo-
luhráčovi, podieľajúcemu sa na da-
nom obrannom akte. Rozmenené 
na drobné, v pressingovej taktike musí 
byť hráč ochotný pracovať v tímovej 
súčinnosti a pre mužstvo bez toho, aby 
získal okamžité osobné výhody v hre, 
ale uspokojil sa s tímovými benefit-
mi, ktoré sú zároveň aj jeho osobnými. 
Bez efektívneho teambuildingu a ak-
ceptovaného teamspiritu možno tento 
stav len ťažko dosiahnuť. V praxi to 
vyzerá tak, že hoci hráč urobí loko-
močnú nadprácu, ťaží z nej až jeho 
spoluhráč a napriek tomu je tento 
hráč ochotný opakovane ju ponú-

kať mužstvu v rámci pressingovej 
taktiky. Tlak, ktorý dokáže vyvinúť 
mužstvo v rámci pressingu, často 
spôsobuje jeho transfer aj na hráčov 
súpera, ktorí sú už mimo bezprostred-
ného pressingového tlaku, avšak práve 
vďaka nemu sa znekvalitňuje ich vstup 
do herného diania, ktorý často vyúsťu-
je do nevynútených technických chýb 
a unáhlených taktických riešení. Ho-
voríme o prolongovanom psycholo-
gickom účinku a hernom dôsledku 
pressingových aktivít.

V súvislosti s psychológiou pres-
singu treba nevyhnutne akceptovať 
ontogenetický aspekt herného vývo-
ja hráčov, ktorý požaduje postupné 
dávkovanie taktických zručností mla-
dých hráčov v súvislosti s uplatňova-
ním pressingových taktík. Znamená to 
opatrné nasadzovanie tímového pres-
singu, ktorý vďaka svojej kompakt-
nosti umožňuje zakryť individuálne 
herné, technické i taktické nedostatky 
hráčov a v období medzi 15-17 rokom 
hráčskeho vývoja a prekrytím týchto 
hendikepov spomaliť individuálny 
hráčsky vývoj príliš mladých futbalis-
tov. Zjednodušene povedané, tímový 
výkon pri pressingových taktikách 
umožňuje zakryť individuálne herné 
nedostatky hráčov a skresľuje hernú 
diagnostiku hráčov, ktorí sa v dôsled-
ku pressingovej tímovej synergie javia 

kvalitnejší ako v skutočnosti sú, a to 
najmä v uvedenom herne senzitívnom 
období ontogenézy mladého hráča 
môže pôsobiť kontraproduktívne. Preto 
je nutné pri nácviku a zdokonaľovaní 
pressingu u mladých futbalistov ne-
vyhnutné zachovávať jeho herne-psy-
chologickú postupnosť a rešpektovanie 
ontogenézy herného vývoja mladých 
futbalistov dorasteneckého veku. 

Neostáva nám len súhlasiť s tvrde-
ním, v ktorom Lucchesi (2003) zdô-
razňuje: „Nikdy nebudete schopný 
uskutočniť efektívny pressing , ak 
nemáte správnu mentalitu v obran-
nej fáze.“

Trilogie presinku
Vydal AZ Print ve spolupráci s Unií fotbalových trenérů Slovenska 
v únoru 2016. Jedná se o 330 stránkovou celobarevnou publikaci.
ISBN 978-80-88729-39-6

Po dohodě s autorským kolektivem byla stanovena cena pro ČR ve výši:
500 Kč
Navíc pro všechny členy UČFT bude poskytnuta z nominální ceny
sleva 20 %

Karol Pecze, renomovaný slovenský tréner s bohatými mezinárodními zkušenost-
mi, který jako jeden z prvním našich trenérů uplatňoval presinkovou taktiku ve hře 
svého mužstva, v úvodním slově k 2. dílu z Trilógie pressingu řekl:
„Byť úspešný vo futbale znamená vyhrávať! Znamená to aj neustále sledovať 
jeho vývojové trendy, s možnosťou čo najrýchlejšie na nich zareagovať a snažiť 
sa ich preniesť do praxe... Snaha o znovuzískanie lopty po jej strate pressingom, 
sa v súčasnom futbale čoraz viac stáva dominujúcou zložkou hernej koncepcie 
futbalových mužstiev. Z vlastných skúseností však môžem konštatovať, že zmeniť 
zaužívané a vžité  taktické koncepty a zautomatizované  herné návyky nie je vôbec 
ľahké, ani jednoduché. Uplatnenie tohto spôsobu hry si vyžadovalo jeho systematický 
nácvik, modelovanie v tréningoch, s následným prenášaním do prípravných zápasov. 
Detailné poznanie a praktické zvládnutie nácviku pressingových taktík je zrejme 
jedinou cestou ako naučiť vlastné mužstvo uplatňovať tento  sofistikovaný spôsob 
bránenia v zápasových podmienkach. O to viac, že som sa o tom presvedčil  na 
vlastnej trénerskej koži...“ (zkrácené úvodní slovo k prezentaci knihy)

G.D.K. Sport M., Londýnská 25, 120 00 Praha 2 
tel: +420 222 513 569, mobil: +420 606 711 845

email: g.d.k.sport-m@volny.cz, casopis-fat@volny.cz

Vaše objednávky rádi přivítáme a vyřídíme na:

NEváHEJtE NáS KoNtAKtovAt – těšímE SE NA SPoLuPráCI S vámI
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Mgr. David Holoubek – hlavní trenér
Mgr. Tomáš Hašler – kondiční trenér
Mgr. Lukáš Marešovský – fyzioterapeut

AC SPARTA PRAHA U19
Motto: Jak trénuješ, tak i hraješ

Družstvo je složeno celkově z 16 hráčů a 3 
brankářů. (roč. 1997 – 8 hráčů, roč. 1998 – 
11 hráčů). V reprezentačním výběru ČR U19 

vedeném Pavlem Malurou nastupuje pět našich hráčů 
a ve výběru U18 Pavla Hoftycha dokonce sedm hrá‑
čů. Jeden z hráčů je reprezentant Bosny a Hercogovi‑
ny do 18 let. Za zmínku stojí také fakt, že 12 hráčů ze 
současného kádru prošlo naší mládeží od přípravek. 
O celé družstvo se stará početný tým lidí, který se 
skládá z trenéra, asistenta trenéra, trenéra brankářů, 
kondičního trenéra, fyzioterapeuta, kustoda, soci‑
álně‑organizačního pracovníka a vedoucího týmu.

Družstvo se skládalo v průběhu jarní části sou‑
těže ročníku 2014/2015 jako elitní tým mládeže 
AC SPARTA PRAHA. V případě vítězství v 1. ce‑
lostátní dorostenecké lize by se nám díky UEFA 
Youth League otevřela možnost konfrontace se 
zahraničními soupeři, a tedy i možnost ověření si, 
že koncepce výchovy mládeže ACS je produktivní 
a smysluplná.  Z toho důvodu byli v týmu ponechá‑
ni nejtalentovanější hráči ročníku 1997 (Pulkrab, 
Hašek, Wiesner, Čmelík, Březina) a ti byli dále 
doplněni o perspektivní hráče ročníku 1998. Dal‑
ším faktorem pro vytvoření tohoto týmu byla sku‑
tečnost, že kvalita juniorské ligy je nedostačující. 
Dle našeho názoru nedostatečně připravuje hráče 
pro dospělý fotbal. Díky tomuto rozhodnutí jsme 
vytvořili vysokou konkurenci v kategorii U19. Dří‑
ve jsme hráče posouvali do juniorky nebo B týmu, 
a nehleděli tak na umístění v tabulce. Vzhledem 
k faktu, že jsme ligu hráli vždy s mladšími hráči, 
tak umístění okolo třetího až pátého místa nebylo 
vnímáno jako neúspěch.

Většina hráčů navštěvuje naši střední školu, 
kde v rámci hodin tělesné výchovy mají zajiště‑
ný tréninkový proces v TCM Strahov, a to v úterý 
a ve čtvrtek v ranních hodinách. Z toho vyplývá, 
že hráči absolvují v týdenním mikrocyklu sedm 
tréninkových jednotek (úterý a čtvrtek 2 TJ).

Ranní tréninky bývají zaměřeny na rozvoj in‑
dividuálních či skupinových herních dovedností. 
Disponujeme trenérem pro individuální rozvoj 
hráčů, který úzce spolupracuje s hlavními trenéry 
a dle vzájemné domluvy volí obsah ranních trénin‑
ků. V praxi to znamená to, že se domluvíme, co je 
nutné zdokonalovat, kteří hráči se daných tréninků 
zúčastní, a dle toho se vytvoří tréninkové skupiny. 

Například specializované tréninky pro útočníky, 
střední záložníky či obranou čtveřici atd. V ran‑
ních hodinách probíhají i brankářské tréninky. Hráči 
po skončení tréninků odjíždějí do školy a vrací se 

v odpoledních hodinách zpátky do Tréninkové‑
ho centra. Hráči prvního a druhého ročníku mají 
v rámci specializace tělesné výchovy vyčleněny 
hodiny, kde studují teorii fotbalu, na které navazuje 
studium sportovního managementu ve třetím a čtvr‑
tém ročníku. Po úspěšném absolvováni závěrečných 
zkoušek, se stávají trenéry UEFA B licence.

Týdenní mikrocyklus
Vzhledem k vytíženosti TCM Strahov a školní 

docházce trénují týmy dorostů od 16.00 hodin. Hrá‑
či mají před tréninkem k dispozici posilovnu, kde 
dle svého plánu a po domluvě s fyzioterapeutem 
a kondičním trenérem pracují a předpřipravují se 
na tréninkovou jednotku (kolo, balanční cvičení, 
CORE a další). 

Na hráče se snažíme působit, aby pochopi-
li, co je pro jejich tělo správné a někdy i nutné. 
Proto mají dle výsledků našich testů zpracované 
výsledky s doporučením a baterií cviků, na co se 
mají zaměřit. Vzhledem k povinnostem ve škole 
se tak možnost individuální práce na sobě zužuje 
na krátký čas před a po tréninku. Hráči se tak 
učí, že trénink začíná mnohem dříve než vstupem 
na hřiště. Například díky správnému propriore-
ceptivnímu tréninku se výrazně snižuje riziko vy-
vrtnutí kotníku, a to především pro hráče, kteří již 
tento úraz v minulosti prodělali.

Začátek každého tréninku je pod taktovkou 
kondičního trenéra. Ten začíná v posilovně, nebo 
na hřišti. Minimálně dvakrát týdně hráči absolvují 
hodiny teorie fotbalu, kde pro ně trenér má připra‑
vené záběry z utkání a s hráči rozebírá jejich výkon 
z hlediska taktiky individuální, skupinové a týmové. 
Tyto sestřihy jsou doplněné zajímavými fragmenty 
z utkání předních evropských týmů z poslední doby.

Každý den v týdnu se zaměřujeme na odliš‑
né pohybové činnosti. Ta se odvíjí od toho, kolik 
dní zbývá do utkání. Tím se snažíme o to, aby byl 
rozvoj hráče co nejefektivnější a zároveň aby tré‑
ninkový proces negativně neovlivnil či nezvýšil 
riziko zranění v utkání. Prevence a výkon jsou tedy 
určujícími parametry tréninku. 

Z kraje týdne se zaměřujeme především na pre‑
venci proti zraněním a zároveň přípravu organis‑
mu na další tréninkový týden. Hlavní roli tak hrají 
například již zmíněný proprioreceptivní trénink, 
excentrický trénink zaměřený na kritické svalové 
partie (např. hamstringy, adduktory stehna), nácvik 
aktivace HSSP v různých funkčních polohách a také 
nácvik správné techniky vzpěračských cvičení s dů‑

razem na správné dýchání. Zaměřujeme se na pre‑
venci poranění ACL do čehož patří: excentrika ham‑
stringů, trénink dopadu a posílení gluteálních svalů. 
Výsledky efektivity preventivních opatření ještě 
nemáme statisticky zpracovány, ale v krátkodobém 
horizontu vnímáme úbytek svalových a kloubních 
poranění bez zevní příčiny. Správná technika běhu 
a běžecká koordinace má zde také své místo z dů‑
vodu upřednostnění lineárních pohybů na začátku 
týdenního mikrocyklu.

Sílu dolních končetin rozvíjíme pomocí specific‑
kých i nespecifických tréninkových metod. Přesný 
obsah je odvislý od daného mezocyklu, v kterém se 
nacházíme. Využíváme bilaterálních cvičení (dřep, 
leg‑press, mrtvý tah, přemístění) s následnou trans‑
formací do pohybu. Vzhledem ke specifice fotbalu 
a tedy dominantnímu jednooporovému zatížení, 
nesmí v tréninku chybět také cvičení unilaterálního 
charakteru. Díky nim se mimo jiné dosahuje lepší 
svalové rovnováhy, protože při použití pouze bila‑
terálních cviků má tělo tendenci zapojovat ve větší 
míře silnější stranu. To stejné platí také u plyome‑
trického tréninku.

Na hřišti rozvíjíme sílu dolních končetin pomocí 
změn směru v různých úhlech, akcelerace a decele‑
race, která je často velmi podceňována. Většina tre‑
nérů chce, aby hráči byli rychlejší, silnější, aby měli 
co největší zrychlení nebo aby skákali co nejvýše. 
Chybou je ovšem to, že už málokdo trénuje, jak tuto 
velkou sílu zastavit, popřípadě ztlumit po dopadu. 
Nejen že je výhodné z výkonového hlediska naučit 
hráče rychle zastavit a změnit směr, ale především 
je to nutné z důvodu snížení rizika poranění ham‑
stringů a ACL. Některé studie ukazují, že účinnost 
tohoto tréninku je až 80 procent.

Sportovnímu světu vládne rychlost a jinak tomu 
není ani v našem tréninku. Tu se snažíme rozvíjet 
nejen specifickými metodami, ale také tréninky ne‑
specifického charakteru. Popřípadě kombinací obou 
forem, aby byl trénink co nejpestřejší, a hráč byl tak 
vystaven stále novým podnětům. 

Mezi základní podmínky rychlosti hráče patří 
síla dolních končetin, správná technika pohybu či 
větší rozsah svalové tkáně. Rozhodující je však sta‑
bilita v kloubech a středu těla. Nestabilní znamená 
neefektivní přenos síly do země. Z toho důvodu se 
intenzivně věnujeme posílení horní poloviny těla 
především pomocí funkčního tréninku.

Funkční trénink se snaží zapojit co nejvíce sva‑
lových skupin najednou. Oproti izolovaným cvikům 
na strojích má výhodu, že procvičuje také samotný 
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pohyb. Využíváme cviky s vlastní vahou, pomůcek 
či různé druhy přítahů. Další veliká výhoda je ob‑
rovská variabilita cvičení a tudíž, střídání různých 
podnětů. Zásadní podmínkou je správné provedení 
cviku a správné dýchání. Často používaný „statický 
CORE“ je potřeba pro základní zvládnutí techniky 
spolu s dýcháním. Chybou je však zůstat pouze 
u této metody, jelikož postupem času je tento tré‑
nink málo efektivní.  Dalším krokem je „dynamický 
CORE“ s využitím různých rotací, které jsou speci‑
fické pro pohyb fotbalisty.

Vytrvalost rozvíjíme pouze herní formou, resp. 
průpravnými hrami. Stále platí, že nejlepší trénink 
je hra samotná. Musí však být splněna základní 
podmínka maximálního nasazení v tréninku. Tu 

jsme schopni zajistit díky vysoké kvalitě každého 
hráče v týmu, a tudíž obrovské konkurenci. 

To je jeden ze základních stavebních kamenů 
úspěchu našeho týmu – koncentrace vysoké kvality 
v týmu.

Tréninková jednotka je vždy zahájená technic‑
kou částí, kde hráči podstupují dril v průpravných 
cvičeních minimálně 20 minut. Zde intenzivně 
pracujeme s detailem dané činnosti (první dotek, 
kontrola prostoru, odskočení, vnímání spoluhráčů 
i soupeře). Vždy se jedná o herní situace, které jsou 
vytaženy z děje utkání. Poté přichází na řadu hlavní 
část, která je rozdělena na tři části: technicko‑tak‑
tickou, poziční hry a hry. Obsah jednotlivých částí 
se mění v závislosti na dna v týdenním mikrocy‑

klu, aktuálním stavu hráčů a reflektuje nedostatky 
z utkání.  

Základním požadavkem je vše dělat vždy v ma‑
ximální intenzitě a kvalitě. Některé tréninkové jed‑
notky jsou zaznamenávány na sporttestery a prů‑
běžně dochází ke kontrole hráčů a k vyhodnocování 
intenzity zatížení. Dále tréninky zaznamenáváme 
na kamery, které má každý tým k dispozici, a do‑
chází k následnému vyhodnocování tréninkového 
procesu. Některá cvičení jsou ukládána jako ukázko‑
vá cvičení do koncepce klubu. Veškerou práci s vi‑
deotechnikou zajišťuje v každém týmu hlavní trenér.

Po tréninku mají hráči k dispozici regeneraci 
a posilovnu (vířivka, šlapací koupele, sudy s ledo‑
vou vodou, sauna a masáže).

Přihrávkový  
dril

Organizace:
ß 12 hráčů – 6 na obvodu, 3 uprostřed, 3 obránci 

(červení)
ß hráči na obvodu si přihrávají (protáčení hry) 

pod tlakem soupeře s možností přihrávky svým 
spoluhráčům uprostřed

Kritická místa:
ß prudkost přihrávky
ß načasování odskočení
ß první dotek
ß vnímání prostoru
ß vzdálenosti mezi přihrávajícími
Modifikace:
ß s obránci
ß bez obránců
ß se středovými hráči
ß bez středových
ß s dvěma míči
ß s jedním míčem

 Průpravné 
cvičení:  
dril – průniková 
přihrávka 
za obranu

Organizace:
ß viz obrázek
Kritická místa:
ß načasované odskočení 

a načasovaný náběh
ß timing přihrávky
ß prudkost přihrávky 

1

2

1

2
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3

Bago s přesuny
Organizace:

ß 3 týmy po 4 hráčích (barevně odlišených), 
3 prostory

ß hráči hrají v daných prostorech 4:2, po 
určitém počtu přihrávek přihrávají svým 
spoluhráčům a ihned přebíhají do dalšího 
prostoru.

Kritická místa:
ß prudkost přihrávky
ß první dotek
ß práce s prostorem
ß hra pod tlakem soupeře
Modifikace:
ß počet přihrávek,
ß velikost prostoru
ß počet bránicích hráčů

3 Pondělí 
ß DVD sál – rozbor utkání
ß prevence zranění – CORE, propriorecepce, 

vzpěračská technika, excentrika – zapracování 
hráče po dni volna a příprava organismu 
na týdenní zátěž

ß Atletická abeceda – technika běhu
ß Drilové přihrávky s principy – kombinace 
ß Hra 

Úterý
ß posilovna – cvičení na stanovištích zaměřené 

na nohy
ß drilové cvičení na přihrávky
ß hry v poměru 5:3 s posuny (baga)
ß hra 8:8 s úkoly

Středa
ß rychlost
ß drilové cvičení – přihrávka za obranu
ß útočná kombinace – rychlý protiútok
ß intervalové hry

Čtvrtek
ß DVD sál – teorie fotbalu
ß funkční síla + dynamické provedení 

na stanovištích 
ß drilové cvičení – obcházení soupeře
ß kombinace – vedení útoku a finální fáze
ß hra s úkoly

Pátek
ß DVD sál – příprava na mistrovské utkání
ß krátká rychlost 
ß útočné a obrané kombinace
ß standardní situace 
ß intervalová hra

Sobota
ß mistrovské utkání
ß regenerace

Neděle
ß volno 

Testování hráčů v našem klubu přikládáme vel‑
ký význam. Testy bychom mohli rozdělit na zdra‑
votní, preventivní a výkonnostní.

Ty zdravotní jsou povinné u všech hráčů a probí‑
hají jednou ročně ve SPORTMEDu u MUDr. Fojtí‑
ka. Jedná se o komplexní vyšetření tělovýchovným 
lékařem a jeho součástí je například zátěžové EKG, 
kde se sleduje reakce organismu na zátěž.

Ostatní testy provádíme podle plánu v průběhu 
celého roku. Některé děláme sami a jiné na exter‑
ním pracovišti. 

Díky vynikající spolupráci s Laboratoří spor‑
tovní motoriky pod vedením Doc. Ing. Františka 
Zahálky, Ph.D., a jeho spolupracovníků máme 
možnost získávat o našich hráčích cenná data. La‑
boratoř se snaží držet krok s moderními trendy ve 

světě a specializuje se mimo jiné přímo na fotbal.  
Z nabídky využíváme funkční zátěžový test do 
vita maxima, který hráči absolvují jednou za rok 
v zimním období. Součástí celého balíčku je test 
posturální stability, tělesného složení a explozivní 
síly. V letním období využíváme nabídky terénního 
testování, které zahrnuje rychlostní testy, 505 – běh 
se změnou směru, bumazu – test opakované zátě‑

Arsene Wenger: nekoupíme hráče který má VO2max pod 68 ml.kg

Testování a kontrola hráčů

Týdenní mikrocyklus
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že intermitentního charakteru, a terénní zátěžový 
test do vita maxima (YOYO1 a YOYO2). Posledně 
jmenovaný test provádíme také sami několikrát 
během roku za účelem kontroly stavu připrave‑
nosti hráčů.

Na konci kalendářního roku provádíme v La‑
boratoři sportovní motoriky isokinetický test si‑
lových předpokladů dolních končetin při flexi a 
extenzi kolena v různých úhlových rychlostech. 
Díky tomuto testu jsme schopnit odhalit asymetrie 
svalové síly stehenních svalů. Součástí tohoto testu 
je na současné české poměry unikátní hodnocení 
úrovně zadních stehenních svalů v režimu excent‑
rické kontrakce při různých úhlových rychlostech 
a stanovení poměru DCR – dynamic control ratia 
(Hamstring eccentric / Quadriceps concentric), vy‑
cházejícího ze zhodnocení kritérií stanovených na 
základě empirie z elitních evropských soutěží, který 
přímo určuje míru rizika poranění ACL. To jsou pro 
nás velmi cenné informace, které nám pomáhají 
snížit riziko poranění hamstringů a již zmíněných 

předních zkřížených vazů (ACL) v koleni. Oba 
typy těchto poranění mohou potenciálně značně 
negativně ovlivnit profesionální kariéru hráče. Jak 
dokazují různé studie, tak právě trénink excentrické 
kontrakce může v tomto ohledu velmi pomoci.

V boji proti poranění ACL se snažíme dělat ma‑
ximum. Proto například sami v tréninkovém centru 
provádíme a vyhodnocujeme jednoduchý test „Drop 
jump“, kde jsme pomocí zpomaleného záběru na 
kameře schopni odhalit rizikové postavení kolena 
při dopadu. 

Mezi další testy, které provádíme sami v trénin‑
kovém centru, patří hodnocení silové připravenosti 
horní poloviny těla. 

Velký důraz klademe, jak již bylo řečeno, 
na zodpovědný a samostatný přístup k vlastní‑
mu tělu, kam patří jako naprostý základ napří‑
klad strečink, kvalitní regenerace a individuální 
preventivní program. Pomocí baterie testových 
cviků zjišťujeme několikrát během roku úroveň 
flexibility základních svalových skupin. Na zákla‑

dě komplexní prohlídky naším fyzioterapeutem 
stanovujeme krátko a dlouhodobý preventivně‑
kompenzační plán a zároveň se snažíme ohlídat 
nevýhodné pohybové a posturální návyky, jako 
jsou třeba zvýšená anteverze pánve, skoliotické 
držení páteře, neschopnost kvalitní stabilizace tru‑
pu a pánve a s tím související neoptimální průběh 
pohybů, což s sebou nese další možná rizika do 
budoucna. Hráči mají všechny výsledky zpracova‑
né kondičním trenérem a fyzioterapeutem stano‑
venou baterii cvičení na nápravu stále k dispozici 
v šatně. V případě úrazu je o hráče postaráno od 
akutní fáze po návrat ke sportovně‑specifickému 
tréninku s kondičním trenérem, kdy má k dispo‑
zici individuální péči fyzioterapeuta, fyzikální 
terapii a regenerační prostory v tréninkovém cen‑
tru. Po výstupní prohlídce naším lékařem a fyzio‑
terapeutem je hráč začleněn zpět do tréninkového 
procesu s týmem. Hráče se snažíme vzdělávat i po 
výživové stránce, a tak mají k dispozici zpracova‑
ný materiál o správném stravování.

Týmy ACS od U15 do U19 hrají v základním 
rozestavení 4‑4‑2 s možnou modifikací 4‑2‑3‑1 
v útočné fázi. Všechny pozice na hrací ploše máme 
do detailu rozpracovány a všichni hráči přesně znají 
své role na hřišti, ať už v obranné nebo útočné fázi. 
Role hráčů jsou sestříhány v metodickém DVD. 
Na hřišti požadujeme od hráčů plnění takových 
požadavků, které jsou dle našeho názoru nutností 

pro náročný evropský fotbal. Tím je tedy myšlena 
například rychlost, rychlost přepínání mezi obranou 
a útočnou činností a rychlost při zisku míče. 

Důraz klademe na týmové pojetí hry a učíme 
hráče, aby veškeré své dovednosti dávali ve pro‑
spěch týmu. Nechuť neustále pracovat na maximum 
a lenost neakceptujeme. To se promítá rovněž do 
výběru hráčů, kdy značně důležitou proměnnou 

v tomto procesu jsou právě jejich morálně‑volní 
vlastnosti. Týmové pojetí hry má své principy, které 
jsou stěžejní pro celou organizaci naší hry. Jeden 
z nich je „všichni bráníme – všichni útočíme“, co 
nejrychlejší návrat pod míč, vytlačování obranného 
bloku, sprintové náběhy za obranu, bezpečné za‑
kládání útoku a s tím spojené správné vzdálenosti 
hráčů.

Způsob hry – rozestavení

20

mláDežnický fotbal

1/2016

VÝSTAVBA FOTBALOVÝCH HŘIŠŤ S PŘÍRODNÍM A
UMĚLÝM POVRCHEM A JEJICH KOMPLETNÍ ÚDRŽBA

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

Výstavba fotbalových hřišť s přírodními trávníky a umělými povrchy 3. generace: Green elds V – shape
s paměťovým vláknem. Tento umělý trávník má certi kaci FIFA**. Kompletní údržba a regenerace přírodních

trávníků a všech typů umělých povrchů 3. generace.

inzerat A5_2011.indd   1 17.12.12   10:09
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá



Pavel Malura, Pavel Hoftych

Herní strategie a roze
stavení v souvislosti 
s požadavky 
moderního fotbalu 
na hráčské funkce

Koncept hry s reprezentačními 
výběry U18 až U20
Část I.

Základní východiska pro 
volbu organizace hry 

Přestože se může zdát výběr hráčů pro předem 
určené rozestavení v reprezentačních výběrech jako 
jednoduchý úkol, praxe nás naučila, že výběr roze-
stavení je pro tým velmi důležitý a je přímo odvislý 
od kvality hráčů v klubech na jednotlivých postech 
i v jednotlivých ročnících. Zatímco v jedné věko-
vé kategorii je vysoký počet hrotových útočníků 
a podhrotových hráčů a schází zejména kvalitní 
hráči na kraj hřiště, v jiné je naopak velmi vyso-
ký počet středových hráčů. V určitých věkových 

kategoriích můžou scházet skutečně kvalitní hráči 
do některých herních pozic. Z tohoto důvodu volí-
me po seznámení se s mužstvem takové rozestavení 
a herní organizaci, která umožní, aby do hry zasáhlo 
co nejvíce hráčů s nejvyšší herní kvalitou, a ušít 
organizaci na míru tak, abychom maximálně využili 
jejich schopností.

Zatímco u týmu U20 (1994,1995) se z mnoha 
důvodů ukázalo jako nejoptimálnější klasické roze-
stavení 4-2-3-1, u týmu U19 (1997) jsme zjistili, že 
žádný klub nedisponuje dostatečnou kvalitou hráčů 
na pozicích křídelních hráčů, naopak zde byla vy-

soká kvalita na postech hrotových a podhrotových 
hráčů. Proto se nakonec jako nejvýhodnější pro hrá-
če jeví rozestavení  4-3-2-1. Naopak z důvodu vel-
mi vysokého počtu kvalitních středopolařů a opět 
nízkému počtu kvalitních křídelních hráčů jsme se 
u týmu U18 (1998) nakonec rozhodli pro rozesta-
vení 4-4-2 s přechodem na 4-1-3-2 v útočné fázi.

Základní rozestavení 
u jednotlivých týmů:

Z dosavadní praxe vyplývá, že největší rezer-
vy, co se týká konkurenceschopnosti našich hráčů 

U20 – ročník 1994 a mladší U19 – ročník 1997 U18 – ročník 1998

4-2-3-1 4-3-2-1 4-4-2

Pavel Malura Pavel Hoftych
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Základní požadavky současného fotbalu  
na jednotlivé hráčské funkce
Střední obránce
Současné požadavky
ß vynikající hra hlavou
ß čtení hry a taktické vnímání 
ß organizační schopnosti
ß alespoň průměrná rychlost a obratnost 
ß technické dovednosti, zejména převzetí míče 

a schopnost průnikové přihrávky
ß kvalita řešení obranných situacích 1:1
ß schopnost koncentrace
ß vynikající obě přechodové fáze

Největší nedostatky našich hráčů
ß čtení hry a taktické vnímání – nízká schopnost 

předvídat a reagovat rychle na situace 
v pokutovém území, 

ß technické dovednosti, zejména převzetí míče 
a schopnost průnikové přihrávky – horší první 
dotek a nízká razance a přesnost přihrávek,

ß schopnost koncentrace – přesné plnění úkolů, 
zužování hřiště, zachytávání náběhů útočníků 
zvláště v závěrech utkání,

ß obě přechodové fáze – nedostatečná 
koncentrace a pozdní přepínání,

Vzoroví hráči
Raphael Varane, Thiago Silva, 
Jerome Boateng, Sergio Ramos

Krajní obránce
ß nejvyšší úroveň rychlosti a obratnosti,
ß vynikající řešení situací 1:1 v defenzivě,
ß vysoce nadprůměrná úroveň kondičních 

schopností (síla a rychlostní vytrvalost) pro 
podporu útočné fáze,

ß vysoce nadprůměrná úroveň technických 
dovedností (převzetí míče, vedení míče se 
změnou směrů v plné rychlosti),

ß dobrá úroveň čtení hry a taktických schopností 
– zajišťování a zavírání prostoru,

ß výborná kopací technika (centry, křižné 
přihrávky),

ß vynikající obě přechodové fáze,

Největší nedostatky našich hráčů
ß řešení situací 1:1 v defenzivě ve všech detailech 

této činnosti,
ß úroveň technických dovedností – převzetí míče, 

vedení míče se změnou směrů v plné rychlosti,
ß úroveň čtení hry a taktických schopností – 

zajišťování a zavírání prostoru,
ß obě přechodové fáze – zejména přepínání 

z útočné na obrannou,
Vzoroví hráči
Sergio Carvajal, Dani Alves,  
David Alaba, Jordi Alba

Cvičení 1 (pro obránce) 
PH 6:4, IZ: 3 min., IO: 2 min., PO 4x
Šest útočníků hraje proti čtyřem obráncům před 
pokutovým územím. Důraz na včasné vystupování, 
přistupování k hráči ze správného směru, zajišťová-
ní prostoru za míčem a správné postavení vzhledem 
k míči a soupeři.

Defenzivní středový hráč
ß vysoká úroveň vytrvalostních schopností,
ß čtení hry a taktické vnímání, 
ß vysoký akční rádius,
ß vynikající řešení situací 1:1 v defenzivě,
ß vysoce nadprůměrná úroveň technických 

dovedností – zejména schopnost skryté 
průnikové přihrávky, převzetí míče, vedení míče, 

ß tvořivost a kreativita,
ß kontrola prostoru a výběr místa,
ß vynikající obě přechodové fáze,

Největší nedostatky našich hráčů
ß čtení hry a taktické vnímání – předvídání 

vývoje herních situací, 
ß kontrola prostoru a výběr místa – vnímání 

postavení soupeře a spoluhráčů,
ß úroveň technických dovedností – zejména 

schopnost skryté průnikové přihrávky, převzetí 
míče v plné rychlosti do správného prostoru 
a pod tlakem soupeře, vedení míče,

ß obě přechodové fáze,
Vzoroví hráči
Je zjevné, že pro výběr hráčů na tento post jsou 
somatické předpoklady na okraji zájmu. Bastian 

Schweinsteiger, Sergio Busquets, Marco Werratti.

Ofenzivní středový hráč
ß vysoká úroveň vytrvalostních schopností,
ß čtení hry a taktické vnímání, 
ß vysoký akční rádius,
ß schopnost dostat se do kvalitního zakončení,
ß schopnost prosadit se 1:1 v ofenzivě,
ß poctivost a zodpovědnost v defenzivní práci
ß kreativita a tvořivost, schopnost měnit rytmus hry,
ß vysoce nadprůměrná úroveň technických 

dovedností – zejména schopnost překvapivé 
průnikové přihrávky, převzetí míče, vedení míče, 

ß kontrola prostoru a výběr místa,
ß vynikající obě přechodové fáze,

Největší nedostatky našich hráčů.
ß čtení hry a taktické vnímání – předvídání 

vývoje herních situací, 
ß kontrola prostoru a výběr místa – vnímání 

postavení soupeře a spoluhráčů,
ß úroveň technických dovedností – schopnost 

skryté průnikové přihrávky, převzetí míče v plné 
rychlosti do správného prostoru a pod tlakem 
soupeře, vedení míče,

ß obě přechodové fáze,
Vzoroví hráči:
Paul Pogba, Toni Kroos, Kevin De Bruyne

Podhrotový hráč
ß čtení hry a taktické vnímání, 
ß vysoký akční rádius,
ß schopnost dostat se do zakončení,

1

směrem k moderním trendům, máme ve výchově 
křídelních hráčů. Ani v jedné kategorii nedisponu-
jeme dostatečným počtem křídelních hráčů, kteří 
by se dokázali prosadit v zahraniční konkurenci. 
Největší nedostatky mají naši hráči těchto pozicích 
v rychlosti ovládání míče, schopnosti prosadit 
se v situacích 1:1 a schopnosti dostat se z pozice 
křídelního hráče do kvalitního zakončení. 

Ukazuje se, že většina klubů disponuje konku-
renceschopnými hráči pozici podhrotového útoč-
níka v rozestavení 4-2-3-1 a také kvalita defenziv-
ních středopolařů snese měřítka. Rovněž u útočníků 
a kreativních záložníků zaznamenáváme při kon-
frontaci s evropskou špičkou zásadní nedostatky 
v některých limitujících aspektech herního výkonu, 
jak je vyžadují současné moderní trendy.

Obrovské problémy máme i u krajních obrán-
ců, kde naši hráči zaostávají zejména v defen-
zivní činnosti. Většina mladých krajních obránců 
jako by si neuvědomovala, že základem kvalitního 
výkonu krajního obránce je defenziva. Podpora úto-
ku je nadstavbou a nikoliv základem jeho herního 
výkonu.
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ß vysoká kvalita zakončení
ß schopnost prosadit se 1:1 v ofenzivě,
ß kreativita a tvořivost, překvapivá a nečekaná 

řešení
ß vysoce nadprůměrná úroveň technických 

dovedností – zejména schopnost průnikové 
přihrávky, převzetí míče, vedení míče, 

ß vynikající kontrola prostoru a výběr místa,
ß vynikající obě přechodové fáze, zejména však 

přechod z obrany do útoku

Největší nedostatky našich hráčů
ß čtení hry a taktické vnímání – předvídání 

vývoje herních situací, 
ß kontrola prostoru a výběr místa – vnímání 

postavení soupeře a spoluhráčů,
ß úroveň technických dovedností – převzetí míče 

v plné rychlosti do správného prostoru a pod 
tlakem soupeře, vedení míče, kvalita zakončení

ß pomalé přechodové fáze,
Vzoroví hráči
James Rodriguez, Mario Götze, Tomáš Rosický

Cvičení 2: PH 6:6 se čtyřmi neutrálnímí 
hráči, IZ: 2 min., IO: 1 min., PO: 5-6x
Cíl:  orientace v prostoru, změna těžiště, 

postavení na průnikovou přihrávku, 
orientované  převzetí míče.

V daném prostoru hrají hráči 6:6 se čtyřmi neutrál-
ními naražeči. Tým, který si pomocí rychlé kombi-
nace bez přerušení dokáže narazit míč s neutrálními 
hráči, získává bod. První dvě opakování hrajeme 
na volný počet doteků, další dvě na povinné doteky, 
posléze i na jeden dotek.

Křídelní hráči
ß výjimečná schopnost prosadit se 1:1 v ofenzivě,
ß vysoce nadprůměrné rychlostní schopnosti
ß vysoce nadprůměrné technické dovednosti – pře-

vzetí míče, vedení míče se změnami směrů, kla-
mavé pohyby, to vše v nejvyšší rychlosti a pod 
tlakem soupeře

ß anticipace a vnímání pohybu a postavení obránce
ß schopnost dostat se do zakončení a prosadit se 

v pokutovém území
ß vysoce nadprůměrná kopací technika alespoň sil-

nější nohy
ß dobrá orientace v pokutovém území
ß vysoká kvalita zakončení alespoň jednou nohou
ß vynikající obě přechodové fáze,

Největší nedostatky našich hráčů.
Na této pozici máme ve sledovaných ročnících ab-
solutní minimum hráčů, kteří splňují požadované 
parametry.
Vzoroví hráči:
Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, 
Marco Reus, Gareth Bale

Hrotoví útočníci
ß vysoká úroveň rychlostních schopností,
ß cit a předvídavost pro výběr místa při nábězích 

za obranu soupeře,
ß výjimečná orientace v pokutovém území a cit pro 

načasování náběhu,
ß schopnost prosadit se 1:1,
ß vysoce nadprůměrná kvalita zakončení silnější 

nohou a velmi dobrá nohou slabší,
ß výborná hra hlavou,
ß vysoce nadprůměrné technické dovednosti - pře-

vzetí míče, vedení míče se změnami, směrů, kla-

mavé pohyby, to vše v nejvyšší rychlosti a pod 
tlakem soupeře, 

ß vynikající přechod z obrany do útoku,

Největší nedostatky našich hráčů.
ß orientace v pokutovém území a cit pro správné 

načasování náběhu,
ß kvalita zakončení silnější i slabší nohou,
Vzoroví hráči:
Luis Suárez, Karim Benzema, Diego Costa, 
Róbert Lewandowski

Cvičení 3: 
PH 3:3 v pokutovém území se dvěma 
centrujícími hráči, IZ:2 min. IO:1 min. PO: 6x
Cíl:  Orientace v pokutovém území, správné 

načasování náběhu, odpoutání od obránce.
Hráči hrají v pokutovém území 3:3. Snaží se co 
nejrychleji dostat míč do křídelního prostoru a najít 
správně načasovaným náběhem místo pro zakonče-
ní. Hráči na krajích mají povinné dva doteky. 

Protože nemáme na reprezentačních srazech do-
statek času na odstraňování technických nedostatků, 
pracujeme v trénincích zejména na taktických detai-
lech v souvislosti s danými organizacemi hry. Ne-
dostatky v návycích se snažíme zmírnit cvičeními 
zaměřenými na detail daných činností (viz příkla-
dy cvičení výše), videorozbory určenými pro celý 
tým, jednotlivé řady a jednotlivé hráče. Technické 
nedostatky nahrazujeme zvýšeným zaměřením 
na týmové pojetí a mentální přípravu na jednotlivá 

utkání. Zejména v závěrech utkání se však u hráčů 
projevuje nedostatek koncentrace a osvojené špatné 
návyky, způsobené zejména nedostatečnou nároč-
ností českých mládežnických soutěží.
Za zmínku jistě stojí, že s týmy U18 a U19, které 
používají neobvyklé organizace hry, které poskytují  
týmu určitou výhodu menší čitelnosti pro soupeře, 
jsme zatím dosáhli mnohem lepších výsledků než 
s týmem U20.
Jsem přesvědčen, že bychom se při výchově hráčů 
na klubové úrovni měli zaměřit na vytažení mo-
delových hráčů ze zápasů vrcholných evropských 
soutěží, důkladné zmapování jejich herního stylu 
a návyků a tomu se pak snažit přizpůsobit výchovu 
našich hráčů. Z toho vyplývá i výběr hráčů na daný 
post podle fyziologických a somatických předpokla-
dů a včasná specializace pro jednotlivé herní pozice 
minimálně od šestnácti let. Při tomto výběru je po-
třeba dbát více na předpoklady hráče pro danou 
herní pozici ve vrcholovém fotbale než na aktuál-
ní potřeby daného mládežnického týmu.
Výše zmíněným základním požadavkům na jed-
notlivé herní pozice se věnovat při individuálním 
a skupinovém tréninku (tréninky hráčů podle her-
ních pozic). Dbát na detaily při nácviku jednotli-
vých dovedností. Dlouhodobě a trpělivě analyzovat 
individuální výkony talentovaných jednotlivců se 
zaměřením na hlavní požadavky pro danou herní 
pozici.

V příštím čísle přineseme část II.
Týmový herní výkon – organizace a rozestavení

3
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Ladislav Valášek

Fotbal a moderní 
fotbalový management

Jedním z autorů, který se strate-
gickému korporátnímu manage-
mentu v profesionálním fotbale 

věnuje i v rámci naší Unie českých 
fotbalových trenérů je JUDr. Ladislav 
Valášek, který zastává funkci vicepre-
zidenta a člena řídícího výboru UČFT.

Vedle vrcholných manažerských 
pozic v českém profesionálním fotba-
le (na klubové úrovni jako prezident 
a předseda představenstva FC Vik-
toria Plzeň, předseda představenstva 
FC Tescoma Zlín, ředitel Bohemians 
Praha 1905), v minulosti L. Valášek 
působil také v bankovní sféře, v za-
hraničním obchodě, v diplomacii 
a mezinárodním poradenství, ať už 
jako exekutivní manažer nebo člen 
představenstva nebo dozorčí rady 
(včetně dozorčí rady Nadace fotbalo-
vých internacionálů apod.).

Požádali jsme L. Valáška o vyjá-
dření k aktuálnímu dění. Níže uvádí-
me některé vybrané teze a komentáře 
ke třem důležitým oblastem, které 
ovlivní náš fotbal v krátkodobějším 
i dlouhodobějším horizontu:

1.  Ozdravení FIFA – 
strategický význam 
pro celý fotbal
Český fotbal samozřejmě nežije 

v izolaci a proto je mimořádně dů-
ležité sledovat vše, co se děje také 
na úrovni FIFA a UEFA, kde jsme pro-
střednictvím FAČR členskou asociací 
a kde v různých orgánech či akcích 
působili a působí i čeští představite-
lé, byť ne v nejvyšších funkcích nebo 
v exekutivním managamentu.

Po velmi rozsáhlých a nežádou-
cích skandálech z éry prezidenta 
Josepha „Seppa“ Blattera (kdy bo-
hužel docházelo také k „mafián-
ským“ praktikám s úplatky, korupcí, 
manipulacemi a machinacemi nejen 
s televizními a marketingovými prá-
vy apod.) má konečně FIFA nového 
prezidenta, který by měl skoncovat 

se všemi nekalými praktikami. Gianni 
Infantinni je z Evropy, a jako nový 
prezident FIFA, vzděláním právník 
a představitel nové mladší manažer-
ské generace, bude muset realizovat 
řadu změn a reforem. Především se 
ale bude muset obklopit novými lid-
mi a novými standardy v manažerské 
práci, protože mnohé ty staré praktiky 
se totálně zkompromitovaly.

Ozdravení v rámci FIFA pod ve-
dením nového prezidenta FIFA však 
nebude vůbec snadné, ale již odstar-
tování tohoto ozdravného procesu má, 
a bude mít, pozitivní dopad na celý 
fotbal, tedy také na evropský a český 
fotbal. 

Každopádně je to totiž personální 
změna ve vrcholné pozici šéfa FIFA, 
která – při splnění dalších podmínek 
– bude postupně akcelerovat další „ře-
tězové reakce“ nejen v samotné FIFA, 
ale i v rámci kontinentálních asociací 
(včetně UEFA), ale i v rámci národ-
ních asociací, tedy i v rámci FAČR. 

Nelze však ani zapomínat, že 
půjde o obousměrné provázanosti, 
protože čím lepší, aktivnější a trans-
parentnější budou členské kontinen-
tální a národní fotbalové asociace, 
tedy i jejich konkrétní představitelé 
a delegáti na jednáních FIFA, tím 
účinněji a rychleji bude moci nový 
šéf FIFA realizovat potřebné změny 
a reformy, bez kterých nelze ozdravit 
současný světový fotbal.

Ovšem principy fair-play, trans-
parentnosti a efektivnosti se musí 
opravdu systematicky, důsledně 
a trvale prosazovat nejen na hřišti 
v samotném sportovním soupeření, 
ale také ve fungování celých řídících 
a regulačních organizací a v meziná-
rodních soutěžích, které tyto fotbalo-
vé řídící orgány organizují a kolem 
kterých funguje celý navazující či 
související fotbalový „big business“. 

Totéž platí pro vedení FAČR a jeho 
roli při celkovém řízení a regulování 

českého fotbalu a ve všech vztazích, 
které existují v českém „fotbalovém 
průmyslu“. 

Dá se předpokládat, že čím lep-
ší příklady a přístupy budou do ČR 
pronikat z FIFA a UEFA, tím lepší, 
rychlejší a komplexnější může být 
také fungování a modernizování čes-
kého fotbalu, a to v celé jeho hierar-
chické a celorepublikové pyramidě 
– od amatérského a mládežnického 
fotbalu počínaje, až po nejvyšší profe-
sionální soutěž a národní týmy konče 
(a naopak!).

Aby však tyto mezinárodní a 
nadnárodní pozitivní vlivy z FIFA 
a UEFA působily opravdu inspirativ-
ně a akceleračně také na FAČR a celý 
český fotbal, bude nutné, aby se ko-
lem nového prezidenta FIFA, a také 
v rámci UEFA, vytvořily skutečně 
efektivní a transparentní rozhodova-
cí a kontrolní mechanismy, struktury 
a procesy, které jednak budou před-
cházet a minimalizovat negativní jevy 
z doby Seppa Blattera a spol., a jed-
nak budou pro-aktivně, inovativně 
a transparentně rozvíjet vše dobré, co 
se v minulosti v celosvětovém fotba-
le vybudovalo a všestranně osvědčilo 
(a nebylo toho vůbec málo).

Jinak a stručně řečeno, vše dob-
ré a efektivní v rámci FIFA, UEFA 
a FAČR vyžaduje velmi aktivní, 
tvůrčí a zodpovědnou kontinuitu (!) 
a naopak vše negativní, překonané 
a škodlivé potřebuje odvážnou dis-
kontinuitu (nebo alespoň opravdovou 
a důslednou minimalizaci a prevenci), 
protože určité lidské neřesti, chyby, 
problémy a nedostatky se historicky 
vyskytují v celé lidské společnosti 
a ve všech regionech a oborech, tedy 
i ve fotbale … (viz např. problém 
korupce, podvodů a praní špina-
vých peněz…, problémy zakázaných 
prostředků jako jsou drogy, doping 
či gambling, chuligánství, rasismus 
a jiné negativní jevy).

Rámcový stav ve FIFA a UEFA 
totiž vždy ovlivňuje další kvality 
a funkcionality uvnitř a vně fotbalu, 
respektive uvnitř a vně jednotlivých 
mezinárodních a národních fotbalo-
vých asociací a také uvnitř a vně jed-
notlivých fotbalových klubů, ať už 
na amatérské nebo na profesionální 
a nejvyšší úrovni. 

Zkrátka, převládající sportovní, 
ekonomicko-finanční, právní, etické, 
marketingové a další trendy (např. 
ve zdravotní oblasti, v technologické 
oblasti, v multimediální oblasti atd.) 
a uplatňovaná náročnější kriteria, 
standardy, hodnoty a postupy v ce-
lém fotbalovém prostředí mají reálný 
i virtuální, přímý i nepřímý, dopad 
také na trenérsko-koučovsko-mana-
žerskou profesi, tedy i na profesní 
organizace typu AEFCA a UČFT. 

Právě proto je také pro UČFT tak 
důležité, jak bude fakticky vymezena 
a prakticky sdílena ona náročnější 
kritéria pozitivní konkurenceschop-
nosti fotbalových klubů a národních 
a mezinárodních fotbalových asoci-
ací, protože v jejich rámci fotbaloví 
trenéři působí, a tím pádem také více 
či méně úspěšně čelí negativním je-
vům, které fotbal v dané době pro-
vázejí (případně bohužel někteří také 
na negativních jevech svým dílem 
skrytě či jinak participují, nebo se jen 
tak tiše a ve stínu vezou…).

Zvláštní a velmi důležitou roli 
v celém tomto procesu – úsilí o zlep-
šování – mají především ti elitní pro-
fesionální trenéři, kteří udávají tempo, 
směr a další parametry profesního růs-
tu a rozvoje podle osvědčeného hesla 
„čím lepší trenéři, tím lepší fotbal“.

Samozřejmě, s reformami nové-
ho prezidenta FIFA se očekává, že 
se také udrží a případně zvýší zájem 
sponsorů a dalších potenciálních pří-
jmů, a to nejen z TV práv.

Zdá se také, že se pro některé 
české fotbalové představitele otevřou 

K tradici časopisu Fotbal a trénink patří prostor, který redakční rada čas od 
času věnuje manažerské problematice a manažerům, kteří mají dlouholeté 
zkušenosti z podnikatelské sféry v tuzemském i mezinárodním rozměru. 
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nové cesty ke spolupráci s vedením 
FIFA pod vedením nového preziden-
ta, se kterým někteří lidé z FAČR byli 
ve styku již v rámci jeho působení 
na UEFA (zjm. M. Pelta, R. Řepka, 
D. Damková, P. Fousek, V. Šmicer 
apod.). Větší zapojení Čechů do ko-
munikace a kooperace s FIFA a UEFA 
bude mít samozřejmě velký význam 
pro českou fotbalovou diplomacii, 
která by měla být ještě aktivnější 
a efektivnější, než tomu bylo dopo-
sud.

Souhrnně řečeno, nejen z hlediska 
FAČR a LFA (vlastně i naší UČFT), 
ale také i z hlediska celého českého 
fotbalu, tedy především i pro profe-
sionální a ostatní fotbalové kluby, 
půjde o větší efektivnost a transpa-
rentnost v každodenním fungování 
i ve všech dalších organizacích a in-
stitucích, které s fotbalovými kluby 
a fotbalovými asociacemi spolupra-
cují, případně jsou jimi zřizovány (viz 
např. v ČR marketingová firma STES 
apod.) nebo které z jejich iniciativy 
vznikají pro lepší a transparentnější 
růst a rozvoj v dané oblasti či profe-
si (viz např. v ČR také LFA a snaha 
o větší samostatnost ligy nebo další 
profesní asociace – hráčů, bývalých 
hráčů, rozhodčích, agentů apod.).

2.  Samostatnost 
nejvyšší profesionální 
fotbalové soutěže v ČR
Je logické, že právě ve výše nazna-

čeném širším institucionálním kon-
textu se musí vést také naše domácí 
diskuse o prosazování tzv. samostatné 
ligy v pojetí, které se osvědčilo nejen 
v těch největších, nejbohatších a nej-
úspěšnějších ligách v evropských 
zemích (především v Anglii, Němec-
ku, Španělsku či Francii a Itálii), ale 
i v menších a fotbalově významných 
zemích jako je třeba Holandsko, Bel-
gie, Švýcarsko, Rakousko atd., ke kte-
rým má – z řady důvodů – situace 
v českém fotbale nejblíže.

V současném období se jednání 
o tzv. samostatnosti ligy blíží do fi-
nále na úrovni vedení FAČR a LFA. 

I když nejsou známy všechny 
podrobnosti, a i když přetrvává řada 
skeptických názorů a propagáto-
rů k „méně rizikovějšímu“ udržení 
současného stavu, lze předpokládat, 
že startovací nová dohoda bude brzy 
sjednána, takže se tzv. samostatná liga 
i v ČR už brzy spustí, i když jen s tím, 
že některé parametry budou výsled-
kem kompromisu rozdílných přístu-
pů a požadavků (a jiné aspekty bu-
dou mít jen dočasný charakter, např. 
s ohledem na vázanost FAČR a STES 
smlouvami s obchodními partnery, 
které budou platit do r. 2018 apod.).

Nyní v tomto článku nemůže jít 
o pitvání a zdokumentování výhod-
nosti a perspektivnosti detailů tzv. 

samostatnosti ligy, to musí být hlav-
ním úkolem vyjednávačů, kteří vedou 
negociace o smlouvě mezi FAČR 
a LFA. 

Pro celou trenérsko-koučovsko-
manažerskou obec v českém fotbale 
ale půjde o to, aby nevznikl nějaký 
tzv. experimentální paskvil, ale na-
opak zcela funkční a transparentní 
praktický systém odpovídající domá-
cím a mezinárodním trendům, pod-
mínkám, znalostem a zkušenostem, 
respektive také našim lokálním a ná-
rodním specifikům, které jsou v každé 
zemi poněkud jiné.

Aby tomu tak bylo nejen na papí-
ře, tedy v podepsané závazné smlouvě 
mezi FAČR a LFA, ale i ve skuteč-
ném každodenním fungování tzv. 
samostatné ligy, bude nutné, aby se 
ve statutu, vedení a v řídícím apará-
tu LFA prosadily úpravy respektují-
cí objektivní, transparentní, vysoce 
profesionální a nad-klubové přístupy 
a požadavky, které jsou v zájmu sa-
mostatné ligy jako celku (!), a niko-
liv jen v zájmu některých vyvolených 
a preferovaných klubů (či dokonce 
snad jen v zájmu některých „šíbrů“ 
ve fotbalovém zákulisí).

Jen tak potřebné změny a ino-
vace budou umožňovat reflektování 
a ochranu oprávněných zájmů a po-
třeb nejen všech členských profesio-
nálních fotbalových klubů (!), které 
mají své vlastníky, partnery a fanouš-
ky, ale také všech základních fotba-
lových profesí (!), které v prvotním 
i konečném důsledku rozhodují o kva-
litě a úspěšnosti produktu – fotbalové 
hry a soutěže – v pojetí, který je nejen 
atraktivně a férově na trhu nabízen 
producenty a regulátory jak vůči okolí 
(zjm. vůči všem fotbalovým fanouš-
kům a dalším zákazníkům), tak také 
vůči všem samotným aktérům, jakož 
i vůči sdělovacím prostředkům a celé 
veřejnosti s využitím mezinárodně 
osvědčených a akceptovatelných cílů, 
funkcí a parametrů.

Jak známo, nejen ve fotbale je vše 
většinou o penězích. I ve fotbale jde 
tedy zpravidla o peníze tzv. až v první 
řadě. A kdo peníze umí produkovat, či 
sehnat, ten také vládne. Lidé i ve fot-
bale většinou chápou, že ten, kdo pla-
tí, ten také poroučí. Vše má však své 
meze, kriteria a souvislosti, a konec 
konců život, ani ten fotbalový, není 
jenom a jenom o penězích.

Lze však říci, že z finančně-eko-
nomického hlediska půjde v tuzem-
ském fotbale také o to, aby ty finanční 
zdroje a související rozhodovací/kon-
trolní mechanismy, které budou vyu-
žity v rámci tzv. samostatné ligy, byly 
nejen legální a adekvátní, ale také 
transparentně a objektivně alokovány 
a efektivně využívány ku prospěchu 
vrcholového fotbalu a jeho lepší bu-
doucnosti, a to ve stále složitějších 

podmínkách a se stále většími riziky 
a nejistotami, které ve světě vznika-
jí a existují daleko a hluboko mimo 
fotbal samotný (viz hrozby spojené 
s probíhající migrační vlnou do Evro-
py, hrozby rozpadu EU a dalších krizí, 
včetně hrozeb nových vojenských či 
dokonce válečných konfliktů, hrozeb 
cyklických a strukturálních finanč-
ních, energetických či ekologických 
krizí, novodobých střetů civilizací 
apod.).

Zobecněně řečeno, nejen ozdra-
vení a další směrování FIFA, UEFA 
a FAČR, ale také samotný vzájemný 
vztah FAČR a LFA, jsou svým způso-
bem „spojité nádoby“, které se vždy 
– přímo i nepřímo – vzájemně ovliv-
ňují, podmiňují a motivují. 

Zatímco FAČR, dříve ČMFS 
a jeho předchůdci, má obrovskou 
a bohatou historii, tak LFA je relativ-
ně novou organizací, která ke svému 
úplnému „zakořenění“ ještě vyžadu-
je další velké úsilí a speciální změny 
a kroky, které nelze redukovat pouze 
na větší či menší kvalitu smlouvy 
s FAČR o tzv. samostatnosti ligy.

Na úrovni LFA, tedy v její další 
vnitřní i vnější činnosti, bude muset 
být promyšleně a koncepčně uplat-
něna celá série dílčích (větších i men-
ších) opatření a náročných kriterií, 
aby postavení a poměry LFA odráže-
ly a garantovaly strategický význam 
cílů, podmínek, dopadů a důsledků, 
které s sebou přinese připravovaná 
tzv. samostatná liga v ČR.

Bude-li tomu tak, to ukáže až čas 
a konkrétní praxe, včetně jejího prů-
běžného monitorování, kontrolování 
a hodnocení, a to nejen z hlediska zá-
jmů samotných členů LFA a FAČR, 
ale také z hlediska fanoušků, sponso-
rů, medií a veřejnosti vůbec.

3.  Efektivnější fungování 
profesionálních 
fotbalových klubů
Výše uvedené rámcové souvztaž-

nosti potvrzují, že roste a poroste 
význam skutečně efektivního fun-
gování fotbalových klubů, které jsou 
nenahraditelnými „kořeny“ fotbalu 
a ty nejlepší a největší profesionální 
fotbalové kluby jsou vlastně jakýmisi 
„tažnými lokomotivami“ celého fot-
balového vývoje v dané zemi, v da-
ném kontinentu a i v celosvětovém 
měřítku. 

Serióznost a perspektivnost „taž-
nosti“ jednotlivých profesionálních 
klubů však neodráží pouze samotné 
sportovní výsledky na hřišti, ale je-
jich celkové fungování, včetně plnění 
kriterií licenčního řízení pro profesi-
onální fotbalové kluby a dodržování 
mezinárodních pravidel pro systém 
solidarity a pravidla finanční fair-play.

V rámci ČR půjde o pojetí a na-
plnění vedoucí role takových našich 

velkoklubů jako Sparta a Slavia, 
nyní také FC Viktoria Plzeň a také 
dalších klubů, které každoročně 
usilují o evropské poháry. Pro bu-
doucno však půjde také o efektiv-
nější a spěšnější fungování všech 
profesionálních fotbalových klubů, 
především z Prahy, Brna, Ostravy 
a dalších českých a moravských 
prvoligových měst, kde se tradičně 
koncentruje také nejlepší práce s fot-
balovou mládeží a top-talenty v dané 
spádové oblasti pro vrcholový fotbal, 
pro reprezentační výběry a pro mezi-
národní transfery. 

Čím lépe, tedy férově a efektivně, 
budou fungovat všechny naše profesi-
onální fotbalové kluby, tím větší bude 
konkurence a tím také větší a srov-
natelnější příležitosti pro další růst 
a rozvoj ostatních fotbalových klubů, 
a to nejen v Praze a krajských a jiných 
městech, ale také v ostatních obcích 
ČR, kde má fotbal velkou tradici 
a kde plní nejen sportovní, ale i širší 
společensko-kulturní a ekonomické 
funkce.

Je potěšitelné, že v posledním 
období se finanční podpora sportu 
obecně, a fotbalu specificky, dostává 
ve veřejném prostoru mezi priority 
ohledně definování nutných objemů, 
strukturování a časování finančních 
zdrojů, které ze státních a veřejných 
finančních rozpočtů mají a musejí 
směřovat do podpory sportu, přede-
vším na úrovni státní reprezentace 
a rozvoje mládežnického sportu.

Bude ovšem na samotném vedení 
FAČR, LFA a dalších subjektů, které 
mají zásadní vliv na financování fot-
balu, jak velké finanční prostředky se 
podaří pro fotbal získat z veřejných 
i privátních zdrojů a jak je bude 
možno a nutno efektivně využít, a to 
bez nejrůznějších skandálů, mani-
pulací či machinací, které poškozují 
fotbal a sport více, než si mnozí lidé 
uvnitř fotbalu myslí. 

I proto roste a poroste význam 
moderního managementu na úrov-
ni profesionálních klubů, které 
představují výkladní skříň celého 
našeho fotbalu. 

Zdá se, že některé nedávné změny 
v majitelské struktuře (např. změna 
vlastníků v SK Slavia Praha a FC 
Baník Ostrava) a také korekce v per-
sonálním obsazení a kompetenčním 
vymezení exekutivního klubové-
ho řízení, např. v AC Sparta Praha, 
jsou těmi počiny, které jsou potřebné 
v kontextu všech změn, které si doba 
žádá právě i ve vazbě na změny, které 
se budou prosazovat na úrovni FIFA 
a UEFA.

Jinak řečeno, moderní fotbalový 
management i v tuzemských klubech 
musí být ještě více glokální, tedy 
aby heslo „globálně myslet, lokálně 
konat“ v praxi směřovalo k daleko 
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lepším výsledkům našich fotbalových 
klubů nejen na hřišti, ale také v hle-
dišti, vůči partnerům (sponzorům), 
mediím a veřejnosti vůbec.

4. Závěr:
Dovolte mi, abych ještě zdůraznil, 

že pro nás všechny v UČFT, a v celém 
českém fotbale, je – a vždy bude – 
mimořádně důležité, aby se trenér-
ská profese v rámci probíhajících 
a avizovaných změn ve fotbale ma-
ximálně a trvale profilovala do těch 
pozitivních rolí, kterými tradičně 
většina fotbalových trenérů s velkým 
osobním nadšením, pracovním nasa-
zením a odbornou kvalifikací pomáhá 
fotbalu tak, aby se dostal na dobovou 
špičkovou sportovní úroveň, která se 
bez efektivnosti v ostatních oblastech 
fungování fotbalu nemůže nikdy a ni-
kde obejít. 

Naopak: čím lepší je, či v nad-
cházejícím období bude, celé okolní 
fungování regulačních a právních, 
finančně-ekonomických, etických 
a marketingových systémů, tím bu-
dou mít trenéři, koučové a manažeři 
k dispozici pro své hráče a také ko-
legy v realizačním týmu (a v širším 
smyslu i pro fanoušky, sponzory 
a další partnery, včetně škol a dalších 
institucí):

ß lepší a modernější infrastrukturu 
(moderní stadiony, tréninková cen-
tra, fotbalové akademie, materiální 
vybavení, a to i vybavení moderními 
technologiemi, zdravotním a lékař-
ským zázemím apod.), 

ß větší a lépe strukturované a využí-
vané finanční zdroje nejen z privát-
ních, ale i ze státních a dalších ve-
řejných rozpočtů (krajů, měst., 
obcí), resp. také z UEFA a FIFA.

Jistě asi budete moci se mnou sou-
hlasit, že právě ta odborná komplex-
nost a manažerské serióznost je pro tu 
fotbalově nejdůležitější oblast – tedy 
oblast sportovní, to nejdůležitější.

Jen v tomto komplexním a mul-
tidisciplinárním manažerském 
pojetí lze dlouhodobě dosahovat 
špičkovou sportovní výkonnost 
a atraktivnost, kterou opravdu nejlé-
pe odráží a hodnotí vyprodané stadi-
ony při utkáních a nárůst sledovanos-
ti fotbalu v televizním, rozhlasovém 
a internetovém vysílání, jakož i při 
využívání dalších moderních digi-
tálních platforem a multimediálních 
sociálních sítí atd.

Jen tak lze pochopit, podpořit 
a prosazovat ty nejnáročnější poža-
davky na tzv. nejlepší praxi (best 
practice), tedy na vysoce kvalitní 

a efektivní sportovní a další parame-
try výkonnosti moderního manage-
mentu fotbalových klubů a asociací, 
které chtějí v celém komplexu obstát 
nejen v národní, ale i v mezinárodní 
a globální konkurenci.

Samozřejmě, nelze podléhat na-
ivním a romantickým představám, že 
vše nové a dobré se prosadí jen tak 
samo od sebe a bez všelijakých pře-
kážek. Tak jako v jiných oblastech 
managementu, tak také ve fotbalo-
vém byznysu se budou prosazovat 
nové modernizační trendy a procesy 
jen v rámci určitých střetů či konflik-
tů, kde se bude utkávat nejen „nové“ 
se „starým“…, ale také „dobré“ se 
„špatným“… 

Ty otevřené i skryté „souboje“ bu-
dou mít – jako všude na světě – své 
nejen viditelné i neviditelné aspekty, 
ale samozřejmě také i své konkrétní 
nositele: lidi (a jejich znalosti, zku-
šenosti, preference, ambice, spřízněné 
sítě atd.), procesy (a s nimi souvise-
jící cíle, struktury, metody a krite-
ria…), technologie (a s nimi souvi-
sející SW a HW). To vše v určitém 
konkrétním kulturně-společenském, 
politickém a finančně-ekonomickém 
a marketingovém prostředí, s tuzem-
skými a mezinárodními vztahy, insti-
tucemi a regulemi.

Fotbal, a jeho moderní profesi-
onální management, zkrátka není 
a nemůže být nějakým rájem na zemi 
či procházkou růžovým sadem. Tak 
tomu přirozeně není ani na fotbalo-
vém hřišti, ani ve fotbalovém zákuli-
sí, kde se prý konec konců přece jen 
ukazuje nejen ona sama „sportovní 
pravda“, ale také její mimo-sportov-
ní zdroje, kořeny, projevy, důsledky 
a souvislosti. Tedy také vazba na výši, 
původ a způsob práce profesionálního 
moderního fotbalového managemen-
tu, včetně efektivnosti a transparent-
nosti získávání a využívání finančních 
zdrojů, které v moderním fotbale hrají 
stále větší roli.

V tak složitém a rizikovém (někdy 
i nebezpečném) prostředí ovšem nelze 
na druhé straně podléhat ani zbyteč-
nému strachu, panice, spikleneckým 
teoriím nebo jakési pesimistické skep-
si, protože naštěstí stále ještě platí, že 
soudobý fotbal opravdu respektovaný 
a populární mnohavrstevný a mnoha 
rozměrový fenomén a rozhodně není 
jen a pouze nějaká „fotbalová žum-
pa“, jak by si mnozí kritici, kverulanti 
a škarohlídi možná přáli (nebo jak ne-
přející subjekty přehnaně a egoisticky 
vykreslují pouze ty špatné, a nikoliv 
i ty dobré a perspektivní stránky sou-
dobého fotbalu).
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Mgr. Jan Kameník
šéftrenér Regionální fotbalové akademie kraje Vysočina

Koncepce sportovní  
přípravy Regionální 
fotbalové akademie Díl II.

V příspěvku se budeme zabývat obsahovou 
stránkou dopoledních a odpoledních tré-
ninkových jednotek. 

Obsahová stránka 
tréninkových jednotek

Náplň sportovní přípravy hráčů akademie dělí-
me v týdenním mikrocyklu do dvou částí. Dopoled-
ní část probíhá v rámci výuky ve škole. Odpoledne 
hráči absolvují specifickou tréninkovou jednotku. 
Celý obsah tréninkového mikrocyklu znázorňuje 
graf č. 1.

V dopolední části se režim akademie zaměřuje 
na všeobecnou pohybovou průpravu, která je rea-
lizována tzv. nespecifickou formou. Cílem těchto 
tréninkových jednotek je všestranná pohybová pří-
prava pohybového aparátu hráče, který prošel nebo 
prochází zvýšeným akceleračním růstem (13–15 

let),  který  spustily  hormonální  růstové  změny. 
S tímto souvisí neúměrný rozvoj svalového apará-
tu v porovnání s kostními změnami. Je dlouhodo-
bě prokázané, že jednostranné pohybové aktivity/
zatížení/hraní fotbalu vedou v tomto a pozdějším 
věku k přetížení kloubů a šlach. Výsledkem je tzv. 
decentrace, vedoucí k vadnému držení těla a poruše 
pohybových stereotypů projevující se:
ß nižší ekonomikou běhu,
ß nízkou explozivní sílou,
ß nižší kapacitou absolvovat opakované krátkodobé 

vysoce intenzivní zatížení, zejména ve starších 
věkových kategoriích,

ß poruchou vnitrosvalové a mezisvalové koordina-
ce, tzn. nekvalitní provedení herních dovedností.

Z výše uvedeného vyplývá, že všestranná po-
hybová příprava hráče je zásadním pilířem v tré-
ninkovém procesu.

Dopolední program 
Regionální fotbalových 
akademií

Dopolední část musí v plné míře respektovat 
školní vzdělávací plán žáků základní školy, a proto 
musí být sportovní program plánován do pěti hodin 
rozšířené výuky tělesné výchovy a třech kroužků, 
které jsou včleněny do nulté hodiny nebo odpolední 
výuky.

Pondělí
Konkrétním  obsahem  pondělního  programu 

jsou kompenzační cvičení s fyzioterapeutkou, kte-
rá jsou zaměřena na zvyšování kloubní flexibility 
a odstraňování svalových dysbalancí. Zde klade-
me velký důraz na správnou techniku provedení 
a dýchací stereotyp tak, aby se hráči učili správně 
aktivovat pohybový stereotyp (posturální stabilita) 

V návaznosti na článkem o Regionálních fotbalových akademiích, 
který vyšel v minulém čísle časopisu Fotbal a trénink, přinášíme 
podrobnější přehled o denním režimu hráčů v týdenním mikrocyklu.

všeobecná 
pohybová 
průprava - 

nespecifická 
46 % (315 min.) 

testy 
7 % (45 min.) 

specifická 
tréninková 
jednotka 

40 %  (270 
min.) 

TST 
7 % (45 min) 

Graf č. 1. Obsahová stránka tréninkového mikrocyklu Regionální fotbalové akademie

Vysvětlivky: 
TST (teorie sportovního tréninku), 
testy (psychologie, fyzioterapie, 
výživový poradce, kondiční trenér)
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a mohli cvičení posléze provádět také individuálně 
(doma).

Silovou přípravu provádíme převážně s vlast-
ním tělem na podložce, na gymnastických míčích, 
overbalech, s expandery, TRX nebo bosu. Většina 
cvičení  je zaměřena na  rozvoj  svalů hlubokého 
stabilizačního systému. Kromě důležitého rozvo-
je síly hráčů vnímáme tato cvičení jako prevenci 
svalových zranění.

V pondělí absolvují hráči tréninkovou jednotku 
v bazénu. Věnujeme sevýuce plavání všech pla-
veckých stylů. Nejvíce prostoru ale dostává znak, 
který z hlediska zdravotní prevence napomáhá vy-
rovnávat zvětšenou hrudní kyfózu – „kulatá záda“. 
V rámci kompenzace jednostranného pohybového 
zatížení dále zařazujeme dle možností aquastre-
čink, atletickou abecedou ve vodě nebo plavání 
s deskou.

Následující dny začleňujeme mimo jiné „core“ 
trénink také strečink, uvolňovací cvičení, gymnasti-
ku a ostatní sportovní hry brankového typu, které 
můžeme zařadit do kategorie kompenzačních akti-
vit. Důležitost tohoto programu spatřujeme v roz-
šíření přirozených pohybových aktivit, které dětem 
v dnešní době schází. Našim úkolem je tyto aktivity 
nahradit, a vytvořit  tak kvalitní pohybový základ 
pro specifický trénink.

Úterý
V programu tohoto dne je naplánována gym-

nastika, která obsahuje cvičení na nářadích (tram-
polína, kruhy, hrazda, přeskok,  šplh) a prostná. 
Věnujeme se základním prvkům akrobacie. Ná-
sledující  hodina  je  věnována  sportovním  hrám 
brankového a síťového typu (volejbal, basketbal, 
házenou apod.). V letních měsících je část těchto 
hodin věnována atletice.

Středa
Začátek tohoto dne je vyhrazen úpolovým spor-

tům, které v sobě zahrnují pádovou techniku a různé 
druhy průpravných úpolových cvičení. Ty obsahují 
cvičení s jedním nebo více partnery s cílem překo-
nat odpor a zvítězit.

Čtvrtek
Záměrem čtvrtečních tréninkových jednotek je 

rozvoj rychlosti a koordinace. Ve druhé hodině se 
hráči v týdenním mikrocyklu střídavě věnují ae-
robiku a cvičení live kinetic. Aerobik považujeme 
za vhodné doplnění sportovní přípravy, zejména 
ve smyslu spojení hudby a pohybu, které souvisí 
s rozvojem koordinace a vnímaní vlastního těla. 
Cvičení live kinetic je zaměřeno na rozvoj pozor-
nosti a soustředění.

Čtvrteční  den  je  zakončený  hodinou  teorie 
sportovní přípravy, která se věnuje všem aspektům 
týkajících se osobnostního rozvoje hráče a jeho 
přípravou na profesionální fotbal, resp. běžný ži-
vot. Jsme si vědomi, že většina hráčů nedosáhne 
profesionální úrovně. Byla by ale škoda plýtvat 
potenciálem mladých lidí, kteří projdou náročným 
systémem akademií. Proto tato hodina teorie objas-
ňuje problematiku dalších oborů, které souvisí se 
sportovní profesí a mohou inspirovat hráče k tomu, 
aby svůj profesní život spojili právě se sportem. 
Kromě vysvětlení  složité problematiky herního 
výkonu hráče vzděláváme hráče také v základech 
anatomie, fyzioterapie a fyziologie. Řešíme proble-
matiku vzdělávání trenérů, reprezentačního úseku, 
přestupu hráčů nebo statusu profesionálního hrá-
če. Součástí těchto hodin je také vzdělávání hráčů 
na úrovni finanční gramotnosti, problematiky návy-
kových látek nebo komunikace s médii. Nedílnou 
součástí  těchto hodin jsou také setkávání s hráči 
s bohatou fotbalovou kariérou, například s Karlem 
Poborským nebo Petrem Koubou.

Odpolední program 
Regionálních fotbalových 
akademií

Velkou výhodou spolupráce se školou je mož-
nost  systematického a dlouhodobého plánování 
tréninkových  jednotek,  které  plynule  navazují 
na školní rozvrh. Hráči tak přecházejí ze školy pří-
mo na tréninkovou jednotku. Minimalizuje se tedy 
časová ztráta, což umožňuje hráčům příjezd domů 
nebo na internát v relativně příznivou podvečerní 
dobu.

V odpolední sportovní přípravě je v pondělí za-
řazeno testování psycholožkou, fyzioterapeutem, 
výživovým poradcem nebo kondičním trenérem.

V úterý, středu a ve čtvrtek je zařazena spe-
cifická fotbalová činnost, která se věnuje rozvoji 
hráčů korespondujícím s jejich věkovou kategorií. 
Jsme si vědomi toho, že hráči procházejí senzi-
tivním obdobím plnohodnotného rozvoje herních 
činností,  jejichž základy si přenášejí z nižších 
kategorií a  jejichž následující  rozvoj musí být 
nadstavbou na již získané herní a pohybové do-
vednosti. V metodicko-organizačních  formách 
(MOF) tak zařazujeme průpravná cvičení I. a II. 
typu a celou řadu herních cvičení  I. a  II.  typu, 
simulující konkrétní herní situace se soupeřem 
a pod časoprostorovým tlakem. Při koučinku jed-
notlivých MOF se zaměřujeme na detaily pro-
vedení. Samozřejmostí  je pravidelné zařazování 
malých a středních formátů průpravných her, kde 
sledujeme transfer naučených dovedností z před-
cházejících cvičení. 

Velkou důležitost klademe na samostatné rozho-
dování hráčů a profilování osobností, které dokážou 
řešit úkoly ve hře samostatně, nikoliv pod neustá-
lým tlakem trenéra a jeho instrukcí. 

Z hlediska sociálně-interakčních forem zařazu-
jeme všechny tři typy. Vzhledem k přítomnosti tří 
trenérů na každé tréninkové jednotce pracujeme 
v nácviku výhradně skupinovou formou, místy také 
individuálně. Nedílnou součástí tréninkových jed-
notek je speciální brankářský trénink, kde dochází 
v tomto věku k postové specializaci.

Bylo by velmi složité stanovit přesné rozlože-
ní  tréninkových jednotek v rámci využití MOF. 
Každá akademie musí pracovat s jiným vzorkem 
hráčů o různé dovednostní úrovni. Úkolem trenérů 
bude co nejpřesněji diagnostikovat aktuální stav 
s následným doporučením ke změně tréninkového 
programu. 

Důležitou činností práce trenérů je pravidelná ko-
munikace s klubovými trenéry ve smyslu poskytnutí 
zpětné vazby z mistrovských utkání. Samozřejmostí 
je také pravidelná účast trenérů akademie na utká-
ních, ve kterých nastupují hráči akademie.

Graf č. 2. Rozložení obsahové náplně sportovní přípravy hráčů akademie 

Vysvětlivky: TST (teorie sportovního tréninku)
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michal Ježdík se kromě trénování a koučo-
vání basketbalu intenzivně věnuje zvidi-
telnění role a respektu trenérské profese 

ve společnosti a vzdělávání trenérů. Čtvrtým rokem 
přednáší jako certifikovaný lektor ČOV a aktivně 
se podílí na činnosti  trenérsko-metodické sekce 
a UPT ČOV.

Dlouhodobě rovněž upozorňuje na problematiku 
úbytku sportující mládeže s přesahem do ostatních 
sportovních her.  Jaké  jsou  tedy zásadní příčiny 
úbytku sportujících dětí?

Michal Ježdík: „Není žádnou novinkou, že se 
děti méně hýbou a že přibylo obézních dětí. Stejně 
tak není novinkou, že se většina sportovních in-
stitucí snaží tento stav změnit a že velkému počtu 
sportovních her nedorůstají budoucí šampióni. 
Zapomeňme na to, že se nám podaří odtrhnout 
děti od počítačů, tabletů a chytrých telefonů. Jsou 
nedílnou součástí jejich života. Stejně jako pro nás 
v minulosti třeba byly prak, luk a šíp. Nabídněme 
dětem činnosti, ze kterých budou mít radost, které 
pro ně budou atraktivní a jež zařadí do svého živo-
ta stejně jako počítače, tablety a chytré telefony.“

S podobnými problémy se potýkají i jiné země 
a tuto situaci neberou na lehkou váhu. Výsledky 
průzkumů se opírají o konkrétní poznatky z praxe, 
které jsou zobecněny na akademické půdě, jež zá-
roveň nabízí konkrétní náměty na řešení.

Statistika  odhaluje  vážný  prblém  v  mládež-
nickém sportu. Podle organizace Sporting Goods 
Manufactures Association účast v organizovaných 
týmových sportech vrcholí ve věku jedenácti let. 
Poté procento dětí hrajících alespoň v jednom týmu 
klesá. Představte si, co by následovalo, pokud by 
např. obchodní řetězec Wal-Mart zjistil, že jeho 
zákazníci odcházejí z jeho obchodů a slibují, že 
už nikdy nepřijdou. Taková situace by neměla po-
kračování. Příští den by výkonní pracovníci firmy 
zmobilizovali všechny síly, aby zjistili,  jak  tuto 
situaci mohli dopustit a co s ní teď udělat. Nemě-
li bychom brát vážně „exodus“ z mládežnických 
sportů stejně vážně?

Víme, proč děti sportují? Tato otázka byla polo-
žena již dříve. Například v roce 2010 Peter Barston, 
teenager z města Darien ve státě Connecticut, oslovil 
mladé hráče ve svém městě a výsledky svého prů-
zkumu se podělil s Markem Hymanem z Iniverzity 
Georga Washingtona, který je publikoval v článku 
otištěném v New York Times. Peter diskutoval s hrá-
či basketbalové, baseballové a fotbalové ligy. Mluvil 
jak s hráči, tak s hráčkami od čtvrtého do osmého 
ročníku základních škol. Všichni se shodli na tom, 
že se sportu věnují hlavně pro zábavu. Průzkum, 
který udělal Peter Barston mezi více než 700 mla-
dými hráči a hráčkami, byl neoficiální, potvrdil ale 
výsledky podstatnějšího průzkumu. V roce 1989, 
vědecký pracovník na Michigan State University, 
položil stejnou otázku 28 tisícům hráčům a hráč-
kám z celých Spojených států amerických: Proč 
sportujete? Nejčastější odpověď byla „pro zába-
vu“, další pak „věnovat se něčemu, v čem jsem 
dobrý“. Z průzkumu jsme se také dozvěděli, proč 
děti a mládež odcházejí od organizovaného sportu. 
Sport už pro ně není zábavou. Jsou unaveni z tlaku, 
který je na ně vyvíjen. Jsou unaveni z věčného řva-
ní trenérů, někdy i rodičů. Nejtalentovanější hráči 
musí někdy s hraním skončit kvůli zraněním, která si 
způsobili proto, že hráli závodně příliš dlouho, resp. 
byli dlouhodobě přetěžováni v utkáních. Polovina 
uváděných zranění ze sportu je způsobena přetíže-
ním hráčů. Mnoho dospělých samozřejmě mládež 
podporuje. Ale ti, pro které je výhra nejdůležitější, 
mohou udusit oddanost k týmu a sportu.

Mnoho podstatných zkušeností pro život, které 
získáváme ze sportu, o sportu vůbec není. Jsou např. 
o dospívání, získávání nových kamarádů, rozvoji 
vlastní hrdosti, o učení se být spolehlivým spo-
luhráčem. Je škoda, že víc dětí nemá šanci se to 
dozvědět. 

Rodiče by se měli zaměřit 
na celkový obraz

Jedním z nejdůležitějších článků ve vývoji mla-
dých hráčů jsou kromě trenérů samozřejmě rodiče. 

Jaké chyby ale nejčastěji dělají? Rodiče sportovců 
mají tendenci zaměřovat se na malé věci, které se 
jim zdají v daném období podstatné. Např.: Hraje 
mé dítě ve správné pozici? Vyhrává tým? Dělá tre-
nér správná rozhodnutí? Jakkoli důležitě vypadají 
v danou chvíli, všechny zastiňují ty, které do živo-
ta můžou děti získat: učenlivého ducha, pružnost, 
odvahu, sebevědomí, týmovou spolupráci, umět se 
rozhodovat a empatii.

Raději než napodobování kultury sportu dospě-
lých (myšleno továrny na výsledky v soutěžích) 
bychom měli sport dětí a mládeže chápat jako „mís-
to rozvoje“ s pracovním motem „lepší sportovci, 
lepší lidé“. Soutěživá prostředí ve sportovních 
hrách mohou zlepšit (nebo třeba jen lépe překle-
nout) i období dospívání, přechod ze školních lavic 
do pracovního procesu, najít cestu k přátelským 
vztahům nebo se stát pozitivním účastníkem toho-
to procesu a pak nadchnout další generaci k tomu 
samému.

Nejen týmové sporty poskytují nekonečný pro-
ces učení se, který může být zastíněn mentalitou 
„vyhrát za každou cenu“. Nenapodobujme sport 
dospělých, mládežnický sport by měl být chápán 
jako „místo rozvoje“ s pracovním motem „lepší 
sportovci, lepší lidé“.

Trenéři,  kteří  usilují  o  výhru  a  současně 
předávají životní zkušenosti prostřednictvím sportu, 
kteří umožňují svým svěřencům věřit sami v sebe, 
kteří jim vytvářejí podmínky a motivují je stát se 
nejlepšími  jednotlivci  a  být  zároveň  důležitým 
segmentem týmu, reprezentují ideál trenéra hodný 
následování.

Rodiče  můžou  k  tomuto  procesu  přispět 
mnohem více mimo sportovní prostředí posílením 
pozitivních zpráv. Měli by říkat svým dětem, že 
je milují a že jsou na ně pyšní za energii, kterou 
sportu věnují. Bez ohledu na výsledek v utkání, 
zdůrazňovat dobré věci, které dělají; vyhnout se 
obávaným  analýzám  po  skončení  zápasu  a  jen 
jednoduše říct: „Rád se na tebe dívám, když 
hraješ.“

Mgr. Michal Ježdík – basketbalový kouč a lektor

Zachovejme ve sportu 
radost ze hry
Michal Ježdík je úspěšný a zkušený bas-
ketbalový kouč, který vedl klubové týmy 
(Sparta Praha, ČEZ Basketball Nymburk 
– třikrát mistr ČR – a Prostějov) i reprezen-
tační výběry ČR. Své poznatky čerpá také na zaraničních stážích. Byl členem 
realizačního týmu vítěze NBA Detroit Pistons v letních ligách, opakovaně ab-
solvoval Euroleague Basketball Institut a působí jako lektor FIBA Europe.
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PhDr. Zdeněk Sivek

Manuel Pellegrini a trénink

Kariéra  trenéra Manuela Pellegrini začala v rod-
ném Chile, kde po skončení své profesionální 
hráčské kariéry působil u řady prvoligových 

klubů, aby se poté vydal do Španělska, kde pracoval 
v týmech Real Madrid, Villareal a Malaga.

Po skončení angažmá v této zemi podepsal kon-
trakt s anglickým Manchester City, kde působí dodnes.
Manuel Pellegrini je jako trenér typický představitel 

latinského pojetí tréninkového procesu a vlastní hry, 
v kterých hodně sází na rozvoj týmové herní kreativity, 
invence s tím, že v tomto pojetí je vždy prostor pro 
realizaci špičkových individuálních herních výkonů.

Dosavadní Pellegriniho výsledky jsou velmi pozo-
ruhodné, hned v prvním roce svého působení u tohoto 
klubu se stal vítězem Anglického poháru a i Premium 
League, také v letošním roce je v popředí ligové tabulky.

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 1
téma
■	Nácvik	zakládání	útoku	z	vlastní	
defenzivy	s	cílem	finálního	zakončení.	

ORGaNIZaCE
■	Herní	prostor	40	x	30	m,	pět	hráčů,	dvě	
malé	branky,	vytyčovací	mety.

POStUP
■	Defenzivní	hráč	č.	5	přihrává	na	defen-
zivního	spoluhráče	č.	3,	který	dribluje	
s	míčem	mezi	dvěma	rudými	metami,	
vymění	si	v	přihrávkách	míč	s	hráčem	
č.	16	a	střílí	na	malou	branku.	Po	střelbě	
obíhá	naznačeným	způsobem	další	metu,	
kde	přebírá	přihrávku	od	hráče	č.	17	
a	nahrává	na	hráče	č.	5,	který	ukončí	
akci	driblingem	mezi	metami	a	přesnou	
přihrávkou	do	další	malé	branky.

■	Cvičení	se	opakuje	z	druhé	strany	
od	hráče	č.	7.

VaRIaNtY
■	Po	prvním	zácviku	hned	nasazujeme	
obránce,	kteří	brání	v	převzetí	míče,	
přihrávkám,	střelbě.

■	Cvičení	můžeme	ztížit	postavením	
figurín.

■	Cvičení	na	dva,	jeden	dotek	atd.
POZNámka
■	 Jde	o	drilové	cvičení,	kde	se	zdůrazňuje	
maximální	rychlost	provedení,																											
přesnost	převzetí	míče	po	přihrávkách	
a	vyhrané	osobní	souboje	po	nasazení	
bránících	protihráčů.

Cvičení 2
téma
■	Změna	směru	kombinace	v	minihře	
2	(+5)	vs.	4

ORGaNIZaCE
■	Plocha	40	x	30	m	rozdělena	na	dvě	
části,	4	figuríny,	počet	hráčů	dle	potřeby,	
branka	s	brankářem,	dvě	skupiny	hráčů	
současně.	

POStUP
■	V	první	části	cvičením	jde	v	pravé	části	
plochy	o	minihru	2	(rudí)	proti	2	(bílým)	
dle	nákresu,	po	přenesení	na	levou	stranu	
se	minihra	opakuje	stejným	způsobem,	
křídelní	hráči	se	neustále	pohybují	
po	straně	plochy	a	nabízejí	se	na	přihráv-
ky.	Po	skončení	této	části	cvičení	začíná	
z	druhé	strany,	vše	podle	nákresu	

VaRIaNtY
■	Hra	na	dva,	jeden	dotek,	hra	na	počet	
nepřerušovaných	přihrávek,	napřed	
pasivní,	poté	aktivní	napadání	protihráči	
atd.

POZNámkY
■	Cvičení	musí	probíhat	v	maximální	
rychlosti,	důraz	na	přesné	převzetí	míče,	
přesnou	přihrávku	atd.	

(Manchester City)
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Cvičení 3
téma
■	Nácvik	kombinace	
v	křídelním	prostoru.

ORGaNIZaCE
■	Plocha	40	x	40	m,	5	hráčů,	
cvičení	probíhá	synchronně	
na	obou	stranách.

POStUP
■	Kombinaci	začíná	hráč	
č.	16	(3)	driblinkem	
mezi	metami	a	následnou	
přihrávkou	na	č.	7	(2),	
který	přihrává	podél	
na	nabíhajícího	č.	8	(6),	
který	dribluje	s	míčem,	
narážečka	s	č.	10	(17)	mezi	
metami,	přihrávka	znovu	
na	č.	10,	který	vrací	míč	
na	počátek	cvičení.

VaRIaNtY
■	Dva,	jeden	dotek,	
možnost	ztížení	
rozestavením	figurín,	
nasazení	bránících	hráčů,	
zkrácení	hrací	plochy	atd.

POZNámkY
■	Drilové	pojetí	cvičení,	
důraz	na	maximální	
rychlost	provedení,	důraz	
na	osobní	souboje	atd.	

Cvičení 3

Cvičení 4

Cvičení 4
téma
■	Přechod	z	defenzivy	diagonální	přihrávkou	
do	křídelního	prostoru,	minihra.

ORGaNIZaCE
■	Cvičení	na	polovině	hřiště	s	dvěma	
vyznačenými	modrými	zónami	10	x	35	m	
podél	plochy,	7	vs.	7	hráčů,	brankař,	nahrávač.

POStUP
■	Nahrávač	začíná	hru	na	č.	3,	dále	dle	
nákresu	přenos	diagonálou	do	postranní	
zóny,	proběhne	minihra	2	vs.	2,	
po	vyhraném	souboji	driblink	s	míčem,	
centr	na	nabíhající	hráče	do	pokutového	
území,	zakončení.	

VaRIaNtY
■	Dva,	jeden	dotek,	presink	defenzivních	hráčů,	
změna	rolí	týmů,	omezení	prostoru	figurínami	
atd.

POZNámkY
■	Rychlost	provedení,	důraz	na	vítězné	souboje,	
počet	vstřelených	gólů	atd.
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Cvičení 5

Cvičení 6

Přeloženo a upraveno ze zahraničních materiálů

Několik příkladů z tréninkové praxe Manuela Pellegriniho 
naznačuje jeho zaměření na zdokonalování kombinačních 
aktivit, které se procvičují v návaznosti na časté fragmenty hry 
(minihry). Důraz je ve cvičeních vždy kladen na maximální 

rychlost, aniž by došlo ke snížení celkové preciznosti vlastního 
provedení.

Toto zaměření je patrné i při vlastní herní realizaci v sou-
těžních utkáních.

Závěr

Cvičení 6
téma
■	Nácvik	průnikových	
přihrávek.

ORGaNIZaCE
■	Plocha	dle	vyznačení,	
uprostřed	vyznačená	zóna	
pro	4	bílé	hráče,	kteří	
se	mohou	pohybovat	
pouze	v	tomto	prostoru,	
na	zbývajících	dvou	
zónách	vždy	4	rudí	hráči	
proti	2	bílým,	nahrávač.

POStUP
■	Cvičení	začíná	minihrou	
4	vs.	2	dle	nákresu,	
na	povel	trenéra	
průniková	přihrávka	skrze	
prostřední	zónu	na	druhou	
část	hřiště,	kde	se	cvičení	
opakuje.

VaRIaNtY
■	Dva,	jeden	dotek,	změna	
pozic	hráčů,	zařazení	
většího	počtu	hráčů	atd.

POZNámkY
■	Rychlost	provedení,	
přesnost	průnikových	
přihrávek,	důraz	
na	osobní	souboje.

Pohyb bez míče
Přihrávka

Vedení míče

Střelba

Legenda

Cvičení 5
téma
■	Vedení	útoku	a	zakončení	
po	minihře	4	vs.	4.

ORGaNIZaCE
■	Plocha	dle	vyobrazení,	
dva	týmy	po	7	hráčích	(5	
rudých,	dva	bílí),	figuríny,	
2	brankaři,	2		nahrávači.

POStUP
■	Hra	začíná	synchronně	
s	oběma	týmy,	nahrávač	
č.	3	(5)	přihrává	na	hráče	
č.	6	(16),	který	dribluje	
mezi	metami,	přihrávka	
do	vyznačené	zóny,	kde	
dochází	k	minihře	3	vs.	2,	
z	vítězného	souboje	rudí	
hráči	zakončují	do	branky.

VaRIaNtY
■	Dva,	jeden	dotek,	změna	
ploch,	výměn	rolí	mezi	
hráči	atd.

POZNámkY
■	Rychlost	a	přesnost	
povedení,	důraz	na	osobní	
souboje	včetně	zakončení.	
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Dr. Jozef Vengloš
80 let!

Svoji hráčskou kariéru nastar-
toval v rodném Ružomberoku, 
odkud se dostal jako mladý 

talent do Slovanu Bratislava, kde se 
setkal nejen s trenérem, ale i člově-
kem, který významně ovlivnil jeho 
budoucí bohatou trenérskou kariéru, 
s Leopoldem Šťastným, který ho cí-
levědomě začal už jako hráče na tuto 
kariéru připravovat.

Po skončení angažmá se  postup-
ně  začal adaptovat na náročnou dráhu 
trenéra, a to nejprve v Austrálii, aby 
se po skončení těchto kontraktů vrátil 
do tehdejšího československého fot-
balu a pokračoval jako trenér s VSS 
Košice a znovu se vrátil  do svého 
milovaného klubu Slovanu Brati-
slava, kde začal připravovat zbrusu 
novou fotbalovou generaci, s kterou 
se později podílel na vynikajících 
výsledcích reprezentačních týmů 
Československa: Mistr Evropy 1976, 
bronzové medaile na ME 1980, páté 
místo na MS v Itálii 1990.

Další směr jeho kariéra nabrala 
při trénování předních zahraničních 
klubů. Byl prvním kontinentálním 
trenérem v anglickém profesionál-

ním fotbale a to v klubu Aston Villa, 
trénoval Sporting Lisabon, Fenerba-
ce Istanbul, Celtic Glasgow, mezitím 
několikrát vedl výběr Evropy a vý-
běr světa FIFA, našel své uplatnění 
i v Malajsii, Japonsku a Ománu. 
Po rozdělení federace vedl reprezen-
tační tým Slovenska.

Nepřehlédnutelná byla jeho anga-
žovanost v pozicích předsedy Tech-

nické komise UEFA, Jira panelu 
UEFA a v neposlední řadě de-
setileté předsednictví Evropské 
unie fotbalových trenérů, pozdě-
ji Aliance evropských fotbalo-
vých trenérských asociací.

Výčet jeho lektorské čin-
nosti by byl dlouhý. Podílel se 
na přípravě trenérů na evropské 
a světové úrovni, vydávání od-
borných publikací, participace 
na vedení a realizaci kurzů pořá-
daných Mezinárodním olympij-
ským výborem a na řadě dalších 
aktivit.

Celou jeho bohatou kariéru nelze 
postihnout.

K dokreslení výjimečného fotba-
lového odborníka světového formátu 
však nesmí chybět jeho lidský rozměr: 
intelektuál nejen ve svém oboru, ale 
i ve všedním životě, mistr dialogu, 
nedostižitelný v diplomatickém urov-
návání všech interpersonálních a ji-
ných problémů, schopnost elegantního 
jednání, vystupování a chování, zcela 
nevšední schopnost osobní empatie 
vyjádřené sdílenou radostí s těmi 
druhými, umocněné snahou je vždy 
povzbudit, podpořit, pomoci – v tom 
všem se skrývala jeho osobní skrom-
nost, která z něj vždy vyzařovala.

I tato krátká retrospektiva jeho 
nevšední fotbalové kariéry a osobi-
tých lidských vlastností dokladuje 
to, co je v mezinárodním fotbale již 
dávno uznáváno: Dr. Jozef Vengloš 
se nejen stal, ale je i nadále mimo-
řádnou, renesanční osobností mezi-
národního fotbalu, která inspiruje 
k následování.

Unie českých fotbalových 
trenérů přeje oslavenci hod-
ně zdraví a spokojenosti 
do dalších let.

Zdeněk Sivek

Dne 18. února tohoto roku oslavil 
svoje osmdesátiny Dr. Jozef Vengloš. 
Jeho profesionální fotbalová kariéra 
byla nejen velmi rozmanitá, ale 
ubírala se také mnoha směry.

Dr. Zdeněk Sivek, člen prezidia UČFT 
a viceprezident AEFCA, gratuluje 
k životnímu jubileu

Zleva Stefan Tarkovič (asistent repre trenéra), Ján Kozák (trenér repre), Laco Borbély (prezident UFTS, EX-CO AEFCA), 
Zdeněk Sivek (viceprezident AEFCA), Dr. Jozef Vengloš, Ján Kováčik (prezident SFZ), Zdeněk Zlámal (první místopředseda 
FAČR), Jozef Kliment (generální sekretář SFZ), Rudolf Řepka (generální sekretář FAČR)
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PaedDr. Martin Kinči, PhD., 
Elite Players Development Coach, Colchcester United F.C., England; 
International United Kingdom Soccer Coach, USA

Rámcový profil technicko-taktickej 
prípravy krajného obrancu  
(full back) – Colchester United F.C.

Akú hodnotu majú technické zručnosti hráčov ? Aká je reálna hodnota 
taktických vedomostí ? Aký význam má ich vzájomná väzba ? Aké úlohy 
v tejto väzbe zohráva kondičná príprava ? A aké  dôsledky vyplývajú pre 
tréningový proces ? 

Toto sú jedny z najdôležitejších 
otázok modernej technicko-tak-
tickej prípravy, ktorej cieľom 

je naučiť hráča umeniu hrať, vnímať 
priestorové a časové charakteristiky 
vznikajúcich a zanikajúcich herných 
situácií, analyzovať vlastné postavenie, 
postavenie a konanie spoluhráčov, resp. 
protihráčov, ich vzájomnú interferen-
ciu, rýchly a správny odhad rýchlosti 
a smeru lopty a od toho sa odvíjajúci 
výber jednotlivých parametrov HČJ 
a ich efektívne využívanie v hre. Ide 
o vytvorenie dômyselného systému 
technicko-taktickej prípravy založenej 
na moderných vývojových tendenciách 
výchovy hráčov, ktorá bude zahrnovať 
všetky aspekty hry jednotlivca a druž-
stva a v zápasoch vyústi do zisku hernej 
prevahy, a tým zvyšujúcou sa pravdepo-
dobnosťou výhry. 

Čiže nehovoríme o príprave 
zameranej na výsledok zápasu, 
hovoríme o technicko‑taktickej 
príprave, ktorej dôsledkom budú 
dobré výsledky!

Systém technicko-taktickej prípravy 
sa v zásade zameriava na individuálny 
rozvoj jednotlivcov a dosahovanie ich 
maximálneho herného výkonu, pričom 

následná väzba ich osvojených herných 
zručností a taktických vedomostí by sa 
mala odzrkadliť aj v hre zvyšovaním 
HVD, a to prostredníctvom kooperácie 
zámerného a inštinktívneho myslenia 
a konania jednotlivcov, ktoré vyústi 
do efektívneho riešenia HS (v kontexte 
s ich hráčskymi funkciami a úlohami). 
Budovanie tohto dlhodobého systému 
prípravy je veľmi náročný proces, kto-
rého účinnosť závisí od nacvičovania 
a zdokonaľovania herných zručností 
v kontexte hry družstva.

Preto treba mať neustále na pamäti, 
že každá hráčska funkcia má špecifické 
požiadavky a nároky na technicko-tak-
tickú prípravu hráča, ktoré sa časom 
neustále vyvíjajú a rozvíjajú precho-
dom cez jednotlivé vekové kategórie, 
pričom by mali na seba plynule nad-
väzovať a súčasne hľadať aj možnosti 
rozvoja kondičného potenciálu hráčov 
v tom istom čase. Čiže ide o určité 
technicko-taktické profily hráčskych 
funkcií, ktoré okrem už spomínaného 
môžu zohľadňovať aj somatické, psy-
chické a sociálne kritéria hodnotenia 
(i výberu hráčov), ktoré sú budované 
na základe tradícií klubu, jeho filozofie 
hry a filozofie výchovy hráčov (vid. 
príklad).

Vzájomná väzba medzi 
technickými zručnosťami 
a taktickými vedomosťami 
hráča Ich význam pre tréningový 

proces a úroveň herného výkonu

Kategória U7 – U11
TECHNIKA
Prihrávanie
Bránenie 1:1
Otáčanie sa s loptou
Vedenie lopty
Spracovanie lopty prvým 
dotykom vpred
Prihrávky jedným dotykom
Rýchle prihrávky
Prihrávky na rôzne vzdialenosti
Jednoduchá hra
Držanie lopty

TAKTIKA
Prerušenie streľby/centrovaných 
lôpt
Držanie si svojej hráčskej funkcie
Zabiehanie
Predbiehanie
Kedy držať hráča/kedy priestor
Vytváranie priestoru  
na prijatie prihrávky
Držanie lopty

KONDÍCIA
Rýchlosť
Vytrvalosť
Pohyblivosť (agilita)

PSYCHO-SOCIÁLNE 
CHARAKTERISTIKY
Psychické – charakter (zvláštnosti 
osobnosti hráča a jeho jednanie)
Sociálne – spoločenskosť,  
interakcia so spoluhráčmi
Správanie – verbálna  
a neverbálna činnosť
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Kategória U12 – U16

Kategória U17 – U21

Akú reálnu hodnotu majú 
technické zručnosti hráčov?

Aká je reálna hodnota  
taktických vedomostí ?

TECHNIKA
Prihrávanie
Bránenie 1v1; 2v2; 2v1
Hlavičkovanie a odkopávanie lopty
Nácvik obranného herného 
systému so 4 obrancami
Vzájomné zabezpečovanie
Finálne prihrávky/centre/streľba
Otáčanie sa s loptou
Vedenie lopty
Spracovanie lopty prvým 
dotykom vpred
Prihrávky jedným dotykom
Rýchle prihrávky
Prihrávky na rôzne vzdialenosti
Centrovanie lopty
Jednoduchá hra
Spomaľovanie tempa hry
(v zmysle uspávania súpera)
Držanie (krytie) lopty

TAKTIKA
Kedy brániť osobne a odobrať loptu
Organizácia a komunikácia
Rýchly návrat
Obsadzovanie priestoru
Prerušenie streľby/centrovaných 
lôpt/prihrávok vpred

Zabezpečovanie/Zužovanie/
Rovnováha
Dodržiavanie hráčskych funkcií
Výmena miesta s krajným 
stredopoliarom
Zabiehanie/Predbiehanie
Prenášanie hry
Kedy držať hráča/ kedy priestor
Vytváranie priestoru na prijatie 
prihrávky
Držanie lopty

KONDÍCIA
Rýchlosť
Vytrvalosť v rýchlosti
Vytrvalosť
Pohyblivosť (agilita)

PSYCHO-SOCIÁLNE 
CHARAKTERISTIKY
Psychické – charakter (Psychické 
– cieľavedomosť, sebadôvera, 
motivácia, sústredenosť
Sociálne – komunikatívnosť, 
životný štýl, spokojnosť so svojim 
postavením v družstve
Správanie – životospráva

TECHNIKA
Prihrávanie
Bránenie 1v1; 2v2; 2v1
Hlavičkovanie a odkopávanie lopty
Zdokonaľovanie obranného 
herného systému so 4 obrancami
Vzájomné zabezpečovanie
Finálne prihrávky/centre/streľba
Otáčanie sa s loptou
Beh bez lopty/s loptou  
rôznou rýchlosťou 
Spracovanie lopty  
prvým dotykom vpred
Prihrávanie jedným dotykom
Rýchle prihrávky
Prihrávky na krátke/dlhé 
vzdialenosti
Diagonálne prihrávky na krátke 
a dlhé vzdialenosti
Centrovanie lopty
Podseknutie prihrávky  
na nohu/hrudník
Jednoduchá hra
Spomaľovanie tempa hry
(v zmysle uspávania súpera)
Držanie (krytie) lopty

TAKTIKA
Kedy brániť osobne a odobrať loptu
Organizácia a komunikácia
Rýchly návrat
Obsadzovanie priestoru
Prerušenie streľby/centrovaných 
lôpt/prihrávok vpred
Zabezpečovanie/Zužovanie/
Rovnováha
Postoj pri snahe zachytiť loptu 
prednou nohou

Vytláčanie obrannej línie
Vnímanie a porozumenie hry
Dodržiavanie hráčskej funkcie
Výmena miesta s krajným 
stredopoliarom
Zabiehanie/ Predbiehanie 
a vytváranie číselnej prevahy 
v krajných priestoroch
Vyvedie lopty stredom alebo po 
čiare
Prenášanie hry
Držanie šírky a hĺbky ihriska
Využívanie brankára na menenie 
ťažiska hry
Prihrávka vpred na 
najvzdialenejšieho stredopoliara
Vytváranie priestoru na prijatie 
prihrávky
Držanie lopty

KONDÍCIA
Rýchlosť
Vytrvalosť v rýchlosti
Vytrvalosť
Sila 
Pohyblivosť (agilita)

PSYCHO-SOCIÁLNE 
CHARAKTERISTIKY
Psychické – cieľavedomosť, 
sebadôvera, motivácia, 
sústredenosť, vodcovstvo, 
rozhodovanie sa
Sociálne – riešenie problémov, 
komunikatívnosť, životný štýl, 
vlastné očakávania, spokojnosť
Správanie – životospráva

Technické schopnosti sú zá-
kladným predpokladom rozvoja 
hry. Prostredníctvom osvojovania 
si jednotlivých technických schop-
ností, hráči získavajú zručnosti 
kontrolovať a ovládať loptu predo-
všetkým v jednoduchých a neskôr 
najmä v zložitých podmienkach hry. 
Parametre jednotlivých technických 
schopností sa nazývajú herné zruč-
nosti, a ak sú vykonávané v určitom 
tempe, môžeme ich označiť aj termí-
nom “dynamická technika“ 

Ja osobne pod pojmom dyna-
mická technika chápem takú úro-
veň herných zručností, ktoré ne-
brzdia pohybový potenciál hráča. 
To znamená, že tak rýchlo, ako je 
hráč schopný bežať, tak približne 
rýchlo je aj schopný viesť loptu, že 
tak rýchlo ako dokáže predbehnúť 
súpera, tak rýchlo ho aj dokáže obísť 
s loptou, že tak rýchlo ako dokáže 
prihrať, tak rýchlo dokáže i loptu 
spracovať na jednej strane a na dru-
hej strane, pohybový výkon, ktorý 
dosiahne v zápase nebude ovplyv-
ňovať úroveň jeho herných činností. 
Čiže pod dynamickou technikou si 
predstavujem určitú rovnováhu me-
dzi vysokým pohybovým výkonom 
a úrovňou HČJ a schopnosťou pre-
javiť ich a účelne ich využiť v zápa-
se a nie len v tréningu (preberanie 
lopty v plnej rýchlosti, kľučka v pl-
nej rýchlosti, zmeny smeru vedenie 
lopty, súboje 1v1; 1v2; 1v3).

Hodnota technických zručností 
sa skrýva práve v miere osvojenia 
herných činností, ktoré sú aj reálne 

zakomponované do herného prejavu 
každého hráča v zápase. Čiže hovorí-
me o účelovom budovaní predpokla-
dov dynamickej spolupráce (medzi 
jednotlivými formáciami a blokmi 
hráčov), ktorá im umožní navzájom 
presne a rýchlo kombinovať, manév-
rovať v úzkych priestoroch, dynamic-
ky meniť tempo hry a stane sa kľúčo-
vým faktorom  úspešného riešenia 
najmä zložitých HS ako v útoku, tak 
i v obrane a vnesie do zápasu určitý 
“náboj“, ktorý bude dvíhať divákov 
zo sedadiel.

Na dosiahnutie vysokého stupňa 
dynamickej spolupráce významne 
vplýva kvalita a rýchlosť prihráva-
nia, a preto primárnym cieľom prvej 
fázy technicko-taktickej prípravy 
je osvojenie si základov prihrávok 
na jeden dotyk tak, aby v ďalších 
fázach prípravy mohlo prísť k ich 
zdokonaľovaniu pod priestorovým, 
časovým a kyslíkovým deficitom. 
Treba si uvedomiť, že v hre na je-
den dotyk prebieha spracovanie lop-
ty a prihrávanie, resp. spracovanie 
a streľba súčasne, čo kladie vysoké 
nároky na koordinačne schopnosti 
hráčov (ako tlmenie lopty, kontrola 
sily, zmena smeru lopty). Na do-
siahnutie tejto vysokej úrovne sa 
využívajú drilové cvičenia, ktoré 
boli v poslednej dobe odsudzované 
za monotónnosť, ale posledné tren-
dy prípravy mládeže ukazujú, že 
ich význam je stále podstatný, len 
musia byť plánované pre určité časo-
vé obdobie a realizované s určitým 
zámerom, ktorý nadväzuje na vyššie 
ciele prípravy.

Hodnota taktickej prípravy 
a s tým spojený rozvoj taktických ve-
domostí hráčov je často podceňovaná 
a v mnohých prípadoch býva podria-
dená technickému a kondičnému tré-
ningu bez ohľadu na situačnú didak-
tiku, novodobé potreby tréningového 
procesu a prípravy hráčov na zápas.

Taktické vedomosti sú informá-
cie, ktoré umožňujú hráčovi efek-
tívnejšie uplatňovať jeho dovtedy 
osvojené technické zručnosti, a tak 
získať určitú výhodu nad súperom 
(napr.: získanie väčšieho priestoru 
na manévrovanie s loptou, získa-
nie väčšieho času na premýšľanie, 
rýchlejší prechod do útoku atď.). 
Čiže taktické vedomosti nám jedno-

ducho hovoria, akými spôsobmi by 
sme mohli reagovať v určitých situ-
áciách v obrane alebo v útoku.

Každá hráčska funkcia má svo-
je špecifické taktické zákonitosti 
vyplývajúce z postavenia každého 
hráča na ihrisku k nemu samému, 
vo vzťahu k hráčskym funkciám 
nachádzajúcich sa v jeho blízkosti 
a k družstvu ako celku. Čiže krajný 
obranca (full back) bude vždy napr.: 
obmedzený postrannou čiarou, jeho 
obranná činnosť bude vždy v blíz-
kosti pokutového územia, vždy bude 
viazaný na rozohrávku od brankára 
a zabezpečovanie stredného obran-
cu, vždy bude žiadaný o rýchly ná-
vrat po strate lopty.
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To znamená, že určité špecific-
ké zákonitosti hráčskych funkcií sú 
dané a sú súčasťou hry a nedajú sa 
ovplyvniť ani taktickým plánom. 
Potom sú ďalšie špecifické úlohy 
hráčskych funkcii, ktoré sa menia 
v závislosti od taktiky hry družstva. 

Jednou z najdôležitejších herných 
činností jednotlivca, ktoré sú v pod-
state hernými zručnosťami taktic-
kého charakteru patrí podľa môjho 
názoru „výber miesta – stavanie sa“. 

Schopnosť hráča predvídať pohyb 
lopty, správne načasovať svoj pohyb 
do voľného priestoru, jeho schopnosť 
prijímať loptu do otvoreného posta-
venia (schopnosť vidieť čo najviac 
z ihriska) a výber správneho para-
metru hernej činnosti na prevzatie 
lopty sa javí ako kľúčové kritérium 
hodnotenia taktickej vyspelosti hrá-
čov na všetkých úrovniach. Efek-
tívny výber miesta a stavanie sa 
v mnohých ohľadoch, ovplyvňuje 
úspešnosť držania lopty, rozhoduje 

o možnostiach prechodu družstva 
z obrany do útoku, o plynulosti hry 
a celkovej úspešnosti riešenia HS, 
ktoré viedli k zabráneniu resp. do-
siahnutiu gólu. 

Schopnosť hráča riešiť herné si-
tuácie samostatne alebo sa aktívne 
podieľať na riešení HS v spolupráci 
so spoluhráčmi úzko súvisí od množ-
stva a kvality taktických vedomos-
tí, ktoré boli prenesené z nákresu 
do tréningu. Je určitým plusom ak 

je využívaná aj teoretická príprava, 
v ktorej sú zaujímavým a pútavým 
spôsobom prezentované ťažiskové 
body konania hráčov. Takýmto spô-
sobom budujeme u hráčov určitú da-
tabázu poznatkov, ktoré by sa mali 
v konečnom dôsledku preukázať ako 
kľúčové nástroje efektívneho riešenia 
herných situácií prostredníctvom ich 
herných zručností a potencionálne sa 
prejaviť i zvyšovaním HVD.

Akú hodnotu má ich vzájomná väzba?
Najvyššou hodnotou vzájomnej 

väzby medzi technickými zručnos-
ťami a taktickými vedomosťami hrá-
čov je  schopnosť vnímať, analyzo-
vať a riešiť herné situácie, rozpoznať 
úmysly protihráčov, predvídať čin-
nosť spoluhráčov a efektívne a ko-
lektívne sa podieľať na ovplyvňovaní 
priebehu zápasu. 

Základným predpokladom úspe-
chu je schopnosť hráča robiť rýchle 
a správne rozhodnutia. Ide o psy-
chickú schopnosť, ktorá je vo futbale 
najefektívnejšie rozvíjateľná v tech-
nicko-taktickej príprave, kde ako sti-

mul práve pôsobia hráčom vedome 
získavané informácie vyplývajúce 
z hry (napr.: Kde sa nachádzam? 
Kde sa nachádza postranná čiara? 
Ako ďaleko som od pokutového 
územia? Ako ďaleko sú protihráči? 
Kde sa nachádzajú moji spoluhráči? 
Kam smeruje lopta? Nachádzam sa 
vo vhodnom postavení zapojiť sa do 
hry/prijať prihrávku? Budem pri-
hrávať alebo strieľať? atd.), ktoré 
mu umožňujú vybrať správnu hernú 
činnosť pri riešení danej hernej situá-
cie. Toto riadené získavanie informá-
cii je rozvíjateľné pomocou cvičení, 

ktoré opakovane umožňujú hráčovi 
prežívať určitú hernú situáciu, ale 
rôzne spôsoby riešenia, pričom by 
sme mali ponechať určitý priestor aj 
inštinktívnemu konaniu hráča, ktoré 
je dnes už vzácnosťou a býva roz-
dielovým faktorom úspechu vrcho-
lových družstiev.

Dostatočné zoznámenie hráčov 
so zásadami a úlohami technicko-
taktickej prípravy, ako aj ich pra-
videlná aplikácia v tréningovom 
procese, schopnosť trénera načrtnúť 
potencionálne riešenia HS, a pritom 
ponechanie dostatočného priestoru 

na sebarealizáciu hráčov, môže mať 
pozitívny efekt aj na spontánny roz-
voj predvídavosti hráčov, ich tvori-
vého potenciálu a sebavedomia pri 
práci s loptou.

Čiže reálna hodnota technicko-
taktickej prípravy je v produkovaní 
technicky vyspelých hráčov, ktorí ve-
dia hrať spolu ako celok, ktorí majú 
záujem navzájom spolupracovať, 
a disponujú taktickými a technický-
mi zručnosti, ktoré im umožňujú hrať 
rýchly, nátlakový a „inteligentný fut-
bal“, s cieľom produkovať útočnú 
hru na jeden dotyk.
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Aké dôsledky vyplávajú pre tréningový proces ?
n Využívať určité aspekty technic-

ko-taktickej prípravy už v roz-
cvičení (napr. v hádzanej - výber 
miesta, stavanie sa, postavenie 
tela, vytváranie trojuholníkov, 
dodržiavanie vzdialenosti medzi 
spolupracujúcimi hráčmi, atď.)

n Nacvičené technické zručnosti vo 
vyšších vekových kategóriách by 
mali byť zdokonaľované v kom-
binácii s anaeróbnym tréningom 
na vytvorenie dostatočnej laktáto-
vej odolnosti, aby sa zabezpečila 
presnosť a rýchlosť spolupráce 
hráčov aj v záverečných fázach 
zápasu.

n Technicko-taktická príprava má 
zmysel iba vtedy, ak hráči dokážu 
preniesť nacvičované a zdokona-
ľované herné činnosti do zápa-
sových podmienok a dokážu ich 

efektívne realizovať aj pod tlakom 
súpera, pod tlakom únavy alebo 
pod tlakom výsledku.

n Taktická stránka technických 
zručností je kľúčovým bodom 
technicko-taktickej prípravy a je 
nevyhnutná preto, aby hráči boli 
schopní orientovať sa v priestore, 
vybrať správne parametre herných 
činností a tak udržať, resp. meniť 
tempo hry.

n Osvojenie si technickej a taktic-
kej stránky jednotlivých herných 
činností predpokladá, resp. si vy-
žaduje ďalší nárast náročnosti HC, 
resp. PH ako po stránke hernej 
(zúžené priestory, číselná prevaha 
súpera, obmedzenie počtu doty-
kov), tak i po stránke kondičnej 
(neustály pohyb – výber miesta/
stavanie sa)

n Technicko-taktická príprava je sú-
časťou každého tréningu, každého 
cvičenia, či hry. Nie je ju možné 
oddeľovať, ani ignorovať. 

n Technicko-taktická príprava by 
mala viesť aj k rozvoju improvi-
začných schopností hráča, jeho 
sebavedomiu a k podpore jeho 
tvorivého potenciálu.

n Technickým a taktickým vedo-
mostiam môže a nemusí predchá-
dzať teoretická príprava, ale je 
určitým plusom využiť ju a zaují-
mavým, resp. pútavým spôsobom 
vysvetliť hráčom kľúčové body aj 
mimo ihriska.

n Možnosť-nevyhnutnosť individua-
lizácie technicko-taktickej prípra-
vy na základe jednotlivých hráč-
skych formácii alebo hráčskych 

funkcií zameranej na podporu 
kolektívneho tréningu. 

n Naplniť ciele technicko-taktickej 
prípravy je dlhodobý proces, kto-
rý sa začína už v najmenších ka-
tegóriách a nekončí ani v profesi-
onálnom futbale. Počet tréningov, 
čas tréningov, počty opakovaní, 
počet hráčov je ťažké určiť pres-
ne, no mali by byť na takej úrovni, 
aby reálne dochádzalo k transferu 
nacvičovaných HČ do zápasových 
podmienok. Ako som už spome-
nul, v mojich očiach je technic-
ko-taktická príprava každodennou 
záležitosťou, ktorá sa začína roz-
cvičkou končí prípravnou, alebo 
modelovou hrou.

Záver
Rozvoj technických zručností je zá-

kladným pilierom technicko-taktickej 
prípravy, bez ktorých by hráč nemohol 
realizovať svoj herný výkon. Avšak, až 
následná miera osvojenia taktických 
vedomostí bude určovať schopnosť 
hráča riešiť herné situácie efektívne, 
pracovať pod časovým a priestorovým 
tlakom, prípadne uskutočniť ďalšie 
úkony po odohratí lopty potrebné pre 
úspešnosť danej akcie. To znamená, že 
správne riešenie hernej situácie bude 
vždy závislé od schopností hráča ovlá-
dať loptu, a preto iba vysoká úroveň 
technických zručností doplnená o tak-
tické vedomosti môže urobiť z priemer-
ného hráča vrcholového hráča.

Veľmi dôležitú úlohu zohráva aj 
individuálny tréning, resp. skupi-
nový tréning, kde hráčom môžeme 
poskytnúť dostatočný čas, a množ-
stvo opakovaní potrebné na nácvik 
a zdokonalenie jednotlivých činnos-
tí, ktoré limitujú ich herný výkon, 
ako po stránke technickej, taktickej 
i kondičnej. Využívanie týchto fo-
riem tréningu má pozitívny vplyv aj 
na efektívnosť kolektívneho tréningu.  

Problém technicko-taktickej prí-
pravy je však oveľa komplexnejším 
problémom. Významnú úlohu tu zo-
hráva už spomenutá kondičná pripra-
venosť, psychická odolnosť voči von-

kajším podmienkam, (okrem iného) 
ako napr. ich odolnosť  “nerozsypať 
sa“ po inkasovaní gólu, a tým nestra-
tiť sebadôveru a dôveru v osvojené 
herné činnosti. 

Prenesené vyjadrenie vzťahu me-
dzi technickými zručnosťami a tak-
tickými vedomosťami je ako – na-
učiť sa šoférovať auto, ale 
pritom nepoznať dopravné 
značenia. A to ako rýchlo a ako 
ďaleko sa váš jazdec dostane, bude 
závisieť od jeho kondičnej prípravy. 
Stále treba mať na pamäti, že rozvoj 
technicko-taktickej schopností nie 
je záležitosťou “jedného, či dvoch 

týždňov“, tak ako rozvoj kondície 
nie je záležitosťou “len“ prípravné-
ho obdobia.

Futbal na vrcholovej úrovni sa 
neustále vyvíja, napreduje, zrýchľu-
je a zvyšuje požiadavky na hráčov 
v každom smere a tomu by sa mala 
prispôsobiť aj športová príprava mlá-
deže vo všetkých jej fázach, a tak 
začať vychovávať hráčov zajtrajška 
už dnes. 

Verím, že článok vám priniesol 
veľa nových námetov na zamyslenie, 
ktoré ďalej rozviniete a uplatníte vo 
svojej futbalovej praxi.

Aké úlohy v tejto väzbe zohráva kondičná príprava?
Futbal je komplexný šport. 

Pravdepodobne iba vysoká úroveň 
technicko-taktickej prípravy by ne-
zabezpečovala dominanciu jedného 
družstva na ihrisku. Vysoká kondičná 
pripravenosť je taktiež kľúčovým fak-
torom technicko-taktickej prípravy, 
ktorej dôležitosť sa zvyšuje najmä ku 
koncu každého zápasu.

Preto jednou z najdôležitejších ob-
lastí technicko-taktického tréningu by 
mal byť rozvoj nielen aeróbnych, ale 
aj anaeróbnych schopností. Ide najmä 
o rozvoj anaeróbnej glykolýzy, ktorej 
produktom je kyselina mliečna, kto-

rá nepriaznivým spôsobom narúša 
technickú stránku herných činností 
a jej zvyšovaním, resp. hromadením 
sa zhoršuje i koncentrácia hráčov, 
a tým pádom môže negatívne ovplyv-
ňovať aj rozhodovacie procesy, ktoré 
môžu viesť k nesprávnym, či ľahko-
vážnym riešeniam herných situácií, 
k častým stratám lopty, faulom, alebo 
k inkasovaniu gólu. To znamená, že 
technicky vyspelí, ale kondične nedo-
statočne pripravení hráči sa postupne 
stávajú najslabším článkom celku.

Ďalším problémom je, keď slabá 
kondičná pripravenosť neumožňuje 

hráčom prejaviť celý ich herný a po-
hybový potenciál. Hráči síce ovládajú 
herné činnosti, ale dokážu ich uplat-
niť iba v aeróbnych podmienkach. 
Zvyšujúcim sa fyzickým zaťažením 
strácajú odvahu hrať vpred, ukrývajú 
sa pred loptou, prenášajú svoje úlohy 
na spoluhráčov, nedokážu zachytiť 
tempo hry,  pohyb súpera, pôsobia 
staticky, nervózne, atď.

Opačným prípadom je, keď v dô-
sledku prílišného preferovania kon-
dičnej prípravy sa z hráčov stavajú 
vytrvalostní bežci, bez schopnosti 
participovať na zakladaní, vedení ale-

bo úspešnej finalizácii útočných ak-
cií. Dokážu síce udržať tempo hry, ale 
ich schopnosť tvoriť, resp. sa podieľať 
na tvorivom riešení HS je limitovaná 
nízkou úrovňou osvojených herných 
činností, a môže mať negatívny do-
pad na množstvo vytváraných strelec-
kých príležitostí. Preto základným 
predpokladom úspešnej výchovy 
komplexných hráčov je vzájom‑
ná súvislosť technicko‑taktickej 
a kondičnej prípravy so zreteľom 
na situačnú didaktiku a novodobé 
trendy hry.
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Petr Košik, KTV ZČU v Plzni, FC Viktoria Plzeň U19 – ženy

USA – země fotbalu žen zaslíbená

Zkušenosti ze stáže u týmu 
akademických mistryň USA 

Florida Seminoles

Tým Seminoles odehrál celkem 25 utkání, stal 
se vítězem Atlantické konference (ACC), po-
stoupil do finálových bojů mistrovství USA 

a skončil na druhém místě v hodnocení všech 333 
ženských univerzitních týmů nejvyšší Divize I. 
O své americké zkušenosti se Petr Košik se čtenáři 
časopisu Fotbal a trénink rozdělí na následujících 
stránkách tohoto vydání. Pokračování v dalším čísle 
v roce 2016 se zaměří na moderní technologie mo-
nitorinku výkonu a analýzu dat získaných v rámci 
měření soutěžního výkonu nebo tréninkové jednot-
ky. Také se více dozvíte o zkušenostech s analýzou 
a monitorinkem spánkové aktivity a kvality spánku 
sportovců a benefitech, které analýza takových dat 
poskytuje trenérovi i dalším členům realizačního 
týmu.

Sportovní stipendia 
na amerických univerzitách 

Již v první polovině minulého století se začaly 
na univerzitní půdě v USA formovat první akade-
mické soutěže. Dnes představuje univerzitní sport 
miliardový byznys a studenti-sportovci jsou atrak-
tivním zbožím. Na Florida State University studuje 
40 tisíc studentů a celkem je do univerzitního sportu 
v rámci „Athletics Program“ zařazeno 416 sportov-
ců. Jen hráčů amerického fotbalu, který je hlavním, 
největším a samozřejmě i nejlukrativnějším spor-
tem, je zde 90. Díky zákonu o vysokých školách 
z roku 1972 (známým jako Title IX.), který zajiš-
ťuje rovný přístup oběma pohlavím ke vzdělávacím 
a sportovním aktivitám platí, že počet ženských 
a mužských sportovců musí být vyvážený. Ženské 

sporty nejsou nijak diskriminovány. Naopak početní 
zastoupení mužů, zejména hráčů amerického fotba-
lu, je na univerzitách kompenzováno větším počtem 
ženských týmů. To nahrává ženskému fotbalu, ale 
třeba i volejbalu a dalším sportům. 

Dalším důležitým prvkem typickým pro uni-
verzitní sport jsou stipendia, která univerzity svým 
sportovcům poskytují. Roční školné na Florida State 
University (FSU) představuje asi 500 000 Kč. Dal-
ších 350 tisíc korun představují ostatní nutné náklady 
jako příspěvek na bydlení, stravu, dopravu, učebnice, 
pomůcky, notebook apod. (tzv. Cost of Attendance). 
Sportovní stipendium kryje obě tyto částky. Sportovci 
však nemají na stipendium nárok. Jsou hráčky, které 
si studium platí v plné výši, některé mají částečné 
stipendium a některé, zejména členky národních týmů 
ze zahraničí, mají hrazeno stupendium v plné výši. 
Šikovná fotbalistka si tak v osmnácti letech může 
fotbalem vydělat na celé školné, které v případě ba-
kalářského studia představuje částku okolo 2,5 mi-
lionu korun a v případě magisterského i více než tři 
miliony Kč.

Hráčky smí působit v týmu pouze po dobu stu-
dia, tedy 4 roky. Výjimku tvoří situace, kdy hráčka, 
například pro zranění, nemohla absolvovat část se-
zóny. Taková hráčka se označuje jako „redshirted“. 
Sezónu vynechá a může působit v týmu o jeden rok 
déle. Celkem však počet odehraných sezón nesmí 
překročit číslo čtyři.

Na letošní soupisce Seminoles byly 2 brankářky 
a 18 hráček v poli. Z nich bylo celkem 7 repre-
zentantek z Evropy (Severní Irsko, Island, Finsko 
a Německo) a zbylé hráčky byly Američanky, které 

prošly alespoň jednou reprezentační kategorií U-17 
nebo U-19. Kvalita týmu, kde jsem působil, byla 
špičková, ale i úroveň ostatních týmů byla vysoká. 
Týmy z první desítky celkového hodnocení týmů 
(tzv. RPI Ranking) dosahují úrovně těch nejlepších 
evropských klubových ženských týmů.

Systém organizace  
fotbalu žen v USA

Kromě univerzitní kopané se v USA hraje soutěž 
profesionálních týmů dospělých, která má kvůli 
systému draftů zajištěn každoroční přísun těch nej-
lepších fotbalistek z univerzitních soutěží a samo-
zřejmě ze zahraničí. To se odráží na výsledcích žen-
ské reprezentace USA, která je poslední desetiletí 
opakovaně nejlepším týmem na světě a současným 
mistrem světa z roku 2014.

Základem trvalých a dlouhodobých úspěchů 
americké reprezentace je právě systém tréninku 
a přípravy na středních školách a hlavně 
na univerzitách. Studenti-sportovci jsou pohromadě 
téměř celý rok. Mají kvalitní a dobře placené trenéry-
učitele. Zázemí a technologie, které jsou k dispozici, 
představují současnou špičku v oblasti sportovní 
přípravy, medicíny, nutriční péče a kondiční přípravy. 
Trenérské týmy mají k dispozici řadu specialistů 
a asistentů, kteří pomáhají vytvářet a realizovat 
tréninkový proces, analyzovat a procesovat dostupná 
data o soupeřích a samozřejmě data o vlastním týmu 
a jednotlivých hráčkách. Organizace a zázemí týmů 
týkající se sportovní přípravy a péče o sportovce 
jsou stejná, jakou disponují mužské týmy hrající 
například LM nebo Pohár UEFA. 

V rámci studia na katedře tělesné a sportovní 
výchovy FPE na Západočeské univerzitě 
v Plzni měl Petr Košik, plzeňský trenér 
juniorek FC Viktoria Plzeň U-19, možnost 
strávit jako „Visiting Coach“ podzimní 
sezónu 2015 v týmu vítězek Národního 
univerzitního šampionátu USA (NCAA).

Trofej FIFA pro mistra světa ve fotbale žen
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Výhody systému „centralizované přípravy“ 
a hi-tec zázemí jsou zřejmé. Důkazem jsou i nově 
vznikající fotbalové akademie v ČR. Domnívám se, 
že by český fotbal mohl zvážit možnosti spolupráce 
s některou z domácích univerzit a začít využívat po-
tenciál odborných lidských zdrojů (graduovaných 
studentů, doktorandů a vysokoškolských učitelů) 
v oblasti sportu, medicíny, zdravotních studií, in-
formatiky, elektrotechniky a dalších oborů, které 
na našich univerzitách jsou k dispozici. Projekt, 
pracovně nazvaný „Univerzitní akademie“, který 
by propojil univerzity s vrcholovým sportem včetně 
fotbalu, je ve fázi přípravy a diskutuje se o něm 
na Alma Mater autora článku, na ZČU v Plzni.

V USA neexistuje klasické rozdělení na jarní 
a podzimní části soutěže. První polovina sezony je 
věnována přípravnému období. Týmy se zaměřují 
na fyzickou a herní přípravu, trénuje se i dvakrát 
denně a hrají se přátelská utkání a turnaje.

Soutěžním obdobím je podzim. Zápasy se začí-
nají hrát již v polovině srpna, základní soutěž končí 
odehráním dvacátého zápasu na přelomu října a lis-
topadu. Hracími dny jsou většinou neděle a čtvrtek. 
Výjimečně se hraje jen jedno utkání za týden. Počát-
kem listopadu nejlepší týmy jednotlivých konferencí 
hrají finálové turnaje v rámci svých konferencí. 

Tým Seminoles patří do jedné z pěti největších 
a nejbohatších konferencí – Atlantic Coast Confe-
rence (ACC). Týmu se podařilo navázat na úspěchy 
z předchozích let a po třetí za sebou se stal šampió-
nem Atlantické konference. Finálový turnaj se hrál 
první víkend v Cary v Severní Karolíně za slušného 
zájmu diváků.

Během základní soutěže byla více než polovi-
na zápasů Seminoles přenášena televizemi FOX 
nebo CBS či ESPN. Přesto divácká návštěvnost 
na domácích utkáních neklesla pod 1200 diváků 
na zápas a nezřídka se hrálo i před více než dvěma 
tisíci návštěvníky v ochozech stadiónu.

Exkurze do zázemí  
univerzitní kopané

O tom, že sport na té nejvyšší úrovni samozřej-
mě stojí nemalé peníze, nikdo nepochybuje. Pouze 
náklady na provoz fotbalového týmu FSU Semino-
les pro rok 2015 představovaly dva miliony dolarů. 
Kromě toho jsou zde náklady na trenéry a cesto-
vání. Na venkovní zápasy se létá charterovými le-
tadly a tisíce mil najezdí i klubový autobus, který 
v cílové destinaci na hráčky čeká a zajišťuje dopra-
vu v místě venkovních utkání. Část nákladů kryjí 
sponzorské smlouvy se společnostmi Nike, Adidas 
nebo Under Armour. Podstatným zdrojem příjmů 
je i prodej televizních práv a také merchandising. 
(Pozn.: uznávaný head coach Mark Krikorian má 
plat blížící se jednomu milionu dolarů. Další peníze 
stojí ostatní trenéři a personál. Pro srovnání – trenér 
týmu Seminoles amerického fotbalu Jimbo Fisher 
s platem pěti milionů dolarů nepatří ani mezi první 
tři nejlépe placené univerzitní kouče). 

Seminoles mají k dispozici jedinou travnatou 
hrací plochu na rozdíl od týmů University of Cent-
ral Florida (UCF) v Orlandu a University of South 
Florida (USF) v Tampě, které autor také navštívil. 
Tyto další týmy mají kromě zápasového stadionu 
i další tréninkové plochy s přírodní trávou typu 
Bermuda. Seminoles mohou využívat obrovskou 
klimatizovanou halu, která je k dispozici, když me-
teorologická služba registruje v nejbližším okolí 
bouřku s možností blesků. 

Na trénincích Seminoles je vždy patrná převaha 
počtu trenérů, členů realizačního týmu a pomoc-
ného personálu nad hráčkami. Hlavní trenér, asi-
stent trenéra, trenér brankářek, pomocný trenér, 
dále lékař, pět fyzioterapeutů, kteří během tréninku 
podávali hráčkám láhve Poweradu a řešili drobná 
zranění či diskomfort hráček. Takzvaný strenght 
coach vede úvodní warm up, závěrečné protažení 
a cool-down. Dále jsou přítomni dva technici pro 
sběr dat a pět až šest fotbalistů na doplnění do po-
třebného počtu hráčů v rámci jednotlivých cviče-
ní dané TJ, dále nahrávači a podavači míčů a tři 
až čtyři dobrovolníci pro manipulaci s brankami, 
tréninkovými pomůckami, míči. Ti připravují vše 
potřebné pro každou TJ a zajišťují i úklid hřiště 
a náčiní po jejím skončení.

Hráčky mají na tréninku k dispozici celkem še-
desát míčů a brankářky dalších 25 míčů pouze pro 
vlastní trénink. Pro nácvik hlaviček je připraveno 
navíc dalších dvacet měkčích míčů, které se po ná-
cviku zase vrací zpět do pytlů.

Kromě personálního zabezpečení přímo na plo-
še má tým k dispozici i další lékaře – ortopedy, 
všeobecné lékaře, vlastního dentistu a podobně. 
O tým se starají dvě kustodky. Po skončení TJ hráč-
ky použité tréninkové oblečení navlečou na pásek 
se sponou a hodí do koše. Druhý den najdou v šatně 
vše čisté na místě u své skřínky. Nutriční specialisté 
provádějí jednou měsíčně školení celého týmu a in-
dividuálně pomáhají jednotlivcům sestavit osobní 
nutriční plán. 

Kondiční příprava využívá tzv. Taylormade Con-
ditioning – individualizovaný tréninkový kondiční 
plán. Hráčka přijde do obrovské posilovny v Mo-
ore Centre. Do některého z iPadů, jichž je několik 
desítek instalováno téměř u každého posilovacího 
stanoviště, zadá osobní číslo a objeví se jí indivi-
duální tréninkový plán pro daný den. Jeho splnění 
hráčka zaznamená přímo na dotykovou obrazovku 
a vše se uloží do její osobní složky. 

V tréninkovém centru FSU Soccer Complex 
mají hráčky a trenéři k dispozici výukovou míst-
nost, kde se konají předzápasové a pozápasové mí-
tinky a rozbory zápasů, ale také školení a prezenta-
ce. Další místnost s několika klubovými sedačkami, 
počítači a velkoformátovou televizí slouží hráčkám 
jako oddechová a relaxační místnost. V ledničkách 
a stojanech je volně k dispozici řada suplementů, 
vitaminů, proteinových nápojů, proteinových ty-
činek, energetických gelů, tyčinek s maltodextró-
zou a nápojů obsahujících elektrolyty a sacharidy 
a samozřejmě čerstvé ovoce a ořechy. Hráčky se 
tak mohou před TJ dostatečně nutričně připravit 
na očekávaný výdej energie, předcházet dehydrataci 
a správně stimulovat trávicí ústrojí. 

Typický týdenní mikrocyklus 
v soutěžním období 

Nedává smysl popisovat, z čeho se skládá tré-
ninková jednotka, jaká obsahuje cvičení a jaké byly 
intervaly zatížení a odpočinku. Struktura takové TJ 
se od těch, které známe, příliš neliší. Pro porovná-

Kdo se stane vítězem?
Hlavní rozdíle v systému organizace soutěží spočí-
vá v rozlehlosti Spojených států. Kvůli velké rozloze 
země a velkému počtu fotbalových týmů by bylo 
velmi obtížné zajistit spravedlivé poměřování sil 
všech týmů. Proto je celá asociace NCAA rozdě-
lena na Divizi I II a III. Celkem 333 týmů, které 
splňují podmínky, aby byly zařazeny do nejlepší 
Divize I., je rozděleno do 31 konferencí. Týmy musí 
sehrát v základní části soutěže, která trvá od po-
loviny srpna do poloviny listopadu, 20 utkání. 
Volba a výběr soupeřů je na dohodě jednotlivých 
týmů. Týmy se mohou utkat i se soupeři z jiných 
konferencí. Po každém odehraném zápase se 
přepočítává tzv. koeficient RPI (Rating Percenta-
ge Index) a týmy jsou na jeho základě seřazeny 
do jednotného žebříčku. Ten se nazývá RPI 
Ranking. Výpočet RPI však není úplně jednoduchý. 
Používají se k němu celkem tři vypočtené hodnoty. 
Nejprve se kalkuluje Winning Percentage (WP), 
které určuje na základě koeficientů poměr mezi 
vítěznými utkáními doma nebo na neutrální půdě 
a prohrami doma či venku. Obdobně a poměrně 
složitě se vypočítá i Opponents Average Winning 
Percentage (OWP) – tedy průměrná hodnota 
WP soupeře. A nakonec se vypočte i Opponents 
Opponents Average Winning Percentage (OOWP), 
tedy průměr WP všech soupeře, se kterým právě 
hrajeme. Nakonec se všechny hodnoty seřadí 
do vzorce (WP + (2 x OWP) + OOWP)/4  
a výsledný koeficient se porovná s koeficienty 
ostatních účastníků soutěže ve zmíněném žebříčku 
RPI Ranking.  

39

ženský foTbal

1/2016



ní se ale můžete podívat na jednoduchý záznam 
předzápasové TJ (viz obrázek). Trenéři se věnují 
nácviku jednotlivých herních situací (obranný roh, 
útočný roh, bránění standardních situací, útočná 
standardka, dlouhá autová vhazování do šestnáctky 
soupeře, variantní verze útočného rohu, základní 
rozestavení a zahrávání volného přímého koupu 
z hloubi pole).

Základem je vysoká profesionalita, která je všu-
de kolem vás a kterou hráčky musejí beze zbytku 
přijmout. Dostat se do univerzitního týmu je vý-
běrová záležitost, takže i chování a přístup všech 
hráček k sportovní a tréninkové přípravě tomu od-
povídá. Absolutně se nestane, že by některá z nich 
vyrušovala, když mluví některý z koučů, nebo snad 
komentovala jeho vyjádření. Vůbec se nestává, že 
by některá z nich něco zapomněla, někam nepřišla 
včas nebo neudělala něco z toho, co po ní trenér 
chtěl. O ulejvání či snaze něco si usnadnit nemůže 
být ani řeč. Přesto na trénincích panovala uvolněná 
nálada, úsměvy a vtipy. Ale vždy jen v okamžicích, 
kdy to bylo možné a nijak to nerušilo. Vše mělo 
svůj logický řád, vše na sebe rychle a efektivně na-
vazovalo a během tréninku bylo zcela zřejmé, že se 
nejedná o bipolární prostředí s převažující interakcí 
trenér – hráčka, nebo trenér – tým, ale o homogenní 
a vysoce efektivní celek, ve kterém panuje soulad 
cílů i soulad společně používaných prostředků. Vše 
stačilo vysvětlit pouze jednou a hráčky samy velmi 
rychle zareagovaly. 

Připomínám, že angličtina není zdaleka pro 
všechny rodný jazyk. Kromě tří Američanů a mne 
byl dalším koučem trenér Morinao Imaizuma z Ja-

ponska. Japonci obecně mluví anglicky s velmi spe-
cifickým přízvukem a často zaměňují souhlásky 
„r“ a „l“ nebo je neumějí vůbec vyslovit. Třetina 
hráčského kádru navíc pocházela z Evropy. Přesto 
se nestalo, že by vznikl jakýkoli problém. Pokud 
snad hráčky něčemu nerozuměly, samy si aktivně 
domyslely souvislosti a veškerá cvičení probíhala 
rychle, bez zdržení, s maximálním úsilím a maxi-
málně přesně.

Prvním zápasovým dnem týdne byla nejčas-
těji neděle. Začátek utkání byl většinou stanoven 
na 19.00 hod. Sraz týmu byl již v 15.30 hodin 
na společném jídle v univerzitní jídelně pro sportov-
ce. Následovala individuální příprava hráček a od-
počinek. V 17.00 se hráčky opět sešly v přednáško-
vé místnosti na předzápasovém brífinku. Součástí 
cca patnácti až dvacetiminutového setkání byly 
sestřihy videoklipů soupeře, které trenéři komen-
tovali z pohledu soupeřovy strategie, herního stylu, 
útočných a obranných činností a rozestavení při 
útočných a obranných činnostech. Hráčky získaly 
přehled o charakteristikách všech hráček soupeře 
na jednotlivých postech, o jejich slabých a silných 
stránkách a způsobech řešení různých herních si-
tuací, které jsou pro ně či pro tým charakteristické. 

Hodinu před zápasem se hráčky dostavily 
na herní plochu k rozcvičení pod vedením strenght 
coache a po cca 40 minutách se přesunuly zpět 
do šatny. Hlavní trenér Krikorian k nim ještě pro-
mluvil. Hráčky se pak vrátily zpět na hřiště ke slav-
nostnímu nástupu obou týmů, jehož součástí byla 
vždy hymna Spojených států amerických a předsta-
vení základních jedenáctek.

Během zápasů jsou vždy dva trenéři a pomoc-
ný personál na střídačce. Další dva trenéři jsou 
na vyvýšeném místě na protější tribuně a sledují 
zápas z nadhledu. S lavičkou jsou spojeni vysí-
lačkami s náhlavními sadami a zaznamenávají 
veškeré důležité dění, například střídání, změna 
rozestavení apod. Zároveň mají k dispozici po-
čítač, který zaznamenává videozáznam utkání. 
Pomocí kódovacího programu je první poločas 
rozdělen do jednotlivých klipů. Tito trenéři vybe-
rou jeden videoklip, který je typický či význam-
ný pro vývoj utkání. Ten je doplněn komentářem 
hlavního trenéra a o přestávce promítnut hráč-
kám v šatně dataprojektorem. Jde o jedno pečlivé 
vybrané a zvolené poselství, kterého se hráčkám 
od trenérů dostane. Kdyby jich bylo více nebo 
kdyby byly složitější, mohla by se snaha trenérů 
minout účinkem.

Po skončení zápasu hráčky absolvují výklus 
a protažení a je jim podán proteinový nápoj se 
sacharidy, který musejí vypít do patnácti minut 
po skončení zátěže. Tento koktejl je jim podáván 
i po každém tréninku přímo na ploše. Hráčky si 
mohou vybrat ze dvou příchutí.

Následují rozhovory s novináři, trenér a celý 
realizační tým se s hráčkami shromáždí na hrací 
ploše. Trenér řekne několik vět k odehranému zápa-
su a hráčky se poté přesunou do šaten a pak domů, 
některé z nich ještě absolvují studené bazénky 
nebo ošetření u fyzioterapeutů. Pro realizační tým 
je následně připravena společná večeře, po jejímž 
skončení jeho podstatná část odchází domů. Trenéři 
zůstávají a ve videoroomu sestřihávají celý zápas 
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na jednotlivé klipy. Asi v jednu hodinu po půlnoci 
se rozcházejí do svých domovů.

Následující den je volným dnem. To znamená, 
že není naplánována žádná tréninková jednotka, 
ale hráčky chodí postupně na rehabilitaci a na in-
dividuální pohovory s trenéry. Během nich jim jsou 
pouštěny klipy ze zápasu a trenéři s nimi probírají 
jednotlivé situace. Ostatní hráčky, které do zápa-
su nenastoupily nebo střídaly a odehrály výrazně 
méně než ty ze základu, mají normální tréninko-
vou jednotku. Míra zatížení jednotlivců v rámci 
týdenního mikrocyklu i celé sezóny je monitoro-
vána a případné vzniklé rozdíly jsou následující 
den kompenzovány.

Následující dva dny je na programu jedna tre-
ninková jednotka v odpoledních hodinách. Stejným 
způsobem probíhá také druhý hrací den v týdnu, 
tedy čtvrtek.

Každý den trenéři přicházejí do svých kanceláři 
v místním Soccer Complexu okolo půl osmé ráno. 
Několik hodin denně tráví u videa. Videorozbory 
a analýzy dat jsou prakticky denním chlebem tre-
nérského týmu. O analýzách a monitoringu výkonu 
se zmíním v dalším čísle časopisu Fotbal a trénink.

Množství dostupných a získaných dat je tak vel-
ké, že není v silách už tak početného realizačního 
týmu vše analyzovat, a proto jsou vybírána pouze ta 
data, která jsou důležitá z pohledu např. aktuálního 
soupeře, zamýšleného rozestavení apod. Florida 
State University má k dispozici velké videooddě-
lení, které 24 hodin denně sleduje všechny vysí-
lané televizní sportovní pořady a pořizuje z nich 
záznamy. Trenérovi každého týmu stačí zvednout 
telefon a požádat o video konkrétního týmu či si 
vyžádat konkrétní záznam utkání nebo sekvenci 
z něj a do několika minut video dorazí do jeho 
emailové schránky.

Trenéři pečlivě analyzují jednotlivé soupeře 
a podle dostupných záznamů a výsledků analýz 
stanovují herní strategii pro nadcházející zápas.

Je nutno zmínit, že kádr Seminoles byl poměr-
ně úzký. Jiné týmy měly na soupiskách 24 až 26 
hráček. Také proto byla v průběhu sezóny patrná 
narůstající únava klíčových hráček, ale i náhrad-
nic, jež musely často zaskakovat za internacio-
nálky ze základní sestavy, které létaly mezi USA 
a Evropou, kde plnily reprezentační povinnosti 
ve svých národních týmech v kvalifikaci na ME 
žen. Domnívám se, že právě úzký kádr byl jednou 
z hlavních příčin, proč se nepodařilo obhájit pr-
venství v Národním šampionátu USA z roku 2014, 
přestože tým FSU Seminoles byl i letos největ-
ším favoritem. Tři hráčky z kádru roku 2015 byly 
draftovány do profesionální ženské ligy v USA 
(Williamsová, Hahnová, Pickettová) a reprezen-

tantka Severního Irska Connolyová podepsala 
týmu Manchester City.

Charakteristika a struktura 
tréninkové jednotky TJ

Tréninky v USA se od těch, jak je máme konci-
pované třeba ve Viktorii Plzeň, nijak výrazně neliší. 
Celkem jsem absolvoval s týmem Seminoles 50 
tréninkových jednotek. Kromě toho jsem byl požá-
dán, zda bych jako evropský kouč nemohl působit 
v rámci mládežnické fotbalové akademie při FSU. 
V Projektu 4.0, jak se program nazýval, jsem měl 
na starost koedukovanou kategorii U-12. V akade-
mii jsem vedl celkem dalších dvanáct tréninkových 
jednotek. Navštívil jsem i další univerzity v Orlandu 

Nepřeceňujeme u mládeže schopnost hry 1v1 
na úkor jiných variant řešení?
Autorův podnět k zamyšlení:

Tým Seminoles vyniká, kromě individuálních technických a fyzických předpokladů jednotlivých hráček, 
zejména schopností držet míč v průběhu hry, kontrolovat hru, její tempo, a měnit její rytmus. 
V mé úvaze vycházím z faktu, že kvůli obrannému rozestavení bránícího a útočícího mužstva je na hrací 
ploše v určitém místě vždy pro tým v držení míče k dispozici situace 2v1. To platí zejména na vlastní 
polovině v tzv. rizikových zónách, kde hrou 1v1 riskujeme ztrátu míče, rychlý protiútok a zakončení 
do odkryté obrany. V těchto zónách je efektivnější, a tedy důležité, vytvářet neustále situace 2v1. Míč 
se kombinací přesných přihrávek na krátkou a střední vzdálenost přesouvá do míst, kde je předpoklad 
pro vytvoření situace 2v1 včetně tzv. „otáčení hry“, resp. změny směru rozehrávky či postupného útoku. 
Snaha o vytváření hry 2v1 vychází mimo jiné také z předpokladu, že hráč, který se ocitne v situaci 1v1 
nebo 2v2, bude schopen zvolit bezpečné řešení namísto obcházení protihráče, a to zejména v rizikových 
zónách v blízkosti vlastní branky a na vlastní obranné polovině. Výsledkem je vyšší procentuální 
vyjádření držení míče, nižší riziko ztráty míče a následného protiútoku, kontrola hry a tempa, 
překonávání jednotlivců i jednotlivých řad přihrávkami, nikoli hrou 1v1.
Pokud to mohu porovnat i kvůli svému působení ve Fotbalové akademii FSU – Projekt 4.0, kde se v po-
psaném duchu hráči připravují, je v Česku kladen poměrně velký důraz na schopnost fotbalistů, zejména 
v žákovských kategoriích, řešit situace 1v1 individuálně technicky – tedy obcházením protihráče, kličkou. 
Statistiky, o které se trenéři v USA opírají, ukazují, že procento úspěšnosti takovéhoto řešení je nižší, než 
kdyby volili jednodušší vyřešení dané situace – přihrávku zpět nebo vytvoření situace 2v1, eventuálně 
přenesení hry a změnu směru vedení útočné akce. Tím nechci říci, že individuální technické dovednosti, 
schopnost a sebedůvěra řešit situace 1v1 nejsou důležité. Naopak si myslím, že je potřeba z nich vycházet 
a přidat k nim navíc i důraz na základní fotbalovou dovednost, a tou je používání „hráčova mozku“. Hráči 
v žákovském věku jsou v USA vedeni k tomu, aby neustále „počítali“. To není nic jiného, než že se učí vyhod-
nocovat situaci z pohledu perspektivy a efektivity jednotlivých řešení, které se jako řešení v danou chvíli 
nabízí. Zjednodušeně řečeno jsou schopni vyhodnotit, zda jsou v situaci 1v1 (2v2), nebo zda jsou v situaci 
2v1 (3v2) apod. Podle toho volí další postup s ohledem na svou pozici na hřišti a herní situaci.
V praxi to vypadá následovně: Nemůžeš vytvořit situaci 2v1? Pak se sice můžeš pokusit o řešení situace 
1v1, ale jsou zde i jiné varianty řešení. Zpomalením akce, změnou směru vedení rozehrávky nebo útočné 
akce, přihrávkou a zapojením dalších spoluhráčů eliminuješ riziko ztráty míče. Překvapivě tato relativně 
jednoduchá schopnost (což vyniká zejména při porovnání s hrou 1v1) chybí i některým mnohem starším 
hráčům. Proto je, alespoň podle mého názoru, důležité, aby se hráči ve věku U-10 a nejpozději U-12 
naučili podržet míč s cílem vytvářet situace 2v1 a vyhodnocovat tyto situace (umět „počítat“). S tím souvisí 
i schopnost pohybu po hřišti zejména po přihrávce a bez míče, snaha být nápomocen pohybem hráči s mí-
čem, hledáním prostoru, kde mohu přijmout přihrávku, a komunikace. 
Často slýchávám od trenéra pokyn hráči: „Vyřeš to!“ Trenére, chodí ti hráči neustále do plných? Ztrácí tým 
míč, a to i v blízkosti vlastní branky? Chybí pohyb? Dostávají se hráči často do situace těsného souboje 
o míč (tzv. okopávání kotníků)? Pak bych řekl: „Trenére, vyřeš to!“

Warm-up, předzápasový dynamický strečink týmu FSU Seminoles

Český trenér v žákovské akademii 
Program 4.0, Tallahassee, Florida
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a Tampě, kde jsem měl možnost zúčastnit se dalších 
tréninků.

V běžném tréninkovém dni se trenéři Semino-
les sejdou dopoledne ke krátké poradě. Společně 
připraví návrh tréninkové jednotky a vyhotoví její 
grafický záznam-plán. Ten je distribuován všem 
členům širšího realizačního týmu. Odpoledne per-
sonál připraví tréninkovou plochu, kterou trenéři 
cca hodinu před začátkem TJ zkontrolují. Zbytek 
dne trenéři tráví videorozbory, pohovory s hráčka-
mi, studiem a konzultacemi mezi sebou. 

Samotná tréninková jednotka je vždy zahájena 
warm-upem a dynamickým strečinkem s využi-
tím pružných gumových pásů. Následuje cvičení 
na rozvoj dovedností držení míče – typicky 4v4 +2 
neutral, prokládané dynamickým strečinkem. Pak 
přijdou na řadu dlouhé centry ve dvojicích a čtve-
řicích oběma nohama včetně hlavičkování. Hlavní 
část bývá zaměřena různě. Většinou je střední nebo 
vysoké intenzity (vyjma předzápasových tréninků, 
které bývají zaměřené spíše na nácvik jednotlivých 
herních situací útočné nebo obranné fáze: volný 
přímý kop, rohy, dlouhá vhazování, volný nepří-
mý kop, penalty, dále na obsazování v pokutovém 
území, bránění standardek a rohů, odkopy apod.). 

Některá specifická herní cvičení se často obmě-
ňují, jiná se zařazují častěji. Na závěr jsou zařazeny 
tři krátké, cca patnactimetrové sprinty na maximální 
úrovni, nebo v delší třicetimetrové na submaximální 
úrovni. Závěr tréninkové jednotky je opět typicky 
tvořen protahováním za pomocí terapeutických vál-
ců, gumových pásů. Strečink je spíše statickýv níz-

kých polohách vleže. Hráčkám jsou odebrána čidla 
pro získávání dat a po vypití proteinového nápoje 
mohou odejít. Brankářky trénují samostatně s trené-
rem brankářek a do společného tréninku se zapojují 
až na samém konci při střelbě nebo v předzápaso-
vých dnech do nácviku herních situací. Intenzita tré-
ninku brankářek je velmi vysoká a v ČR v ženském 
fotbale není k vidění.

Závěrem
Během tříměsíční stáže jsem měl vyhodit mož-

nost pracovat s fotbalovým týmem, který je charak-
terizován tou nejvyšší sportovní a herní kvalitou. 
Měl jsem příležitost poznat do detailu podmínky 
ve fotbale žen na amerických univerzitách, seznámit 
se s prostředím a vědeckými prostředky používa-
nými v rámci sportovní přípravy. Měl jsem také 

možnost pracovat s jedním z nejlepších univerzit-
ních trenérů v USA a bývalým reprezentačním tre-
nérem žen USA U17 Markem Krikorianem (a také 
bývalým trenérem nejúspěšnější české fotbalist-
ky všech dob Pavlíny Ščasné). Přínosné kontakty 
a hlavně zajímavý pohled a porovnání evropského, 
amerického i asijského fotbalu mi poskytl bývalý 
trenér mládežnické akademie Japonské fotbalové 
asociace a současný asistent FSU Seminoles M. 
Imaizuma. Navázal jsem spolupráci s reprezentační 
trenérkou žen Německého fotbalového svazu U17 
Fritzy Krompovou a s dalšími univerzitními kouči 
v USA, například Armandem Dikranianem a jeho 
bratrem Fredem Dikranian – trenérem mužského 
univerzitního týmu USF v Tampě, a manželi Sa-
haydakovými, trenéry univerzitního týmu žen UCF 
v Orlandu.

Ocenění Univerzitních 
mistryň USA – FSU Seminoles 

před 86 000 diváky

Hráčky, které dokončily studia a vydaly se na další profesionální dráhu. Zleva: Isabella Schmidtová, 
reprezentantka Německa, Sheyna Williamsová, NWSL – Washington Spirit, Carson Pickettová, NWSL – Seattle 
Reign, Petr Košik, Berglund Thorwaldsdotirová, reprezentantka Islandu, Michaela Hahnová, NWSL – Western 
New York Flash, Megan Connolyová, reprezentantka Severního Irska – Manchester City.

Osobní poděkování
Chtěl bych poděkovat trenérovi Zdeňku Ščasnému, 
u kterého jsem byl na stáži během jeho působení 
v FK Teplice, a hlavně jeho dceři Pavlíně Ščas-
né-Novákové, bývalé reprezentantce ČR, která mi 
kvůli svému působení v profesionální soutěži ve 
fotbale žen v USA pomohla otevřít dveře. Dík patří 
také Dr. Jaromíru Votíkovi, který mne nasměroval 
správným směrem.
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Zprávy z AEFCA
Vstup do nového roku zastihl 

všechny členy Výkonného 
výboru AEFCA v plné přípra-

vě na letošní první zasedání tohoto 
orgánu, které se uskuteční ke konci 
března v německém  Frankfurtu nad 
Mohanem.

Pracovní skupiny se soustřeďují 
na vypracování  východisek, které 
určí Strategii činnosti AEFCA na ten-
to kalendářní rok.

Z této Strategie se pak stanoví 
Plán činnosti, který bude podpořen 
Rozpočtem na letošní AEFCA akti-
vity.

Nedílnou součástí, jako při kaž-
dém jednání, bude posouzení stavu 
a úrovně sponzorských smluv s na-
šimi partnery (Adidas, Sport Canal 
atd.), včetně diskuse o případném 

rozšíření tohoto portfolia o další 
partnery, zde máme na mysli zejména 
vyhodnocení stavu předsmlouvy  se 
společností Wyscott, upřesnění ideo-
vých a obchodních námětů, které na-
bízí ke spolupráci společnost Toyota.
Znovu se dostane na pořad i debata 
o spolupráci s UEFA, případně s dal-
šími zájemci.

Tomu všemu bude samozřejmě 
předcházet závěrečné hodnocení ak-
tivit AEFCA za minulý rok, zejména 
zhodnocení úrovně a kvality Sympo-
zia v Soči, v Ruské federaci. Velmi 
důležitým bude také dokument, resp. 
bilanční finanční zpráva za minulé 
období.

Významným bodem jednání bude 
definitivní určení místa a organizá-
tora letošního AEFCA Sympozia – 
Itálie nebo Francie, nebo dokonce 

spoluorganizování této akce oběma 
trenérskými organizacemi společně.

Vzhledem k tomu, že k závěru 
roku požádal bývalý Generální sekre-
tář AEFCA Philips Müller o uvolně-
ní z funkce z osobních důvodů, bude 
velká část zasedání věnována také 
diskuzi o výběru a instalaci jeho ná-
stupce.

Při podobných zasedáních EX-CO 
je vždy přijata k přátelské návštěvě 
delegace z místa zadání, letos tedy 
z trenérské organizace německých 
trenérů a učitelů fotbalu, což bude 
zejména letos významné z tohoto 
důvodu, že tato organizace je jednou 
z nejaktivnějších v celém evropském 
fotbale vůbec, a to po mnoho let.

O průběhu a výsledcích výše uve-
deného Výkonného výboru AEFCA 

vás budeme blíže informovat zase 
v příštím čísle Fotbal a trénink.

Úspěšná a velmi společensky dů-
ležitá byla i oslava kulatého jubilea 
osmdesáti let dlouholetého nyní čest-
ného prezidenta evropské unie fot-
balových trenérů AEFCA Dr. Jozefa 
Vengloše. Které se zúčastnil nejen 
viceprezident Zdeněk Sivek a člen 
EX-CO AEFCA Dr. Ladislav Bor-
bély, ale i generální sekretář FAČR 
Mgr. Rudolf Řepka (viz strana 33).

Zdeněk Sivek
AEFCA Viceprezident

StávAjíCí jEDNOtLIví PŘEDPLAtItELé
Cena pro Českou republiku zůstává stejná jako v roce 2015 120 Kč
Cena pro Slovenskou republiku zůstává stejná jako v roce 2015 4 eura
Vážení předplatitelé, prosíme Vás, pro rok 2016 použijte 
stejný variabilní symbol (VS) jako v roce 2015! Platbu poukažte 
na číslo účtu: 0005210349/0800. Platbu lze provést okamžitě: 
 PŘEDPLAtNé ZAhájENO!

StávAjíCí PŘEDPLAtItELé NA FAKturu 
Fakturu vám vystavíme na stejný počet časopisů  
jako v roce 2015 – neurčíte-li jinak.

NOví PŘEDPLAtItELé 
Prosíme o osvědčený postup objednávek, a to přes naše webové stránky: 
 www.casopis-fotbalatrenink.cz. 
Zde jsou dvě rubriky: Předplatné ČR a Předplatné SR. 
Vaše objednávky nám přijdou na e-mail: casopis-fat@volny.cz.

PŘEDPLAtNé 
PrO rOK 2016

G.D.K. Sport M.
Londýnská 25, 120 00 Praha 2  

tel: 222 513 569, g.d.k.sport-m@volny.cz

Fotbal a trénink 
SPECIÁL

Jednotlivá čísla budou  
opět v prodeji přes  

systém iKIOSK, 
provozovaný společností PNS, 
určené pro iPad, iPhone nebo 

tablety s Androidem 2.2 a vyšším 
a úhlopříčkou 8,9˝ a větší. 

Již tradičně 
vyjde jedno 
tištěné číslo
Veškeré průběžné informace  
najdete na našem webu: 
www.casopis-fotbalatrenink.cz
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