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snímky nA TITULní sTRAnĚ
Na titulní straně předtavujeme společný tým trenérů FAČR, který si dal do vínku pozitivně působit 
na prosazení nových vývojových trendů tak potřebných pro opětovný vzestup českého fotbalu 
na evropské i světové úrovni.
 Foto: Jan Tauber

v posledním čísle časopisu Fotbal a trénink hovořil 
Michal Prokeš, technický ředitel FAČR, o nové vizi 
ve výchově fotbalové mládeže v Česku. Apeloval 
na to, že zase musíme opět začít učit hrou. Co se 
od té doby přihodilo?

Rozjel se velmi dobře přenos této základní vize 
do každodenní praxe. Abychom jen o změnách ne-
mluvili, nýbrž je vnášeli do běžného života. Je to 
vlastně návrat k odkazu Jana Amose Komenského. 
Učitel národů mimo jiné proslul sloganem: Škola 
hrou. I my ve fotbale chceme vychovávat hráčské 
osobnosti, které budou aktivní a budou schopné 
řešit věci na hřišti i mimo ně samostatně. Hráč totiž 
není loutka a musí se umět rozhodovat sám. 

Už jsme si přiznali, že jsme v tomhle zaspali. 
Naši hráči jsou velmi dobře takticky a kondičně 
vybaveni, zvládnou slušně i základní techniku, ale 
to všechno neumí v zápase správně použít. Proč? 
Protože je neučíme rozumět hře. Neučíme je, kdy 
použít kličku a kdy ne. Kdy je lepší zpracovat míč 
a kdy naopak ho poslat prvním dotekem dál. 

Není to problém jen fotbalu. Podobně jsou 
na tom i ostatní kolektivní sporty. A odráží se to 
ve výsledcích, které už delší dobu postrádají lesk. 

A tak FAČR ve spolupráci s UČFT a ČOV inici-
oval vznik projektu s názvem Trenéři společně. Jeho 
cílem je sdílení nejnovějších informací z moderní 
výchovy mládeže a vyvolání odborné diskuse mezi 
trenéry. 

Nařízeními shora se nic nezmění. Změny mají 
šanci na úspěch, pokud o nich budeme přemýšlet 
všichni a pak je všichni vezmeme za své a budeme 
se jimi řídit. Nikdy to nemůže fungovat, pokud by-
chom modernizaci výchovy prováděli direktivně. 
Ve stylu: Takhle jsme to my nahoře rozhodli a vy 
dole to dělejte! Ne, takhle to vážně nikdo nechce.  
A tak jsou tu semináře v rámci projektu Trenéři 
společně, které se postupně rozšíří do všech krajů 
v republice. Jde o půldenní setkání plná zajíma-
vých přednášek a podnětné vzájemné interaktivní 
výměny názorů. 

Nejde o první vlaštovku. Tomuto projektu už 
předcházel jeden stupeň šíření nových myšlenek. 
Nazvěme ho vnitřní vzdělávání. Ve fotbalové rodině 
to znamená semináře pro trenéry mládežnických 
akademií, trenéry grassroots a další mládežnické 
trenéry. Ti se společně setkali ve Špindlerově Mlý-
ně, aby se nejen poznali, ale i se sami mezi sebou 
podělili o své zkušenosti a postřehy. 

Jenže to by bylo málo. Fotbal se přece rodí 
na vesnicích a malých pláccích. Vzpomeňte na pří-
běh Jana Kollera, který se ze Smetanovy Lhoty 
dostal až k bundesligovému titulu v Borussii Dort-
mund a k titulu nejlepší střelec reprezentační his-
torie. Nebo tu je neuvěřitelná story Pavla Nedvěda, 
jenž se ze škváry ve Skalné u Chebu vyšvihl k zisku 
Zlatého míče France Footballu. 

Takže musíme dostat co nejvíce nové inspirace 
do malých klubů a k tisícům anonymních trenérů, 
kteří pěstují fotbalu základnu. Čím ta bude širší 
a kvalitnější, tím kvalitnější bude český fotbal. 

Proto se rozjela druhá 
etapa téhle masivní spo-
lečné osvěty a „létající 
lektorský cirkus“ s nápi-
sem Trenéři společně, se 
rozletěl do regionů. 

V únoru se zastavil 
v Praze, v Plzni, v Hrad-
ci Králové a v Olomou-
ci. V březnu zavítal do Ústí nad Labem, Chebu 
a Zlína. V dubnu se chystá do Ostravy, Brna a Jih-
lavy. Pak se ještě jednou vrátí do české metropole. 

Zatím můžeme všem zvěstovat skvělou zprávu: 
všechny dosud uskutečněné semináře se setkaly 
s velkým zájmem nejen u trenérů, ale třeba i u ro-
dičů a vysokoškolských studentů tělesné výchovy 
a sportu. Celkově již účast přesáhla hranice osmi 
stovek lidí dychtivých po progresu. To je dobrý 
signál do budoucnosti. 

Opět zdůrazňuji: Nikdo na tyto semináře ne-
přišel nikoho poučovat. Naopak, jde o to se spojit 
ve jménu co nejkvalitnější výchovy.

Věřte, že se opravdu vyplatí vyšetřit půlden 
a vyrazit na tuto akci. Obsah je vždy velmi pestrý 
a působivý. 

Najdete v něm například výstupy reprezentač-
ních trenérů mládežnických výběrů České repub-
liky. Nadhazují auditoriu různá zásadní témata 
a společně pak na ně s lidmi v sále hledají odpově-
di. Například čile debatují o herní odvaze, která je 
v tuzemsku stále nedostatkovým zbožím. 

Nechybí rentgen tolik diskutovaného prvního 
doteku s míčem. Probírá se vliv individuálních 
herních dovedností, ovšem i v současném fotbale 
hodně žádané práce s prostorem. 

Vše dokreslují videoukázky ze zápasů reprezen-
tačních nadějí. Aby se nemluvilo jen tak do větru, 
ale všichni si mohli názorně představit, o čem je řeč. 

Ovšem lákadel je mnohem více. Vynikající 
přednášku nabízí basketbalový odborník Michal 
Ježdík. Podíval se zevrubně na otázku: Co zabí-
jí a naopak podporuje kreativitu? Nabízí pohledy 
a zkušenosti v tomhle směru z celého světa. 

Hokejový expert Jan Procházka zase zve na ex-
kurzi hřiště bez stresu. I to byste si neměli nechat ujít. 

Projekt Trenéři společně vážně stojí za pozor-
nost! Ale sám o sobě nestačí. Víme, že musíme jít 
s informacemi ještě dolů, tedy do okresů. Ty přijdou 
na řadu v další etapě. A velmi brzy.

Ovšem musí se přidat i stát. V čem například? 
Každé dítě by mělo mít denně alespoň pět hodin při-
rozené pohybové aktivity. A tak si musíme všichni 
položit dotaz: Jak to udělat, abychom tohle základní 
přikázání naplnili? 

Pokud nezařídíme více pohybu na školách, třeba 
rozšířením počtu hodin tělocviku, půjdeme proti 
proudu. A to už přece nechceme!

Věřím, že to společně dokážeme změnit.

Verner Lička, prezident UČFT

Vážení přátelé, milí kolegové,
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„Začal bych od toho posledního: 
štěstí (usmívá se). Ale štěstí musíte jít 
naproti. Takže dobrý trenér musí mít 
odborné znalosti. Co se týče trénin-
kového procesu, psychologie a podle 
mě je nejdůležitější schopnost, dát 
dohromady fungující tým z hlediska 
charakteru hráčů, výkonnosti, jejich 
správnému využití na jednotlivých 
postech. Prostě, aby do sebe všechno 
dobře zapadlo. Musí mít tedy cit pro 
tvorbu týmu.“

  
„Loni v létě jsem viděl tréninky 

Sparty během přípravy ve Františko-
vých Lázních. Byly výborné, líbily se 
mi. Ale asi italskému kouči Andreovi 

Stramaccionimu pak scházel cit pro 
hru, pro kolektiv. Tohle se těžko zís-
kává.“

     k   
  
„Já nevím. Asi jsem to měl v sobě. 

Táta byl asi padesát let ředitelem ško-
ly, maminka byla učitelka, tak jsem 
cit pro kolektiv, pro komunikaci s lid-
mi nejspíš zdědil po rodičích.“

p       
   

„To je velice důležité. Jako trenér 
musíte znát i rodinné zázemí svěřen-
ců. Nejen si dělat obrázek z toho, co 
vidím na tréninku nebo když s hráčem 
mluvím v šatně. Musíte si hráči umět 
promluvit i lidsky. Probrat s ním jeho 
problémy. Tohle pak hraje roli i v jeho 
výkonnosti.“

    
„Někteří ano. Hlavně tam, kde 

jsem působil delší dobu. Tedy ve Spar-
tě a v Chebu, kde jsem byl šest let. 
Věděl jsem vždycky, jaké jsou klad-
né a záporné stránky hráče. Na hřišti 
i mimo ně. Když si třeba vezmu To-
máše Skuhravého, kterého jsem měl 
v Chebu, ve Spartě i v nároďáku, tak 
o něm jsem věděl skoro všechno.“

      
 

„Upřímný. Tomáš mě nikdy ne-
zklamal. Pokud šel na plac, vždycky 
odvedl maximum. Samozřejmě měl 
záporné věci, o kterých jsem s ním 
dost často diskutoval.“

    
„Ne. Například v nároďáku jsem 

chtěl mít vždycky pokoje vedle jeho. 

A on to věděl. Když udělal na vojně 
v Chebu průšvih, byl jsem domluve-
ný s důstojníkem, že ho dal na dva 
nebo na tři dny do basy. Tomu ani tak 
nevadilo. Nejvíc mu vadilo, když mu 
ostříhali tu jeho patku. Vidíte, i tyhle 
maličkosti mají velký vliv na výkon 
hráče. Na Tomáše nejvíc platila ote-
vřenost. Mluvili jsme spolu na rovi-
nu.“ 

p      
    

„Ano. Vždycky jsem všechno 
říkal hráčům na rovinu. I v přípravě 
na zápas přede všemi. To byla moje 
zásada. Nikdy jsem se s nimi nepáral. 
Každému jsem otevřeně před celým 
kolektivem řekl, co si o něm myslím.“

     
    

V roce 1996  dovedl českou reprezentaci k historickému stříbru na mistrovství 
Evropy. Na Poháru FIFA přidal navrch se stejným týmem bronz. Se Spartou 
dobyl dva mistrovské tituly a dokázal s ní postoupit až do semifinálové 
skupiny Ligy mistrů. Stal se pětkrát Trenérem roku a technická komise UEFA 
mu udělila titul Trenér trenérů. Letos Dušan Uhrin starší, legenda mezi 
českými trenéry, oslavil pátého února své pětasedmdesáté narozeniny. 
Jeho fotbalové postřehy jsou však stále mladé.

Trenér musí mít cit
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Trenér Dušan Uhrin s týmem vicemistrů Evropy 1996. Na obrázku zleva: Dušan Uhrin, Pavel Nedvěd, Karel Poborský, Pavel Kuka, Petr Kouba, Václav Němeček, 
Ladislav Mayer, Karel Rada, Radek Látal, Vladimír Šmicer, Miroslav Kadlec.



p      
   
„Dal jsem předtím slib majiteli 

Maccabi Haifa, že k nim půjdu. Žádná 
smlouva, žádný podpis, jenom slovní 
slib: Ano, po roce přijdu k vám. Tak-
že jsem musel odmítnout nabídku 
na reprezentaci Emirátů. Nesměl jsem 
mluvit o tom, proč jsem to udělal, aby 
se to neprovalilo. Ale od izraelských 
novinářů se to pak v Emirátech do-
zvěděli a měl jsem tam asi tři neděle 
peklo.“

   
„Jsou různí. Když jsem dělal 

národní tým v Kuvajtu, jednal jsem 
s jedním významným šejkem, a to 
byl vynikající chlap. Mám dojem, že 
i Milan Máčala s ním předtím měl co 
do činění, a říkal totéž. Chodil jsem 
k němu domů, i na večeře a pořád 
jsme jednali o nároďáku. Jenomže pak 
ho z fotbalu vzali, protože byl druhý 
největší muž v Kuvajtu přes naftu 
a udělali z něj ministra. Místo něj 
přišel jiný šejk, a to byla katastrofa.“

      m  
   

„Vůbec ne. Scházeli jsme se 
ve skromném domě se skromnými 
místnostmi. Nebyly tam rozhodně 
nikde zlaté kliky.“

k     
„Asi ve Švédsku, tam byl od novi-

nářů obrovský tlak.“

  
„Na Kypru. Při prvním pobytu ne, 

to jsme vyhráli Kyperský pohár. Ale 
při druhém jsem asi přehnal přípravu, 
a ještě v prosinci jsme byli poslední. 
Chodilo na nás patnáct tisíc fanouš-
ků a řvali na mě dost ostře: Uhrine, 
běž domů! To si velice dobře pama-
tuju, nechal jsem si to přeložit. Jenže 
po vánočních svátcích se to zvrtlo, 
a my jsme neprohráli jediný zápas. 
V lize jsme skončili třetí.“

     
„S nadhledem. Ptal jsem se pořád, 

co na mě křičí, nebo jsem si nechával 
přeložit plakáty v podobném znění, 
kterých bylo po městě taky dost. 
Naštěstí jsem nikde v zahraničí ne-
zažil, že by si fanoušci na mě někde 
počkali nebo že by za mnou přišli 
domů. Na tréninky chodili fanouš-
ci jen v dobrém. Nejvíc v Maccabi, 
když jsme postupovali v evropských 
pohárech. To nám fandil celý Izrael. 
I když jinak je mezi tamními kluby 
obrovská rivalita.“

t      
„Fandili opravdu úplně všichni. 

Doteď tam takový úspěch neměli. 
Na českém velvyslanectví v Izraeli mi 

„Stoprocentně. Musí být mezi 
vámi čistý stůl.“

     

„Nedělal jsem to tak, že jsem 
někam přišel a hned bych řekl: Tak 
a teď budeme hrát tímhle stylem. 
Ne, vždycky jsem určil systém podle 
toho, jaké jsem měl v mužstvu hráče. 
Chtěl jsem dát každému hráči roli, 
ve které by nejvíc přispěl k co nej-
lepšímu výkonu celého týmu.“

k      
 

„V Maccabi Haifa to bylo dost slo-
žité. Bylo to dané tím, že jsem neuměl 
hebrejsky. Na druhou stranu mi po-
mohlo, že jsem byl s nimi na soustředě-
ní v Česku. Trénovali jsme v prostředí, 
které jsem důvěrně znal, takže jsme to 
nakonec dali dohromady. Pak jsme se 
dostali s Maccabi v PVP až do čtvrtfi-
nále a cestou jsme porazili i Paris SG 
3:2. Boj o postup do semifinále jsme 
prohráli s Lokomotivem Moskva.“

t        
   
„Jo, tenkrát byl úspěch nad PSG 

velice důležitý. Měl jsem smlouvu 
na dva roky a mohl jsem ji prodlou-
žit. Ale do klubu přišel nový sekretář 
z Polska, přiváděl do kádru polské 
hráče, tak jsem řekl: A dost.“

    t
   e   k  

      
      

     
„Nejdůležitější je znát jejich ja-

zyk. Anebo to chce mít k sobě překla-
datele, který přesně ví, co chcete muž-
stvu nebo i nadřízeným sdělit. Já jsem 
dost uměl anglicky, i když ne zas tak, 
abych mluvil úplně jako kniha. Ale 
v Haifě jsem měl spoustu hráčů, kteří 
nemluvili anglicky a znali jen jejich 
mateřštinu. Proto bylo právě v Izraeli 
nesmírně důležité mít po ruce schop-
ného tlumočníka. Ve Švédsku zase 
potřebujete dobrou angličtinu, jinak 
vám to novináři dají hodně sežrat.“

     
 

„Na působení v Emirátech. Vyhrá-
li jsme pohár a oni pak chtěli, abych 
převzal národní mužstvo. Nabízeli 
mi spoustu peněz a mně se tam líbil 
i život. Dubaj je z hlediska počasí 
fantastická destinace, moře také a pro 
Evropana je to tam celkově přijatelné. 
Je to jiné než v Kuvajtu nebo v Saúd-
ské Arábii.“

  
„V Arábii musí chodit ženy za-

halené a všechno je tam takové dost 
strohé. V Dubaji je oproti tomu vol-
nější život.“

k        
  u   

 e
„V Emirátech ne. Šéfem klubu 

byl velice rozumný šejk. Navíc, jak 
už jsem řekl, mi pak nabízeli místo 
u národního týmu. Moc mě chtěli, dá-
vali mi opravdu hodně peněz, jenže já 
jsem to nemohl přijmout.“
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Předseda FAČR Martin Malík 
blahopřeje k 75. narozeninám 
Dušanovi Uhrinovi, který byl 
na doporučení UČFT zařazen 
nedlouho po tomto skvělém 
jubileu i do poradního orgánu 
předsedy FAČR.



tenkrát říkali, že vztahy mezi Českou 
republikou a Izraelem se v tu dobu 
zlepšily. Tím fotbalem. To mě potě-
šilo.“

k      
     

     
    
„Já jsem měl na odbourávání tla-

ku jednu osvědčenou metodu: skoro 
po každém zápase jsem si šel zaběhat. 
Při běhu jsem uvolnil tělo a vyčistil 
jsem si hlavu.“

   
   

„Ne, nikdy. Ani když se prohrálo, 
jsem na kluky hned v kabině neřval. 
Nechával jsem hodnocení vždycky až 
na druhý den po utkání. Měli jsme 
trochu videa a při tom jsem řekl, co 
se mi líbilo a co ne.“

u      

„Samozřejmě. Vzpomínám si, že 
jsem tak učinil při mém nástupu v de-
vadesátém roce do Sparty. Hráli jsme 
halový turnaj v Curychu a tam jsem 
viděl, že mužstvo není disciplinované. 
Druhý den jsem měl hodnocení, a to 
byl podle mě zvrat v celém mém teh-
dejším působení ve Spartě.“

  
„Ano. Pokud mám bouřlivější 

hodnocení, kluci často říkali, že na ně 
plivu. Ne že plivu, ale prskám. Když 
to bylo třeba, volil jsem emotivnější 
hodnocení. Použil jsem ho v Cury-
chu a opakuji – byl to nejdůležitěj-
ší moment mého třetího angažmá 
ve  Spartě.“

p      
     

l  
„Ano.“

t       
  o  m

   l  
   
„Základem bylo, že jsem měl 

hodně hráčů z tehdejší Sparty už 
v Chebu. Horňák, Siegl, Svoboda, 
Mistr… Byli dobře natrénovaní 
a z kondičního hlediska nebyl pro ně 
velký problém hrát systémem středa-
neděle. Navíc jsme i do toho hodně 
trénovali. Pokud jsme v domácí lize 
hráli se slabším soupeřem, dal jsem 
hráčům předtím dost zabrat. I když 
jsem věděl, že naoko to pak nebude 
dobré utkání, protože budou unave-
ní. Přesto jsem to dělal. Myslím, že 
se pak ukázalo, že to bylo správné 
řešení.“

  S   
      

     
        
  

„Taky to slýchávám a musím se 
tomu zasmát. Pokud je mužstvo dobře 
natrénované, dá se to v klidu zvlád-
nout. Ale pozor, není to otázka jedné 
kvalitní přípravy. Je to otázka dvou, 
tří příprav.“

      
      

     
 

„Hloupost. Promiňte, že takhle 
mluvím. Ale profesionální hráč musí 
být připravený na každý zápas. Že by 
kvůli přípravě na Ligu mistrů hráči 
odflákli ligové utkání? To nejde!“

o        
      S  

„Všechno tkví v psychologickém 
působení v přípravě. Nám se dařilo 
boj na obou frontách sladit. Dokázali 
jsme přitom i vyhrát ligu.“

      
 

„Všichni tvrdí, že výhra nad Bar-
celonou byl zápas století. Ale pro mě 

byl nejlepší dvojzápas s Marseille. 
Když jsme hráli ve Francii, bydleli 
jsme v hotelu u tehdejšího majite-
le klubu Bernarda Tapieho. A před 
utkáním přišli čtyři hráči, že mají 
průjem… V první půli jsme prohrá-
vali 0:3, to bylo na ručník. Takže 
jsem musel mít o poločase ostřejší 
vystoupení v kabině. Ve druhé půli 
se všechno otočilo, a my jsme snížili 
na 2:3. Doma jsme pak dominova-
li. Dokonce tak, že Tapie sestoupil 
během zápasu z tribuny na lavičku. 
Vedli jsme 2:0, soupeř snížil až těsně 
před koncem. Byl to od celého týmu 
vynikající výkon.“

     
    

„Jen chvíli, dvě tři hodinky. Víc 
jsem to neprožíval. Pak jsem na to 
rychle zapomněl a viděl jsem zase 
už jen zápas před sebou. Musíte to 
tak dělat a v tomhle směru i vyvíjet 
na hráče tlak.“

     
      

„Přesně tak.“
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„Každé vítězství, ale když bylo 
dosažené po dobré hře. Když jsme 
podali vynikající výkon a vyhráli 
jsme, byl jsem nejvíc spokojený. Stá-
valo se to ve Spartě v devadesátých 
letech.  O Marseille a Barceloně už 
byla řeč, ale tenkrát patřil ke špičce 
i Glasgow Rangers. Také proti němu 
zahrálo mužstvo velice dobře. To pak 
byla radost.“

     

„Po EURO 1 996  jsem dostal nálep-
ku, že mám rád zanďoura. Že jsem spíš 
obranný trenér a podobně. Ale když si 
vezmete zápasy se Spartou v evrop-
ských pohárech, tak poznáte, že to není 
pravda. Stejně když si pustíte i utkání 
s Portugalskem na evropském šampio-
nátu v Anglii nebo finále s Německem. 
V obou zápasech jsme nehráli vyloženě 
defenzivně. Jediný opravdový zanďour 
jsme předvedli v semifinále s Francií. 
Ale mělo to objektivní důvody.“

m    
„Postrádali jsme asi čtyři hráče 

a museli jsme tým přestavět. Trenér 
musí zvolit takovou taktiku, která 
odpovídá schopnostem a možnos-
tem mužstva a s ohledem na soupeře. 
Proto jsme s Francií hráli defenzivně. 
Když si však vezmete následné vy-
stoupení naší reprezentace na Poháru 
FIFA v Rijádu, bylo to naprosto něco 
jiného.“

     
   

 e
„Myslím, že jsme to ani nedoce-

nili. V semifinále jsme prohráli 0:2 
s Brazílií, která měla tehdy skvělé 
mužstvo v čele s kanonýrem Romá-
riem. Ale my jsme jí podlehli zejmé-
na proto, že Brazilci měli možnost 
o jeden den více odpočinku než my. 
V turnaji, kde absolvujete pět zápasů, 
hraje tohle velkou roli. Ale u nás se 
řeklo: 3. místo, no tak dobrý. I když 
jde o turnaj nejlepších celků ze 
všechn kontinentů.“

    eu o  
       

      
    
„Chtěl jsem, abychom hráli ve fi-

nále více útočně, než jsme hráli před-
tím a potom jsem přiznal, že to asi 
byla chyba. Celkově pro nás bylo 
lepší na turnaji hrát na rychlé proti-
útoky. Vzhledem ke složení mužstva, 
ve kterém byli tehdy mladí kluci Ber-
ger, Poborský, Nedvěd nebo Šmicer. 
Oni uměli velice nebezpečné brejky. 
Musíte hrát tak, na co máte.“

     
  

„Český fotbal stagnuje. Není 
výkonnostně na takové úrovni jako 
dříve. Odvíjí se to už od kvality ná-
rodního týmu. Aby měl fotbal respekt, 
atmosféru, uznávali ho v zahraničí, 
potřebuje mít dobrou reprezentaci. 
Ale když je ta naše momentálně až 
v páté desítce světového žebříčku, ne-
dělá to dobrou reklamu. Evropa nás 
pak nebere. A není to dobrý signál ani 
pro fanoušky. Nevytváří se ta správná 
atmosféra.“

k    
„Teď mi u nás vadí velké nákupy 

zahraničních hráčů. Přivést šest sedm 
fotbalistů z ciziny do našeho mužstva, 
to nevidím dobře. Když jsem sledoval 
příval zahraničních hráčů do Sparty, 
od počátku jsem říkal, že to nevidím 
růžově.“

     
S  t      

     
  
„Vidím to opravdu hlavně v ná-

kupech. Mužstvo není citlivě doplňo-
vané. Důležité jsou charaktery hráčů. 
Nestačí někoho koupit jen na zákla-
dě toho, že vám někdo řekne: Ten 
je dobrý. Slavia se v tomhle spálila 
také, když nakoupila Altintopa nebo 
Dannyho. Není to tak dávno, co jsem 
byl v Edenu asi čtyři měsíce angažo-
ván. Sledoval jsem pro ně Van Burena 
a Ngadeua. Proklepával jsem je po-
drobně a Slavii jsem doporučil, aby je 

koupila. U Ngadeua jsem ale dodával, 
že to není hráč do středu obrany, ný-
brž do středu zálohy. Přišel v tu dobu 
i brankář Pavlenka. Tedy všechno ná-
kupy, které se vyplatily. Vzpomínám 
to proto, že když chcete nakupovat 
hráče ze zahraničí za velké peníze, 
musíte si dotyčné jedince ze všech 
pohledů důkladně prověřit. Abyste 
byli stoprocentně přesvědčeni, že 
do týmu pasují. Třeba Michael Nga-
deu dělal v cizině kapitána. To vám 
signalizuje, že jde o osobnost a je to 
vítězný typ. Pokud by ale hrál s Delim 
v obraně, nebylo by to dobré. Taktic-
ky dohromady by to spolu nezvládli. 
A na tohle všechno si musíte předem 
odpovědět. Všude ve špičkových klu-
bech tohle vědí. Když klub vytáhne 
osmdesát milionů za hráče, už jsou 
to přece veliké peníze a nemůžete je 
dát za někoho, kterého vidíte jednou 
na videu.“

l    p  
      

m     
„Viktorie podcenila zápas s Jih-

lavou, a od té doby se to s ní táhne. 
V Plzni byl vždy plný stadion, lidi 
vyvářeli krásnou atmosféru, ale teď 
se to trochu mění. Není to moc dobré. 
Myslím si, že to dotáhnou na první 
místo, ale bude to silou vůle.“

p     
     

„Nejdůležitější období pro vý-
voj hráče je přechod z dorostenecké 
do dospělé kategorie. Ale v našem 
fotbale se na tohle neklade důraz. 
Proto hodně sedmnáctiletých hráčů 
jde rovnou do zahraničí, kde se ne-
domluví, a poté přichází zpátky nebo 
venku zapadne.  Byl bych radši, kdy-
by talentovaní hráči měli možnost 
se vyhrát tady a když naši nejvyšší 
soutěž přerostou, ať se v jednadvaceti 
vydají do světa.“

     
 

„Určitě. Nechci je jmenovat, ale 
pokud se budou držet mladí trenéři 
směru, kterým začali, měli by tréno-
vat na špičkové úrovni. Musí dávat 
fotbalu maximum. Já jsem fotbalem 
žil čtyřiadvacet hodin denně. Usínal 
jsem s ním i vstával. Byl u mě na prv-
ním místě, až na tom druhém byla ro-
dina. I když to není dobře, protože 
rodina by měla být na prvním místě. 
Nechtěl bych jim tohle radit, abych 
jim nerozvracel rodiny. Ale u mě to 
tak bylo.“

    
 k     

 
„V kanceláři mi visí fotka, na kte-

ré mi šéf technické komise UEFA 
Andy Roxburgh předává cenu pro 
Trenéra trenérů. Toho ocenění si nej-
více vážím, protože členy té komise 
byly špičkové trenérské osobnosti 
Alex Ferguson nebo Gérard Houllier.“

m      
   S   

     

„Byli jsme spolu v Praze dvakrát 
na večeři a hodně jsme diskutovali 
o fotbale, protože to byl jeho život. 
Je to výborný chlapík, žádný náfuka, 
normální člověk.“

k      
  
„Obdivuju Pepa Guardiolu. Hrál 

za Barcelonu, když jsme proti ní na-
stupovali se Spartou. Žije taky čty-
řiadvacet hodin fotbalem a všude, 
kam přišel, měl úspěch. Navíc nikdy 
nehlásil do světa: Já jsem číslo jedna. 
Je u něj vidět skromnost.“

t       
       

 
„To těžko (usmívá se). I když je 

pravda, že já jsem vždycky zůstával 
rád v pozadí. Vždycky jsem hráčům 
říkal: Vy jste si to vybojovali, vy se 
jděte vyfotit s pohárem. Mě nechte 
vzadu.“

PAVEL HARTMAN
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Je to vlastně včera, kdy jsme 
začali odlišovat systémy hry 
v defenzivní fázi, herní sty-

ly v ofenzivní činnosti a v nich 
úlohu    
(poznámka: někdy se používá po-
jem předzápasová organizace 
hry). Světový fotbal však prošel 
v posledních letech bouřlivým vý-
vojem, změnil se pohled na fotbal 
jako hru takovou, změnily se vize, 
filozofie, principy, metodologie. 
Už se nesnažíme (jen) se ubránit, 
nepřemýšlíme (jen), jak soupeře 
eliminovat, přemýšlíme, jak sou-
peře přehrát, přemýšlíme, jak 
mít míč a hru pod kontrolou, 
přemýšlíme nad prostředky, 
jak rozbít a překonat soupeřův 
defenzivní systém  Světovému 
fotbalu dnes dominují rychlost, 
intenzita hry, kreativita, efektiv-
nost chování týmů po ztrátě, re-
spektive po zisku míče, a to vše 
zásadním způsobem   

  . Velmi odliš-
né jsou zároveň taktické pokyny 
trenérů, místo „…roztáhni hru!“ 
slyšíme pokřik „…stáhni to, běž 
do těžiště hry!“ Velmi oblíbený 
pokyn trenérů „…couvej!“ nahra-
zuje „…necouvej, atakuj soupe-
ře s míčem!“ Jestliže kdysi byla 
organizace hry čitelná, každý hráč 
na pozici se pohyboval relativně 
jen ve svém vymezeném prosto-
ru, tak ta dnešní organizace hry se 
odlišuje neskutečnou flexibilitou, 
variabilitou, nečitelností, působí-
cí jako hejno ryb v oceánu, „kam 
jedna tam všechny“.  

      
     

   Hlavně 
v útočné činnosti rozestavení hrá-
čů ani trochu nepřipomíná výcho-
zí organizaci hry! Na scénu sou-
časného fotbalu vstupuje  

  Co si pod tímto 
pojmem představujeme? 

S    
    
     

     
Herní situace a cíle jejich fi-

nálních řešení jsou samozřejmě 
velmi odlišné, a to jak v útočné, 
tak obranné činnosti. V samotných 

Ve ne  i k

Situační organizace hry
Není tomu až tak dávno, kdy jsme organizaci hry například 4-4-2, 4-3-3 (se dvěma 
stopery) nebo 3-5-2, 3-4-3 (se třemi stopery) nesprávně popisovali jako systémy hry.

ofenzivních nebo defenzivních situacích 
přicházejí další odlišnosti a nároky 
na organizaci hry. S  

  se tímto stává jedním z nejdů-
ležitějších faktorů úspěšnosti řešení 
herních situací ve všech možných 

přechodových fázích zápasu. Pojďme 
se společně zaměřit na detaily v kon-
krétních okamžicích přechodových fází.

1.
V n m it ní o g ni e  p o ře ení e ní  it í po t át  mí e 
v p  po t pné o kom inov né o tok  

Na o á k    je zachycen 
okamžik, kdy mužstvo v útočné fázi, 
v průběhu postupného kombinovaného 
útoku (ÚF/PKÚ) na polovině soupeře, 
ztrácí míč. Všimněme si organizace 
hry v okamžiku ztráty míče. Protažená 
elipsa na délku hřiště cca 40 m a šířku 

cca 35  m, kde hráči na všech pozicích 
jsou vzhledem k těžišti hry v relativně 
ideálním postavení, které jim umožňu-
je plynule přejít po ztrátě míče s ÚF 
do OF a po zisku míče z OF do ÚF. 
Mužstvo využívá této příznivé herní 
situace a zahajuje okamžitý týmový re-

presing s cílem rychlého získání míče 
a možnosti pokračování v útočné čin-
nosti. Na dvou následujících obrázcích 
sledujme průběh změn ve vývoji orga-
nizace hry ve velmi krátkém časovém 
úseku a zároveň hledejme systémové 
věci v této defenzivní činnosti týmu. 
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Na o á k    jsou zjev-
né tři části defenzivního bloku 
do sebe zapadajících a vzájemně 
se prolínajících. 

    je sou-
středěna na presingový prostor, 
kde nejbližší hráč vyvíjí časo-
prostorový tlak na protihráče 
s míčem a ostatní vykrývají pro-
stor a v něm obsazují protihráče 
bez míče, aby zajistili kontinui-
tu a úspěšnost presingu. 

    zajiš-
ťuje presingový prostor a záro-
veň pokrývá protihráče ve svém 
prostoru (situace 3 x 3).

    zajišťu-
je prostor před sebou, drží opti-
mální hloubku hřiště vzhledem 
k těžišti hry a vývoji herní situ-
ace, hlídá si protihráče ve svém 
prostoru a vzájemně se zajišťuje 
(situace 2  x 1). 

Přestože na o á k    je 
organizace hry naprosto odlišná té 

V následujícím rozboru akce 
vidíme chování jednotlivých 
hráčů a týmu v náročnější herní 
situaci, kdy soupeř formou krát-
kých přízemních přihrávek změní 
velmi rychle horizontálně těžiště 
hry na vzdálenost 60 m. Zatímco 
na o á k    je organizace 
hry vzhledem k těžišti hry téměř 
perfektní, na o á k    se 
defenzivní blok na šířku hřiště 
příliš natáhl a v případě přímoča-
rého přechodu soupeře by mohly 
nastat problémy. Tento okamžik 
pomohl vyřešit agresivní presing 
útočníka, který časoprostorovým 
tlakem na protihráče s míčem zís-
kal čas k nápravě, čas k zahuštění 
defenzivního bloku. Na následují-
cím o á k    je zobrazen 
úspěšný konec defenzivní akce, 
zisk míče a s ním velmi výhodná 
herní situace k rychlému pře-
chodu do útoku. K zamýšlení 
stojí špatné postavení pravého 
záložníka vzhledem k těžišti hry 
v okamžiku zisku míče (červené 
kolečko). Ovlivnilo by správné po-
stavení hráče v daném okamžiku 
(zelené kolečko) míru možnos-
ti ohrožení soupeře? S velkou 
pravděpodobností ANO! Z toho-
to příkladu pramení   

      
   
    

     

2.
V n m it ní o g ni e  v ře ení e ní  it í v ákl ním
po t vení e en ivní o lok  n  vl tní polovin

předcházející, výše popsaný systém re-
presingu po ztrátě míče je identický! 

    
      

      
     
     Celá 

akce trvající zhruba 10" končí úspěšně 

ziskem míče a adekvátní organizace 
hry v každém daném okamžiku byla 
jednou z velmi důležitých faktorů 
úspěchu.
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Mít v daném okamžiku perfektní 
organizaci hry není vždy zárukou 
úspěšného přechodu z útočné čin-
nosti do obranné a naopak, stejně 

tak úspěšného řešení herních situa-
cí!     

      
      

    
     

Na příkladu jedné akce si ukažme 
první případ, kdy mužstvo předvádí 

vysokou kvalitu v oblasti organizace 
hry, ale selhání jedince přivede další 
ztrátu míče a místo přechodu do útoku 
je z toho přechod do obranné fáze. 

3.
V n m it ní o g ni e  v ře ení e ní  it í 
po i k  mí e pře o  o tok
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á ek   zachycuje 
herní situaci, kdy tým v obranné 
fázi perfektně vykrývá prostor 
mezi těžištěm hry a vlastní bran-
kou, výjimkou je levý záložník, 
který stojí příliš hluboko, spíše 
v prostoru levého obránce. Pro 
někoho zanedbatelná chybička, 
která se záhy projeví jako velmi 
zásadní pochybení. 

Potvrzuje to následující záběr 
na o á k    v okamžiku 
součinnosti mezi levým obrán-
cem a levým záložníkem. Levý 
záložník nejen, že má handi-
cap minimálně 15 m (kdyby stál 
v optimální pozici), ale navíc volí 
velice špatně postavení v oka-
mžiku nabídky a následně zpra-
cování míče (otáčí se směrem ven 
z hřiště). 

á ek   demonstruje 
rozsah škod a lítost nad příleži-
tostí pokračovat v RP (rychlém 
protiútoku) ve velmi výhodné 
situaci, v přečíslení 5:3! Chyb-
né postavení hráče na vzdálenější 
straně hřiště by prošlo bez po-
všimnutí. V tomto případě však 
šlo o chybné postavení hráče, 
který měl být v této herní situa-
ci klíčovou postavou.
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Na příkladu druhé akce si uká-
žeme herní situace, kde týmová 
organizace hry není optimální 
a v okamžiku zisku míče se roz-
hodně nedá hovořit o kompaktním 
defenzivním bloku, stejně jako 
o následném „přepnutí“ a zapoje-
ní všech hráčů do útočné činnosti. 
Individuální a skupinový výkon 
v tomto případě kompenzuje tý-
mové nedostatky! 

Na o á k    je zachy-
cen okamžik zisku míče hráčem 
č. 7, jeho přihrávka na hráče č. 8  
a jeho následné chování po při-
hrávce! Zároveň si vyhodnoťme 
postavení a chování ostatních hrá-
čů v tomto okamžiku a představ-
me si, co od jednotlivých hráčů 
očekáváme v následujících vte-
řinách z pohledu individuálního 
a týmového výkonu. 

Odpověď nám přináší o á
ek  . Na stejném principu 

si vyhodnoťme individuální vý-
kony jednotlivých hráčů vzhle-
dem k herní situaci, těžišti hry 
a vývoji celé akce! Základem 
úspěšnosti akce je na jedné stra-
ně perfektní individuální výkon 
hráče č. 8    

   
     

   
    

      
  a na druhé straně  

    
    . Za zmínku stojí 

otázka chování ostatních hráčů. 
Je v pořádku? 

Celou teorii potvrzuje o á
ek  . Výsledkem skvělé 

součinnosti jmenovaných hráčů 
vznikla velmi zajímavá herní si-
tuace 5:5 formou RP. Tato akce 
nakonec neskončila gólem, ale 
„jen“ zakončením tvrdou střelou 
z hranice velkého vápna hráčem 
č. 7 (mimo jiné skvělá ukázka in-
dividuálních dovedností), přesto 
je pro nás trenéry analýza této 
akce velmi přínosná z pohledu 
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4.
V n m it ní o g ni e  v ře ení e ní  it í  v 

Patrně největší nároky na or-
ganizaci hry jsou v postupném 
kombinovaném útoku (PKÚ), 
ze kterého padá největší procento 
všech dosažených gólů v součas-
ném fotbale. Právě  

    
    

 Soupeřův defenzivní blok 
je nutno rozpohybovat, roz-
trhnout, dostat pod tlak, aby 
docházelo k systémovým nebo 
individuálním chybám ze strany 
soupeře. K tomu je potřeba mít 
míč a hru pod kontrolou a zá-
roveň měnit rytmus, intenzitu 
a těžiště hry. Tyto nároky vyža-
dují    
     

   
    

    (velký 
počet hráčů v těžišti hry)  

    
    

(vertikálně, horizontálně a di-
agonálně). 

 o á í   ,  
  je zachyceno založení útoku 

od obránců jednoduchým, ale vel-
mi efektivním způsobem přecho-
du do útoku, formou přímé spo-
lupráce mezi obráncem (hráč 
č. 5) a útočníkem (hráč č. 9 ). 
Dlouhá přihrávka od obránce 
eliminuje najednou 7 hráčů sou-
peře a vzniká situace 3:3! Posta-
vení všech hráčů v daném oka-
mžiku se jeví jako ideální, protože 
nabízí hráči č. 5 více možností 
řešení a pro soupeřův defenzivní 
blok velice náročnou herní situ-
aci, hlavně z pohledu velkého 
prostoru, který musí aktivní hrou 
pokrýt. Při obléhání a překonání 
soupeře v jeho obranném pásmu 
jsou však nároky na situační or-
ganizaci hry daleko vyšší, soupeř 
brání výrazně menší prostor, tím 
se vyžadují větší nároky na fle-
xibilitu, prolínání řad, výměnu 
pozic, neustálou rotaci hráčů. 
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Velmi zásadní v tomto roze-
stavení je velký počet aktivních 
hráčů v prostorech soupeřo-
vých obránců (volné prostory 
mezi obránci a záložníky), jak 
nám ukazují o á k    

 . Vzniká velká převaha hrá-
čů, kteří se pohybují nad těžištěm 
hry. Vzniká tak často nerovnová-
ha mezi útočným a obranným 
postavením a jakákoliv ztráta 
míče je velmi nebezpečná, proto-
že nabízí soupeři ideální podmín-
ky k přechodu do RP. Na druhé 
straně toto rozestavení umožňuje 
participovat na finální fázi vět-
šímu počtu hráčů a hráči s mí-
čem nabízí více možností řešení 
herní situace. á ek   
to názorně ukazuje.

Analýza   
 je rozhodně téma velmi zají-

mavé a závěry rozborů přinášejí 
důležité informace potvrzující 
současné trendy světového fot-
balu a význam organizace hry 
mezi ně patří. Z pohledu kolek-
tivního výkonu vývoj a role or-
ganizace hry náleží ke klíčovým 
změnám. Všechny světové týmy 
na klubové i reprezentační úrovni 
se vyznačují velmi vysokou kva-
litou organizace propracovanou 
téměř k dokonalosti.

Jak jsme na tom u nás? Jak 
pracovat a jaké metody volit, 
abychom dosáhly stejné kvali-
ty? O tom zase někdy příště.

Závěr
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 o o él , 

Nácvik pressingu 
v teórii a praxi

Úvodným článkom otvárame 
sériu materiálov zameraných 
na ob asnenie špeci ckých 

teoretických a praktických otázok 
nácviku všetkých typov pressingu  

 ouvert re tohto pressingového cyk-
lu začíname pressingom v obranne  
zóne OZ  a v nasledu cich číslach 
sa postupne prepracu eme k alším 
typom pressingu 

e ingové 
po t lát  p e 
ná vik

Tímový pressing predstavu e 
na vyššiu formu a na vyššiu rove  
uplat ovania proaktívne  obrany  

šetky podoby pressingu ma  vy-
vrcholi  práve na te to rovni  aby 
sa integrovali do vysoke  kvality hry 
mužstva ako celku  o  

    
    

   
       

    
       

    
    

     
 reto pressing na rovni muž-

stva predstavu e na d ležite šiu etapu 
nácviku pressingu  pretože rozhodu e 
o spešnosti mužstva v obranne  fáze 
hry  resná a d sledná časopriestorová 
s činnos  všetkých hráčov na základe 
zvládnutých základov individuálne  
a skupinove  defenzívy zabezpeču e 

efektivitu pressingu celého mužstva  
z ahy medzi rov ami pressingu 

platia a  naopak  základné znaky mo-
derne  defenzívne  koncepcie celého 
mužstva sa musia nevyhnutne odrazi  
a  v pressingu na rovni ednotlivca  
dvo ice  tro ice a skupiny a a  v me-
todike nácviku a zdokona ovania 
pressingu na týchto rovniach  Z po-
žiadaviek hry mužstva odvodzu eme 
a  potrebné vlastnosti a schopnosti 
hráčov  činnosti  ktoré musia hráči 
ovláda  pre spešné činkovanie v hre 
mužstva čelná a správna metodika 
sledu e uvedené požiadavky a už tré-
ningový proces zameraný na nácvik 
pressingu na rovni ednotlivca a sku-
piny zabezpeču e činnos  ednotlivcov 
a skupín tak  aby zapadala do celkove  
koncepcie hry a rešpektovala sp sob 
pressingu na rovni mužstva  reto 

   
     
    

    
  ktoré pomocou 

modelovacích cvičení a prípravných 
hier do ahu e do harmonicke  zos -
ladene  kompaktne  a ednotne  spo-
lupráce všetkých hráčov na na vyššiu 
rove  hry celého mužstva  Tak ako 

čas  ovplyv u e celok  a  naopak 
sp sob pressingu na rovni mužstva 
sa musí odrazi  a  v nácviku a zdo-
kona ovaní nižších rovní pressingu  

reto    
     

 v ktore  zóne  ako a v ktorom 

priestore sa pressing na rovni muž-
stva uskutočni  Myslíme tu na to  či 
mužstvo bude preferova   

    
    oup  

alebo    
    pS  poprípade 

sa stiahne a zahá i   
     po  

 metodike nácviku na všetkých rov-
niach musíme tak isto rešpektova  a  

   
    a ako 

budeme s pera s loptou usmer ova  
smerom von  do kra ne  vertiká-

ly alebo smerom dnu  do stredne  
vertikály     

   
      
     

     
    
 D ležité e  aby sa algoritmy 

riešení herných situácií  ktoré chceme 
použi  v zápasoch všeobecne alebo 
proti konkrétnemu s perovi  viac-
násobne opakovali  aby sa dosiahli 
potrebné   ktoré 
u ahču  a urých u  riešenie a  zlo-
žitých herných situácií  Modelovacie 
cvičenia a prípravné hry  ako základné 
metodicko – organizačné formy  vy-
užívame v tréningovom procese tak  
aby zabezpečovali  

  to znamená    
    

     
    

     
     

e  rešpektu eme zásadu  že zápas 
e základom plánovania  utvárania 

a konštrukcie tréningového procesu  
   

     
 a naopak sp sob trénovania 

sa pre aví priamo v zápasoch  Časté 
využívanie modelovacích cvičení 
a prípravných hier e výhodné nielen 
z h adiska transferu do zápasu  ale 
a  tým  že komplexne rozví a  všet-
ky potrebné vlastnosti a schopnosti 
hráčov  kondičné  technické  herne-
taktické a mentálne  Okrem toho za-
hr u  a  aspekt automatizácie  impro-
vizácie a tvorivosti  Umož u  cítenie 
priestoru  orientáciu v priestore  koor-
dinovan  spoluprácu všetkých hráčov  
vzá omn  komunikáciu  Skvalit u  
integrovan  techniku  herné myslenie 
a čelnos  herného konania  u ahču-

 a urých u  efektívnu prípravu na 
na bližšieho s pera   modelovacích 
cvičeniach m žeme formova  sp sob 
pressingu s využitím typológie hráčov 
v ednote s lozo ou trénera  

A  v nácviku a zdokona ovaní 
pressingu na rovni mužstva  v zá-
u me získania správnych predstav 
o riešení nových herných situácií  
zara u eme do obsahu tréningové-
ho procesu  formy a prostriedky za 
z ahčených herných podmienok  a to 
hru v prečíslení a precvičovanie v po-
malšom tempe ch dza alebo poklus  
Až po zvládnutí te to prve  vodne  

Autor příspěvku se dlouhodobě angažuje v předsednictvu AEFCA. 
Na mezinárodní úrovni se řadí k expertům na téma herní pressing, což 
dokladuje jeho publikace All about pressing (Vše o pressingu), která patří 
na toto téma k současným bestselerům v mezinárodním fotbalu na téma 
koučink a byla již přeložena do angličtiny, němčiny a další překlady se 
připravují. Kniha již byla přijata do souborů oficiálních studijních materiálů 
ve vzdělávacích systémech trenérů profesionální licence v Německu, Anglii, 
Norsku, Dánsku, Rakousku atd. Je důležité také podotknout, že na spolu-
autorství publikace se podílel i náš expert Ing. Jaroslav Hřebík z AC Sparta.
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fázy pristupu eme k využívaniu meto-
dicko-organizačných foriem blízkych 
zápasovým podmienkam a v zápaso-
vom tempe  opri základne  typológii 
pressingu by sme mali zoh adni  a  
využívanie eho r znych druhov ne-
závisle od základných zón  

u   e druh 
pressingu  ktorý zos ladeným pohy-
bom celého mužstva myselne obsa-
dzu e určené priestory a zárove  uvo -
u e určit  čas  hrace  plochy tak  aby 

provokoval prihrávku alebo dribling 
s pera do tohto uvo neného priestoru  
Tento druh pressingu má dve formy  

  to znamená usmerni  
hru s pera smerom k postranne  čiare  
alebo   čím sa myslí 
provokovanie  resp  n tenie s pera 
hra  smerom do stredne  vertikály  

u    
   až tesne k po-

stranne  čiare e výhodný tým  že 
postranná čiara pon ka dodatočn  
pomoc pri zužovaní priestoru a vy-
tvárania tlaku na hráča s loptou  o 

spešnom odobratí lopty v kra ne  
vertikále e na d ležite šie udrža  
loptu vo svo e  moci pomocou edne  
až dvoch krátkých prihrávok  pretože 
počet a rozostavenie hráčov v tomto 
priestore neumož u e uskutočni  bez-
prostredne po získaní lopty h bkov  
prihrávku  Až po bezpečnom udržaní 

lopty m že nasledova  točná akcia  
ktorá už m že by  vedená do h bky 
ako rýchly proti tok  Na činne ším 
sp sobom zahá enia rýchleho proti -
toku e prihrávka do opačne  kra ne  
vertikály  na lepšie  dlhou diagonál-
nou prihrávkou  pretože tento priestor 
e na mene  obsadený a preto v prí-

pade rýchleho nabiehania do opačne  
vertikály a rýchleho prenesenia hry  
m že by  kra ná vertikála na opačne  
strane ihriska čelne využitá

u    
 má svo e prednosti v tom  

že umož u e napádanie a zdvo ova-
nie s pera s loptou z r znych strán 
a v tom  že po získaní lopty s  ve mi 
dobré možnosti na priame a okamžité 
založenie rýchleho proti toku  e  
mužstvo dokáže už prvou prihrávkou 
po získaní lopty pressingom nasmero-
va  tok do h bky  získava výhodn  
pozíciu pre realizáciu a spech rých-
leho proti toku  yužívaná forma 
usmer ovaného pressingu e závis-
lá od lozo e trénera  od skladby 
vlastného mužstva a od sp sobu hry 
s pera

p   sa podobá na 
usmer ovaný pressing  ale e zame-
raný na určeného hráča s pera  od-
statou tohto druhu pressingu e taký 
sp sob výberu miesta  obsadzovania 
priestoru a hráčov  aby sa s per vy-

provokoval k prihrávke na slabšieho  
eventuálne na slabšieho spoluhráča  
ktorý sa zámerne nechal vo ný  ri-
hrávka s pera na vopred vytypova-
ného hráča e signálom spustenia ag-
resívne  pressingove  akcie s cie om 
rýchleho získania lopty  

alším druhom pressingu e 
  ktorý predstavu e ak-

tivizáciu proaktívne  defenzívy  ktorá 
s visí so špeci ckými herne-situač-
nými kon guráciami  Situačný pres-
sing sa m že vyskytova  napríklad
ß po vysokých  dlhých loptách 

na štvorobrancový re azec
ß po odrazených loptách
ß po vysokých loptách alebo 

po kolmých prihrávkach na 
vysunutého točníka

ß po zdvo ovaní v kra ne  vertikále  
ke  zdvo u ci hráč prichádza 
zozadu

ß po zdvo ovaní v kra ne  vertikále  
ke  zdvo u ci hráč prichádza 
spredu

ß po prenesení ažiska hry s perom 
diagonálnou prihrávkou

ß po rýchle  prihrávke s pera zo 
stredne  do kra ne  vertikály  ke  
sa prihrávka s pera nedá zachyti  
alebo sa e  nedá zabráni  

ß zos ladeným obsadzovaním 
priestoru  musí sa nová situácia po

ß spešne  s perove  prihrávke rieši  

pres vaním a zdvo ovaním 
ß orientovaným na loptu
ß po ne spešnom pressingu 

a následnom preskupení pozícií
ß po nevydarenom usmer ovanom 

pressingu alebo pressingu obete

e ing 
v o nne  ne 
(POZ, obranný pressing)

u    o  
    
   

    
  p    

     
   

    Obranná 
formácia OF  e rozostavená 5-1  
metrov pred pokutové zemie  
a na vyššie postavení hráči pressin-
gového bloku operu  tesne za stredo-
vou čiarou na vlastne  polovici ihriska 
tak  aby h bka aktívne  pressingove  
zóny A Z  neprekročila hranicu  
metrov  ri OZ e rozmiestnenie brá-
niacich hráčov vo vlastne  OZ v pre-
číslení  ktoré umož u e v správnom 
okamihu nasadi  agresívne napádanie 
hráča s loptou  či už prostredníctvom 
situácie 1 1 alebo zdvo ovaním napá-
daného hráča
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     ak sa tak 
stane  e to zv čša d sledok nespráv-
ne  pozične  hry brániacich hráčov  

alšou výhodou OZ e  že  
     

  
     

pretože sa tieto sa už dostáva  do ob-
ranného teritória priestorovo aktívne 
hra ceho brankára

Umiestnenie aktívneho herného 
priestoru AH  pri uplat ovaní tak-
tiky pressingu v OZ ukazu e na  

    
    on ka  

sa pestré alternatívy h bkove  ofenzívy 
a rýchlych proti tokov  OZ vytvára 
kompaktný a uzatvorený obranný tvar 
pod loptou  ktorý viac reagu e na s -
pera a    

     o  ri 
nasadzovaní pressingu v OZ sa zv č-
ša uplat u e eho spo enie a  s inými 
formami obranne  taktiky   

    
     o   

    
  S   
      
     

    
     

    
Tento typ pressingu e situova-

ný do zóny medzi stredovou čiarou 
a líniou  ktorá e vzdialená  m od 
vlastne  brány  pričom všetci hrá-
či brániaceho mužstva sa stiahnu 
po strate lopty na vlastn  polovicu 
ihriska  Celé mužstvo má za lohu 
v kompaktnom bloku obsadi  priestor 
na vlastne  polovici ihriska s cie om 
pre s  do aktívneho obranného pres-
singu a odobra  loptu s perovi  Do 
defenzívy sa musia zapo i  všetci 
hráči  a  točníci  resp  a  hráči  ktorí 
hra  na ofenzívnych pozíciách  re 
sp sob defenzívne  stratégie e d le-
žitý aktuálny herný systém vlastného 
mužstva  teda rozostavenie mužstva  
ktoré e závislé od hráčskeho kádra  

e k  lohu hrá a  lozo a trénera 
a herný systém a sp sob hry s pera  

o    
   a e 

využívaná proti silne šiemu s pero-

vi  pretože chráni na nebezpečne šie 
priestory pred vlastnou bránou a s a-
žu e preniknutie s pera tým  že sa mu 
odoberá priestor pre herné kombiná-
cie alebo pre individuálne akcie  

t      
     

     
     
       

    
    

Obranný pressing predstavu e 
základný typ pressingu  na báze kto-
rého sa potom nacviču e a  stredový 
a točný pressing

V o  o nné o 
p e ing
ß Celé mužstvo vytvára ve mi kom-

paktný  s držný a pevný obranný 
blok

ß Obsadenie priestoru na vlastne  polo-
vici a pred pokutovým zemím odo-
berá s perovi priestor na prihrávky 
za obranu a s ažu e hru do h bky

ß Obranný pressing u ahču e zužo-
vanie priestoru  vytváranie číselne  
prevahy v priestore okolo lopty 
a tlaku na hráča s loptou

ß Tým  že mužstvo e stiahnuté na 
vlastn  polovicu  láka s pera na 

vysoké vysunutie a vytvára si do-
statok priestoru po získaní lopty  pre 
vedenie rýchleho proti toku

ev o  
o nné o 
p e ing
ß Tento sp sob hry provoku e často 

len čakanie na chyby s pera  len 
pasívne blokové bránenie a defen-
zívu bez prechodu do agresívneho 
pressingu  e to len reakcia na hru 
s pera  bez aktívneho agovania

ß o strate lopty v točne  fáze v toč-
ne  alebo v stredne  zóne  musia hrá-
či prekona  dlhšiu vzdialenos  až po 
návrat do základného postavenia

ß rehratý s bo  alebo strata odraze-
ných l pt m že naruši  organizáciu 
obrany a zvýhodni  s pera

ß S per má možnos  zahráva  ne-
bezpečné  dlhé a vysoké lopty do 
priestorov stre by  do gólovo ne-
bezpečných priestorov  rehratý 
s bo  alebo strata odrazene  lopty 
v týchto priestoroch znamená vždy 
bezprostredné ohrozenie brány

 nasledu ce  časti pon ka-
me nieko ko ukážok efektívnych 
prostriedkov na nácvik a zdokonale-
nie OZ

Cieľ a zameranie cvičenia:
Spolupráca obrancov a stredových 
hráčov v obrannom pressingu  
Nácvik dolného kyvadla
Organizácia cvičenia:
ß Hracou plochou e pred žená polo-

vica ihriska tak  že 5–1  m na dru-
he  polovici ihriska oproti bránkove  
čiare s pevnou bránou  vyznačíme 
základn  čiaru rovnobežne so stre-
dovou čiarou

ß  stredne  časti základne  čiary 
vyznačíme klob čikmi 1  až 1  m 
širok  bránu

ß  pevne  brane hrá brankár
ß Hráčov rozdelíme na dve osemčlen-

né mužstvá  hráči hra  na svo ich 
postoch

Priebeh cvičenia:
ß tvorobrancový re azec a 4 stredoví 

hráči v spolupráci s brankárom bránia 
priestor na polovici ihriska  nacviču  
obranný pressing a po získaní lopty sa 
snažia udrža  loptu a previes  loptu 
cez vyznačen  líniu v stredne  zóne

ß Hra sa začína prihrávkou trénera 
na ubovo ného hráča točiaceho 
mužstva

ß točiace mužstvo má za lohu 
docieli  gól do normálne  brány 
s brankárom  o strate lopty sa sna-
žia okamžite napáda  protihráčov 
a získa  sp  straten  loptu

Obmeny:
ß Nácvik m žeme organizova  ako 

hru na dve brány  

ß Cvičenie m žeme využi  a  na ná-
cvik točného pressingu

Metodicko–organizačné poznámky:
ß lohou cvičenia e nácvik obran-

ného pressingu a zdokona ovanie 
spolupráce medzi obrancami a stre-
dovými hráčmi

ß Mužstvo v defenzíve nacviču e vy-
tváranie ve mi kompaktného  s -
držného a pevného obranného bloku

ß Nácvik prechodu obranného bloku 
do aktívneho a agresívneho pressin-
gu s cie om kopírova  pohyb lopty  

zužova  priestor okolo lopty a tým 
vytvára  číseln  prevahu v priestore 
okolo lopty

ß Cvičenie využívame na nácvik 
zdvo ovania v kra ne  a  v stredne  
vertikále  na vytváranie tlaku na 
hráča s loptou a na nácvik konštruk-
tívneho odoberania lopty  

ß Hra vyžadu e čítanie hry  predví-
danie herného riešenia  priestorov  
koordináciu a s činnos  so spolu-
hráčmi  chápanie neverbálne  mo-
toricke  komunikácie  vzá omný 

kaučing  chápanie signálne  hodno-
ty priestorových vz ahov

ß Hra e vhodná a  na nácvik spolu-
práce dolného kyvadla

ß D ležitou s čas ou cvičenia e ná-
cvik a zdokona ovanie prepínania 
z defenzívy na ofenzívne činnosti 
pod tlakom

ß Tréner má vždy možnos  hru preru-
ši  a korigova  pohyb  výber miesta  
s hru a timing hráčov  Tiež e vhod-
né situáciu viacnásobne a spomale-
ne zopakova

vi enie   
  n   o me ním n  p e ing v o nne  ne
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Cieľ a zameranie cvičenia:
Spolupráca točníkov a stredových 
hráčov v obrannom pressingu  Nácvik 
horného a dolného kyvadla
Organizácia cvičenia:
ß Hracia plocha e tvorená priestorom 

od edne  brány až po pokutové ze-
mie na opačne  polovici ihriska

ß Na rovni pokutového zemia na 
opačne  polovici ihriska vyznačí-
me v každe  vertikále malé brány 
v prave  v ave  a v stredne  verti-

kále
ß  pevne  bráne e brankár
ß Určíme dve osemčlenné mužstvá
Osem hráčov oboch mužstviev hra  

v základne  zostave tak  že s  roz-
delené na dvoch obrancov  štyroch 
stredových hráčov a dvoch toční-
kov

Priebeh cvičenia:
ß Hra  na  na ednu pevn  bránu 

s brankárom a na tri malé brány  pri-

čom mužstvo  ktoré nacviču e pres-
sing bráni tri malé brány a točí na 
ve k  bránu s brankárom

ß Mužstvo v defenzíve e stiahnuté na 
vlastn  polovicu tak  že dva a toč-
níci sa pohybu  v stredne  zóne 
okolo stredove  čiary a snaží sa na-
ruši  už v stredne  zóne spoluprácou 
vysunutých točníkov a stredových 
hráčov medzihru s pera

ß ysunutí točníci vytvára  horné 
a dva a strední stredoví hráči dolné 
kyvadlo  

ß Mužstvo v ofenzíve e vysoko vysu-
nuté – obrancovia a kra ní stredoví 
hráči s  v stredove  zóne  ostatní 
hráči viac na s perove  polovici  

ß Hru začína vždy brankár prihrávkou 
na spoluhráča do stredne  zóny

ß Mužstvo v ofenzíve sa snaží skóro-
va  do troch malých bránok

ß Mužstvo v defenzíve prechádza 
v prípade zisku lopty do rýchleho 

proti toku a snaží sa ho zakonči  
strelou na pevn  bránu s brankárom

Obmeny:
ß Miesto troch malých bránok posta-

víme na rove  pokutového zemia 
prenosn  bránu v ktore  hrá brankár 
a hrá sa na dve brány  na 

ß Rozostavenie mužstva v defenzíve 
e 4-4 a tým nácvik zameria na s -

hru obranného re azca a stredových 
hráčov  hodné e a  na nácvik fun-
govania dolného kyvadla

Metodicko–organizačné poznámky:
ß o prihrávke brankára na spoluhráča 

v pozícii vn torného obrancu  vysu-
nutý točník bližšie k lopte vyráža 
smerom k lopte a druhý točník 
alebo podhrotový hráč  sa pos va 

za točníka a tak ho zabezpeču e – 
horné kyvadlo

ß odobne sa pohybu  a  dva a de-
fenzívni stredoví hráči  hráč bližšie 
k lopte sa vys va za podhrotového 

hráča alebo za druhého  istiaceho 
točníka a druhý defenzívny stredo-

vý hráč sa pohybu e hlbšie a bližšie 
k obrancom – dolné kyvadlo

ß Nábeh točníka  ktorý ataku e s -
pera s loptou e závislý od herne  
koncepcie  od herného systému a od 
pokynov trénera  pretože pohyb 

točníka k lopte e rozdielny v roz-
ličných druhoch pressingu usmer-
ovaný von  alebo dnu  pressing 

obete alebo situačný pressing  
ß Ostatní hráči udržiava  konštantné 

odstupy a zabezpeču  tým kom-
paktnos  mužstva

ß Cvičenie využívame a  na nácvik pre-
pínania z obranných na točné čin-
nosti a na nácvik rýchleho proti toku

ß Tréner má vždy možnos  hru preru-
ši  a korigova  pohyb  výber miesta  
s hru a timing hráčov  Tiež e vhod-
né situáciu viacnásobne a spomale-
ne zopakova

vi enie    
  n   o me ním n  inno  o en ívn   t e ov  á ov v o nnom p e ing

vi enie   
me ov n  o nn  p e ing, me om von   n   m lé   ve k  án

Cieľ a zameranie cvičenia:
Nácvik a zdokona ovanie usmer o-
vaného pressingu s cie om vytláča  
s pera k postranným čiaram
Organizácia cvičenia:
ß Nacviču e sa na ploche asi  ihris-

ka
ß Oproti pevne  brány s brankárom  

rovnobežne s bránkovou čiarou po-
stavíme  malé brány

ß Mužstvo  ktoré nacviču e pressing 

hrá v kompletnom zložení s bran-
károm proti 1  protihráčom  šetci 
hráči hra  na svo ich postoch

Priebeh cvičenia:
ß rípravn  hru začína vždy mužstvo  

ktoré točí na ve k  bránu
ß Mužstvo v defenzíve sa pohybu e 

v kompaktnom bloku tak  aby po-
n klo s perovi možnos  prihrávky 
do kra ne  vertikály  

ß o prihrávke do kra ne  vertikály sa 

mužstvo pres va smerom k lopte 
a uzavrie priestor okolo lopty a a  
možné prihrávkové koridory

ß res vanie musí by  rýchle a pre-
kvapivé a musí vy sti  do odobera-
nia lopty

ß o získaní lopty sa mužstvo snaží 
udrža  loptu a za toči  na ednu 
z troch malých bránok

Obmeny:
ß Miesto malých bránok postavíme 

prenosn  bránu  v ktore  e brankár 
a obranný pressing nacviču eme 
v hre na dve brány

ß Cvičenie e vhodné a  na nácvik 
a zdokona ovanie ostatných dru-
hov pressingu  pressing obete a na 
situačný pressing

Metodicko–organizačné poznámky:
ß Strategickou priestorovou lozo ou 

pressingu e cielené vmanipulovanie 
s pera do želaného priestoru  v tom-
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to prípade do kra ne  vertikály  
ß ra ná vertikála e výhodná tým  že 

postranná čiara pon ka dodatočn  
pomoc pri zužovaní priestoru a vy-
tvárania tlaku na hráča s loptou

ß Už nabehovanie  
 na vn torného točníka s pera 

s loptou sa musí uskutočni  tak  aby 
s per nemal možnos  prihra  druhé-
mu vn tornému obrancovi  aby mo-
hol prihra  len do kra ne  vertikály  

reto točník nabehu e miernym 
obl kom smerom od vn torného 
obrancu  ktorý nevlastní loptu  Čin-
nos  vysunutého točníka pre fun-
govanie usmer ovaného pressingu 
e ve mi d ležitá  pretože on dáva 

prvý impulz pre otatných spoluhrá-
čov a on svo im pohybom pon ka 
možné riešenie herne  situácie pre 
s pera  ktoré e potom výhodné pre 
vlastné mužstvo  

ß A  pohyb a výber miesta  
 musí sl ži  zámeru pon k-

nu  s perovi možnos  prihrávky do 
kra ne  vertikály a naopak s aži  
prihrávky do h bky ako a  prenáša-
nie ažiska hry  
ß     

  sa pohybu e za 
spoluhráčom  ktorý napáda s pera  
obsadzu e priestor za spoluhráčom  
aby s per s loptou nemal možnos  
h bkove  prihrávky  spolu s vysu-
nutým točníkom vytvára  horné 
kyvadlo hráči  a 1

ß    obsa-
dzu  stredn  vertikálu a s pero-
vých stredných stredových hráčov 
tak  aby odobrali s perovi možnos  
kolme  prihrávky  nehra  v edne  
línii  ale zachováva  členenie do 
h bky a vytvára  dolné kyvadlo 
hráči 6 a 

ß      
   a hrá proti kra né-

mu obrancovi s pera sa stavia tak  
aby ho nechal vo ného  ale zárove  
aby mal s pera pod kontrolou  to 
znamená  že kra ný stredový hráč 
nesmie tesne obsadzova  proti-
hráča  pretože v tom prípade ne-
vyprovoku e prihrávku do kra ne  
vertikály  

ß   s  v kra ných 
vertikálach a pos va  sa bližšie 
k vn torným obrancom

ß   sa pohybu  
v stredne  vertikále a kontrolu  

točníkov s pera
ß      

   sa pohybu e na roz-
hraní kra ne  a stredne  vertikály

á ek  
    

  
ß   ostáva v stredne  

zóne  ale sa stiahne na pozíciu pod-
hrotového hráča

ß podhrotový hráč sa pres va za lop-

tou zo stredne  do kra ne  vertikály
ß defenzívny stredový hráč  ktorý e 

bližšie k lopte má ve mi d ležit  
lohu  pretože sa musí rýchlym po-

hybom dosta  do blízkosti lopty do 
kra ne  vertikály až ku postranne  
čiare

ß defenzívny stredový hráč  ktorý e 
ale  od lopty ostáva v stredne  ver-

tikále  kde obsadzu e priestor pred 
vn tornými obrancami  

ß kra ný stredový hráč  ktorý e bližšie 
k lopte napáda s pera s loptou

ß kra ný obranca  ktorý e bližšie 
k lopte spolu s celým štvorobranco-
vým re azcom sa pohybu e smerom 
k lopte

ß vn torní obrancovia sa pres va  
tak  že vn torný obranca bližšie 
k lopte e v kra ne  vertikále a za-

bezpeču e kra ného obrancu  
ß Druhý vn torný obranca sa pohy-

bu e v stredne  vertikále  Oba a 
strední obrancovia musia zárove  
kry  a kontrolova  s perových toč-
níkov

ß kra ný obranca vzdialený od lopty 
sa pohybu e tak  aby dodržiaval 
v záu me kompaktnosti štvorobran-
cového re azca konštantn  vzdiale-
nos  od vn torného obrancu a preto 
sa dostáva z kra ne  do stredne  ver-
tikály

ß kra ný stredový hráč vzdialený od 
lopty má dve možnosti výberu mies-
ta  ktoré s  závislé od koncepcie hry 
a od pokynov trénera

a  obsadzu e kra n  vertikálu na 
vzdialene  strane a s ahu e sa až na 
rove  štvorobrancového re azca

b  nes ahu e sa hlbšie  ale vs va 
sa smerom ku stredne  vertikále  
necháva kra n  vertikálu vo n  
ale svo im pohybom pomáha pre-
hus ova  priestor  aby sa uzavreli 
prihrávkové koridory

o prihrávke s pera do kra ne  ver-
tikály nasledu e rýchly presun hrá-
čov do priestoru s loptou  zužovanie 
priestoru okolo lopty a napádanie s -
pera  Cie om tohto manévru e získa  
loptu a pre s  do proti toku

á ek 
S      
  
ß o spešnom odobratí lopty v kra -

ne  vertikále e na d ležite šie udr-
ža  loptu vo svo e  moci pomocou 
edne  až dvoch krátkých prihrávok  
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pretože počet a rozostavenie hráčov 
v tomto priestore neumož u e usku-
točni  bezprostredne po získaní lop-
ty h bkov  prihrávku

ß Až po bezpečnom udržaní lopty 
m že nasledova  točná akcia  
ktorá už m že by  vedená do h bky 
ako rýchly proti tok  Na činne -
ším sp sobom zahá enia rýchleho 
proti toku e prihrávka do opačne  
kra ne  vertikály  na lepšie  dlhou 
diagonálnou prihrávkou  pretože 
tento priestor e na mene  obsadený 
a preto v prípade rýchleho nabieha-
nia do opačne  vertikály  m že by  
kra ná vertikála na opačne  strane 
ihriska čelne využitá

ß Cvičenie e vhodné a  na nácvik 
a zdokona ovanie ostatných dru-
hov pressingu  pressing obete a na 
situačný pressing

Cieľ a zameranie cvičenia:
Nácvik a zdokona ovanie usmer o-
vaného pressingu s cie om n ti  s -
pera prenies  ažisko hry do stredne  
vertikály
Organizácia cvičenia:
ß Hra prebieha na ploche asi  ihris-

ka
ß Oproti pevne  brány s brankárom  

rovnobežne s bránkovou čiarou po-
stavíme do kra ných vertikál asi  
metre od postranne  čiary  malé 
brány

ß Mužstvo  ktoré nacviču e pressing 
hrá v kompletnom zložení s bran-
károm proti 1  protihráčom  šetci 
hráči hra  na svo ich postoch

Priebeh cvičenia:
ß rípravn  hru začína vždy mužstvo  

ktoré točí na ve k  bránu
ß Mužstvo v defenzíve sa pohybu e 

v kompaktnom bloku tak  aby po-
n klo s perovi možnos  kolme  
prihrávky v stredne  vertikále alebo 
aby prin tilo s pera prihra  z kra -
ne  do stredne  vertikály  

ß o prihrávke do stredne  vertikály 
sa mužstvo pres va smerom k lopte 
a uzavrie priestor okolo lopty a a  
možné prihrávkové koridory

ß res vanie musí by  rýchle a pre-
kvapivé a musí vy sti  do odobera-
nia lopty

ß o získaní lopty sa mužstvo snaží 
udrža  loptu a za toči  na ednu 
z dvoch malých bránok  resp  pri-
hra  do malých bránok  

Obmeny:
ß Miesto malých bránok postavíme 

prenosn  bránu  v ktore  e brankár 
a obranný pressing nacviču eme 
v hre na dve brány

Metodicko–organizačné poznámky:
ß  situácii  ke  sa lopta prihrá do 

vi enie  
me ov n  o nn  p e ing, me om n    n   n  ve m lé  n  e n  ve k  án

kra ne  vertikály  kra ný stredový 
hráč napáda s pera s loptou tak  že 
mu bloku e pohyb smerom k po-
stranne  čiare  Takto má s per mož-
nos  driblova  a prihráva  smerom 
do stredne  vertikály

ß Ostatní hráči – dva a  
    

– necháva  s perovho stredného 
defenzívneho  stredového hráča 

vo ného  aby mu spoluhráč mohol 
prihra  Hráči v stredne  vertikále 
s  zárove  pripravení na pressing 
v stredne  vertikále

ß rihrávka z kra ne  vertikály na hrá-
ča v stredne  vertikále e pressin-
govým signálom pre  

   

  na obk čenie a atakova-
nie protihráča s loptou

ß lohou pressu cich hráčov e čo 
na sk r odobra  loptu s perovi 
a po získaní lopty založi  kolmou 
prihrávkou rýchly proti tok  okia  
mužstvo dokáže už prv  prihrávku 
po pressingovom zisku lopty na-
smerova  do h bkove  ofenzívy  e 
to pre mužstvo ešte výhodne šie 
a pon ka v čšiu časov  rezervu pre 
komfortne šie zvládnutie postpres-
singového toku pri zachovaní po-
zičného diskomfortu mužstva  kto-
ré práve stratilo loptu  Nie vždy sa 
vytvorí táto ideálna situácia  preto 
často prvá prihrávka e sk r stabili-
začná a rýchly proti tok sa založí až 

druhou  prípadne až tre ou prihráv-
kou

ß Cvičenie e vhodné a  na nácvik 
a zdokona ovanie ostatných dru-
hov pressingu  pressing obete a na 
situačný pressing

ß Tréner má vždy možnos  hru preru-
ši  a korigova  pohyb  výber miesta  
s hru a timing hráčov  Tiež e vhod-
né situáciu viacnásobne a spomale-
ne zopakova
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 en k ivek

a ae  enítez a tr nin

Jeho kariéra začala ve Valencii, 
přes FC Liverpool, Inter Miláno, 
Chelsea, Neapol, Real Madrid až 

do klubu Newcastle United FC, kde 
v současné době působí.

Rafa Benítez (16. 4. 1960) je v pro-
fesionálním fotbale všeobecně považo-
ván za typického představitele španělské 

fotbalové trenérské školy, který ve své 
trenérské práci výrazně akcentuje poža-
davek na kreativní týmový fotbal, zalo-
žený na invenci individuálních herních 
výkonů svých svěřenců, fotbal, který 
nabízí množství originálních kombina-
cí, které lákají diváky do ochozů všude 
tam, kde působil a působí.

Cvičení 1

Cvičení 2

vi ení 
TÉMA

 ombinační zahřátí
ORGANIZACE

 locha 4  m x 4  m  
 dva míče
 dva vyznačené obdélníky
 čtyři guríny
 dvanáct hráčů rozestavených podle nákresu

POSTUP
 růpravné cvičení začíná souběžně 
přihrávkami hráčem A a D na dva hráče 
uprostřed cvičení  kteří si nabíha í 
na přihrávky do naznačených obdélníků  aby 
pak kombinace pokračovaly podle nákresu

 Cvičení má charakter drilového zaměření  
e zásadně ednodotykové – první dotyk 

s míčem musí být bezchybný
 Nutíme hráče do maximální rychlosti 
provedení

VARIANTY
 Figuríny vystřídáme protihráči
 protihráči od počáteční pasivity přecháze í 
do aktivního napadání při přihrávkáchvi ení 

TÉMA
 točná kombinace se zakončením

ORGANIZACE
 aždé z obou cvičení se 
6 hráči  brankáři

 velikost plochy dle trenéra
 dostatek míčů  
  guríny u každého cvičení

POSTUP
 odle nákresu
 U cvičení A  hráč C po obdržení při-
hrávky od hráče B krátce vede míč  aby 
měl dvě možnosti pro svou přihrávku  
a to bu  na nabíha ícího hráče D nebo 
na nabíha ícího hráče B  Sám si nabíhá 
na nální přihrávku  z které střílí

 U cvičení B  hráč D po obdržení 
přihrávky od hráče C přihrává 
na nabíha ícího hráče B  který 
po krátkém driblingu zakonču e

 Obě cvičení sou ednodotyková 
v maximální rychlosti  

 střídání týmů
VARIANTY

 Místo gurín vkládáme protihráče  
kteří zvyšu í aktivní napadání při 
přebírání přihrávek včetně střelby

e tle nite  

Sám o sobě je Rafa svým vystu-
pováním všeobecně velmi populární, 
jak při vedení týmů na hřišti, tak při 
relacích v masmédiích. Jak sám říká, 
žije jen pro fotbal, což dokumentuje 
kromě jiného i jeho mimořádná privát-
ní kolekce fotbalových videozáznamů, 
která jde nejen do tisíců, ale kterou se 
neustále zabývá, tj. studuje.

Pro dnešní vydání našeho časopisu 
jsme vybrali z dostupných materiálů 
několik příkladů z jeho tréninkové 
činnosti na téma útočné kombinace se 
zakončením.

První cvičení – podobné varianty 
„kombinačního zahřátí“ obvykle za-
hajují hlavní část tréninků zaměřených 
na tvořivé kombinace se zakončením.
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Cvičení 3

vi ení 
TÉMA

 točná kombinace 
mezi středem hřiště 
a točným pásmem se 
zakončením

ORGANIZACE
 Hra 6 vs  5 na polovině 
hřiště  

 dvě malé a edna velká 
branka  

 dostatek míčů  
 před pokutovým 

zemím velké branky 
volná zóna

 Oranžový tým má 
 středové hráče 
6   1   křídla 
7  11  a 1 točníka 

 Modrý tým má 
 středové hráče  
 kra ní obránce 

a 1 středového obránce
POSTUP

 Hru začíná oranžový 
č   přes č  6 
na nabíha ícího točníka 
č   z volné zóny  
který míč zpracovává 
prvním dotykem  aby 
po krátkém driblingu 
přihrál na č  1  

 ombinace pak 
pokraču e dle nákresu

VARIANTY
 Měníme počty hráčů v týmech 

6 modrých na 5 oranžových
 Hru začína í modří a zakonču í 
na ednu z malých branek  
atd

 Hráč č   po odehrání míče si nabíhá 
do pokutového zemí na přihrávku  
aby zakončoval on  nebo hráč č  11

 Důležité sou také náběhy hráčů 
č  11 a 7 do pokutového zemí

 Hra e ednodotyková v maximální rychlosti
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Několik příkladů z tréninkového zásobníku 
Rafaela Beníteze mohlo alespoň částečně naznačit 
to, co jsme uvedli v úvodu, tedy silné zaměření 
na nácvik útočných kombinací se zakončením, což je 

jeho oblíbená tréninková partitura, aniž by podceňoval 
další složky tréninkového procesu. Výsledky, kterých 
s týmy ve své kariéře dosahoval, vždy nesly tento 
jeho rukopis.

áv

TÉMA
 točná kombinace 
se zakončením

ORGANIZACE
 Dva týmy 11 vs  11  
 plocha rozdělena na dvě zóny 

prostřední a kra ní
 dvě velké branky s brankáři  
 dostatek míčů  

POSTUP
 Začíná tým červených 
od brankáře a hra pak 
pokraču e podle nákresu

 Důležití sou červení hráči 
č   7  1  kteří musí měnit 
v průběhu kombinace místa 
podle nákresu  hráč č  7 
zakonču e

 řídelní hráči č   a  
se zapo u í střídavě 
do kombinace

VARIANTY
 Střídáme týmy v kombinaci
 začínáme dvěma doteky  
pozdě i en eden dotek

 střídání hráčů při 
zakončování

Pohyb bez míče
Přihrávka

edení míče

třelba

egen

Cvičení 4

Cvičení 5
TÉMA

 točná kombinace mezi 
středovým hráčem a křídly 
se zakončením

ORGANIZACE
 locha poloviny hřiště  
 velká branka s brankařem 

bílý tým
 dostatek míčů

POSTUP
 Hra 1  červených vs  11 
bílých s brankářem  hru začíná 
červený tým dle nákresu  

 líčovým hráčem 
červených e hráč č  7  který 
po přihrávce od spoluhráče 
č   po krátkém driblingu má 
dvě možnosti další přihrávky  
a to na nabíha ící č   nebo 
na nabíha ící č  6  aby poté si 
naběhl na nální přihrávku 
a zakončil

 Začínáme dvěma doteky  poté 
přecházíme na eden dotek

VARIANTY
 Měníme role týmů
 můžeme přidat okera pro 

točící nebo bránící tým
 můžeme snížit počet hráčů 
v týmu atd

vi ení 

vi ení 
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Nerespektování základních znalostí z této 
oblasti přispívá k poruše funkce pohy-
bového aparátu, kdy důsledkem je pře-

tížení nebo úraz.  Opakovaně se tedy setkáváme, 
že u hráčů fotbalu dochází k poranění spojených 
nejčastěji s      

, které jsou ve většině případů lokalizovány 
   . Jednou 

z příčin je neoptimální funkce této svalové skupiny, 
která v konečném důsledku může vést až ke vzniku 
poškození předního zkříženého vazu v kolenním 
kloubu. Zařazení kompenzačních cvičení do trénin-
kového programu podporuje samotná FIFA v pro-
jektu nazvaném F-MARC (Medical Assesment nad 
Research Centre). Příspěvek nabízí detailní vhled 
do příčin a následků poškození hamstringů a přední-
ho zkříženého vazu. Zdůvodňuje důležitost zařazení 
kompenzačních cvičení a navíc zdůrazňuje potřebu 
zařazení promyšleného posilovacího programu. 

Fotbal je sportem s vysokou incidencí poranění 
pohybového aparátu. Jedním z nejčastěji řešených 
úrazů je poškození kolenního kloubu, svalů a vazů, 
které kolenní kloub stabilizují. Vzniku většiny ne-
kontaktních úrazů je přitom možné předcházet 
cíleným tréninkem zaměřeným na tuto oblast. Jed-
ním z nejkomplikovanějších poranění je poškození 
předního zkříženého vazu, které hráče vyřadí z fot-
balu na minimálně půl roku, v mnoha případech 
je rekonvalescence spíše dvojnásobně dlouhá. Dle 
posledních studií většina natržení a přetržení toho-
to vazu nevzniká na základě jednoho inzultu, ale 
opakujícím se přetěžováním, které způsobuje vznik 
mikrotraumat. Ta v konečném důsledku způsobí 
závažné a spontánně již neopravitelné poškození 
vazu. V prevenci je proto bezpodmínečně nutné 
věnovat pozornost svalům flexorové skupiny ko-
lenního kloubu, protože to jsou agonisté předního 
zkříženého vazu (mají stejnou funkci). 

Jaká je funkce hamstringů? A záleží na kvalitě 
této funkce? Hamstringy tvoří hmotu svalů na zad-
ní straně stehna. Jedná se o 3 svaly, které začínají 
na sedacím hrbolu a upínají se na obě boční strany 

kolene. Do oblasti vnější strany se na hlavičku kosti 
lýtkové upíná m. biceps femoris, do oblasti vnitřní 
strany kolene se na přechod kosti stehenní a holenní 
do komplikované úponové šlachy upínají m. semi-
tendinosus a semimembranosus. Funkčně se jedná 
o extenzory kyčelního a flexory kolenního kloubu.  

Hamstringy jsou nesmírně důležitou oblastí, 
která zásadně ovlivňuje kvalitu stabilizace kolene. 
Jejich funkce je shodná s funkcí předního zkříže-
ného vazu a je tedy jasné, že pokud tyto svaly ne-
jsou v optimálním nastavení, bude přední zkřížený 
vaz trvale přetížen a to zejména v plném propnutí 
kolene a ve flexi větší než 110 stupňů. Tato klou-
bová nastavení se ve fotbalovém sportu vyskytují 
naprosto běžně a navíc jsou biomechanicky zatížena 
střižnými silami, které vznikají při stabilizaci dolní 
končetiny šikmým náklonem např. při změně směru 
běhu nebo při určitých typech kopu. Další, na stabi-
lizaci kolene vysoce náročnou situací, je absorpce 
nárazové síly vzniklé střetem s dalším hráčem.

Ovlivňuje nevhodná forma posilování přetížení 
svalového aparátu? Ano. Svalová skupina hamstrin-
gů je kineziologicky silově poddimenzovaná oproti 
skupině opačné, kterou tvoří čtyřhlavý sval stehenní. 
Tento sval totiž vyvine moment síly přes 40 kg, což 
je skoro dvojnásobek síly svalů flexorové skupiny, 
která je pouze kolem 22 kg. V praxi to znamená 
následující: Intenzivním posilovacím cvičením 
zaměřeným primárně na přední stranu stehna – 
dřepy, předkopávání, výpady apod. tuto nerovno-
váhu ještě zvětšujeme a uměle tak vytváříme terén, 
který je vysoce náchylný ke zranění nekontaktního 
typu – konkrétně svalových a vazových distenzí 
a následného poškození předního zkříženého vazu.

K porovnání svalové síly hamstringů a kva-
dricepsů se používá poměru jejich maximálních 
momentů sil při koncentrické činnosti – tzv. H/Q 
ratio. Při poměru menším než 0,6 při rychlosti 
60°/s se zvyšuje pravděpodobnost úrazu. Nově se 
používá testování funkčního poměru H/Q, což je 
poměr hodnot dosažených při excentrické kontrakci 

hamstringů a koncentrické kontrakci kvadricepsů. 
Hodnocení zobrazuje schopnost flexorů kolene brz-
dit pohyb prováděný kvadricepsy. 

e tování v p i  íl  
V praxi mnohdy není možné testovat všechny 

hráče na funkční poměr H/Q, proto použijeme za-
tížení v běžném silovém pohybu, ke kterému není 
potřeba pomůcek. Po rozcvičení doporučujeme pro-
vést zvedání pánve s oběma nohama na zemi 10 x, 
následuje pauza 30 sekund a poté 10 x tentýž pohyb 
na jedné a potom druhé noze. Důsledně hlídáme 
postavení pánve v rovině a dotažení do koncové po-
zice pohybu. Pokud je při cvičení cítit bolest, křeč 
nebo zaznamenáme třes, je sval slabý. 10 plných 
opakování na jedné končetině by měla být hodnota 
minimálního zatížení, které je nutné pro sportov-
ce, který cíleně nepracuje se silovým tréninkem. 
Pokud hráč již pracuje na silovém cvičení v posi-
lovně zejména dřep s velkou činkou, výpady, před-
kopávání apod. je nutné zvýšit i poměrovou zátěž 
na hamstringy. V tom případě využijeme v testování 
např. rumunského mrtvého tahu s velkou činkou. 
Pokud víme, že fyziologický poměr síly je cca 1:2 
v neprospěch hamstringů, vcelku snadno vypočítá-
me váhu zátěže, kterou by měl sportovec v mrtvém 
tahu zvednout v poměru se zátěží, se kterou dřepuje. 
Nevýhodou testování je podmínka technické do-
vednosti rumunského mrtvého tahu, a pokud je to 
tedy možné, využíváme při testování poměru síly 
v předkopávání a zakopávání na posilovacím stroji, 
který bývá ve většině posiloven běžně k dispozici. 

e tování v p i 
 e i ilit  

Každý sval ke správné funkci potřebuje správ-
né výchozí nastavení. Čím vyšší nároky jsou 
na pohybový aparát kladeny, tím více je potřeba 
dokonale vyvážená funkce. Hamstringová sku-
pina nebývá pouze slabá, ale v mnoha případech 
je zároveň i zkrácená. Tento jev popisujeme jako 

   . Při skautingu kate-

g  teřin  onová, 
egionální ot lová k emie i omo v ké o k e

  
ne o en n  t ili áto  

kolenní o klo
V tréninkové přípravě dětí a mládeže se opakovaně setkáváme s dlouhodobým 
přetěžováním určitých segmentů pohybového aparátu. Příčinou je neadekvátně 
sestavený dlouhodobý tréninkový program (odpovědní jsou trenéři, popřípadě 
sportovní manažeři), který neobsahuje v dostatečné míře cvičení jednak 
rozvíjející flexibilitu kloubů a svalů a také posilovací cvičení zaměřená 
na vyvážený rozvoj různých svalových skupin.
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gorie U13, který probíhal na naší akademii v roce 
2017, byla u 72 % hráčů zjištěna podprůměrná 
a hluboce podprůměrná hodnota přesahu. Ve věku 
mezi 7. až 10. rokem věku se sice fyziologicky 
vyskytuje období vyšší svalové tuhosti, věk testo-
vaných byl již nad tímto obdobím. Dalším jevem, 
který způsobí přechodné zkrácení hamstringů, je 
růstový spurt. I tak je však procento příliš vysoké 
a spíše se kloním k variantě nedostatečně provádě-
ných strečinkových cvičení v tréninkové jednotce. 

Nejběžnějším testem, používaným k měření pro-
tažení oblasti hamstringů, je zmiňovaný test přesahu. 
Hodnocení je stejné pro všechny věkové kategorie 
a je uvedeno v tabulce 1. Díky své snadné kvantifi-
kaci je nejrozšířenějším testem, přestože jsou testy 
přesnější, které vyloučí podíl zkrácených paraver-
tebrálních svalů. Osobně preferuji test aktivního 
zdvihu dolní končetiny (Active Straight Leg Raise 
– ASLR) z konceptu testování FMS, které vylučuje 
případné omezení způsobené zkrácením jiných sva-
lů, než právě hamstringů a díky své jednoduchosti 
hodnocení snižuje riziko špatného odečtu výsledku.

ab   – odnoty p esahu
hluboce podprůměrné méně než 4 cm
podprůměrné 5–9 cm
průměrné 10–14 cm
nadprůměrné 15–19 cm
vynikající nad 20 cm

U velké části fotbalistů se    
      
       
    Omezení při 

tomto pohybu nemusí být nutně způsobeno jen 
zkrácením hamstringů, ale také zkrácením sva-
lů s antagonistickou funkcí, tj. kyčelních flexorů 
(iliopsoas a kvadriceps), které fixují anteverzní 
postavení pánve a díky tomuto přednastavení je 
flexe v kyčli ztížena a je vykonávána náhradním 
pohybovým vzorem.

Podstatný je fakt, že se nesnažíme o dosažení vy-
nikajícího přesahu u každého hráče. Vždy je třeba 
respektovat somatotyp sportovce a jeho individuál-
ní anatomické nastavení. V některých případech je 
totiž výhodnější flexibilitu hamstringů držet „pouze“ 
v průměrné hladině, neboť větší protažení už snižuje 
protektivní vliv úponů svalů na stabilizaci kolene. 
Týká se to posturálního nastavení se sníženým napě-
tím extrakapsulárncíh a intrakapsulárních vazů, kdy 
je nedostatečná funkce statických stabilizátorů kolene 
(vazy a kloubní pouzdro), suplována dynamickými 
stabilizátory (svaly a jejich úpony). Typickým vzorem 
tohoto nastavení je například rekurvační postavení 
kolenního kloubu vznikající na terénu hypermobility.  

K protahování hamstringů využíváme běžných 
pozic strečinkových cvičení. Na tomto místě bych 
ráda zmínila, že protahování v předklonu ve stoje 
není vhodné, neboť není možné kvalitně protáhnout 
sval, který „drží“ pozici. 

Dle studií, které uvádí F-MARC, reaguje oblast 
hamstringů velice dobře na preventivní programy. 
Při jejich aplikaci dochází k významnému snížení 
vzniku poranění. Cvik, který je v programu zařazen 
specificky na tuto oblast, má jednoduchý název – 
Hamstrings. Tento cvik je někdy také nazýván ruské 
zakopávání (Rusian Hamstring Curl). Při aplikaci 
v dávce, uvedené v tabulce 2, došlo ke snížení nově 
vzniklých úrazů v oblasti hamstringů o 65 % a sní-
žení recidiv o 85 %. Uvedená čísla se týkají výskytu 
poranění v jedné sezóně.

ab   – réninkov  p án
  

1 1 2 x 5
2 2 2 x 6
3 3 3 x 6-8
4 3 3 x 8-10

5 až 10 3 3 x 12-10-8
více než 10 1 3 x 12-10-8

ove ení vik
V pozici vzpřímeného kleku fixuje spoluhráč 

paty a kotníky cvičícího tak, aby byl možný po-
malý a řízený pohyb trupu směrem k zemi. Záda 
jsou stále udržována v napřímení. Pohyb brzdí 
hamstringy. Ve fázi, kdy už pozice není udržitelná, 
je proveden řízený pád o opory o dlaně a silový 
odraz nahoru  . Při cvičení, dovolují-li to 
podmínky, doporučuji podložit kolena podložkou 
nebo třeba airexem. 

 V  V

ve ání pánve
Vleže na zádech, obě nohy pokrčeny v kolenou 

a opřeny chodidly o podložku. Pomalu zvednout 
pánev do takové výšky, ve které je břicho a hrud-
ník v prodloužení stehen, nyní jednu nohu pokrčit 
v kyčli. Pánev musí zůstat v rovině. Pomalu spouš-
tět pánev dolů, nepoložit. Opakovat do doby, dokud 
je pohyb kvalitní  ). Poté nohy vyměnit. Ide-
álně aplikovat v počtu 3 sérií. 

o n o i el vpře
Vleže na zádech, paže podél těla, chodidla opře-

ná o podložku. Pánev zvednout nahoru, srovnat do 
osy jako v předchozím cviku. V této pozici pomalu 
posouvat chodidla střídavě vpřed. Pánev je neustále 
v neutrálním postavení zajištěná aktivací spodní 
části břišních svalů  . 
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Obr. 2  

Obr. 1  



      
p      
ß Zvedání pánve na klouzací podložce Flowin. Po-

kud není k dispozici Flowin, lze použít skluz po 
papíru nebo látce, které se umístí pod chodidla. 
Provedení je stejné. 

ß Cviky s využitím TRX lana (TRX Hamstring Curl)
ß Rumunské mrtvé tahy
ß Standindg Hamstring Curls (koncept FitPainFree)
ß Cviky kombinující dynamické protažení, koordi-

naci a balanci např. kyčelní ohyb („holubička“).

kti ké áv
Uvedené cvičení je pouze preventivním vstupem 

pro práci na síle a protažení hamstringů. Při opakova-
ných potížích, které vznikají nekontaktním mechanis-
mem, je třeba celkové vyšetření pohybového aparátu, 
neboť přetěžování zadní strany stehna je často spojeno 
s nevyváženou činností svalových stabilizátorů kolen 
a pánve nebo sníženou propriocepční funkcí chodidla. 
Jiným možným spouštěčem je neoptimální posturální 
pozice pro aktivaci hlubokého stabilizačního systému, 
která souvisí s kyfotickým držením páteře spojené 
s chybným stereotypem dýchání. 

n tí
ß Opakované potíže v oblasti hamstringů vzniklé 

nekontaktním mechanismem úrazu vždy konzul-
tovat s fyzioterapeutem, který se specializuje na 
léčbu sportovců.

ß Do tréninku cíleně zařazovat cvičení posilující 
hamstringy.

ß Čím víc se v tréninku používá cvičení s těžkou 
vahou (dřepy, předkopávání), tím víc je nutné si-

lově zatížit hamstringy. Výsledný poměr síly je 
minimálně 2:1 (kvadriceps : hamstring).

ß Pracovat na protažení hamstringů do hladiny prů-
měru (10–14 cm v testu přesahu).

ß Neopomíjet cvičení koordinace kolenních klou-
bů (rovnoměrná aktivace agonista / antagonista 
(kvadriceps / hamstring) a koaktivace synergistů 
(vastus med. a vastus lat.). 

ß Do tréninku zařazovat balanční cvičení a cvičení 
propriocepce dolní končetiny.

o žité o e
1. BAHR R. et al. (2008). Manuál fotbalové medi-

cíny. Praha: Olympia. 

2. PETERSEN J. et al. (2011) Preventive Effect of 
Eccentric Training on Acute Hamstring Injuries 
in Men's Soccer: A Cluster-randomized Con-
trolled Trial. The American Journal of sports 
medicine. 2011 Nov; 39(11): 2296-303. Abstrakt 
dostupný na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
pubmed/21825112 [staženo 13. 2. 2018].

3. VÉLE F. (2006) Kinezilogie. Praha: Triton.
4. Projekt Sofistikovaná biomechanická diagnos-

tika lidského pohybu, dostupné na: http://www.
biomechanikapohybu.upol.cz/net/index.php/
poloka-menu-3/dali-informace/108-izokinetic-
ke-testovani-kolenniho-kloubu [staženo 13. 2. 
2018].
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Obr. 3 p   
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Nová vřetenová sekačka Jacobsen TR320 
s možností sklopení vřeten

Prodej opravených použitých vřetenových sekaček 
JACOBSEN TK1900

Ručně vedená vřetenová sekačka ALLETT C-RANGE
s možností výměny kazet

SHIBAURA ST333 lehký traktor pro regeneraci 
a údržbu hřišť

Trojúhelníkový kartáč VERTI BROOM pro urovnání 
granulátu a narovnání vláken

Pro uvolnění granulátu je určen stroj BASE RAKE 
s kombinací prutů a kartáčů

Čištění granulátu strojem SPEED CLEAN se sběrem 
hrubých nečistot do zásobníku

Multifunkční využití elektrovozíků EZGO 
pro kartáčování nebo odvoz trávy

Nová vřetenová sekačka Jacobsen TR320 Prodej opravených použitých vřetenových sekaček Ručně vedená vřetenová sekačka ALLETT C-RANGE SHIBAURA ST333 lehký traktor pro regeneraci 

Multifunkční využití elektrovozíků EZGO 
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granulátu a narovnání vláken

Pro uvolnění granulátu je určen stroj BASE RAKE 
s kombinací prutů a kartáčů

PŮJČOVNA – poptejte regeneraci 
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Tomu však postupně předchází systematický výběr hráčů v průběhu dvou 
let. Výběr probíhá formou několika různých aktivit realizačního týmu 
RFA. Krom sledování zápasů napříč regionem a komunikací s klubovými 

trenéry, jsou v systému zásadní Regionální tréninky pro kategorie mladších žáků. 
V případě Plzeňské Akademie probíhají vždy v pondělí jednou za 14 dnů 

na čtyřech místech Plzeňského regionu a jednom místě v Karlovarském kraji. 
Ve všech tréninkových střediscích jsou do tréninků zapojeni regionální trenéři 
mládeže, vždy s účastí minimálně jednoho trenéra z RFA, včetně trenéra branka-
řů a kondiční trenérky, která zajišťuje především kompenzační obsah. Tréninky 
jsou dobrovolné pro všechny hráče v kategoriích U12 a U13 napříč regionem. 
Trenéři tak mají možnost získávat přehled o velkém množství hráčů, vytvářet 
snáze nominace pro krajské výběry a nakonec i v případě U13 finalizovat výběr 
do Regionální fotbalové Akademie. 

Důležitou součástí je zapojování velkého množství regionálních trenérů 
a možnost sjednocování způsobu tréninku v kategorii žáků. 

tře i k  egionální  t énink   
  

        
Plzeň – až 52 hráčů / 6 trenérů
Tachov – až 30 hráčů / 3 trenéři
Domažlice – až 30 hráčů / 4 trenéři
Sušice – až 40 hráčů / 5 trenérů
Karlovarský kraj – až 25 hráčů / 3 trenéři

 egionální  t énink    
Konspekt Regionálních tréninků je uložen vždy v týdnu před termínem 

TJ ke stažení na webových stránkách RFA, p r ap en in e p p
regiona ni renin .

Ve všech střediscích tak může probíhat trénink s totožným obsahem se stej-
ným způsobem vedení hráčů. Ti se pak v klubech, krajských výběrech a v Aka-
demii setkávají s velmi podobnými požadavky a stejným způsobem komunikace.

Hlavním tématem těchto tréninků jsou „Základy hry 1 : 1“, které obsahují 
velké množství technicko-taktických prvků herních dovedností a především 
odvahu v překonávání soupeře. Snahou je vycházet přímo ze hry a herních fází, 
formou Herních cvičení a Průpravných her. 

o íl l í á i ilní v o o í   p oti 
Než začne tým chytře takticky jednat jako celek, musí se všichni hráči co 

nejlépe zdokonalit v individuální taktice. Pouze pokud se jednotlivec dokáže 
prosadit ve hře 1 proti 1, může být úspěšné i jeho mužstvo. Navíc indivi-
duálně silný hráč v těchto soubojích je cenný a adaptabilní do jakéhokoli 
týmu v jakémkoli systému. 

Inspirací na téma to né it e    v elním po t vením  
je pro nás také blok cvičení vycházející z Německé verze časopisu Fotbal a tré-
nink, zaměřený právě na tuto činnost.

Vá l v á ek, 
é t ené  egionální ot lové k emie l e ké o k e

ktivity  v regionu
V Česku již druhým rokem naplno funguje osm Regionálních fotbalových Akademií, 
které jsou primárně zaměřené na věkové kategorie U14  a U15. Dostupné jsou pro 
2 5 hráčů z každé kategorie. Cílem Akademie je koncentrovat nejtalentovanější hráče 
z regionu do jedné školy a umožnit jim společný sportovně vzdělávací proces.

á r v 1 .

v
íl  plán 

ß Přivítání, seznámení a naladění na TJ
ß Příprava hráče na hlavní část TJ
ß Kontrola nad míčem
ß První náznak taktiky v útočné hře 1 

proti 1
g ni e vi ení

ß Velikost prostoru je cca 
25 x 20 metrů

ß Rozdělíme hráče do dvou týmů 
po čtyřech (5ti, 6ti)  hráčích 
(odlišíme dresy)

ß Asi 2 m za základní čarou 
postavíme 2 branky z tyčí  
(2 m široké)

ß Hráči vedou míč ve vymezeném 
prostoru a k vyhýbání soupeři 
využívají různé typy kliček

ß Cíl 1: Kličky provádět vysokou 
rychlostí a často měnit směr 
(hledat volné prostory)

ß Cíl 2: Využíváme klamavých 
pohybů

V i nt   o án i
ß Dva až tři obránci se snaží získat míč
ß Hráči s míčem se vyhýbají obcházením 
ß V případě úspěšného odebrání míče si hráči střídají role

ove  mí  no  o ne le i  e k e

ß Upravte rozcvičku podle cílů 
a stěžejních bodů v hlavních 
částí

ß Využívej jednoduchou korekci, 
například „mít míč vždy pod 
kontrolou“

ß Buď pozitivní a vyzdvihni co 
se hráčům povedlo
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Rozcvičení A

ž v o vi ení po po e 
n mik  inno tí



v
g ni e po t p

ß Očíslujte branky 1–4
ß Hráči vedou míč libovolně v prostoru
ß Trenér řekne číslo branky, kterou musí míč provést. 
ß Nejrychlejší hráč vyhrává, poslední prohrává
ß Varianta 1: Soutěží týmy mezi sebou
ß Varianta 2:  Čísla platí pouze pro určený tým, druhý tým musí provést 

brankou, která je diagonálně naproti vyvolané brance

íle  plán
ß Vyzkoušet si mnoho akcí 1 proti 1 v různých situacích
ß Útočná odvaha v samostatných akcích
ß Radost ze hry, riziko jako výzva 
ß Dokončování akcí po úspěšném souboji 1 proti 1

  n   n   nk  mimo v me en  p o to
ß Branky jsou asi 2 metry za základní čarou
ß Základní forma hry: 
ß Úkolem útočícího hráče je proběhnout základní čáru = 1 bod (průnik do PU)
ß Pokud útočník dokáže proběhnout i brankou za základní čarou = 2 bod

v 1

v 2

  n  , né íle 
ß Základní forma hry: Útočníci se snaží společnou souhrou ve hře 4 

na 4 provést míč skrz jednu ze dvou branek. Pokud to hráči zvládnou 
pomocí úspěšných soubojů 1 proti 1, dostanou 2 body

ß Varianta 1: Útočníci mohou dát branku do všech 4 branek
ß Varianta 2: Rozšiřte nebo zužte branky

ß Varianta 1: Brankou můžeme provést míč (tyče) nebo zakončit 
(branka)

ß Varianta 2: Rozšiřte nebo zužte branky
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Rozvičení B

Cvičení 1

Cvičení 2

 o vážn  ve ře  p oti 

o p ném o o i 
e n ž ílen  kon it



Velk  po et o o   p oti  ve v me en  p o to e
ß Základní forma hry: Úkolem útočníka je obejít obránce a provést míč přes 

základní čáru = 1 bod 
ß Varianta 1: Na začátku každé akce se obránce postaví do středu pole, útočník 

přibíhá a čelně se snaží obejít obránce. 
ß Varianta 2: Hráč A začíná přihrávkou na hráče B
ß Varianta 3: Hráči si vystřídají po určitém počtu akcí

   p oti   t movo  o inno tí
ß Základní forma hry: 
ß 2 spoluhráči ze sousedních prostorů spolupracují, ale každý musí zůstat 

ve svém prostoru, mohou si ho měnit
ß Vznikají souboje 1 proti 1 ve vymezeném prostoru, ale hráč s míčem 

může přihrát do sousedního prostoru. Tam akce pokračuje opět soubojem 
1 proti 1 – úkolem je proběhnout základní čáru + zakončit do branky

ß Varianta 1: Útočník z jednoho prostoru začíná přihrávkou do druhého 
prostoru, 

ß Varianta 2: Hráči zahajují z různých prostor hřiště
ß Varianta 3: Dvojice se střídají v zahájení po určitém počtu akcí

v 3

v 4
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Cvičení 3

Cvičení 4

o o e ití o peře 
m  překřižte á

ok  možno i 
k te mí  t lem



  p oti  ve v me eném p o to
ß Základní forma hry: Vždy vybíhá 1 hráč týmu A a jeden hráč týmu B. Úkolem útočícího 

hráče je provést míč jednou z branek. Pokud obránce získá míč, může ihned útočit (přepínání!)
ß Varianta 1: Na začátku každé akce se obránce postaví do středu pole.
ß Varianta 2: Útočník může vyrážet z postranních pozic

(startovní místo označte)
ß Varianta 3: Hráč A začíná přihrávkou na hráče B

o o   p oti  ve v me eném p o to
ß Základní forma hry: 
ß 4 útočníci (tým A) se postaví mezi branky
ß Tým obránců B se rozdělí: 2 hráči na základní čáru a 2 hráči v rohu 

na úrovní útočníků.
ß 1 útočník se snaží projít přes obránce (1 proti 1). Jakmile se útočník 

dostane do kontaktu s míčem, vyběhne 2. obránce z rohu: útočník musí 
provést svou akci co nejrychleji, jinak vznikne situace 1 proti 2

ß Akce začíná tak, že trenér nebo spoluhráč přihraje míč útočníkům
ß Varianta 1: Útočníci mohou startovat z různých míst v prostoru (označit 

startovní místo) 
ß Varianta 2: Obránci po zisku přechází do útoku, se zapojením dalších 

hráčů (2:2, 3:2 …)

  n    n mi íli 
ß Branka platí, pokud útočníci provedou míč brankou 

na základní čáře soupeře.
ß Provést míč jednou ze dvou branek
ß Provést míč prostorem mezi brankami
ß Provést míč kdekoliv na základní čáře
ß Na signál trenéra se mění cílový prostor provedení míče

ß Varianta 1: Místo vyvolávání trenérem může trenér zvedat 
barevné kloboučky (optický signál)

ß Varianta 2: Zvětšení/zmenšení velikosti branky

v

v

v
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Cvičení 5

Cvičení 6

Cvičení 7

on  o peře,  
e po n l o t n



ß Branka platí po provedení míče brankou ve hře 4 na 4 
(vertikální směr hry – shora dolů)

ß Na signál trenéra se okamžitě mění směr a úkol hry: 
ß cílem je provést míč předem přidělenou boční čarou 
ß protivníka (horizontální směr – zleva doprava)
ß Varianta 1: Místo vyvolávání trenérem může trenér zvedat barevné 

kloboučky (optický signál)
ß Varianta 2: Zvětšení/zmenšení velikosti branky a prostoru dle dovedností

ß Velké hřiště rozdělíme na 2 hrací prostory se dvěma brankami 
z tyčí na každé straně

 V každém prostoru jsou vždy 2 hráči z každého týmu,  
kteří budou hrát 2x 1 proti 1. 

 Útočníci mohou provést míč jednou ze dvou branek
ß Varianta 1: Provedení míče skrz základní čáru = 1 bod, 

provedení skrz branku = 2 body
ß Varianta 3: Hra 2 na 2, každou samostatnou akci ohodnotíme dvěma body

v

v 1

ß Týmy se postaví na svojí základní čáru
ß Každá hra začíná soubojem 1 proti 1 – týmy musí provést míč 

brankou naproti
ß Po provedení míče soupeřovou brankou vstoupí do hry další 

hráč a vzniká situace 2 na 2. Poté následuje 3 na 3 a 4 na 4
ß Míč má hráč týmu, který získal bod
ß Varianta 1: Měníme cíle hry a branky
ß Varianta 2: Míč do hry dává trenér

v
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Cvičení 8

Cvičení 10

Cvičení 9



ß Páry hrají nejprve 4x hru 1 proti 1 na branky z tyčí. 
ß Každý hráč si pamatuje počet dosažených gólů (3 min.)
ß Poté následuje hra 4 na 4 na branky s brankáři (3 min.)
ß Branka ze hry 1 proti 1 se připočte k výsledku ze hry 4 na 4
ß Varianta 1: Při hře 1 proti 1 proběhnutí brankou = 1 bod, 

proběhnutí po kličce = 2 body
ß Varianta 2: Při hře 4 na 4 ohodnotíme branku po samostatné akci 

dvěma body

ß 3 minuty hrajeme 4 na 4 na branky z tyčí
ß 3 minuty hrajeme na 2 branky s brankáři
ß Pokud branka padne po samostatné akci, 

branka platí za 2 body
ß Varianta 1: 
ß Hra začíná hrou 4 na 4 na 2 branky s brankáři
ß Po signálu trenéra se mění hra 4 na 4 na branky z tyčí

v 11

v 13

ß Začínáme hrou 4 na 4 s brankaři
ß Branky po samostatných akcích jsou za 2 body (3 min.)
ß Poté se hraje hra 4 x 1 proti 1 na branky z tyčí, 

s míčem zahajují hráči vedoucího týmu (3 min.)
ß Varianta 1: Při hře 1 proti 1 proběhnutí brankou = 1 bod,

proběhnutí po kličce = 2 body
ß Varianta 2: Brankaři plní roli narážečů

v 12
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Cvičení 11

Cvičení 13

Cvičení 12



ntonín ák, 

ern  trénink 
pro kategorii 

  in

  t   in

ß PC – soutěž 4 družstev, zahřátí, 
uvolnění, komunikace hráčů – 
20  min

ß plocha – středový kruh
ß 4 čtveřice hráčů
ß 4 branky z tyčí
ß míče

ß každý tým má svůj míč 
a všechny týmy zahajují činnost 
současně

ß po pěti přihrávkách každého 
hráče celý tým přebíhá 
k sousední brance

ß úkolem každého týmu je 
dohonit vedlejší tým

ß dalším úkolem každého týmu 
je sledovat trenéra, pokud 
zvedne paži, musí všichni 
hráči co nejrychleji k trenérovi 
(komunikace mezi hráči)

V
ß přihrávky obouruč od prsou 

o zem
ß přihrávky pouze slabší nohou
ß přihrávky hlavou po nadhození 

spoluhráčem

ß kdo bude počítat přihrávky?
ß kdo upozorní ostatní 

na zvednutou paži trenéra?
ß kdo vymyslí prémii pro 

poslední tým?

ß Pohybová hra zaměřená 
na taktické chování trojic hráčů 
– 15 min

ß hřiště 20  x 10  m, rozdělené 
půlící čarou

ß trojice hráčů
ß 2 skupiny
ß 6  kuželů, míče

ß úkolem každého hráče je 
proběhnout polovinou soupeře, 
aniž by se ho soupeř dotkl

ß po proběhnutí sebere jeden 
ze tří kuželů a vrací se co 
nejrychleji stranou mimo hřiště 
za vlastní základní čáru

ß poté se okamžitě zapojuje 
do hry

ß hráč, kterého se soupeř dotkl 
na jeho polovině, se musí vrátit 
na svou základní čáru

ß vítězí trojice, která rychleji 
ukořistila všechny 3 kužely

V
ß hra bez míče
ß každý hráč má míč u nohy

ß co vám pomůže v organizaci 
postavení proti soupeři?

ß jaká rozestavení můžete proti 
soupeři využít?

ß jakou rychlostí se budete vracet 
s ukořistěným kuželem?

ß jak se zachováte při vyautování 
vašeho spoluhráče?

Dnes vám nabízíme herní trénink pro ka-
tegorii U14, U15. Tématicky můžeme 
tuto tréninkovou jednotku nazvat: uče-

ní dovednostem v herních podmínkách. Přede-
vším hra samotná je tím, co nejvíce napomáhá 
procesu učení a zdokonalování herním doved-
nostem v nejpřirozenějších podmínkách. Velmi 
důležitá je míra vstupování trenérů do tohoto 
herního prostředí. Jsme přesvědčeni, že ve hře 
samotné by měli hráči dostat velkou porci vol-
nosti a svobody pro jejich vlastní, samostatné 
rozhodování, jak řešit konkrétní herní situace. 
Tím v nich budeme zasévat a posilovat samo-
statnost a kreativní způsoby řešení jednotli-
vých úseků hry.
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ß PH v přečíslení 3:2 a podčíslení 
2:3 – 20  min

ß hřiště 25 x 20  m
ß trojice a dvojice hráčů
ß 4 malé branky
ß mety, míče

ß hráči mají na výběr útočit 
do jedné ze dvou branek 
soupeře

ß dvojice hráčů se snaží po zisku 
míče překonat početní převahu 
soupeře

ß kdo vstřelí branku, dostává míč 
do další hry

V
ß jiný počet přečíslení 

a podčíslení (2:4, 3:4, 3:5)

ß zaměření pozornosti hráče
ß jak se chovám, když nemám 

míč?
ß jak jsem aktivní po zisku míče 

v početní převaze?
ß jak komunikuji se spoluhráči 

v přechodových fázích?

ß HC – bago 3:1 – 15 min

ß hřiště s vnitřním čtvercem 
5 x 5 m, vnějším čtvercem 
8  x 8  m

ß čtveřice hráčů
ß 4 skupiny
ß mety, míče

ß bránící hráč se pohybuje pouze 
ve vnitřním čtverci a snaží se 
zachytit míč

ß trojice hráčů se pohybuje pouze 
v pásmu mezi čtverci a snaží 

se udržet míč přihrávkami na 
povolený počet doteků

ß přihrávka spoluhráči musí jít 
přes území vnitřního čtverce

V
ß hra na libovolný počet doteků
ß hra na 2 doteky

ß jakým způsobem přebíráš míč?
ß jaký způsob přihrávky využíváš 

v dané situaci?
ß co děláš ve chvíli, kdy přihraješ 

míč?
ß jak se chováš, když jsi bez 

míče?

ß PH 3:2 resp. 2:3 s brankaři – 
20  min

ß hřiště 30  x 25 m
ß dvojice a trojice hráčů, 2 

brankaři
ß 2 velké brány, 2 mety, míče

ß hru zahajují současně 2 hráči 
v poli střelbou každý na 
jednu branku

ß úspěšnost střelby se jim 
započítává do hry

ß okamžitě po střelbě na tuto 
dvojici útočí trojice hráčů 
s míčem

ß pokud dvojice získá míč, 
přechází do útočení proti 
početní převaze soupeře

ß kdo vstřelí branku, dostává 
míč do další hry

V
ß jiný počet přečíslení a 

podčíslení (2:4, 3:4, 3:5)

ß jak a kam přebíráš míč?
ß podle čeho si vybíráš volný 

prostor, když nemáš míč?

ß řízený strečink

  t  
 in
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Autor patří k současné  trenérské generaci, která se věnuje přípravě 
nejmladších fotbalistů. Svoje praktické zkušenosti s touto věkovou kategorií 
nabíral několik let v klubu Slovanu Liberec, dnes je pracovníkem technického 
oddělení FAČR, kde působí na úseku vzdělávání trenérů. V dnešním 
příspěvku nabízí jeden z mnoha příkladů ze své tréninkové praxe  
s uvedenou věkovou kategorií.

r

ß Trenéři točí lanem a úkolem hráčů je 
podběhnout „kombajn“ a na zpáteční 
cestě si vybrat mezi slalomem či 
překážkami.

ß Nerovnoměrné rozmístění kloboučků 
i překážek podporuje rozhodovací 
proces dětí, které hledají své vlastní 
řešení zpáteční cesty.

ß Cvičení lze provádět bez míče 
i s míčem, můžeme vložit jakýkoliv 
obratnostní prvek (otočka, leh, …) 
a lze jej gradovat soutěží.

Poznámka: Děti nečekají v zástupu, ale 
cvičení provádí hromadně! Každé dítě 
si tak zvolí své vlastní tempo a nebude 
limitováno čekáním v zástupu.

ß 4 domečky, v každém 4 hráči 
a různé pomůcky - poklad (míče, 
kloboučky, rozlišováky, …).

ß Úkolem hráčů je přinést do svého 
domečku co nejvíce pokladu 
od soupeře, vždy však po jednom! 
Míče se převádějí nohou, ostatní 
poklad rukou.

ß Lze doplnit o obratnostní 
prvek jako podmínku pro 
odemčení/zamčení domečku 
(otočka, kotoul, sed, …).

ß Trenéři či zbývající hráči mohou 
být v roli chytačů –  obránců  
(obrů, policajtů, žraloků, …).
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ß Dva týmy, v každé brance je rozmístěn stejný počet kloboučků.
ß Hráč, který vstřelí gól, si bere jeden klobouček (poklad, zlaťák, …) a běží jej položit 

do své vlastní branky. Vítězí tým, který má po ukončení hry v brance více kloboučků.
ß Hraje se s více míči a trenér podle situace doplňuje stav míčů ve hře. U mladších 

kategorií, kde chceme co největší úspěšnost a maximální zapojení každého hráče,  
dáváme větší počet míčů (1 míč na 2-3 hráče). U starších dětí, které již dokáží 
spolupracovat, můžeme počet míčů snížit, záleží však na záměru trenéra.

ß HC 1x1 přizpůsobeno věkové kategorii a zatraktivněno „hrou na vojáky“.
ß 2 týmy proti sobě, v každém týmu jeden „král“ (trenér, hráč) vyvolává své vojáky.
ß Voják získává pro svého krále bod tím, že dá gól do jedné ze dvou branek.
ß Králové mohou vyvolávat další vojáky rychleji, aby jich bylo na hřišti víc a měli 

ztížené podmínky a zároveň nečekali dlouho v zástupu!
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ß Na obrázku varianta se třemi týmy. 2 týmy útočníků 
(červení a modří) x 1 tým obránců (zelení),  
kde spolu soutěží útočící týmy. Může být 
i varianta 1 tým obránců x 1 tým útočníků.

ß Útočníci (rytíři, lupiči) se snaží dobýt hrad tak, 
že do středového kruhu (z lana, kuželů) projedou 
s míčem, vezmou si klobouček (poklad), dovedou  
jej s míčem u nohy zpět a položí k jednomu 
z výchozích kuželů své barvy (po vnějším obvodu).

ß Bránící tým (strážci hradu, vojáci, …) se snaží 
zabránit útočníkům v dobytí hradu tak, že se 
jim snaží odkopnout míč, avšak nesmí vstoupit 
do středového kruhu (hradu). Obránci dostávají 
body za vstřelené góly do branek po obvodu, 
čímž podporujeme konstruktivní odebrání míče 
a přibližujeme cvičení fotbalu.

ß Vítězí tým, který získá větší počet kloboučků 
a po vystřídání všech týmů můžeme vyhlásit nejlepší 
tým strážců hradu podle vstřelených gólů.

ß Lze hrát také jako pohybovou hru bez míčů 
s obměnou pravidel (obránci se snaží dotknout 
útočníka nebo mu vytrhnout rozlišovák jako ocásek). 

ß Dominantní a převažující složkou tréninkové 
jednotky jsou průpravné hry! Zde je varianta 
fotbalu na více hřištích s různým počtem 
hráčů a různými brankami.

ß Pro věkovou kategorii U6-U7  preferujeme 
hry v malém počtu hráčů (1x1 až 4x4) 
a podporujeme také hry v nestejném počtu 
hráčů (například 1x2, 3x2).

ß U dětí nastavujeme podmínky průpravných 
her tak, aby všechny hrály, nikdo nestřídal 
a nečekal a aby byl všem dětem umožněn 
častý kontakt s míčem pro jejich rychlejší 
rozvoj (tzn. hry o malém počtu hráčů či 
větším počtu míčů).

ß Dvě skupiny hráčů stojí proti sobě a úkolem 
je přetáhnout soupeře přes středovou čáru.

ß Kdo je přetažen, stává se členem druhého 
týmu a okamžitě se zapojuje zpět do hry 
(např. modrý hráč na obrázku je přetažen 
červeným, tím pádem se stává členem 
červeného týmu).

ß Cvičení lze doplnit o obratnostní 
prvky viz obrázek. Kdo je přetažen,  
obíhá kužel / přeskakuje překážku / podlézá 
branku a zapojuje se zpět do hry.
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Vývoj úhrady členství během ledna 
v letech 2016, 2017, 2018

Na začátek si uveďme několik statis-
tických čísel vypovídajících o tom, 
jak si naše organizace stojí. Tím 

nejzásadnějším číslem je samozřejmě člen-
ská základna. Jak většina z vás ví, 1. září 
2015 jsme spustili nové internetové stránky 
www.ucft.eu, pod kterými běží administra-
tivní a správní systém naší organizace. Díky 
němu, se nyní můžeme podívat na vývoj člen-
ské základny UČFT od roku 2015. 

Na konci roku 2015 se registrovalo 181 
trenérů do systému, přičemž konečné číslo 
uhrazených členských příspěvků v roce 2015 
bylo 565 trenérů. Na konci ledna 2016 již bylo 
zaregistrováno 312 trenérů, přičemž 178 z nich 
uhradilo členství. Na konci roku 2016 bylo re-
gistrováno 724 trenérů a členství uhradilo 631 
z nich. Na konci loňského ledna již bylo re-
gistrováno 753 trenérů a členství uhradilo 406 
trenérů. Na konci loňského roku bylo registro-
váno 9 53 trenérů a konečná členská základna 
za rok 2017 byla 643. Aktuálně jsme překroči-
li magickou tisícovku registrovaných trenérů, 
máme jich konkrétně 1009  a členství uhradilo 
rekordních 577 trenérů. Uvádíme zde také pře-
hledné tři grafy výše popsaného vývoje členské 
základny, abyste si mohli udělat obrázek.

Je evidentní, že veškerý vývoj má vzrůsta-
jící tendenci, což je pozitivní a ukazuje nám 
to, že jdeme správným směrem. 

Rok 2018 jsme rozjeli naplno také v ob-
lasti vzdělávání. Ve spolupráci s Fotbalovou 
asociací České republiky, Českým olympij-
ským výborem, Českou basketbalovou fede-
rací a Českým svazem ledního hokeje, jsme 
vytvořili velký projekt s názvem „Trenéři 
společně“. Projekt spočívá v tom, že v kaž-
dém kraji v České republice se již uskutečnil 
nebo uskuteční seminář pod tímto názvem. 
Navštívili nebo vás navštíví a budou vám 
prezentovat a diskutovat s vámi takové osob-
nosti, jako Jan Suchopárek, Radek Bejbl, Petr 
Kouba, technický ředitel FAČR Michal Pro-
keš nebo z jiných sportů Michal Ježdík a Jan 
Procházka. V tabulce uvádíme seznam těchto 
seminářů.

První čtyři semináře, navštívilo cca čtyři 
sta trenérů. Nenechejte si proto tuto akci ujít. 
Všechny instrukce, jak se na tyto semináře 
dostat, naleznete na pozvánkách umístěných 
na stránkách svazů nebo, členové UČFT, 
na svých profilech v sekci „kalendář akcí“.

V příštím čísle si vyhodnotíme jestli a jak 
se členství v UČFT vyplatí. 

Věříme, že námi pořádané akce pokládáte 
za užitečné a těším se na setkání.

Roman Michálik
Manažer UČFT

Vážení členové Unie českých fotbalových trenérů 
a milí čtenáři. V rámci nových kosmetických 
úprav našeho časopisu, otevíráme novou rubriku 
s názvem „Aktuality a hlasy z UČFT“. Cílem této 
rubriky je, abychom vás informovali o dění v naší 
organizaci, aktualitách nebo o rozborech témat, 
které naším trenérským, potažmo fotbalovým 
prostředím hýbou.

    u t

Datum raj Místo Město
1 . . 1 Praha Press centrum trahov Praha
1 . . 1 Plze ský otel Primavera Plze

. . 1 Královehradecký Univerzita radec Králové radec Králové
6. . 1 lomoucký Divadlo na Šantovce lomouc
. . 1 stecký Univerzita . E. Purkyně s  nad Labem

6. . 1 Karlovarský Kulturní centrum voboda heb
1 . . 1 línský trokovická E ED , s.r.o. trokovice
9. . 1 Moravskoslezský N V  UL  VŠ TU strava strava
1 . . 1 ihomoravský otel van rno
1 . . 1 Vysočina DK  s.r.o. ihlava

P ipravu eme

t edočeský

p ipravu eme p ipravu emeihočeský
Liberecký
Pardubický

Aktuální seznam seminářů projektu Trenéři společně

Vývoj registrací trenérů  
na www.ucft.eu

Vývoj úhrady členství ke konci 
let 2015, 2016, 2017
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Při sledování nabídek DVD ze zahraničí zaměřených 
na tréninkový proces nás zaujala nabídka na nové 

pojetí tréninkové přípravy nejmladších adeptů 
(přípravka), kteří se začínají postupně učit prvním 

fotbalovým krokům.

p áv   

Na pozvání Turecké asociace 
fotbalových trenérů se zase-
dání stalo součástí semináře 

tureckých profesionálních trenérů, 
které mělo mezinárodní charakter 
a které se odehrávalo na pozadí FI-
FEX výstavy zboží, které připravily 
firmy fotbalového průmyslu.

Obsah zasedání vedení AEFCA 
byl zaměřen jednak na kontrolu úkolů 
z minulého setkání (Bělehrad 2017) 
a poté na výhledy do letošního roku.

VV  
kon t tov l

 finanční situace AEFCA před zá-
věrečnou bilancí za rok 2017 (bude 
k diposici koncem února letošního 
roku) měla vzestupný charakter, 
který by měl mít podobný vývoj i  
v letošním roce

 na úseku sponzorinku došlo k ně-
kterým změnám:
 firma ADIDAS již neobnoví le-
tos sponzorskou smlouvu s AE-
FCA, a to v důsledku změny své 
celosvětové sponzorské strategie 
(bude jen podporovat absolutní 
světovou sportovní špičku jak 

v individuálních, tak i týmových 
sportech)

 podobně nebude ani obnovena 
sponzorská smlouva s FIFA, kte-
rá výrazným   způsobem zredu-
kovala všechny své sponzorské 
smlouvy do doby, než se uspoko-
jivě vyřeší kausa J. Blatter a spol.

 obnovena byla na druhé straně 
smlouva se sponzorskou skupi-
nou WY SCOUT a firmou MY 
COACH

 uspokojení přinesla  informace, že 
ruský sponzorský partner TELES-
PORT již začal plnit své finanční 
závazky, které ze smlouvy vyplý-
vají

 na začátku ledna začaly první 
vstupní kontakty s tureckým ho-
telovým řetězcem  Granada (sou-
část celosvětové hotelové firmy 
Marriot), který projevil zájem 
na sponzorinku AEFCA v letoš-
ním roce

 pozitivní reakci přinesla informa-
ce, že se blíží podpis Dohody mezi 
AEFCA a UEFA (Memorandum of 
Understanding), k čemuž by mělo 
dojít v letošním prvním čtvrtletí

 méně příjemným bodem byla zprá-
va AEFCA Generálního sekretáře, 
respektive jeho návrh na dočasné 
ukončení členství s některými 
národními trenérskými asociace-
mi, a to pro dlouhodobé neplně-
ní základních podmínek členství 
v AEFCA (pasivní činnost, ne-
placení členských příspěvků atd., 
například Moldavie, Kazachstán 
Ázerbájdžán, Arménie, Albánie, 
Gruzie). Současně bylo konstato-
váno, že uvedené trenérské orga-
nizace mají otevřenou cestu zpátky 
v momentě, kdy uvedené základní 
podmínky členství začnou napl-
ňovat. Zprávu o tomto rozhodnutí 
obdržely i příslušné fotbalové aso-
ciace výše uvedených zemí

 zajímavá nabídka přišla z Barcelo-
ny od společnosti Cruyf Instituti-
on Amsterdam, která nabízí všem 
členským trenérským organizacím, 
respe jejich členům, studium fotba-
lového manažerství s mezinárodní 
certifikací, a to formou studia on-
line. Vedení AEFCA tuto nabídku 
v současné době s výše uvedenou 
institucí analyzuje a v závěru prv-

Kolekce DVD s názvem Bambini nabízí skvělé praktické 
návody (v praxi ověřené!) jak tuto počáteční fotbalovou 
přípravu pojmout – průpravné cvičení, herní cvičení, 

průpravné hry atd.
Zdeněk Sivek 

První letošní zasedání Výkonného výboru AEFCA se uskutečnilo 
dne 8. ledna 2018 v turecké Antálii (region Belek). 

Gerd Bode, Ralf Peter 

DVD: Spielen und 
Üben mit Bambini

ompletní kolek e to í  o  o t nete i 
n  e op  n  e e  . .  

ní poloviny tohoto roku přijme 
konečné rozhodnutí, respektive 
akceptaci uvedené nabídky s po-
drobnějšími informacemi pro své 
členské organizace

 vedení AEFCA také odsouhlasilo 
plánování svých AEFCA Sympozií 
na příští léta,a to v letošním roce 
ve Francii, v roce 2019  v Polsku 
a v roce 2020 ve Slovinsku nebo 
v Irské republice

 závěr zasedání pak byl věnován 
některým provozním záležitostem.

Příští zasedání VV AEFCA se 
uskuteční na přelomu července a srp-
na v Německu při příležitosti konání 
tradičního Mezinárodního kongresu 
německých fotbalových trenérů.

Zdeněk Sivek
AEFCA Viceprezident
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tudium na ohan Cruy  nstitute
Před dvěma týdny podepsalo 

vedení AEFCA (Aliance ev-
ropských fotbalových trenér-

ských asociací), jejímž členem je 
i naše UČFT, smlouvu o vzájem-
né spolupráci s Institutem Johana 
Cruyffa v Barceloně.

Jedním z východisek uvedené 
smlouvy je i nabídka výše uvede-
né mezinárodní instituce na post-
graduální studium všech těch, 
kteří si chtějí zvýšit své odborné 
fotbalové vzdělání.

Toto studium je vypsáno pro 
specializace :
ß sportovní managament
ß sportovní marketing
ß fotbalový business
ß koučink a další specializace

Základní podmínkou pro za-
psání do studia je jen minimálně 
tříletá aktivní činnost zájemců 
v různých oblastech fotbalu (ne-
vyžaduje se žádné středoškolské 
nebo vysokoškolské vzdělání).

Mimořádně zajímavá je sku-
tečnost, že studium probíhá pouze 
formou ON LINE (takže se studu-
je takzvaně „z domova“).

O výše uvedené studium je 
v zahraniční velký zájem, neboť 
Cruyff Institut má v tomto směru 
nejen v Evropě vysoké renomé.

Případní zájemci mohou získat 
podrobnější informace na:

.

Zdeněk Sivek

V  V  
ena pro Českou republiku e stanovena na  
ena pro lovenskou republiku e stanovena na  e

Vážení předplatitelé, prosíme vás, pro rok  použijte 
stejný variabilní symbol , který vám byl již dříve přidělen! 
Platbu poukažte na nové číslo čtu  5 7 .

  P atbu ze provést okam it :  

V  
Prosíme o osvědčený postup objednávek, 
a to přes naše webové stránky: . asopis otbalatrenink. z. 
Zde jsou dvě rubriky: Předplatné ČR a Předplatné R. 
Vaše objednávky nám přijdou na e-mail: asopis at volny. z.
Odkud vám zašleme všechny potřebné údaje k provedení platby  
včetně variabilního symbolu.

 
  

Předplatné pro UČFT zajišťuje
G.D.K. Sport M.

Londýnská 25, 120 00 Praha 2  
tel: 222 513 569, nebo 606 711 845

   

i  tradičně vy de opět edno 
štěné číslo, které pro Vás 

za iš u e autorský kolek v 
U T, tentokrát p ineseme 
strate ickou analýzu z M  1 .

Průbě né in ormace  
na dete na našem ebu: 

. asopis otbalatrenink. z
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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:


