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snímky nA TITULní sTRAnĚ
prezentují úspěšné týmy mládežnických reprezentací, které si zajistily posup na ME. Jan Suchopárek 
s ČR U19 postoupil z prvního místa ve skupině a za sebou nechal elitní týmy Řecka, Anglie i Dánska. 
Postup z druhého místa ve skupině si zajistila ČR U17 pod vedením Václava Kotala. Na ME se za 
posledních osm let tato věková kategorie představí teprve podruhé. Foto: Jan Tauber

vlajková loď UČFT, časopis Fotbal a trénink, vychází 
již od roku 1995. Brzy tedy oslaví významné jubile-
um, pětadvacet let života. Jeho existence a významu 
pro naši činnost si velmi vážíme. Chtěl bych podě-
kovat řadě odborníků, kteří se zasloužili o vysokou 
úroveň obsahu. Především doktoru Zdeňku Sivkovi, 
docentu Mario Buzkovi a docentu Jaromíru Votíkovi. 
Ze Slovenska nás vydatně podporoval Laco Borbely.

Speciálně bych rád poděkoval za 25 let úspěš-
né spolupráce při realizaci tohoto projektu Agentuře 
G.D.K. Sport M.

Slibujeme, že se budeme dále rozvíjet a otevírat 
se světu. A budeme také rozebírat všechny klíčové 
akce a zápasy, neboť jedině jejich hloubkové rozbory 
mohou český fotbal posunout výš. Pro letošní FaT 
Speciál chystáme premiérově analýzu závěrečné části 
Ligy mistrů.

Nemůžu se nezmínit o konfrontaci národního cel-
ku s Anglií a Brazílií. Celkový výsledek 1:8 vypadá 
strašně, ale získali jsme perfektní zpětnou vazbu a ma-
teriál, který nám říká, v čem se lepšíme, v čem jsme 
konkurence schopní a v čem ještě nikoli.

Fakta o utkáních jsou jednoznačná: v počtu nabě-
haných kilometrů, v běhů vysoké intenzity a sprintech 
měli naši hráči neméně dobré výsledky jako Angli-
čané. V některých ukazatelích byli lepší. Například 
čísla v úspěšnosti osobních soubojů hovoří pro nás. 
Získáváme míče dokonce výše. Jsme schopní být stej-
ně vytrvalí, rychlí a jsme schopni mít stejný objem 
intenzity.

V čem je problém? V činnostech s míčem. Za-
ostáváme v individuálních činnostech pod tlakem. 
Po technické stránce pokulháváme. Musíme jít 
za zlepšením, přidávat si a zdokonalovat to. Samo-
zřejmě to nepůjde hned, ale chvíli to potrvá.

David Pavelka byl v kondičních složkách su-
verénně nejlepším hráčem zápasu v Anglii. Nejvíc 
toho naběhal ve vysoké rychlosti a ve sprintu. Ale 
proč to nebylo ve výsledku znát? Nechtěl moc hrát. 
Když k tomu v utkání s Brazílií přidal i herní výkon, 
najednou vynikal. Stejné to bylo u Tomáše Součka. 
S Brazilci podal komplexní výkon.

Velký vliv na to má mentální nastavení. Jestliže 
máme předpoklady, které jsem zmínil, musíme hrát 
odvážně i s vyspělými soupeři. Nesmíme zapomínat, 
v čem jsme dobří. 

Dokazuje to cesta Slavie Evropskou ligou. Se sou-
peři si to rozdala a silově a kondičně Sevillu přetlači-
la. Slávisté mi v těch utkáních nepřipadali mentálně 
slabší než hráči Sevilly. Uvěřili tomu, že si to s nimi 
můžou rozdat. 

Český hráč má potenciál srovnatelný s evropskou 
elitou, což je výzva pro nás trenéry. Musíme s hráči 
pracovat lépe. Náročněji. 

Pan docent Stejskal často opakuje, že se na hráče 
dívá z pohledu trénovatelnosti a učenlivosti. Jestli má 
potenciál pro to, co v něm chceme probudit a rozvíjet. 
Vím dlouhodobě, že trénovatelnost a učenlivost našich 
hráčů je vysoká. 

Když jsem dělal analýzu vystoupení Lavičkovy 
jednadvacítky na ME v Polsku, dospěl jsem k podob-

ným faktům, jako ukázaly 
teď statistiky ze soubojů 
seniorské reprezentace 
s giganty. 

Takže nesmíme po-
ukazovat na hráče, ale 
hlavně na sebe. My, tre-
néři, máme větší díl odpo-
vědnosti za fotbalovou budoucnost než hráči. Záleží 
na nás, jak budeme odvážní a odborně fundovaní. 

Není pravda, že bychom neměli generaci hráčů 
jako dříve nebo že by naše maminky rodily horší hráče 
než v minulosti. Musíme přidat my, trenéři! Ve změ-
nách myšlení. Dostáváme do ruky dobrý materiál, 
ale ještě s ním neumíme pracovat tak, jak vyžaduje 
současný fotbal. 

Reprezentační tým nedokázal proti Anglii využít 
svůj komplexní potenciál. V utkání, které je potřeba 
hrát naprosto na svoje maximum, jej nevyužilo. Když 
ale v zápase s Brazilci třeba čtveřice vpředu podala 
mnohem lepší výkon než ve Wembley, najednou byla 
první půle v podání celého týmu o něčem jiném než 
v Anglii. Ale Jaroslav Šilhavý je u mužstva krátce 
a teprve nastavuje prostředí. 

Trenérů, kteří to chápou dobře, už jsou u nás stov-
ky. Určitě jich je už více než pesimistů a zpátečníků, 
kteří to nechtějí pochopit a kteří říkají: Nemůžeme si 
to rozdat, musíme jít po ztrátě míče zpátky a postavit 
autobus. Protože oni jsou lepší na míči. Nebo nemůže-
me hrát presink, protože na to nemáme hráče. 

Úkolem číslo jedna je přesvědčit, vzdělat trenéry, 
aby pochopili, že všechno tohle je možné. Že brzda 
není v horších hráčích, ale v nás trenérech a v prostře-
dí. Teď běží pět nových trenérských kurzů a všichni 
vidíme velký posun.

Vnitřní radost mi udělali výsledky mládežnických 
reprezentačních týmů do sedmnácti, osmnácti a deva-
tenácti let. Ne proto, že bych si myslel, že se přes noc 
všechno změnilo a teď už je český fotbal z problémů 
venku. To vůbec ne. 

Ale tisíce klubů a trenérů se potřebuje ujistit, že 
cesta, na kterou jsme se vydali, je správná. Občas 
všichni uvnitř fotbalu potřebujete malinkou zmrzlin-
ku, čokoládku, zkrátka signál, že nastolený směr je 
správný a přinese ovoce. 

Fakt není jednoduché postoupit na závěrečný tur-
naj mistrovství Evropy sedmnáctek a devatenáctek. 
Navíc když kvalifikaci pořádá vyspělý stát doma a vy 
na jeho úkor postoupíte. 

Loni v létě jsme se byli jako vzdělávací úsek po-
dívat na Ježkově memoriálu. Viděli jsme hrát českou 
osmnáctku s Bulharskem, Amerikou a s Emiráty. Moc 
to klukům nešlo. Po necelém roce na silném turnaji 
v Dubaji byla osmnáctka k nepoznání. Vyhrála nad 
Belgií 5:0. Vyhrála nad Anglií 1:0 a porazila Japonsko 
2:1. A co mám zprávy, bylo to fotbalem a ne auto-
busem.

To mě těší a věřím, že to nebudou jen první vlaš-
tovky. Já tomu věřím od počátku na sto procent. 

Ing. Verner Lička, prezident UČFT

Vážení čtenáři, milí kolegové,
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Rozhovor s Karlem Krejčím

Co jste udělal jako první 
v nové roli trenéra repre-
zentační jednadvacítky?

„Měl jsem výhodu, že jsem skoro 
dva roky trénoval reprezentační dva-
cítku. Nezačínal jsem tedy od nuly, 
ale naopak jsem vlastně mohl plynu-
le pokračovat v práci. Většinu kád-
ru jsem měl přes rok, takže přehled 
o hráčích jsem si už udělal.“

Vzal jste si s sebou i celý realizační 
tým.

„Ano, skoro celý. Všechno to jsou 
lidi, za které dám ruce do ohně. Ne-
chci říct, že by byli lidé v realizačním 
týmu, který měl můj předchůdce Víťa 
Lavička, špatní. To vůbec ne! Jen mi 
přišlo, že mnozí zažili už v jednadva-
cítce dva tři kvalifikační cykly a ne-
jsou už tak hladoví. Já se chci dívat 
do budoucnosti a nechci vzpomínat 
na to, jak to bylo dřív. Navíc kluci, 
kteří se mnou přešli k jednadvacítce, 
mají také hráče z dvacítky přečtené. 
Společně pokračujeme v započaté 
práci a budeme se snažit mužstvo 
posunout zase o kousek výš. Pro mě 
osobně je to posun v trenérské kariéře. 
Beru to jako výzvu.“

Základní stavební kameny tedy jsou 
již položeny?

„Dá se to tak říct. Základ jedna-
dvacítky budou tvořit kluci z ročníku 
1998, kteří v sedmnáctkách i deva-
tenáctkách postoupili na závěrečný 
turnaj mistrovství Evropy. Mají se-
bevědomí a věří si. Určitě jim k tomu 
pomohly zápasy, které absolvovali 
s dvacítkou v Elite lize. Rok a půl 
hráli proti samým špičkovým evrop-
ským týmům. Změřili síly s Portu-
galskem, Německem, Anglií, Itálií, 
Holandskem, Švýcarskem nebo Pol-
skem. Klobouk dolů, že Česko mělo 
možnost hrát takovou soutěž.  Je to 

odměna pro celý český mládežnický 
fotbal. Byl to výborný nápad. Jinak 
bychom se na tyto soupeře v příprav-
ných zápasech asi nedostali.“

Co vám tahle konfrontace ukázala?
„Hlavně je tahle konfrontace moc 

důležitá pro vývoj hráčů. Myslím si, 
že to oni sami pochopili a vzali to 
za správný konec.“

To znamená?
„Zjistili, že se dokázali měřit 

i s vyspělými týmy, které mají k dis-
pozici, hlavně v ofenzivě, výraznější 
individuality než my. Ale nejde to 
jinak, než přes náročný způsob hry.“

Co si pod tím máme představit?
„Pokud se chcete vyrovnat kvalit-

ním celkům a chcete s nimi uhrát sluš-
ný výsledek, nevede to přes fotbal, při 
kterém budete stát před šestnáctkou 
a budete si myslet, že utkání ubráníte 
0:0. Zkrátka, že budete jen bořit a ne 
tvořit.“

Což jste striktně zavrhl.
„Já jsem se společně s kolegy sna-

žil do kluků vtloukat, aby se ani proti 
top mužstvům nebáli hrát. Hodně se 
věnuju taktice a dbám na to, aby byl 
vidět rozdíl mezi útočným a obran-
ným postavením.  Velkou pozornost 
jsme věnovali i zakládání útoků. Do-
cela se nám to dařilo. Byl jsem mile 
překvapený, že to, co jsme nacvičo-
vali, se hráčům pak povedlo přenášet 
do zápasů. Zejména první rok. Přitom 
zpočátku jsem z toho měl obavy, pro-
tože jsme se vzájemně neznali a nevě-
děl jsem, co od toho čekat.“

A dopadlo to dobře.
„Uhráli jsme v Elite lize 14 bodů 

a skončili jsme třetí. Byli jsme nejú-
spěšnější ze všech týmů na hřištích 

soupeře. Potěšilo mě, že jsme byli 
schopní vyhrát v Portugalsku, ve Švý-
carsku, v Holandsku, doma jsme po-
razili Itálii a remizovali s Němci. Byl 
to zápas, ve kterém jsme ještě pat-
náct minut před koncem prohrávali 
o dvě branky, pak mužstvo ukázalo 
charakter a srovnalo skóre. Toho si 
také cením. Výrazněji nás přehráli jen 
Angličané.“

Jsou dál?
„Ano. Pro nás to byla obrovská 

škola. Sestřihané sekvence z tohoto 
utkání používám dodnes jako učební 
materiál. Jak pro hráče, tak i pro nás 
trenéry.“

V čem konkrétně? 
„Angličané dělali za jakéhokoli 

stavu všechno ve sprintu. Bylo po-
znat, že Anglie nemá výborné výsled-
ky v mládeži náhodou. V loňském 
roce vyhráli šampionáty sedmnácti-
letých i devatenáctiletých, na dvacít-
kách byli druzí. Jedou podle šablony. 
Vědí přesně, co chtějí hrát. Pro mě to 
bylo hrozně poučné.“

Mohl byste jejich šablonu blíže de-
šifrovat?

„U Angličanů jsem neviděl, že by 
při rozehrávce nakopli balon dopředu. 
Když se nám na Portugalce, Němce 
nebo Švýcary dařil presink, respektive 
represink, tak jsme je donutili, aby 
nakopli balon vrchem. A my jsme ho 
mohli získat a trochu si s ním na ko-
pačkách odpočinout. Že jsme prostě 
neběhali jenom bez míče.“

S Angličany to nešlo?
„Ne, tohle nebylo možné. Vážně 

jsem neviděl, že by balon letěl vzdu-
chem. Udělali si i při našem presinku 
velké hřiště a zvládli se z něj vyma-
nit konstruktivně. Ale líbilo se mi, že 

všichni trenéři v Elite lize se snažili 
dostat do hráčů konstruktivní hru. Ko-
likrát šli i do rizika a nedělali vědu 
z toho, když se něco v rozehrávce 
nepovedlo. A to je podle mě základ 
úspěchu: snažit se na hráče působit 
tak, aby se nebáli hrát fotbal! Samo-
zřejmě to nemůže být bezhlavé.“

V jakém směru?
„Hráč si musí rozmyslet, v jakém 

prostoru může a nemůže jít do rizika, 
v jakém čase a za jakého stavu. Ale 
to je o zkušenostech. Jde jen o to, aby 
je hráči sbírali. A kde jinde je mohou 
nejlépe nasbírat než v těžkých zápa-
sech. Angličané byli v tomhle ohle-
du ohromně vyspělí. Když se jim 
něco nepovedlo, následovalo rychlé 
přepnutí a okamžitý obrovský tlak 
na soupeře s balonem. Hráli strašně 
náročný fotbal. Ve sprintu dozadu 
i dopředu! Na všech anglických hrá-
čích bylo patrné, že pochopili, o čem 
současný fotbal je. Všechny věci, 
které se mi líbily, jsem si sestříhal 
a klukům je pouštím.“

Chápou to?
„Mám výhodu, že s některými 

pracuji už přes rok a zaměřujeme 
se na to, aby náš fotbal byl nároč-
ný. Když se něco zkazí, dbám na to, 
aby tam byl ihned po ztrátě míče re-
presink. Aby hráči nepřestávali ani 
na okamžik hrát. Ověřili jsme si, 
že jedině náročný způsob hry vede 
v utkáních s těžkými soupeři k úspě-
chu.“

Jak se vůbec díváte na českou 
mládežnickou základnu? Máme 
srovnatelné talenty s Italy, Němci, 
Nizozemci? 

„Máme chytré hráče. V nároďá-
ku dostanete mančaft na osm devět 
dní a většinou máte jen tři tréninky, 

S Viktorií Plzeň dobyl v české elitní soutěži mistrovský titul. U reprezentačního áčka 
působil v roli asistenta Pavla Vrby. Společně byli také na EURO 2016. Úspěšně 
vedl české mužstvo do dvaceti let. Nyní je před ním nelehký úkol – dovést národní 
mužstvo do jednadvaceti let na závěrečný turnaj evropského šampionátu. „Je to 
pro mě vrchol trenérské kariéry,“ říká padesátiletý kouč Karel Krejčí. 

Druhá liga by měla 
být pro mladé
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na výsledky a taktiku. Ale na druhou 
stranu zase do hry dáme více týmo-
vosti. Když jsme v minulosti uspěli, 
bylo to přes týmovost, chytrost, stan-
dardní situace. Ale individuality byly 
vždycky na straně soupeřů.  Naše 
hráčská kvalita však není špatná. 
Kdyby tomu tak bylo, nikdy bychom 
nevyhráli třeba v Holandsku. Náročný 
způsob hry musí být podpořen určitou 
hráčskou kvalitou. Jinak by nešlo nad 
silnými soupeři vyhrávat.“

Pomohlo by ve výchově kreativních 
hráčů, kdyby mládežničtí trenéři 
nebyli hodnocení podle výsledků, 
jak se doteď často děje, nýbrž podle 
toho, kolik hráčů připraví pro do-
spělý fotbal? 

„My všichni trenéři jsme hodnoce-
ní podle výsledků a v klubech mnoh-
dy trpělivost s trenéry není. Třikrát 
v řadě prohrajete a řada trenérů pod 
tímhle tlakem ustupuje třeba od kon-
struktivní rozehrávky. Ale s výsledky 
to není černobílé.“

Jak to myslíte?
„Říkat v dorostenecké lize, že 

nehrajeme na výsledky, je podle mě 
špatně. Soutěživost by se ve starších 
mládežnických kategoriích měla 
do zápasů dostat. Připravujeme přece 
mladé hráče pro seniorský fotbal, kde 
se hraje o postupy a sestupy. Ale v niž-
ších věkových kategoriích by to mělo 
být jinak. Zjistil jsem si, že v Anglii 
nemají do patnácti let v soutěžích ani 
tabulky. A vyrůstají jim tam výborní 
hráči. U nás už kolikrát v žákovských 
nebo dorosteneckých zápasech vidím 
šílený tlak od rodičů a trenérů. V tak-
hle raném věku dostávat děti pod ta-
kový tlak je špatně. V poslední době 
se to ale hodně zlepšilo. V českých li-
gových klubech pracují v jednotlivých 
mládežnických kategoriích výborní 
trenéři. Když si vzpomenu na své 
začátky a porovnám to s aktuálním 
stavem, udělal se pořádný kus práce. 
Myslím, že s mládeží pracujeme sluš-
ně a je to vidět i na výsledcích. Boju-
jeme o postupy na závěrečné turnaje 
sedmnáctek, devatenáctek.“

Je to už i zásluha akademií?
„Ano. Jako reprezentační trenéři 

jezdíme na návštěvy do mládežnic-
kých akademií, takže vidím, jakým 
způsobem se tam klukům věnují. 
Mají strašně náročné dny. Kluci se 
nezastaví od rána do večera. Nemají 
vůbec čas na kraviny, což je dobře. 
Pokud tenhle trend udržíme až do do-
rosteneckých kategorií, nastanou ještě 
lepší časy. Do budoucnosti se dívám 
s optimismem.“

Co lze ještě vylepšit?
„V akademiích a klubech klu-

ci dobře trénují, ale, bohužel, jsou 

abyste tým nachystali na následují-
cího soupeře. Takže je to většinou 
o nácviku. A už jsem mluvil o tom, 
že věci, které jsme dělali v nácviku, 
protože by mohly na soupeře platit, 
se potom v utkání objevovaly. Větši-
na hráčů to byla schopná v krátkém 
čase přenést do praxe. Proto jsme byli 
schopní uhrát i pár dobrých výsledků 
a předvést zajímavou hru.“

Herní inteligence tedy ve výbavě 
tuzemských nadějí nechybí.

„Ne. Tréninky měly ligovou úro-
veň. Koncentrace a vnímání hráčů 
byly na velmi dobré úrovni. Proto mě 
to s kluky bavilo a jsem rád, že s nimi 
můžu pracovat dál.“

Co naopak schází?

„Zdá se mi, že v minulosti mladí 
hráči pracovali tvrději. Nechci říct, že 
by ti současní nepracovali, ale přijde 
mi, že by mohli pracovat víc. Mnozí 
jsou talentovaní a už ve dvaceti se živí 
fotbalem, proto by měli veškerý čas 
věnovat fotbalu a rodině. Víc by se 
tam ani vejít nemělo. Ale bohužel se 
to neděje.“ 

Jak je to s kreativitou? Řada čes-
kých trenérů na nedostatek tvoři-
vých hráčů skuhrá.

„Většina nás, trenérů, by chtěla 
mít v týmu tvořivé hráče. Budu-li se 
bavit o své kategorii, tak tvořivých 
hráčů nemáme tolik, jako měli naši 
soupeři. Když jsme vyhráli v Portu-
galsku nebo v Holandsku, nedával 
jsem zápis o utkání ani moc do kabiny 

k nahlédnutí. Především ofenzivní 
hráči totiž hráli za velké kluby typu 
Ajaxu Amsterodam.  Když si vyba-
vím, co s námi v Holandsku ofenziv-
ní hráči dělali…. My jsme naopak 
prakticky neměli pořádného útoč-
níka. Drchal se zranil, Graiciar byl 
také zraněný. Šašinka byl zdravý, ale 
v Ostravě paběrkoval. Turyna, který 
platil v ročníku 1998 za útočníka číslo 
jedna, byl opakovaně od mistrovství 
Evropy devatenáctek zraněný. Takže 
jsme de facto neměli útočníka.“

Neumíme si je vychovat?
„V zahraničí dokážou asi s indi-

vidualitami lépe pracovat. Mají jich 
víc a mají i větší možnosti, jak s nimi 
pracovat. Když máme my individu-
ality, kolikrát je zabijeme tlakem 
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v přechodu z dorostenecké kategorie 
do seniorské málo využíváni v zápa-
sech. Pak u kluků vidím velké rozdíly 
ve výkonech na jednotlivých srazech. 
Pokud přijedou, když v klubech pra-
videlně hrají, jsou v pohodě. Pokud 
dorazí, když v klubech hrají málo, je 
to na nich okamžitě znát. Když ne-
vytíženost v klubech trvá delší dobu, 
někteří pak ztrácejí motivaci. Místo, 
aby je to, že jen paběrkují, nakoplo 
k ještě větší práci, srazí je to dolů 
a vrhne do útlumu. A potom se z vr-
cholového fotbalu pomalu, ale jistě 
vytrácejí. Je to největší problém na-
šeho fotbalu. Naši kluci jsou schopni 
do kategorie U19 porazit i vyspělé 
soupeře, protože jsou do devatenácti 
pravidelně vytěžovaní v klubech, hrají 
dorosteneckou ligu nebo za juniorky. 
Ale pak nám přestávají hrát a začíná-
me za světem zaostávat. V kategorii, 
kterou trénuji, je to také každý měsíc 
jinak. Jednou přijedou kluci sebe-
vědomí, protože většina pravidelně 
hraje. Ale za měsíc je povoláte a ono 
se to všechno otočí. Protože vytížení 
má jen třetina kluků. Sebevědomí pak 
není takové, jaké bylo předtím.“

Co s tím?
„Na svazu o tom pořád přemýšlí-

me a diskutujeme. Podle mě je ideální 
cesta přes druhou ligu. Ano, Tomáš 

Rosický hrál v osmnácti ligu a i dnes 
máme zajímavé mladé hráče. Třeba 
Hložka. Ligová premiéra v letenské 
základní sestavě v šestnácti a půl le-
tech není pro něj špatná vizitka. Uvi-
díme, jestli půjde ve stopách Rosic-
kého. Ale obecně je pro mladé hráče 
dobrou volbou druhá liga. Potvrdilo 
se to třeba u příbramských hráčů 
Matouškovi nebo Květovi. Po pádu 
Příbrami z nejvyšší soutěže tihle 
kluci začali pravidelně hrát druhou 
ligu a šli hodně výkonnostně nahoru. 
Na rozdíl od jiných kluků, kteří jsou 
sice v prvoligových kádrech, ale ne-
hrají anebo hrají jen juniorskou ligu.“

V Anglii se také hráči otloukají 
v nižších seniorských soutěžích.

„V Premier League se to hemží 
cizinci, a tak v ní není pro špičkové 
mladíky z tamních akademií místo. 
Putují tedy do druhé nebo třetí ligy, 
kde se obouchávají v dospělém fot-
bale. I tyhle soutěže mají vysokou 
úroveň. Takže ti kluci pak vypadají 
velice dobře, což jsme při vzájemné 
konfrontaci poznali.“

Jak z toho ven?
„Musíme popřemýšlet, jestli ne-

motivovat druholigové týmy, které 
budou dávat příležitost více mladým 
hráčům. Třeba většími dotacemi. Líbí 

se mi cesta Sparty, která spolupracuje 
v tomto smyslu s druholigovou Vlaši-
mí. Jezdil jsem do Vlašimi pravidel-
ně a viděl jsem, jaké pokroky dělal 
stoper Plechatý. Kopal pravidelně 
druhou ligu a zvládl přechod z do-
rostu mezi seniory výborně. Prospě-
lo mu to, což prokázal během zimní 
přípravy v A týmu Sparty. Kdyby 
po dorostu zůstal ve Spartě, nebyl 
by dnes v jejím áčku. Viktoria Plzeň 
to zkoušela podobně se Sokolovem, 
Slavia s Viktorkou Žižkov.  Ale bo-
hužel, krom Vlašimi, to zatím moc 
nefunguje. Ale je potřeba vymyslet 
nějaký systém, aby druholigové klu-
by měly motivaci mladé kluky stavět. 
Aby měly za to víc peněz. To nám 
chybí. Proto nám po dorosteneckém 
věku sportovně umírá spousta kluků, 
kteří v osmnácti, v devatenácti vypa-
dali velmi dobře. Po třech letech se 
podíváte zpět a ti kluci se nikam nepo-
souvají. Přitom dříve patřili k oporám 
reprezentačních výběrů.“

V Anglii to mají takhle zavedené?
„Nevím. Ale v Polsku to takhle 

ve druhé lize mají. I Švýcaři něco 
podobného vymýšlí. A v Anglii? 
Když jsem se připravoval na Ang-
ličany, měli v nominaci hráče z Ar-
senalu, Manchesteru City a podob-
ně, ale v závorce měli jména klubů 

z druhých, třetích lig, kde toho času 
hostovali. Škoda, že to zatím u nás 
nefunguje.  Do osmnácti se všichni 
s hráči pipláme a pak se ztrácejí… 
Byl jsem se podívat na mistrovství 
Evropy devatenáctek v Gruzii, kde 
kluci uhráli semifinále. Když jsem 
dělal v září první nominaci dvacítky 
na Elite ligu, našel jsem strašně málo 
hráčů ze šampionátu v Gruzii, kteří by 
v klubech hráli.  V Portugalsku jsme 
sice vyhráli, ale oni dohrávali v kře-
čích. Po dlouhé době to byl totiž pro 
ně celý zápas. Chci tím říct, že klu-
kům nepomůže, když jsou v ligových 
kádrech pouze jako sparingpartneři. 
Pokud se jejich role v týmu delší dobu 
nemění, jde samozřejmě motivace 
dolů. Proto opakuji: líbilo by se mi, 
kdyby se kluci šli nejdříve obouchat 
do druhé ligy. Ideální by bylo, kdyby 
si prvoligové kluby ve druholigových 
klubech platily i své trenéry. Jako to 
má třeba Sparta ve Vlašimi. Namí-
chají mladé kluky se zkušenějšími 
hráči a vede to trenér ze Sparty. Pak 
se jeden nebo dva mladí můžou po-
vést a v brzké době přeskočit do pr-
voligového áčka. Viz Plechatý.  On 
byl talentovaný, vedl coby kapitán 
sparťanskou devatenáctku, byl v re-
prezentační devatenáctce v nároďáku, 
je konstruktivní a rychlý. Ve Vlašimi 
sbíral zkušenosti, nabíral sebevědomí 
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a dnes je v základní sestavě seniorské 
Sparty. Možná všechny ve Spartě teď 
překvapilo, na jaké úrovni byl scho-
pen odehrát přípravná utkání. Kdyby 
nebylo Vlašimi, nejspíš by to tak ne-
bylo. Z juniorky do áčka by se možná 
nedostal.“

Vraťme se k tvorbě nové jednadva-
cítky. Na co při výběru hráčů nej-
více dbáte?

„Na charakter. Ten upřednostňuju 
i nad herními dovednostmi. Pokud na-
razím na kluky s lepšími dovednostmi, 
ale charakterově nejsou až tak dobří, 
mají smůlu. Charakter je pro mě prvo-
řadý! Já si vybírám hráče, kteří chtějí 
reprezentovat. Líbí se mi, když klu-
kům volám a na druhé straně slyšíte, 
že reprezentace je pro ně všechno. Pro 
mě jako trenéra je také strašně důleži-
té, aby se hráč chtěl sám zlepšovat.“

Ve dvacítce se vám podařilo dát 
partu podle tohoto mustru dohro-
mady?

„Myslím, že se mi to v celku da-
řilo. Abych se přiznal, na první ligu 
jsem jako trenér dvacítky ani moc 
nejezdil. Protože ti, co ligu hráli, 
byli pro mě jasní. Místo toho jsem 
najezdil spoustu kilometrů po zápa-
sech druhé ligy. Snažil jsem se najít 
hráče, kteří i neprošli mládežnickými 
reprezentačními celky, ale naskočili 
do dospělého fotbalu a najednou hráli 
pravidelně druhou ligu.“

Koho jste takhle našel?
„Třeba Filipa Blechu, který je teď 

ve Vlašimi. Prošel mládeží pražských 
Bohemians, pak byl ve druhé lize 
v Táborsku. Zranili se nám dva hráči, 
tak jsem ho vzal na zápasy do Švýcar-
ska, protože nám do mužstva typolo-
gicky zapadal. Vyhráli jsme 4:1 a on 
měl v tom zápase bilanci 2+1. Všech-
ny nás překvapil. Já u mladých nedě-
lám nikdy unáhlené závěry, protože 
každý měsíc je to s nimi jinak. Někteří 
vedle fotbalu ještě studují, další jsou 
náchylnější ke zraněním a to se pro-
mítá do jejich výkonnosti. Vždycky 
když jsem měl početnější marodku 
a říkal jsem si, co budu dělat, tak jsem 
vzal nové hráče a nakonec jsem byl 
mile překvapený, jak to zvládli. Třeba 
Honza Matoušek v nároďáku nebyl, já 
jsem ho vzal ke třem zápasům a vidí-
te, kam se za rok dostal. Roman Květ 
to samé. U mladých hráčů zkrátka 
hraje roli mnoho různých faktorů. 
Kolísavost formy je vyšší než u zku-
šenějších hráčů.“

Co by teď bylo nejlepší pro Jana 
Matouška? Zůstat ve Slavii, nebo 
se na jaro vrátit do Příbrami?

„Těžko radit. Dnes má každý kluk 
svého agenta. Honza vyletěl během 
roku jako kometa. Vyšla mu dru-
há liga, ve které patřil k nejlepším 
střelcům. Vyšel mu vstup do první 
ligy, Příbram v každém zápase držel 
produktivitou. Takže byla jen otázka 
času, kdy po něm někdo z velkých 
tuzemských klubů skočí.  Ale pro-
spělo by mu, kdyby ho Slavia necha-
la v Příbrami. Byl to pro něj životní 
přestup a krok. Ale mentálně na to 
asi nastavený nebyl. Bohužel ho 
ve Slavii stavěli na místo, které mu 
nesedí. Dávali ho na devítku, i když 
je podle mě křídlo nebo krajní zálož-
ník. Každopádně měl možnost nasát 
atmosféru ve velkém českém  klubu. 
I když Honza je silný introvert, spíš 
by ho to mělo posílit, než srazit. Teď 
záleží na rozhodnutí Slavie. Jestli si 
ho nechá a bude u něj odstraňovat ne-
dostatky, nebo se přikloní k zápasové 
praxi a vrátit ho do Příbrami. Podle 
mě by měl kluk v jeho věku hlavně 
hrát.“

To by potřebovali i další adepti 
na dres reprezentační jednadva-
cítky, třeba útočník Václav Drchal. 

„Vaškovi Drchalovi vyšla přípra-
va. Je to běhavý, tahový hráč. Ale 
jsem zvědavý, jestli dostane prostor. 
A když ho dostane, jestli ho udrží. 
Znáte to ve Spartě, jeden zápase se 
mu nepodaří a kdo se obvykle klidí ze 
sestavy? Většinou ti mladí. Ale Tomáš 
Rosický teď Spartu v tomhle směru 
mění. Je to správná cesta, ale jde o to, 
aby za čtrnáct dní neskončila. V tom 
případě by pro Drchala a spol. bylo 
lepší hrát druhou ligu ve Vlašimi, než 
dřepět na Letné. Je to o strategii klu-
bu. Aby si řekli: Máme tu nadějného 
hráče, dáme mu šanci a podržíme ho, 
když se mu třeba tolik dařit nebude. 
V české nejvyšší soutěži, bohužel, ta-
kovou trpělivost s mladými nemáme.“

Jednadvacítku čeká pod vaším ve-
dením kvalifikační skupina s Chor-
vatskem, Řeckem, San Marinem, 
Skotskem a Litvou. Jak to hodnotíte?  

„Favoritem skupiny je Chorvatsko. 
Už v minulé kvalifikaci dokázalo, že 
má na ofenzivních postech výrazné 
hráče. Připomínám, že Nikola Vla-
šič z minulé jednadvacítky je oporou 
CSKA Moskva. Takže oni budou mít 
na ofenzivních pozicích hráče, kteří 
hrají v Evropě, my ne. Na druhou 
stranu je to přijatelnější soupeř než 
Španělsko, Německo nebo Anglie. 
Chorvati jsou takový národ, že se dají 
nějakým způsobem vykolejit, když se 
na ně dobře nachystáme a nedáme jim 
tolik prostoru. Řekové byli na losu také 
hodně sebevědomí. Skotové budou 
v domácím prostředí nepříjemní. Když 
to shrnu, nečeká nás nic jednoduché-
ho, ale pokud budou hráči v optimální 
formě, o postup se popereme. Je výho-
dou, že jsem už spolupracoval s mým 
předchůdcem Víťou Lavičkou a řada 
kluků přičichla už k minulé kvalifikaci 
jednadvacítky. “

Věříte tedy, že se na závěrečný tur-
naj podíváte.

„Byl bych špatný trenér, kdybych 
svému týmu nevěřil. Na druhou stra-
nu nemám kouzelný proutek, abych 
dokázal zázraky, když nebudou hráči 
vytěžovaní v klubu. Bude strašně dů-
ležité, aby hráči v klubech pravidelně 
hráli a byli zdraví. Pokud se to naplní, 
věřím, že se to povede. Hráči z dvacít-
ky jsou charakterově a emočně dobře 
nastavení, výborně se s nimi pracuje. 
A důležité je, že si věří. Tím, že po-
stoupili na závěrečné turnaje v sedm-
nácti i v devatenácti si dokázali, že 
nemají špatný tým. A já věřím, že to 
dokážeme znovu.“

pavel hartman

Narozen: 20. prosince 1968

Hráčská kariéra: Jindřichův Hradec, Písek, Škoda Plzeň, Zlín, Dukla Praha, 
České Budějovice.

Trenérská kariéra: Dukla Praha (mládež), České Budějovice (mládež), 
Příbram, Viktorie Plzeň, reprezentace ČR A, reprezentace U20, 
reprezentace U21.

Největší trenérské úspěchy: mistr ligy s Viktorií Plzeň (2016), 
účast jako asistent trenéra na EURO 2016 ve Francii.

Karel Krejčí

Poznámka: Rozhovor proběhl před 
ukončením, přestupního období.
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Zdeněk Sivek

Juniorský tým Valencia CF

V dnešním čísle jsme zvolili v našich praktických 
ukázkách  monotematické  téma  a  to  driblink 
od  nejmladších  věkových  kategorií  až  po  tu 

nejvyšší,  tedy  juniorskou  věkovou  kategorii,  kterou 
vám v  tomto příspěvku nabízíme pro vaši  praktickou 

tréninkovou inspiraci. V struktuře výše uvedeného klubu 
patří do této kategorie hráči do dvaceti  let, ale v běžné 
praxi je v této kategorii i mnoho mladších hráčů, neboť 
úroveň výkonnostní kapacity hráčů má přednost před 
kalendářním věkem.

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 1
Slouží k „zahřátí“ před dalšími následujícími 
praktickými ukázkami.
TÉMA
■	Driblink	ve	spojení	s	přihrávkami.
ORGANIZACE
■	Plocha	25	m	x	15	m,	dva	obdélníky	v	šíři	10	m	
ohraničené	kužely,	další	označení	uvnitř	podle	
nákresu,	čtyři	skupiny	hráčů,	každá	dvojice	jeden	
míč.

POSTUP
■	Hráči	začínají	cvičení	přihrávkou	mezi	kužely,	
přebírající	hráč	dribluje	kolem	kuželu	postaveném	
za	ním	a	přihrávku	vrací.	

■	 Přebírající	hráč	opakuje	driblinkem	totéž.
VARIANTY
■	Přihrávky	„slabší“	nohou,	
■	 vkládáme	protihráče	bránící	převzetí	přihrávky,	
změna	stran	hráčů	atd.

POZNáMkY kE kOUčINkU
Trenér dbá na:
■	 rychlost	a	preciznost	provedení,
■	 vytrvalost	(provádět	v	kvalitě	opakovaně),
■	 agilitu	(driblink	se	změnou	směru),
■	 finty	a	krytí	míče,
■	 kvalitu	obcházení	soupeře,
■	 soutěživost	mezi	skupinami
(počet	přihrávek	v	IZ).

Cvičení 2
TÉMA
■	Driblink	ve	spojení	s		kombinací.
ORGANIZACE
■	Dvě	skupiny	hráčů	po	čtyřech,	postavení	
ve	dvou	trojúhelnících,	„žebřík“,	kužele.

POSTUP
■	Podle	vyobrazení	s	tím,	že	po	skončení	
driblinkového	úseku	přihrávka	nazpět	
do	trojúhelníku,	nebo	překonání	„žebříku“	
a	zařazení	do	vedlejší	skupiny.

VARIANTY
■	Dvě	žebříkové	překážky,
■	 driblink	v	celé	délce	bez	překážek	nazpět	
do	trojúhelníků,	

■	 nasazení	protihráčů	do	přihrávek	
v	trojúhelnících,	

■	 změna	stran	atd.
POZNáMkY kE kOUčINkU
Zdůraznění:
■	 rychlosti	a	kvality	driblinku,	
■	 agilita	(změna	směru/vytrvalosti/schopnost	
v	kvalitě	opakovat),

■	 klamavé	pohyby	před	převzetím	přihrávky,
■	 klamavé	pohyby	v	driblinku	před	obejitím	
kužele

■	 krytí	míče	v	obcházení	soupeře.

Driblink a trénink
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Cvičení 3

Cvičení 3
TÉMA
■	Driblink	ve	spojení	s	přihrávkami
ORANIZACE
■	Velikost	plochy	dle	trenéra,	
■	 dvě	skupiny	po	osmi	hráčích	
(modří,	červení),

■	 postavení	hráčů	dle	vyobrazení.
POSTUP
■	Obě	skupiny	začínají	přihrávkou,	
hráči	A	paralelně	na	hráče	B,	poté	
pokračování	dle	nákresu,	hráči	
C	driblují	s	míčem	diagonálně	
do	protější	skupiny,	odkud	startují	
další	hráči	na	začátek	skupiny.

■	Ve	vyznačených	čtvercích	hráči	
volně	driblují.

VARIANTY
■	Nasazování	protihráčů	
do	čtverců,

■	 nasazování	protihráčů	při	
přejímání	přihrávek,

■	 přihrávky	slabší	nohou	atd.
POZNáMkY kE kOUčINkU
Důraz na:
■	 preciznost,	
■	 rychlost	provedení,	
■	 agilitu,
■	 klamavé	pohyby	před	převzetím	
přihrávky,	

■	 vkládání	klamavých	pohybů	
do	driblinku	všeobecně

■	 krytí	míče	v	obcházení	soupeře.

9

profesionální fotbal – tréninkoVá praxe

1/2019

PROVÁDÍME PRAVIDELNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚDRŽBY UMĚLÝCH FOTBALOVÝCH TRÁVNÍKŮ 3.  GENERACE, VČETNĚ 
PŘÍPRAVY HRACÍ PLOCHY NA REATESTACI FAČR

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

Střednědobá údržba zahrnuje provzdušnění hřiště s přídavným zařízením na uvolnění granulátu, jeho čištění a to společně s trávníkem 
pomocí přídavného rotačního kartáče. Součástí je také překartáčování hrací plochy příčným kartáčem s odsáváním nečistot. 

Jako první jsme začali s poskytováním těchto služeb již v roce 2005. Provádíme dosyp granulátu, ale i odebírání vsypových materiálů.

inzerat A5_2012.indd   3 23.3.12   13:30



Několik ukázek z tématu driblink v tréninko-
vém procesu výše uvedeného týmu naznačuje, 
kolik různých možností se nabízí k jeho nácviku 
a zdokonalování. Jde tedy jen o inspirativní pří-
klady, které by si mohl každý trenér upravovat 

a rozšiřovat dle podmínek, v kterých pracuje. 
V každém případě je důležité, aby driblink byl 
vždy v tréninkovém nácviku pevně propojován 
s dalšími herními činnostmi tak, aby se v soutěž-
ních utkáních plně podílel na kvalitě hry.

Závěr

TÉMA
■	Driblink	ve	spojení	se	střelbou
ORGANIZACE
■	Dvě	skupiny	hráčů	na	ploše	30	m,	jedna	velká	branka	
s	brankaři,	dále	dle	vyobrazení.

POSTUP
■	Na	signál	trenéra	hráči	startují	driblinkem	
na	branku	a	střílejí,	

■	 bránící	hráči	vyrážejí	za	nimi	ve	snaze	střelbě	zabránit.
VARIANTY
■	Protihráči	napadají	driblujícího	hráče	zepředu,	
■	 driblují	dva	–	napadají	dva,
■	 zvětšujeme/zmenšujeme	prostor	plochy.
POZNáMkY kE kOUčINkU
Trenér vyžaduje:
■	 kvalitní	driblink	v	maximální	rychlosti,
■	 klamavé	pohyby	v	driblinku,
■	 krytí	míče	při	obcházení,
■	 aktivní	obranu	protihráčů,
■	 střelbu	oběma	nohama.

Pohyb bez míče
Přihrávka

Vedení míče

Střelba

Legenda

Cvičení 4

Cvičení 5

Cvičení 6

TÉMA
■	Driblink	ve	spojení	se	střelbou
ORGANIZACE
■	Velikost	plochy	dle	trenéra,	branka	s	brankářem,	
dvě	skupiny	hráčů,	dvě	slalomové	dráhy.

POSTUP
■	Cvičení	začíná	paralelně	z	obou	stran,	hráč	A	dribluje	
podél	plochy	a	přihrává	na	střelbu,	

■	 hráč	B	zakončuje	svůj	driblink	střelbou	a	totéž	
opakuje	po	přihrávce	od	hráč	A.	

■	Brankář	přihrává	zpět	na	začátek	cvičení.
VARIANTY
■	Protihráči	do	driblinku	a	střelby,
■	 změna	stran	atd.
POZNáMkY kE kOUčINkU
Trenér vyžaduje:
■	Kvalitní,	rychlý	driblink,	klamavé	pohyby,
■	 kvalitní	obcházení	soupeře	s	bezpečným	krytím	míče,
■	 střelbu	oběma	nohama.

TÉMA
■	Driblink	ve	spojení	se	střelbou	ve	hře	2	vs.	2	
ORGANIZACE
■	Plocha	30	x	40	m,	čtyři	skupiny	hráčů,	dvě	branky	
s	brankáři,	vyznačený	prostor	uprostřed	plochy.

POSTUP
■	Hru	začínají	hráči	s	míčem	driblinkem	a	kombinací	
s	cílem	projít	označený	prostor,	poté	střelba.

■	Dva	obránci	tomu	brání	ve	vyznačeném	prostoru.
■	 Pokud	obránci	získají	míč,	útočí	na	protější	branku,	
kterou	brání	původní	útočnici.

VARIANTY
■	Minihra	3	vs.	3	nebo	více,	
■	 zvětšení/zmenšení	plochy,	
■	 do	útoku	se	zapojují	brankáři,	
■	 změna	stran,	atd.
POZNáMkY kE kOUčINkU
Trenér trvá na:
■	 kvalitním	a	rychlém	driblinku,
■	 klamavých	pohybech	při	driblinku,
■	 krytí	míče,
■	 rychlém	zakončení,
■	 zakončení	oběma	
nohama.

Cvičení 5

Cvičení 6

Cvičení 4
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podle zahraničních 
materiálů



Pavel Frýbort, Technický ředitel Bahrajnské fotbalové asociace

DRIBLINK 
zásadní útočná 
fotbalová dovednost 
pro přečíslení soupeře
Driblink patří mezi základní útočné 
dovednosti ve fotbalu, a proto, aby 
tato dovednost byla ve hře úspěšná, 
hráč musí disponovat třemi dispozi–
cemi, které determinují driblink.

Pavel Frýbort

Míra osvojení rozhoduje o ak-
tuální kvalitativní úrovni 
a využití v herních pod-

mínkách/utkání:

1. Rychlost (provádět driblink 
rychle) a vytrvalost (provádět 
driblink opakovaně),

2. Agilita (provádět driblink 
se změnou směru),

3. Senzomotorika (cit pro míč 
v pohybu).

Driblink v samotné hře velmi 
často obsahuje řetězec čtyř elemen-
tárních útočných herních dovedností: 
vedení míče, krytí míče, klamné po-
hyby a samotné obcházení soupeře. 
1. Vedení míče (control ball) – ob-

sahuje u elitních hráčů rytmizaci 
pohybu a plynulou dynamickou 
změnu vedení míče (buď co krok 
to dotek s míčem – Messi, Hazard 
nebo méně doteků na stejné vzdá-
lenosti Bale apod.)

2. Krytí míče se zaseknutím míče 
(shield, cut) – jedná se o mož-
nost jak se zbavit soupeře, který 
chce odebrat míč. Míč zasekáváme 
vnější a vnitřní stranou nohy. Dále 
využíváme horní končetiny jako 
„štít“ vůči trupu soupeře a dále zá-
sadně hráči vedou míč vzdálenější 
dolní končetinou od soupeře.

3. Klamné pohyby (fake/decoy/
dummy movement) – časově 

předchází obcházení soupeře – 
jedná se o širokou škálu možností/
pohybů jak se zbavit soupeře v ja-
kémkoliv postavení. Záměrem je 
v obránci vyvolat dojem, že hráč 
s míčem například poběží vlevo, 
ale v skutečnosti poběží vpravo 
a tím hráč s míčem získává časo-
vou výhodu k úniku z obsazení. 
Realizuje se regulací rychlosti po-
hybů akcelerací a decelerací.

4. Obcházení soupeře/kličkování 
(feints) – uplatňuje se zde široká 
škála (až 47) různých způsobů ob-
cházení.

Kvalitativní míra osvojení výše 
uvedeného řetězce dovedností re-
alizovaných v rychlosti (explosiv-
ní pohyb) a vytrvalosti (opakovaně 
po celou dobu utkání) determinuje vý-
kon v komplexní útočné dovednosti, 
kterou nazýváme driblink. Vzorový 
příklad využití a dokonalé osvojení 
v utkání, klikněte na odkaz:
https://www.youtube.com/
watch?v=7moQT1FVSn8. 

Driblink učíme v rámci různých 
MOF už od 6 let a v rámci dlou-
hodobého tréninkového plánu 
od U6 – U12 je stěžejním učebním 
tématem, protože tvoří základ 
útočných kombinací s cílem pře-
číslit soupeře 1 vs. 1, 2 vs. 1 nebo 
překonat obranu soupeře.

Příklady tréninkové jednotky 
s cílem zdokonalovat útočnou 
dovednost driblink pro U10:

MOF: PC I. typu

POMůcKy
12 kuželů po 3 ve vzdálenosti 3-4 m od sebe, 4 míče.

ORgaNIzace
4 skupiny po 2 hráčích, hráči postupně vybíhají ze zástupu a provádí 
vedení míče (co krok to dotek míče jako Messi). Před kuželem, který 
simuluje obránce provádí klamný pohyb a až poté provádí obcházení 
například „nůžky“ jako C. Ronaldo). Po ukončení slalomu hráč vede míč 
směrem vlevo jako Messi.

KOučINK
V jaké vzdálenosti od kužele zahájíš klamný pohyb? Po klamném pohybu 
akceleruješ nebo zpomalíš?

Cvičení 1
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MOF: PC II. typu

POMůcKy: 8 míčů, prostor 20 x 20 m.

ORgaNIzace: 8 hráčů v modrém provádí drib-
link tzn. vedení míče, klamný pohyb před libovolným 
hráčem v červeném a následně se pokouší o obcházení 
soupeře. Na výběr jsou 3 způsoby „nůžky, stahovačka, 
koloběžka“. Hráči v červeném neodebírají míč, pouze 
vykonávají precizní obranné boční postavení. Po 2 min. 
výměna rolí.

KOučINK: Ukaž výrazný klamný pohyb! Pokud 
udržíš kvalitu, prováděj zvolený způsob obcházení 
rychle.

MOF: HC II. typu

POMůcKy: 7 míčů, prostor 15 x 15 m, 2 minibranky, 2 tyče.

ORgaNIzace: Hráči jsou rozděleni do 2 skupin. Akce je zahájena, když 
trenér přihrává míč do prostoru, v tento moment hráči akcelerují vždy po 2 
z každé skupiny směrem k tyči, kterou obíhají a následně vytváří situaci 2 vs. 2. 
Hráči s míčem se snaží zakončit do 2 minibranek. Pokud ztratí míč, z obránců 
se stávají útočníci a naopak, celá akce trvá do 10 sek. Hodnotíme opět kvalitu 
vedení míče, klamného pohybu a obcházení soupeře.

KOučINK: Ukaž maximální zrychlení, změnu směru a krytí míče 
s výrazným klamným pohybem! 

MOF: HC II. typu

POMůcKy: míče, prostor 25 x 25m rozdělený na 4 zóny.

ORgaNIzace: 6 modrých proti 4 červeným. Hráči v červeném jsou obránci 
a každý z nich se pohybuje ve své zóně a nemůže vstoupit do vedlejší zóny. 
Dva hráči v modrém se volně pohybují ve všech zónách a snaží se vytvářet 
situaci 2 vs. 1 s obcházením. Po 3 min. měníme role 2 hráčů uvnitř v modrém. 
Počítáme, kolikrát hráč v modrém uvnitř provede úspěšně obcházení a neztratí 
míč vypíchnutím míče soupeřem. Hodnotíme opět kvalitu vedení míče a krytí 
míče, klamného pohybu a obcházení soupeře.

KOučINK: Ukaž klamný pohyb a zrychlení po kličce!

1. Nenechávejte bez povšimnutí mnohonásobné špatné (nekvalitní) 
provedení při provádění vedení míče, krytí míče, klamného pohybu 
a obcházení, i když je to hlavní cíl TJ nebo celého mezocyklu.

2. Při nižším stupni osvojení dovedností nebo na začátku učení těchto 
dovedností raději používejte kratší pracovní intervaly, zabráníte tak 
výskytu mnohonásobnému špatnému provedení.

3. Zaměřte pozornost hráče a svoje hodnocení a následnou korekci 
na max. dvě dovednosti tvořící driblink, vyhnete se tím vágní zpětné 
vazbě z přemíry informací, podle kterých hodnotíte celý řetězec 
dovedností tvořící driblink.

Cvičení 2

Cvičení 3 Cvičení 4

4. Používejte vždy v TJ mix PC, HC a PH a sledujete jejich kvalitativní využití 
v rámci HC a PH.

5. Provádějte vy nebo nejlepší hráč ze skupiny dokonalou ukázku toho, co chcete 
učit děti, protože děti se zejm. učí nápodobou. Toto souvisí s bodem č. 6.

6. Hráčům v dětském věku vždy připodobňujte jednotlivé dovednosti podle 
vzorů, kteří tuto činnost provádí na elitní úrovni (Messi, Ronaldo, Salah, Bale, 
Hazard apod.)

7. Požadujte v pozdějším věku od 13–14 let maximální rychlost provedení. 
Už jen toto kritérium působí jako silný deformační faktor na dovednosti stejně 
jako přítomnost soupeře. 

závěrečná didaktická doporučení:
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Václav Mrázek, trenér repre týmu ČR U15

Driblink v tréninku 
hráčů do 16 let

Proto je dalším důležitým požadavkem při 
driblinku neustále monitorování herního děje, 
které však nemůže mít vliv na kontrolu míče 

u nohy. Tyto požadavky vyžadují, aby mladí hráči 
byli trénovaní pestrým a moderním způsobem, kte-
rý vychází z aktuálních trendů fotbalu.

Různé druhy driblinku
Ve fotbale má hráč s míčem vždy tři možnosti. 

Rozhoduje se mezi přihrávkou na ostatní hráče, 
zakončením na soupeřovu branku, nebo držením 
míče pod svou kontrolou a přechodem do driblinku. 

ß Rychlý driblink neobsazeným prostorem (foto 1)
bez přímého napadání soupeře. Vedení může být 
na větší vzdálenost míče od nohy s menším po-
čtem kontaktů ve velké rychlosti. V těchto přípa-
dech je vhodné využívání vedení přímým nártem, 
případně částí vnějšího nártu tak, aby hráč při 
každém doteku posouval míč dopředu.

ß Driblink obsazeným prostorem, kdy hráč nemůže 
postupovat rychle dopředu, nemá možnost při-
hrát ani vystřelit (foto 2). V této situace využívá 
driblinku k získání času a vytvoření nové situace 

V minulém čísle časopisu Fotbal a trénink jsme 
přinesli report z analýzy MS 2018 v Rusku. 
Německý fotbalový svaz na těchto turnajích 
investuje do zachytávání trendů a vývoje fotbalu 
s cílem okamžitého transferu do práce s mládeží. 

s více možnostmi řešení. Tato situace vyžaduje 
především rychlou orientaci na malém prostoru 
a vedení míče s krátkými a intenzivními dote-
ky vnitřní a vnější stranou nohy s možností krytí 
míče a rychlé změny směru. Hráč využívá při krát-
kém driblinku krytí míče nejen vedením vzdále-
nější nohou od soupeře, ale i postavením těla mezi 
míčem a soupeřem.

ß Driblink při obcházení soupeře, kdy hráč cíleně 
navádí míč na soupeře (foto 3). V některých pří-
padech se dokáže hráč jednoduše vyhnout sou-
peři naznačením těla do jedné a vyvedením míče 
do druhé strany s rychlou změnou rychlosti. Vět-
šinou je ale potřeba využít komplexu koordinačně 
náročných klamavých pohybů, krátkých doteků 
míče oběma nohama a jejími různými částmi se 
změnou směru a rychlosti.  

Trénink driblinku
1. Zajistěte velký počet opakování – organizujte 

každé cvičení a hry tak, že je zajištěn velký počet 
akcí bez velkých prostojů pro každého hráče.

2. Trénujte to, co vyžaduje samotné utkání – pře-
kontrolujte si, zda jsou nastavené situace hráčů 
ve hrách a cvičeních přizpůsobené skutečnému 
ději v samotném zápase. Monotónní vedení míče 

z bodu A do bodu B neodpovídá požadavkům 
jako je jemnost a obounohost vedení s přehle-
dem o hře, se změnou tempa a flexibility směru 
vedení. Krok za krokem zvyšujte časoprostorový 
tlak.

3. Pestrost – naplánujte více variant cvičení, vždy 
však se stejnými principy jeho cíle. Především 
u mladších kategorií nabídněte pestré, hravé 
a zábavné cvičení. Využívejte více variant řešení 
a úkolů pro nutnost rozhodování hráče. Spojujte 
cvičení s malými individuálními, nebo skupino-
vými soutěžemi.

4. Trénujte koncentrovaně – Rozmanitý trénink 
driblinku neznamená přeskakovat příliš rychle 
z jedné úlohy k druhé. Hráči musí mít dostatek 
času na to, aby mohli trénovat nerušeně, 
zkoušet a experimentovat. Trpělivě dbejte 
na jemné a postupné zvyšování požadavků. 
Vyzdvihujete pozitivní akce a zdůrazněte 
individuální pokroky.

5. Trénujte systematicky – úkoly v tréninku sys-
tematicky navazujte na sebe. Předem si je na-
plánujte, využívejte zásady od jednodušších 
ke složitějším. Uvědomujte si důležitost těch-
to souvislostí při plánování tréninku techniky. 
Využívejte především her. Postupně vyžadujte 
dynamické provádění technických činností.

6. Detailní a konkrétní korekce – omezte se v ko-
rekci, pokud je však potřeba pomoci hráči, na-
vrhujte tipy technického detailu přímo po akci 
hráče. Formulujte návrhy na zlepšení pozitivně.

7. Spojujte hru s cvičením – věnujte pozornost vy-
váženosti mixu forem cvičení a her. Vytahujte 
drilová cvičení s více variantami přímo z her. 
Využívejte malých forem her s více brankami 
k velké variabilitě a využívání driblinku v růz-
ných herních situacích.
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Organizace
ß Ve vymezeném prostoru 20 x 20 m je 

zároveň rozmístěno 5 branek z tyčí, 
2 m širokých

ß Dva stejně početné týmy hráčů, každý má 
míč

Postup
ß Hráči vedou volně míč a na signál se 

snaží v časovém úseku (5 až 15 sekund) 
provézt míč co největším počtem branek, 
přitom se vyhýbat ostatním hráčům

Korekce
ß Využívej obě nohy, vnitřní i vnější způsob 

vedení
ß Zkus zrychlit po změně směru vedení
ß Vnímej prostor a rozhoduj se předem 

o dalším směru vedení míče

Varianta PC (obr. 1)
ß Soutěž týmů, nebo dvojic v počtu 

provedených branek v časovém úseku
ß Shodné cvičení ve větším počtu, 

například 6:6, vymezený prostor 25 x 
25 m, počet branek 7

Varianta HC (obr. 2)
ß Jeden nebo dva hráči nemají míč, honí 

ostatní a snaží se hráče s míčem dotknout 
rukou. Hráči, kteří honí nesmí probíhat 
brankami, hráči s míčem ano. Role 
se mění v průběhu honičky po zisku / 
ztrátě míče. 

ß Shodná honička, hráč / hráči bez míče se 
snaží získat / odebrat míč, po zisku se role 
mění. Hráč, který honí, nesmí probíhat 
brankami, hráči s míčem ano.

Varianta PH  (obr. 3)
ß Tým bez míče se snaží získat míč, tým 

s míčem může kombinovat a získává bod, 
když hráč provede libovolným směrem 
jakoukoli branku. Po zisku / ztrátě míče 
se role mění. 

ß Doporučený IZ při hře 4:4 jsou 1 až 2 
min, IO 30 sek až 1 min, PO 6 až 8

TÉMA: driblink brankami

Varianty cvičení a her pro rozvoj driblinku
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Organizace
ß Na vymezený středový prostor 20 x 20 m 

navazuje na každé straně 10 až 15 m 
pásmo „pokutového území“, na jeho 
konci s velkou brankou.  

ß Na středové ose hřiště, 5 m nad 
každým PU branka z tyčí 2 m široká, 
na prostředku 2 stejné branky z tyčí, vždy 
3 m od postranní autové čáry. 

ß Dva stejně početné týmy + dva brankaři.

Průběh (obr. 4 a 5)
ß Ve vymezeném středovém prostoru 

se bránící tým snaží získat míč, tým 
s míčem získává bod, když hráč provede 
libovolným směrem jakoukoli branku. 
Po provedení dvou ze čtyř branek 
z tyčí, může tým pokračovat a zakončit 
na libovolnou velkou branku s brankařem, 
gól platí za 2 body. Branky a body se 
sčítají. Po zisku / ztrátě míče se role mění.

ß Doporučený IZ při hře 4:4 jsou 2 až 3 
min, IO 1 min, PO 6 až 8.

Korekce
ß Zkus využívat nabídky spoluhráčů 

k získání bodů.
ß Vnímej prostor, postavení soupeře 

a nabídku spoluhráčů.
ß Nevyhýbej se soubojům 1:1, 

přečísli soupeře

Varianty 
ß Míče uvádí do hry trenér, nebo brankáři.
ß Shodné cvičení ve větším počtu, 

například 6:6, vymezený středový prostor 
25 x 25 m

ß Každý tým má svou stranu a brankáře.
ß K možnosti zakončit stačí provést 

1 branku z tyčí.
ß Zakončení není limitováno provedením 

branky, body za provedení zůstávají.

TÉMA: 4:4 s driblinkem do pokutového území

Organizace
ß Dvě protilehlé strany vzdálené 15 až 

20 m, široké dle počtu hráčů. 1 nebo 2 
lovci na straně jedné bez míče, na straně 
druhé hráči s míčem.

Postup (obr. 6)
ß Hráči a lovci si na signál vymění místa, 

lovci se snaží získat co nejvíce míčů. 
Hráči, kteří přišli o míč, pokračují jako 
lovci. Průběh se opakuje do posledního 
hráče s míčem, který vítězí. 

Varianty 
ß Pro zisk míče stačí míč hráči odkopnout.
ß Při větším počtu lovců musí míč získat, 

odkopnutí nestačí.
ß V prostoru jsou rozmístěné překážky pro 

větší efektivitu práce s míčem.

TÉMA: Lovci (soutěže pro rozvoj driblinku)
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Organizace
ß Dva panáci vzdálení 8 až 10 m od sebe, směrem 

do středu ke každému přisunuté dvě menší překážky 
2 až 3 m. 

ß U každého panáka hráč s míčem.

Průběh (obr. 7)
ß Určíme hráče, který honí, oba vedou míč a k honičce 

využívají prostor po obou stranách překážek, včetně 

obíhání panáků. Hráče lze chytit dotekem ruky, to však 
nelze přes malé překážky z jedné strany na druhou. 
Chycený hráč se musí rukou dotknout vzdálenějšího 
panáka, poté honička pokračuje s výměnou rolí.

ß IZ 20 až 30 sek, IO 1:2, PO 6 až 8

Varianta dvojitá honička dvojic (obr. 8)
ß Dvě stejná stanoviště se shodným průběhem se protínají 

ve svém středu do kříže.

TÉMA: Honička dvojic
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Několik ukázek z tréninkové praxe jen naznačuje, kolik variant má trenér v této věkové kategorii 
k dispozici pro rozvoj a zdokonalování této útočné herní činnosti. Vždy však také půjde o to, aby 
při tréninku této činnosti dodržoval řadu zásad, která jsou uvedena v úvodu tohoto příspěvku.

Organizace
ß Vymezený prostor 40 až 50 m dlouhý, 10 až 15 m široký, na konci delších 

stran dvě velké branky.
ß Ve středu postavené překážky v ose mezi brankami, 5 m široké. Od každé 

branky směrem do středu je 10 až 15 m vymezený prostor pro zakončení.
ß Hráči jsou rozděleni do 2 družstev / dvojic.

Postup (obr. 9)
ß Hráči stojí proti sobě na středu vymezeného prostoru a překážek, které jsou 

mezi nimi. Hráč s míčem vyráží na libovolnou stranu a snaží se zakončit, 
hráč bez míče se snaží útočníka dostihnout a v zakončení mu zabránit.

Varianty
ß Hráči s míčem mohou před vyražením do zakončení použít klamavé 

pohyby a změnu směru vedení míče v prostoru šíře středových překážek.
ß Obránce po zisku okamžitě útočí na druhého brankáře.

Varianta s přechodem do 2:2 (obr. 10)
ß Pokud obránce získá míč nebo ho chytí brankář, hra pokračuje rychlou 

rozehrávkou na dalšího hráče a útokem na druhého brankáře.

TÉMA: Honička dvojic se zakončením
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Daniel Franc, RFA Pardubice

Hráči v kategorii starších žáků 
už by měli mít tuto činnost 
dobře zvládnutou a mělo by 
docházet k přechodu od zá-
kladního tréninku k co nejefek-
tivnějšímu řešení při provedení 
této činnosti v utkání. V našem 
příspěvku se budeme snažit 
přiblížit cvičení, která obsahu-
jí přenos do praxe a mají tak 
dostatečnou herní souvislost. 

Driblink v tréninku 
věkové kategorie 
14-15 let

TémA
Vedení míče a řešení situace 1 vs. 1 (herní cvičení II. typu)
ORgAnizAce
8x kužel (v lepším případě tyče), míče
POsTuP
Hráč z modrého zástupu po krátkém navedení přihrává 
nabíhajícímu červenému hráči. Jeho úkolem je překonat 
modrého hráče a provést míč jednou ze dvou branek. V případě, 
že modrý hráč získá míč, útočí na branky červeného týmu.
VARiAnTy
Začátek cvičení může být přihrávkou, narážečkou zpět 
na modrého hráče nebo autovým vhazováním. Namísto kuželek 
můžeme využít branky na zakončení.
KOučinK
Co rozhoduje o tom, kam si vyvedeš míč?

TémA
Souboj 1 vs. 1 s přepínáním ve dvojitém zakončení (herní 
cvičení II. typu)
ORgAnizAce
2x velká branka, 2x minibranka, míče
POsTuP
Modrý hráč vybíhá a nikým nebráněný má možnost zakončit. 
Okamžitě po zakončení modrého hráče vybíhá z červeného 
zástupu hráč s míčem a snaží se zakončit, přičemž modrý 
hráč přepíná a snaží se červenému hráči v zakončení zabránit. 
Po dokončení akce vhazuje trenér druhý míč do hry a hraje se 

Cvičení 1

Cvičení 2

1

2

na malé branky. Po zakončení opět vybíhá 
modrý hráč a červený brání.
VARiAnTy
V první variantě můžeme hrát pouze 
na velké branky, kde se střídá útok 

a obrana v rychlém sledu za sebou. 
Variantu číslo 2 vidíte na obrázku. 
KOučinK
Zaměř svojí pozornost na to,  
co následuje po zakončení.
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TémA
Rychlé zakončení po vedení a obcházení (herní cvičení II. typu)
ORgAnizAce
Velká branka, kuželky, 2x minibranka, míče
POsTuP
Hráč vybíhá ze zástupu a navádí si míč směrem do pokutového 
území. Po zakončení okamžitě zaměřuje svoji pozornost 
na bránění. V případě, že získá bránicí hráč míč, může zakončit 
do malých branek.
VARiAnTy
Můžeme zakončovat na velkou branku s brankářem, nebo 
na malé branky bez brankáře. 
KOučinK
Co je důležité při obcházení soupeře?

Cvičení 4
TémA
Hra 3 vs. 3 s přenášením těžiště hry a soutěžní zakončení 
po vedení míče mezi hráči (průpravná hra se zaměřením 
na smylové vnímání)
ORgAnizAce
Kuželky, rozlišovací trika, velké branky, míče
POsTuP
Ve čtverci nebo obdelníku hrajeme hru 3 vs. 3 s přenášením 
těžiště hry z jedné strany na druhou. Mezi tím hráči, kteří 
stojí kolem hry navádí míč a skrze probíhající hru vedou míč 
do zakončení. Soutěží tak červený tým proti modrému ve větším 
počtu přenesení hry a většímu počtu vstřelení branek. 
VARiAnTy
Hráči nemusí míč navádět, ale může dojít k výběru místa 
a přihrávce před zakončením.
KOučinK
Jakou nohou vedeš míč skrze probíhající hru a proč?

Cvičení 5
TémA
Hra 2 vs. 2 na vstřelení branky a provedení míče (průpravná hra)
ORgAnizAce
Rozlišovací trika, míče, malé branky, kuželky, mety
POsTuP
Na dvou hřištích probíhá hra 2 vs. 2. Na levém hřišti je cílem 
vstřelit branku, na hřišti pravém je cílem provést míč skrze 
kuželky (tyče). Tým, který dá gól, může střídat hráče, kteří stojí 
ve středu hřiště (Tito hráči si musí hlídat, na kterém hřišti padne 
gól)
KOučinK
Co následuje po úspěšném klamavém pohybu?

Cvičení 3

ZÁVĚR
Rozvoj a zdokonalování tématu driblink v této věkové kategorii 

už musí mít při správném trenérském vedení svou kvalitu, 
zejména přenos této dovednosti do vlastní hry. To proto, aby 
nebyla jen pasivní dovedností, ale aby byla již nástrojem hráče 
při řešení aktuálních herních situací (samozřejmě s přihlédnutím 
ke zvláštnostem tohoto hráčského věku).
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Otmar Litera, FC Háje-Praha

Driblink v tréninku 
věkové kategorie 
10-12 let
Autor je trenérem uvedené věkové kategorie v amatérském klubu.V tomto 
příspěvku nabízí cvičení, která si ověřil v tréninkové praxi a která mu 
pomohla zdokonalovat tuto individuální herní činnost u svých svěřenců.

téma
Driblink ve hře „ Na chytače v kruhu“
OrganizaCe
ß	Kruh	utvořený	z	6	branek,	průměr	kruhu	10‑12	metrů.	Branky	

jsou	tvořeny	z	kuželů,	met,	tyčí.	Počet	hráčů	13,	hromadná	forma,	
3	chytači	s	rozlišováky.	

POstuP (obr. 1)
ß	Z	6	branek	tvořených	z	kuželů	(tyčí)	se	utvoří	kruh.	Uvnitř	kruhu	

jsou	hráči	s	míčem	a	3	hráči	bez	míče,	označení	rozlišovákem.	
Hráči	s	míčem	vedou	v	kruhu	míč	a	procházejí	volné	branky.	
Chytači	(hráči	bez	míče)	mají	za	úkol	bránit	branky,	nejdou	cíleně	
po	míči.	V	bráně,	kde	stojí	hráč	bez	míče,	tam	neplatí	branka.	
Branka	se	počítá	provedením	míče	u	nohy	brankou.	Chytači	

Cvičení 1
přebíhají	do	branek	a	tím	vytváří	tlak	na	prostorovou	orientaci	
hráčů,	kteří	hledají	volnou	branku.

Varianty
ß	Útočící	hráč	nesmí	proběhnout	dvakrát	po	sobě	stejnou	brankou.	
ß	Mezi	dvěma	provedeními	brankou	je	vždy	potřeba	udělat	kličku.	

Tuto	kličku	buď	udělat	ve	volném	prostoru	či	na	spoluhráče,	který	
pobíhá	v	kruhu.

ß	Spoluhráči	si	mohou	vykopávat	míč	z	kruhu	(krytí	míče).
KOučinK:
ß	Co	vše	ve	hře	sleduješ?	Kam	si	vedeš	míč?	Vnímáš	spoluhráče	

v	kruhu?	Jak	si	kryješ	míč?	Jak	rychle	reaguješ	na	změnu	postavení	
chytače?	V	jaké	vzdálenosti	od	hráče	začínáš	provádět	kličku?	
(v	případě	modifikace	s	kličkou	mezi	provedeními)
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téma:	Driblink po souboji 1 vs. 1 se zakončením do otočené branky
OrganizaCe	
ß	Dvě	otočené	malé	branky	(florbalové	či	menší).	ß	Dva	koordinační	žebříky	
(možno	nahradit	metami	či	jinými	pomůckami).	ß	Prostor	cca	10	x	10	metrů.
POstuP (obr. 4)
ß	Hráči	na	pokyn	trenéra	startují,	přebíhají	koordinační	žebřík,	provádějí	

souboj	1	vs.	1	a	vítězný	hráč	driblinkem	zakončí	do	otočených	branek.	
Po	zakončení	vybíhá	další	dvojice.

Varianty
ß	Gól	v	prvních	pěti	vteřinách	platí	do	vzdálenější	branky.
ß	Trenér	uvádí	míč	do	hry,	namísto	toho,	aby	míč	byl	již	při	začátku	mezi	

brankami	(může	nahrát	po	zemi,	vhodit	do	vzduchu…)
ß	Trenér	po	zakončení	dohazuje	míč	–	přepínání.
KOučinK:
ß	Pozorujeme,	zda	hráči	spíše	hledají	volno	či	jdou	více	do	kliček.
ß	Jak	se	hráč	uvolňuje?	ß	Jak	si	kryje	míč?	ß	Jak	hráč	bez	míče	napadá?

Cvičení 4

téma: Driblink s probíháním brankami
OrganizaCe
ß	Na	vymezeném	prostoru	uděláme	4	branky	z	tyčí	ß	Počet	

hráčů	8–12	(může	být	i	více)	ß	Polovina	hráčů	s	míčem,	
polovina	bez.

POstuP (obr. 2)
ß	Hráči	s	míčem	získávají	bod	za	provedení	míče	brankou	

z	tyčí.	Hráči	bez	míče	se	snaží	konstruktivně	získat	míč,	
v	případě	zisku	provádějí	míč	brankou.	Za	provedení	hráči	
získávají	bod,	cvičení	probíhá	soutěžní	formou.	Hráči	nejsou	
rozděleni	do	dvojic,	jsou	rozřazeni	na	začátku	cvičení	půl	
hráčů	s	míčem,	půl	bez.	Může	tedy	docházet	k	variantě,	kdy	
není	hráč	s	míčem	napadán	a	naopak	kdy	se	jiný	hráč	s	míčem	
dostane	do	podčíslení	(např.	1	vs.	2,	1	vs.	3).

Varianty
ß	Hráči	jsou	rozděleni	do	dvojic	a	hrají	jen	mezi	sebou	1	vs.	1.
ß	Bod	platí	po	kličce	na	hráče.
ß	Bod	neplatí	dvakrát	za	sebou	do	stejné	branky.
ß	Hráči	jsou	rozděleni	na	dva	týmy	a	mohou	si	vypomáhat.
KOučinK
ß	Kde	máš	obránce?	ß	Jakou	nohou	si	vedeš	míč	a	proč?	

(vzdálenější	od	obránce,	bližší	k	obránci)	
ß	Jakým	způsobem	odebíráš	útočníkovi	míč?	
ß	V	jakém	jsi	postavení?	
ß	Pozorujeme,	zda	hráči	spíše	vyhledávají	obcházení,	či	si	navá‑

dějí	míč	do	volna	a	obránci	se	tak	vyhýbají.

téma:	Driblink se střelbou, souboj 1 vs. 1, přepínání
OrganizaCe
ß	Branka	2	x	5	m	ß	slalom	z	kuželů	ß	překážky	
ß	koordinační	žebřík	ß	mety.	
POstuP (obr. 3)
ß	Hráč	1	i	hráč	2	startují	ve	stejný	okamžik,	hráči	1	určuje	

začátek	svým	pohybem	a	zahájením	slalomu.	Hráč	1	provádí	
slalom	v	maximální	rychlosti	a	zakončuje	na	brankáře.	Poté	
přepíná	a	brání	hráče	2.	Hráč	2	na	začátku	přebíhá	koordinační	
žebřík,	přeskakuje	překážky	a	nabírá	míč.	Poté	dochází	
k	souboji	1	vs.	1.	V	případě	zisku	míče	hráčem	1	se	hráč	1	snaží	
dovést	míč	na	úroveň	červených	met.	Pokud	ho	tam	dovede,	
akce	končí,	jinak	souboj	pokračuje	do	doby,	než	se	buď	zakončí	
(po	vyražení	brankáře	hra	pokračuje)	či	dovede	míč	na	červené	
mety.	Po	skončení	akce	se	pozice	do	dalšího	kola	prohazují.	
Po	akci	je	potřeba	vrátit	míč	mezi	červené	mety.

ß	Je	třeba	přizpůsobit	dráhu	1	a	dráhu	2	tak,	aby	se	hráči	
v	souboji	potkali	přibližně	podobně.	

Varianty
ß	Hráč	1	při	vyražení	střely	brankářem	doráží,	může	zakončit,	

v	ten	moment	hráč	2	před	převzetím	míče	dělá	sprint	
k	překážce	a	zpět.

ß	Hráč	2	může	zakončit	po	obejití	hráče	1	
a	nesmí	střílet	před	ním.	

ß	Hráč	1	při	zisku	míče	hraje	také	na	velkou	bránu.
ß	Střídáme	zakončení	a	vedení	(dráhu	1)	z	obou	stran.
KOučinK
ß	Jak	rychle	po	zakončení	přepínáš?	(hráč	1)	
ß	V	jakém	postavení	bráníš	hráče	2?	(hráč	1)
ß	Kam	si	nabíráš	při	převzetí	míč	vůči	postavení	soupeře?	(hráč	2)

Cvičení 2

Cvičení 3
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Uvedené ukázky tvoří jen část portfolia trenéra na téma 
driblink. V každém případě jsou v různých variantách neustále 
používány v týdenních tréninkových mikrocyklech.

ZÁVĚREM

téma: Driblink ve hře 3 vs. 3 
OrganizaCe
ß	Dvě	branky	o	rozměrech	1,5x1	metrů.	

Kruhové	hřiště	vymezené	slalomovou	
dráhou.	Slalomová	dráha	utvořena	
z	met	či	kuželů.	Čtyři	tyče	pro	vstup	
do	dráhy.

POstuP (obr. 6)
ß	Uvnitř	kruhu	se	hraje	hra	3	vs.	3.	

Na	pokyn	trenéra,	vyvolání	jmen	
dvou	hráčů,	vybíhají	jmenování	hráči	
na	slalomovou	dráhu.	Míče	jsou	
na	jedné	straně	u	tyčí.	Hráči	na	slalomu	
provádějí	slalom	k	tyči	na	druhé	straně	
(běží	tedy	půlku	hřiště).	Zde	míč	
zašlápnou	a	vrací	se	zpátky	do	hry.	
Mezitím	uvnitř	stále	probíhá	hra	2	vs.	2.	
Je	tedy	kladen	nárok	na	rychlou	práci	
s	míčem.

ß	Trenér	může	vyvolat	jen	jednoho	
hráče,	čímž	zajistí	hru	3	vs.	2.	Případně	
může	vyvolat	dva	hráče	z	jednoho	
týmu	a	v	ten	okamžik	se	hraje	3	vs.	1	či	
1	vs.	3.	

Varianty:
ß	Hraje	se	na	přesně	definovaný	čas	

(například	5	minut),	v	jehož	průběhu	
musí	každý	hráč	proběhnout	slalom	
například	2x.	Hráči	si	volí	sami,	
kdy	slalom	proběhnou,	v	závislosti	
na	komunikaci,	reakci	na	soupeře	
a	na	průběh	hry.

KOučinK
ß	Jak	se	chovají	hráči,	když	hrají	

v	podčíslení	či	přečíslení?	
ß	Jak	rychle	hrají	v	podčíslení,	přečíslení	

směrem	k	soupeřově	bráně?

téma: Driblink ve hře 3 vs. 3	
OrganizaCe
ß	Hřiště	cca	20	x	10	m,	
ß	6	branek	z	kuželů,	met	či	tyčí.	
ß	Dva	týmy	po	třech	hráčích.
POstuP (obr. 5)
ß	Hra	3	vs.	3	hráči	bez	brankáře,	

každý	tým	má	tři	branky	bez	sítě	
(mety,	kužele,	tyče).	Gól	platí	pouze	
po	driblinku	brankou	s	míčem	
u	nohy	hráče.

Varianty
ß	Před	vstřelením	gólu	je	potřeba	udělat	

kdekoliv	na	hřišti	kličku	na	soupeře
KOučinK
ß	Kdy	volíte	průnik?	
ß	V	jakém	počtu	se	hráči	dostávají	

do	finálních	situací?	(vyrovnaný,	
předčíslení,	podčíslení)

Cvičení 6

Cvičení 5
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Milan Šimoníček, FAČR

Driblink v tréninku 
přípravek
Driblink v tréninkové přípravě přípravek je v této 
věkové kategorii zaměřen na výstavbu samých 
základů vedení míče se změnami směru s cílem 
obejití soupeře či výběru optimálního místa a času 
pro řešení herní situace.

Kromě samotné pohybové dovednosti je pro 
hráče důležité „přečíst“ situaci neboli vní-
mat, co se na hřišti děje (analyzovat, vyhod-

notit, navrhnout, vybrat a realizovat pohybovou 
činnost). 

Z tohoto důvodu je nezbytné v tréninkovém 
procesu hráčům nastavovat podmínky vycházející 

z utkání a rozvíjet dovednosti v herním prostředí 
se soupeřem, tedy pod časoprostorovým tlakem.

Následující uvedené hry a cvičení jsou všechny 
záměrně situované do stejného prostoru jako ukáz-
ka možné návaznosti jednotlivých cvičení, efek-
tivního využití tréninkového času a zjednodušení 
organizace tréninkové jednotky.

ORGANIZACE (obr. 1)
ß Útočníci se snaží neztratit míč 

a vyhýbat se obráncům.
ß Obránci se snaží odebrat míč 

a dát gól do jedné z branek.
ß Pokud obránce vstřelí gól, bere si 

míč z branky a stává se útočníkem, 
naopak z útočníka, který přijde 
o míč, se stává obránce. 

ß Vítězí hráči, kteří budou mít 
na konci hry míč. 

VARIANty
ß Obránci zůstávají stále stejní 

a počítají si vstřelené góly. 
Po časovém intervalu se mění celá 
skupina bránících hráčů a vítězí ta, 
která dá nejvíce branek.

ß Možné hrát bez branek pouze 
na držení míče.

KOuČINK
ß Kam navádíš míč?
ß Co vše sleduješ, abys byl úspěšný?
ß Jak se chováš po ztrátě míče?
ß Co děláš po zisku míče?

Kdo má míč, vyhrává

ß Kdy vedeš míč pomalu a kdy rychle?
ß Jaké kličky dokážeš využít?
POZNáMKy
ß Interval zatížení nastavujeme podle míry intenzity 

a kvality dovedností (pokud se obojí viditelně snižuje, 
je třeba hru ukončit).

ß Je důležité sledovat dostatečnou míru zapojení všech hráčů 
a podle toho přidávat či ubírat počet bránících hráčů.

1
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Štafeta se dvěma míči
ORGANIZACE (obr. 2)

ß Hráči se rozdělí po týmech do rohů hřiště.
ß Současně vyráží první hráči, jejichž cílem je obejít trenéra 

ve středovém území a zakončit do jedné ze dvou protilehlých 
branek. Následně přechází ke svému týmu do protějšího rohu.

ß Po zakončení vybíhá další hráč.
ß Vítězí tým, který jako první dosáhne stanoveného počtu 

branek.
VARIANty
ß Místo trenéra jsou uprostřed aktivní hráči soupeře.
ß Obránci po zisku zakončují do opačných branek a získávají 

body pro svůj tým.
KOuČINK
ß Kam navádíš míč?
ß Kdy provádíš kličku?
ß Podle čeho si vybíráš branku, do které zakončíš?
ß Jak se zbavíš obránce?
ß Jak daleko a kdy máš míč od nohy?
POZNáMKy
ß Trenér určuje svou aktivitu podle zvládnutí činnosti (lepším 

hráčům může „škodit“ více).
1 vs. 1 na 2 branky
ORGANIZACE (obr. 3)

ß 2 týmy proti sobě.
ß První hráči začínají cvičení situací 1x1 s cílem zakončit 

do jedné ze dvou protilehlých branek (červení do červených, 
modří do modrých).

ß Po zakončení útočník přepíná do obrany a ze zástupu 
soupeře vbíhá nový útočník s míčem (týmy se takto 
pravidelně střídají.. modří – červení – modří – červení atd.).

ß Vítězí tým, který jako první dosáhne určeného počtu branek.
VARIANty
ß V případě většího počtu hráčů mohou 
ß hrát současně dvě dvojice najednou (složitější, nutná znalost 

cvičení v jednodušším provedení).
ß být vytvořena 4 družstva (ve čtyřech rozích), kdy proti sobě 

hrají týmy z protilehlých rohů hřiště.
ß V případě velkého množství gólů „z dálky“ 

a potřebou nastavení podmínek pro více soubojů 1x1,  
může trenér udělat území, odkud hráč může vystřelit.

KOuČINK
ß Kdy a kam si dáváš první dotyk s míčem?
ß Kdy děláš kličku?
ß Kam a jak rychle vedeš míč?
ß Podle čeho si vybíráš branku, do které zakončíš?
ß Odkud střílíš?
ß Jak se chováš po zakončení?
ß Čím vším můžu pomoct „týmu“?

1 vs. 1 hromadnou formou
ORGANIZACE (obr. 4)
ß Hráči si utvoří dvojice a všichni najednou hrají fotbal 

na všechny branky.
ß Po určeném počtu gólů (např. se hraje do 3) se hráči sejdou 

u trenéra, který určí dvojice pro další hru 1x1. Děje se tak 
plynule, nikdo na nikoho nečeká a děti stále hrají.

VARIANty
ß S brankáři.
ß Druhý trenér či rodič „zavírá“ střídavě branky (stoupne si 

do ní), do kterých nesmí být vstřelen gól.
KOuČINK
ß Do které branky dáš gól?
ß Do jakého prostoru vedeš míč?
ß Kam děláš kličku?
ß Jak se můžeš zbavit obránce?
POZNáMKA
ß Nečeká se, až skončí všechny dvojice. Stačí, když dohrají 

dvě dvojice, které trenér prohodí a posílá zpět do hry. 
Jde o to, aby děti hrály co nejdelší dobu a nezáleží tedy 
na stejném počtu odehraných utkání. Např. hráč 3x vyhraje 
3:0 a v případě, že trenér bude čekat na ukončení souboje 
všech dvojic, tento hráč přijde o spoustu hracího času a doba 
tréninku není efektivně využita.

ß Scházení se u trenéra je pro děti intervalem odpočinku 
a pro trenéra možností ke komunikaci a koučinku.
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Útočníci vs. obránci

Hra na vedení míče se změnami směru

ORGANIZACE (obr. 5)
ß 2 týmy na bočních stranách za brankami.
ß Každý tým si určí dvojici, která bude bránit 

(obránce, brankář).
ß Z každého zástupu vyráží současně první hráči 

do situace 1x1.
ß Další hráč zahajuje činnost po gólu či míči 

v zámezí.
ß Obránci po zisku dávají góly do obou bočních 

branek.
ß Brankář a obránce se mohou kdykoliv vystřídat 

(odpočinek).
ß Interval zátěže určuje trenér podle intenzity 

a kvality dovedností, pokud hráči viditelně 
nemohou a činnost nezvládají, je třeba ji ukončit.

ß Do druhého kola vystřídat strany, odkud hráči 
zahajují hru.

VARIANty
ß V případě většího počtu hráčů tým rozdělit 

na obránce a útočníky, tím pádem může být 
interval zátěže delší.

ß Pokud hráči zvládají, mohou si sami zvolit stranu. 
To přináší lepší podmínky pro útočící hráče 
a nutnost rychlejšího přepínání obránce.

KOuČINK
ß Jakou kličku můžeš použít?
ß Kam si navádíš obránce?
ß Jakou rychlostí vedeš míč?
ß Odkud střílíš?
ß Jak se chováš po ztrátě míče?

ORGANIZACE
ß Hra 3x3 na obě branky.
ß Na hřišti jsou rozmístěné branky z kloboučků 

na projetí.
ß Pokud hráči (tým) projedou s míčem určený 

počet braneček (např. 3), mohou zakončovat 
do kterékoliv velké branky.

VARIANty
ß Podle úspěšnosti přidávat či ubírat branky 

na projetí.
KOuČINK
ß Kterou branečkou projedeš?
ß Podle čeho se rozhoduješ mezi vedením míče 

a přihrávkou?
ß Kam nabíháš, když má spoluhráč míč?
ß Jak se chováš po ztrátě míče?
ß Co vše na hřišti vnímáš?
POZNáMKy
ß V samotném tréninku je důležité zapojit co 

nejvíce nejefektivněji všechny hráče. V uvedené 
hře pravděpodobně všechny hráče neobsáhneme 
a je tedy potřeba:

ß postavit více minihřišť, nebo
ß ostatním hráčům zajistit jinou činnost (např. 

s druhým trenérem), nebo
ß na jednom hřišti spustit současně dvě hry 3x3 

(větší nároky na orientaci v prostoru).

5

6

Závěr Nácvik a rozvoj výše uvedeného  tématu 
v tréninku přípravek vyžaduje od trenéra 
správný metodický postup, uplatnění vhodných 

didaktických zásad a také hodně trpělivosti.
Pokud to trenér dokáže, progres u svých svěřenců 
zaznamená velmi brzo.
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Luděk Procházka

Malé formy utkání 
v dětském fotbale:
Jaký bude další vývoj?
Současnou podobu utkání v přípravkách vnímáme 
již jako zaběhlou, přestože její uvedení do praxe 
v letech 2010–12 se neobešlo bez překážek v nás. 
Místo minifotbalu, zavedeného zhruba před 30 lety 
jako pokrokové novinky, hraném na šířku běžného 
hřiště v počtu 7 či 6+1 na 1+1 branku 2x5 m, hrají 
nyní mladší přípravky v počtu hráčů 4+1 na hrací 
ploše cca 25x35 m, starší přípravka 5+1 na ploše 
cca 25x45 m. Záměr je jasný, hrát s menším počtem 
hráčů na menší hrací ploše, s věkem hráčů postupně 
oboje zvětšovat.

Zmenšila se také velikost míčů 
a mladší přípravka může hrát 
i na menší branky 2x3 m. 

Opustí-li míč hrací plochu, hráči si 
vybírají způsob, jakým hru navá-
žou. Mohou míč nejen vhazovat, ale 
i s ním vyjet nebo jej přihrát. Všech-
ny tyto, a mnohé další, parametry 
utkání jsme přizpůsobili poznatkům 
o možnostech a potřebách dětí mít 
ve hře dosažitelný prostor pro stálé 
zapojení do hry, vlastní rozhodování, 
s větším počtem přestávek mít více 
času pro vzájemnou komunikaci tre-
néra a hráčů, souhrnně řečeno navýšit 
efektivní čas pro učení se fotbalu 
formou utkání. Dům se staví od zá-
kladů a fotbalista roste do kvality pod-
le svého rozvoje v dětství.

Výhody malých forem fotbalu 
a další podrobnosti k jejich používání 
popsal Pavel Frýbort ve Fotbal a tré-
nink speciál 2013 v článku Modifiko-
vané formy fotbalu. Od té doby naše 
znalosti o tom, jak ještě lépe nastavit 
„malá“ utkání, aby učební pokrok 
i emoční nasávání fotbalu dětmi, je-
jich rodiči i trenéry ještě vzrostly, dále 
pokročily. 

Dvě vývojové cesty 
V praxi sledujeme dva odlišné 

trendy – jeden zachovat formu 
fotbalu dospělých, tedy 2 týmy, 
2 branky, brankáře, 1 míč, a hrát 
na zmenšené hrací ploše s menším 
počtem hráčů. Druhým trendem je 
rozšiřovat formy dětských utkání 
do učebně různorodějších podob, 
především pomocí více branek a více 
míčů, jiných tvarů hracích ploch, pro-
měnlivého počtu hráčů, více rozhodo-
vacích situací, více kontaktů s míčem. 
Pro první mluví tradice, jednoduchá 
a rychlá příprava hrací plochy a všeo-
becná znalost pravidel a průběhu hry, 
přehlednost počtu vstřelených gólů 
jedním i druhým týmem. Je to forma 
utkání známá trenérům i rodičům, 
přijala ji i FAČR pro své soutěže, 
které organizuje. Takový fotbal znají 
z televizí i děti, pokud se už dívají. 
Setkáváme se i s obhajobou zmenše-
ného fotbalu dospělých, podle níž by 
utkání mělo zůstat utkáním a neměnit 
se v tréninková cvičení a hry. Rizikem 
popisovaného přístupu, v našich kon-
činách rizikem stále aktuálním a pro 
vývoj hráčů brzdivým, je přenos at-

mosféry tlaku na výkon i výsledek 
z fotbalu dospělého. Vůdčím duchem 
tak bývá porovnávání se se soupeřem 
prostřednictvím počtu vstřelených 
gólů, snaha ukázat, že jsme lepší 
než on, že mu dáme víc gólů, než on 
nám. Někteří pořadatelé se snaží sní-
žit toto riziko tím, že nevedou tabulky 
své soutěže, případně ani nevyhlašují 
pořadí družstev. Pevnou hrází proti 
výsledkovému srovnávání u této malé 
formy utkání jsou i trenéři a rodiče, 
pro které je rozvoj hráčů vždy vyšší 
hodnotou než okamžitý výsledko-
vý úspěch, a podle toho se k dětem 
chovají, ať už má utkání jakoukoli 
podobu.

Druhý trend nekopíruje fotbal do-
spělých. Při volbě formy utkání je pro 
něj klíčové vytvořit hráčům prostředí 
maximálně podněcující využití jejich 
individuálních herně výchovných 
rozvojových možností. Od předešlé 
formy se liší zejména tím, že navy-
šuje druh a počet herních podnětů, 
zvyšuje aktivní zapojení každého 
hráče do hry a odvádí pozornost 
od číselného výsledku utkání 
k prožitku, výkonu a učení. Jiné 

herně organizační podmínky intenziv-
něji zapojují dětské smysly, vnímání, 
myšlení a rozhodování. Učí tím děti 
na ně reagovat, například vybrat důle-
žitý podnět k zahájení své akce, rych-
le přepnout z jedné činnosti do druhé 
(postřeh), najít volný prostor a volnou 
branku v kruhovém prostoru kolem 
sebe (prostorová orientace 360°), řešit 
situace při různém počtu spoluhráčů 
a s volným pohybem v prostoru (od-
padají dopředu určení 2 obránci a 2 
útočníci) apod. Vůdčím duchem je 
zde prožitek dětí ze spontánní hry 
spojený s vytvářením silné emoční 
vazby k fotbalu nerušené počítáním 
výsledného skóre a podepřený učebně 
nabitým herním prostředím. V tomto 
smyslu, ve smyslu služby utkání pr-
vořadě rozvoji hráčů, je „tréninková“ 
podoba utkání záměrná a pro děti 
přirozeněji navazující na to, co se učí 
v tréninku. 

Příkladem takového pojetí jsou 
turnaje, obvykle pro mladší přípravky, 
na hrací ploše cca 15x15 m s počtem 
hráčů 3:3 nebo 2:2 (dle rozhodnutí 
pořadatelů nebo dle dohody trenérů), 
bez brankářů, na 2+2 branky 1,5x1 m, 
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současně 2 hřiště, střídání hokejovým 
způsobem, bez sestavování tabulky, 
bez rozhodčího, případné porušení 
pravidel řeší sami hráči nebo trenéři, 
když to ještě nedokáží samy děti. 

Obecně platí, že našim trené-
rům jsou informace ze zahraničí 
o podobných formátech utkání pro 
nejmenší děti známé. Například Bel-
gie podporuje předpřípravkové tur-
naje 2:2 na malé branky, kdy jeden 
hráč je vždy v brance a druhý hraje, 
v Dánsku zase hrají 3:3 bez brankářů 
na šířku pokutového území. Podobné 
trendy má Holandsko. Forma hraní 
3:3 či 4:4 na 4 malé branky bez bran-
káře se objevuje v Německu. Pestrost 
forem dokresluje vývoj ve Švýcarsku, 
kde pracují na modelu pro soutěž 
starších žáků, první část utkání 11:11 
a druhá 4+1.

Velkou příležitost pro rozvoj ma-
lých forem skýtá spolupráce s flor-
balisty, hra v prostoru ohraničeném 
florbalovými mantinely. Vzniknou tak 

ideální hřiště zejména pro nejmenší 
děti, kterým míč jinak ještě často utí-
ká mimo hrací plochu (obr. 1).

Jak je zřejmé, oba vývojové směry 
mají své klady i svá rizika a ani jeden 
z nich není samospasitelný. Rozvoj 
hráče bude vždy záležet na způsobu 
vedení mladých hráčů trenéry a rodiči 
více než na organizační formě utkání. 
Záměrem článku je přiblížit dosud 
méně známou a méně využívanou 
druhou vývojovou cestu na příkladu 
vyzkoušeném v praxi.

Kruhové hřiště
Mezinárodní turnaj spolku „Žije-

me hrou“ představil v Boskovicích 
nové malé formy už v roce 2011. 
Pro děti U7 a mladší šlo o kruhové 
hřiště o průměru 16–18 m se 3 až 4 
obvodovými brankami, ve kterém se 
postupně měnil počet hráčů. Kruh byl 
vyznačen kromě branek ještě čárou 
nebo několika miskami (obr. 2). Prv-
ních 5 minut se hrálo 1:1, pak 5 min. 

2:2 a posledních 5 min. 3:3. Každé 
družstvo mělo většinou kolem 6 hrá-
čů. V prvním utkání se z každého 
týmu připravil ke startu 1 hráč někde 
na obvodu hřiště mezi brankami a jak-
mile 1 ze 3 pomocníků vhodil nebo 
kopl míč do hřiště, snažili se hráči míč 
získat a dát gól do libovolné soupeřo-
vy branky. Kdo míč nezískal, snažil se 
sebrat míč soupeři. Jakmile hráči akci 
dokončili gólem, nebo jim míč utekl 
dál mimo hřiště, vhodil nebo kopnul 
jim jeden z přihrávačů další míč pro 
další akci. Když po sobě přihrávači 
nekoukli a do hrací plochy vhodili 
více míčů, hrály děti s těmi, kterých 
se všimly, žádný problém. Po 4-5 
akcích došlo na pokyn některého 
přihrávače ke střídání hráčů v obou 
družstvech. Obdobně pak probíhalo 
střídání při hře 2:2 a 3:3. 

Na tomtéž turnaji byla pro katego-
rii U8 hrací plocha obdélníková cca 
10x15 m, počet hráčů 3:3 a hrálo se 
na 3+3 malé branky s 1 míčem.

Hra současně na více 
různých hřištích 
s různým počtem hráčů

Jak je možné dále pracovat s ma-
lými formami utkání, aby umožnily 
dětem co největší zapojení jak do hry 
samé, tak do jejího organizování (je 
to přece jejich utkání) přibližuje pra-
xe uplatňovaná SK Fotbalová škola 
Třebíč v každoročním jarním seriálu 
turnajů „Hrajeme si fotbal“ a v někte-
rých halových turnajích přes zimu. 

Záměrem turnajů Hrajeme si fot-
bal bylo od samého začátku vytvořit 
dětem klidné a při tom podnětné 
prostředí, nemluvit jim přímo do hry, 
vést je k samostatnému přemýšlení 
a rozhodování. Důvody přechodu 
od nátlaku k volbě byly jak herní 
– rozvoj hráčských dovedností jako 
například soustředit se na sebe, svou 
hru a záměry, zlepšovat si své vlast-
ní vidění hry, rozhodovat se, tvořit, 
posuzovat následky svého herního 
jednání atd. – tak výchovné. V tur-
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obr. 1: Hra 3:3 v mantinelech

obr. 2: Příklad kruhového hřiště se síťovými malými brankami 3+3



najích je mnoho prostoru pro osob-
nostní rozvoj (sociální dovednosti), 
například před utkáním se umět do-
hodnout na stranách, na volitelných 
pravidlech, kdo bude zahajovat hru 
apod. Představme si, že sledujeme 
partu dětí za barákem na plácku, jak si 
samy organizují fotbálek. My dospělí 
máme při tom jen dva úkoly – pomoci 
jim v tom, v čem si neumí poradit 
samy a pozorovat, co už umí a v čem 
se zlepšují. Pomoci jim s poznáváním, 
co a jak udělat lépe, účelněji, nač za-
měřit pozornost, nikoli jim vyčítat, 
co dělají špatně nebo jim předkládat 
hotová řešení, která mají poslušně 
vykonat. Makat má jejich hlava! 
K pochopení a uplatnění takového 
přístupu opakovaně směřovalo i naše 
vysvětlování rodičům a trenérům 
ostatních týmů.

Inspirována turnajem Žijeme hrou 
přešla FŠ při pořádání turnajů pro 5–7 
leté děti z formy 4+1 na organizaci 
souběžně hraných utkání na 3 hra-
cích plochách. V roce 2014 první 
ukázkou v jednom z turnajů (videou-
kázka na https://www.youtube.com/
watch?v=UTDBEjWPtQs), v dalších le-
tech už ve všech turnajových místech. 
Pravidla těchto her se postupně vyví-
jela. Blíže uvádíme verzi z posledních 
několika let.

Na jednom hřišti se děti zdokona-
lují ve hře 1:1, na druhém 2:2 a na tře-
tím 3:3, všude bez chytání rukama. 
Po 6-8 minutách přecházejí skupiny 
na další hřiště. Kdo hrál 1:1, přechá-
zí na 2:2, ti zase na hru 3:3 a z 3:3 
na 1:1, lze přecházet i obráceným 
směrem, záleží na dohodě trenérů 
(obr. 3).

Doporučený celkový počet hráčů 
na hřišti je 12, tři čtveřice – lze i v ji-
ném počtu, počet stanovišť se po doho-
dě přizpůsobí aktuálnímu počtu hrá-
čů, například při jejich nedostatku se 
vynechává vždy jiné hřiště a hraje se 
souběžně jen na dvou. Cílem souběž-
ného hraní na 3 hřištích je zapojení 
každého dítěte do hry, střílení nespo-
čitatelného množství gólů, radost ze 
hry, z vlastního uplatnění a z postup-
ného učení se různým pohybovým, 
fotbalovým a sociálním dovednostem. 
Po každém trojutkání následuje pře-
stávka pro krátké vyhodnocení si hry 
hráči. Průběh přestávky se liší od kla-
sického poučování hráčů trenérem, 
cílem není upozorňovat děti na herní 
chyby, ale podpořit jejich kladné pro-
žitky pro další zlepšování a případně 
pomoci vyrovnat se se zápornými, 
vést k uvědomění a pochopení, pod-
něcovat odvahu a komunikaci dětí, 
rozvíjet představivost, zaměřovat je-
jich pozornost na vnímání vlastního 
jednání, poznávat herní souvislosti, 
podpořit proces učení. Trenér nebo 
poučený rodič proto hráče a jejich 
hru nehodnotí, ale moderuje dis-

kuzi tak, aby své pocity a hodnocení 
říkali sami hráči (rodič pak může také 
se svým dítětem po utkání, resp. tur-
naji). Takový přístup k dětem má také 
zásadní význam pro utváření jejich 
sebevědomí a sebecenění jako ne-
zbytného zdroje tolik námi všemi 
žádané herní odvahy a tvořivého 
hraní dnes i v budoucnu.

Krátké přestávky do 1 minuty 
ke sdělení si prožitků a poznatků 
mohou trenéři udělat i v průběhu jed-
notlivých utkání. Gólové výsledky se 
nevedou záměrně. Nejen že to není 
pro splnění cílů utkání potřebné, ale 
většinou to není ani prakticky možné. 

Forma 3 miniutkání v malých 
skupinkách hráčů skýtá také spous-
tu výchovných možností jak směrem 

k jednotlivcům, tak k vymezování pra-
videl spolupracujícího chování mezi 
sebou. Příkladem je časté rozdělování 
se hráčů do 3 minitýmů. Dospělý opět 
„jen“ pomáhá výsledné dohodě hráčů, 
sladění jednotlivých přání, vciťování 
se do situace spoluhráče, vyvažování 
nálad, poznávání výhod i nevýhod 
výkonnostně rozdílných nebo naopak 
vyrovnaných skupin apod. Sám hlídá 
čas a rozhoduje pouze výjimečně ji-
nak nerozhodnutelné situace. 

Zkušenosti nám ukázaly, že děti 
vydržely hrát se zájmem 3–4 utkání 
v celkovém rozsahu cca 3,5 hodiny. 
Zatímco čistý čas na 1 utkání jsme 
počítali 3x8 = 24 minut, tak hrubý 
čas byl skoro dvojnásobný, 40 minut 
(přechody mezi hřišti, pití, domluvy 

s hráči o pravidlech, hodnocení zá-
žitků hráči apod.). I v tomto případě 
jsme se snažili všem vysvětlit, že jde 
o prospěšný, nikoli ztrátový čas. Hod-
notou pro nás nebylo odehrát turna-
je v co nejkratším čase s minimem 
odpočinku, ale s dětmi vzájemně 
sdílený prožitek z jejich hry a jeho 
motivační přenos do dalšího spor-
tování. 

Při 4-6 týmech pořadatel připravu-
je celkem 2 x 3 hřiště, aby naráz hrály 
4 týmy.

Hra 1:1
Při hře jeden proti jednomu hrají 

současně až 4 dvojice – viz obr. 4. 
V nejjednodušší verzi má každá dvo-
jice pro sebe své hřiště o délce 5–8 m 
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obr. 3:  2x3 hřiště pro Hrajeme si fotbal, 1:1 dole, 2:2 uprostřed, 3:3 nahoře

https://www.youtube.com/watch?v=UTDBEjWPtQs
https://www.youtube.com/watch?v=UTDBEjWPtQs


a hraje na 1+1 protilehlou malou 
branku, může být i jen z met. Zkuše-
nějším hráčům nabízíme jako výzvu, 
nepřikazujeme, útočit do 2 soused-
ních branek a 2 sousední branky brá-
nit. V krátkých diskuzích pomáháme 
hráčům objevovat výhody a nevýho-
dy hry na více branek, ale rozhodnutí 
o počtu branek necháváme na nich. 
Uvědomme si, že pracujeme, učeně 
řečeno, s výkonovou aspirací (moti-
vací), která je individuální a niternou 
záležitostí psychiky každého hráče. 
Děti si samy volí míru náročnosti, 
velikost výzvy, která jim přijde pro 
ně zajímavá a také dosažitelná. Učí se 
vážit „pro“ a „proti“, vnitřně pracují 
se svou odvahou a sebehodnocením. 
Se stupňováním počtu branek proto 
nespěcháme, správný čas přijde třeba 
až další víkend nebo za měsíc nebo 
ještě později.

Náměty pro vedení diskuze:
„Do kolika branek chce kdo úto-

čit? Představ si, že můžeš dát gól 
nejen do jediné branky, ale do dvou. 
Jak by se ti to líbilo? Kdo si to chce 
vyzkoušet? Kdo by si troufl bránit ne 
jednu, ale dvě branky a – pozor – sou-
časně by zas mohl do dvou branek 
útočit? Mělo by to pro tebe nějakou 
výhodu a jakou? Když vidím, s ja-
kou chutí a jak pěkně hrajete, tak mě 
napadlo – našla by se dvojice hráčů, 
kterou by lákalo hrát dokonce na 4+4 
branky, do 4 branek útočit a 4 bránit? 
Schválně, kolik by padlo gólů? Vy-
zkouší to někdo už teď?“ Atd.

Pokud má 1 tým jen 3 hráče, hle-
dáme mezi nimi odvážného, který 
si troufne hrát proti 2 protihráčům. 
Když ho nenajdeme, zapojí se do hry 
trenér, aby mohli hrát všichni hráči. 
Vzhledem k hrací době až 8 minut 

je vhodné udělat zhruba v polovině 
přestávku 1-2 minuty. Ne kvůli pití, 
ale pro posílení jednak emočních pro-
žitků dětí ze hry, například komu se 
už podařilo dát gól, co se komu po-
vedlo apod., a jednak opět pro pod-
poru jejich učení, například co děláš, 
když máš míč a soupeř stojí před te-
bou? Jak dát gól, když soupeř stojí 
v brance? Otázky slouží k vyššímu 
uvědomění si své činnosti na hřišti 
a k hledání až nalezení jiných než 
dosud používaných řešení („A jak bys 
to mohl zahrát jinak? V čem je pro 
tebe dobré, když zůstaneš v brance? 
A když jsi zůstal, zabránil jsi tím sou-
peři ve vstřelení gólu? V čem je to pro 
tebe dobré, když bereš míč soupeři co 
nejdřív, klidně hned u jeho branky?“ 
Atd.). 

Další příklady k moderování 
diskuze:

„Komu se už povedlo dát gól? Jak 
si ho dal? Co se ještě komu povedlo? 
Viděl jsem, že když soupeř má míč, 
tak někdo radši stojí ve své brance 
a někdo zas vybíhá za protihráčem 
a snaží se mu míč sebrat. Kdo z vás 
se raději vrací do branky a kdo napadá 
protihráče? Kdo by si chtěl v dalším 
utkání vyzkoušet i druhou možnost? 
V čem je pro tebe výhodné, čekat 
na protihráče v brance? A jakou vý-
hodu získáš, když budeš napadat pro-
tihráče třeba už u jeho branky? Kdo 
kolik dal gólů ve vaší dvojici? Kdo by 
si chtěl zahrát proti někomu jinému?“ 

Další výchovné možnosti 
při utkáních 1:1
ß Kdo proti komu bude hrát, si vybíra-

jí sami hráči, neurčuje to trenér. Ten 
hráčům pomáhá s výběrem a rozho-
duje, jen když se hráči ani s jeho do-

pomocí nedokáží rozhodnout sami. 
ß Umět se představit. Jakmile si hráči 

vyberou protihráče, vybídneme je, 
aby se jeden druhému představili 
svým jménem, aby se jim lépe hrálo 
a mohli se snadněji domlouvat.

ß Samostatně si vybrat hřiště, najít si 
míče a sami začít hrát (kdo bude mít 
na začátku míč). Dospělý jen tyto 
úkoly hráčům zadá a sleduje, jak se 
jim daří je plnit. Vnímá přitom čas, 
aby případná prodleva byla ještě 
přijatelná a hráči se třeba nezasekli 
na tom, že nevidí kolem sebe žádný 
volný míč apod. V takovém případě 
napoví.

Hra 2:2
Hřiště pro hru 2:2 je kruhové a má 

3+3 nebo 4+4 malé branky síťové 
nebo z misek (kuželů, tyčí) 2 růz-
ných barev nebo dvojí velikosti pro 
rozlišení, rozmístěné střídavě po ob-
vodu rovnoměrně od sebe. Branky je 
možné odlišit barevně i zavěšením 
rozlišovacích tílek na ně (viz obr. 2). 
Průměr kruhu je cca 10–15 m. Každý 
tým dodá nejméně 1, lépe 2 přihráva-
če z řad trenérů nebo poučených rodi-
čů, starších sourozenců apod., kteří si 
stoupnou také rovnoměrně po obvodu 
hřiště. Někdo z nich vyzve hráče, aby 
si mezi sebou dohodli, který tým dává 
góly do kterých branek a která dvojice 
z týmu začíná jako první. Ať si hráči 
domluví jakoukoli variantu střílení 
gólů, trenér jim ji nerozmlouvá a ne-
chá ji proběhnout, aby s ní hráči zís-
kali praktickou zkušenost a sami si ji 
pak mohli vyhodnotit. Stalo se třeba, 
že 1 tým si zvolil, že bude dávat góly 
do všech branek, druhý jen do bra-
nek jedné barvy. Po odehrání části 
utkání se hráči druhého týmu ozvali, 
že by také chtěli dávat góly do všech 

branek. Ukázkově navnímali realitu, 
o dost gólů prohrávali, a samozřejmě 
jim bylo vyhověno. 

Začínající dvojice z obou týmů 
se rozmístí kdekoli po obvodu hřiš-
tě mimo branky. Jakmile někdo 
z přihrávačů vhodí nebo kopne míč 
do hřiště, vbíhají za ním i hráči. Hrá-
či, kteří nezačínají jako první, čekají 
na některém místě mezi brankami, až 
první dvojice dohrají. Má-li některý 
z týmů jen 3 hráče, střídají se po jed-
nom. Přihrávači se během hry starají, 
aby pořád měli dost míčů. Uvádění 
míčů do hry pokaždé z jiného směru 
nutí hráče rozhlížet se kolem dokola 
a rychle reagovat, aby míč získali. Při-
hrání míče hráčům přihrávači zásadně 
neoznamují, pouze u začátečníků mo-
hou nepřímo napovědět, když nikdo 
z hráčů míč nevidí, například „Míč 
už je ve hřišti!“

Další výchovné možnosti 
při utkáních 2:2:
ß Vybídnout děti, aby si sami rozhod-

ly, kdo začne a jak se budou střídat. 
Většinou si s tím poradí nebo se to 
s každým dalším utkáním rychle 
učí. Pokud máme potřebu rozhodo-
vání urychlit, pomozme dětem spíš 
najít způsob, kterým se k dohodě či 
rozhodnutí dostanou („A znáte Ká-
men, nůžky, papír?“), než jim pořadí 
přímo určit.

ß Samotnou hru pro vyzkoušení za-
čínáme jen s 1 až 2 akcemi a ná-
sleduje střídání dvojic. Jak ale si 
hráči osvojují pravidla, pracujeme 
s výzvami, například „Všichni už 
zvládnete 2 míče (akce) po sobě. 
O kolik míčů můžeme přihrát víc, 
o jeden?“ Většinou bývají hráči od-
vážnější a chtějí o víc, až se dojde 
k počtu, kdy jsou dané dvojice v ak-
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cích příliš dlouho. Výchovně lep-
ší, než aby dospělý udělal striktně 
závěr, že nejvíce bude třeba 5 akcí, 
je, nechat hodnotit takovou situaci 
hráče: „Kluci (děvčata) a kolik by 
bylo tak akorát, abyste ještě mohli?“ 
Nebo dát nabídku: „Co kdybychom 
vyzkoušeli ty, co říkáte nejvíc, a pak 
každý řekne, kolik bylo akorát pro 
něho, souhlasíte?“

ß Oddělování jednotlivých akcí opa-
kovaným dodáváním míčů do hry 
podněcuje přepínání pozornosti 
a činnosti dětí jako klíčového her-
ního principu, důležitého i v jejich 
dalším herním vývoji v budoucnu. 
Prvním úkolem přihrávačů je proto 
průběžně zajišťovat přísun míčů, aby 
se hra nestala běžnou hrou 2:2 se 
stále stejným míčem. Významný je 
i jejich další úkol, učit se vystihnout 
nejpříhodnější okamžik pro dodání 
dalšího míče, kdy děti právě dokon-
čily předchozí akci a hned, nebo jen 
po rozhlédnutí se kolem sebe, mo-
hou hrát další.

ß U začínajících hráčů by si přihrávači 
měli pohlídat, aby přihráli i tomu 
nejméně průbojnému hráči a on 
mohl do míče kopnout, ideálně pak 
i dal gól (význam kladného prožit-
ku!). 

ß I utkání 2:2 slouží mimo jiné k po-
silování schopnosti dodržovat pra-
vidla. Proto by dospělí měli také 
pozorně sledovat jejich dodržování 
dětmi, například zda začínají z ob-
vodu kruhu, a bez obviňování za-
měřovat pozornost dětí čas od času 
i tímto směrem („Všímej si, odkud 
vbíháš do hřiště při prvním míči.“ 
„Kdo si pamatuje, z jakého místa 
máte začínat hrát, vbíhat do hřiš-
tě?“, „Kdo už bez upozorňování 
začíná svou hru startem z obvodu 
kruhu?“ Apod.).

ß S hráči rozebíráme i jiné situace. 
Příkladem může být, když někdo 
začne některé míče „vypouštět“ 
a čeká na další přihraný míč a vy-
užije obvykle jen ten letící blízko 
kolem něj. „Vidím, že někdo bojuje 
o každý míč a chce dát co nejvíce 
gólů, zatímco někdo jiný si vybírá 
jen některé přihrávky. Co myslíte, 
kdo se líp naučí dávat góly (být 
dobrým fotbalistou), ten co, bojuje 
o každý míč, nebo ten, který předem 
souboj vzdává? „Vidím, že někdy 
za míčem vyrazíš a někdy ne. Podle 
čeho se rozhoduješ?“

ß V krátké přestávce je dobré, aby do-
spělý podpořil prožitky dětí ze hry 
obdobně jako na zbývajících dvou 
hřištích. Kromě otázek na gólovou 
úspěšnost se zde nabízí „Komu 
se líbí hrát na kruhovém hřišti? 
A komu ne?“ s přechodem k hlubší-
mu přemýšlení a uvědomění „Jakou 
má kruhové hřiště s více brankami 
výhody pro toho, kdo získá míč?“ 

„Kdo z vás si myslí, že vybojoval 
míč často? Jak to děláš? Co pomáhá 
být u míče první? Apod.“

Hra 3:3
Hrací plocha je buď čtvercová nebo 

obdélníková a nejčastěji využívá čar 
v prostoru mezi boční čárou pokutové-
ho území a postranní čárou normálního 
hřiště. Je možné hrát na 1+1 branku, 
ale hra na 2+2 branky více podněcuje 
prostorovou orientaci při hledání vol-
ného prostoru k průniku a zakončení 
akce střelou.  Rozměry branek nejsou 
dány; mohou být i tyče bez břeven 
(šířka branky je na pořadateli), ale ob-
vykle se hrálo se síťovými brankami 
2x3m. Střídání hráčů probíhá hoke-
jovým způsobem i bez přerušení hry. 
Krátkodobý vyšší počet hráčů na hřišti 
při nepovedeném střídání si trenéři řeší 
sami odvoláním přebytečných hráčů. 
Rozhodčí není nutný. Je přirozenou 
povinností dospělých, aby utkání 
probíhala v přátelském duchu a aby 
případná pochybení dětí proti pravi-
dlům jim dospělí vysvětlili a navedli je 
na správné pokračování podle pravidel. 

Pokud je to ještě potřeba, učí tre-
néři či pomáhající rodiče hráče, jak 
utkání začít. Svolají hráče dohro-
mady: „Co potřebujete dohodnout, 
abyste mohli začít?“ Tím se dostanou 
k dohodám o volbě stran, míče na ro-
zehrání, odkud začíná hrát tým, který 
dostal gól apod. Může to chvíli trvat 
a je třeba s tím v časovém programu 
počítat. Případné další problémy se 
snažíme řešit opět s hráči tak, aby 
mohli sami navrhovat řešení, napří-
klad jak daleko má stát soupeř při vý-
kopu uprostřed hřiště. Můžeme zvolit 
i opačný postup, nechat děti hrát hned 
a teprve, když děti mají potřebu si ně-
jaké pravidlo ujasnit nebo cítí nespra-
vedlivost, tak jim pomoci se domluvit.

Při zahrávání volného kopu by měl 
být soupeřův hráč vzdálen od míče 
nejméně 3 kroky dospělého, stejně 
jako při ostatních standardních situa-
cích. Jsou-li protihráči blíž a rozehrá-
vajícím hráčům to nevadí, necháme 
hru plynout. Každý volný kop je pří-
mý, nepřímý neexistuje. Rohy při hře 
s 1+1 brankou se kopou, s 2+2 bran-
kami je na dohodě trenérů a hráčů, 
zda hrát na rohy, nebo ne, podle toho, 
jak to hráči znají. Pro autové rozehrá-
ní mají hráči známý výběr z variant:
a) vyjet s míčem do hřiště,
b) mohou přihrát,
c) mohou vhazovat.  

Další výchovné možnosti 
a náměty k diskuzím o hře 
při utkáních 3:3
ß Vysvětlování si, co je faul a co fau-

lem není.
ß Zákaz skluzů k nohám protihráče 

z učebních (ustát souboj a míč získat) 
i zdravotně preventivních důvodů.

ß „Komu bereme míč, spoluhráči, 
nebo protihráči?“

ß „Kdo z vás má pocit, že si zahrál 
hodně? A kdo málo?“ „Co můžeš 
udělat pro to, aby sis zahrál víc, 
třeba měl častěji míč?“ „Kdo z vás 
se při hře dívá jen na míč? A kdo 
ještě na něco jiného?“ „Jak vám 
jdou kličky? „Zkouší někdo přihrát 
spoluhráči? Kdy nebo v čem to 
může být lepší než pořád kličkovat 
sám?“ – To jsou náměty pro diskuze 
na řadu utkání, protože k hlubšímu 
uvědomění docházejí hráči v mlad-
ší přípravce postupně. Zaměření 
na sebe je zcela přirozené a podpo-
ruje osobní herní odvahu. Násilné 
přeučování dospělými na povinné 
přihrávání „lépe postavenému“ spo-
luhráči tuto odvahu nenávratně ničí. 

ß Děti vedeme postupně k tomu, aby 
zvládly střídat se podle určitých pra-
videl, vycházejících ze vzájemného 
respektu k sobě, samy (kdo za koho, 
kdo zavolá apod.). Pomáháme jim 
pak jen oznamováním domluveného 
času pro střídání.

ß Upřesňování pravidel hry přímo 
s hráči, což je vede k zamýšlení nad 
jejich potřebností, podobou a do-
držováním, například vzdálenost 
protihráče od míče, platnost branky 
kopem či hodem z postranní čáry 
apod.

Obtížnost utkání
Jednotlivé možnosti jsou popsá-

ny od nejjednodušších pro méně po-
kročilé hráče po větší obtížnost pro 
více pokročilé hráče. Přechody z niž-
ší na vyšší úroveň vždy probereme 
s hráči jako možnost a výzvu s urči-
tými výhodami a nároky, nabídneme 
prostor na vyzkoušení obtížnější vari-
anty a necháme hráče si své prožitky 
vyhodnotit. Není třeba projít všechny, 
spíše zvolit vhodnou úroveň pro kon-
krétní děti.

Hra 1:1
ß Protilehlé branky tvoří 4 samostatná 

hřiště, na každém hraje 1 dvojice se 
svým míčem svoje utkání, góly si 
mohou počítat jen sami hráči.

ß 1 hráč z dvojice brání domluvené 2 
sousední branky na své straně a úto-
čí do 2 sousedních protilehlých, pro-
tihráč opačně; současně hrají 2 dvo-
jice na levé části hřiště a 2 dvojice 
na pravé (jsou-li celkem 4 dvojice); 
dopředu lze mezi vnitřními hřišti 
nechat větší mezeru (viz obr. 3).

ß 1 hráč z dvojice brání všechny 
4 branky na své straně a útočí 
do všech 4 protilehlých, protihráč 
opačně; současně hrají až 4 dvojice 
na celém hřišti.

ß Kruhové hřiště s 6-8 malými bran-
kami 2 střídajících se barev či ve-
likostí, průměr kruhu cca 8-10 m, 
současně hrají všechny dvojice, 1 

hráč dává góly do branek 1 barvy, 
druhý do branek druhé barvy.

Hra 2:2
ß Postupné navyšování počtu akcí 

do vystřídání dalšími dvojicemi.
ß Způsob uvedení míče do hry při-

hrávačem by měl odpovídat tomu, 
co hráči s míčem již umí. Proto by 
měly převažovat přihrávky po zemi 
a jen občas, jako moment překvape-
ní a ukázka vyšší obtížnosti je mož-
né vhodit míč i vzduchem, skákavý, 
roztočený apod. U pokročilejších 
hráčů je naopak vhodné například 
prudší přihrání k hráči, klamání při 
přihrávání apod.

ß Mají-li hráči stále tendenci vybírat 
si startovní místo vedle přihrávače, 
vyzveme je, aby hledali jiná místa 
po obvodu kruhu, která by byla pro 
zisk míče výhodnější.

ß Navýšení počtu branek, například 4 
dvojice barevně či jinak rozlišených 
branek různě po obvodu rozestave-
ných.

Hra 3:3
ß Hřiště obdélníkové s 1+1 brankou 

se sítí s brankovými a postranními 
čárami vyznačenými čárami nebo 
metami.

ß Hřiště obdélníkové nebo čtvercové 
s 2+2 brankami s brankovými a po-
stranními čárami. Všechny 4 branky 
mohou, ale nemusí být stejné. Mo-
hou být 1+1 větší a druhé 1+1 jen 
malé z kuželů/tyčí apod.

ß Hřiště kruhové s 6-8 síťovými bran-
kami na obvodu kruhu 2 střídajících 
se barev, průměr kruhu cca 10-12 m, 
souvislá hra, 1 družstvo dává góly 
do branek 1 barvy, druhé do branek 
druhé barvy, není-li s hráči dohod-
nuto jinak – viz boskovický turnaj.

ß Přidání chytajícího hráče do každé 
branky s přidáním orientační značky, 
kam až smí hrát rukama. Doporučení: 
odlišit jej jen rozlišovacím tílkem ne 
pouze proto, že převlečení je rychlej-
ší, ale hlavně pro podporu vědomí, že 
kromě chytání v brance rukama může 
a má také hrát s ostatními jako hráč, 
kam až si troufne (ani zde nenařizuje-
me, nýbrž podporujeme jeho odvahu, 
kam až z branky vybíhat a dovednost 
podle čeho se rozhodovat).

Připravit uvedené herní prostředí 
pro hráče si vyžaduje zapracovat nej-
dříve na sobě (trenéři, rodiče). Znovu 
si uvědomit, kým pro nás mladí hrá-
či jsou, jak s nimi chceme pracovat, 
čím je rozvíjíme, čím brzdíme a jak 
nám může utkání pomoci, která forma 
utkání pomáhá více a která méně. Než 
se nová organizace utkání zaběhne, 
také „chvíli“ trvá. Ale když se tan-
dem trenéři + rodiče zapracuje a na-
bere obrátek, běží vše poměrně hladce 
a výsledek stojí za to!
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1  Členění úrovní Physiobooku 

ZLATÁ ÚROVEŇ
Ideomotorické funkce

STŘÍRNÁ ÚROVEŇ
Balanční schopnosti

Stabilizace segmentů při zátěži
Dech a schopnosti relaxace

BRONZOVÁ ÚROVEŇ
Ramena & lopatky

Core & páteř
Kyčle

Kolena
Chodidla

Kateřina Honová, RFA Jihomoravského kraje

PHYSIOBOOK 
individualizace 
kompenzačního 
cvičení ve sportu

Nejen, že by měl sportovec na základě 
absolvování PHYSIOBOOKU pochopit 
fungování svého pohybového aparátu, ale 

měl by rovněž převzít odpovědnost za úroveň jeho 
nastavení. 

Úvod
Fotbal je sportem s vysokou rizikovostí. Ze 

statistických dat je možné obecně tvrdit, že každý 
fotbalista se během roku zraní takovým způsobem, 
že je omezena jeho účast ve hře. V každém týmu 
lze očekávat 4 až 8 zranění za sezónu. V mládežnic-
kých kategoriích se četnost vzniku zranění pohybu-
je mezi 0,5–13,7 zranění na 1000 hodin, v dorostu 
je pak srovnatelná (a někdy i vyšší) s dospělými 
fotbalisty (Bahr 2008, Peterson 2000).  

Jedná-li se o úraz, který vznikl nekontaktním 
mechanismem, je léčba samotná v mnoha přípa-
dech již hašením požáru, který vznikl na teré-
nu chronického doutnání. Zdravotníci pracující 
ve sportovních klubech jsou na danou proble-
matiku odborníky a mohou tak poskytnout plný 
léčebný servis, který hráče vrací co nejrychleji 
zpátky na hřiště. Co však stále není dostatečně 
dobře nastaveno, je kvalitní prevence. „Hasit“ umí-
me výborně, chtělo by to však ještě zapracovat 
na „protipožárních opatřeních“. 

Kompenzace a edukace
V tuzemsku jsou kompenzační cvičení většinou 

vedena spíše obecně („protahovat zkrácené svaly, 
posilovat oslabené svaly“) chybí zaměření na daný 
sport. Nedochází ke specifikaci a individualizaci. 
Edukace je stále podceňována, a pokud již někde 
probíhá, svou „nestravitelností“ vede k velice níz-
kému přijímání informací a jejich fixaci. Ve školní 
výuce je (až na vzácné výjimky) biologie lidského 

těla spíše technického typu, např. jaké jsou typy 
svalů, kolik je kostí, z jakých částí je složené oko 
apod. Chybí vztažnost na konkrétního jedince, 
vysvětlení, jak co funguje a jak poznat, když to 
nefunguje. Obecně známe pouze jeden znak ne-
funkčnosti těla a tou je bolest. Odchylky od správné 
funkce ale můžeme poznat již mnohem dřív. Naučit 
již v dětském věku sportovce jednoduché diagnos-
tice sebe sama může výrazně pomoci k tomu, aby 
opakovaná (mikro)přetížení nepřerostla do stadia 
velkého úrazu, ale byla ošetřena a zaléčena hned 
v počáteční fázi.

Harmonogram 
PHYSIOBOOK obsahuje komplexní přístup 

k prevenci vzniku nekontaktních zranění ve sportu. 
Obsahuje část edukační (mini-přednášky na dané 
téma) a praktickou (diagnostika a kompenzační 
cvičení).  PHYSIOBOOK (dále jen PB) je členěn 
do 3 úrovní (bronzová, stříbrná a zlatá), a to dle 
výkonnostní úrovně daného sportovce (odlišné 
požadavky má sportovec rekreační a vrcholový). 
Celkově obsahuje 9 bloků, jejich členění je uvedeno 
na obrázku 1. 

Po absolvování celého programu má sportovec 
k dispozici celý „personalizovaný book“, ve kterém 
si opakovaně může provádět testy a kontrolovat úro-
veň nastavení svého pohybového aparátu. Je to tedy 
osobní kniha, která učí chápat funkci těla a také to, 
jak reaguje na zatížení sportem. 

Skladba jednotlivých 
částí 
Poznámka: Předpoklad časové dotace 
na jednu jednotku je 45 minut (1 výuková ho-
dina). Zmíněné dělení se týká bloků bronzové 
úrovně. U stříbrné a zlaté bude dělení jiné. 

TEORETICKÁ
ČÁST (10 minut) 

Teoretická část obsahuje základy anatomie, ki-
neziologie a funkčních souvislostí. Navazuje popis 
testování a samotného cvičení. Zbývající prostor je 
věnován opakování předchozích částí a dotazům. 

Edukace je prováděna názornou formou, napří-
klad v části o kotnících a chodidlech je část popisná 
o tom, že chodidlo tvoří:
ß 26 kostí
ß více než 100 vazů
ß svaly o celkové délce 5,5 metrů.

PHYSIOBOOK je koncept zaměřený na prevenci vzniku zranění ve spor-
tu. Díky jednoduché diagnostice může sportovec poznat svá „slabá“ místa 
a v kompenzacích řešit primárně je. Naším cílem je individualizace kompen-
začního cvičení a odklon od současného trendu, kdy „všichni kompenzují 
všechno“, čímž dochází k poddávkování zátěže na nevyvážený segment.
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3  Diagnostická část

4  Diagnostická část

Doplněna názorně: na zem se položí 26 kostiček 
(lego, dřevěné kostky apod.), přidá se svazek sta 
provázků („můžete hádat, kolik je v tomto svazku 
provázků… a tolik vazů máš v jednom chodidle!“) 
a celková délka svalů se názorně přiblíží například 
pruhem látky nebo stuhou. Na tuto část plynule 
navazuje část praktická. „Jak poznáš, že tvé nohy 
dobře fungují? A můžeš hrát fotbal a nezranit se, 
pokud nefungují?“

PRAKTICKÁ ČÁST 
(35 minut) 

Tato část začíná testováním dané oblasti a po-
kračuje nácvikem správného kompenzačního cvi-
čení se zaměřením na danou oblast. Této části je 
věnováno asi 2/3 z uvedeného času. Zbývající čas je 
věnován kompenzačním cvikům zaměřeným na jiné 
oblasti. S postupem v programu je tato část 
individuálně odlišná a každý z hráčů pracuje 
na svých slabých místech, které zná z před-
chozího testování. 

Cílem je rozbourání klasického „všichni kom-
penzují všechno“, které ve finále vede k roztříště-
nosti a celkovému poddávkování zátěže na oslabený 
segment. My naopak chceme, aby hráč prováděl CÍ-
LENĚ cviky, které zlepšují funkční nastavení JEHO 
pohybového aparátu. Určený čas je tak využit da-
leko efektivněji. Dalším benefitem je pochopení 
faktu, že prevence vzniku nekontaktního zranění je 
založená na osobní odpovědnosti daného sportovce 
(nikoliv pouze fyzioterapeuta nebo trenéra). 

Diagnostická část
V diagnostické části si hráči sami nebo ve dvojí-

cích provedou základní testy mapující danou oblast. 
Fyzioterapeut funguje jako supervizor. U některých 
testů využíváme pomůcek, které by ale ve většině 
případů měly být běžně dostupné. Záznamy z vy-
šetření zanesou hráči do archu Testovací protokol 
– moje výsledky. 
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Kompenzační část 
Samotný kompenzační blok obsahuje 3 části, 

které jsou zaměřené na všeobecný rozvoj dané ob-
lasti. V první lekci cvičí hráč všechny části, aby se 
je naučil, v dalších lekcích kompenzačního cvičení 
se zaměří pouze na „svá místa“. Může tak věno-
vat více času jedné oblasti a procvičit ji opravdu 
důkladně. 
Testované schopnosti: 
ß flexibilita (protažení),

ß síla, 
ß koordinace v optimálním pohybovém vzoru. 

Návazně budou u jednotlivých oblastí doplňo-
vány specifické vlastnosti, jako např. u chodidla 
to bude schopnost propriocepce.

Kompenzační cvičení
Je zaměřené na optimální nastavení segmentů 

dle výsledků testů. Začíná se prací na strečinku – 
technika, dávkování aj., pokračuje se na tréninku 

síly – základní cvičební program, některé cviky se 
překrývají s testovacími, což je výhodné pro nácvik 
(„méně cviků, vyšší kvalita a lepší zapama-
tování“). Končí se koordinačním cvičením – jak 
správně daný segment zatěžovat. U některých částí 
se věnujeme i nadstandardním schopnostem, kam 
patří již zmíněná propriocepční funkce chodidla. 
Všechny cviky jsou uvedeny v části PB věnující 
se kompenzačnímu cvičení a jsou tak jednoduše 
dohledatelné kdykoliv v budoucnu. 

PB v základní verzi byl spuštěn na Regionální 
fotbalové akademii Jihomoravského kraje v akade-
mickém roce 2018/2019 s trváním od října do červ-
na. Na každý blok bude vyhrazen jeden měsíc, tj. 
4 hodiny (4 x 45 minut) kompenzačních cvičení. 
Týkat se bude kategorie U15. V kategorii U14 bu-
deme pracovat na základních všeobecných kom-
penzacích zahrnujících kvalitní strečink, správné 
rozcvičení před tréninkovou jednotkou a nácviku 
správného provedení kompenzačních cviků, které 
budou použity v navazujícím modelu PB. 

Výstup kompenzací U14: Umět se kvalitně roz-
cvičit a dokonale protáhnout, technicky správně 
provést cviky prováděné na kompenzacích. 

Výstup kompenzací U15: Kompletně vyplněný 
PB, znát a orientovat se v diagnostice a v nastavení 
vhodných kompenzačních cvičení. Samostatně pra-
covat na svém pohybovém aparátu a tak odpovídat 
za svůj zdravotní stav a připravenost na zátěž. 

V následujícím akademickém roce bychom rádi 
spustili PB plošně ve všech akademických třídách 

(sedmá, osmá, devátá) a využili možnosti získání 
většího objemu dat a jejich porovnání mezi aka-
demiky a ostatními studenty sportovních tříd. Za-
jímavé by mohlo být i srovnání s dětmi, které třídy 
s rozšířenou výukou tělesné výchovy nenavštěvují. 

Skladba první 
kompenzační jednotky 
na novou testovanou 
oblast – shrnutí 
1. Teoretická část (edukace, popis testů, dotazy)

 časová dotace 10 minut
2. Praktická část časová dotace 35 minut

a. diagnostická část (testování dané oblasti)
b. kompenzační část:
b.i. kompenzační cviky zaměřené na flexibilitu
b.ii. kompenzační cviky zaměřené na sílu
b.iii. kompenzační cviky zaměřené 

na koordinaci do motorického vzoru

Platforma a sdílení 
informací

Veškeré informace budou hráčům poskyto-
vány tištěnou formou a také na akademickém 

webu www.rfabrno.cz v záložce Sportovní 
program. V budoucnu je v plánu spustit web 
www.physiobook.eu, na kterém budou veškeré in-
formace k dispozici a volně ke stažení. Tato platfor-
ma by měla sloužit i k výměně informací vedoucích 
k upgrade metody, u které předpokládáme neustálý 
vývoj s respektováním nových poznatků, které se 
tématu týkají. 

Podstatné je o tématu přemýšlet a přijímat nové 
informace s realistickým nadhledem.  S koncep-
tem pracovat, testovat jej, zpracovávat výsledky 
a neustále ho dále vyvíjet. Jen tak může být mo-
derní kompenzace nastavena tak, aby vyhovovala 
přísným požadavkům vysoce zatíženého sportov-
ce. Sdílením, upravováním a vylepšováním tes-
tování a kompenzací se můžeme nejlépe přiblížit 
k cíli – k nezraněnému fotbalistovi, který může 
naplno dělat to, co ho baví (a v některých přípa-
dech i živí).

Uvedení do praxe
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Rozvoj reakčnej 
agility vo futbale

Tréneri a kondiční tréneri hľadajú efektívnej-
šie prostriedky rozvoja pohybových schop-
ností a zdokonalenia športových zručnos-

tí zameriavajúc sa na efektívnejšie využívanie 
tréningového času. Kvalita športového tréningu 
spočíva vo využívaní „senzitívnych“ období roz-
voja motorických predpokladov kľúčových pre 
daný šport. Športové hry vyžadujú vysokú úroveň 
špecifických pohybových činností, predstavujú-
cich perfektné ovládanie techniky individuálnych 
činností. Schopnosti rýchlo sa pohybovať, zmeniť 
smer a rýchlosť pohybu, rýchlo akcelerovať a de-
celerovať, ktoré patria medzi kľúčové z hľadiska 
športového výkonu hráča. Hráč však nemôže byť 
úspešný, ak by nevyužíval svoje kognitívne zruč-
nosti na riešenie neustále sa meniacich herných 
situácií v zápase. Športovci s vysokou úrovňou 
anticipácie, mentálnych procesov, rýchlosťou 
rozhodovania preukazujú dominanciu nad tými 
hráčmi, ktorí síce preukazujú vysokú úroveň po-
hybových schopností, avšak mentálne procesy 
nemajú dostatočnú kvalitu. Pochopenie štruktúry 
pohybovej činnosti hráča vo futbale na základe 
objektívnych dát je kľúčovým bodom z hľadiska 
plánovania adekvátnych špecifických podnetov 
pre tréningový proces. Mimoriadny význam má 
potenciálna hodnota, ktorú poskytujú objektívne 
údaje pre individualizované stanovenie zaťaženia, 
minimálne pre skupinu hráčov (napr. obrancov, 
strednopoliarov, útočníkov), ktorí absolvujú rov-
naký tréningový obsah. Na analýzu herného vý-
konu hráča i družstva sa vo futbale využíva časová 
analýza pohybu, ktorá umožňuje kvantifikovať be-
žecké činnosti hráča a nepriamo overiť aj energe-
tické krytie pohybovej činnosti (Carling 2013).

Charakteristika 
pohybovej činnosti 
hráča futbalu 

Futbal má povahu vysoko-intenzívnej intermi-
tentnej (intervalovej) činnosti (Bradley, Di Mascio, 

Peart, Olsen, Sheldon 2010), ktorá je charakterizo-
vaná dlhotrvajúcim prerušovaným cvičením, kedy 
sa striedajú úseky vykonávané maximálnou a sub-
maximálnou intenzitou pohybu (Randers, Mujika, 
Hewitt, Santisteban, Bischoff, Solano, et al. 2010). 
Hráči musia počas zápasu vykonávať opakované 
šprinty, zrýchlenia a obraty v krátkom časovom 
slede, ktoré sú prerušované iba krátkymi interval-
mi odpočinku počas dlhého časového úseku. Tieto 
činnosti sú kľúčovými faktormi herného výkonu 
hráča a tímu (Bishop, Spencer, Duffield, Lawren-
ce 2001; Carling, Dupont 2011; Carling, Le Gall, 
Dupont 2012; Girard, Mendez-Villanueva, Bishop 
2011). Ak použijeme v časovej analýze pohybu iba 
dva faktory (rýchlosť a vzdialenosť), podhodnotíme 
výpočet vonkajšieho zaťaženia hráča, pretože tento 
druh analýzy neuvažuje o niektorých základných 
a špecifických pohybov futbalistu (obraty, akce-
lerácia, decelerácia, atď.), ktoré sa v hre opako-
vane vyskytujú počas každého zápasu, čo môže 
spôsobiť významnú záťaž na fyzickú pripravenosť 
hráča (Bangsbo 1994; Dalen, Ingebrigtsen, Ettema, 
Hjelde, Wisloff 2016). Poznanie podielu jednot-
livých pohybových činností hráča na celkovom 
čase pobytu na ihrisku a zón pulzovej frekvencie 
predstavuje významnú informáciu pre kondičných 
trénerov, ktorí musia brať tieto dáta do úvahy pri 
tvorbe obsahu tréningov. Ako uvádza americký tré-
ner Hughie O'Malley (2014) na základe pozorovaní 
hráčov družstva Everton FC rozdelil herné činnosti 
na chôdzu, poklus, beh strednou intenzitou, šprint 
a cúvanie (beh vzad). Približne 2/3 vzdialenosti 
hráči prekonávali chôdzou a poklusom (činnos-
ťou nízkej intenzity) a približne 800 m šprintom 
na krátkych úsekoch 10-40 m. Z uvedenej analýzy 
vyplynulo, že hráč zmenil smer a rýchlosť pohybu 
každých 5-6 sekúnd.

Faktory agility vo futbale 
V literatúre sa uvádza viacero faktorov, ktoré 

najviac ovplyvňujú športový výkon. Medzi ne patrí 

aj faktor agility (Young et al. 2002; Sheppard & 
Young 2006). Kognitívne a percepčné faktory sú 
považované za tie, ktoré odlišujú lepších hráčov od 
horších, avšak väčšina výskumov sa zameriava na 
pohybový aspekt agility (Paul, Gabbett, & Nassis 
2016). Na rozdiel od atlétov, hráči v športových 
hrách (a teda aj futbalisti), kde agilita hrá kľúčovú 
úlohu, musia vizuálne kontrolovať a sledovať celú 
plochu ihriska a nepretržite reagovať na meniace 
sa herné situácie. Ďalším rozdielom medzi atlétmi 
a futbalistami je, že atléti môžu vopred naplánovať 
svoje pohyby (napr. nízky štart a šprint), zatiaľ čo 
futbalisti reagujú šprintom iba v priebehu vývoja 
situácie počas hry a nemôžu si svoje pohyby na-
plánovať vopred. Napr. počas futbalového zápasu 
musí hráč vykonať približne 1.300 zmien smeru 
a rýchlosti pohybu bez lopty, 700 obratov pod 
rôznymi uhlami (Stolen, Chamari, Castagna, & 
Wisloff 2005) v priebehu jedného zápasu. Done-
dávna sa považovala schopnosť agility za schopnosť 
rýchlo zmeniť smer a rýchlosť pohybu. Príkladom 
cvičení boli frekvenčné cvičenia realizované na 
„koordinačnom rebríku“ alebo prípravné cvičenia 
využívajúce rôzne druhy behu so zmenami smeru 
medzi métami (tzv. „vopred naplánovaná“ ale-
bo „bežecká agilita“). Táto vopred plánovaná 
činnosť predstavujúca tzv. „uzavreté zručnosti“ 
sa však v reálnej hre vyskytuje veľmi zriedkavo. 
Moderné chápanie agility musí rešpektovať aj 
percepčné (schopnosti vnímať správne situáciu) 
a kognitívne (premýšľanie a rozhodovanie) faktory 
agility. Nový pojem tzv. „reakčná agilita“ už 
zahŕňa popri rýchlostných schopnostiach aj per-
cepciu, stav percepčných orgánov, zmyslové a au-
tonómne funkcie, spinálnu i supraspinálnu úroveň 
pohybového systému. Ich vplyv na kvalitu reakčnej 
agility vzrastá so vzrastajúcim vekom a úrovňou 
ich rozvoja. Významnú úlohu hrá schopnosť reago-
vať na meniaci sa vizuálny, zvukový a taktilný (do-
tykový) podnet v priebehu hry (Balkó, Borysiuk, 
& Šimonek 2016). Príkladom reakčných cvičení 

V súčasnosti je vrcholový futbal charakterizovaný vysokým športovým 
majstrovstvom, perfektnou technikou, vysokou úrovňou fyzickej pripravenosti, 
pričom kladie vysoké nároky na pohybovú, psychologickú a fyziologickú stránku 
osobnosti športovca. Do popredia sa dostáva otázka zvyšovania efektívnosti 
športovej prípravy. Obsah športovej prípravy postupne prechádza od kvantity 
tréningových podnetov ku kvalite, od všeobecných prostriedkov k špecifickým. 
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s výberom môže byť napr. výbeh hráča z drepu po 
obrate o 180 stupňov a následná realizácia HČJ 
v súlade s pokynom trénera (napr. akcelerácia 
vpravo a spracovanie lopty chodidlom alebo akce-
lerácia doľava a hlavičkovanie lopty alebo ústupný 
manéver – obranný pohyb hráča vzad). 

V súčasnosti nie je dostupných mnoho výsku-
mov reaktívnej a bežeckej agility u športovcov. 
Prvé pokusy objasniť štruktúru agility a jej zmeny 
v priebehu adolescencie urobili vo svojich výsku-
moch v rôznych druhoch športu Horička, Šimo-
nek a Broďáni (2018), Zemková a Hamar (2014b), 
Hůlka, Tomajko a Šajna (2008). Horička, Šimonek 
a Broďáni (2018) na základe výskumov odporúčajú 
na rozvoj reakčnej agility v športovom tréningu vo 
futbale aplikovať rozvoj tzv. „otvorených“ zručností 
a zamerať sa na oddelený rozvoj reakčnej a bežeckej 
agility. 

Metodika výskumu
Jednotlivé druhy agility sme podrobne skúmali 

v súbore 112 mladých futbalistov športového klu-
bu FC Nitra. Sledovali sme trendy vo výkonnosti 
v 6 družstvách v kategóriách U11 a ž U16 a vzťah 
oboch druhov agility v jednotlivých kategóriách. 
Vychádzali sme z predpokladu, že jednoduchá be-
žecká aj zložitá reakčná agilita sú limitované odliš-
nými činiteľmi. V tomto období prechádzajú jedinci 
dynamickým fyzickým aj psychickým vývojom, 
ktorý sa odráža v realizácii schopností a zručností 
v hre. V záujme splnenia cieľa sme vybrali 2 testy 
bežeckej a reakčnej agility – Illinois agility test 
a Fitro Agility Check (Hamar, & Zemková 2001). 
Na realizáciu testu Fitro Agility Check sme použili 
počítač a meracie zariadenie Fitro Agility Check 
a potrebný hardvér a softvér. Počas testovania sme 
zaznamenávali hodnoty testov do vopred priprave-
ných evidenčných hárkov. Po testovaní všetkých 
6 výskumných súborov sme štatisticky spracovali 
namerané údaje a vyhodnotili sme ich podľa sta-
novených cieľov. 

Výsledky a diskusia
Pri porovnaní úrovne výkonov v bežeckej a re-

akčnej agilite u mladých futbalistov (Illinois test 
resp. Fitro agility check) podľa veku, pozorujeme 
stúpajúcu úroveň výkonov v priebehu adolescencie. 
V bežeckej agilite registrujeme nárast z počiatočnej 
úrovne agility 18,51s v kategórii U11 na úroveň 
16,07 v kategórii U16, čo je zlepšenie o 2,44s. Naj-
dynamickejší nárast sme zaznamenali v 13. roku 
života (na 16,77s).  Po miernom zhoršení výkonu 
v 14. roku (Ø=0,13s) dochádza opäť k zvýšeniu 
úrovne s vrcholom v 16. roku na hodnotu 16,07 
(obr. 1). 

Pri hodnotení reakčnej agility u mladých fut-
balistov konštatujeme (obrázok 2) podobný trend 
v zmenách úrovne tohto sledovaného ukazovateľa. 
V kategóriách U11 a U12 sa úroveň reakčnej agility 
takmer nemení (1687,39 resp. 1687,58 ms). K vý-
raznej zmene dochádza opäť v kategórii U13, kde sa 
úroveň agility zvyšuje až na 1442,66ms. Od tohto 
veku dochádza k miernemu nárastu výkonnosti až 
do kategórie U16, kde je jej úroveň výrazne naj-
vyššia (1292,26 ms).

Spoločnou charakteristikou v oboch sledo-
vaných druhoch agility (bežeckej i reakčnej) je 
postupný nárast výkonnosti, dynamické zvýšenie 
v 13. roku života (kategória U13) a vrchol v 16. 
roku. Vo veku 13 rokov zrejme dochádza k urči-
tej stabilizácii motorického aj nervového aparátu, 

zmyslových orgánov a vnímania. Táto stabilizácia 
je markantná najmä u jednoduchej bežeckej agility, 
ktorá je limitovaná prevažne nervovo-svalovým 
aparátom. Naopak u reakčnej agility dochádza 
k miernemu ale postupnému zvyšovaniu úrovne 
v každej kategórii. 

Oba druhy agility majú spoločný znížený výskyt 
extrémnych hodnôt smerom k starším vekovým 
kategóriám.

Reakčné agilita je ovplyvňovaná úrovňou kogní-
cie (poznávania, poznávacej schopnosti) a percepcie 
(vnímania). Tieto sú vzhľadom na zistené výsledky 
rozhodujúce intervenčné komponenty zohrávajúce 
mimoriadne dôležitú úlohu v riadení a realizácii 
rýchlych pohybov so zmenami smeru s meniacim 
sa podnetom.

Z hľadiska dynamiky zmien v úrovni agility mu-
síme zohľadniť aj senzitívne obdobia jednotlivých 
druhov pohybových schopností, u ktorých je pred-
poklad, že budú najvýraznejšie limitovať výkonnosť 
v agilite. Máme na mysli predovšetkým rýchlostné, 
rýchlostno-silové a koordinačné schopnosti. Je zná-
me, že práve tieto završujú vo veku 13 rokov svoj 
najvýraznejší nárast a práve do tohto veku majú 
teda správne intervenčné podnety najväčší vplyv 
na ich zmeny.

Našim ďalším zámerom bolo zistenie existencie 
vzťahu medzi oboma druhmi agility – bežeckou 

a reakčnou agilitou v jednotlivých kategóriách (U11 
až U16) mladých futbalistov. Vzhľadom na zistené 
skutočnosti konštatujeme, že sa nepreukázal rele-
vantný vzťah medzi oboma druhmi agility v žiadnej 
sledovanej kategórii. Nízke hodnoty korelačných 
koeficientov (r = – 0,570 až 0,5029) poukazujú na 
indiferentné determinanty v bežeckej a reakčnej 
agilite. Toto zistenie hodnotíme ako zásadné. Tieto 
skutočnosti poukazujú na príčiny odlišnej dyna-
miky zmien oboch druhov agility ale aj na odlišné 
podmieňujúce činitele zmien v agilite v jednotli-
vých vekových kategóriách.  Samozrejme určitú 
úlohu môže zohrávať aj odlišný stupeň a zameranie 
kondičnej a hernej prípravy, špecifikácie sledova-
ných súborov, individuálne osobitosti hráčov, či 
iné skutočnosti.. 

Pri podrobnejšom skúmaní charakteristiky vzťa-
hu oboch druhov agility pozorujeme značnú distri-
búciu korelačných koeficientov vo všetkých  sledo-
vaných kategóriách. Potvrdzuje to vyššie uvedené 
konštatovania potvrdzujúce nízky príčinno-účinný 
vzťah bežeckej a reakčnej agility v sledovaných 
súboroch futbalistov.

Vychádzajúc z vedeckých výskumov, ktoré 
potvrdili špecifickosť tréningu reakčnej agility vo 
futbale, uvádzame v nasledujúcej časti príspevku 
príklady cvičení zameraných na rozvoj reakčnej 
agility vo futbale.
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Cvičenie 1
Zameranie
Reakčná agilita, prihrávky
Organizácia
Hráč bez lopty stojí uprostred štyroch kužeľov označených číslami 1 až 4. Tréner (spolu-
hráč) s loptou stojí proti nemu a volá náhodne vybrané číslo. Podľa signálu hráč prejde ku 
kužeľu, prijíma prihrávku od trénera a prihráva späť a znova sa vráti na základnú pozíciu. 
Tréner môže zmeniť náročnosť činnosti. Môže tiež použiť rôzne typy signálov (obrázok 3).

Cvičenie 2
Zameranie
Reakčná agilita, prihrávky
Organizácia
Hráč (1) stojí čelom (spoluhráč) a vykonáva pohyb do strán (v rozmedzí 3-4 m) podľa 
pokynov trénera alebo spoluhráča. Po verbálnom alebo vizuálnom signáli ("vľavo – 
vpravo" alebo "červeno – biela") trénera beží ku kužeľu vľavo alebo vpravo, dostane 
prihrávku od trénera (spoluhráča), prihráva späť a beží opäť do základnej polohy. Tu opäť 
vykoná základný pohyb dopredu a dozadu, kým nereaguje na nový signál (obrázok 4). Ak 
chceme zvýšiť náročnosť cvičenia, hráč môže vykonávať futbalové prihrávky a súčasne 
si prihrávať  tenisovou loptičkou pomocou rúk.
Koučing
ß kam sa pozeráš pred príjmom prihrávky a po nej?
ß aká je efektívna práca nôh (technika) pri zmene smeru?
ß nie je rýchlosť pri behu vzad a do strán rovnako dôležitá, ako vpred?
ß čo predchádza zmene smeru hráča?

Cvičenie 3
Zameranie
Reakčná agilita, prihrávky
Organizácia
Dvojica hráčov, ktorí sú od seba vzdialení 6-8m. Jeden hráč, ktorý stojí pred druhým, 
vykoná pohyb vpred alebo dozadu. Pri signáli („lopta“, „štart“ atď.) s otočí a beží v smere 
lopty vpravo alebo vľavo. Potom prihráva spoluhráčovi a vracia sa čo najskôr. Hráč môže 
pred prechodom vykonať napr. obrat alebo výskok. Po určenom počte opakovaní si hráči 
vymieňajú svoje pozície a úlohy. (obrázok 5). .

Cvičenie 4
Zameranie
Reakčná agilita
Organizácia
Hráči sú rozdelení do 4 skupín. Hráč s loptou (5) prihráva hráčovi stojacemu oproti (2) 
a beží tak rýchlo, ako je to možné, ku opačnému kužeľu a dotýka sa ho. Hráč s loptou sú-
časne prihráva loptu hráčovi 1 vľavo alebo hráčovi vpravo (4). Po dotyku kužeľa sa hráč 5 
stáva obrancom a obaja hráči (1 a 5) hrajú 1:1 až po úroveň kužeľa. Po ukončení cvičenia 
sa všetci hráči posunú o jednu pozíciu dopredu (obrázok 6).
Koučing
ß používaš pri uvoľňovaní fintovanie?
ß aké činnosti vykonávaš pri zmenách smeru?
ß ako zvýšiš účinnosť uvoľňovania?
ß rozvíjaš na tréningu aj svoju dynamickú stabilitu?

3

5

4

6

Cvičenie 5
Zameranie
Reakčná agilita
Organizácia
Elektronické semafory (napr. WittySem®) 
sú umiestnené nad bránou (prípadne na inom 
mieste). Tréner rozhoduje o priebehu cvi-
čenia. Hráč môže vykonať vybranú hernú 
činnosť (vedenie, žonglovanie, hlavičkova-
nie atď.) V okamihu vizuálnej registrácie 
svetelného podnetu realizuje vybrané herné 
činnosti, ako je streľba, centrovanie lopty 
atď.  Svetlo sa rozsvieti tesne pred uskutoč-
nením streľby. Toto cvičenie sa môže využiť 
na nácvik trestných kopov, kde svetlo stimu-
luje pohyb brankára. Zlepšenie kognitívnych 
schopností hráča sa dá dosiahnuť umiestne-
ním svetla po stranách bránky alebo na hor-
nom okraji bránky. Svetlá môžu signalizovať 
smer alebo farebné podnety (obr. 7).
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Cvičenie 6
Zameranie
Rozvoj reakčnej agility, vedenie lopty, obranné činnosti jednotlivca, streľba
Organizácia
Na ihrisku vyznačené bránky oproti sebe v ľubovoľnej vzdialenosti. Hráči sú rozdelení na 
dve skupiny stojaci oproti sebe, v jednej skupine má každý hráč loptu. Na pokyn trénera 
obaja vyštartujú oproti sebe, hráč s loptou si vyberá v určenom priestore stranu na ktorú 
bude útočiť. Obranca reaguje na zvolený smer útočníka a okamžite vykonáva bránenie 
hráča s loptou (obr. 8).

Cvičenie 7
Zameranie
Rozvoj reakčnej agility, vedenie lopty, obranné činnosti jednotlivca, streľba
Organizácia
Hráči s loptami sú vo dvojiciach podľa obrázka 9, po stranách sú bránky (vzdialenosť 
a veľkosť bránky určuje tréner). Prvý z dvojice vedie lopty medzi kužeľmi, po ich preko-
naní prihráva do skupiny oproti. V rovnakom čase vedie loptu za ním druhý hráč, ktorý si 
po prejdené spojnice mét vyberá smer, na ktorý bude útočiť. Prvý z dvojice po prihrávke 
oproti sa ihneď otáča o 180º a ihneď začne brániť hráča s loptou (obr. 9).
Koučing
ß realizuješ svoje činnosti na tréningu rovnako ako na zápase?
ß vieš skombinovať toto cvičenie aj napr. s prihrávkou hlavou?
ß si dostatočne „agilný“ pri činnostiach s loptou rovnako ako bez nej?

Cvičenie 8
Zameranie
Rozvoj reakčnej agility, vedenie lopty, obranné činnosti jednotlivca, streľba
Organizácia
Méty rozmiestnené podľa obrázka 10. Dvojica hráčov v určenej vzdialenosti stojí čelom 
k bráne, prvý (obranca) bez lopty, druhý (útočník) s loptou. Obaja  na pokyn vybiehajú 
smerom k strednej méte, za ktorou stojí tréner. Ten určuje smer, na ktorý útočník s loptou 
vedie loptu okolo méty. Akonáhle útočník zaregistruje pokyn trénera, ihneď vedie loptu 
okolo méty. Obranca podľa pokynu trénera beží najskôr okolo méty do opačného smeru, 
ako určí tréner, beží na stranu útočníka a zahajuje obrannú činnosť 1:1. Tréner môže zadávať 
vizuálne pokyny (upaženie, červená –vľavo, modrá vpravo), verbálne pokyny („vľavo“, 
„vpravo“), označenie číslami (párne čísla – vľavo, nepárne čísla – vpravo). a pod.
Koučing
ß reakčnú agilitu potrebuje aj obranca, nielen útočník
ß vieš, že v pohybe hráča využívaš až 8 smerov (vpred – vzad, vľavo –vpravo; 

vpravo – vpred, vľavo – vzad, vľavo – vpred, vpravo – vzad)?
ß trénuješ laterálnu agilitu?

8

7Koučing
ß využívaš na tréningu agility vizuálne a akustické signály?
ß rozvíjaš vhodne kognitívne operácie v tréningovom procese?
ß rozvíjaš aj agilitu paží a hlavy?
ß s akým typom signálov sa stretávaš na zápase najčastejšie? 

vizuálnymi alebo akustickými?

Cieľom nášho príspevku bolo priniesť 
najnovšie poznatky z teórie rozvoja pohy-
bových schopností a následne ovplyvniť 
tréningovú prax vo futbale. Na testovanie 
reakčnej agility odporúčame používať testy 
nielen s pohybovou úlohou, ale aj s úlohami, 
v ktorých hráč musí riešiť nielen motorické, 
ale aj percepčné a kognitívne úlohy. Variabil-
nosť a špecifickosť zamerania tréningov na 
reakčnú agilitu je podmienkou zlepšovania 
športového výkonu vo futbale. Ukazuje sa, že 
v tréningovej praxi treba v zásade rozlišovať 
medzi špecifickými prostriedkami na rozvoj 
bežeckej a reakčnej agility. Oddelený rozvoj 
týchto samostatných pohybových schopnos-
tí hráča vo futbale prináša očakávaný efekt 
v zápase a tréneri by preto mali smerovať od 
všeobecného rozvoja agility (iba) bežeckými 
cvičeniami k aplikácii cvičení, v ktorých hrá 
dôležitú úlohu aj rozhodovanie a percepcia. 
Vplyv športového tréningu na úroveň uvede-

ných schopností je markantný, najmä s ná-
stupom adolescencie dochádza k prudkému 
rozvoju agility. Súvisí to aj s paralelným 
rozvojom koordinačných schopností, ktoré 
v tomto veku majú citlivé obdobia. Futbal 
svojím množstvom pohybových zručností, 
ktoré musí elitný hráč ovládať, patrí medzi 
najvýznamnejšie športy z hľadiska kultivá-
cie motoriky športovca. V tomto príspevku 
sme chceli poukázať na nevyhnutnosť špe-
cializovaného rozvoja percepčných a roz-
hodovacích procesov futbalistov, nakoľko 
tréneri v praxi často zabúdajú na ovplyvňo-
vanie myslenia hráčov zameriavajúc sa len 
na ich motorickú stránku. Väčšina cvičení 
smeruje k tomu. Moderný tréner však po-
zná štruktúru športového výkonu futbalistu 
a dokáže pravidelne aplikovať percepčné 
a kognitívne cvičenia do tréningu mladých 
hráčov. Prax neskôr ukáže efektivitu také-
hoto tréningu.

Záver
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Michal Ježdík

Poznatky z Leaders 
Sport Performance 
Summit, 

Lekce z Leaders Sum-
mitu: jak předávat 
zprávy o zranění, 

24 hodinová párty v Le 
Mans, pohybová improvi-
zace, rozšíření komfortní 
zóny a mnoho dalšího. 

To je shrnutí prvního dne 
Leaders Sport Performance 
Summit 2018 v listopadu 
v Londýně, ve zcela nabitém 
prvním dni v Kia Oval.

Redakce časopisu pokračuje i v tomto čísle ve snaze 
přinášet poznatky i z jiných sportů, zejména těch, 
které zaznívají na předních světových fórech. 
Autor, který je předním expertem na přenos těchto 
poznatků do českého sportu, nám nabízí tentokráte 
pohled na výše uvedenou akci z Londýna.

Londýn, 
listopad 2018

Na setkání Fórum ředitelů, které uvedl fotbalový 
manažer Tom Markham – a mimochodem jak dlou-
ho předtím fotbalový manažer namaže datový motor 
ke změření generálních manažerů, sportovních ředitelů 
apod.? – hlavní trenér klubu Sydney Swans John Long-
mire mluvil o kultuře, rozvoji talentu a trénování spolu 
s expertem na výkonnost Simonem Wilsonem. Náročná 
konverzace – jak se na ně připravit, kdy je uskutečnit 
a jakým způsobem je vést – byly v centru pozornosti, 
s důrazem na očekávání starších hráčů obecně. 

Trent Robinson se stal v NRL (National Rugby 
League) nejmladším hlavním trenérem, když v roce 
2012 ve svých 35 letech podepsal smlouvu se Syd-
ney Roosters. Teď správně v pokročilém věku zahá-
jil The Sport Performance Summit tím, že podrobně 
popsal svoji přípravu na letošní Grand Final v září, 

týden, kdy konečně viděl, že Roosters z něho vzešli 
vítězně. Největší výzvou pro Robinsona v tomto 
rušném a neobvyklém týdnu bylo zranění, které utr-
pěl klíčový halfback Cooper Kronk. Ve světě, kde 
se mluví bez uvážení a loď se potápí, bylo vlastně 
prioritou, spíše než Kronkovo zotavení, udržení 

zpráv o závažnosti jeho úrazu (zlomená lopatka) 
uvnitř klubu, mimo média a soupeře, a současně zů-
stat soustředěni na tým Roosters. „Řekl jsem týmu, 
že naší prací je připravit se na hru jako bychom hráli 
bez něj,“ sdělil Robinson publiku a uvedl to jako 
nejdůležitější rozhodnutí celého týdne přípravy.

To hlavní v kostce
ß	Kultura vzájemného mentorství mezi hráči – 

konkrétně mezi veterány a nováčky je pečlivě 
udržována od sezóny k sezóně, s koncepcí zvý-
šenou a vštípenou organizační autoritou. Starší 
hráči musí věřit, že je to užitečná role, která je 
v konečném důsledku pomůže nahradit mlad-
šími hráči v týmu. Starší hráči pečlivě vybírají 
nováčky, kterými budou mentory v jejich prv-
ních měsících po příjezdu.

ß	Na těžké konverzace musíte být připraveni, ale 
nelze se jim vyhnout nebo je absolvovat se zpož-
děním. Konverzace, která vysvětluje staršímu 
hráči, že jeho kariéra se možná blíží ke konci, 
je jedna z těch nejtěžších. Podvědomý emocio-
nální odstup od hráče v průběhu konverzace je 
třeba sledovat. 

ß	Dnešní profesionální sportovci – „Generace 
Snapchat“ – nejlépe reaguje na trénování založené 
na důkazech: fakta, čísla a snímky jsou klíčové. 
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Labutí píseň

Trent překlenuje hluchý prostor



Tým Porsche LMP1 dominoval závodu LeMans 
24 hours v letech 2015 až 2017, když vyhrál tři 
po sobě jdoucí ročníky nejslavnějšího vytrvalostní-
ho závodu motosportu, než slavný německý výrob-
ce ukončil svůj program sportovních aut nejvyšší 
úrovně. Šéf týmového managamentu Porsche Carlo 
Wiggers a šéf závodních inženýrů Stephen Mitas 

dnes reprezentovali 260 lidí, kteří pracovali na pro-
jektu Porsche LMP1, aby společně mluvili o začát-
ku, průběhu a konci nesmírně úspěšného programu. 

To hlavní v kostce
ß	Přístup k věcem jako k nepopsanému listu má 

zjevné výhody, ale vyvstávají i jisté výzvy, které 

Šéf vědeckého základu výkonu a mentální 
podpory výkonnosti Cirque du Soleil Bryan 
Burnstein a Veronique Richard zaujali 
publikum svým přemýšlivým a komplexním 
materiálem, jak maximalizovat a udržet výkon, 
mimo jiné prostřednictvím improvizačního 
pohybu. Prvotřídní performeři v jakékoli 
disciplíně téměř vždy projevují otevřenou mysl, 
čímž jsou vnímavější vůči záměru „změnit 
prostředí“. Snaha o to být stále nejlepší je 
charakteristickým rysem neustále se zlepšujících 
organizací. Jejich cílem je udržet náskok před 

To hlavní v kostce
ß	Řízení zpráv o poranění – interně i externě – je 

rozhodující. Říká to mnoho o sounáležitosti a jed-
notnosti týmu, pokud si můžete uchovat zásadní 
informace o zdraví hvězdného hráče až do samot-
ného startu. Robinson nehodlá přenést jakýkoliv 
tlak na někoho dalšího, rozhodne se, že o výběru 
týmu neřekne předem ani předsedovi, ani svým 
partnerům. 

ß	Tým Rooster prokázal mentalitu adaptability již 
dříve během sezóny, když se týmu nedařilo, po při-
jetí toho, co Robinson nazval „strukturovaný“ styl. 
Nejlepší způsob, jak popsat strukturovaný styl, 
vysvětlil, je přednes svatební řeči slovo od slo-
va z předlohy. Jeho preferovaný přístup založený 
na systému může být propojen s přednesem té 
samé řeči za využití pouze bodů jako odkaz.  

ß	„Dozvíte se to začátkem týdne“, vysvětlil Robin-
son, když zdůraznil, že Roosters trenérský tým 
chce, aby počáteční předávání zpráv do přední 

části mozku proběhlo v pondělí nebo v úterý před 
začátkem zápasu, v naději, že to do podvědomí 
vstoupí před víkendem. To je obzvlášť důležité 

v týdnu, kdy se má hrát finále, kdy cizí prvky jako 
lístky pro rodinu a přátele a povinnosti směrem 
k médiím můžou způsobit zmatek.

mohou být vnímány jako problémy nebo náročné 
úkoly. Mitas, se zkušenostmi z Formule 1, přiznal, 
že byl šokován tím, co viděl během počátečních 
World Endurance Championship závodů Porsche 
v roce 2014. Wiggers mezitím poukázal na spe-
cifickou výzvu, a to nastavení mysli na závod – 
rychlý rozvoj, rychlé rozhodování – v souladu 
s přirozeným opatrnějším korporátním myšlením 
vedoucího světového výrobce silničních automo-
bilů. 

ß	Výchova k vítězné a inovativní kultuře není dílem 
okamžiku. Jak Wiggers poznamenal: „Nepotřebu-
jete PowerPoint prezentaci, abyste mohl vysvětlit 
kulturu,“ a dodal: „každý vám řekne, jak by měla 
vypadat, ale v každodenním životě je to vždy jiné. 
Jako organizace pevně věříme, že musíte zjistit, 
jaký má každý člověk talent a jak mu pomůže 
růst.“

ß	Stejný tým, který dovedl Porsche k Le Mans slá-
vě, nyní pracuje na novém výrobním programu 
Formula E. A ti samí členové týmu se aktivně 
podíleli na rozhodnutí odejít z World Endurance 
Championship. Vědět, kdy skončit. „Pomáhali 
jsme řídit proces zastavení,“ potvrdil Wiggers, 
zatímco Mitas dodal: „Nyní je to stejná skupina 
lidí s novou výzvou, raději než čistý list papíru.“
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maximum



konkurencí. Vaše připravenost na výkon a strategie 
optimalizace, v jakékoliv oblasti, vám pomůže 
připravit se, podat výkon a zotavit se. Pro Cirque 
du Soleil a jeho hvězdy, z nichž většina vystupuje 
i 460 krát za rok, vystupovat v „nepohodlí“ jako 
v tréninkových podmínkách poskytuje zajímavé, 
náročné a obohacující prostředí.  

To hlavní v kostce
ß	Najděte hranu komfortní zóny každého jednotliv-

ce tím, že se zeptáte: ‚čemu se vyhýbáte, ne proto, 
že byste nebyli dostatečně zkušení, ale protože se 
cítíte nepříjemně?‘

ß	Vaším úkolem jako lídra je postupně zvyšovat 
úroveň obtížnosti jednotlivých úkolů nebo pro-

středí, dokud se performer nezačne cítit komfort-
ně a rozšíří svoji komfortní zónu prostřednictvím 
zkušeností. 

ß	Pohybová improvizace je osvědčená metoda pod-
porující emoční růst. Vytvořením prostředí „bez 
pravidel, bez soudů“, využívajíc mentalitu výzev 
a ocenění, performeři se otevřou a naučí se riskovat.

Kdo lépe zvládá konfrontační diskusi o přeno-
su učení a odbornosti od jednoho sportu k druhé-
mu než dva britští nejúspěšnější multisportovci: 
Sara Symington, bývalá vynikající triatlonistka 
a profesionální cyklistka, poté členka policejního 
sboru, poradkyně Sport Performance Spojeného 
království, Archery (Lukostřelba) Velká Británie 
Performance Director a v současné době England 
Netball Performance Director, a Simon Timson, 
původně bobsledder, později Skeleton Performance 
Director a nyní Performance Director v Lawn Ten-
nis Association (LTA) prostřednictvím seniorských 
rolí v ECB (England and Wales Cricket Board) 
a UK Sport. Oba se shodli na základním: zvládnutí 
základů jakéhokoliv sportu a implementace sys-
témů a procesů, které udržují a institucionalizují 
toto zvládnutí/mistrovství na jakékoliv úrovni, vás 
dostane na vrchol, nebo jen kousek od něj.

To hlavní v kostce
ß	Dejte čas tomu, abyste porozuměli sportovnímu 

odvětví, ve kterém pracujete, a jeho struktuře. 
Najděte způsob, jak zapojit více zainteresovaných 

stran – obzvláště seniorské lídry – k definování 
a osvětlení dlouhodobé vize. 

ß	Vyhledejte ‚moudré sovy‘ – takové lidi, kteří mají 
schopnost vysvětlit komplexnost sportu jednoduše. 

ß	Identifikujte tři nebo čtyři páky, které mohou nej-
více ovlivnit úspěch, a tahejte za ně tak dlouho 
a pevně, jak jen můžete.

Na první pohled toho Toronto Maple Leafs 
NHL tým a Royal College of Music spojuje jen 
málo. Pokud se na to podíváte podrobněji, jako 
Meg Popovic, ředitel Athlete Wellbeing and Per-
formance v Maple Leafs, a Aaron Williamon, Pro-
fessor of Performance Science v Royal College of 
Music, zcela přesvědčivě diskutovali na odpoled-
ním setkání, během něhož vyvstalo několik paralel, 

obzvlášť v relativně neprobádané oblasti stavu rov-
nováhy mezi výkonem a odpočinkem. Jako známka 
toho, jak stav pohody vidí Maple Leafs, je šest 
základních pilířů rozvoje v NHL franchise, a to 
vedlejší role a makeup, technické dovednosti, tak-
tické vlohy, profesionální rozvoj a síla a kondice. 
„Věříme, že to jsou základní složky úspěchu naší 
organizace.“

To hlavní v kostce
ß	Pro obě organizace se definice ‚wellbeing‘ stále 

vyvíjí a formuje, a tak to také je. Popovic to vidí 
takto: „Hrajeme si s ní a vytváříme ji skrze ob-
jektiv/vidění každého člověka. Duševní zdraví je 
spojené s osobním naplněním, spojené s vaším 
nadáním na ledě a mimo něj.“ Zásadní základní 
složka nicméně zastřešuje organizační kulturu. 
Maple Leafs efektivně řídí oddělení od oddělení, 
aby lépe porozuměli specifickým stresům a vý-
zvám. „Bezpečný prostor kultury časem vyplatí 
dividendy.“

ß	Stejně jako sport je hudební odvětví stresující 
oblast: Williamon, trumpetista, odříkal několik 
statistik, které poukazovaly na to, že 70 % – 80 % 
profesionálních muzikantů trpí nějakou bolestí 
či zraněním souvisejícím s pracovním výkonem. 
Někde mezi 15 % a 20 % trpí úzkostí oslabující 
jejich výkon.

ß	Technologie umožňuje, aby simulace byla 
používána stále více hodnotným způsobem: 
Royal College of Music například disponuje 
určeným simulačním prostorem, včetně backstage 
manažera, odpočívárny, reproduktoru vyzývající 
umělce na scénu a virtuálního interaktivního 
publika. Tady si mohou umělci zopakovat 
stresující prostředí velkého výkonu/koncertu 
a pomůže jim to překonat obvyklé negativní 
myšlení s tím spojené. 
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Překlad úspěchu

Puk a jive



Sam Robertson, vedoucí výzkumu a inova-
cí v AFL v klubu Western Bulldogs, se poohlédl 
za roh do neznáma se svým periskopem dohadů 
a znalostí, aby si představil, jak vypadá velmi vý-
konnostní prostředí zítřka. Je-li jeho výzkum tím, 
co může nastat, bude to znamenat nové vzorce 
v rozhodování, řízené nástroji a systémy poháně-
nými umělou inteligencí. 

To hlavní v kostce
ß	Ve sportu stále existují signifikantní vrstvy tra-

dic a dogmat, které musí být překonány dříve, 
než umělá inteligence překročí hranice a vstoupí 
do hry. Avšak doposud nikdo na otázku „proč jste 
dobří ve své práci“ neodpověděl „protože jsem 
dobrý v rozhodování“. Umělá inteligence jedno-
duše umožňuje lidem činit lepší rozhodnutí/se 
lépe rozhodovat. 

ß	Lidé redukují/snižují spletitosti/složitosti v rozho-
dovacích procesech kvůli kognitivním omezením, 
ale stroje programované člověkem mají samozřej-
mě také limity. 

Druhý den Leaders Sport Performance 
Summit rychle utekl a pokud jste nestihli všechno 
z prvního dne uchopit, nemějte obavy, osvěžíme 
vám teď paměť sumarizací druhého dne. Pokud se 
vám zdá, že je toho moc, měl jsem stejný pocit. 
Hodně mi pomohlo druhé čtení poznámek a třetí 
s odstupem několika dní. Snáze se mi informace 

selektovaly a skládaly do jednotlivých šuplíků. 
Od začátku jsem ale věděl, že svět elitního sportu 
„jede“ velkou rychlostí vpřed, že jednotlivé 
složky elitního výkonu jsou stále více a více 
podporovány novými technologiemi a jejich 
DATA informacemi, ale že se také stále více 
řeší rovnováha mezi přípravou na elitní výkon 

a životní rovnováhou. V Británii dokonce vzniklo 
oddělení zabývající se touto problematikou 
s výhledem k příštím Olympijským hrám. Prostě 
a jasně špičková příprava, elitní sportovec nebo 
tým, široký realizační tým, a to vše podporované 
poznatky z aplikovatelné vědy. Pokud vás cokoliv 
z našeho textu zaujalo, jsme rádi. 

Druhý den zahájil Will Fraser, ředitel „The 
Saracens Way“ v English Premiership rugby union 
klubu, aby rozkryl, jak se tým ze statusu outsidera 
dostal na pozici dvojnásobného evropského mistra 
a čtyřnásobného vítěze Premiership, a to díky cí-
lenému soustředění se na kulturu, lidi a hodnoty. 
Fraser je bývalý hráč. Do klubu Saracens přišel 
ve svých 14-ti letech a hrál za něj až do chvíle, kdy 
jeho kariéru ukončilo zranění krku. „Vtip byl, že 
jsem strávil víc času pod celkovou anestézií, než 
na hřišti.“ Publikum seznámil se čtyřmi základní-
mi organizačními hodnotami klubu Saracens a ze-
jména jak se stali součástí struktury každodenních 
klubových činností. 

To hlavní v kostce
ß	Přisuzujte vlastnosti každé hodnotě vaší organi-

zace. V případě Saracens jsou těmito hodnotami 
poctivost, disciplína, pracovní tempo/výkon a po-
kora. Klub žije a dýchá tyto hodnoty na denní bázi. 

41

zkušenosti ze zahraničí

1/2019

Poznatky z Leaders, druhého dne. 
The Saracens Way, radikálně tradiční, 
strategická masterclass od Red Bull 
a duševní zdraví ve sportu.

Já robot

„Saracanes Way“



Eton College a Royal College of Art (RCA) 
jsou dvěma britskými nejtradičnějšími a tradičním 
způsobem dosahující vzdělávacími institucemi. 
A zatímco dědictví a historie podtrhují jejich repu-
taci, jsou poháněny vpřed radikálním a narušujícím 
tradice přístupem vedoucím ke zlepšení a změnám. 
Eton, škola s 1300 studenty, má svoji mantru růstu: 
nezvětšuje se, zlepšuje se, a její poměrně nedávno 
otevřené centrum pro inovace v učení je hlavním 
nástrojem, který využívá k vytváření, opakování 
a zavádění nejnovějších úvah. Jonnie Noakes, ře-
ditel Teaching & Learning na Eton College a Paul 
Thompson, Vice-Chancellor v RCA, poskytli naše-
mu sportovnímu publiku lekci o vzdělávání. 

To hlavní v kostce
ß	Rozdmýchávání plamenů konkurence je v Eton 

College vyzkoušenou a osvědčenou metodou 
k dosahování výsledků, která má však svoje ne-
výhody. Nedávné studie ve výuce ‚myšlení růstu‘ 
u 17-ti letých studentů vykázaly ‚prosociální‘ em-
patické chování. 

ß	Konec konců kvalita vztahů je ústředním bodem 
v jakémkoli systému pastorální péče a v Etonu 
jsou tyto rozvíjeny prostřednictvím důsledného 
dodržování poměru počtu jednoho učitele na daný 

Od práce se sportovci v sestavení až po pět sa-
mostatných olympijských her, přes průběh fyzické 
přípravy v AFL týmu Brisbane Lions, pohled na fy-
zickou připravenost Golden State Warriors během 
jejich rekordních 73 výhrách a 9 porážkách v NBA 
v regulérní sezóně až po současnou pozici ředi-
tele Performance v NRL týmu Melbourne Storm 
Lachlana Penfolda, jež má komplexní znalosti 
o různých fyzických požadavcích v jednotlivých 
sportech, disciplínách, systémech, režimech / živo-
tosprávě, metodách periodizace, které elitní spor-
tovci sledují napříč sportovním spektrem.  

To hlavní v kostce
ß	Zásluhy snížení pracovní zátěže – jakkoli empi-

rické jsou důkazy, může být obtížné přesvědčit 
trenéry. Otevřené, na důvěře založené a podnětně 
vztahy jsou klíčové.

ß	Periodizace a plánování výkonu je jednodušší 
v olympijských či individuálních sportech. V tý-
mových sportech může být pevné plánování vý-

počet studentů na koleji. V RCA kreativní vztahy 
vycházejí z vytvořených sociálních situací a cha-
rakterem a designem pracovního místa. 

ß	Rozvoj charakteru je podstatnou součástí tradič-
ního britského veřejného školního vzdělávacího 
systému a Eton je odhodlaný zůstat v jeho popře-

dí. Ve škole v současné době běží dvouletý pro-
jekt zaměřený na zkoumání charakteru/zkoumající 
charakter, který zahrnuje porozumění tomu, jak 
vyučovat výkon a morální dovednosti/schopnosti, 
počínaje ambicemi, přes sociální propojení až 
po ochotu pomáhat.

hodou i nevýhodou. 
ß	V přípravném období, ať už je to 10 – 12 týdenní blok v ragbyové lize, nebo šestidenní kemp v NBA, má 

zásadní význam pro fyzickou práci, avšak pravděpodobně důležitější je pro mentální připravenost.

Například poctivost zahrnuje spíše spřízněné než 
nesnášenlivé názory druhých, být upřímný přede-
vším sám k sobě a mít očekávání pouze v případě, 
pokud jsme ochotni dávat. 

ß	Disciplína je protkaná celou organizací. Jde o to, 
že znáte svoji individuální roli a odpovědnost, 
udržujete sebekontrolou a aktivně ovlivňujete 
ostatní, děláte správné věci ve správný čas a pro-
pagujete a hájíte kulturu po celou dobu. Chování 

velmi známých hráčů se jich týká v každodenním 
životě – jeden jejich hrubý komentář a jsou jen 
kousek od toho, aby se stali nechtěným příběhem 
a mimo hru/rozptýlenými.

ß	Jste ochotni pro tento tým pracovat stejně tvrdě 
jako já? To je přístup/postoj k nově příchozím hrá-
čům. Respekt je zasloužený tvrdou prací, vyčnívat 
nad soupeři a inspirovat ostatní snahou dostat se 
na novou úroveň. A vždy být připraven udělat mís-

to pro The secret of Saracens‘ success – the s—t 
lidé to nevidí nebo jinak, drobné, zásadní věci, 
které se stanou na hřišti a které jsou rozhodující 
pro výhru, avšak do značné míry neviditelné. 

ß	Konečně buďte vždy pokorní k vítězství a milos-
tiví k porážce. V Saracens je nutné přijmout, že 
na skupině záleží víc než na vás. A jak Fraser ví 
příliš dobře, je důležité užít si jízdu/cestu. Nikdy 
nevíte, kdy to může skončit.
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Radikálně tradiční

Party pro všechny v sousedství



Čerstvý z letu z Brazílie, Christian Horner, 
týmový ředitel týmu Red Bull Racing Formule 1 se 
zastavil, aby poodhalil vítězný výkon svého jezdce 
na dubnové Grand Prix v Číně. S problémy, které 
postihly auto Daniela Ricciarda na zkoušce, vy-
žadující rychlou výměnu motoru před kvalifikací, 
a pak rychlé strategické rozhodnutí, když se v prů-
běhu závodu objevilo bezpečnostní auto. Horner se 

s publikem podělil o případovou studii o týmové 
práci, o procesech založených na datech a komu-
nikaci pod tlakem. 

To hlavní v kostce
ß	Red Bull Racing přistupují ke každému víkendu 

jako k vojenskému cvičení, při kterém si je každý 
vědom své role a důležitosti toku informací. To 

Dr. Craig Ranson, ředitel oddělení Athlete 
Health v English Institute of Sport, představil 
nejnovější myšlenky tohoto institutu týkající 
se dobrého životního stylu a duševního zdraví 
jednotlivce i organizace. Kulturní kontrola zdraví 
pro všechny olympijské a paraolympijské sportovce 
napříč celou zemí v roce 2017 ukázala, že čtvrtina 
sledovaných sportovců nebyla spokojena s jejich 
opatřeními/zajištěními pro duševní zdraví. 

To hlavní v kostce
ß	Tokio je první olympiádou, na které medaile zís-

ká 50 % žen. English Institute of Sport se nově 
zaměřuje na ženský program. V minulosti byly 
ženy trénovány jako muži a bylo o ně pečováno 
jako o mužské sportovce. 

ß	Mít funkční interdisciplinární přístup k dobrému 
životnímu stylu a duševnímu zdraví je nejdůleži-
tější. To vyžaduje skutečný závazek a sladění se 
s odborníky v rámci organizace, aby tyto procesy 
měly ten správný dopad. 

ß	Pokud vaše duševní zdraví není v dobré kondici, 
je mnohem pravděpodobnější, že se zraníte nebo 
budete nemocní. A pokud se zraníte nebo onemoc-
níte, je mnohem pravděpodobnější, že budete mít 
problém s duševním zdravím. Prevence a včasný 
zásah jsou klíčové, efektivnější a nákladově efek-
tivnější z hlediska nákladů. 

přišlo na řadu, když Ricciardovu autu selhalo při 
finálním tréninku turbo. Mechanici měli dvě ho-
diny na to, aby do auta před kvalifikací umístili 
a zapojili nový motor. Avšak celý tým až na dvě 
podskupiny pracoval na autě Maxe Verstappena, 
aby pomohl opravit naprogramovaný systém, kte-
rý nakonec vyhořel hodinu po nejrychlejší výmě-
ně motoru. Ricciardo to do kvalifikace dokázal, 
skončil na šestém místě a byl ve hře o umístění 
v závodě. 

ß	Podle pravidel je možné mít na okruhu 67 lidí, 
kteří operují kolem aut. Pokud připočítáme lidi 
cestující s týmem, marketing, sponzory a lidi zod-
povědné za komunikaci, počet vyšplhá na 100. 
Horner, který stojí na vrcholu hierarchie, má po-
slední slovo při jakémkoli zásadním rozhodnutí, 
ať už se týká strategie, bezpečnosti či taktiky. 

ß	Výkon v praxi pod tlakem: klíčem k vítězství 
Red Bull na okruhu v Číně byl dvojitý pitstop, 
ve kterém se oba vozy ve stejném kole v těsném 
sledu, když se objevilo bezpečnostní auto. Jedná 
se o ojedinělou událost, na níž je nicméně tým při-
praven. Jak z hlediska simulace možných scénářů 
závodu, „miliónů“ podle Hornerových odhadů, 
v operační místnosti v centrále týmu Red Bull 
v Milton Keynes ve Velké Británii, tak z hlediska 
pravidelného a důkladného cvičení výměny pne-
umatiky i s posádkou pitstopu. 
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Vše kolem Hornera

Kontrola zdraví



Zprávy z AEFCA
Nový rok je pro AEFCA jako pro ostatní mezinárodní fotbalové 
organizace stejný. Po zhodnocení loňské činnosti se začal 
sestavovat plán dalších aktivit na tento kalendářní rok.

easy Sports-Graphics 8

Bližší informace, včetně zakoupení na adrese: 
www.easy-sports-software.com

První velkou akcí, která pro-
běhne na začátku května, bude 
2. AEFCA Sympozium věnova-

né právní problematice trenérského 
povolání.

AEFCA EX-CO má při přípravě 
této velké mezinárodní akce z čeho 
vycházet, neboť to jednak bude podru-
hé, co se toto sympozium bude konat 
v Portugalsku a jednak je už možné 
navázat na závěry a výstupy, které byly 
na prvním setkání zástupců z jednotli-
vých členských zemí AEFCA přijaty.

Půjde o další debatu, jak ochránit 
evropský trenérský cech před řadou 
negativních vlivů, které na něj v sou-
časném evropském fotbale působí.

V průběhu již probíhající přípravy 
se již začala formulovat základní téma-

ta, která budou výše uvedené závěry 
z prvního sympozia rozvíjet a precizo-
vat tak, aby byla plně připravena k jed-
nání na úrovni s UEFA a jednotlivými 
národními fotbalovými asociacemi.

EX-CO AEFCA si je plně vědomo, 
že k realizaci přijatých opatření, která 
budou chránit a posilovat postavení 
trenérů z hlediska legislativy, povede 
ještě dlouhá cesta, ale začátek je již 
tak povzbudivý.V této souvislosti ješ-
tě poznamenáváme, že tyto iniciativy, 
směřující k legislativní problematice 
trenérů, jsou z celoevropského hlediska 
významné také proto, že fotbal je opět 
první sport, který se začal tímto okru-
hem trenérských problémů zabývat.

Nedílnou součástí intenzivní čin-
nosti v rámci vedení AEFCA je úsilí 
o řešení řady sponzorských problémů, 
,ať již to jsou nevyřízené pohledávky 
ze strany ruské skupiny Telesport, nebo 
francouzského sponzora My Coach, 
rozvíjí se jednání s dalšími sponzor-
skými institucemi, které jsme blíže 
představili v posledním loňském čísle.

S těmito úkoly těsně souvi-
sí i analýza návrhu člena EX-CO 
R. Schneidera z Izraele, který před-
ložil k posouzení pozoruhodný návrh 
na výraznější finanční saturaci naší 
činnosti na příští období.

Celý návrh je podroben důkladné 
analýze pracovní skupinou, v které 
pracuje i autor těchto řádků.

Závěry k celému projektu pak bu-
dou projednány na příštím zasedání 
EX-CO v Portugalsku.

V současné době také dochází 
k dalšímu jednání, ještě k hlubší spo-
lupráci mezi AEFCA a Johann Cruyff 
Institutem, který nabízí nejen evrop-
ským trenérům další formy odborné-
ho vzdělávání (magisterské a postgra-
duální odborné studium v oblastech 
sportovního managamentu, marketin-
ku, sponzorství, koučinku a fotbalo-
vého byznysu atd.). Všechny uvedené 
formy lze studovat elektronicky.

Vedení AEFCA podepsalo smlou-
vu o nové podobě svých web stránek 
se srbskou skupinou EMISA, která má 
už v této oblasti mezinárodní zkuše-
nosti, které se zavázala přenést i do ná-
vrhu pro AEFCA. Projekt bude po roce 
vyhodnocen a na tomto základě se po-
tom rozhodne o případné další opci.

V prosinci minulého roku byl po-
zván do Říma na oficiální zasedání 
FIFPRO zástupce EX-CO se zámě-
rem nejen navázat první kontakty, ale 
případně projednat spolupráci na příš-
tí období, vyjádřené v tzv. Memoran-
dum of Understanding.

Jak již bylo uvedeno v minulém 
vydání našeho časopisu, letošní AE-
FCA Sympozium se bude definitiv-
ně konat v polské Varšavě ve dnech 
13.10. – 14.10.2019.

Představitelé polské trenérské 
organizace ve spolupráci s Polským 
fotbalovým svazem permanentně 
předkládají nové a nové informace 
o Sympoziu, které vedení AEFCA 
pravidelně vyhodnocuje.

EX-CO AEFCA je plně přesvěd-
čeno, že toto sympozium svým obsa-
hem a organizací nezůstane pozadu 
za těmi ostatními v minulosti a že na-
bídne další důkaz toho, že trenérská 
rodina v Evropě je pevnou součástí 
mezinárodního fotbalu.

První informace o dalším sympo-
ziu už přicházejí také ze Slovinska, 
jehož trenérská organizace nabídla 
svoje pořadatelství v roce 2020.

Další informace z činnosti 
AEFCA mohou zájemci najít na zná-
mém webu aefca.eu.

Zdeněk Sivek
EX-CO AEFCA

V minulém čísle jsme vám nabídli nej-
novější a nejmodernější softwarový 
program, který se týkal animací všeho 

druhu, který je už dnes nedílným pomocníkem 
trenérů nejen v řadě profesionálních fotbalových 
klubů, ale stejně tak ve špičkových akademiích 
při přípravě talentů pro profesionální fotbal.

Dnes v této nabídce pokračujeme s nabíd-
kou nejmodernějších softwarových programů 

se zaměřením na grafické znázorňování jak pro 
potřeby přípravy, analýzy a hodnocení utkání, 
ale také pro tréninkový proces nejen dospě-
lých, ale také mládeže. Špičkové německé 
nakladatelství, které se touto problematikou 
široce zabývá, přichází hned na začátku no-
vého roku s dalšími nabídkami, včetně zvý-
hodněných cen.

Zdeněk Sivek

Walter Gagg, prezident AEFCA
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Celoroční předplatné elektronického časopisu Fotbal a trénink pro rok 2019 
bylo stanoveno na 200 Kč, pro Slovensko na 8 €. Další informace o předplatném 
najdete na www.casopis-fotbalatrenink.cz i na oficiálním webu www.ucft.eu.
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Fotbal byl jeho velkou láskou 
od malička.  Měl na něj talent, 
a protože mu nechyběla praco-

vitost a píle, dotáhl to až do ligového 
týmu pražských Bohemians. Stal se 
nebezpečným útočníkem, který na-
dělal obráncům spoustu problémů. 

Samozřejmě, že nemohl bez 
milované hry zůstat ani po skončení 
hráčské kariéry. Jeho inteligence, 
všeobecný rozhled a nadhled přímo 
předurčovaly k tomu, aby postupně 
přešel do trenérského, metodické-
ho a učitelského řemesla. Brzy se 
ukázalo, že v osobě Maria Buzka 
získal český fotbal mimořádného 
odborníka. 

Byl metodikem fotbalového svazu 
a hnacím motorem trenérského 
vzdělávání na FTVS UK. Jeho 
pedagogickýma rukama prošlo 
několik nových trenérských generací. 
Všechny absolventy se snažil nakazit 
opravdovou pokorou a touhou 
po neustálém vzdělávání. Sloužil jim 
i jako vzor férovosti a slušnosti. 

Akademickou fotbalovou 
reprezentaci dovedl na světové 
univerziádě v korejském Tegu v roce 
2003 k bronzovým medailím. V bitvě 
o třetí místo mužstvo porazilo 3:1 
Maroko. 

„Jsme šťastní, protože po deseti 
letech máme zase medaili,“ líčil 

tehdy docent Buzek. „Prokázali jsme 
velkou bojovnost. Hrálo se v těžkých 
podmínkách, celou dobu hustě 
pršelo,“ doplnil.

Bohatou trenérsko-metodicko-
pedagogikou činnost vyšperkoval 
řadou odborných statí a publikací.  
Například je autorem učebnice Tre-
nér fotbalu licence A nebo knihy Fot-
balová škola, kterou napsal společně 
s Luďkem Procházkou pro výchovu 
mládeže od šesti do dvanácti let.

Obrovský kus práce odvedl a stále 
odvádí pro UČFT, u jejíhož zrodu 

byl. V jejích barvách analyzoval 
řadu mistrovství Evropy a světových 
šampionátů. Originální poznatky 
následně publikoval v časopise Fotbal 
a trénink, na jehož řízení se přes dvě 
desetiletí podílel. Právě Mario Buzek 
má značnou zásluhu na tom, že tento 
titul si vydobyl respekt mezinárodní 
odborné veřejnosti.

Za to vše patří panu docentovi ješ-
tě jednou velké poděkování. Zároveň 
ještě jednou přejeme hodně energie 
do dalšího fotbalového bádání.

Pavel Hartman

Nikdy nemusel zvýšit hlas, přesto byl vždy svěřenci, studenty i kolegy 
z řad expertů respektován. Přirozenou autoritu si vybudoval vysokou 
odborností, odpovědným přístupem a lidskostí. Nyní PhDr. Mario Buzek, Csc., 
respektovaný trenér a metodik, legendární pedagog pražské Fakulty tělesné 
výchovy a sportu Univerzity Karlovy a dlouholetý tahoun UČFT a časopisu 
Fotbal a trénink, oslavil 28. března 75 let. Moc blahopřejeme a přejeme 
hodně zdraví a mnoho elánu do další vědecké práce!

Dlouholetý předseda redakční rady časopisu Fotbal a trénink

Docent Mario Buzek oslavil jubileum

25. ročník odborného časopisu

Mario Buzek se 
velmi úspěšně 
angažoval v jedné 
z prvních letních 
akademií pro 
nejmenší adepty 
fotbalového kumštu 
a to v Brandýse nad 
Labem v „Akademii 
Jiřího Nevrlého“. 
Na snímku 
nahoře J. Nevrlý 
a M. Buzek. Na 
skupinové fotografii 
společně s Luďkem 
Procházkou (v horní 
řadě první zleva).

Věříme, že se vám časopis Fotbal a trénink i v jubilejním roce bude líbit!
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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:




