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snímky nA TITULní sTRAnĚ
V ponělí 20. března ve Španělském sále Pražského hradu v rámci akce „Fotbalista roku 2016“ 
byl slavnostně vyhlášen Trenérem roku 2016 Vítězslav Lavička (trenér U21 ČR) a mezi legendy 
do Síně slávy českého fotbalu vstoupil rovněž trenér – Dušan Uhrin starší. GRATULUJEME!!! 
 Foto: Jan Tauber

zimní přípravné období je za námi a před námi se na-
plno otevřelo fotbalové jaro. Před českými týmy jsou 
různé výzvy. Reprezentační „A“ mužstvo se pokusí 
vzkřísit naději na postup na světový šampionát 2018. 
Lvíčata by se ráda prokousala na mistrovství Evropy 
v Polsku k medailím. V tuzemské lize už se opět 
rozhořely bitvy o titul, evropské poháry, záchranu.

Kdo se nakonec bude smát?
Ten, kdo bude nejlépe připravený. Štěstí totiž 

přeje připraveným. 
Reprezentační trenér áčka Karel Jarolím proto 

vsadil na domácí úkoly. Všem adeptům na místo 
v národním celku udělal inventuru rezerv, kterou 
jim následně rozeslal elektronickou poštou. Připojil 
návod, jak se zmíněných nedostatků zbavit, aby 
jeho svěřenci měli všechno černé na bílém. Zbytek 
už je na nich. 

„Neděláme nikomu policajta. Dáváme dopo-
ručení. Jde o to, aby si to hráči sami naštelovali 
v hlavě tak, že to dělají pro sebe. Co bych za to dal, 
kdybych jako fotbalista dostal takový servis před x 
lety. Tehdy to takhle nebylo. Teď to mají na dlani 
a je na každém z nich, jak s tím naloží,“ vysvětluje 
Karel Jarolím. 

Servis je to komplexní. Nemapuje jenom her-
ní nedostatky, ale také poskytuje cenné informace 
z oblasti regenerace, zdravé výživy, kompenzačních 
cvičení, spánku. 

„Když se budete stravovat špatně a pak se jednou 
najíte dobře, tak nic nedoženete. A platí to i obráceně. 
Pokud někdo jí dobře a potom jednou zhřeší, není 
to problém. Znova říkám, je to o doporučeních a ne 
o tom, že by člověk nad hráči stál a říkal jim, co mají 
a nemají dělat. Navíc mají sami na sobě vyzkouše-
né, co jejich tělu vyhovuje víc a co míň,“ připojuje 
Jarolím. 

Policajta dělat opravdu nemusí. Současný fotbal 
je nemilosrdný. Kdo mu nedává všechno na trávní-
ku i mimo něj, konkurence ho přejede.

„Ten, kdo nemá zájem, tak bohužel. Reprezenta-
ce je výjimečná záležitost. Místo v ní si musí každý 
zasloužit. Do toho spadá i to, že je na sobě ochotný 
dělat i mimo hřiště. A my navzájem víme, s kým 
máme tu čest,“ přidává jasně Jarolím. „Podstatné 
je, aby cítili, že my máme zájem na tom, aby se 
zlepšovali. A jestliže jsou někde velké rezervy, je 
to především v téhle oblasti.“

Vítězslav Lavička, trenér jednadvacítky, také pra-
cuje v podobném režimu. Sice ho hřeje, že si mladící 
vybojovali účast na EURO U21, ovšem zároveň ví, 
že zdaleka ne vše je ve hře v naprostém pořádku. 

„Všichni víme, že se na turnaji potkáme opravdu 
se špičkou. Němci, Italové, Dánové jsou top týmy. 
My máme velmi slušnou ofenzivní sílu. Ale potře-
bujeme zapracovat na součinnosti, když má míč 
soupeř,“ uvědomuje si.

Slabší místa ve hře hráčů sestřihal a uložil 
do společné databáze, aby na vlastní oči viděli, co 
příště musí na trávníku dělat jinak. 

„Z vlastního zájmu musí kluci chtít pobrat to 
správné. My se jim snažíme poskytovat co nejlep-

ší a nejdetailnější servis. Je 
na nich, jestli to využijí, nebo 
hodí do šuplíku,“ doplnil La-
vička.

Je dobré, že jak on, tak jeho kolega Jarolím se 
mohou opřít o jeden zářný příklad, že se vyplácí 
na sobě komplexně pracovat. Jmenuje se Patrik 
Schick. Jednadvacetiletý útočník vyrůstal v mládež-
nické akademii Sparty, pak si rok zkusil dospělou 
českou ligu v barvách Bohemians 1905 a loni v létě 
se vydal prorazit do italské Serie A. „Neměl ještě 
počkat?“ neslo se tehdy z mnoha stran. 

Schick na to odpověděl rychlou adaptací a tím, 
že se stal v dresu Sampdorie Janov nejproduktiv-
nějším žolíkem italské nejvyšší soutěže. Dnes se 
kolem něho točí evropské velkokluby. Proč? Proto-
že kromě talentu má v sobě i dostatek chuti k práci 
a obrovskou touhu po výkonnostním růstu. 

„Každý start v kvalitní evropské lize je pro něj 
obrovskou školou. Když to bude mít dobře srov-
nané v hlavě, bude se dál zlepšovat,“ pochvaluje 
si Karel Jarolím.

„Patrika znám od raného mládežnického věku 
a vidím, že ušel kus cesty,“ dodává Vítězslav Lavič-
ka a pokračuje: „Zlepšil se třeba v razanci přihráv-
ky. Také v prvním doteku s míčem, v jeho čistém 
převzetí. Když se podíváte na sestřih gólů, které 
v italské lize zatím dal, jeho schopnost učit se, je 
tam jasně patrná. Prvním dotykem nejen převezme 
balon, ale už se tím i zbaví protihráče, a druhým do-
tykem střílí branku. Patrik si odsud přinesl do Itálie 
dobré základy, ale teď je rozvíjí v dobré lize. Učí se 
správným způsobem.“

„V Itálii zjistil, že je nezbytné pracovat pro muž-
stvo. Co vidím, tak už mu nedělá problém zabrat 
zpátky. Ve svém prostoru udělá maximum, aby se 
soupeř z něj snadno nedostal,“ přihazuje svůj po-
střeh Jarolím.

Je to motivace pro další české hráče. Po generaci 
Nedvědů, Rosických, Poborských kdekdo skuhral, 
že čeští fotbalisté už v budoucnosti těžko budou 
žádaným zbožím pro top evropské fotbalové firmy, 
ovšem Schickův vzestup ukazuje, že to pořád mož-
né je. Platí přesně to, co s oblibou říkává legendární 
trenér Karel Brückner: „Copak dříve naše matky 
rodily jiné děti než teď?“ 

Samozřejmě že ne. 
Všechno je jen o touze chtít něco dokázat a ocho-

tě tvrdě na sobě pracovat. Nejen na hřišti, nýbrž 
i mimo něj. Největší světové fotbalové superstar 
totiž nepodceňují žádný detail v přípravě a sami si 
dobrovolně přidávají. Pak se jim veškerá dřina a odří-
kání bohatě vrátí. Viz Pavel Nedvěd nebo Petr Čech. 

Kdo to pochopí, čeká ho krásné fotbalové jaro. 
Kdo ne, má smůlu. Na trenérech je, aby hráčů v prv-
ní skupině bylo mnohonásobně více než v té druhé. 
Snad k tomu přispěje i další vydání časopisu Fotbal 
a trénink, který právě otevíráte.

Tak hezké čtení!

Pavel Hartman

Vážení přátelé, milí kolegové,
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Rozhovor s Romanem Pivarníkem

V  létě  jste  přebíral  mis-
trovský  tým  s  rekordem 
ligy – šestnáct utkání bez 

porážky. Pomyslná laťka tedy byla 
hodně vysoko. S jakými předsta-
vami,  vizemi,  jste  tým  přebíral 
a do jaké míry se vám tyto před-
stavy podařilo naplnit?

Nikdy není jednoduché na-
stoupit jako trenér do týmu v této 
situaci. Toho jsem si byl vědom. 
Bylo jasné, že léto bude proble-
matické, protože na ME bylo šest 
hráčů našeho kádru. Slovensko 
ještě k tomu postoupilo ze skupi-
ny, takže se to natahovalo. Věděli 
jsme, že nás čeká předkolo Ligy 
mistrů, což byl důležitý zápas pro 
budoucnost celého roku. Chystali 

jsme se v přípravě bez těchto hrá-
čů, ti se totiž připojili až na herním 
soustředění. V tom období také do-
cházelo ke změně kádru, skončily 
dlouhodobé opory, a tak nyní ten 
tým za pochodu přebudováváme. 
Zaprvé potřebujeme výsledky 
a zadruhé zapracovat na herní 
stránce, je to hodně složité ob-
dobí. Je škoda, že jsme přes Raz-
grad nepostoupili do Ligy mistrů 
– v domácím zápase jsme k tomu 
měli blízko, ale nezvládli jsme to. 
Důležité ale bylo, že jsme postou-
pili přes Karabach a vybojovali 
alespoň Evropskou ligu. Podzim 
domácí soutěže jsme zvládli a je 
škoda, že nám k tomu unikl postup 
z Evropské ligy.

Byl  průběh  vaší  trenérské 
kariéry ovlivněn konkrétní „fot-
balovou  školou“  či  trenérskou 
osobností?

Nemůžu říct, že bych byl ně-
kým ovlivněný. Samozřejmě jako 
každý trenér jsem někoho obdivo-
val, ale šel jsem vždy svojí cestou. 
Při přípravě na trenérskou kariéru 
jsem vystudoval Fakultu tělesné 
výchovy, měl jsem ji hotovou už 
ve 26 letech, takže jsem se na tre-
nérskou dráhu chystal již v průbě-
hu fotbalové kariéry. Hodně jsem 
se snažil podchytávat nové trendy, 
dělám to tak stále. Jako hráč jsem 
byl i u Karla Brücknera a on v urči-
tých věcech předběhl dobu. Teď už 
jsou ty věci automatické, ale on byl 

jeden z trenérů, kteří s mužstvem 
trénovali například vysoký presink, 
vysokou škálu rozehrávek standard-
ních situací… V tom mě ovlivnil. 
Vyzkoušel jsem si ho i jako hráč, 
přesně jsme věděli, co chceme hrát. 
Z té jeho filozofie těžím dodnes - 
člověk chce mužstvo něco naučit 
a pokračovat v tom dál, posouvat to.

Každý realizační tým má svoje 
specifika.  Preferujete  týmovou 
práci? Jaké kompetence mají vaši 
asistenti? 

Samozřejmě jsem prošel kluby, 
kde člověk měl třeba jen jednoho 
asistenta a musel se hodně věcí na-
učit, a stálo to hodně času. Technika 
se vyvíjí a teď se snažím o to, aby 

Roman Pivarník, trenér FC Viktoria 
Plzeň, ve své trenérské činnosti stále 
těží z filozofie Karla Brücknera, který 
podle jeho názoru v určitých věcech 
předběhl svou dobu a kterého měl 
možnost poznat také jako hráč. 
Ve hře svého týmu vidí momentálně 
určité rezervy především v řešení 
rychlého přechodu do útoku. 
A kromě „fotbalového umu 
a potenciálu se zlepšovat“ preferuje 
jako důležité kritérium pro výběr 
hráčů do svého týmu jejich 
charakter.

Na trenérskou dráhu jsem 
se chystal již v průběhu 

fotbalové kariéry
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ten tým byl širší a každý zodpovídal 
za něco. Jako hlavní trenér koordi-
nuji a určuji náplň tréninku. Trénin-
ky ale vykonávají i asistenti, mají 
rozdělenou rozcvičku, přihrávková 
cvičení, průpravné hry, kondiční 
stránku… Ta práce je samozřejmě 
rozdělená. V období zápasů mi na-
příklad střihají různá videa, abych 
se o to nemusel starat a soustředil 
se na jiné věci. V tom je síla týmové 
práce.

V jakých aspektech byla pro 
vás inspirující podzimní konfron-
tace s evropským fotbalem?

Potvrdila to, kam fotbal spěje. 
I když jsme AS Řím doma hodně 
potrápili, tak bylo vidět, že to muž-
stvo má špičkové hráče po každé 
stránce. Jsou vysocí, silní, skvěle 
techničtí a mají výborné fotbalové 
myšlení. Je vidět, že fotbal ve svě-
tě má obrovský rozpočet. Kvalitu 
evropského fotbalu vidíme a je těž-
ké držet s ní krok. Ale konfrontace 
s evropským fotbalem je pro nás 
strašně důležitá, posouvá nás dál, 
odhaluje nedostatky, ukazuje cestu.

Viktorie Plzeň byla dlouhodo-
bě „česko-slovenským“ klubem.  
Znamená příchod nových hráčů 

z  jiných destinací začátek změn 
v přestupové politice či ve filozofii 
klubu?

Je to samozřejmě dané tím, že 
kvalitní hráči, kteří se objeví na-
příklad na Slovensku, tak jdou už 
od mládežnických kategorií do za-
hraničí. Ti, co zůstávají na Sloven-
sku, buď kvalitu na Plzeň nemají, 
nebo mají vysokou finanční stránku, 
kterou jejich klub vyžaduje a kterou 
my nemůžeme zaplatit. V Čechách 
to vidíme také a z toho pramení, že 
se musí hledat hráči i v jiných ze-
mích, což je o dost těžší, protože ty 
hráče nemáte tolik pod dohledem. 
Těžce se dostanete i k jejich cha-
rakteru, není to jednoduché. Je to 
ale cesta, bez které to nepůjde, a je 
třeba hledat na všech frontách. Dě-
lají to tak všechny evropské kluby.

Jaká kritéria, fotbalová i osob-
nostní, musejí splňovat hráči, kte-
ré máte „v hledáčku“?

Velmi důležitá je charaktero-
vá stránka hráče. Musí mít srdce 
na pravém místě. Ty lehce viditelné 
věci musejí být hlavně o fotbalo-
vém umu, ten je potřeba, aby hráč 
do Plzně přišel. Hráč musí mít i po-
tenciál se zlepšovat, ale to vychází 
z charakteru.

Od vašeho příchodu do Vikto-
rie Plzeň prochází tým poměrně 
zásadní  rekonstrukcí.  Do  jaké 
míry jsou naplněny vaše předsta-
vy o doplnění kádru? 

Je to běh na delší trať. Doplňu-
jeme kádr hráči, kteří mohou za-
padnout hned anebo být perspek-
tivní pro tým v budoucnu. Vidíme 
třeba, že začal nastupovat mladý 
hráč Kuba Hromada, z hostování 
se vrátil Martin Chrien, dále tu 
z těch mladších jsou třeba Aleš 
Matějů nebo Michael Krmenčík. 
Teď přišel Michal Hlavatý, který 
vypadá velmi perspektivně. Z jed-
né strany se orientujeme na tyto 
hráče, kteří mají předpoklady být 
stabilními členy kádru. Pak tu jsou 
starší hráči, kteří odvedli obrovské 
kvantum práce. Ti s ostatními drží 
krok, což je velmi důležité. V Plzni 
potřebujete plnit určité cíle a ještě 
k tomu zabudovat ty hráče, navíc 
hrát fotbal určité kvality. Doplnění 
kádru bylo dobré, co jsme chtěli, 
jsme přinesli, ale hráči musejí za-
padnout a hrát takový fotbal, jaký 
chceme.

Co považujete za nejsložitější 
při adaptaci „cizinců“ v plzeňské 
kabině?

V naší kabině se hráči respektu-
jí, když dorazí kvalitní hráč, tak ho 
také respektují. Nejtěžší je naučit 
se jazyk a to, aby cizinec do kabiny 
zapadnout chtěl, aby nebyl intro-
vert. Kabina mu chce pomoct, to je 
věc první, ale ten cizinec se nesmí 
odtrhovat od hráčů a starat se jen 
sám o sebe. Česko a Slovensko mají 
jiná specifika na rozdíl od světa, je 
to založené na kolektivu v kabině, 
hráči spolu musejí chodit na kafe, 
komunikovat. Cizinci se nesmějí 
stranit.

V současném profifotbale  je 
kromě jiného zdůrazňován význam 
zvládnutí přechodových fází. Co 
požadujete od hráčů při  řešení 
těchto  fází?  Prozradíte,  pokud 
to není tajné, do jaké míry hráči 
vaše požadavky splňují a na čem 
je ještě nutné zapracovat?

Celý podzim a přípravu na tom 
pracujeme. Není to jednoduché 
zvládnout. Je to vlastně o nácvi-
ku. Prvně se snažíme vysvětlit, co 
přesně chceme. Pak se snažíme to 
plnit a zlepšit určité věci, co se 
týká například zůstatkové obrany, 
pokud hrajeme na vrchu – to je pro 
nás velmi důležité. Nesmíme ztrá-
cet balony, aby soupeř nedokázal 
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zakládat rychlé proti útoky. My 
jsme hodně dominantní, takže 
po získání balonu nám dělá problé-
my rychlý přechod do útoku, pro-
tože se to v naší hře méně používá. 
Doma hrajeme nátlakově, takže 
toho rychlého protiútoku tam moc 
není. Potřebovali bychom ho lépe 
zvládnout například do evropských 
pohárů.

Jakým způsobem vyhodnocu-
jete  týmový  i  individuální herní 
výkon  vašich  svěřenců  i  hráčů 
soupeře?  Využíváte  v  přípravě 
na utkání motivační videa?

Týmový i individuální výkon 
vyhodnocujeme dle videa. To se 
sestřihá, vybere se obranná fáze, 
přechodová fáze a útočná fáze. Po-
kud tam je ještě něco individuální-
ho, tak se zaměříme na to. Dalším 
ukazovatelem je InStat, kde jsou 

k tomu i čísla. Člověk to ale vět-
šinou vidí přímo v zápase, ta čísla 
mu to potvrdí. Na základě těchto 
věcí rozebíráme hráče a soupeře, 
je to sestřihané tak, abychom sou-
peře měli kvalitně analyzovaného. 
V naší lize to je ale pro nás těžké, 
protože soupeři se nám přizpůsobí 
a hrají jinak než proti ostatním. Je 
to těžší. My se samozřejmě sna-
žíme zabývat hlavně sami sebou. 
Motivační videa samozřejmě také 
míváme, přibližně dvouminutová, 
ale ne před každým zápasem, jen 
když to hráči potřebují. Na začát-
ku byla motivační videa taková, že 
jsem je musel vytahovat od jiných 
týmů, například z Ligy mistrů. 
Pak jsme měli sestřihy z vlast-
ních zápasů a člověk se snažil 
dát z našich zápasů to, co chtěl, 
aby hráče namotivovalo. Je to 
dáno dobrou hudbou a popiskami 

k tomu, věnujeme se i tomuto fak-
toru. V dnešním fotbale rozhodují 
maličkosti, detaily, nechceme nic 
podcenit.

Majitel  klubu,  pan  Pac-
lík,  snad  poprvé  tak  otevřeně 
a  jednoznačně  postavil  před 
hráče a realizační  tým náročný 
úkol – obhájit mistrovský  titul. 
Chápete  takto  prezentovaný 
požadavek zisku „mistrovského 
hattricku“  jako  signál  důvěry 
v kvalitu hráčského i trenérské-
ho potenciálu?

Člověk si uvědomuje, že Plzeň 
chce titul obhájit. Tlak jde od pana 
Paclíka i od pana Šádka, je to kaž-
dý rok znát i na kádru. S tím jsem 
do toho samozřejmě šel a chápu to. 
Mužstvo sice za pochodu přestavu-
jeme, ale chceme tyto cíle určitě 
splnit.

Pane Pivarníku, dovolte mi cit-
livou otázku. V průběhu podzimu 
jste  řešil  řadu složitých situací 
a učinil mnohá rozhodnutí. Když 
se podíváte retrospektivně zpět, 
změnil  byste  některá  ze  svých 
rozhodnutí?

Většinou se do minulosti nedí-
vám. když se člověk bude vracet 
zpátky, tak se vždycky může zamýš-
let nad tím, že měl něco udělat jinak. 
Nemá to smysl, člověk řeší určité 
věci v konkrétním čase a době. Vět-
šinu úkolů jsme vyřešili správně, ale 
co se týká jednotlivých zápasů, pak 
to zpětně vidíte, že jste to mohli udě-
lat jinak. To je tak vždy, nikdy jinak. 
Prakticky po každé prohře to tak je. 
Většinou se do minulosti nedíváme, 
ale spíše do budoucnosti, co bychom 
mohli změnit do příště.

Jaromír Votík

Narozen: 17. února 1967 v Piešťanech

Vzdělání: vysokoškolské,
Fakulta tělesné výchovy a sportu

Hráčská kariéra:
1986–1987 Tábor,  
1987–1988 Banská Bystrica, 
1988–1992 Dukla Praha, 
1992–1994 Sigma Olomouc, 
1994–1997 Rapid Vídeň, 
1997–1998 Gerasdorf, 
1998–1999 Bnei Jehuda, 
1999–2000 Carl Zeiss Jena

Trenérská kariéra: 
2000–2002 HFK Olomouc, 
2002–2003 Vysočina Jihlava 
2003–2004 Al-Qadisiyah 
2005 Hanácká Slavia Kroměříž 
2006 Rapid Vídeň (asistent) 
2007 – 2010 Tatran Prešov 
2011 Dunajská Streda 
2011–2012 Vysočina Jihlava 
2012–2013 Sigma Olomouc 
2014–2016 Bohemians 1905 
2016 – dosud Viktoria Plzeň

Největší úspěchy – hráč: rakouský 
mistr s Rapidem Vídeň, finalista PVP 
s Rapidem Vídeň (1995/1996 proti Paris 
Saint-Germain), vítěz Československého 
a Rakouského poháru 
Největší úspěchy – trenér:
s Prešovem a Jihlavou postup do ligy, 
vítěz Superpoháru s Olomoucí, postup 
do Evropské ligy s Plzní

Roman 
Pivarník
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Miroslav Krieg, vedoucí SCM AC Sparta Praha

AC Sparta Praha 
v Premier League

Podle významu a důležitosti, které nejvyšší vedení 
anglické Premier League tomuto setkání předních 
evropských týmů přikládalo, byl také celý turnaj 

nazván – Premier League Internacional Cup. 
Hlavním smyslem bylo setkání, vzájemná konfrontace 

a porovnání sportovních kvalit týmů i jednotlivců nastupu
jící hráčské generace, tedy především nejtalentovanějších 
hráčů rezervních týmů evropských velkoklubů. 

Všechna utkání se odehrávala v různých teritoriích 
Anglie, kde zázemí sportovní i technické poskytovalo 
a zajišťovalo vedení jednotlivých účastníků Premier Lea
gue. V našem případě kompletní servis zabezpečily Man
chester United a Middlesbrough FC. O významu celé akce 
a pečlivosti pořadatelů svědčí i to, že veškeré technické 
zázemí, ubytováním počínaje, přes organizaci denního 
režimu pořadatelské zabezpečení a dopravou konče, mělo 
parametry účastníků Champions League. 

Na základě vzájemné dohody jednotlivých týmů 
se do konce kalendářního roku 2016 odehrála všechna 
utkání v základních skupinách. Princip byl jednoduchý. 
Na každé utkání letecký transport jeden den před vlast
ním zápasem, dále standardní předzápasový program den 
následující, poté večerní utkání a další den v dopoledních 
hodinách odlet domů. 

Účastníci turnaje byli rozděleni do šesti skupin se čtyř
mi týmy v každé skupině, kde se střetli v herním systému 
každý s každým. V jednotlivých skupinách byla vždy 
nasazena dvě mužstva z Premier League a dva evrop
ské týmy z jiných zemí. Nejlepší dva celky postupovaly 
do nadstavbové části playoff. O kvalitu týmů i mezi
národní prestiž rozhodně nebyla nouze, o čemž svědčí 
seznam pozvaných, které vybíral pořadatel soutěže. 
skupina a: Derby County, PSV Eindhoven, Benfica 

Lisabon, Sunderland FC 
skupina B: Manchester United, Villarreal FC, 

Middlesbrough FC, AC Sparta 
skupina C: Liverpool FC, FC Porto,VFL Wolfsburg, 

Leicester City 
skupina D: Chelsea FC, Feyenoord Rotterdam, 

Dinamo Záhřeb, Swansea City 
skupina E: Valencia FC, Celtic Glasgow, Aston Vila, 

Norwich City 
skupina F: Hertha Berlín, Atletic Club Bilbao, 

Everton FC, Reading 

Název je skutečně pravdivý, je však třeba dodat, že se jednalo o významný 
turnaj na principu organizace Champions League pro hráče do 23 let. 
Na podzim loňského roku dostal náš klub pozvání k účasti na jednom 
z nejprestižnějších evropských turnajů pořádaného řídicím orgánem nejvyšší 
anglické soutěže.

Věkové omezení zúčastněných bylo 23 let, 
tj. ročník narození 1994 a mladší, s možností 
využití startu pro každé utkání i tří hráčů star
ších, navíc se toto zvýhodnění týkalo i jednoho 
brankáře. Nominaci osmnáctičlenného členného 
hráčského kádru pro každé utkání jsme mohli 
vybírat z šestatřicetičlenné soupisky kmenových 
hráčů AC Sparta, která byla závazná před zaháje
ním turnaje. Naším záměrem při potvrzení účasti 
bylo nominovat na tuto mimořádnou akci i nej

lepší hráče A týmu, kteří splňovali dané podmín
ky. Vycházeli jsme především ze skutečnosti, že 
možností ukázat Evropě v tak silném klubovém 
konkurenčním prostředí naše nejlepší a nejtalen
tovanější hráče zase tak mnoho není. Bohužel, 
tento záměr se nám naplnit nepodařilo… 

Právě rozdíl věku byl nejzásadnějším hen-
dikepem, s kterým jsme se v průběhu všech zá
pasů potýkali. Všechna utkání jsme totiž sehráli 
se základním kádrem, v němž největší převahu 
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měli hráči ročníku 1999, tedy osmnáctiletí… Takže 
věkový rozdíl mezi námi a soupeři byl většinou dva 
až tři roky. V některých utkáních docházelo i k pa
radoxu, že v základní sestavě byl náš nejstarší hráč 
stejně starý jako nejmladší hráč soupeře… Téměř 
všechny zahraniční kluby přikládaly této vzájemné 
konfrontaci velký význam a tomu odpovídala i no
minace těch nejlepších hráčů z nastupující mladé 
generace, z nichž celá řada usilovala o zařazení 
do kádru svých prvoligových týmů. Konkurence, 
s kterou se naši hráči střetli, byla absolutní evrop
skou špičkou a zcela jistě otevřela mnohým oči 
o náročnosti a požadavcích současného moderní
ho fotbalu… Kdybych mohl zhodnotit všechna tři 
utkání jednou větou, pak bych možná s trochou 
nadsázky řekl, že i přes prohry, nebo právě kvůli 
nim, daly tyto zápasy hráčům do sportovního ži
vota mnohem víc než všechny zápasy v podzimní 
části nejvyšší dorostenecké soutěže dohromady… 

Myslím, že se v mnohém shodneme, když 
řeknu, že pravou tváří i obrazem kvality sportov
ní přípravy a zároveň odpovědí na úroveň fotbalu 
i výchovy talentovaných hráčů v ČR je především 
mezinárodní srovnání a konfrontace s těmi nejlep
šími, ať již na reprezentační nebo klubové úrovni. 
Pokud takovouto možnost máme, měla by být hlav
ní prioritou naší zkoušky i hodnocení úspěšnosti 
naší práce. Celá Evropa vnímá náš fotbal přede
vším na základě mezinárodních úspěchů, nikoliv 
na základě účasti v domácích soutěžích. Pokud nám 
někdo takovouto možnost dá a pozve nás do elitní 
společnosti, měli bychom s pokorou poděkovat, 
vážit si této příležitosti a snažit se udělat pro úspěch 
vše, co je v našich silách… 

V průběhu listopadu a prosince 2016 jsme se
hráli na anglické půdě celkem tři utkání. 
Middlesbrough FC – AC Sparta 1:0 (1:0)
Villarreal CF – AC Sparta 2:1 (1:1)
Manchester United – AC Sparta 2:0 (1:0)

Nechci hodnotit každé utkání zvlášť, spíše se 
zaměřím na společné rysy konfrontace s těmito 
soupeři. O kvalitu hry, nadprůměrné výkony i dra
matické momenty na obou stranách skutečně nouze 
nebyla, o čemž svědčí např. utkání s Villarrealem, 
kdy jsme v nastaveném čase inkasovali rozhodující 
gól, aby vzápětí se závěrečným hvizdem zároveň 
neproměnili pokutový kop. 

Naše snaha o úspěšné vystoupení vycházela 
především z faktu značného věkového hendikepu, 
o kterém jsme věděli již předem. Proto jsme pre
ferovali především důraz na taktiku a zejména 
disciplinovanost týmového herního výkonu, 
který se opírá o herní principy klubové kon-
cepce, které jsou dlouhodobě vštěpovány všem 
hráčům ACS v mládežnických kategoriích bez 
rozdílu věku. Bylo to podobné, jako když jdete 
do zápasu se soupeřem, kde jsou jasně rozdány kar
ty, kdo je favorit a kdo outsider. To však neznamená, 
že i podceňovaný nemůže překvapit. Pokud muž
stvo hraje v oslabení, nemusí být zdaleka týmem, 
který za předvedený herní projev sklidí jen kritiku, 
ale může to být i obráceně. Většina hráčů soupeře 
měla skvělou individuální techniku, dominantní 
byly především rychlostní a silové schopnosti, zcela 
určitě jsme museli v průběhu větší části utkání čelit 
ofenzivnímu tlaku, jenže díky týmové organizaci 
a obětavosti hráčů nebylo pro soupeře vůbec jedno
duché překonat naši obranu, a proto si šance vytvá
řeli jen velmi obtížně. Naopak naše ofenzivní snaha 
sice nebyla tak častá, ale díky rychlým protiútokům 
jsme dokázali i my ohrozit branku soupeřů, což 

nejvíce zaskočilo právě loňského vítěze Villarreal 
CF. Jako jeden ze základních rozdílů oproti českým 
podmínkám, s nimiž jsme se museli v každém utká
ní vyrovnat, bylo tempo hry, rychlost práce s mí
čem, intenzita zatížení v průběhu celého zápasu, 
kde hráči ani jedné, ani druhé strany neměly téměř 
žádný prostor na odpočinek. Stejně tak nutnost 
rychlých reakcí na změny herních situací po ztrá
tě nebo zisku míče byly rovněž na hony vzdáleny 
„pohodlí“ českého fotbalu… Přestože v těchto pa
rametrech soupeř prokazoval o něco větší kvali
tu, zaslouží pochvalu i naši hráči, protože mnozí 
překonali sami sebe a dokázali držet krok v tempu 
i nasazení, na které doma nejsou vůbec zvyklí… 
To konec konců ocenili i trenéři soupeřů a vedení 
turnaje, kteří našim mladým hráčům složili uznání 
a kompliment, dobře si vědomi, s jak výrazným 
hendikepem jsme museli čelit nejlepším hráčům 
jejich rezervních týmů… 

Z toho však vyplývá i otázka: co dál? Utvrzo
vat se ve stále stejných zjištěních příliš pokroku či 
změn k lepšímu nepřinese. 

Víme, že z pohledu růstu sportovní výkonnosti 
jsou nejdůležitější tři základní faktory:
1) Kvalitní tréninkový proces – tedy jaká je kvalita 

trenérů-pedagogů, jejich odbornost a schop
nost učit druhé, dále materiální zázemí pro 
zajištění tréninkového procesu a v neposlední 
řadě učební osnovy, tedy koncepce a metodi-
ka, podle které se hráči učí a vychovávají. 

2) Konkurenční prostředí v týmu a struktuře klubu 
– obecně zcela jistě platí, že čím vyšší úroveň 
konkurenčního prostředí, tím větší předpoklady 
pro sportovní růst a vývoj hráče. 

3) Kvalita soutěží a zápasů – hráč trénuje proto, 
aby dovednosti a schopnosti v tréninku získané 

dokázal přenést do zápasu, čím kvalitnější herní 
konfrontace, tím větší pravděpodobnost výkon
nostního posunu hráče i týmu… 

Já bych dodal ještě čtvrtý faktor a tím je trpělivost 
ve výchově, neočekávat nereálné zázraky na po
čkání. 

Naši nejlepší hráči zpravidla obstojí v konku
renci domácího prostředí i soutěží. Jenomže toto 
srovnání je až příliš zavádějící, protože mezinárodní 
konfrontace s těmi nadprůměrnými zvyšuje nároč
nost požadavků na hráče. Prostě chceme od hráčů 
víc, a oni to nedokážou. Naši nejlepší hráči jedno
duše na většinu těch nejlepších v Evropě nestačí, 
a pokud ano, jedná se spíše o jednotlivce. Bohužel 
tuto zpětnou vazbu si uvědomujeme až při vzájem
né herní konfrontaci. Je pravda, že sice obstojíme 
s fotbalově „rozvojovými zeměmi“, pokud tak lze 
ještě některé označit, jenže v silné Evropě nám za
číná ujíždět vlak. Proč tomu tak je, má více příčin 
a důvodů. Ty, na které bych chtěl upozornit, pova
žuji však za zásadní. 

Pokud začneme od začátku, tak jistě může
me tvrdit, že v herní konfrontaci s průměrnými 
obstojíme, protože jsme sami průměrní. Na ty 
nejlepší to ale rozhodně nestačí…Určitě to není 
tím, že se jedná o generační problém, že se nerodí 
nová generace Nedvědů, Poborských, Rosických 
či Němců… Jejich vrstevníci nemají v žákovském 
nebo dorosteneckém věku o nic horší sportovní 
předpoklady, než měli oni. Změnily se však doba, 
náročnost požadavků a myšlení hráčů i prostředí 
okolo nich, které je ovlivňuje. Zlepšily se sice vý
razně materiální podmínky a zázemí pro sportovní 
přípravu, jenomže požadavky na nadprůměrnost 
hodnocení hráčů prudce vzrostly… 
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Problém není ve sportovních předpokladech ta
lentovaných hráčů, problém je v jejich uvažování, 
ochotě se obětovat v kolektivním sportu nejen pro 
sebe, ale i pro druhé, v ochotě a vůli tvrdě na sobě 
pracovat na úkor pohodlí, dokázat se přenést přes 
dílčí neúspěchy, nehledat v první řadě chyby u dru
hých, ale sám u sebe, nemít za zády neustále ně
koho, kdo za něj řeší problémy, protože je hráč 
nedokáže vyřešit sám… U mnoha hráčů se vytratily 
i vlastnosti jako pokora a skromnost… 

Někteří odborníci tvrdí, že z hlediska budoucího 
vývoje by měl být neúspěch pozitivně motivují-
cí… Obávám se, že toto platí jen pro velmi malou 
část současné generace hráčů. Při prvních neúspě
ších většinou přicházejí rodiče, agenti (ale třeba se 
mýlím) a se znepokojením se snaží „bojovat“ za své 
svěřence… Pak je velmi obtížné, aby hráč vnímal 
dílčí neúspěch jako potřebu pro svůj rozvoj… 

Když se zeptáte hráčů, jistě mnoho z nich odpo
ví, že fotbalu obětují hodně. Jenže na úplný vrchol 
se jich dostane jen pár. Proč? Protože jen velmi 
málo z nich obětuje ještě víc. Většina totiž neunese 
tíhu nezdaru, konkurence, stresových nebo krizo
vých situací, které rovněž vrcholový sport přináší. 
Cesta na vrchol není zpravidla nikdy přímá. Na dru
hé straně ti, kteří se dokážou přenést přes všechna 
úskalí, jsou zpravidla vítěznými typy s vysokou 
psychickou odolností. S tou se člověk nerodí, ale je 
k ní veden výchovou od dětství… Motivací k dal-
ší práci je vždy úspěch, prohry jsou zrcadlem 
vlastních chyb. 

Mnoho našich hráčů často žije ve falešné iluzi 
„českého dvorku“, kde patří mezi nejlepší. Sotva se 
však dostanou do zápasové konfrontace s nadprů

měrnými mužstvy, často slyšíme od trenérů jediné: 
Nestačíme, zaostáváme v rychlosti, technice, indi
viduálních dovednostech… 

Myslím, že to není tím, že by hráči nebo trenéři 
se v tréninku těmto činnostem nevěnovali, ale kvůli 
nízkému konkurenčnímu prostředí chybí zejmé
na těm nejlepším zpětná vazba… Hráčům prostě 
na české poměry stačí to, co je doma řadí mezi 
ty lepší, a s tím jsou spokojeni… Nejsou nároční 
sami k sobě, převažuje uspokojení, pohodlí a někdy 
i lenost… „U nás to přece stačí“… 

Dalším problémem je, že je opět velmi mnoho 
talentovaných hráčů, kteří docela dobře zvládají 
jednotlivé činnosti v tréninku, rozumí i tomu, co 
se po nich chce, ale neumí to přenést do zápasu. 
Zejména pokud jsou konfrontováni s vyšší inten
zitou činnosti a zatížení. V individuálním sportu, 
například v tenisu, není mnohdy příliš velký rozdíl 
mezi výkonem průměrného a nadprůměrného hráče 
v tréninku, ale v zápase je značný… Podobně to 
platí i o hráči fotbalu z hlediska individuálního 
výkonu. Pokud hráč nedokáže dovednosti, vě-
domosti a schopnosti v tréninku získané prodat 
v zápase, pak je to limitující faktor jeho výkon-
nosti… Jak ho odstranit? Na tréninku můžeme na
stavit intenzitu zatížení, ale to se často v českých 
poměrech neděje. Jak jinak si vysvětlit první věty 
našich hráčů v zahraničí, které často znějí podobně: 
„Počkej, až sem přijdeš. To, co jsi zažil u nás jen 
na soustředění, to je tady každý den…“ „Neřekl 
bych, že se ve Spartě trénuje málo, ale intenzita je 
jiná. Tady se jezdí po ‚zadku‘ na každém tréninku 
a nikdo přitom nemluví“… Popřípadě: „Připadal 
jsem si jako na fotbalové univerzitě. Každá přihráv

ka v přípravě je s maximální razancí. Standardní 
délka tréninku je dvě a půl hodiny, někdy více. 
Třikrát v týdnu se dělá jen taktika…“ 

Co však trénink nahradit nedokáže, je vlastní 
podstata zápasové činnosti. Tedy jak již bylo ře
čeno, ověřit si a přenést činnosti z tréninku do zá
pasu, a to nejlépe v konfrontaci s těmi nejlepšími, 
ne průměrnými a podprůměrnými. A té mají naši 
nejlepší hráči v domácím prostředí málo. Částečně 
nahrazujeme absenci vyššího konkurenčního pro
středí posunováním těch nejlepších o kategorii 
výš, jenže to nestačí! Bez časté mezinárodní kon
frontace s těmi nadprůměrnými se bohužel dál ne
dostaneme… Tuto možnost mají v mládežnických 
kategoriích pouze reprezentanti, jenomže i klubová 
úroveň je důležitá. Fakta totiž hovoří poměrně pře
svědčivě, a to od ročníků 1985 až po současnost. 
V každé věkové kategorii se vystřídalo v mládež
nických reprezentačních mužstvech (tedy výběrech 
těch nejlepších) 7585 hráčů. Z tohoto počtu se 
do vrcholového fotbalu dospělých prosadí 1820 
z nich. To znamená přibližně každý čtvrtý až pátý 
hráč! V nejvyšší soutěži dospělých působí téměř 
²∕³ hráčů, kteří nikdy žádnou mládežnickou repre-
zentací neprošli! 

Pokud i na klubové úrovni nebudou mít naši 
nejlepší hráči možnost konfrontace s těmi nad
průměrnými v zahraničí, pak budou reprezentační 
trenéři ještě dlouho konstatovat, že naši hráči za
ostávají oproti těm nejlepším v mnoha atributech. 
Vždy totiž platila a platit bude zásada, že nejvíce 
se toho mohu naučit od těch, kteří jsou lepší 
než já… Proto bychom sice neměli kopírovat ty 
druhé, ale hledat inspiraci tam, kde dosahují pro
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kazatelně lepších výsledků. Jinak 
náš fotbal bude ještě dlouho vy
tlačován na evropskou periférii… 

Nebudeli fotbalista, tenista či 
jiný sportovec vyhledávat herní 
konfrontaci s těmi nejlepšími, pak 
je jen velmi malá pravděpodob
nost, že se bude zlepšovat. Každý 
známe větu, že chybami se člo-
věk učí… Jenomže vítězové mají 
často pocit, že pro ně toto rčení 
neplatí… Přitom opak je pravdou. 
Každý hráč si totiž stále musí uvě
domovat, že je nutné se zlepšovat, 
zdokonalovat a především odstra
ňovat své nedostatky… Ty však 
tolik nevyniknou v konfrontaci 
s těmi horšími, ale jsou více vi
ditelné s těmi lepšími… 

Mnoho našich nadějných hrá
čů má dobré předpoklady patřit 
mezi nadprůměrné v Čechách. 
Ale obstát v evropské konkurenci 
je pro většinu z nich velmi těžký 
úkol. Proč tomu tak je? To, co 
stačí na nadprůměr u nás, je často 
v zahraničí považováno za prů
měr, nebo dokonce podprůměr. 
Hlavní rozdíl tkví v náročnosti 
požadavků. Řada talentů dokáže 
dobře zvládnout klubovou trénin
kovou činnost, ale je málo těch, 
kteří se soustavně snaží dělat víc, 
pracovat na odstraňování svých 
nedostatků. Mnohdy jim chybí 
trpělivost i vůle, a jak již bylo 
řečeno, při prvních nezdarech či 
krizových situacích utíkají z boje 
a nechávají za sebe bojovat rodi
če či agenty, přestože to rozhod

ně neplatí ve všech případech… 
Většina z nich dělá pouze to, 
co je baví, ale je málo těch, 
kteří se intenzivně věnují čin-
nostem, ve kterých zaostávají 
a které již tak příjemné nejsou. 
Není to jistě snadné, ale zato spra
vedlivé. Proto je málo těch, kteří 
v tom nejvyšším konkurenčním 
prostředí obstojí, neboť dokážou 
to, co nezvládne drtivá většina 
ostatních. 

Jeden ze zásadních problémů 
a zároveň i tápavé hledání mož
ná nejpalčivějšího problému na
šeho fotbalu je přechod hráčů 
z dorosteneckého do dospě-
lého fotbalu. Téma, na které je 
spousta názorů, pohledů a s tím 
souvisejících návrhů řešení. Fak
tem však je, že od doby zániku 
vojenských klubů se nepodařilo 
tento problém vyřešit. „Úmrtnost“ 
v období tohoto přechodu talen
tovaných hráčů je příliš vysoká 
a řešení v nedohlednu. Žádné mo
dely a systémy se zatím neukázaly 
jako ty pravé. Domnívám se, že 
nejlepším kompromisem dosud 
bylo vytvoření B týmů alespoň 
těch nejsilnějších klubů s účastí 
ve třetí, popř. druhé nejvyšší sou
těži a především s konfrontací se 
seniorským nikoliv juniorským 
fotbalem. 

Základ práce s talentovanými 
hráči by se měl soustředit do nej
větších a nejsilnějších klubů 
regionu, které mají většinou při
rozenou spádovou oblast, a tedy 

i podmínky pro vytvoření konkurenčního 
prostředí. Systém fotbalových akademií 
FAČR může pomoci zkvalitnit výchovu 
hráče dílčím způsobem, ale bez prováza
nosti celého systému s těmi nejsilnějšími 

kluby a zejména v ucelenosti systému 
sportovní přípravy od přípravek přes žá
kovské a dorostenecké kategorie až k do
spělým se problém českého fotbalu vyřeší 
jen velmi obtížně…
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Pavel Frýbort, Ph.D., 
Technický ředitel Bahrajnské fotbalové asociace

Jaká je role taktického 
rozhodování v herním výkonu 
hráče a jak můžeme zdokonalovat 
tuto taktickou dovednost? 

Současný trend vývoje fotbalu klade vyso-
ké nároky v podobě herního výkonu nejen 
na rozvoj tělesných kapacit (anaerobní, ae-

robní a flexibilita), ale také na řízení a regulaci 
taktického jednání, resp. percepčně kognitivních 
dovedností, a celkově mluvíme o „psychomoto-
rických nárocích“. Hráče, který dosáhne vysokého 
stupně rozvoje výše zmíněných kapacit společně 
s vysokou úrovní kognitivních dovedností/kapacity 
a opakovaně, prokazuje pod vysoce intenzivním 
zatížením, že „ví, co a kdy dělat, a udělá to 
rychle“ a s minimální chybovostí, nazýváme jako 
dovednostně způsobilého/špičkového/inteligentní-
ho. Co je pro nás trenéry zásadní vědět o kognitiv-
ních dovednostech? A kde je jejich místo v herním 
výkonu hráče? Jak je vhodně formovat v průběhu 
dlouholeté fotbalové přípravy v období dětství, 
puberty a adolescence? 

Za fundamentální přínos pro praxi a výzkum 
je třeba považovat jednoznačné tvrzení koučů, že 
kognitivní (poznávací) procesy jsou rovnocennou 
součásti herního výkonu a že herní výkon ve fot-
balu je závislý nejen na stupni rozvoje pohybových 
schopností hráče, ale také na úrovni percepčních 
(dominantně zrakových/vizuálních) a kognitivních 
dovedností. Kognitivní neboli poznávací funkce za-
jišťují informační stránku hybnosti (výběr a zpraco-
vání informací, jejich analýzu s minulými informa-
cemi a konečné taktické rozhodnutí). Mezi kognitivní 
funkce patří percepce/vnímání, představy, paměť, 
fantazie, myšlení, pozornost a anticipace. 

Efektivní součinnost dvou a více spoluhráčů zá-
visí na dokonalé percepci/vnímání a kognici/po-

znání, kdy vyvrcholením je taktické rozhodnutí 
„co a kdy udělat“. Současně je nutná vysoká úro-
veň motorické činnosti projevující se v koordinaci 
pohybu (vnitrosvalová a mezisvalová), která udá 
míči dráhu a razantnost. Mluvíme o „přesném 
provedení“. 

Představiteli byli a jsou např. Zidane, Iniesta, 
Xavi, Fabregas, Kross apod. Tito hráči a vlast-
ně všichni TOP elitní, kteří pravidelně nastupu-
jí v Champions League a hrají v těch nejlepších 
klubech světa, disponují vysokým stupněm per-
cepčně-kognitivních dovedností tvořícího základ 
úspěšného taktického rozhodování (tactical de-
cision-making). Otázkou je, kolik hráčů (na světě 
je registrováno zhruba 270 milionů fotbalistů) má 
geny/vlohy, které umožňují vysokou míru osvojení 
si těchto percepčně kognitivních dovedností tak, 
aby se pravidelně účastnili bojů o mety nejvyšší. 
Z našich hráčů to byl ještě nedávno pouze Tomáš 
Rosický! V minulosti Nedvěd, Galásek, Šmicer. 
Každý z výše jmenovaných musel na sobě tvrdě 
dřít (např. i formou individuálních tréninků), a to 
nejen v rozvoji tělesných kapacit (anaerobní, ae-
robní a flexibilita), ale také na úrovni „percepčně 
kognitivních dovedností“. Jejich rozvoj byl taktéž 
vymezen geny/vlohami, které rozvinuli na indi-
viduální maximum. Opakujeme, že ne každý má 
stejné vlohy, proto existují výkonnostní kategorie, 
které nejenže odlišují hráče v úrovni rozvoje těles-
ných kapacit, ale také v úrovni taktických doved-
ností, které mohou být nadále deformovány stup-
něm fyzické únavy v podmínkách intermitentního 
tělesného zatížení.

Velmi často někteří trenéři v diskuzích zmiňují 
důležitost percepce. Co to ale znamená v herním 
výkonu? Např. to, že percepce nebo taky „vizuální/
zraková/percepční dovednost“ je základní způ-
sobilost hráče přesně detekovat a lokalizovat rele-
vantních podněty v zorném poli. V této souvislosti 
se mluví o vizuální vyhledávací strategii, která 
je hlavní funkcí vizuálních dovedností. 

Podle kvalitativního stupně osvojení vizuální 
vyhledávací strategie je formováno taktické myšlení 
v tzv. konkrétní mentální reprezentace neboli před-
stavy neboli umění rozpoznávat vzorce hry, které 
ovlivňují správnost taktického rozhodnutí. V této 
podobě se představy fixují v mozku do určitých 
pohybových celků – vzorců, resp. sítí, které tvoří 
v podstatě základ taktických dovedností. 

Celá kvalita herní dovednosti je závislá na mo-
torickém provedení a taktickém rozhodnutí a je 
ovlivňována třemi parciálními dovednostmi (roz-
poznáním vzorců hry, vizuální vyhledávací stra-
tegií a konečným taktickým rozhodnutím). Tyto 
tři parciální dovednosti jsou souhrnně popisovány 
jako „anticipace“, tzn. předjímání podnětů na zá-
kladě kódování a znovu vybavování, které nasta-
nou v budoucnosti, už v přítomných kognitivních 
procesech. 

Pro praxi je důležitá znalost, že elitní hráči 
správně identifikují a rychle vyhledávají relevantní 
informace z okolního prostředí, tzn. že disponu-
jí rozvinutou vizuální vyhledávací strategií, což 
jím umožňuje „číst hru“ – spojují útržky informací 
do smysluplných souvislostí, která jim umožňuje 
předvídat, co se stane v blízké budoucnosti. 

Praktické využití anticipace spočívá ve snaze 
zabránit soupeři v anticipaci (být nepředvídatelný 
a přinutit soupeře, aby se při anticipování mýlil, 
popř. neanticipoval, ale pouze reagoval), nebo 
dovolit soupeři anticipovat, ale pak udělat opak. 
Např. když se hráč snaží udělat „fintu“ (naznačí 
něco a pak udělá něco jiného), je nutné, aby inter-
val mezi těmito dvěma podněty nebyl kratší než 
0,04 s. Je-li tento interval kratší, pak lidský systém 
odpoví na tyto podněty, jako by to byl jeden podnět 
(shlukování). Ideální interval mezi podněty je tedy 
0,06-0,10 s. Bude-li interval delší, nedojde ke zdrže-
ní odpovědi a reakční doba soupeře bude normální. 

Tento příspěvek volně navazuje na materiál 
zveřejněný ve Fotbal a trénink – Speciál v roce 
2016, který se zabýval problematikou herních 
dovedností na elitní úrovni a učení se jim. 
Následující text popisuje roli taktických dovedností 
a snaží se předložit fakta o jejich významu 
i v tréninku dětí. 
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Všechny pohyby přitom musejí být realistické, 
zřetelné a musejí vypadat jako celistvá činnost. 

Je prokázáno, že méně dovední hráči s vyšší 
frekvencí fixují míč a přihrávajícího hráče soupe-
ře, kdežto dovední/elitní hráči užívají vyhledávací 
strategie založené na vyšším počtu vizuálních 
fixací o krátké době trvání zaměřených na více 
oblastí hřiště, zejména na pozice a pohyby hráčů 
bez míče. V podstatě se jedná „orientaci v pro-
storu“, kterou jako trenéři neustále v tréninku 
a při hodnocení hráčů zdůrazňujeme! Tato strate-
gie je výhodná zejména v dynamicky se měnícím 
herním prostředí, protože umožňuje účinnější zís-
kávání relevantních informací z více míst v her-
ním poli (obrázek 1). 

Existují rozdíly mezi výkonnostními úrovně-
mi, kdy tedy elitní hráči provádějí více vizuálních 
fixací po kratší dobu trvání a na podstatně více 
místech ve zrakovém poli. Jedněmi z nejlepších 
jsou Xavi nebo Iniesta. Tito hráči dokážou měnit 
vizuální fixaci i v průběhu toho, kdy přebírají 
míč např. 3 vizuální fixace za 1 sekundu (ob-
rázek 2a, b, c, d, e). Například méně dovední. 
hráči naší I. ligy ani jednou, nebo max. jednou, 
tzn. ztrácí se v prostoru a čase. Jejich vizuální 
percepce je rozvinuta na nižším kvalitativním 
stupni. Vysoká míra časoprostorového tlaku sou-
peře (liší se v závislosti na věkové kategorii a vý-
konnostní úrovni) klade vyšší nároky na: 
a) vizuální vyhledávací strategii, rychlost myšle-

ní, taktické rozhodování, např. „kam a kdy na-
běhnu, snaha při převzetí míče obejít soupeře“

b) motorickou realizaci tohoto taktického roz-
hodnutí v podobě pohybového provedení. 

Obrázek 2 a, b, c, d, e zobrazuje vysokou 
úroveň taktických dovedností, resp. percepční 
dovednost krátce vizuálně fixovat rozdílné herní 
pole s častou změnou v průběhu jedné sekundy 
(orientuje se v prostou). Hráč Xavi ve žlutém 
a zakroužkovaný. 

Obrázek 2a
Vizuálně fixuje herní pole před příjmem míče, 

hráče s míčem přímým očním kontaktem. Otá-
čí hlavou a dívá se – sbírá informace z herního 
prostředí, hledá relevantní informace z herního 
prostředí o krátké době trvání. 

Obrázek 2b
Vizuálně fixuje herní pole před příjmem míče, 

zejména soupeře (defenzivní linii). Otáčí hlavou 
a dívá se – sbírá informace z herního prostředí 
a hledá relevantní informace. 

Obrázek 2c
Vizuálně fixuje herní pole před příjmem míče, 

zejména soupeře (defenzivní linii). Otáčí hlavou 
a dívá se – sbírá informace z herního prostředí 
a hledá relevantní informace, ale percepčně fixuje 
i soupeře, který vytváří presink (hráč v červeném 
kroužku). Xavi se dostává do časoprostorového 
tlaku. 

Obrázek 2d
Vizuálně fixuje herní pole před příjmem míče, 

zejména spoluhráče. Dívá se – sbírá informace 
z herního prostředí a hledá relevantní informace, 
například, kteří spoluhráči mu mohou vytvořit 
vyšší počet možností řešení (volby pohybových 
odpovědí) než jen předpokládané převzetí míče. 
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Současně percepčně fixuje i soupeře, který vy-
tváří presink (hráč v červeném kroužku). Xavi 
se dostává do časoprostorového tlaku. 

Obrázek 2e
Taktické rozhodnutí (volba pohybové odpo-

vědi) – na základě předchozích vizuálních fixací 
a sběru informací z herního prostředí a hledání 
relevantních informací se rozhodl pro převzetí 
míče a navíc v „otevřeném postavení“. 

Na základě percepce je možné uplatnit tak-
tické rozhodování ve formě volby pohybové 
odpovědi při řešení herní situace vyhodit nejen 
v situaci, kdy držím míč (zda v danou chvíli při-
hraji spoluhráči, nebo jestli je vhodnější s míčem 
driblovat, jaký způsob obcházení zvolit, klama-
vé činnosti/regulace rychlosti, tajminkový výběr 
místa apod.), ale také, když bráním (obsazování 
prostoru, obsazování hráče s míčem apod.), a to 
na základě neustálé kontroly prostoru – dívám 
se. Bohužel u mnoha fotbalistů platí, že „dívání 
se“ ještě neznamená „vidět relevantní informace“ 
v herním poli. 

Co dále ovlivňuje efektivitu taktického roz-
hodování, je uchování a uspořádání osvojených 
znalostí na základě opakovaných podnětů/vstupů 
v tréninku po mnoho let a je reprezentováno: 
a) jakým způsobem komunikuje trenér s hráčem, 

instrukce versus uvědomělá činnost/zaměření 
pozornosti s výzvou jak sám problém řešit 
a dopomoci mu ho vyřešit, ale ne to vyřešit 
za něho! Tzn., trenér pouze uplatňuje popisný 
komentář k hráčovu rozhodnutí. 

b) mírou precizního provedení konkrétní herní 
nebo i pohybové dovednosti. 

Tyto opakované podněty/vstupy v průběhu 
dětství a puberty se postupně transformují v her-
ní zkušenosti. V šesti až třinácti letech se mluví 
o zlatém věku motoriky (window of opportuni-
ty), kdy se na základě velmi silně aktivní neuro-
plasticity mozku a opakovaných vstupů formují 
tzv. pohybové celky/vzorce/sítě, mluvíme často 
o kognitivních mapách. Stupeň kvality kogni-
tivních map (vazby mezi neurony) v mozku pak 
determinuje: 
a) úroveň rychlosti myšlení, 
b) rychlost a správnost taktického

rozhodování/volby pohybové odpovědi.
c) nervosvalovou adaptaci, tzn. úroveň 

pohybového provedení. 

Neuroplasticita je dobrý sluha, ale zlý pán. 
Proč? Protože opakované vstupy do mozku mo-
difikují vnitřní strukturu (nové spoje) tak, aby 
příště byla odpověď na daný podnět stejná 
a rychlejší. Proto například abnormální/špat-
ný pohyb naučený v krátké době, bude posilo-
vat abnormální pohyb v dlouhodobém období, 
protože pro centrální nervový systém bude 
snadnější na daný podnět odpovídat stejným 
způsobem i v budoucnosti. Více o fyziologii tý-
kající se učení se dovednostem v tomto odkazu: 
https://www.youtube.com/watch?v=fBh7SLdSmh0

Můžeme tvrdit, že jak kvalitní informace 
a jakým způsobem do hráče dostaneme, a on 
si je osvojí, takové taktické dovednosti vytvoří-
me. Mluvíme také o „automatismu/návyku“. 
A v konečném důsledku to bude mít efekt i v po-
době pohybového provedení!

Jak tedy postupovat, abych u hráče v průběhu 
deseti let fotbalové přípravy rozvinul jeho kognitivní 
kapacitu? A připomínáme, že u každého hráče se 
může lišit. 

Psychomotorický nárok je, že s vyšší výkonnost-
ní úrovní musí hráč „rychle číst hru před příjmem 
míče, rychle se takticky rozhodovat a rychle 
realizovat taktické rozhodnutí, to navíc i pre-
cizně provézt pod intenzivním časoprostoro-

vým deficitem, a nejlépe po celou dobu utkání“. 
Kritériem je tedy rychlost v myšlení, správnost 
taktického rozhodnutí a bezchybné motorické 
provedení!

Co tedy vymýtit 
z tréninku dětí? 
a) Tvrzení, že taktika se učí až ve třinácti až patnácti 

letech hrubě poškozuje hráče sportovních her,  
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i fotbalu! A hovoří o diletantismu toho, kdo toto 
prohlašuje. Pokud toto někdo šíří pak chce, aby 
jeho hráči nepřemýšleli, i když on sám si přeje 
opak. 

b) „Akceptování bezduchého mnohonásobného 
opakování“, kdy se učíme i to co bychom se 
vlastně „raději nikdy nenaučili“, a tím si vy-
pěstovali špatný „automatismus/návyk“.

c) Mnohonásobné špatné opakování/provedení 
pohybové dovedností např. frekvenční lokomo-
ce přes koordinační žebřík, liftink, neadekvátní 
provedení „core“, ale i kliků, sedů lehů a celé 
škály jiných cviků včetně strečinku. 

d) Mnohonásobné špatné opakování/provedení 
herní dovednosti, např. žádné klamavé pohyby 
před obcházením, žádná kontrola prostoru před 
převzetím míče = méně vizuálních fixací, nevy-
skytující se boční postavení při převzetí apod.

e) Dominance instrukce v tréninku, tzn. popis, co se 
stalo… a co měl udělat. Možná víte, že pokud se 
zeptáte devítiletého hráče, tak vám odpoví správ-
ně, pokud tedy nebude mít strach z vaší reakce…

A co tedy dělat v tréninku 
dětí např. u útočných herních 
činností?
a) Trenéři průřezově všemi kategoriemi dětí musí 

používat stejný způsob komunikace a učení se 
dovednostem tzn. i taktickým dovednostem. 2-3 
roky správného vedení nenahradí zbylých 7 let 
neefektivního učení. 

b) Podporovat „dívání se kolem sebe a učení 
vidět důležité informace“, ze kterých následně 
bude uskutečněno taktické rozhodnutí. 

c) Před příjmem míče „kontrola/oskenování 
budoucnosti“ = více vizuálních fixací a sběr 
dalších informací v průběhu 1 sekundy,

d) Příjem míče je přitom podle všech pravidel za-
hájen klamavým pohybem/regulací rychlostí 
a až poté následuje dotek s míčem, resp. první 
dotek. 

e) Snaha o maximální precizní pohybové provedení 
všech herních dovedností. Výsledek naší společ-
né práce v klubu v preciznosti provedení je věk 
16 let hráče.

f) Od věku dvanácti let dostat hráče v průprav-
ných hrách pod maximální časoprostorový 
tlak soupeře. Proč? Dozrály mozečkové funkce 
v mozku, tzn. hráč dozrál k tzv. asociativnímu 
učení, tedy zejména k vytváření si herních sou-
vislostí. Tímto psychomotorickým nárokem 
adaptujeme hráče na požadavky časoprostoro-
vého tlaku.

Na základě bodu f probíhá adaptace a rozvoj 
tělesných a kognitivních kapacit těch, kteří mají 
potenciál výkonnostního růstu. Pokud budeme vy-
tvářet tlak na útočící hráče na 50 procwent nebo 
lehce dostupovat, pak hráče s výkonnostním po-
tenciálem přibližujeme průměru skupiny bez kulti-
vace kapacit! Takže všichni budou tak nějak stejní, 
ale nikdo výrazně rozdílový… A dále platí, že 
pokud hráči nejsou nuceni překonat intenzivní tlak 
v tréninku, pak se toho nedočkáme ani v utkání. 
Pokud se tímto budou prezentovat obě mužstva, 
pak se dočkáme všichni nemilého zjištění, že 
utkání má nízkou výkonnostní úroveň. A hlav-
ně u skutečně talentovaného jedince nejsou jeho 

vlohy/geny dlouhodobě zasaženy tréninkovými 
podněty a stává se tak spíše celkově průměrným 
v porovnání se světovou špičkou, i když v našich 
podmínkách se může jednat o reprezentanta či 
hráče I. ligy 

Závěr
1. Učit děti individuální a skupinové taktické do-

vednosti – oční kontakt, vidět důležité informa-
ce, číst ze spoluhráčova nebo soupeřova posta-
vení „řeč těla“. 

2. Být nepředvídatelný – tímto manévrem tlumím 
právě soupeřovy taktické dovednosti, tzn. zejmé-
na anticipaci. 

3. Omezovat instrukce (command style) a spíše 
pozorovat, citlivě zastavovat hru a krátce a jasně 
se ptát hráče nebo dávat výzvy. 

4. Zaměřovat hráčovu pozornost na jeden 
problém (např. sílu úderu do míče, aby 
přihrávka byla úspěšná, nebo na včasnost 
obsazování soupeře) a naopak netříštit svoji 
pozornost na hodnocení všech špatných nebo 
dobrých akcí. 

5. Uvědomit si, že hráči vše nebudou provádět 
ve vysoké míře do věku zhruba třinácti let, ale 
budou se o to snažit a hodně kazit (zrají a každý 
rozdílně), nicméně v sedmnácti letech bychom 
měli vidět výsledek naší dlouholeté práce, na ja-
kou úroveň si osvojili taktické dovednosti, tzn. 
jaké kognitivní mapy jsme vybrázdily v průbě-
hu přípravky, žáků a mladšího dorostu. Další 
otázkou je, jak je dokážou propojit s tělesnými 
kapacitami, což bude determinovat jejich vý-
konností úroveň!
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PhDr. Zdeněk Sivek

Ralph Hasenhüttl, Ralf Rangnick a trénink

Oba dva se rovným dílem po-
dílejí na neobvyklém posta-
vení svého týmu v německé 

Bundeslize, kdy nováček soutěže ne-
ustále ohrožuje v tabulce postavení 

Bayernu Mnichov. První jako trenér, 
druhý jako sportovní ředitel, ale se 
společnou vizí v precizní defenzivě, 
v efektivní ofenzivě, a to vše pro-
vázané totální celoplošnou herní 

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 1
TÉMA
■	Nácvik	kombinace	v	křídelním	
prostoru.	

ORGANIZACE
■	Dvě	skupiny	po	šesti	hráčích,
■	 dva	brankaři,
■	 dvě/tři	figuríny.
POSTUP
Dle	nákresu.
VARIANTY
■	Po	přihrávce	přeběh	na	další	pozici,
■	 vkládáme	soupeře,
■	 střídáme	prostory.
POZNÁMKA
■	Cvičení	se	můžeme	využít	
na	začátku	tréninku	na	rozehřátí,	
ale	také	jako	drillové	cvičení,	vždy	
však	jen	na	jeden	dotek.	

Cvičení 2
TÉMA
■	Nácvik	kombinace	v	křídelním	
prostoru	prostřednictvím	minihry	
4	vs.	4	s	dvěma	nahrávači.	

ORGANIZACE
■	Dvě	skupiny	po	čtyřech	hráčích	
s	nahrávači	v	prostoru	30	x	30	m.	

POSTUP
■	Hru	začínají	rudí	hráči	(stoper,	
defenzivní	obránce,	pravý	a	levý	
křídelní	hráč)	s	cílem	se	co	nejdříve	
prokombinovat	k	nahrávači	č.	7,

■	 poté	začínají	bílí	hráči,	
■	 nahrávači	disponují	množstvím	
míčů,	aby	hra	měla	co	nejrychlejší	
spád.	

VARIANTY
■	Omezený	počet	přihrávek,
■	 zúžení	prostoru,
■	 hra	jen	„slabší“	nohou	atd.	

RB Lipsko agresivitou. Oba také preferují práci 
s mladými hráči, nejlépe kdyby byli 
z vlastní akademie, kam byla vložena 
investice v propočtu jedné miliardy 
korun(!). 

A ještě jedna neobvyklá 
zvláštnost: oficiální název klubu 
je Rasen Ballsport Leipzig, tedy 

v překladu „travnatý míčový sport 
Lipsko“, i když každý ví, že jde 
o Red Bulls. To proto, že německé 
kluby nesmí nosit jméno své firmy. 
Nabízíme několik příkladů z jejich 
tréninkové činnosti jako případnou 
inspiraci pro ty, které by to případně 
zajímalo. 
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Cvičení 3

Cvičení 3
TÉMA
■	Nácvik	kombinace	
prostřednictvím	jednoho	
dotyku.	

VARIANTY
■	Figuríny	střídáme	
s	defenzivními	hráči,

■	 důraz	na	osobní	souboje	
atd.

ORGANIZACE
■	Prostor	40	x	40	m,
■	 počet	hráčů	dle	nákresu,
■	 figuríny,
■	 kužele	atd.	

POSTUP
■	Dle	nákresu,
■	 dodržovat	nabíhání	hráčů	na	přihrávky,
■	 jeden	dotek,
■	 střídání	stran	atd.
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Cvičení 4

Cvičení 5

Cvičení 6

Přeloženo a upraveno ze zahraničních materiálů

Krátký a omezený náhled na některá 
cvičení RB Lipsko nemůže plně 
vyjádřit mimořádně silný důraz trenérů 
na maximální dynamiku provedení, 
agresivitu v osobních soubojích (ale 

v rámci fair play), plynulost kombinací, 
zejména v přechodových fázích, kvalitu 
realizace v detailech a také modelování 
reálných herních podmínek v každém 
cvičení. Kvalita tréninkového procesu 

je základním stavebním kamenem 
výkonnostní kapacity týmu, který 
i v začátku jarní části Bundesligy atakuje 
přední tabulkovou pozici. 

Závěr

Cvičení 4
TÉMA
■	Nácvik	kombinace	v	křídelním	prostoru.
ORGANIZACE
■	Počet	hráčů	dle	nákresu	ve	dvou	skupinách,	tedy	
dvě	kombinace,

■	 vymezený	prostor	pro	hráče	č.	7	a	17,
■	 dva	brankaři.	
POSTUP
■	Hru	začínají	hráči	č.	5	a	č.	3,
■	 kombinace	pokračuje	dle	nákresu	a	vždy	končí	
střelbou.	

VARIANTY
■	Střídáme	prostory	skupin,
■	 vkládáme	figuríny,
■	 později	aktivní	defenzivní	hráče,
■	 vždy	jen	jeden	dotek,
■	 střídáme	pozice	hráčů	atd.

Cvičení 5
TÉMA
■	Založení	rychlého	protiútoku	ze	zadního	pásma.	
ORGANIZACE
■	Hra	11	vs.	11,
■	 prostor	⅔	hřiště,
■	 vyznačený	defenzivní	prostor	před	brankou.	
POSTUP
■	Napřed	hra	probíhá	dle	nákresu	v	defenzivní	zóně	
v	počtu	6	na	6,

■	 po	přechodu	z	této	zóny	pokračuje	hra	v	počtu	
4	vs.	4	v	zóně	před	druhou	brankou,	do	které	
vždy	musí	navést	míč	rudý	hráč	č.	6,

■	 kombinace	vždy	končí	střelbou.	
VARIANTY
■	Omezování	počtu	přihrávek,
■	 změna	začátku	kombinace	(z	druhé	strany),
■	 vkládání	dalšího	nabíhajícího	hráče	do	kombinace	
před	druhou	brankou	atd.

Cvičení 6
TÉMA
■	Nácvik	postupného	útoku	ve	třech	zónách.	
ORGANIZACE
■	Hřiště	40	x	60	m	rozdělené	do	tří	zón	dle	nákresu,
■	 hra	10	vs.	9,
■	 dva	brankaři,
■	 dostatek	míčů.	
POSTUP
■	Hra	začíná	v	první	zóně	mezi	3	vs.	2,
■	 pokračuje	v	prostřední	zóně	3	vs.	3	
a	končí	v	útočné	zóně	3	vs.	3,

■	 každá	skupina	hraje	jen	ve	své	zóně,
■	 každá	kombinace	končí	střelbou,
■	 důraz	kladen	na	nabíhání	hráčů	na	přihrávky	
ze	zadní	a	prostřední	zóny,

■	 útočná	trojice	je	posilovaná	náběhy	hráčů	
ze	střední	zóny,

■	 dbáme	na	průnikové	přihrávky.	
VARIANTY
■	Střídáme	strany	při	zahájení	kombinace,
■	 střídáme	pozice	hráčů	jednotlivých	zónách,
■	 omezování	počtu	přihrávek,
■	 důraz	na	osobní	souboje	atd.	

Pohyb bez míče
Přihrávka

Vedení míče

Střelba

Legenda
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International Sports 
Convention a fotbal

Na tomto hlavním záměru byl také postaven pro
gramový obsah všech prezentací, které tvořily 
velké portfolio aktuálních témat, z kterých bylo 

možno vybírat: sportovní sponzoring, sportovní byz-
nys, nové technologie umělých trávníků, výstavby 
hřišť a stadionů, nové mediální přístupy ve sportu, 
aktuální problémy současného mezinárodního spor-
tovního práva, nové informace ze sportovní turistiky 
a dalších sportovních odvětví. V rámci tohoto programu 
měly jednotlivé sporty (fotbal, basketbal,  lední hokej 
atd.) svoje speciální workshopy, kde se nejen nabízely, 
ale také diskutovaly aktuální odborné poznatky z těchto 
odvětví. 

Celé toto velké shromáždění bylo také provázeno 
výstavou řady firem, které přispívají formou nabídky 
a prodeje svých produktů do rozvoje evropského a svě
tového sportu: digitální technologie, nové produkty pro 
stravování a pitné režimy sportovců, nové oděvní mate
riály a obutí pro sportovní discipliny, široká nabídka 
videa a knižních titulů, technologie pro potřeby spor
tovního lékařství atd.

Stovky účastníků této události měly během dvou dní 
nepřeberně příležitostí načerpat poznatky a zkušenosti, 
které je zajímaly a které mohly poté přenášet do svých 
sportovních odvětví a zájmů. 

Naše Unie trenérů byla zastoupena autorem tohoto 
článku, který se samozřejmě soustředil nejvíce na fot
balový workshop, k jehož výstupům nabídne ně
kolik informací. 

První den fotbalového 
workshopu 
byl věnován rozvoji fotbalu a koučinku,
zvláště v různých oblastech světa.

Účastníci měli příležitost získat zkušenosti z rozvoje 
současného čínského fotbalu v prezentaci anglické
ho kouče T. Beyera, vedoucího technického poradce 
fotbalových škol pro mládež šangajského regionu, který 
nabídl výstupy, jež často překonávají evropské představy, 
například, že v současné čínské generaci dětí a mládeže 
je jenom v kategorii do 6 let k dispozici pro fotbalové 
programy na 100 milionu dětí, které na základě svého zá
jmu a mimořádné podpory svých rodičů mají již v tomto 
věku touhu se stát světovými fotbalovými hvězdami. A to 

V závěru loňského roku, 7.–8. prosince, se uskutečnilo ve švýcarské 
Ženevě největší letošní evropské sportovní shromáždění International 
Sports Convention, zaměřené na prezentaci nových moderních poznatků 
a zkušeností z oblastí, které přispívají k rozvoji sportovních odvětví nejen 
v rámci Evropy, ale i celého světa. 
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BRINGING THE WORLD OF SPORT TOGETHER
BUSINESS / NETWORK / LEARN / GROW

CONFERENCE 
PROGRAMME

18 SPORTS CONFERENCES AND SEMINARS 

1 COMBINED EXHIBITION 

MANY NETWORKING OPPORTUNITIES 

ALL AT ONE VENUE 

ALL AT THE SAME TIME

EXHIBITION/ CONFERENCE/ NETWORKING EXHIBITION/ CONFERENCE/ NETWORKING

SPORTS 
SPONSORSHIP

EXHIBITION/ CONFERENCE/ NETWORKING EXHIBITION/ CONFERENCE/ NETWORKING

SPORTS 
TOURISM

EXHIBITION/ CONFERENCE/ NETWORKING EXHIBITION/ CONFERENCE/ NETWORKING

BASKETBALL

EXHIBITION/ CONFERENCE/ NETWORKING EXHIBITION/ CONFERENCE/ NETWORKING EXHIBITION/ CONFERENCE/ NETWORKING EXHIBITION/ CONFERENCE/ NETWORKING

SPORTS 
LICENSING AND 
MERCHANDISING

EXHIBITION/ CONFERENCE/ NETWORKING EXHIBITION/ CONFERENCE/ NETWORKING

SPORTS SEMINAR EXHIBITION/ CONFERENCE/ NETWORKING

SPORTS 
INTEGRITY

EXHIBITION/ CONFERENCE/ NETWORKING EXHIBITION/ CONFERENCE/ NETWORKING

EVENT PARTNERS



platí i o dalších věkových katego riích. 
Obrovský boom tamního fotbalu, jeho 
nevšední popularita všeobecně, jako 
by demonstroval, že v Číně našel fot
bal svoji zaslíbenou zemi. 

Tento  nevídaný  čínský  zájem 
o fotbal však naráží na jednu z váž
ných překážek a to že není dostatek 
trenérů, byť tam působí již stovky ne
jen evropských, ale i jihoamerických 
trenérů, a stále to nestačí. I proto, že 
čínský  fotbal  nedisponuje  v  tomto 
směru vlastními zdroji, neboť nemá 
žádnou tradici ve vzdělávání trenérů 
a tedy jich má jen velmi poskrovnu. 

V následné panelové diskusi po
tom přidal podobné zkušenosti z in
dického fotbalu P. Hubers, kde je 
situace velmi podobná. 

V každém případě je možno po
čítat s tím, že se fotbal ve světovém 
měřítku nemusí bát o svoji budouc
nost. Některé názory dokonce počítají 
s tím, že teprve nyní nastává historic
ký zlatý věk rozvoje světového fot
balu, ve výše uvedených teritoriích 
zatím na úrovni amatérského fotbalu, 
ale zákonitě v budoucnu i na úrovních 
vyšších! 

Vysokou odbornou úroveň prezen
tace nabídl K. Van Der Haegen, 
ředitel vzdělávání Belgického fotba
lového svazu, když odhaloval kořeny 
současné výkonnosti belgického 
fotbalu. 

Ty  byly  zasazeny  zhruba  před 
osmi  deseti  lety,  kdy  se  belgický 
fotbal  rozhodl  k  radikální  reformě 
v  oblasti  přípravy  mládeže  od  tzv. 
přípravek až po nejstarší mládežnic
ké  kategorie.  Moderní  progresivní 
tréninkové programy, užší propojení 

mezi kluby a školami, větší angažo
vanost rodičů pro fotbal svých dětí, 
užší propojení amatérského a profe
sionálního  fotbalu,  zkvalitnění  od
borného vzdělání trenérů a také větší 
zájem státu a společenských institucí 
o  organizaci  a  rozvoj  fotbalu  jako 
významného instrumentu společen
ské výchovy přivedl ve svém součtu 
belgický fotbal na současnou úroveň 
nejen výkonnostní, ale přispěl i k jeho 
vyššímu společenskému postavení. 

O bližším propojování mezi pro
fesionálním fotbalem dospělých 
a talentovanou mládeží na klubo
vé úrovni hovořil  technický ředitel 
anglického klubu FC Southampton 
M. Hunter. K základním staveb
ním kamenům filozofie klubu patří 
propojení  tréninkových  programů 
tak, aby jejich praktická interpretace 
zaručovala takovou výkonnost, která 
by umožnila klubu se výrazně profi
lovat v Premium League s důrazem 
na co největší využití talentovaných 
hráčů, kteří vyšli z těchto klubových 
programů. 

Z dalších výstupů zaujala R. Pav
low, národní manažerka Anglické 
fotbalové asociace pro ženský fot
bal. Její vystoupení dokladovalo, že 
vztah v anglickém k fotbalu ke své 
dívčí a ženské složce je dávno vyře
šen, neboť nejde jen o zcela rovno
cenné složky s ostatními v struktuře 
tohoto fotbalu, ale odráží i celospole
čenské postavení žen v anglické spo
lečnosti. Několikráte ve vystoupení 
zaznělo, že dívky a ženy, které hrají 
fotbal, budou v budoucnu matkami, 
takže  je  silná  naděje,  že  k  fotbalu 
přivedou i své budoucí děti. A to je 
mimořádný přínos ženského fotbalu. 

Druhý den 
mezinárodního 
fotbalového 
workshopu 
v rámci výše uvedeného shro
máždění byl uveden na téma:
Fotbalový koučink a Elearning 
(elektronické vyučování). 

Téma  tohoto  dne  bylo  reakcí 
na nově se rozvíjející součást koučin
ku, takzvaný digitální koučink (di
gital coaching), který vznikl v USA 
– napřed v americkém fotbalu, poz
ději i v jiných sportech – a následně 
se začíná prosazovat i v evropském 
fotbalu. V nejobecnějším pohledu jde 
o  využití  speciálních  tréninkových 
digitálních programů, digitální tech
nologie a techniky k dalšímu zkvalit
ňování tréninkového procesu. 

Jako první v programu vystoupil 
přední odborník mezinárodního for
mátu na tuto problematiku R. Rus
sell, který nastínil hlavní principy 
tohoto  nového  směru  v  moderním 
koučinku s důrazem na jednu z jeho 
složek: elearning. Na jeho vystoupe
ní bylo zvláště cenné, že nabídl celou 
řadu zkušeností z praktického použití 
tohoto směru ve fotbalové praxi. 

Další konkrétní zkušenosti s vy
užíváním  elearningu  v  tréninkové 
praxi  při  přípravě talentované 
mládeže  přednesl  vedoucí  trenér 
akademie  Feyenoordu  Rotterdam 
R. Groot scholten. Z výše uve
deného tématu vybral problematiku 
využívání  speciálních webových 
programů  pro  rozvoj  talentované 
mládeže, které ve vlastní tréninkové 
činnosti běžně používá. 

Součástí  digitálního  koučinku 
je používání dronové technologie 
a  techniky  při  tréninkové  činnosti, 
v tomto případě v praxi anglického 
klubu Charlton Athletic FA Academy, 
jak to uvedl ve svém vystoupení jeden 
z jeho trenérů D. Powerdly. 

Tato technologie, kde dron je no
sič speciálního snímacího systému, 
nabízí zcela bezprecedentní snímání 
jakékoliv tréninkové činnosti – jed
notlivce, skupiny, týmu (v detailech)! 
Následnou formou zpětné informace 
rychle sděluje hráči do jeho přijímací 
technologie (notebooků, tabletů, atd.) 
případné chyby, ale i přednosti, což 
výrazně  zkvalitňuje  rozvoj  indivi
duálních i týmových fotbalových do
vedností a schopností. 

Tato technologie nabízí samozřej
mě své využití i při soutěžních utká
ních, kdy snímá vlastní hru tak, že na
bízí přesné a vyčerpávající informace 
o individuálních a týmových herních 
výkonech. Na rozdíl od rozhodčích se 
„nemýlí“ při snímání ofsajdů, spor
ných gólů, ale také například skry
tých faulů v osobních soubojích atd., 
o čemž informuje rozhodčího a tím 
nahrazuje současný kamerový nebo 
jiný systém, neboť nabízí daleko vyšší 
efektivitu této registrace. 

Na toto téma velmi podnětně vy
stoupila i řada prezentérů z USA:
ü D. Carr  o zkušenostech při orga

nizaci a implementaci online tre
nérských vzdělávacích kurzů,

ü T. Barton o přínosu při formo
vání interpersonálních vztahů mezi 
trenérem a hráčem s pomocí výše 
uvedených systémů, 

ü L. Hancock o vytváření podmí
nek a celkového klubového prostře
dí pro využívání digitálního koučin
ku atd. 

Prostor, který máme pro tyto po
známky v tomto čísle našeho časo
pise, nám neumožňuje rozšířit další 
informace na toto téma vyčerpáva
jícím způsobem, a proto naše unie 
připravuje  speciální  mezinárodní 
workshop na tato témata na letošní 
listopad, na který usiluje pozvat ně
které z výše uvedených odborníků. 

International Sports Convention, 
Geneva 2016, se zhostila svého zámě
ru – poskytnout nové poznatky a zku
šenosti z hlediska zájmu o fotbalový 
koučink – více než dobře. Nabídla 
řadu pozoruhodných výstupů, které 
při  vhodné  implementaci  do praxe 
mohou přispět k dalším odborným 
kvalitám trenérů a k rozšiřování her
ních dovedností a schopností  jejich 
svěřenců. 
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Poznámka: Zájemci, kteří by chtěli poskytnout podrobnější informace,
se mohou obrátit na autora tohoto článku.



SPT GPS systém ve fotbale
aneb GPS monitorovací 
systém dostupný 
pro všechny
Historie GPS systému ve sportu

V roce 1976 Austrálie nezískala na LOH v Montrealu ani 
jedinou zlatou medaili. Vládní institut pro sport dostal za úkol 
vytvořit koncepci rozvoje mladých sportovců, aby se tento 
výsledek neopakoval. V roce 1981 byl založen The Australian 
Institute of Sport (AIS) jako sdružení pro nejlepší mladé 
sportovce v zemi. Součástí tohoto institutu byla i skupina 
vědců, která se snažila přinést do sportu nové technologie. 
Výrazně se rozšiřoval počet aspektů sportovního výkonu, 
které byly měřeny, bohužel dlouho pouze v laboratorních 
podmínkách. Zásadní zlom přišel až v roce 2004, kdy se 
povedlo GPS technologii přizpůsobit využití ve sportu 
natolik, že se měření konečně přesunulo do přirozeného 
prostředí sportovců. První začali výhody nového systému 
využívat hráči ragby, následovaní fotbalisty.

Během posledních 10 let se GPS monitoring stal nedílnou 
součástí tréninkového procesu všech světových fotbalových 
mužstev a během posledních pěti let se stále více prosazuje 
v i mládežnickém a neprofesionálním fotbalu.

Charakteristika a popis zařízení SPT GPS – výčet měřitelných údajů
SPT GPS systém je tvořen plastovým 

čipem o velikosti 6 x 4 x 0,5  cm a váze 
několika gramů, který hráč během tréninku 
nebo zápasu nosí ve speciální sportovní 

podprsence mezi lopatkami, kde neomezuje 
hráče v žádné činnosti. Poslední součástí je 
software, který analyzuje a uchovává čipem 
naměřené hodnoty.

Systém u hráče sleduje
ß celkový počet naběhaných metrů

(rozdělený do šesti rychlostních zón)
ß maximální dosaženou rychlost

(lze zvolit libovolný úsek tréninku 
nebo zápasu)

ß počet sprintů
(opět lze volit libovolný úsek)

ß celkový čas
(rozdělený do pěti nebo minutových úseků)

ß mapu pohybu hráče
(systém zobrazí pohyb hráče v libovolném 
úseku tréninku v různých rychlostních 
zónách, např. ukáže sprintové náběhy 
v posledních deseti minutách atd… )

ß údaje lze sdílet s trenéry nebo spoluhráči
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Analýza získaných dat slouží 
nejen ke kontrole dosažení poža-
dovaného zatížení hráčů, ale také 
jako jejich ochrana před přetréno-
váním a následným zraněním. Za-
tížení jednotlivých hráčů stejného 
mužstva během zápasu i trénin-
ku se liší běžně o desítky procent 
a jejich další rozvoj nemůže být 
dosažen bez přísné individualizace 
tréninku. SPT GPS je připraven 
pomoci hráčům i trenérům, záleží 
jen na vás, kdy přestanete hádat 
a začnete měřit.

www.sportsperformancetracking.cz



JUDr. Ladislav Valášek

Český fotbal musí zvýšit 
využití svého potenciálu
Ke kombinaci funkcí trenéra a sportovního 
ředitele v českém prvoligovém klubu:
Silný, nebo slabý článek řetězu!?

Konečně už i domácí expertní analýzy potvrdi-
ly to, co si dávno štěbetají vrabci na fotbalo-
vých stadionech. Český fotbal dostatečně 

nevyužívá svůj potenciál, o čemž svědčí řada 
údajů a argumentů, především méně úspěšné spor-
tovní výsledky a malá návštěvnost na stadionech 
a s tím související plejáda příčin, důsledků a dalších 
souvislostí.

Z různých kruhů přicházejí různé názory či 
návrhy, jak situaci zlepšit a potenciál českého 
fotbalu daleko lépe a efektivněji využít. Právě 
z expertních kruhů uvnitř fotbalu (nyní především 
v rámci LFA) a také i vně fotbalu (např. expertní 
zpráva KPMG) se nejčastěji zdůrazňuje potřeba 
těchto změn a opatření: 
a) zvýšit atraktivnost prvoligové a druholigové 

soutěže,
b) zvýšit důvěryhodnost (kredibilitu) soutěže,
c) kultivovat fotbalové prostředí. Jde jistě 

o důležité členění a velmi potřebné opatření. 

Z praxe však vím, že ty základní změny a ino-
vace k lepšímu se ale musí uskutečnit především 
uvnitř samotných profesionálních fotbalových 
klubů, k čemuž samozřejmě výše uvedené návr-

hy na zvýšení využití potenciálu českého fotbalu 
mohou, a musí, napomoci. Proto pozor na změ-
ny ohledně reorganizace prvoligové a druho-
ligové profesionální soutěže a na návaznost 
na dosavadní  juniorské či rezervní týmy. Jde 
totiž o důležité a spojené nádoby, takže se musí 
opravdu promyšleně a s citem připravit, nikoliv 
však úředně od stolu nebo jen poplatně tomu, kdo 
tuto agendu zrovna na FAČR či LFA zastřešuje, 
nebo k tomu nemá všechny potřebné argumenty 
a dlouhodobější zkušenosti. 

Zásadní vždy bude totální kvalita uvnitř spor-
tovního úseku, tedy výsledky, kritéria a celkové 
nároky, které se uplatňují na jednotlivé proce-
sy a s nimi spojené pozice, profese či funkce 
ve struktuře profesionálních fotbalových klubů, 
které mají formu soukromé obchodní akciové spo-
lečnosti. 

Podobně vysokou kvalitu nutno žádat také 
na úrovní fotbalové asociace, která mimo jiné plní 
roli regulačního orgánu, zjm. když FAČR má v gesci 
všechny naše reprezentační týmy a další agendy, 
které mají velký vliv na mužský i ženský fotbal, 
resp. na seniorský i mládežnický fotbal, strukturu 
a regule soutěží, infrastrukturu a různé grassroots 

a další projekty. A když vůči profesionálním klu-
bům plní roli regulačního orgánu také ještě LFA.

Většinou se v tuzemsku kritici poměrů shod-
nou, že nejvyšší nároky musí platit na samotné 
hráče a rozhodčí, kteří rozhodují o hře a výsled-
cích na hřišti. Jindy se zase volá, aby vyšší nároky 
platily i na samotné majitele klubů a na nejvyš-
ší funkcionáře regulačních orgánů (FAČR, LFA 
a v mezinárodním měřítku na UEFA a FIFA). 
Experti chtějí hlavně lepší  trenéry (především 
k mládeži) a větší bezpečnost, slušnost a po-
zitivní atmosféru na stadionech, aby přilákaly 
také třeba i celé rodiny i s dětmi. Další zase chtějí 
nejprve větší a vyšší finanční angažovanost roz-
počtů státu, města krajů, a to jak pro budování 
a údržbu moderní infrastruktury, tak pro podporu 
sportovních aktivit, především pro přípravu mla-
dých hráčů a reprezentantů. Všechny kluby chtějí 
hlavně rychlé zvýšení prodejní ceny vysílacích 
(především televizních) práv, a vůbec celkově 
větší komercializaci ve spolupráci s komerční-
mi sponzory a reklamními partnery. Když bude 
více peněz z těchto zdrojů, bude i prý vyšší kvalita 
a atraktivnost, tedy bude i snadnější přilákat dal-
ší fanoušky na stadiony a uskutečnit další změny 

◗ Názvy a kombinace funkcí se mění, ale podstata práce zůstává
◗ Žádné předem zaručené recepty na úspěch neexistují
◗ Šéfovat mužstvu může jenom jeden trenér
◗ Průměrnost do vrcholového fotbalu nepatří 
◗ Fotbalová pravda se ukazuje a dokazuje na hřišti
◗ Kdo chce zlepšovat vedený tým, musí zlepšovat i sám sebe

Redakční rada předkládá čtenářům úvahu a manažerské zamyšlení 
JUDr. Ladislava Valáška, viceprezidenta Unie českých fotbalových trenérů 
a člena redakční rady časopisu Fotbal a trénink, k problematice řídicí 
činnosti v profesinálním fotbalovém klubu.
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a uplatnění vyšších nároků, jak výše naznačeno. To 
pak umožní také zvýšit příjmy z prodejů ve fan-sho-
pech a na e-shopech, z vyššího vstupného a z lep-
šího občerstvení a celého cateringu na stadionech, 
včetně VIP servisu, parkingu atd.

Ovšem v tomto kontextu se někdy zapomíná, že 
řetěz je vždy tak silný, jak silný je jeho nejslabší 
článek. Identifikace slabých a silných článků 
v celém fotbalovém řetězci je proto zcela zásadní 
stejně jako způsob, rychlost a posloupnost opatření 
k omezení nebo odstranění slabých článků a k po-
silování těch silných článků. Tímto se dostávám 
k tématu mého dnešního článku a primární otázce: 
Kdy a kde jsou trenéři a sportovní ředitelé v da-
ném fotbalovém klubu (či ve fotbalové asociaci) 
silným článkem, a kdy naopak slabým článkem. 
Respektive co vše, kdy a jak je třeba brát v potaz, 
aby role a pojetí práce fotbalových trenérů a mana-
žerů byly jednak fundovaně stanoveny (objasněny, 
zkoumány) a ještě fundovaněji v praxi realizovány 
a hodnoceny. To vše je samozřejmě na celou vel-
kou knihu, takže dnes bych chtěl jen vypíchnout 
některé vybrané aspekty a souvislosti.

A především bych chtěl zdůraznit, že bez 
vyšších nároků především na trenéry a spor-
tovní ředitele to nepůjde. Průměrnost opravdu 
nemá ve vrcholovém profesionálním fotbale místo 
na žádné pozici či funkci. V zahraničí se poněkud 
zjednodušeně, ale výstižně zdůrazňuje: Čím lepší 
trenéři a sportovní ředitelé, tím lepší hráči… 
a pak je  i  lepší kvalita, efektivnost a atrak-
tivnost hry, která vede k větší návštěvnosti, tedy 
i k vyšším příjmům, které s vyšší výkonností a ná-
vštěvností souvisejí. 

A ještě jedna věc je všem, kdo hrávali fotbal 
na jakékoliv úrovni, poměrně jasná: Šéfovat muž-
stvu a realizačnímu týmu může jenom jeden 
šéftrenér (!). Všechny pokusy o rozložení či roz-
mělnění této zásady téměř nikdy příliš neosvědčily, 
i když „různé formy trenérského tandemu“ také 
vedly k úspěchu, například na úrovni národního 
mužstva „tandem Ježek–Vengloš“. Navíc samo-
zřejmě nutno brát v potaz velký rozdíl v pojetí práce 
reprezentačních a klubových trenérů.

Zkrátka pro všechny modely řízení mužstva 
je nejlepším kritériem plný stadion a postave-
ní mužstva v tabulce je asi opravdu nejlepším 
souhrnným kritériem dobré nebo špatné práce 
ve fotbale, tedy i fungování celé řídicí pyramidy 
včetně samotných trenérů a sportovních ředitelů, 
pro které je hlavní profesní doménou a specia-
lizovanou sférou působnosti a kompetence sa-
motná sportovní stránka hry a sportovního tréninku, 
tedy dosahované výsledky v celém sportovním 
úseku, především v těchto oblastech:
ü v soutěžních mistrovských, pohárových a dalších 
utkáních, 

ü při výběru a budování silného, jednotného 
a úspěšného týmu (hráčského kádru i tzv. reali-
začního týmu aneb tzv. týmu za týmem)

ü v atraktivnosti a efektivnosti předváděného stylu 
a způsobu hry na hřišti, 

ü v celém tréninkově-výchovném procesu,
ü v monitoringu, diagnostice a testování (pří-

pravy, utkání, trénovanosti a připravenosti – nejen 
těla, ale i mysli a ducha…),

ü v lékařské a zdravotní péči (vč. fyzioterapie, 
rehabilitace, dietologie, sportovní psychologie 
atd.)

ü ve skautingu, v transferové politice a samo-
zřejmě také, rozhodně ne ale v poslední řadě, 

i v tak důležité oblasti, jako je příprava a vý-
chova vlastních mladých hráčů ve svých fot-
balových akademiích atd.

Ostatní finančně-ekonomické, obchodní, mar-
ketingové a PR činnosti jsou ve vztahu ke spor-
tovnímu procesu spíše podpůrnými a pomocný-
mi procesy, ale jejich rozsah, kvalita a efektivita je 
stejně důležitá jako samotný celý sportovní proces. 
Jde o provázané či spojité nádoby, takže jeden úsek 
potřebuje druhý, a naopak. Jen tak se společně, 
aktivně a zodpovědně všichni svým dílem podílejí 
na celkových výsledcích klubu jako celku, které 
se musí měřit, srovnávat a vyhodnocovat (nejen 
postavením v soutěžní tabulce, i když tam fotbalová 
hodnocení začínají a končí).

Vzhledem k tomu, že praxe s pojetím postave-
ní a kompetencemi trenéra a sportovního ředitele 
v českém profesionálním klubu se jako vše ve fotbale 
vyvíjí, vyvíjejí se i názory a argumenty o vhodnosti 
či užitečnosti, respektive o úspěšnosti zvoleného mo-
delu, respektive personálního obsazení sportovního 
úseku. Není proto divu, že například kolem pojetí 
kombinace funkce sportovního ředitele s funkcí 
hlavního trenéra (Tomáš Požár ve Spartě) se vedly 
v mediích i v zákulisí velké a často i protichůdné 

diskuze. Bohužel ne vždy ale tyto diskuze jsou dobře 
míněny a jindy zase neberou v potaz další aspekty, 
které veřejnosti nejsou příliš objektivně předkládány. 
Jindy zase takové diskuze jsou spíše spekulacemi 
a fabulacemi, takže se problematika redukuje na pří-
zeň nebo nepřízeň dotčené osobě či klubu.

Ano, mohu souhlasit se Zdeňkem Kudelou, který 
psal na webu „efotbal,“ že v minulosti se v českých 
podmínkách tyto kombinace či integrace funkcí 
příliš nevydařily či neosvědčily. Ze své dlouholeté 
praxe bych ale především chtěl zdůraznit, že tyto 
vydařené i nevydařené „případy“ měly svoje příči-
ny a souvislosti, a to uvnitř i vně dotčených osob 
a klubů. I proto jsem zastáncem názoru, že každé 
zobecnění poněkud kulhá. A hlavně, žádné předem 
zaručené recepty na úspěch a slávu neexistují 
ani ve fotbale. 

Zkrátka ani ty nevydařené případy rozhodně 
nejsou důkazem správnosti či nesprávnosti vyu-
žití různých kombinací v pojetí a uplatnění různých 
trenérsko-manažerských modelů. Zásadní roli hrají 
faktická individuální a týmová specifika konkrét-
ních klubů a konkrétních osob, a tudíž se ta která 
kombinace nedá označit za předem úspěšné ře-
šení (či předem neúspěšné řešení).
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Verner Lička byl činný 
v FC Baník Ostrava jako 
hlavní trenér, v dalším 
období i jako sportovní 
ředitel



Ne, nechci, a nemůžu být, nějakým soudcem. 
Ovšem nemohu, a ani nechci, využívat, či zneu-
žívat mé stranění některým dotčeným osobám, se 
kterým se roky znám či jsem s nimi také v klubové 
praxi spolupracoval ve Viktorii Plzeň, ve Zlíně či 
v Bohemians 1905. Ani nechci zneužívat někte-
ré tzv. zaručené in-side informace, které prosákly 
do fotbalových kruhů právě i o těch nevydařených, 
či méně vydařených případech. 

Nechci samozřejmě ani znevažovat (či zjedno-
dušovat do nějaké směšné karikatury) různé „ex-
perimenty,“ které se v českých ligových klubech 
objevují i v jiných formách, než která uvedena 
výše. Například i tzv. fakticky (a stínově) na úrovni 
prezidenta/majitele klubu, nebo, když se naopak 
trenér bez větší průpravy či speciálního proškolení 
stane členem představenstva klubu – obchodní ak-
ciové společnosti apod.

Myslím, že pro odbornou i ostatní veřejnost je 
spíše užitečnější něco jiného – pochopení, že i když 
se názvy a kombinace funkcí mění, ta podsta-
ta trenérsko-manažerské práce ve sportovním 
úseku zůstává. Proto má smysl připomenutí tzv. 
nepersonifikovaných poznatků a argumentů, které 
mají hlubší kořeny a širší souvislosti, včetně čer-
pání poznatků a zkušeností nikoliv ze samotného 
vykonávání těchto funkcí, ale i z výkonu funkcí 
ve vedení klubu (tedy funkcí, které jsou v nad-
řízeném postavení vůči trenérům a sportovním 
manažerům).

V modelové rovině, i v rovině praktické, je nut-
no zdůraznit ještě jeden princip: trenér i sportovní 
ředitel musí fungovat nejen jako individualita, 
ale především jako vůdce týmu, protože za tým je 
odpovědný (!), a nikoliv jen sám za sebe (případ-
ně nikoliv jen za zmíněný kolegiální tandem apod.).

Úvodem ještě předem zdůrazňuji, že shrnutí 
těchto mých poznámek a otázek není míněno jako 
nějaké doporučení, jak by měl (ten který) ligo-
vý klub u nás postupovat. Není míněno ani jako 
návod, který se by měl při práci trenéra a mana-
žera schematicky či snad dokonce plošně v praxi 
aplikovat. Každý jsme jiný a každá situace má 
své specifické konfigurace, které psané slovo 
tzv. na dálku nemůže (v celé své komplikované 
totalitě) plně vystihnout, natož ve všech detailech 
popsat. Každopádně ale platí, že ve fotbale i při 
diskuzích o roli a pojetí práce trenéra či sportov-
ního ředitele:
ü je tým vždy důležitější než jeden jednotlivý 
jednotlivec, ať se jeho pozice, funkce či kombi-
nované kompetence nazývají jakkoliv.

ü fotbalová pravda se ukazuje a dokazuje na hřišti, 
i když ty související a nesouvisející „řeči a řečič-
ky“ ve fotbale historicky zakořenily a jistě „po-
kvetou“ dál a dál.

Na personální obsazení trenérsko-manažerských 
funkcí v českém profesionálním fotbalovém klubu 
má vliv především:
a) Úroveň konkrétní odborné kvalifikace 

a kompetence dotčených osob,
b) Ekonomická síla a kultura interní a externí 

komunikace v daném klubu,
c) Předchozí, očekávané a skutečně 

dosahované výsledky, 
d) Vliv medií a regulačních orgánů zejména 

FAČR, LFA, protože pro účely tohoto článku 
abstrahuji od obecné závazné legislativy 
a vztahů vůči státním orgánům a dalším 
institucím, které samozřejmě také více či méně 
ovlivňují, přímo i nepřímo, celý český fotbal.

I.) 
Jde především o odvedení 
špičkové profesionální práce, 
nikoliv o formální název funkce 
či jejich kombinace!

Říká se, že přání je otcem myšlenky. Ano, v mém 
pojetí je přáním, aby se pojetí funkce trenéra a spor-
tovního ředitele v odděleném i kombinovaně propo-
jeném pojetí podřídilo především dosažení a nároč-
nému hodnocení skutečného výkonu těchto funkcí 
v každodenní praxi. 

Lehce se řekne, hůře vykoná. To není ale problém 
jen u prvoligového fotbalu, kde je ovšem třeba brát 
v úvahu oborová specifika stejně jako daná vnější 
pravidla a řády, tedy širší celkový kontext, včetně 
určitých setrvačností, návyků a předsudků, módních 
trendů či různých variant alternativní pravdy, které se 
přizpůsobují potřebám a zájmům tvůrců i adresátů…

Dále uvádím několik výchozích poznámek právě 
k podpoře uvědomění si širšího kontextu v podmín-
kách současného českého profesionálního fotbalu. 
Samozřejmě, jde jen o výběr některých argumentů, 
nikoliv o ucelený komplet různých pohledů a kon-
cepcí. Navíc dále uvedené aspekty a argumenty nelze 
zkoumat jen povrchně a izolovaně, pokud nechceme 
manipulovat ani sami se sebou, ani se čtenáři z řad 
odborníků nebo laické veřejnosti. 

I z toho důvodu je pak v druhé části článku vě-
nována aspoň krátká pozornost právě také osobním 
zkušenostem, postřehům a poučením ze spolu-
práce se špičkovými fotbalovými trenéry a sportov-
ními řediteli (a nejen s nimi), protože v práci kaž-
dého úspěšného trenéra a sportovního ředitele se 
rozhodně nevystačí s průměrností. Naopak, jde 
vždy o špičkovou výkonnost a velkou každodenní 
dřinu, navíc ve velmi agresivním a konkurenčním 
prostředí, kde fotbaloví „predátoři“ umí bojovat 
nejrůznější způsoby, ať už individuálně nebo v ně-
jaké smečce. 

Nu, asi není třeba rozebírat, že na takovém fotba-
lovém bojišti nebývá ani nouze o různé léčky, pod-
razy a zákeřnosti (ve virtuální i skutečné realitě). 
Lidé ani ve fotbalovém prostředí nejsou stroje, ale 
jen lidé z masa a kostí, kteří mají své silné a slabší 
stránky, stejně jako kluby a sociace, pro které pra-
cují, mají své plusy a mínusy.

Ad a) 
Úroveň konkrétní odborné 
kvalifikace a kompetence 
dotčených osob

Zatímco odborná kvalifikaci pro výkon funkce 
sportovního ředitele není v českých podmínkách 
nějak speciálně vymezena či stanovena (i když 
v rámci UEFA či na civilních univerzitách běží spe-
ciální studijní programy pro sportovní management 
– v různém pojetí včetně českých VŠ), tak u trené-
ra a asistenta trenéra v profesionálním fotbalovém 
klubu předpisy a manuály FAČR /LFA je kvalifika-
ce poměrně přesně a striktně stanovena specificky 
fotbalově, a to i ve vazbě na Konvenci EUFA pro 
trenérsko-manažerkou profesi a systém trenérských 
licencí, až po tu nejvyšší licenci pro profesionální 
fotbal (označovanou UEFA PRO Licence).

Pro obsazení funkce trenéra u profesionálního 
týmu hraje klíčových roli v celkové kvalifikaci 
a kompetenci trenéra i sportovního ředitele přede-
psaný „papírový certifikát (UEFA Pro Licence)“, 
který je na trhu ceněným „statkem“. Fakticky jde 
však především také o další aspekty/dimenze včetně 
např. vlastní hráčské praxe a trenérsko-manažerské 

praxe ve vrcholovém fotbale, včetně referencí 
na profesní i lidský (charakterový) profil, předchozí 
dosahované výsledky s větším, menším či podobným 
klubem atd.

Pro konkrétní osoby kandidující nebo již zastáva-
jící tyto nejvyšší funkce ve sportovním úseku prvoli-
gových klubů jde především o praktické zvládnutí 
rolí, což se samozřejmě neobejde bez „učení se dě-
láním“ (v angličtině „learning by doing“) – roky 
cvičení/výcviku, pozorování, zkoušení, napodo-
bování a vymýšlení apod., respektive celý individu-
ální systém sebevzdělávání v teorii i praxi. To vše 
má u fotbalových trenérů a manažerů zvláště velký 
význam, podobně jako např. u vojevůdců a velite-
lů, lékařů apod., kteří se k nejvyšším metám musí 
postupně v praxi dopracovat.

Nemalou roli jak u sportovního ředitele, tak 
i u trenéra (hlavního, vedlejšího, pomocného, speci-
alizovaného) a asistenta má ve vrcholovém fotbale 
obrovský význam znalost cizích jazyků, a to jak 
pro samotný vzdělávací a adaptační proces, tak pro 
praktickou komunikaci, např. se zahraničními hráči 
ve vlastním týmu, při mezinárodních utkáních, při 
zahraničních soustředěních, při mezinárodním scou-
tingu, při jednáních o mezinárodních transferech, 
ve styku se zahraničními medii apod. 

Pokud špičkový český trenér či sportovní ředi-
tel nemá za sebou nějaký pracovní pobyt v cizích 
zemích, je to velký hendikep, protože zážitky a po-
znatky z dovolené, ze soustředění či sledování utkání 
v zahraničí jsou většinou hodně nedostatečné. Urči-
tým doplňujícím řešením jsou alespoň krátkodobé 
pracovní pobyty a stáže v zahraničních klubech, 
zvláště pokud jde o špičkové kluby. 

Podobně zásadní význam mají konkrétní znalosti 
a zručnosti používat moderní technologie, speci-
alizované softwary a mobilní aplikace, především 
k monitorovací, analytické, diagnostické a pro-
gnostické práci, k vlastní průběžné, flexibilní a mo-
bilní komunikaci uvnitř i vně klubu. A stále více také 
k simulačním modelům a chytrým řešením, které 
jsou součástí tzv. digitálního koučinku, využívání 
dronů a jiných vymožeností, o kterých jsme my starší 
před lety neměly ani tušení.

Jak ukázal i případ Leicesteru a dalších klubů 
v Anglii, znovu se na přední místo zájmu dostává 
problematika sportovní psychologie, mentální 
a sociální síly nejen hráčů, ale i trenérů a celého 
realizačního týmu (!), kde se rovněž uplatňují mo-
derní testovací a snímací postupy a s nimi spojené 
SW a moderní technologie. 

Zkrátka, pro fotbalové trenéry a manažery 
v profesionálním fotbale prostě platí, že k dosažení 
mezinárodnímu úspěchu se musí učit od těch 
nejlepších (!) a také používat těch nejlepších ná-
strojů, pomůcek atd. A to vše tzv. glo-kálně, tedy 
v globálním měřítku myslet a v lokálních pod-
mínkách konat.

Bohužel, české školy v civilním vzdělávání stejně 
tak „fotbalové školy“ v rámci licenčního vzdělávání 
FAČR stále spíše akcentují individuální „biflování“ 
za účelem získání „glejtu“ (vysvědčení, diplomu, 
licence), nikoliv „řešení úkolů, problémů a krizí, 
které v praxi trenér i sportovní ředitel musí řešit 
nejen individuálně, ale také týmově ve spolupráci 
s dalšími členy realizačního týmu a vedení klubu, 
majitelem klubu atd. 

Právě v celém trenérsko-koučovsko-manažer-
ském myšlení a konání se u konkrétních osob pro-
jevuje nejen jejich racionální fotbalové IQ, ale také 
emoční inteligence (EQ) a samozřejmě i mentální, 
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duchovní a sociální inteligence a související větší 
nebo menší pracovní a lidské zkušenosti. 

Výběrová řízení, pokud na funkce sportovních 
ředitelů a trenérů v našich klubech vůbec nějak pro-
bíhají, však většinou všechny tyto parametry neberou 
úplně v potaz. Nebo ne tak komplexně a struktu-
rovaně, jak by si vyžadoval strategický význam 
vytyčení cílů, stanovení kompetencí, platových pod-
mínek a kritérií jejich hodnocení. A přitom majitelé 
a fanoušci většinou od těchto klíčových funkcí někdy 
chtějí, aby tzv. zvládly nemožné a aby udělaly zá-
zraky. 

Subjektivní vidění těchto aspektů (tedy i pod-
ceňování či přehlížení nebo obcházení specifik zmí-
něných aspektů) má samozřejmě svoji „přirozeně 
lidskou návykovou logiku“, a tudíž vždy je, a vždy 

bude, také předmětem různých názorů, pnutí, kon-
fliktů a kolizí, zejména pak také při hodnocení do-
sahovaných výsledků apod. A to vše tím více, čím 
méně se berou v potaz také i další souvislosti včet-
ně těch, které budou krátce zmíněny dále v tomto 
článku.

Každopádně pro získávání a vyhodnocení kva-
lifikačních a dalších předpokladů pro výkon tak 
významné funkce, jako je funkce trenéra a sportov-
ního ředitele klubu, existují v zahraničí opravdu 
propracovanější mechanismy, i když i tam dochází 
k improvizacím metodou „pokus – omyl“… Nebo 
by se proces výběru a uvedení do funkce neměl stát 
jen výrazem „kamarádčovství“ a protekce, jak 
tomu bohužel leckdy také bývá (nebo jak k tako-
vému postupu majitele a vedení klubů tlačí media 
a různé „lobbistické zájmové skupiny“ uvnitř i vně 
fotbalu).

Ad b) 
Ekonomická síla a kultura 
interní a externí komunikace 
v daném klubu 

Otázky a odpovědi spojené s ekonomickou silou 
a se stavem a úrovní kultury interní a externí komu-

nikace v konkrétním fotbalovém klubu, to by bylo 
na vědecký seminář nebo samostatnou publikaci.

Pro účely toho článku lze snad akceptovat základ-
ní výchozí tvrzení, že v každém klubu je situace 
poněkud jiná, vlastně svým způsobem zcela origi-
nální a nepřenositelná, i když často v mnohém nebo 
v něčem podobná situaci v jiných fotbalových klu-
bech. To mohu za sebe podepsat tzv. krví, vždyť jsem 
jako exekutivní ředitel, resp. president či předseda 
představenstva, prošel třemi prvoligovými kluby.

Tyto viditelné i neviditelné nuance však mají 
mimořádný vliv na chod každého fotbalového klubu, 
tedy i na pojetí práce trenérů, sportovních ředitelů 
a dalších specialistů v daném klubu. Ty „detaily“ 
vyjdou logicky na povrch nejvíce v době, kdy jsou 
krize, výsledkově se nedaří a je tzv. blbá nálada (tzv. 

zóna nepohody), nikoliv v dobách, kdy se daří a pa-
nuje tolik chtěná, a v dobré partě opěvovaná, dobrá 
nálada (tzv. zóna pohody). Zvláště markantně se 
tyto faktory projevují při budování (pokud možno co 
nejúspěšnějšího) mužstva a tím také v tzv. transfe-
rové politice, kde se ukazuje nejen chytrost, kvalita 
a rychlost ve skautingu, ale také platební schop-
nost klubu jako takového. 

Když má klub platit nejen více, ale také rychleji 
než konkurence, pak negociační schopnosti spor-
tovního ředitele a vedení velkého klubu jsou v úplné 
jiné pozici, než tomu je u ekonomicky slabších klubů 
či u klubů, které nemají takovou flexibilitu v mo-
bilizaci cash-flow k úhradě svých dříve přijatých 
nebo nově projednávaných závazků při pořizování 
hráčských a trenérských posil do svého klubu. 

Samozřejmě formální organizační struktura 
a procesy ve fotbalovém klubu, jakož i stanovené či 
smluvně vymezené kompetence a zodpovědnos-
ti konkrétních osob jsou jedna věc. Ty neformální 
struktury, procesy a kompetence či neoficiální vlivy, 
to je věc druhá, a často velmi rozdílná. O tom všem 
by mohla být také zajímavá kniha, např. i o velkých 
vlivech, které v některých klubech mají i lidé, kteří 
v klubu přímo nepůsobí, např. agenti hráčů a tre-

nérů, věřitelé a sponzoři, pokud sami nejsou přímo 
majiteli klubů. 

A to nemluvíme o přímém a nepřímém vlivu 
fanoušků, medií a politiků, kteří pro daný klub mají 
někdy daleko větší význam, než si samotný klub 
a jeho majitele s vedením někdy připouštějí. Jistě se 
mnou budete souhlasit, že tyto rozdíly a podobnosti 
se liší klub od klubu. Zcela jiný vliv (a opravdu 
reálný a velký!) mají na klub ti fanoušci, kteří mají 
své přímé zastoupení ve vedení klubu, jako je tomu 
v Bohemians Praha 1905, kde fanoušci mají přes svůj 
subjekt DFB akcionářský podíl a také své před-
stavitele v orgánech klubu (jak představenstvu, tak 
v dozorčí radě). 

Celkově je případ Bohemky jako fanouškov-
ského klubu v českých podmínkách opravdu uni-

kátní a v ledačems inspirativní k poučení. A to tím 
více, že v ČR mají profesionální fotbalové kluby 
povinně (viz také Licenční manuál) formu soukro-
mé obchodní společnosti, a nikoliv třeba spolku či 
jiné neziskové organizace, jak je tomu stále leckde 
ještě v zahraničí, a to i ve vyspělých zemích, nejen 
v postkomunistických/socialistických zemích, kde 
ještě nebyly dokončeny transformační a privatizační 
procesy v konversi na tržní ekonomiku a demokracii 
(viz třeba současný stav v Srbsku apod.).

Z hlediska vlivu politiků na státní, regionální 
či městské úrovni je jistě i pro trenéry a sportovní 
ředitele rozdíl, jestli je dominantním majitelem 
fotbalového klubu jedna tuzemská soukromá osoba, 
nebo je majitelem obchodní společnost se zahranič-
ním kapitálem. A ještě jiná situace je v klubech, kde 
majitelem či spolumajitelem fotbalového klubu je 
přímo město. Každopádně finanční či jiná majetková 
politická podpora města je u některých našich ligo-
vých klubů velmi velká a jinde až neadekvátně malá.

Vliv na práci trenéra a sportovního ředitele má 
otázka kvality a vlastnictví stadionu, na kterém 
se hrají prvoligová utkání, i když se to na první po-
hled může zdát jako hodně nadnesené. Ale trenéři 
a sportovní manažeři by vám mohli vyprávět, jaké 
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výhody či nevýhody pro jejich práci má situace, když 
klub má moderní arénu, a ještě k tomu podporu měs-
ta a kraje, a naopak když ji nemá, respektive když 
stadion vlastní přímo klub nebo naopak město 
(většina našich ligových klubů). A zcela jiná situace 
je, když stadion vlastní jiný soukromý podnikatel-
ský subjekt a fotbalovému klubu stadion (zpravidla 
za velký peníz) „jen“ pronajímá na utkání a jeden 
předzápasový trénink apod. (viz nedávná situace 
ve Slavii a v Bohemce, i když už i v těchto klubech se 
situace má brzy, snad ke všeobecné radosti, konečně 
změnit a dořešit ve prospěch fotbalu).

Ať už je ale ekonomická síla a kultura každého 
klubu jiná, je zřejmé, že v budoucnu poroste tlak 
na  větší  efektivnost  veškeré  práce, protože 
i ty nejslavnější, nejúspěšnější a nejbohatší kluby 
si nemohou dovolit především velké chyby či prů-
měrnou výkonnost právě na úrovni svých trenérů 
a sportovních ředitelů. I oni se budou muset více 
vžívat do role „fotbalového účetního“, který ono 
„má dáti“ a „dal“ musí vnímat také při rozhodování 
ve sportovním úseku a klubu jako celku. 

Největší tradice v tomto smyslu mají samo-
zřejmě v Anglii, kde trenér má nejen v názvu své 
funkce označení „manažer“. On tím manažerem 
opravdu je, či musí být, jinak by vedle svých trenér-
ských a koučovských povinností nezvládl právě i tu 
roli manažera také ve vztahu k tvorbě a využívání 
finančního rozpočtu na fungování sportovního 
úseku, tedy také k personálnímu a výkonnost-
nímu budování úspěšnému hráčského a také 
servisního týmu.

V českých poměrech o složení realizačního týmu 
většinou nerozhoduje jen trenér a sportovní ředitele, 
ale i další lidé ve vedení fotbalových klubů, a tak jde 
často o velký kompromis k namixování skladby 
jak z tzv. místních a dosavadních členů realizačního 
týmu, tak z nově příchozích členů, což ne vždy fun-
guje a pak vznikají většinou i další kolize přenášející 
se do hráčského kádru či vedení klubu atd. Na tom 
se podílí jak ekonomické argumenty (např. snaha 
šetřit či naopak ukázat finanční sílu), tak vlivové 
argumenty (mít tzv. svého člověka na daném místě).

Ad c) 
Dosahované výsledky v dřívější 
pozici a stanovení cílů v nové 
pozici 

Hodnocení minulých výsledků, stanovení a po-
jetí dosahovaných či plánovaných výsledků trenérů 
a sportovních ředitelů (ať už v jejich minulé či sou-
časné práci) se samozřejmě také liší klub od klu-
bu. To nejde zjednodušeně srovnávat. A to nemám 
na mysli přímé souvislosti jen se samotnou velikostí 
a bohatstvím daného klubu, což bývá zcela primární. 
Vždyť nejen ve fotbale platí, že o peníze jde až v prv-
ní řadě. A kdo má peníze, ten poroučí, a tím i hod-
notí minulé výsledky, stanovuje cíle a měří či jinak 
hodnotí dosahované výsledky v současném období.

Proto v minulosti dosahované a pro budoucnost 
očekávané výsledky je třeba pojímat nejen s potřeb-
ným mocenským důrazem a nadhledem, ale také 
s velkým profesionálním vhledem do nitra fotba-
lu, profese a daného člověka a klubu (!). A hlavně, 
čím dál více s kalkulačkou v ruce (!). 

„Řeč čísel“ nabývá ve fotbale stále většího 
významu jak k řešení úkolů, tak k měření a hodno-
cení výsledků. Jsou prostě momenty a fáze v čin-
nosti klubu, kdy čísla nejenže nelžou, ale mohou 
i hodně pomoci. Pomoci právě k tolik potřebným 
uváženým profesionálním rozhodnutím uvnitř i vně 

klubu, a to ve sportovní i v obchodně-finanční ob-
lasti. Samozřejmě v tomto komplexnějším pojetí jde 
nejen výsledky sportovní, které pro tyto důležité tre-
nérsko-manažerské funkce ve fotbalovém klubu jsou 
zcela zásadní a které vyjadřuje souhrnně postavení 
v ligové tabulce a umístění v dalších soutěžích. 

Právě ve sportovních výsledcích a v dlouhodo-
bé tradici fotbalového klubu se však nejvíce odráží 
přízeň a loajalita fanoušků, i když v moderním fot-
balovém průmyslu se problematika fanoušků pojímá 
daleko šířeji a hlouběji, než tomu bylo v minulosti. 
Navíc s moderními technologiemi se fanoušci zapo-
jují i do hodnotících diskuzí na sociálních sítích, kde 
většinou pod rouškou anonymity se jejich hodnoce-
ní práce trenérů, hráčů a dalších lidí v klubu mění 
na velmi vulgární a často i nepodložené, smyšlené 
a zákeřné „výplody“. Tento trend sílí a není samo-
zřejmě výsadou jen fotbalu.

Nicméně fanoušci už nejsou jenom fanoušci 
s tlakem na vítězství svého týmu, ale jsou také 
velmi důležitými zákazníky, a tudíž i význam-
ným zdrojem peněz pro fungování a růst klubu. 
Bohužel v českých podmínkách role fanoušků není 
většinou ani zdaleka pochopena, doceněna a využita. 
Souvisí to jak s kvalitou, dramatičností a férovostí 
utkání a celé ligy, tak i s menší návštěvností přímo 
na stadionech, tak také s neadekvátním servisem či 
nedostatky s nabídkou a cateringovými službami 
na stadionu. V širším smyslu to souvisí se stavem 
v celé společnosti a s celkově slabší nabídkou a ko-
munikací s fanoušky – zákazníky nejen na stadionu, 
ale i ve fan-shopu, na e-shopu a v celém merchan-
disingu, marketingu a PR-komunikaci.

Prostě v Česku sportovní ředitelé a trenéři ani 
zdaleka nejsou (podobně jako naši hráči) zaintere-
sováni na vyprodaném stadionu a na obchodně-
finančních výsledcích fotbalového klubu tak, jako 
je tomu v nejvyspělejších státech v zahraničí. A jestli 
je, nebo není funkce hlavního trenéra a sportovního 
ředitele spojena či nějak kombinována, zpravidla pak 
nehraje v českých podmínkách žádnou roli. Ke škodě 
celého konkrétního klubu a celého českého fotbalu

Opakovaně řečeno, systém hodnocení dosaho-
vaných úspěchů/neúspěchů sportovního ředitele 
a hlavního trenéra má v našich podmínkách velké 
rezervy a nedostatky (!), a to nikoliv jen z hlediska 
práce s rozpočtem, který je sportovnímu úseku vy-
členěn na pořizování a fungování hráčů, trenérských 
a dalších specialistů ve sportovním úseku (včetně 
skautingu nebo zdravotní, lékařské a další péče 
o hráče). Dá se říci, že náročnějšímu a komplex-
nějšímu hodnocením v této oblasti brání odstředivé 
síly, jako je setrvačnost starých návyků, parciální 
zájmy a jiné negativní deformace, a to i v oblasti 
marketingu a televizních práv, které generují peníze 
i pro celý sportovní úsek daného klubu či asociace, 
a na práci s fanoušky se tolik nedbá.

Je tedy zřejmé, že český fotbal pro fanoušky 
stále neudělal maximum (!). A už vůbec se ne-
dělá maximum pro získání nových potenciálních 
fanoušků, kteří na stadiony nechodí, ač dříve třeba 
chodívali… a nyní dávají přednost domácí či jiné 
zábavě. Nebo latentní příznivci a noví fanoušci 
by mohli znovu chodit, kdyby… Kdyby byla větší 
a transparentnější důvěra v celý český fotbal … 
Kdyby kluby, asociace a media uměly zvýšit atrak-
tivnost nejen utkání a soutěží (viz třeba domácí po-
hár), ale i prostředí a služeb na stadionech. Souhrnně 
jde o celkovou „solidaritu, soudržnost a funkci-
onalitu celé fotbalové rodiny“, jak se o to snaží 
ty nejvyspělejší ligy a soutěže v rámci UEFA (a to 

i přestože řada praktik v rámci UEFA a FIFA se také 
nedá dát tzv. za rámeček, takže jsou předmětem velké 
kritiky, či dokonce vyšetřování a sankcionování).

Vždy je to pro fotbal špatně (nejen v dané zemi), 
když některé klíčové osoby v klubech a na asociaci 
povyšují honbu za osobním kariérním úspěchem 
nad posláním svého sportu, své profese. Podobně 
negativně na celý fotbal působí, když se využívá ko-
rupce, neúměrné provize a další odměny pro hráčské 
agenty a zprostředkovatele, nebo když převáží skrý-
vaná nedostatečná faktická loajalita vůči tradicím 
a perspektivám konkrétního fotbalového klubu či 
asociace a principy fair-play se propadnou skoro 
až na samé dno používaných hodnot a priorit. Ně-
kteří trenéři či členové realizačních týmů se nechtějí 
příliš aktivně podílet na reklamních a charitativních 
akcích klubu nebo od toho zrazují hráče apod. Prostě 
nešvarů je více.

Jasně, víme všichni, že fotbal nemůže mít jen 
samé Mirky Dušíny a fotbalové rytíře. Ani ve fotbale 
není ráj na zemi. Etické kodexy se těžko prosazu-
jí ve všech oborech a odvětvích, ve všech zemích 
na světě. Ovšem ve vrcholovém sportu se principy 
fair-play právem přece jen očekávají na co nejvyšší 
úrovni (!). Pokud tomu tak ve fotbale nebude, nebo 
se bude měřit tzv. dvojím metrem, asi už nepůjde 
ani o sport. 

Stručně řečeno, výsledky dosahované ve funk-
ci trenéra a sportovního ředitele samozřejmě jsou 
a musí být měřitelné (!). Jasně, jsou a musí být 
dobře honorované. Ale stejně tak musí být sankci-
onovatelné, pokud smluvně daných či očekávaných 
výsledků nedosahují. Jde o sankce typu ztráty bo-
nusů a prémií…, pokuty či jiné srážky…, ukončení 
smlouvy ať už tzv. po vzájemné dohodě nebo jedno-
strannou výpovědí. 

Bohužel právě tzv. vyhazov trenéra či sportovní-
ho ředitele často bývá spíše zakrytím jiných pro-
blémů v klubu či na fotbalové asociaci, nebo to tyto 
funkce tzv. odskáčou za jiné kolegy v realizačním 
týmu, případně i samotné některé hráče, kteří pak 
i po jejich vyhazovu v klubu nadále působí (někdy se 
dokonce tzv. dále jen tak vezou a chytrou „manévro-
vací taktikou“ s pomocí svých agentů v klubu přežijí 
i několik výměn trenérů či sportovních ředitelů). Bo-
hužel v některých našich klubech je taková „léčba 
trenérem“ (výměnou jednoho za druhé podobného 
trenéra) opravdu až nepřiměřeně častá (a nezřídka 
také všelijak neseriózní, a to nejen z hlediska dů-
stojnosti dotčeného člověka či trenérsko-manažerské 
profese, ale i z hlediska tradice klubu a jeho spole-
čenského postavení v daném městě či regionu, který 
např. takovému klubu či asociaci poskytuje nemalé 
veřejné finanční prostředky).

Ale aby nedošlo k mýlce, i na straně trenérů 
a sportovních ředitelů nejsou v té fotbalové džungli 
jen samí „obětní beránci“. Někteří z nich ve svých 
funkcích občas prostě také neumí, nebo zklamou 
svou vlastní nedostatečnou výkonností, stereotyp-
ním postupem, dogmatickým či arogantním vy-
stupováním (nebo dokonce v některých extrémních 
případech jde i o závažné konflikty zájmů, např. 
propojení s hráčskými agenty, inkasa skrytých pro-
vizí apod.) či dostatečně nechrání důvěrné obchodní 
informace, případně podlehnou gamblingu a jiným 
negativním jevům a neřestem. O této „odvracené 
straně“ fotbalu se však spíše jen s náznaky diskutuje 
za zavřenými dveřmi v zákulisí, protože na některá 
tvrzení nejsou důkazy, nebo jsou velké obavy z vy-
volání řetězových reakcí, pokud by takové skandály 
vyšly tzv. na světlo boží…
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Současně je ale třeba vzít 
v úvahu, že činnosti a výsledky 
trenérů a sportovních ředitelů 
jsou realizovány pod  obrov-
ským  tlakem  uvnitř  i  vně 
klubu. Ten stres je opravdu 
veliký, zvláště pokud se tyto 
osoby dostanou do nemilosti 
fanoušků a medií. Viz některé 
známé „hony na čarodějnice,“ 
které zažili i někteří naší známí 
trenéři. Pak se nelze divit, že to 
má nejen důsledky zdravotní, 
ale i další negativní dopady ne-
jen na osobu samotného trenéra 
či sportovního ředitele, ale také 
na celou jeho rodinu, přátelé 
a kamarády. Opravdu je to vel-
mi náročná a často i nevděčná 
práce, i když je většinou velmi 
dobře honorována (zpravidla 
nejvíce v celém klubu či na fot-
balové asociaci). 

Jasně, platy u těchto funkcí 
v českém fotbale nelze srovná-
vat s výši platů v těch nejvy-
spělejších fotbalových zemích, 
kde platy s různými prémiemi 
a bonusy jsou i mnohonásobně 
vyšší (někdy ovšem až v tak 
„neskutečně astronomické výši,“ 
která je v českých podmínkách 
téměř nepochopitelná a větši-
nou je vnímaná jako zhoubný 
důsledek koncentrace bohat-
ství ničící srdce a duši fotbalové 
sportovní hry).

O to více je třeba brát v potaz, že právě v těch 
největších klubech mají trenéři a sportovní ředitelé 
k dispozice velké a výborně personálně, finančně 
a technicky vybavená speciální pracoviště k ana-
lytické, monitorovací, srovnávací, testovací, di-
agnostické a modelovací činnosti.

O spolupráci se špičkovými lékaři, univer-
zitami a vědeckými či vývojovými institucemi 
a high-tech firmami nemluvě zvláště ve vazbě 
infrastrukturu supermoderních tréninkových 
center, jejichž součástí jsou právě ta analytická, 
laboratorní, diagnostická a technologická oddělení 
jako neoddělitelná součást klubové strategie. A tím 
klubového „knowledge managementu“ (tvorba, 
řízení a sdílení interních a externích znalostí) 
s on-line mobilním přístupem k mega-databázím pro 
všechny oprávněné osoby v klubu, a to s využitelnos-
tí tzv. non-stop… Prostě práce sportovního úseku 
je totiž ve vyspělých profesionálních fotbalových 
klubech tradičně nejen vnitřně strukturálně-funkč-
ně propracovaná a měřena, ale také intenzivně 
interně propojena s kvalitou fungování a výsledky 
ostatních součástí klubu, tak také externě rozvinuta 
vůči mediím a regulačním úřadům, jak o tom bude 
ještě zmínka níže. 

Ad d) 
Vliv médií a regulačního orgánu 
(FAČR, LFA)

Na skutečném stavu, který panuje v ve fotbale, 
a také v jednotlivých profesionálních klubech, a tím 
i v trenérsko-manažerské profesi, mají samozřej-
mě velký vliv také media a regulační orgány, které 
fungování a i úspěšnost a neúspěšnost jednotlivých 

klubů, tedy i trenérů a sportovních ředitelů, ovlivňují 
více, než je tomu v jiných – méně či jinak neregulo-
vaných – oborů a tržních soutěží.

O vlivu medií v moderní společnosti, tedy 
i v rámci fotbalu, toho bylo napsáno hodně. Novi-
náři a media vůbec, zvláště stále více i ta interneto-
vá a digitální, jsou „sedmá velmoc“. A jako proti 
každé velmoci, tak ani proti mediím ve fotbale není 
tak snadné či bezproblémové vymezování. Ale to se 
netýká jen fotbalu jako nejpopulárnějšího sportu, ale 
i dalších sportů. Ovšem i v našem českém fotbale 
jsou subjekty, které současně vlastní nejen fotbalový 
klub, ale také noviny a další media. Takové různé 
konflikty zájmů vyžadují nové a náročnější postupy 
nejen od veřejnosti, ale i od regulačních orgánů. Nic 
na tom ani nemění skutečnost, že také rostoucí bul-
varizace fotbalu a sportu vůbec v mediích bývá 
někdy jen poněkud „slabším odvarem“ proti tomu, 
co se v bulvárních mediích propírá o politice nebo 
o šoubyznysu. 

No, jak kdy, protože někdy naopak fotbalové pro-
blémy a skandály se poněkud zveličují, aby se tím 
zakryly ty jiné větší problémy a skandály, které mají 
být ve společnosti – třeba jen dočasně – skryty či od-
dáleny. Nejsem ale expert na mediální oblast, takže 
to byla jen poznámka pro zdůraznění souvislostí, 
zvláště pokud media a regulační orgány nebudou 
ve fotbale měřit všem stejně.

Je specifikem především evropského, a vlastně 
i světového fotbalu, že se historicky vyvinula py-
ramidová hierarchie, kde pohyby směrem nahoru 
i dolů ovlivňují nejen samotná soutěžní hra týmů 
na hřišti (čili výkonnost sportovců se souvisejícím 
způsobem výběru, kvality tréninku atd.), a v širším 

smyslu fungování klubu jako 
celku, ale také (a někdy i dokon-
ce zcela zásadně) dobré či horší 
výkony rozhodčích. O tom jsou 
či mohou být také celé knihy, 
filmy či jiné výtvory.

A nejen to, rovněž další 
rozhodnutí a předpisy regu-
lačních orgánů, kterými v čes-
kém profesionálním fotbale 
jsou FAČR, a nově také Ligová 
fotbalová asociace (LFA), a to 
v rámci předpisů UEFA a FIFA. 
Všichni víme, jak např. někte-
rá „subjektivně-objektivní“ 
rozhodnutí nejen rozhodčích, 
ale i třeba disciplinární komise 
mohou ovlivnit nejen další utká-
ní, ale i celou soutěž. Nebo do-
konce i existenci celého klubu, 
a to i s ohledem na to, že spe-
cifika fotbalu samotného (vý-
hra – prohra – remíza…, nebo 
sestup a postup…) mají další 
specifika v předpisech, které 
jsou v jiných oborech neobvyk-
lé, či dokonce nemožné. Např. 
odpovědnost fotbalového klubu 
za chování fanoušků na stadio-
nu, některé aspekty či podmínky 
smluv s hráči a trenéry, transfe-
ry hráčů a trenérů mezi kluby... 
Nebo vezměte si třeba pravomoc 
rozhodčího uznat, či neuznat 
způsobilost terénu k utkání apod.

To vše vytváří velmi složité, 
napjaté a výbušné emociální 

prostředí, které se někdy blíží až „válečnému stavu“ 
(v okolních relativně mírových podmínkách). Stra-
chy, obavy a stresy z proher, sestupů a finančních 
ztrát (i krachů a bankrotů) na jedné straně, a nao-
pak ambice a erupce masové radosti z výher, trofejí 
a peněžních zisků na druhé straně. To jsou obrazně 
řečeno dvě strany jedné fotbalové mince, která už 
dávno není jen sportem, ale i velkým byznysem 
a společenským fenoménem, kde velké peníze, 
reklama, spekulace, manipulace a další negativní 
jevy získaly (i díky moderním technologiím a virtu-
álním sociálním sítím) postavení atributů, bez kte-
rých moderní fotbal už ani nemůže skoro existovat 
nejen ve své virtuální a digitální podobě, ale ani 
v reálné každodennosti uvnitř i vně fotbalových 
klubů. Tedy také i uvnitř a vně fotbalových trenérů, 
sportovních a jiných ředitelů…

Věřím, že alespoň k dílčí profesní a profesionál-
ní kultivaci trenérské a manažerské profese v našem 
českém fotbale napomáhá také naše Unie českých 
fotbalových trenérů, která je členem evropské or-
ganizace trenérů AEFCA. Ovšem i naše trenérská 
Unie čelí novým výzvám, novým příležitostem 
i hrozbám. I naše trenérská Unie má ve své činnosti 
své silné a slabé stránky, takže i trenérská Unie 
musí uplatnit inovace a ještě více zefektivnit svoji 
veškerou činnost. Jen tak může právě svým členům, 
fotbalovým trenérům a manažerům nabídnout servis, 
který se v profesních zájmových organizacích běžně 
poskytuje ve světě. Proto také takové dobře fungu-
jící profesně prospěšné organizace mají ve fot-
balovém světě finanční a další podporu od svých 
fotbalových asociací a dalších institucí a také i od ko-
merčních partnerů.
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Při zmínce o vlivu medií a regulačních orgá-
nů na výkon funkce trenéra a sportovního ředitele 
v ligovém klubu bych chtěl ještě připomenout, že 
jak ve fotbalovém klubu, tak na fotbalové asociaci 
působí nejen vysocí funkcionáři s velkými pravo-
mocemi, ale také mnoho dalších veřejnosti spíše ne-
známých specialistů a pracovníků, kterým je třeba 
poděkovat bez ohledu na to, jak dobře či špatně pů-
sobí ve fotbale oni vysocí funkcionáři. Podobné díky 
a velký respekt patří také na klubové úrovni všem 
těm kustodům, trávníkářům, údržbářům, hlasa-
telům, pořadatelům, prodavačům na stadionech 
a dalším servisním profesím a povoláním, které 
využívají fotbalové kluby a fotbalové asociace k ra-
dosti a užitku všech příznivců a milovníků fotbalu.

II. 
Některé poznatky, postřehy 
a poučení pro výkon funkce 
trenéra a sportovního ředitele 
(bez ohledu na to, jde-li o oddělené, či 
spojené, nebo jinak kombinované funkce)

Níže uvedené shrnutí s dovolením nesměřuji jen 
k samotným trenérům či sportovním ředitelům. Snad 
by tyto řádky mohly být zajímavé také (přímo i ne-
přímo) pro lidi, se kterými trenéři a sportovní ředitelé 
bezprostředně spolupracují nebo kteří je do těchto 
funkcí instalují či pak hodnotí jejich práci a dosaže-
né/nedosažené výsledky (tzn. například představen-
stva a majitelé klubů). 

Poněkud neskromně si také přeji, aby některé tyto 
informace mohly být inspirativní i pro nové adepty 
na trenérsko-manažerské funkce v profesionálním 
fotbale či pro novináře a další mediální experty, kteří 
se věnují českému vrcholovému fotbalu. Tak nějak 
podobně jsem také já učil z poznatků a zkušeností 
předchozích generací (a dalších uznávaných lidí 
v tuzemsku i v zahraničí). Nikdo učený z nebe ne-
spadl, ale všichni shodně tvrdili, že mužstvu a reali-
začnímu týmu může velet jenom jeden šéf. 

Inu, všichni se musíme celý život učit. Samo-
zřejmě i já si mnohokrát tzv. spálil, pochybil či se 
jinak mýlil. A vždy jsem se pak usilovně a trpělivě 
povzbuzoval známou pravdou, že co tě nezabije, 
to tě posílí, aneb chybami se člověk učí. Dokonce 
chybami více než úspěchy, tedy pokud se člověk 
snaží z chyb poučit. Jde hlavně o to, aby se člověk 
po pádu chtěl znovu postavit na vlastní nohy, znovu 
a znovu chtít zkoušet další kroky na cestě za svou 
vizí, opětovně a tvrdě trénovat, soustředěně praco-
vat na klíčových úkolech, a to nejen pro peníze, ale 
i pro vášeň k fotbalu a pro hrdost na svou profesi, 
obor a klub či zemi, ve které pracuji.

Všichni trenéři a sportovní ředitelé zpravidla mají 
svoji ucelenou představu o parametrech připrave-
nosti a výkonnosti hráčů, jejich roli ve hře a v týmu, 
způsobu a stylu hry, o budování týmové síly, jednoty 
a soudržnosti stejně tak o dělbě práce v realizačním 
týmu. Pod tíhou ega, rutiny a jiných vlivů však 
bohužel velmi často dohází k podcenění/přecenění 
mnohých vazeb a souvislostí, a to i u samotných 
trenérů a sportovních ředitelů (zvláště při aplikaci 
do nových podmínek v jiném klubu). Někdy jako by 
se ty jejich postupy opakovaly „jako přes kopírák.“ 

Kdo chce zlepšovat vedený tým, 
musí zlepšovat i sám sebe

Jak známo, kladení otázek patří k profilaci 
vůdců, a vůbec lidí úspěšných ve svých povoláních 
a profesích. Ptaním a nasloucháním se člověk více 
naučí než mluvením a řečněním. A ještě více pozoro-

váním, napodobováním, zkoušením, opakováním 
atd., tedy systematickým, pravidelným a dlouhodo-
bým drilem, který vyžaduje nejen talent a um, ale 
také velkou disciplínu a trpělivost. 

Nyní tedy několik vybraných důležitých otá-
zek, které jsem slyšel od svých některých předchůd-
ců (či od jiných učitelů v mém životě) a které se dají 
využít i pře debatě o funkcích trenéra a sportovního 
ředitele v českém vrcholovém fotbale:
1. Jak rychle se umíte učit a efektivně adaptovat 
na místní podmínky a specifika?

2. Jak umíte a chcete vybudovat a vést úspěšný, 
silný, jednotný a pružný tým v našich kon-
krétních podmínkách?

3. Jaké byly vaše dřívější výsledky a jaké chce 
nyní produkovat výsledky v nových/jiných 
podmínkách a také s kým a za jakých dalších 
vlivů a podmínek? 

4. Čím vším jste prošel? Co neumíte perfektně, 
co vám chybí nebo co a jak neplníte tak dob-
ře, jak byste chtěl? Co vám v tom brání uvnitř 
vás a co ve vašem okolí? Jakými vizemi, kon-
cepcemi, ukazateli a cíli se chcete nechat vést? 
Nemáte sklon odkládat nepopulární a důležitá 
rozhodnutí a postupy (tzv. prokrastinace)? 

5. Máte dostatek síly, trpělivosti a chuti/motivace 
se zlepšovat, učit se a sebevzdělávat? Jak 
umíte a chcete odpočívat a relaxovat po vy-
hraném a prohraném utkání? Máte potřebnou 
koncentraci k práci na podstatných a důle-
žitých věcech, nebo se necháváte rozptylovat 
nedůležitými, banálními, či dokonce škodlivými 
vlivy a okolnostmi? 

6. Nehrozí  vám  alkoholismus,  gamblerství, 
internetová narkomanie či  jiná negativní 
závislost? Nevyžvaníte na sociálních sítích to, 
co je důvěrné sportovní a obchodní tajemství 
daného týmu a klubu? 

7. Budete dál pěstovat vášeň k fotbalu, respekt 
k fair-play a své vlastní profesi? Nebo už je 
pro vás fotbal jenom zaměstnání a obyčejná 
mašina na peníze? Chcete vychovat své ná-
sledovníky v trenérsko-manažerské práci? Nebo 
půjdete stylem „po mně potopa“?

Ne, ne, nebylo by dobré odpovídat za vás. Tak-
že ty opravdu tzv. správné a účinné odpovědi si 
musíme opravdu sami promyslet a utřídit každý 
sám ve své hlavě, podle sebe a s ohledem na lidi, 
se kterými spolupracujete nebo chcete či budete 
spolupracovat. A hlavně je budete muset prosadit 
a aplikovat v praxi (!), a to pak už je zase „úplně 
jiná liga“ znalostí, dovedností a schopností, které 
potřebují všichni vojevůdci a bossové. Každopádně 
je to však věc principiální odpovědnosti, vnitřní 
a vnější disciplíny a samozřejmě i velké trpělivos-
ti, obrovského nadšení a odhodlání. Jak se říkalo, 
kdo sám nehoří, nezapálí jiné!

Já sám jsem v žádném fotbalovém prvoligovém 
klubu, kde jsem působil (jako prezident, předseda 
představenstva nebo exekutivní ředitel), nikdy nebyl 
tzv. boss bossů, tedy nejvyšší autoritativní vůdce. 
Naopak, já byl spíše tzv. klasický vedoucí koordi-
nační manažer, který chce ve spolupráci s ostatními 
spoluvytvářet společný tým k dosažení společ-
ného úspěchu. Jinak řečeno, snažil jsem se potlačit 
své vlastní ego a spíše poskytovat potřebný mana-
žerský servis jak majitelům klubu, tak trenérům, 
hráčům a dalším lidem uvnitř klubu. Samozřejmě 
také vůči regulačním orgánům, mediím, sponzorům 
a samozřejmě také vůči fanouškům. 

Aby tomu tak bylo také vůči trenérovi/spor-
tovnímu řediteli (a současně nebylo vůči jiným 
skupinám uvnitř klubu a jejich spojencům i vně 
klubu), musel jsem často a opakovaně, vlastně skoro 
dnes a denně, působit spíše jako „brusič hran, lé-
kař duší a spojovatel“. V interakci ambiciózních 
a egoistických lidí uvnitř a vně fotbalu to nebyla, 
a nikdy a nikde nebude snadná a nárazová práce. 
Zvláště, když se někteří lidé ve fotbale podřídí pouze 
a jenom tzv. tvrdé ruce diktátora…, nebo když pro 
některé povahy ve fotbale jsou lidé s úsměvem a dob-
rou náladou prý spíše na škodu, protože z nich nesrší 
strach, kterým chtějí zastrašit (nebo aspoň vystrašit) 
své soupeře a konkurenty. 

Nezapomínejte na rčení: 
jaký pán – taký krám! 

Dovolte proto ještě jeden „blok“ otázek, které 
souvisejí s hledáním cest k vlastnímu růstu a roz-
voji nejen samotných trenérů a sportovních ředite-
lů, ale také k růstu a rozvoji jimi vedených týmů 
a klubů: 
ü Hledáte ve své práci a svém time-managemen-
tu rezervy a nedostatky? Nebo jen u druhých? 
Vyčleníte si čas a prostředky na inovace a změny 
také ve svém způsobu práce a v organizaci den-
ního a týdenního rozvrhu? Zabýváte se pro-
duktivitou vlastní práce a přidanou hodnotou 
pro vedený tým a jím dosahované „hmatatelné“ 
výsledky? Nepodléháte závislosti na mobilním 
telefonu s nekonečným brouzdáním na inter-
netu, na sociálních sítích a diskuzních fórech? 

ü Jste odhodlaný jít „na hranici svých možností“, 
aby se s vedeným týmem podařilo dosáhnout 
maxima možného ve stávajících podmínkách? 
Co jak chcete udělat, aby se vaše těžce nabyté 
znalosti a zkušenosti ještě zlepšily a ještě více 
sportovně a obchodně zúročily? Co vše je třeba 
ještě zvážit a využít, aby se váš osobní i týmový 
potenciál skutečně efektivně využíval na maxi-
mum? 

ü Jak ještě více a lépe chcete znát rizika a hrozby 
nepředvídaných či nahodilých faktorů uvnitř 
a vně týmu? Hledáte a kreativně využíváte příle-
žitosti pro tzv. moment překvapení, pro impro-
vizaci, pro uplatnění instinktivních a intuitiv-
ních rozhodnutí? Nebo striktně dáváte přednost 
své koncepci, plánu, schématu a postupu, který 
se dříve osvědčil a který jste si připravil? Pracujete 
dlouhodobě s moderní trendy ze zahraničí,nebo 
spíše podléháte aktuálním módním novinkám? 

ü Mohou vás kolegové a hráči považovat za vzor 
hodný následování? A v čem ano, a v čem asi 
ne? Chtěl byste jako hráč hrát a trénovat (či jako 
specialista být členem realizačního týmu) pod 
vašim vedením?

ü Nezapomněl jste v tom pracovním kolotoči podě-
kovat někomu, kdo si to ve vašem okolí zaslouží? 
Jakou odměnu byste si přál pro sebe, pro své 
kolegy a vedený tým, jakož i pro svou rodinu, 
pokud dosáhnete na vyšší mety, než jste původně 
očekával? Jak chcete zabránit propadu do skepse 
a deprese v případě neúspěchu? 

Dá se říci, že tyto otázky a odpovědi mohou po-
moci k boji s některými deformacemi ve snímku 
pracovního dne i ve volném čase. Práce ve vrcho-
lovém profesionálním fotbale je totiž běžně a dlou-
hodobě práce tzv. od nevidím do nevidím. Vlastně 
i dlouho do noci, a to nejen v pracovní dny, ale také 
i o víkendech a svátcích. Proto kladení správných 
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otázek a hledání správných odpovědí pomáhá 
nejen k odbornému růstu, ale také k pěstování 
radosti a smysluplnosti trenérsko-manažerské 
práce/profese i navzdory tomu zabijáckému stre-
su a náročnému nabitému dennímu režimu (často 
i s bezesnými nocemi). 

Co dodat závěrem? 

A.
Pro shrnutí bych chtěl snad ještě 
zdůraznění, že:
1. Problematika pojetí funkce trenéra sportovního 

ředitele v českém ligovém klubu patří ke stěžej-
ním tématům v oblasti sportovní teorie a ke klí-
čovým pilířům sportovní praxe. 

Její zkoumání je však trvalý a neukončený pro-
ces. V rámci jednoho článku lze připomenout jen 
některé aspekty, a to bez nároku na úplnost a bez 
patentu na rozum. A to vždy s osobním zaujetím, 
nikoliv v oparu jakési univerzální nezaujatosti. 
2. Základem je velký respekt jak ke specifickým 

podmínkám daného klubu, tak ke každé oso-
bě, která v klubu pracuje, zvláště jde-li o tak ná-
ročné funkce jako je funkce trenéra, sportovního 
ředitele. 

3. Potřebnost odborné kvalifikace (včetně pří-
slušné licence) a praxe je nezpochybnitelná. Její 
pojetí, kvalita a úroveň je předmětem diskuze 
tzv. případ od případu s úsilím o další zdoko-
nalování, což vyžaduje úctu k trenérsko-ma-
nažerské profesi a také hrdost z příslušnosti 
k fotbalovém řemeslu.

4. Užitečnost sebevzdělávání a zlepšování je zřej-
má v celé lidské civilizaci, nejen ve špičkovém 
fotbale. Využívání různých pramenů poznání 
a získávání zkušeností je nejen osobní záleži-
tostí, ale také součástí boje o úspěšné prosazení 
přijaté koncepce uvnitř klubu a také vůči sou-
peřům, především vůči největším rivalům (a to 
je pragmatický a vyostřený sportovní souboj 
tzv. kdo s koho, nikoliv jen série bonmotů pro 
media a fanoušky). 

5. Dávejme šanci mladším vzdělaným, ambici-
ózním a pracovitým trenérům a manažerům, 
ale současně využijme kooperace se staršími 
a zkušenějšími matadory k tzv. více gene-
račnímu mixu, který se osvědčuje i při složení 
hráčského kádru. 

S velkou pokorou musí i ti opravdu špičkoví 
trenéři a sportovní ředitelé v prvoligových fotbalo-
vých klubech brát v potaz, že ani oni o fotbale ne-
vědí všechno. Úplně všechno o fotbale totiž neví 
nikdo. My lidé jednak nejsme dokonalí, jednak 
nejsme tak chytří, jak si myslíme nebo si přejeme. 

Nelze ani zapomínat, že i ve fotbale schopnost 
kritické myšlení včetně smyslu pro přiměřenou 
sebekritiku. Odpovědi na otázky typu „Co umí-
me lépe, než soupeř a konkurence?“ a „Co soupeř 
a konkurence umí lépe, než umíme my?“ mají více 
než strategický význam. A to vše vyžaduje velké 
zkušenosti a vysoký stupeň lidské a profesionál-
ní integrity, stejně jako potřebnou základní právní, 
finanční, marketingovou, mediální a sociální gra-
motnost, zvláště když ve vrcholovém fotbale ma-
sově kolují „uměle vyráběné alternativní pravdy“. 

Držte se proto co nejvíce tvrdých i měkkých 
dat a faktů, a i navzdory svým předsudkům a ná-
vykům neopomínejte, že k úspěchům potřebujete 
nejen sílu a výdrž, ale také chytrost, rychlost, 

pružnost a mobilitu. To vše patří mezi nástro-
je a postupy, které patří do našeho „fotbalového 
manažerského řemesla“, a tedy i do „umění“ 
přijímat  i  nepopulární  opatření, které někdy 
představují tzv. léčbu šokem či až skoro jakousi 
revoluční reformu, která pak vždy vyvolá vášnivé 
diskuze přívrženců a odpůrců. To chce někdy nejen 
odvahu, ale i tzv. silný žaludek. 

Jasně, fotbal je o talentu, odvaze, velké dřině 
a disciplíně. U trenérů a sportovních ředitelů také. 
Ale samozřejmě fotbal je také o štěstí. Co je štěstí? 
Jenom muška zlatá…, jak praví klasik. K fotbalu 
patří samozřejmě také víra. Hluboká, pevná a tr-
valá víra nejen v krásu a efektivnost fotbalové hry, 
ale také v sebe samého, v tým a celý klub. Otázka 
silné víry a sebedůvěry má ve fotbalových bojích 
mimořádně velký význam. Ale pozor, jenom víra 
nestačí, i když často – stejně jako láska – tzv. hory 
přenáší. Věřit není totéž co vědět. Důležitá je po-
kora a pravda, a ta fotbalová pravda se ukazuje 
a dokazuje na hřišti. 

Čím více objektivní pravdy trenéři a sportovní 
ředitelé na hřišti vidí a reálně v praxi respektují 
(u svého týmu i u mužstva soupeře), tím větší výhodu 
mají. Získají výhodu pro co nejobjektivnější analýzu 
a diagnózu. Získají tedy výhodu především pro při-
jetí správných, rychlých a efektivních rozhodnutí, 
ať pro-aktivních nebo korekčních rozhodnutí. 

Čím méně fotbalové pravdy vidí a uznávají 
(v utkáních i při tréninku), tím více bude neúspěchů. 
Nepravdy, výmluvy, lži, iluze či jiné manipulace 
a deformace zpravidla vedou rychle na scestí, k pro-
hrám a někdy i ke zkáze. Zkrátka, trenéři a sportovní 
ředitelé, jako my všichni profesionálové ve fotbale, 
musí nejen fotbal milovat a věřit fotbalové pravdě, 
ale také se chtít učit a pořád zlepšovat, a to pře-
devším jak v měkkých, tak ve tvrdých praktických 
dovednostech. 

V tomto procesu vědomého zlepšování a ví-
cegenerační symbiózy (!) se rodí také tolik po-
třebné výkony, štěstí, láska k fotbalu a dlouhodobě 
úspěšné výsledky. Nezapomínejte proto na „selský 
rozum“ a význam čísel ve fotbale, úspěch i neú-
spěch ve fotbale v sobě zahrnuje také čísla. Jen se 
v tom moři čísel a mega-datových či vizualizovaných 
souborů, které jsou k dispozici ve sportovním úseku, 
neutopte. Nebo se z těch čísel a grafů nezblázněte. 
Čísla ve fotbale mají velkou moc jen pro ty, kdo 
s nimi umějí pracovat, tedy kdo umí nejen počítat, ale 
také s nimi prakticky tzv. čarovat. Moderní fotbal 
bez čísel, a jejich vizuálních zobrazení a analyzo-
vání, nemůže existovat.

Učte se řeči fotbalových čísel, bude vám to 
dobré nejen ke kontrole výplatní pásky, ale hlavně 
k odlišení celku a části, podstatného a nepodstatné-
ho, rychlého a pomalého, krátkodobého i dlouho-
dobého. Pozor ale na tzv. datovou narkomanii. Ta 
podobně jako každá jiná narkomanie může člověka 
znemožnit v každé funkci a profesi. Prostě všeho 
moc škodí. Jako v každé funkci a v každém povo-
lání, je třeba také v trenérsko-fotbalové praxi najít/
namixovat tu správnou míru a proporci. Pokud 
se to podaří, budete mít při ruce účinný nástroj k:
ü měření, analyzování, vyhodnocování a využívá-

ní rizik a dalších proměnných faktorů (ovšem 
pozor, kdo neriskuje, nevyhraje!),

ü zvažování předpovědí a srovnávání možných 
modelů vývoje nejen ve vlastním týmu klubu, ale 
také u konkurence, a to také na domácím i na sou-
peřově hřišti,

ü vlastnímu i týmovému zlepšování, dosahování 

úspěchu a trofejí, a samozřejmě i k vydělávání 
peněz. 

Proto přeji všem trenérům, sportovním ředitelům, 
ostatním funkcionářům a jiným profesím ve fotbale, 
aby ke svému talentu přidávali každodenní velkou 
dřinu, disciplínu a koncentraci. A aby třeba také 
měli blízké spojence s podobnou krevní skupinou. 
Tudíž aby měli také štěstí na kolegu či šéfa, který by 
náročně, ale s úsměvem v klubu, či na asociaci, plnil 
roli zkušeného manažera a člověka v pozici aktivní-
ho koordinačního harmonizátora a integrátora, 
a to v dobrých i zlých časech. To vše jsem zažil. 
Někdy i s menší nadsázkou jsem říkal, že kdo tako-
vé neúspěchy, krize a sestupy ve fotbale nezažil 
(podobně kdo nezažil euforii z postupu do první 
ligy, z mistrovské titulu, z pohárových trofejí 
apod.), ten jen těžko může mluvit o celkovém pro-
fesionálního fotbalu, který v takových situacích či 
periodách není jenom tou krásnou fotbalovou hrou, 
která za hříchy lidí ve fotbale nemůže. Právě v ta-
kových vyhrocených situacích člověk pozná, jak 
skvěle chutná jako božský nektar, když se vyhrá-
vá. Ale také velký pozor na ty pilulky jedu, které 
obsahuje, když se prohrává, nebo dokonce když se 
sestoupí do nižší soutěže.

B.
Pokud se některým čtenářům bude tento článek 

zdát až příliš akademický a abstraktní, omlouvám 
se. Ale pro ty, které článek přece jen zaujal a kteří 
se chtějí touto a související problematikou v praxi 
ještě více zabývat, mohu odkázat na celou plejádu 
tištěných a internetových odborných pramenů 
v tuzemsku i v zahraničí. Z těch novějších publikací 
v českém jazyce lze např. připomenout alespoň dvě 
knihy, které vyšly v edici ČOV, a to konkrétně M. 
Jelínek – K. Jetmarová: „Sport, výkon a metafyzi-
ka“ a B. Bieswick: „Zaostřeno na fotbal“. V oblas-
ti sportovní psychologie je nyní, zvláště po úspěchu 
Leicesteru, např. v kurzu kniha „Mental Mastery“, 
kterou napsal Ken May (se kterým v Southamptnu 
například spolupracoval také hráč Mario Lička). 

C.
Protože všichni tzv. čerpáme od svých před-

chůdců, a tak všichni stojíme na ramenou našich 
předchozích velikánů a učitelů, navrhuji, aby vznikl 
jakýsi „fotbalový institut“, který by se (jako jakási 
„rada moudrých a zkušených expertů“) odborně 
a průřezově věnoval nejen odkazu minulosti, ale 
také inovacím a moderním trendům, které jsou z tu-
zemska i ze zahraničí podnětné a přínosné i pro 
celý český fotbal. 

No, a pro ocenění celoživotní práce v trenér-
sko-manažerské oblasti by tento fotbalový institut 
ve spolupráci s FAČR, LFA a UČFT navrhoval udě-
lení zvláštní „ceny Johna Madena“. Proč zrovna 
Johna Madena? Protože to byl opravdu významný 
„renesanční“ průkopník moderních trenérských 
a léčitelských metod v českém fotbale. V roce 1905 
přišel do pražské Slavie z Celtiku Glasgow, ve Sla-
vii pak byl trenérem rekordně přes dvacet let a měl 
i českou manželku, takže mu ve své době říkali 
„otec českého fotbalu“. Myslím, že pro oceněné 
trenérsko-manažerské osobnosti by to bylo prestižní 
ocenění a pro všechny příznivce fotbalu by to bylo 
decentní připomenutí velkých zásluh Johna Madena 
o tehdejší modernizaci českého fotbalu.
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Lukáš Staroba, Tomáš Janotka
Milan Chalupa, Tomáš Hejdůšek, Tomáš Bernady, 
Pavel Šulák a Pavel Malura

Úvodní zkušenosti ze sportovní 
přípravy ve fotbalové akademii 
v Karviné a FC Baník Ostrava, a.s.

Od  začátku  školního  roku 
2016/2017Karviná získala 
statut krajského centra mlá-

deže na základě  rozhodnutí FAČR 
a  dostala  přednost  před  krajským 
městem Ostravou, protože po před-
ložení veškerých podmínek sportov-
ně-vzdělávací  infrastruktury,  které 
jsou pro fungování těchto akademií 
nezbytné,  nemohlo  krajské  město 
Karviné v současné době konkurovat. 
Propojení školy, ubytovacích prostor, 
samotných  sportovišť  a  vybavení 
jsou v Karviné na špičkové úrovni. 
Karvinská akademie má oproti aka-

demiím v několika dalších krajích 
své specifikum v tom, že v Morav-
skoslezském kraji se pracuje výborně 
s mládeží ve více klubech. Není tady 
jen Baník Ostrava, ale  také Karvi-
ná,  Frýdek-Místek,  Třinec,  Opava 
a  i v  jiných klubech můžeme najít 
zajímavé hráče. Tím se  situací  liší 
v porovnání s Plzní nebo Jihlavou, 
které jsou krajskými centry obecně, 
ale prakticky žádná další větší města 
s propracovanou výchovou mládeže 
okolo nejsou, a  tak jejich akademi-
ci  jsou tvořeni z devadesáti procent 
výhradně hráči Plzně nebo Jihlavy. 

V Karviné  je  tedy spektrum hráčů 
z hlediska klubové příslušnosti da-
leko širší. Rodiče při svém rozhodo-
vání, zda své ratolesti do akademie 
pustí, musejí zvažovat nejen fotbalo-
vé podmínky, ale především to, zda je 
jejich dítě dostatečně zralé na takový 
přechod a život mimo domov a zda 
se  tato  změna  nepříznivě  neproje-
ví na školních výsledcích, chování 
a psychice dětí. Rovněž trenéři dotče-
ných klubů výše zmíněných kategorií 
mají před sebou nový úkol: skloubit 
dvě skupiny hráčů – hráče v akademii 
a hráče trénující v klubu – v rámci 

předzápasového tréninku, na kterém 
budou mít jako na jediném tréninku 
v týdenním mikrocyklu k dispozici 
všechny  hráče.  Protože  karvinská 
akademie se v plánovaném termínu 
naplno rozjela, bude zajímavé sledo-
vat její vývoj a symbiózu s klubovým 
fotbalem, především s týmy FC Ba-
ník  Ostrava,  který  má  v  akademii 
nejpočetnější zastoupení.

Zkusme si tedy porovnat základ-
ní rozdíly i společné body v přípra-
vě hráčů v klubu FC Baník Ostrava 
a v krajské akademii v Karviné.

Od začátku školního roku 2016/2017 se v Karviné v rámci projektu 
Fotbalové asociace naplno rozjela další z krajských fotbalových akademií 
– Fotbalová akademie Moravskoslezského kraje.

Denní  režim  akademie  začíná 
zpravidla v 6:30 hodin  společnou 
snídaní, na které  jsou  již přítomní 
trenéři,  kteří  hráče  poté  převádí 

do školy. V 7:10 začíná nultá hodina 
dle programu a jednotlivého dne. Vše 
na sebe navazuje. Hráči absolvují 
od pondělí do čtvrtku dvě dopolední 

hodiny  tělesné  výchovy.  Úterý, 
středa a čtvrtek jsou vyhrazeny pro 
odpolední tréninkové jednotky, které 
začínají ihned po výuce. Studijní den 

akademika končí většinou v 16:00 
hodin,  navazuje  osobní  volno 
a příprava do školy na následující 
den.

Krajská akademie v Karviné
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Pondělí
06:30 budíček 
07:00 odchod z internátu 
07:30 snídaně ZŠ Dělnická 
09:40 svačina ZŠ Dělnická 
12:20 oběd ZŠ Dělnická + svačina s sebou 
14:30 odchod škola – bazén
15:00-16:00 trénink bazén Stars
16:30 odchod na večeři
17:00 večeře SŠTS
19:30 druhá večeře internát

Úterý
06:00 budíček 
06:15 předsnídaně internát 
06:35 odjezd ZŠ Dělnická U15 + 7. třída
06:45 trénink hala internát U14
07:15 trénink ZŠ Dělnická U15 + 7. třída
08:31 odjezd bus do školy U14
09:40 svačina ZŠ Dělnická
12:20 oběd ZŠ Dělnická + svačina s sebou

13:30 přesun ze školy-Kovona
14:30-16:00 trénink hřiště Kovona
16:30 odchod na večeři 
17:00 večeře SŠTS 
19:30 druhá večeře internát

Středa
06:00 budíček 
06:15 předsnídaně internát 
06:35 odjezd ZŠ Dělnická U14 + 7. třída
06:45 trénink hala internát U15
07:15 trénink ZŠ Dělnická U14 + 7. třída
08:31 odjezd autobusem do školy U15 
09:40 svačina ZŠ Dělnická 
12:20 oběd ZŠ Dělnická + svačina s sebou
14:30 přesun Dělnická–Kovona
13:30 přesun ze školy–Kovona
15:00–16:30 trénink hřiště Kovona
17:15 večeře SŠTS
19:30 druhá večeře internát

Čtvrtek
06:45 budíček
07:00 snídaně internát 
07:20 odchod na Kovonu
8:00–9:30 trénink Kovona

(hřiště, hala, posilovna) 
09:40 svačina ZŠ Dělnická
12:20 oběd ZŠ Dělnická + svačina s sebou 
14:30–16:00 trénink hřiště Kovona
17:15 večeře SŠTS
19:30 druhá večeře internát

Pátek
06:00 budíček
06:30 odchod z internátu

9. třída a 7. třída
07:00 odchod z internátu 8. třída
7:30–8:00 snídaně ZŠ Dělnická
09:40 svačina ZŠ Dělnická
12:20 oběd ZŠ Dělnická + svačina s sebou

FC Baník Ostrava

Pondělí
8:00–9:40 výuka škola
9:50–11:30 tělesná výchova (tělocvična, 

gymnastický sál) – úpolová cvičení, 
kompenzační cvičení

11:45 oběd
12:00–13:30 výuka škola
14:30–16:00 trénink hřiště – HČJ, O2,

někdy bazén – kondiční plavání

Úterý
7:10–13:30 výuka škola

13:45–15:30 sportovní příprava – obratnost, 
gymnastika, atletická průprava, rozvoj síly,

Individuálně síla HK, DK, opasek, flexibilita

Středa
8:00–13:30 výuka škola
11:45 oběd
14:30–16:00 trénink hřiště – kondiční hry
Individuálně síla HK, DK, opasek, flexibilita

Čtvrtek
8:00–9:40 výuka škola

9:50 – 10:45 sportovní příprava – míčová 
technika, ostatní míčové hry

11:45 oběd
14:30–16:00 trénink hřiště – HČJ, malé hry
Individuálně síla HK, DK, opasek, flexibilita

Pátek
8:00–13:30 výuka škola
11:45 oběd
14:00–15:30 společný předzápasový trénink

Sobota – Neděle
mistrovská utkání

Nutno  rovněž  zmínit,  že  v  pří-
padech  vložených  soutěžních  kol 
v  průběhu  pracovního  týdne  jsou 
hráči akademie uvolňováni na před-
zápasové tréninky. Rovněž klubová 

soustředění a přípravné zápasy absol-
vují všichni hráči klubu společně. Co 
se týká podmínek pro přípravu hráčů, 
již bylo zmíněno, že v akademii je vše 
na profesionální úrovni. Díky dota-

cím hráči dostali tréninkové vybavení 
do každého počasí,  jejich stravovací 
režim  je  přísně  hlídán  výživovými 
specialisty. Podmínky pro  tréninky 
jsou nadstandardní, trenéři akademie 

mají na výběr z několika kvalitních 
tréninkových  ploch  včetně  hřiště 
s umělým povrchem. Samozřejmostí 
je možnost využívání rehabilitačního 
zázemí a práce fyzioterapeuta.

Týdenní režim fotbalové akademie

Co se týká hráčů v klubu, je tře-
ba zmínit, že v kategorii U15 jsou 
všichni hráči povinně v partnerské 
škole ZŠ Šoupala a jejich denní re-
žim je obdobný – bydlí doma nebo 
na  klubovém  internátě  a  společně 
absolvují  dopolední  i  odpolední 
sportovní povinnosti. Cílem klubu 
FC Baník Ostrava je mít v budoucnu 
všechny své hráče v ZŠ Šoupala, pro-

tože sportovní progres hráčů mimo 
sportovní školu je absencí dopolední 
průpravy výrazně nižší. V tomto roz-
boru se budeme věnovat výhradně 
přípravě  v  podmínkách  sportovní 
školy. V pondělí má sportovní část 
dne rekondiční charakter – v dopo-
ledních hodinách absolvují dvouho-
dinovku v rámci sportovní přípravy, 
jejíž náplní jsou úpolová a kompen-

zační cvičení, v odpolední části pak 
trénink na fotbalovém hřišti v „kys-
líkovém  režimu“  nebo  kondiční 
plavání v bazénu, který je nedaleko 
školy. V úterý se hráči v klubu věnují 
nespecifickým činnostem kondičního 
charakteru, především gymnastice, 
obratnosti a atletické průpravě, indi-
viduálně pa i rozvoji síly a flexibility. 
Ve středu a čtvrtek absolvují hráči 

v odpolední část dne výhradně spe-
cifické fotbalové činnosti především 
se zaměřením na rozvoj individuální 
herní činnosti, přičemž ve středeč-
ním dopoledni se ještě věnují míčo-
vé technice nebo ostatním míčovým 
hrám.V pátek, jak již bylo zmíněno, 
absolvují společný předzápasový tré-
nink hráči akademie i klubu v klubo-
vých podmínkách.

Ve srovnání s akademií jsou v sou-
časné době podmínky v klubu mnohem 
skromnější. Rodiče musejí tréninkové 
vybavení hráčům nakupovat sami, vy-
cházkové oblečení obstarává klub. Co 
se týká stravování, žáci využívají škol-
ní jídelnu v rámci svačin a obědů. Vý-
hodou je přístup ministerstva školství, 
které dbá na zdravé stravování škol-
ních dětí, a přísné normy stravy hlídají 
rovněž nutriční specialisté. Stejně tak 
je podobný režim u dětí na internátě 
zatímco děti, které bydlí doma, jsou 
odkázány na rodičovský dohled. Klub 

však nic nepodceňuje a pro rodiče pra-
videlně pořádá informativní semináře 
o stravovacím a pitném režimu ve vý-
voji dětí a s ohledem na jejich sportov-
ní činnost. Horší situace je v oblasti 
tréninkových ploch. Součástí areálu 
školy jsou dvě plnohodnotná travnatá 
fotbalová hřiště a menší hřiště s umě-
lou trávou. Problém je tedy v zimním 
období, kdy klub je nucen využívat 
tréninkových ploch s umělou trávou 
v okolí.

Co se  týká  rehabilitačních pod-
mínek a práce fyzioterapeuta, i hráči 

absolvující přípravu v klubu je mohou 
na klubové úrovni využívat stejně jako 
lékařů-specialistů,  se kterými klub 
spolupracuje. Tréninková metodika 
klubu je rámcově určená a prováděná 
profesionálními trenéry. Klub rovněž 
nepodceňuje  výchovu  trenérských 
kádrů a kromě povinného svazového 
vzdělávání pro trenéry organizuje te-
maticky zaměřené workshopy a stáže. 
Naposledy absolvovala část mládež-
nických trenérů stáž v nizozemském 
klubu ADO Den Haag, kde hledali 
inspiraci. Tréninková  náplň  v  aka-

demiích  je  rámcově určená FAČR, 
přesná metodika a náplň jednotlivých 
tréninků včetně výběru cvičení a tré-
ninkových prostředků je však rovněž 
na trenérech, kteří  jsou FAČR vybí-
ráni a pravidelně školeni. Také oni se 
účastní zahraničních stáží, naposledy 
například v Ajaxu Amsterdam. Spolu-
práce v oblasti tréninkového procesu 
a přenosu informací o jednotlivých 
hráčích je mezi akademií a klubem 
velmi úzká. Lze říci, že na základě 
této spolupráce je výběr tréninkových 
prostředků a cvičení velmi podobný.

Týdenní režim hráčů FC Baník Ostrava na ZŠ Šoupala
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Herní cvičení 1
Varianta A a B
Řešení situací 2 vs. 1 v křídelním prostoru 
(volné řešení situace). 
Dominantní energetické hrazení:
smíšené anaerobně-aerobní
Intenzita: střední až vysoká
Trvání: 10 minut (IZ = do 5 s, IZ:IO = 1:4)
Forma: hromadná
Průběh:
Varianta A (obr. 1A)
A přihrává B, ten C. C navádí míč, B běží do tandemu, 
C využívá možnosti spolupráce a vrací B. B centr 
do pokutového území na útočníka, který svádí hlavičkový 
souboj s obráncem a zakončuje.
Varianta B (obr. 1B)
A přihrává B, ten C. C navádí míč, B běží do tandemu, 
C nevyužívá možnosti spolupráce a obchází obránce, 
poté přihrává nabíhajícímu útočníkovi, který svádí souboj 
s obráncem a zakončuje.

Průpravná hra
Hrací plocha je rozdělena na tři třetiny. Počet hráčů je 8+1 
v každém družstvu, hraje se v rozestavení 3-4-1, s tím, že 
krajní záložníci hrají striktně ve své krajní zóně. Do krajní 
zóny mohou také krajní obránci, ale jen v době útoku, 
čímž vzniká situace 2:1 a chceme, aby ji hráči vyřešili 
a následoval centr do pokutového území. Ostatní hráči 
hrají bez omezení v zóně uvnitř a snahou je dostávat míč 
do krajních zón (obr. 2). 
Dominantní energetické hrazení:
smíšené anaerobně-aerobní
Intenzita: vysoká
Trvání: 20 minut (IZ: 2 × 10 min IO: 2min)
Forma: hromadná

Příklady z tréninkové praxe
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Herní cvičení 2 – rozvoj rychlosti (obr. 3)
Průběh: Hráči rozděleni na dvě skupiny (8 vs. 8). Brankáři 
chytají. Jedna skupina přes překážky nebo koordinační 
žebřík, druhá mezi mety. Míč je v klidovém postavení 
za překážkami, žebříkem. Hráč B provádí skokové cvičení 
na překážkách, rychlostní v žebříku a v maximálním úsilí 
vede míč před branku z met a před hráče A. Pokračuje 
ve sprintu kolem tyče a honí hráče A, který mezitím přebírá 
zašlápnutý míč hráčem B a vyráží do vymezeného prostoru, 
kde se snaží zakončit pod tlakem hráče B. 
Úseky: od met k zašlápnutí míče – 5 m, od zašlápnutí míče 
do vymezeného prostoru – 7 m, od převzetí do vymezeného 
prostoru – 5 m.
Dominantní energetické hrazení: ATP/CP 
Kritická místa: technika provedení cvičení v žebříku 
(překážky), rychlé krátké vedení míče, první dotek míče
IZ: 5-8 vteřin, IO: 1/10, PO: 5, PS: 2, IOMS: 60 vteřin
Délka trvání cvičení: 20 minut

Herní cvičení 3 (obr. 4)
Stejně jako HC 2, ale hráči po zakončení přepínají 
do defenzivy, hráči kteří honí dostávají druhý míč 
od trenéra, přepínají z defenzivy do ofenzivy a hrají jeden 
na jednoho s cílem  provést míč mezi jednou ze dvou 
branek.
Dominantní energetické hrazení:
ATP/CP, Anaerobní glykolýza
Kritická místa: technika provedení cvičení v žebříku 
(překážky), rychlé krátké vedení míče, první dotek míče, 
přepínání of/def a opačně
IZ: 10-15 vteřin, IO: 1/10, PO: 3, PS: 2, IOMS: 60 vteřin
Délka trvání cvičení: 17 minut

Průpravné cvičení  
– střelba proudově (obr. 5)
Průběh: Hráč A střílí po vedení míče, poté běží narazit 
hráči B, který střílí a běží narazit hráči C. Ten po narážečce 
přebírá míč a centruje do pokutového území, kde již 
nabíhají a zakončují hráči A a B.
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Lukáš Staroba, Tomáš Janotka
Vojtěch Mareček, trenér brankářů RFA Plzeňského kraje

Založení útoku 
od brankáře

Pro růst mladého brankáře je 
zapojení do rozehrávky jedním 
z klíčových bodů. Umět dlouhý 

a přesný výkop je jedna z dovednos-
tí, která je v brankářském portfoliu 
důležitá, ale v současném fotbale 
jen toto nestačí. V dnešní době stá-
le více trenérů vyžaduje po brankáři 
kvalitní rozehrávku po zemi do stran 

na obránce, ale i kolmou průnikovou 
přihrávku středem hřiště na záložní-
ky. Brankář musí zvládat po technické 
a taktické stránce prvky jako uvolnění 
se a vytvoření prostoru pro zpětnou 
přihrávku, kvalitní převzetí míče, pře-
nesení těžiště hry přihrávkou po zemi, 
nebo vzduchem na střední vzdálenost 
apod. S každou přihrávkou si musí 

poradit pod časoprostorovým tlakem 
napadajícího protihráče. Uvědomme 
si, že v tomto momentě se brankář 
dostává pod odlišný tlak, než jeho 
spoluhráči, jelikož v případě chyby 
se za jeho zády nachází pouze prázd-
ná branka. 

Osvojení si útočných činnosti není 
snadné a chce mnoho času a trpěli-

vosti, než dosáhneme kýženého úspě-
chu. O to větší radost trenérovi přiná-
ší moment, kdy brankář daný prvek 
v utkání předvede. Vše je samozřejmě 
podmíněno součinností hráčů v poli. 
Pro inspiraci přikládám několik her-
ních situací a na ně namodelovaná 
průpravná cvičení, zahrnující prvky, 
které brankář 21. století musí ovládat.

V dnešní době není žádným tajemstvím, že jsou na brankáře kladeny 
stále vyšší nároky, co se týče zakládání útoku. Vývoj fotbalu si tuto činnost 
od brankářů žádá a můžeme říci, že se stává standardem. Je proto třeba se 
na ni v tréninku důkladně zaměřit.

Přenesení těžiště hry na krajního obránce

Herní situace
Brankář rozehrává míč na spoluhráče 

do strany. Ten však nemá možnost přihrát 
žádnému ze svých spoluhráčů, proto volí 
zpětnou přihrávku brankáři, který se mu 
okamžitě po přihrávce uvolní, a vytváří tak 
možnost zpětné přihrávky. Brankář jedním 
dotykem přebírá míč a druhým dotykem 
přenáší těžiště hry na spoluhráče, který se 
mu nabízí na druhé straně hřiště. 

Průběh cvičení (obr. 1)
B1 chytá střelu od T a spodním/vrch-

ním výhozem přihrává na B2. Okamži-
tě po přihrávce se B1 uvolňuje tak, aby 
vytvořil pro B2 možnost zpětné přihráv-
ky. Zároveň kontroluje pohledem dění 
na protilehlé straně hřiště (B3 může ukázat 
na prstech ruky počet prstů nebo zvednout 
barevnou metu a B1 musí odpovědět, ko-
lik prstů respektive jakou barvu vidí). B2 
přihrává zpět B1, který si prvním dotekem 
zpracovává míč do pohybu a přihrávkou 
druhým dotekem otáčí těžiště hry na B3, 
který se nabízí do prostoru.

Kolmá přihrávka na středního záložníka

Herní situace
Krajní obránce je pod tlakem od soupeřova 

hráče. Nemá jinou možnost než zvolit zpětnou při-
hrávku brankáři. Soupeř, který presoval obránce, 
pokračuje v napadání brankáře. Brankář se uvol-

ňuje pohybem do strany tak, aby měl více času 
na převzetí míče a zvolení správného řešení herní 
situace. Brankář jedním dotykem zpracovává míč 
a druhým přihrává mezi útočníky soupeře střednímu 
záložníkovi. 

Průběh cvičení (obr. 2)
B1 se nabízí hráči s míčem směrem do strany, 

kdy slovním povelem a signálem ruky žádá při-
hrávku od B2. B2 přihrává B1 a současně se ho 
snaží presovat. B1 prvním dotykem zpracovává míč 

1

2
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do pohybu a druhým přihrává do branky, 
kterou nechá trenér svým pohybem od-
krytou. 

Pro zvýšení obtížnosti se B1 snaží za-
sáhnout jednu z branek přihrávkou z prv-
ního/druhého dotyku a trenér se pokouší 
jeho přihrávku zachytit.

Přenesení 
těžiště hry 

přihrávkou vzduchem 
na střední vzdálenost

Součinnost 
brankáře 

s obrannou řadou 
a přenesení těžiště 
hry přihrávkou 
vzduchem na střední 
vzdálenost

Závěrem

3

4

Herní situace
Krajní obránce je pod tlakem od sou-

peřova hráče a volí zpětnou přihrávku 
brankáři. Útočící hráč, který presoval 
obránce, pokračuje v napadání brankáře. 
Brankář se uvolňuje směrem do volného 
prostoru tak, aby útočníkovi prodloužil 
dráhu a on sám měl více času na převzetí 
míče a zvolení správného způsobu řešení 
herní situace. Brankář prvním dotykem 
zpracovává míč směrem od napadajícího 
útočníka a druhým dotykem přihrává vy-
sokou přihrávkou na vysunutého krajního 
obránce/záložníka. 

Průběh cvičení (obr. 3)
B1 se nabízí hráči s míčem směrem 

do strany, kdy slovním povelem a signá-
lem ruky žádá přihrávku od B2. B2 při-
hrává B1 a současně se ho snaží preso-
vat. B1 míč zpracovává prvním dotykem 
směrem od napadajícího hráče a přihrává 
vzduchem na T.

Herní situace
Soupeř vyvíjí tlak na obránce, který 

volí zpětnou přihrávku brankáři. Ten při-
hrává prvním dotykem na středního zálož-
níka, který je však v uzavřeném prostoru 
soupeřovými hráči a musí přihrát zpět 
brankáři. Brankář zpracovává míč a vy-
sokou přihrávkou na střední vzdálenost 
na vysunutého krajního obránce/záložníka 
překonává útočnou a záložní řadu soupeře.

Průběh cvičení (obr. 4)
B si říká svým pohybem i slovně o při-

hrávku od H1. Zároveň monitoruje spolu-
hráče ve středu hřiště. B prvním dotykem 
přihrává na H2. Následně se uvolňuje 
a opět žádá přihrávku zpět od H2. Prv-
ním dotykem zpracovává míč a přihrává 
vzduchem na T. 

Každé cvičení je možné upravit počtem dotyků 
i způsoby zpracování a přihrávání. Je důležité ve hře 
zapojovat pravou i levou nohu. Trenér také může 
upravit pozice jednotlivých hráčů. 

Herní detaily, které je důležité sledovat: 
ü	správný výběr místa pro přihrávku od spoluhráče 
ü	způsob převzetí míče 
ü	prostor, do kterého brankář míč přebírá 
ü	důraz na brankářův přehled o pozicích spoluhráčů 

i protihráčů ještě před převzetím míče 
ü	přesnost a razance přihrávky 

Uvedená cvičení můžete vnímat jako inspiraci 
vlastního tréninkového procesu. Řadu cvičení nejen 
na založení útoku od brankáře, ale i pro techniku 
a taktiku chytání vytvářím na základě sledování 
fotbalových utkání, kdy vypozoruji herní situace, 
které brankář řeší, a následně modeluji na dané 
situace průpravná cvičení. Trenérské řemeslo je 
krásné povolání a je v něm zapotřebí pořádný kus 
trpělivosti, především s hráči mladších kategorií. 
Věřím, že tato cvičení budou dobrou inspirací 
a přinesou při výchově brankářů úspěch a radost 
do další práce.
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Lukáš Staroba, Tomáš Janotka
MUDr. Jaroslav Novák, Ph.D.,
Oddělení tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni

Věda ve fotbalu (1. díl)

Díky pokrokům medicíny se 
sice nemocným dostává stále 
účinnější léčebné péče, ovšem 

jednak za cenu raketově se zvyšují-
cích nákladů, jednak za cenu snížené 
kvality života nemocných, obvykle 
po zbytek života odkázaných na me-
dikamentózní léčbu.

Jednou z oblastí výzkumu je po-
chopitelně i oblast výkonů, v nichž se 
projevuje lidský potenciál, tedy oblast 
výkonnostního a vrcholového sportu. 
Není proto žádným překvapením, že 
v centru pozornosti je i fotbal jako 
nejrozšířenější a nejmasovější spor-
tovní odvětví. To se výrazně projevilo 

i na posledním 21. kongresu Evrop-
ské společnosti pro sportovní vědy 
(ECSS) ve Vídni ve dnech 6.–9. 
července 2016. 

Každoroční kongresy ECSS (Eu-
ropean College of Sport Science) pa-
tří k těm vědeckým fórům, na nichž 
se scházejí odborníci prakticky 
ze všech oblastí vědy se vztahem 
ke sportu a pohybovým aktivitám. 
Navíc si za více než dvě desetiletí 
své existence tento kongres získal 
věhlas i daleko mimo evropský 
kontinent. Na vídeňském kongresu 
se ve dnech 6.–9. 7. 2016 zaregis-
trovalo 2783 účastníků ze 76 zemí. 

Rozsah kongresu neumožňoval více 
než vyslechnout nebo shlédnout jen 
zlomek nejzajímavějších prezentací. 
Ty souhrnně představovalo 120 vy-
zvaných prezentací, 610 ústních 
prezentací, 556 miniorálních pre-
zentací, 261 konvenčních posterů 
a 364 e-posterů. Z těchto prezentací 
mělo několik desítek přímý vztah 
k fotbalu.

Fotbal v posledních letech patří 
k těm sportovním odvětvím, na něž 
je velmi výrazně  zaměřena pozor-
nost výzkumných kapacit. Některé 
výzkumné laboratoře dokonce sle-
dují problematiku fotbalu priorit-

ně. Nejsou to přitom jen evropská 
pracoviště, jako je např. výzkum-
ný tým Jense Bangsbo na Ústavu 
pohybových a sportovních věd 
v Kodani, ale také třeba Apetar 
Hospital, uznaný mezinárodní 
fotbalovou asociací FIFA za „lé-
kařské centrum dokonalosti” (The 
Accredited FIFA medical centre of 
excellence). 

V dále uvedeném přehledu ano-
tací vybraných sdělení seznámíme 
čtenáře odborného časopisu Fotbal 
a trénink s nejdůležitějšími poznatky 
těchto prezentací na výše uvedeném 
kongresu

Nejrůznější formy pohybové aktivity jsou dnes v celém světě předmětem 
intenzivního výzkumu. Rozsáhlé populační studie totiž zcela nepochybně 
prokázaly, že pohybová aktivita je nejdůležitějším preventivním faktorem 
takzvaných civilizačních chorob, které ve stále větším měřítku postihují 
obyvatelstvo naší planety. 

Lames M. (Mnichov-Německo):
Practical impact of modern performance analysis in football

Fotbal z hlediska uplatnění nových technologií při analýze výkonu hráčů 
patří v Evropě mezi nejpokročilejší sportovní odvětví. Další aplikovaný vý-
zkum je třeba zaměřit na několik oblastí: integrace zpětné informace (taktika, 
příprava, trénink, soupeř, herní situace) pro hodnocení kvality výkonu – inter-
pretace výsledků základního výzkumu jako základní informace pro praktickou 
analýzu – vývoj nové generace analýzy utkání využitelné pro vyšší úroveň 
taktických a fyziologických informací použitelných v praxi atd. 

Abt G. (Hull – Velká Británie): 
The future of wearable technology for game analysis

Současné miniaturní senzory umožňují analýzu herního výkonu pomo-
cí GPS. Nové technologie umožňují současně monitorovat změny tepové 
frekvence a sledovat pomocí tříosových akcelerometrů a gyroskopů změny 
rychlosti a směru pohybu hráče. Nové technologie již umožňují sledovat řadu 
fyziologických veličin, například tělesnou teplotu, úroveň hydratace, variabilitu 
tepové frekvence a dokonce i hladinu kyseliny mléčné. Metody multivariátní 
analýzy umožňují získat detailní informaci o reakci hráče na stresové situace 
během tréninku i utkání.

Duarte R. (Lisabon – Portugalsko): Game analysis in the era of big data: 
a synthesis approach. Byl navržen multiplexní koncept modelování a vizua-
lizace umožňující objektivní analýzu individuálního, skupinového a týmového 
herního výkonu ve sportovních hrách. 

Archiza B. a spol. (Sao Carlos – Brazílie): Metaboreflex and perfor-
mance in elite female soccer: effect of inspiratory muscle training.

U skupiny profesionálních hráček byl aplikován trénink inspiračního (vde-
chového) svalstva v průběhu šestitýdenního tréninkového cyklu. U pokusné 
skupiny ve srovnání s kontrolní skupinou bylo výraznější zlepšení síly in-
spiračního svalstva, vyšší zátěžová tolerance, nižší hladina kyseliny mléčné 
po srovnatelné zátěži a vyšší výkon v člunkovém běhu sprintérského charakte-

ru. Trénink inspiračního svalstva se tak zdá být efektivní strategií při zvyšování 
výkonnosti profesionálních fotbalistek. 

Thompson C. a spol. (Exeter – Velká Británie): Diatery nitrate 
augment muscle metabolic adaptation to high-intensity interval training. 

Krátkodobá suplementace šťávou z červené řepy (ČŘ), která je bohatá du-
sičnany, byla použita při čtyřtýdenním intervalovém tréninku vysoké intenzity 
(HIIT). Kombinace HIIT a suplementace ČŘ vedla k podobným výsledkům, 
jako když trénink proběhl bez suplementace ČŘ, tedy ke zvýšení absolutního 
výkonu i výsledků v testech aerobní i anaerobní kapacity, u skupiny se suple-
mentací ČŘ však byla významně vyšší maximální aktivita citrátsyntázy a snížil 
se metabolický „zmatek“ (perturbation) v zatížených svalech. 

Nyakayiru J. a spol. (Maastricht – Holandsko)
Beetroot juice supplementation improves performance in soccer players. 

Dusičnanová suplementace může zvýšit výkonnost dobře trénovaných 
vytrvalců, a jak se ukazuje, i při opakovaných sprintech či přerušovaných 
činnostech vysoké intenzity, jak tomu je u týmových sportovních her. U 32 
trénovaných hráčů bylo provedeno srovnání výkonů po šestidenní doplňko-
vé konzumaci šťávy z červené řepy s konzumací placebového nápoje, který 
neobsahoval žádné dusičnany. Zátěží byl yo-yo přerušovaný zotavný test 1 
(yo-yo intermittent recovery lest level 1). Výsledky ukázaly, že šestidenní 
suplementace šťávou z červené řepy vedla ke zvýšení koncentrace dusičnanů 
a dusitanů v krvi a také ke zlepšení výkonu v uvedeném testu. 

Maassen N. a spol. (Hannover – Německo): After effects of 3 weeks NO3 
supplementation on endurance and sprint exercise

Byly porovnány výsledky testů aerobní a anaerobní kapacity (Wingate test) 
a vytrvalostní motorický test na bicyklovém ergometru u skupiny trénující tři 
týdny se suplementací NO3 (E-experimentální skupiny) a bez ní (K-kontrolní 
skupina). U obou skupin došlo k obdobnému vzestupu maximálního výkonu 
i průměrného výkonu. U skupiny E však došlo k významnému poklesu VO2 
v přepočtu na 1 watt, a to jak u submaximální, tak u maximální intenzity zátěže. 
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Kraft F. C. a spol. (Pforzheim – Německo): Functional performance 
deficits six months after anterior cruciate ligament reconstruction

Obecně povolovaný návrat po rekonstrukční operaci přetrženého zkříženého 
vazu na úroveň sportovní činnosti před poraněním po šestiměsíční přestávce se 
zdá být často příliš brzký. Během rehabilitace je třeba vyhodnocovat funkční 
stav poraněné končetiny a znovuzískání funkční a morfologické symetrie 
obou končetin. 

Noor D. a spol. (Saarbrücken – Německo): Subjective indicators of 
fatigue in football – effects of fatigue status and subject identity

Pomocí dotazníků byla analyzována inter a intraindividuální variabilita u 35 
prvoligových hráčů během soutěžního období. Individuálně zaznamenávali 
pocity pohody, jako kvalita spánku, pocit pohody, svalovou bolestivost, stres 
a náladu. Elitní hráči podle svých subjektivních pocitů dobře vyhodnotili stupeň 
únavy. Longitudinální vyhodnocování stavu únavy lze využít při posuzování 
stavu únavy a interindividuálních rozdílů mezi jednotlivými hráči. 

Fitzpatrick J. F. a spol. (Newcastle – Velká Británie):
Reliability of a fatigue response in elite youth football players

U 12 hráčů kadetské kategorie byly během dvou týdnů sledovány subjektivní 
pocity pohody (únava, kvalita spánku, svalová bolestivost, stress a nálada). Hráči 
prováděli také řadu motorických testů. V souvislosti se čtyřmi tréninkovými dny 
došlo k významným změnám kvality spánku, svalové bolestivosti, pocitu pohody 
i výsledků motorických testů. Tyto parametry lze využít k posouzení zbytkové 
únavy (residual fatigue) v období zotavení po náročném tréninku. 

Rössler R. a spol. (Basel – Švýcarsko): 
„FIFA 11+ kids“ a warm-up program to prezent injurie in children's 
football: cluster randomised controlled trial

Prevence poranění ve fotbalu by měla začínat již v žákovském věku. Na zá-
kladě epidemiologických údajů byl vypracován preventivní program „FIFA 11+ 
kids“. V průběhu jedné soutěžní sezony se do sledování zapojily vybrané kluby 
ze Švýcarska, ČR, Nizozemska a Německa. Porovnávaly se údaje mužstev, 
která jako rozcvičku používala doporučený FIFA program, s těmi, která se 
rozcvičovala obvyklým způsobem. Ze srovnání vyplynul významně pozitivní 
vliv doporučené metody na výskyt zranění v tréninku, při utkání, poranění 
dolních končetin a zejména u výskytu těžkých poranění. Ověřenou metodu 
rozcvičení lze doporučit k nejširšímu použití. 

Smith M. a spol. (Sydney – Austrálie):
Mental fatigue impairs soccer-specific performance
Hráči absolvovali jednak půlhodinový Stroopův test, jednak půlhodinový emoč-
ně neutrální test (kontrolní skupina). Vliv mentální únavy na fyzický a tech-
nický výkon byl poté sledován u 20 výkonných fotbalistů při 15minutovém 
utkání 5 na 5 na malém hřišti. Sledovala se také tepová frekvence a subjektivní 
pocit únavy. Po Stropově testu hráči udávali vyšší stupeň mentální únavy, která 
vedla ke zhoršení jak útočných, tak obranných technických herních činností 
a rozhodovacích schopností. Došlo k prodloužení reakční doby. Ukázalo se, že 
mentální únava výkon hráče ovlivňuje negativně. Posouzení mentální únavy 
před utkáním může trenérovi pomoci k účinnému zásahu u jednotlivých hráčů. 
(Na studii se podíleli spoluautoři z Belgie a Velké Británie.)

Alcazar J. a spol. (Toledo – Španělsko):
What is the most recommended alternative method to DXA to assess 
changes in body fat percentage in elite young soccer players?

Podíl tukové tkáně v těle je důležitým faktorem při výběru talentů a v pre-
venci úrazů ve fotbale. Cílem studie bylo nalézt jednodušší alternativu k pří-
strojově náročné DXA (dual-energy X-ray absorptiometry). Vyšetření bylo 
provedeno u 20 dorostenců vysoké výkonnosti na začátku a na konci pěti-
měsíčního soutěžního období. Podíl tukové tkáně (v procentech) se na konci 
soutěžního období významně snížil. Z dalších použitých metod nejvýznamněji 
s výsledky DXA metody korelovalo vyšetření tloušťky kožních řas nad troj-
hlavým svalem pažním a nad trojhlavým svalem lýtkovým. Tyto hodnoty byly 
použity k výpočtu procenta tukové tkáně pomocí Slaughterovy rovnice (1988).

Trommelen a spol. (Maastricht – Holandsko):
Protein ingestion before sleep provides precursors for post-exercise 
overnight de novo muscle protein synthesis

36 mladých zdravých mužů absolvovalo večerní posilovací trénink (v 19:45 
hodin). Poté všichni požili standardní zotavnou výživu (20 g proteinů a 45 g 
glycidů) okamžitě po cvičení (20:45). Půl hodiny před ulehnutím ke spánku 

(23:30) vypila jedna skupina nápoj obsahující 30 g označeného fenylalaninu 
(F), druhá skupina týž nápoj s přidanými 2 g leucinu (F+L) a třetí skupina 
nápoj s placebem (P). Ve vzorcích svalové tkáně získaných svalovou biopsií se 
potvrdilo, že suplementace bílkovinami zvyšuje novotvorbu svalových bílkovin 
během nočního spánku po posilovacím tréninku. Mezi skupinami F a F+L však 
v tomto směru nebyl žádný rozdíl. 

Macnaughton L. S. a spol. (Stirling – Velká Británie): The response 
of muscle protein synthesis to whole body resistence exercise is greater 
following ingestion of 40 g compared with 20 g of whey protein

15 mladých mužů po náročném posilovacím tréninku požilo buď 20 g, nebo 
40 g syrovátkové bílkoviny. Pomocí značeného fenylalaninu byla v bioptic-
kých vzorcích svalové tkáně hodnocena úroveň syntézy bílkovin. Výsledky 
ukázaly, že ke stimulaci syntézy svalových proteinů je třeba vyšších dávek 
konzumovaných proteinů. 

Philpott J. D. a spol. (Stirling – Velká Británie):
Adding fish oil and natural antioxidants to whei protein improves 
eccentric-exercise recovery in soccer players

Tělesná zátěž ve fotbale je do značné míry zastoupena prvky, vyžadujícícmi 
ekcentrický typ svalové kontrakce. Proteinová suplementace napomáhá udržet 
funkční kapacitu kosterních svalů po takových ekcentrických zátěžích. Nena-
sycené mastné kyseliny, obsažené v rybím oleji (n-3PUFA), mají protizánětlivé 
účinky. Autoři sledovali účinek šestitýdenní suplementace antioxidačního 
nápoje, obsahujícího kombinaci n-3PUFA, syrovátkové bílkoviny a vitaminu 
D na svalovou funkci a opožděnou bolestivost, zánětlivé změny a výkonnost 
v období zotavení po excentrické zátěži u 27 výkonných fotbalistů. Excentric-
kou zátěž představovalo 12 sérií cviků flexe/extenze v kolenním kloubu střídavě 
pravou a levou dolní končetinou. Ve srovnání s kontrolními skupinami se uká-
zalo, že uvedená suplementace byla provázena nižší opožděnou bolestivostí 
a vyšší výkonností v období zotavení ve srovnání s kontrolními skupinami. 

Philips S. (Hamilton – Canada):
Nutrition strategies to maximize recovery and accelerate return to play

Sportovní poranění jsou často provázena atrofií z nečinnosti postižené ob-
lasti, kterou je třeba před návratem do hry zvrátit. Příčinou atrofie je primárně 
pokles syntézy bílkovin v poraněném svalu, částečně také proteolýza ve svalu 
probíhající. Je známo několik výživových mediátorů, které mohou přinejmen-
ším průběh atrofie z nečinnosti zpomalit. K těm patří např. proteiny, leucin, 
kreatin a n-3 polynenasycené mastné kyseliny. 

Tappy L. (Lausanne – Švýcarsko): Fructose metabolism in a functional 
perspective. Implications for athletes

Fruktóza může přinést sportovci několik výhod. Předně glukóza a fruktóza 
v trávicím traktu mají rozdílné přenašeče. Směs glukózy a fruktózy tak může 
navýšit množství využitých glycidů, a tím i jejich vyšší nabídku ke krytí energetic-
kých nároků. Fruktóza je navíc do značné míry metabolizována na glukózu a dále 
na laktát, uvolňovaný ve splanchnické oblasti, především játry. Laktát pak ve sva-
lech může posloužit jako další energetický zdroj. V zotavné fázi po zátěži současné 
podání glukózy a fruktózy může urychlit obnovu energetického potenciálu svalu. 

Rocco Jr. A., Mazzel I. (Sao Paulo – Brazílie):
The legacy of FIFA World Cup 2014 facilties: white elephants 
or facilities for entertainment and sports? 

Postmoderní stadiony, vybudované po r. 1990, jsou „funkčnější“, mají lepší 
design, jsou bezpečnější, přístupnější, komfortnější a mají také širší možnosti 
k ekonomické rentabilitě vhledem k širším možnostem využití než výhrad-
ně pro fotbal. Hovoří se dokonce o tzv. „bavitelnosti“ („entertainmention“) 
moderních stadionů, souvisejícímu s „macdonaldizací“ společnosti. U čtyř 
stadionů využitých při mistrovství světa 2014 zatím tyto možnosti využity 
nejsou, u ostatních kombinace sport a zábava světová metropole může být pod 
vedením efektivního managementu optimálně využita.

Thomas K. a spol. (Newcastle – Velká Británie): Fatigue and recovery 
of neuromuscular function after a simulated soccer match

Simulované 90minutové utkání absolvovalo 15 poloprofesionálních hráčů. 
Před tímto utkáním, hned po něm a dále 24, 48 a 92 hodin poté absolvovali 
standardní baterii testů. Simulované utkání vedlo k takovému stupni únavy, 
že výsledky motorických testů zůstávaly významně zhoršené ještě 72 hodin 
po tomto simulovaném utkání. Zvýšena zůstávala i aktivita kreatinkinázy jako 
markeru svalového postižení (mikrotraumatizace).
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Ondrej Singer, Bývalý tréner VSŽ, VSS/ZŤS Košice,
SV Horn, Austria Wien, SC Neusiedl am See, 
FC Waidhofen an der Ybbs, SVU Mauer

Špecifiká športovej 
prípravy mladších 
žiakov U12 a U13

Systematická práca v kluboch (vo vyšších aj 
v nižších súťažiach) má získať a nadchnúť 
mladých pre pravidelné celoživotné športova-

nie a pre futbal. Dobre organizovaným tréningovým 
procesom musí futbalové hnutie umožniť mladým 
prežiť radostné a šťastné detstvo, zvyšovať zdat-
nosť, zlepšovať zdravotný stav a podporovať rozvoj 
osobnosti. Futbal má byť pozitívny sociálny činiteľ.

Rozhodujúce v práci s mladými futbalistami 
je orientácia na budúcnosť, vytváranie optimál-
nych podmienok, ktoré zabezpečia podporu talen-
tov, ich cieľavedomý rozvoj, ale aj výchovu, aby 
boli pripravení nielen na nároky futbalu v dospe-
losti, ale aj celkove na svoj súkromný a pracovný 
život. Výchovná a športová orientácia musí brať 
do úvahy vekové a individuálne zvláštnosti, pe-
dagogické a psychologické princípy, poznatky zo 
športovej vedy a metodiky, ako aj podmienky pre 
tréningový proces. 

Z týchto základných prístupov k tréningu detí 
a mládeže vyplývajú princípy, ktorými sa riadime 
pri plánovaní a realizovaní tréningového procesu:
1. Systematické, cieľavedomé a dlhodobé 

budovanie výkonu.
2.	Budovanie výkonnosti na základe 

primeranosti veku a vývojovému stavu.
3.	Budovanie výkonnosti na báze individuálneho 

prístupu.
4.	Kľúčové postavenie trénera.

Koncepcia mládežníckeho futbalu zahrňuje in-
formácie k jednotlivým vekovým kategóriám tak, 
aby sa zabezpečila náväznosť, plynulosť, cieľave-
domosť a jednotnosť tréningového procesu. Preto 
obsahom prípravy v jednotlivých vekových kate-
góriách sú nasledujúce faktory:
ü	charakteristika vekovej kategórie,
ü hlavné zameranie, 
ü ciele, zásady a princípy,
ü obsah prípravy a proporcionalita,
ü metódy, formy, prostriedky (metodická 

príloha).

Charakteristika vekovej 
kategórie mladších žiakov

Kategória mladších žiakov tvorí prechod od 
základnej po prehĺbenú športovú prípravu. Hráči 
sa uvoľňujú z doterajších vzťahov a závislostí od 
blízkych osôb, vytvárajú si vlastný názor na život, 
na svoje okolie, na svoju osobnosť. Osamostatňujú 
sa a hľadajú vlastnú identitu. Duševne a telesne sa 
ďalej vyvíjajú, majú zlepšenú motoriku, vnímavosť, 
chápavosť, ale často sú psychicky neistí, nevyrov-
naní. Deti sú zvedavé, kreatívne a pri správnej mo-
tivácii majú radosť z pohybu a z hry, pretože sa deti 
(aj dospelí) radi hrajú.

Hlavné zameranie 
tréningového procesu
Osobnosť: podporovať individualitu hráča, usmer-
ňovať jeho sebareflexiu a motiváciu k výkonu, pre-
hĺbiť záujem o futbal a tým vytvárať trvalý a pozi-
tívny vzťah k trénovaniu a k hre.
Kondícia: cieľavedomé rozvíjanie kondičných 
vlastností, dôraz na všestrannosť. 
Technika: v tejto etape už musia deti zvládnuť zá-
kladné herné činnosti    jednotlivca v premenlivých 
herných podmienkach.
Taktika: rozvíjať základy individuálnej a skupino-
vej taktiky, účelného účinkovania v hre.

Ciele, zásady a princípy
1. Pedagogicko-psychologické
ü	Nadchnúť hráčov pre cieľavedomý a náročný 

tréning. Presvedčiť hráčov o kráse a príťažlivosti 
futbalu, aktívne si ich získať pre sebazdokona-
ľovanie a pre identifikáciu s mužstvom. 

ü	Aj napriek zvyšovaniu nárokov, pestrou a zaujíma-
vou organizáciou tréningových jednotiek má tréner 
podporovať radosť, hravosť, uvoľnenosť a obme-
dzovať tlak na výkon. Zabrániť obavám z náročnos-
ti úloh na tréningu a strachu pred zlyhaním v zápase. 

ü	Rovnomerne rozvíjať telesné, duševné aj emo-
cionálne vlastnosti a schopnosti detí. Podporovať 

a rozvíjať nielen výkon, ale aj osobnosť hráča. 
ü	Vytvoriť záväzné pravidlá pre spoločnú prácu. 

Tieto „pravidlá hry“ by mali zahrňovať prístup 
k tréningu a k zápasu, hodnoty ako fair play, zod-
povednosť, solidaritu a disciplínu. 

ü	Tréner by mal:
- dbať aj o svoj vývoj, o svoje vzdelávanie, po-

znať vývojové tendencie,  prognózy, sledovať 
vrcholový futbal, medzinárodné vrcholné pod-
ujatia a ich analýzy, mať prehľad o tom, kam 
smeruje medzinárodná kvalita, zaujímať sa o to, 
ako dosiahnuť túto najvyššiu kvalitu dlhodobou 
a systematickou prácou;

- vedieť, čo chce s hráčmi dosiahnuť a ako sa do-
stať k cieľovej úrovni;

- čo najviac poznať životné podmienky hráča a brať 
do úvahy aj mimošportové problémy mladých; 

- zdôvodniť všetky otázky okolo tréningu, hry 
a koučingu;

- konštruktívne a citlivo kritizovať, s cieľom zdo-
konaľovať výkonnosť jednotlivca aj mužstva;

- citlivo sledovať procesy v teame, nedovoliť vznik 
úlohy outsidera v mužstve, rozpoznať včas kon-
flikty a konštruktívne ich riešiť; 

- byť komunikatívny, byť autentický, úprimný, 
nehrať sa „na niekoho“, vedieť, že slúži ako vzor. 

ü	Žiadaný profil hráča:
- učenlivý a usilovný;
- samostatný a sebavedomý; 
- férový a identifikovaný s mužstvom; 
- iniciatívny, angažovaný a vôľovo silný;
- kritický a sebakritický;
- dôveryhodný a spoľahlivý.

2. Metodicko-organizačné:
ü	Tréning mládeže má rozvíjať talent a nemá byť  

prostriedkom na dosiahnutie víťazstiev, má byť za-
meraný na vývoj jednotlivca tak, aby podporoval 
jeho silné stránky a odstraňoval jeho nedostatky, 
hráč a jeho vývoj sú cieľom tréningového procesu. 
Úlohou tréningového procesu je dostať hráča na 

Základom prípravy mládeže je premyslený dlhodobý systém, ktorý 
zabezpečuje nekomplikovaný prístup k možnosti trénovať pod vedením 
odborne vyškolených trénerov, špeciálne zameraných na deti a mládež.
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vyššiu úroveň ako v predchádzajúcich kategóri-
ách, smerom k top kvalite v dospelosti.

ü	Cieľom prípravy je úspešné a účelné účinkovanie 
v hre. Deti a mladí futbalisti znášajú vysoké kon-
dičné a takisto aj koordinatívne záťaže, ak sú vždy 
v súlade predpokladané záťažové požiadavky a te-
lesný vývoj. Individuálny prístup spočíva aj v tom, 
že identické podnety nevyvolávajú vždy rovnaké 
reakcie. Tréning má zodpovedať vývojovému 
stupňu, má byť primeraný veku a má rešpektovať 
aj zodpovedajúci podiel všestrannosti.

ü	Základom metodiky je podpora túžby po pohybe 
a po hre, preto je účelné dosahovať didaktické ciele 
rôznymi efektívnymi futbalovými, prípravnými 
a pohybovými hrami, ktoré vyvolávajú pozitívne 
emócie, vytvárajú potrebné herné a pohybové ná-
vyky (automatizmy) a vyvolávajú pocit úspešnosti 
(úspechom je naučiť sa nové). Deti učíme pomo-
cou hier, ktoré striedame s nácvikom zameraným 
na ovládanie lopty a tela. Snažiť sa stále niečo nové 
naučiť, naučené vylepšiť alebo odstraňovať nedo-
statky. Zámerom je postupné zvyšovanie nárokov. 
Hry organizujeme často v menších skupinách a na 
menšom priestore (4:4, 3:3, 2:2, 1:1) tak, aby pro-
vokovali čulý pohyb a častý kontakt s loptou. 

ü	Nácvik je potrebné zamerať na techniku herných 
činností a koordináciu v pestrých, variabilných 
formách s cieľom dynamizácie pohybových štruk-
túr. Nacvičené využiť najprv v prípravných hrách 
a potom aj vo vlastnej hre. 

3. Herne-taktické:
My máme loptu (útočná fáza)
ü	Hrať odvážne dopredu, vytvárať strelecké situácie, 

snažiť sa o rozhodné zakončenie útočnej akcie.
ü	Každý hráč útočí, každý sa snaží aktívne zapojiť 

do útočenia.
ü	Využívame šírku aj hĺbku ihriska.
JA a lopta
ü	Cit pre loptu, prvý a druhý dotyk s loptou, 

prebrať loptu vždy do pohybu.
ü	Vedenie lopty, ovládanie lopty v pohybe so 

zmenou rytmu a smeru.
ü	Finty, obchádzanie súpera, krytie lopty,

hra 1 na 1 a 1 na 2.
ü	Vyhľadávanie streleckých situácií a streľba.
JA a TY
ü	Uvoľňovanie sa, vyhľadávanie voľného 

priestoru, časovanie nabiehania.
ü	Preberanie a kontrola lopty do pohybu.
ü	Prihrávanie a časovanie prihrávok.
ü	Hra 2 na 1, 2 na 2, 2 na 2 (a 1 neutrálny hráč, 

Joker)
MY
ü	Súhra, spolupráca. 
ü	Vytváranie prečíslenia.
ü	Vytváranie streleckých situácií 

a ich zakončovanie.
ü	3:1, 3:2, 3:3 (+Joker)
ü	4:2, 4:3, 4:4 (+ 1 až 2 Joker)
Súper má loptu (obranná fáza)
ü	Každý bráni, spoločne bránime.
ü	Spoločne sa pohybujeme za loptou, spoločne po-

ľujeme na loptu.
ü	Získame loptu od súpera a zaútočíme. 
JA
ü	Napádanie hráča s loptou, tlak na protihráča.
ü	Zachytávanie prihrávok súpera.
ü	Blokovanie striel súpera.
ü	Súboje čelné, bočné a v postavení

za chrbtom súpera.

ü	Odoberanie lopty.
ü	1:1, 1:2, 1:3
JA a TY
ü	Pomáhať a podporovať spoluhráča pri bránení 

súpera.
ü	Zabezpečovať spoluhráča.
ü	Spoločne vykrývať priestor medzi protihráčom 

s loptou a vlastnou bránou.
ü	Odoberanie lopty.
ü	2:1, 2:2
MY
ü	Spoločný pohyb za loptou pri súčasnom 

dodržiavaní pozície a odstupov od susedných 
spoluhráčov.

ü	Vytváranie prečíslenia v priestore okolo lopty.
ü	Spoločné odoberanie lopty a prechod do útoku.
ü	3:1, 3:2, 3:3
ü	4:2, 4:3, 4:4

Obsah prípravy 
a proporcionalita
1. Fitness, kondičné vlastnosti: 15–20 %

Budovať základy pre špeciálnu kondíciu, rozví-
jať rýchlosť a dynamiku behu, postreh a rýchlosť 
reakcie, cvičenia Core, stabilita, stabilizačné 
a mobilizačné cvičenia, rýchla (dynamická) sila, 
maximálna sila, rozvoj agility u detí – hlavne ob-
ratnosť, koordinácia, ohybnosť, správna technika 
pohybových činností, vyrovnávať deficity v koor-
dinácii, aeróbna vytrvalosť, anaeróbna vytrvalosť, 
herné a súťaživé formy

2. Systematický tréning techniky: 20 %
 Dynamická technika, v tempe a pod tlakom súpe-

ra, Coerver cvičenia, herné aj súťaživé formy 
3. Individuálna taktika: 15–20 %
 Orientácia v priestore, uvoľňovanie sa, časovanie 

nabiehania, súboje - hra 1:1 v defenzíve aj v ofen-
zíve

4. Prípravné a pohybové hry: 40–50 %
Malé formy futbalu, výber hier podľa cieľa tré-
ningovej jednotky, určiť ťažiskové body, dôležité 
body koučovania, formovať pravidlá hry podľa 
úloh, ktoré má hra splniť, prispôsobujeme počet 
hráčov a veľkosť hracej plochy, intenzita a trvanie 
hry, plánovanie a využitie prestávok medzi hrami

Stavba tréningovej 
jednotky
1. Úvodná časť – rozcvičenie: 20%

Pohybové hry, koordinačné a bežecké cvičenia 

s loptou alebo bez lopty, súťaže, štafety, technika 
herných činností, dynamický strečing, gymnas-
tické cvičenia, švihová gymnastika, mobilizačné 
a stabilizačné cvičenia, cvičenia Core

2. Hlavná časť I.: 20%
Herné cvičenia a prípravné hry zamerané na tech-
nicko-taktickú  prípravu alebo aj na kondičné 
faktory (rozvoj rýchlostných schopností s loptou 
alebo aj bez lopty, rozvoj silových cvičení, vytrva-
losť hernými formami), cvičenia a hry zvyšujúce 
individuálny herný výkon, skupinový tréning

3. Hlavná časť II.: 30%
 prípravné hry, 
4. Záverečná časť: 20%
 voľná alebo riadená hra zameraná na obrannú 

alebo útočnú, event. na prechodové fázy
5. Záver – 10%
 technické alebo pohybové úlohy nízkou 

intenzitou, statický strečing

Metodická príloha
Príklad tréningovej jednotky zameranej na:
časovanie (timing) uvoľňovania sa, časovanie vý-
beru miesta a orientácie v priestore, na časovanie 
prihrávky.

1) Úvodná časť
Tréner oboznámi hráčov s cieľom a obsahom 
tréningovej jednotky. Zapája hráčov do diskusie 
o význame uvoľňovania sa, vyhľadávania voľného 
priestoru, časovania nabiehania a časovania prihrá-
vok, preberania lopty do pohybu, o význame prvého 
a druhého dotyku s loptou, o zrakovom kontakte, 
o koncentrácii pozornosti, o spolupráci, a pod. 

Cvičenie 1a:
Udržanie lopty rukami v hre 
5 na 3 vo štvorci (obr. 1)
Popis cvičenia: vo štvorci so stranami 8 až 10 m, 

hrajú hráči v prečíslení 5 na 3 „hádzanú“. Cieľom 
je udržať spoluprácou čo najdlhšie loptu. Hráč, 
ktorý zavinil stratu lopty (súper získa nepresnú 
prihrávku alebo sa lopta dotkne zeme vinou ne-
presnej prihrávky, event. vinou nesprávneho pre-
berania prihrávky) sa vymení s brániacim hráčom. 

 Hráč s loptou smie urobiť maximálne 3 kroky 
a potom musí prihrať.

 Podľa počtu hráčov organizujeme 2 skupiny, ktoré 
vykonávajú to isté cvičenie (16 hráčov = 2 x 8, 
15 hráčov = 8 + 7, 14 hráčov = 7 + 7, ktorí hrajú 
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5 na 2, a pod.).
Koučing: tréner vyžaduje aktívny pohyb za účelom 

správneho výberu miesta tak, aby hráč s loptou 
mal viacero možností na prihrávku, resp. aby hráč 
bez lopty nabiehal do voľného priestoru tak, aby 
sa mu dalo prihrať. 

 Dôležitá je aj aktivita brániacich hráčov.
 Cieľom je timing, časovanie uvoľňovania sa a ča-

sovanie prihrávania, zrakový kontakt  medzi hrá-
čom, ktorý prihráva a hráčom, ktorý sa uvoľňuje 
a preberá loptu. 

 V hre podporujeme pohyb bez lopty a okamžitý 
pohyb aj po prihrávke.

 Tréner zdôrazňuje aj význam vzájomného kou-
čingu medzi hráčmi.

 Hra vyžaduje prehľad a sústredenie pozornosti, 
preto sa hrá bez prerušenia len 2 až 3 minúty. Hru 
opakujeme dvakrát. 

 V priebehu hry tréner ocení správne riešenia 
a v prestávkach medzi cvičeniami poukazuje na 
nesprávne konania a možnosti ich korigovania.

Obmeny: 
1. Hra je povolená len jednou rukou, tréner určí, 

ktorou rukou sa smie hrať.
2. Hra: ruky - hlava - ruky. Po prihrávke rukou musí 

spoluhráč prihrať ďalšiemu hráčovi hlavou. 
Dynamický strečing, švihová gymnastika 
(asi 5 minút)

Cvičenie 1b:
Udržanie lopty nohami, „nedaj 
loptu strednému“ (bago) v hre 
5 na 3 vo štvorci
Popis cvičenia: po cvičení 1a zväčšíme štvorec 

a vo štvorci so stranami 10 až 12 m hrajú hráči 
v prečíslení 5 na 3 „bago“. Cieľom je udržať spo-
luprácou čo najdlhšie loptu. Hráč, ktorý zavinil 
stratu lopty (súper získa nepresnú prihrávku alebo 
sa lopta stratí vinou nesprávneho preberania pri-
hrávky), sa vymení s brániacim hráčom. 
Hráč s loptou má v prvej hre neobmedzený počet 
dotykov a po opakovaní hry sa hrá na dva dotyky.
Podľa počtu hráčov organizujeme 2 skupiny, ktoré 
vykonávajú to isté cvičenie (16 hráčov = 2 x 8, 
15 hráčov = 8 + 7, 14 hráčov = 7 + 7, ktorí hrajú 
5 na 2, a pod.).

Koučing: tréner vyžaduje aktívny pohyb za účelom 
správneho výberu miesta tak, aby hráč s loptou 
mal viacero možností na prihrávku, resp. aby hráč 
bez lopty nabiehal do voľného priestoru tak, aby 
sa mu dalo prihrať. 
Dôležitá je aj aktivita brániacich hráčov tak, aby 
vytvárali tlak na hráča s loptou.
Cieľom je timing, časovanie uvoľňovania sa 
a časovanie prihrávania, pohyb bez lopty, ktorý 
otvára priestor, výber miesta tak, aby sa vytvárali 
trojuholníky.
V porovnaní s cvičením 1a toto cvičenie naviac 
vyžaduje ešte rýchlejšiu a kvalitnejšiu orientáciu 
v priestore, správny prvý dotyk s loptou (do smeru 
následnej akcie) a kvalitu druhého dotyku s loptou 
(prihrávka alebo dribling).
Tréner podporuje vzájomný koučing medzi hráčmi.
Hra vyžaduje prehľad a sústredenie pozornosti, 
preto sa hrá bez prerušenia len 2 až 3 minúty. Hru 
opakujeme dvakrát. 
V priebehu hry tréner pochváli správne rieše-
nia a v prestávkach medzi cvičeniami poukazuje 
na nesprávne konania a možnosti ich korigovania.

Stabilizačné a mobilizačné cvičenia 
(asi 5 minút)

Obmeny:
1. Hra 6 na 2, na dva dotyky.
2. Hra 4:4, voľná hra.
3. Použijeme len väčší štvorec a niekoľkokrát

striedame cvičenia 1a a 1b: 
 2-3 min hra 1a, 2-3 min stretching, 2-3 min hra 

1b, 2-3 min švihová gymnastika, 2 až 3 min hra 
1a, 2-3 min mobilizačné cvičenia, 2-3 min hra 
1b a 2-3 min stabilizačné cvičenia. Spolu 20 až 
25 minút.

Cvičenie 2a: 
Prihrávky do hĺbky 
s uvoľňovaním sa v postavení 
pred obrancom, chrbtom 
k súperovi (obr. 2)
Popis cvičenia: Hráči sú rozmiestnení v rade 

v troch skupinách A, B a C, ktoré sú od seba  
vzdialené 8 až 12 metrov. Pri počte 8 hráčov, 
v skupinách A a C sú hráči po troch a v skupine 
B sú dvaja hráči. V skupine B a C funguje jeden 
hráč ako poloaktívny obranca (nesmie odoberať 
loptu), ktorý sa pohybuje za chrbtom protihráča. 
Cvičenie začína hráč skupiny B, ktorý sa klama-

vými pohybmi uvoľňuje a ponúka pre prihrávku. 
Následne hráč skupiny A časuje prihrávku na hrá-
ča B. Hráč B preberá loptu do pohybu a prihráva 
na hráča C, ktorý sa uvoľňuje v momente prebe-
rania lopty hráčom B.

 Hráč C po prebratí časovanej prihrávky krátko ve-
die loptu a prihráva hráčovi v skupine A a presúva 
sa do skupiny A.

 Hráči, ktorí fungovali ako útočníci, sa posúvajú 
zo skupiny A do B a z B do C a zároveň menia aj 
svoje úlohy: obranca B ostáva v postavení B ako 
útočník, obrancom B sa stáva hráč A, ktorý pri-
hrával. Tak isto aj obranca C sa stáva útočníkom 
a tretí hráč zo skupiny C funguje ako obranca.

 Podľa počtu hráčov organizujeme 2 skupiny, ktoré 
vykonávajú to isté cvičenie (16 hráčov = 2 x 8, 
15 hráčov = 8 + 7, 14 hráčov = 7 + 7, ktorí hrajú 
5 na 2, a pod.).

Koučing: Tréner vyžaduje poradie: najprv uvoľňo-
vanie sa spoluhráča, potom nasleduje časovaná 
prihrávka.
Dôležitou úlohou je precízne technické prevedenie 
prihrávky (presnosť a taktiež sila teda rýchlosť), 
preberania a kontroly lopty (prvý a druhý dotyk).
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1 Hry na časovanie pohybu a prihrávania

2 Nácvik a zdokonaľovanie techniky a časovania prihrávania, uvoľňovania sa, preberania a kontroly lopty



 Veľký dôraz dávať na timing: správne načasovanie 
uvoľňovania sa a prihrávania (nie priveľmi skoro 
alebo príliš neskoro). Nesmieme  zabudnúť ani 
na vzájomnú komunikáciu hráčov (akustickú - 
hlasovú, rečovú a vizuálnu kontakt pohľadom). 
Pri cvičení aj počas preberania a kontroly lopty 
zachovávame prehľad, udržiavame zrakový kon-
takt so spoluhráčmi a pred prihrávaním do hĺbky 
je dôležitý aj pohľad do hĺbky cez plece, aby hráč 
získal informácie o pohybe spoluhráča.

Cvičenie 2b:
Prihrávky do hĺbky 
s uvoľňovaním sa v postavení 
za obrancom
Popis cvičenia: organizácia a priebeh cvičenia sú 

rovnaké ako pri cvičení 2a
Koučing: Zásady koučovania sú také isté ako pri 

cvičení 2a. Rozhľad, vzdelanie a cieľavedomosť 
trénera v každej vekovej kategórii má nesmierny 
význam pre vývoj hráča s cieľom úspešne účinko-
vať v mužstvách dospelých. Tréner by mal poznať 
vývojové tendencie a týmto smerom pripravovať 
svojich zverencov. Filozofia a prehľad trénera sa 
môžu uplatniť v každom cvičení, v jeho organizá-
cii, v metodickom postupe a hlavne v koučovaní. 
Tak je to aj na príklade týchto cvičení, pretože 
vývoj futbalu smeruje k hre pod časopriestorovým 
tlakom, ktorý kladie vyššie nároky na rýchlosť 
myslenia, rozhodovania a prevedenia motorickej 
akcie, vyžaduje orientáciu v priestore a vnímanie 
priestoru. Hra má zároveň veľké nároky na pres-
nosť prevedenia, a tým aj na sústredenie pozornos-
ti. Cvičenia zamerané na timing herných činností 
podporujú a zdokonaľujú nielen časovanie, ale aj 
presnosť techniky herných činností pod tlakom 
(uvoľňovanie sa, preberanie, krytie a kontrola 
lopty, pocit lopty pri prihrávaní, vedení a súhre). 
Ovládanie techniky a časovania činností podpo-
ruje prehľad v hre, čítanie hry, uľahčuje využitie 
priestoru a výber riešení herných situácií.

Obmeny: S hráčmi, ktorí dobre zvládli cvičenia 
2a a 2b, môžeme po niekoľkých tréningových 
jednotkách trénovať aj zložitejšie cvičenia, zame-
rané na časovanie uvoľňovania sa a prihrávania, 
na techniku preberania a krytia lopty, ako aj na 
hru do hĺbky. 

Popis cvičenia: Organizácia cvičení 2c a 2d 
(obr. 3) sú podobné ako pri cvičení 2a a 2b, prie-
beh cvičení je odlišný v tom, že cvičenie začína 
uvoľňovaním sa a klamavými pohybmi hráča C, 
po ktorých nasleduje časovaná prihrávka od hráča 
A na hráča C.

 Prihrávky (pohyb lopty) v cvičení 2c (4 prihrávky) 
= A - C - B - C - A.

 Prihrávky (pohyb lopty) v cvičení 2d (6 prihrávok) 
= A - C - B - C - A - C - A.

Koučing: Zásady koučovania sú také isté ako pri 
cvičení 2a a 2b. Cvičenia vyžadujú vysokú kon-
centráciu, dobrú komunikáciu, zrakový kontakt 
medzi prihrávajúcim a prijímajúcim, teda medzi 
hráčom, ktorý prihráva a hráčom, ktorý sa uvoľ-
ňuje a preberá loptu. Dôraz kladieme na okamžitý 
pohyb aj po prihrávke. Dbáme, aby prihrávky boli 
presné aj dostatočne silné.

2) Hlavná časť I: 
Hra v prečíslení 5 na 3 na jednu 
bránu s brankárom (obr. 4)
Popis cvičenia: Hra prebieha na polovici ihriska. 

V bráne hrá brankár.

 Ofenzívni hráči (5) hrajú v rozostavení 2 – 2 – 1 
na pevnú bránu s brankárom proti 3 obrancom 
v rozostavení 1 – 2.

 Hra sa začína vždy útočnou akciou od stredovej 
čiary.

 Po prerušení útočnej akcie začína nový útok od 
stredovej čiary. Hráme 3 x 4 minúty a po každom 
prerušení meníme obrancov. 

 Podľa počtu hráčov na tréningu organizujeme 
2 skupiny, ktoré vykonávajú tú istú hru na dru-
hej polovici ihriska (pri počte16 hráčov = 2 x 8, 
15 hráčov = 8 + 7, 14 hráčov = 7 + 7, ktorí hrajú 
5 na 2, a pod.).

Koučing: Dodržiavame rozostavenie mužstva v útoč-
nej fáze 2 - 2 - 1 so zameraním na hru do hĺbky, 
nácvik a zdokonaľovanie uvoľňovania sa a spolu-
práce, s dôrazom na časovanie a presnosť herných 
činností. Cieľom je využiť prečíslenie na preko-
nanie obrany súpera. Hra umožňuje vytváranie 
trojuholníkov, zámerné vytváranie situácií 2 na 1. 
Zásadou je otváranie a využitie priestoru, držať 

šírku tak, aby sa mohlo hrať do hĺbky, pohybom 
bez lopty umožniť hĺbkové prihrávky.

 Tréner využíva prerušenia hry na korekcie a mo-
tiváciu hráčov.

Obmena: Hra 3 na 3 s 2 neutrálnymi 
hráčmi na 1 bránu (namiesto hry 5 na 3)

Popis cvičenia: Nácvik a zdokonaľovanie útoč-
ných činností v zľahčených podmienkach (pre-
číslenie) môžeme dosiahnuť aj hrou s neutrálnymi 
hráčmi. Neutrálni hráči hrajú s mužstvom, ktoré je 
aktuálne v útočnej fáze a po strate lopty hrajú so 
súperom. Určíme dve trojčlenné mužstvá a dvoch 
neutrálnych hráčov. Jedno mužstvo útočí na veľkú 
bránu s brankárom a druhé mužstvo má za úlohu 
po získaní lopty previesť loptu cez stredovú čiaru. 
Obe mužstvá hrajú po získaní lopty v prečíslení 
5 na 3. Hra trvá 4 x 3 minúty a po každom kole 
meníme neutrálnych hráčov a aj smer útočenia.

Koučing: Tréner vyžaduje aktívnu hru s nasade-
ním, timingový výber miesta, klamavé pohyby 
pred uvoľňovaním sa, prehľad a zrakový kontakt, 
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3 Prihrávky do hĺbky, časovanie pohybu a spolupráce

4 Hra 5 na 3 na jednu bránu s brankárom



5) Záver
Výklus, statický strečing
Spätná väzba: tréner sa pýta hráčov, čo sa nauči-

li, čo je to časovanie, ako sa uvoľňovať, kedy sa 
uvoľňovať, kedy prihrávať, čo im robilo najväčšie 
problémy.

ru hernej kombinácie. Základom je pohyb, ktorý 
podporí hĺbkové prihrávky. Dôležitými faktormi 
v hre s loptou aj bez lopty sú rýchlosť a presnosť 
prevedenia (pod časovým a priestorovým tlakom), 
sústredenie pozornosti, vnímanie a využitie priesto-
ru, úspešnosť v súbojoch a schopnosť spolupráce. 

predvídanie hernej situácie, časovanie prihrávok.
 Dôležité je, aby sa prečíslenie využilo na hru do 

hĺbky a efektívne zakončenie útočnej akcie. Pre-
číslenie uľahčuje aj zachovanie rýchlosti a pres-
nosti útočných akcií.

3) Hlavná časť II: 
Hra 4 na 4 cez zóny
Popis cvičenia: Hraciu plochu tvorí predĺžené po-

kutové územie až po stredovú čiaru a rozdelíme ju 
na tri rovnaké zóny A, B a C. Na stredovej čiare 
vyznačíme klobúčikmi dve malé brány. V bráne je 
brankár. Vo vyznačenom priestore hrajú dve muž-
stvá 4 na 4 tak, že jedno mužstvo hrá s brankárom 
a po získaní lopty útočí na dve malé brány. Druhé 
mužstvo bráni malé brány a útočí na veľkú. Úlo-
hou mužstva je po získaní lopty dostať sa prihráv-
kami cez strednú do útočnej zóny a vypracovať si 
strelecké situácie. Pravidlo o postavení mimo hry 
neplatí, ale lopta musí prejsť všetkými zónami. 
Hráme 4x 3 až 4 minúty a po každej hre meníme 
smer útočenia (mužstvá si vymenia strany).

Koučing: Pravidlá hry provokujú čulý, aktívny 
pohyb, súhru a prehľad v hre, pretože vyžadujú 
spoluprácu, kontrolu lopty a priestoru, časovanie, 
komunikáciu, vnímanie a analýzu herných situácií.

Tréner vyžaduje aj pri vyrovnanom počte vytvá-
ranie trojuholníkov, držať šírku a hĺbku hry, čítanie 
hry, správny výber miesta, presné vykonávanie 
techniky herných činností, okamžitý pohyb aj po 
prihrávke, otváranie priestoru, využitie priestoru 
(neprehusťovať stred).  
Obmeny:
1. Hra na dva dotyky vo všetkých zónach. 
2. V zóne C je voľná hra, v zóne B sa hrá 

maximálne na 3 dotyky s loptou, v zóne A je 
hra na 2 dotyky. 

3. Po dosiahnutí zóny B mužstvo nesmie prihrať 
späť do zóny C. Hrať sa smie len v zóne A a B. 

4. Platí pravidlo o postavení mimo hry.

4) Záverečná časť: 
Hra do hĺbky 8 na 8 na dve 
brány s brankármi
Popis cvičenia: Hraciu plochu tvorí ihrisko od 

hranice pokutového územia po pokutové územie 
na opačnej polovici ihriska a má šírku pokutového 
územia. Na hranice pokutových území postavíme 
prenosné brány, v ktorých hrajú brankári. 
Hrá sa 8 na 8 tak, že sa smie prihrávať len dopredu 
a pri prihrávke vzad stráca mužstvo loptu.
Výnimky: finálna prihrávka v blízkosti súperovej 

brány, centrovanie pred bránu, pomocná spätná 
prihrávka (v situácii, keď je hráč chrbtom k sú-
perovi), ale po tejto prihrávke musí nasledovať 
prihrávka dopredu a na jeden dotyk.

Hráme 15 minút, alebo 3 x 5 minút s možnosťou 
usmernenia hráčov v prerušenej hre.

Koučing: Cieľom hry je podporiť a zdokonaľovať 
hru do hĺbky. Hráči  sú pravidlami hry nútení po-
zerať sa dopredu (bez toho sa daná úloha nedá re-
alizovať), a preto je dôležitá percepčná (vnímanie 
situácie) aj kognitívna (poznanie, analýza hernej 
situácie, čítanie hry) zložka činnosti a následne aj 
motorické riešenie. 
Hráči bez lopty majú svojím pohybom umožniť 
spoluhráčovi s loptou prihrávať do hĺbky. Hra pre-
to vyžaduje timingový výber miesta umožňujúci 
príjem lopty, reguláciu rýchlosti a smeru pohybu, 
kontrolu herného priestoru a orientáciu pred prvým 
dotykom s loptou, v závislosti od ďalšieho sme-
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5 Hra 3 na 3 s 2 neutrálnymi hráčmi na 1 bránu v strednej vertikále

6 Hra 4 na 4 v troch zónach

7 Hra do hĺbky 8 na 8 v strednej vertikále



Z bohatého portfolia pro potřeby fotbalových trenérů všech věkových kategorií, 
které nabízí německý knižní trh, vás dnes upozorňujeme na podnětnou nabídku, 
která řeší jeden ze základních stavebních kamenů herní taktiky, nácvik hry 1 na 1. 

Zprávy z AEFCA
Ve  dnech  3.–5.  března  2017 

se v turecké Antalyi konalo 
letošní  první  zasedání  Vý-

konného výboru Aliance evropských 
fotbalových trenérských asociací.

Z bohaté agendy vyjímáme tyto stě-
žejní body:
1. Finální rekapitulace posledního 

AEFCA Sympozia v Comu v Itá-
lii, kterého se zúčastnili i zástupci 
naší unie. Bylo konstatováno, že 
celá  akce  měla  vysoce  profesi-
onální úroveň,  a  to nejen z hle-
diska vlastní odbornosti, ale také 
z hlediska společenského dopadu 
do italského fotbalového prostře-
dí, neboť byla v popředí velkého 
zájmu masmédií včetně ústřední 
italské televizní společnosti. 

2. Příprava 37. AEFCA Sympozia 
2017: tato vrcholná AEFCA akce 
se  letos bude konat v Bělehradě 
(Srbsko). Programově bude zejmé-
na naplněna prezentací srbského 
fotbalu, resp. srbské trenérské fot-

balové školy. Stejně jako na minu-
lých sympoziích se počítá s partici-
pací některých předních světových 
trenérských osobností. Termín je 
zatím stanoven na 17.–20. října.

3. Příprava I. AEFCA Sympozia 
se zaměřením na trenérskou 
legislativu: bude se konat 
29.–30. května 2017 v Portu-
galsku. První akce tohoto druhu, 
respektive  zaměření,  bude  mít 
za úkol shrnout současnou legis-
lativní  úroveň  jednotlivých  ev-
ropských trenérských organizací 
na straně jedné a na straně druhé 
pokusit se stanovit první jednotné 
zásady tohoto tématu, které budou 
v následujícím období postupně 
rozpracovávány do podoby  jed-
notného evropského modelu. 

4. Kooperace AEFCA s PR agentu-
rou MyCoach: od začátku letošní-
ho roku se bude starat o veškerou 
mediální  propagaci  zahraniční 
partner MyCoach, který má bohaté 
zkušenosti z podobné spolupráce 
s předními evropskými kluby (At-
letico Madrid, Totenham Hotspur, 
FC  Porto,  Juventus  Turin, Ajax 
atd.). Vedení AEFCA očekává ra-
pidní zlepšení své prezentace nejen 
ve fotbalovém prostředí. 

5. Finanční situace AEFCA:  bylo 
konstatováno, že stále není naplně-
na sponzorská smlouva se skupinou 
Telesport (Rusko), která se brání 
tím, že současné sankce ze strany 
EU proti Rusku jí zatím nedovolují 
naplnit svoji závaznou povinnost. 
V následujících měsících se také 
dokončí příprava základního do-
kumentu s UEFA „Memorandum 
of Understanding“, který rozvine 

další spolupráci AEFCA s největ-
ší evropskou fotbalovou institucí 
včetně  finančního  příspěvku  ze 
strany UEFA na rozvoj AEFCA. 

6. Založení světové trenérské or-
ganizace WAFCA: přípravná ko-
mise informovala o prvních orga-
nizačních krocích, resp. o hledání 
sjednocujících hledisek s partnery 
z Asie, Afriky, Austrálie, Severní, 
Střední a Jižní Ameriky. Bylo kon-
statováno, že celý proces je zatím 
na svém úplném začátku a bude 
mít  s největší pravděpodobností 
charakter dlouhodobějšího vývoje. 

Příští zasedání výkonného výboru 
AEFCA se uskuteční v červenci v ně-
mecké Bochumi. Další informace mo-
hou najít naši čtenáři na aefca.eu.

Zdeněk Sivek
AEFCA Viceprezident

V koncepci německých tréninkových programů je 
hra 1 na 1 nacvičována a zdokonalovaná už od první 
věkové  kategorie  (od  6  let)  a  prostupuje  dalšími 
věkovými kategoriemi až do dospělosti. 

Obsah této fotbalové kartotéky se skládá celkem 
z 50 cvičení, je rozdělen do tří částí, a to od nejjed-
nodušších průpravných cvičení přes herní cvičení 
až k průpravným hrám. Těžiště kartotéky je vedle 
obsahu také v grafickém znázornění všech cvičení, 
které je pro trenéra velmi jednoduché a pochopitelné, 

takže nevadí, že vlastní text k jednotlivým cvičením 
je v německém jazyce. Další výhodou je, že uvedená 
cvičení mohou být inspirací pro jejich další různé 
modifikace, varianty atd. podle zkušenosti a potřeby 
každého trenéra a navíc i příkladem, jak vytvářet své 
vlastní kartotéky, sbírky cvičení atd. 

Velkou předností proti běžnému knižnímu vydání je 
forma zpracování, co cvičení, to karta, takže si je trenér 
může vzít jednoduše a přímo na tréninkovou plochu.

Zdeněk Sivek 

fussballtraining Kartothek 
„1 gegen 1“

Tuto kartotéku si můžete objednat v Německu ve vydavatelství časopisu Fussball Trainig 
(fussballtraining.com), telefon: 0251 23005-11 za 9,80 € (bez poštovného), nebo i u nás 
v Čechách u firmy Fotbalová metodika pana Zbyňka Jaroše, který ji nabízí za 330 Kč, 
info@fotbalovametodika.cz.
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ME fotbalistek U17 
v České republice
2. – 14. května 2017 

o titul bude na českém území usilovat 
osm týmů, mezi nimiž nebude chybět 
ani domácí  tým vedený vicemistrem 

Evropy z roku 1996 Karlem Radou. Český tým 
odstartuje závěrečnou část přípravy 17. dubna. 
Kouč Rada vezme český výběr na týdenní sou-
středění do jabloneckých Břízek.

Zatímco se český tým chystá na závěrečnou část 
přípravy, jejíž součástí je i březnové utkání s Fin-
skem v Domažlicích, organizační štáb je v plném 
pracovním zápřahu a nasazení. FAČR pro fanoušky 
chystá řadu doprovodných akcí. Například, po vzo-
ru olympijských parků, zorganizuje v místech ko-
nání turnaje během ME WU17 „Fotbalové festi-
valy zábavy a sportu“. „Jejich příprava nás teď 
zaměstnává ze všeho nejvíce, inspirovali jsme 
se olympijskými parky, které během OH 2016 

měly v České republice velký úspěch. Fotba-
lové festivaly nabídnou během turnaje všem 
fanouškům mnoho sportovního i kulturního 
vyžití. Chystáme mimo jiné i atraktivní soutěž 
kapel. Pracujeme na promoakcích a propaga-
ci, zaměřujeme se na základní a střední školy 
ve Středočeském a Plzeňském kraji. Důležitou 
součástí příprav je také kontrola připravenosti 
jednotlivých stadionů – v našem případě se to 
týká především Domažlic a Přeštic, kde do-
chází v souvislosti s pořádáním ME k poměrně 
významným rekonstrukcím,“ přibližuje zákuli-
sí příprav na šampionát ředitelka turnaje Tereza 
Doušová.

Na webu www.fotbal.cz  je zřízena podsekce 
věnující se přímo závěrečnému turnaji, který jako 
ambasadoři podporují někdejší reprezentační opora 
Pavlína Nováková-Ščasná a fotbalová legenda Pavel 

Horváth. Patronkou turnaje je ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Veškeré 
informace o šampionátu jsou k dispozici na webu: 
https://eurowu17.fotbal.cz.

V neděli 2. dubna skončí kvalifikační fáze Elite 
Round, po níž bude rozhodnuto o sedmi postupují-
cích týmech na šampionát do České republiky. Sed-
mého dubna bude po slavnostním losování v Plzni 
známo i složení základních skupin turnaje. 

„Získání pořadatelství mistrovství Evropy 
hráček do 17 let znamená velký mezník pro 
celý český ženský fotbal. Dlouho jsme na ta-
kový okamžik čekali. Šampionát na domácí 
půdě bude znamenat hodně pro rozvoj ženské-
ho fotbalu v ČR.  Slibujeme si od mistrovství 
zvýšení popularity ženského fotbalu i členské 
základny,“ uvedla Dagmar Damková, předsedkyně 
Komise ženského fotbalu FAČR.

V květnu odstartuje největší 
ženská fotbalová akce, která 
se kdy konala na území 
České republiky – mistrovství 
Evropy hráček do 17 let, které 
od 2. do 14. května hostí 
stadiony v Plzni, Příbrami, 
Domažlicích a Přešticích.
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Pečujeme 
o kvalitu

Projekce

Výstavba

Údržba

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

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

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

Londýnská 329/25, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

mobil: 602 122 020
www.asociaceut3g.cz

IČ: 22690409

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

Profesní organizace:
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