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snímek nA TITULní sTRAnĚ
V dosud nejtěžším utkání kvalifikce na MS 2014 podala česká reprezentace pravděpodobně 
nejkvalitnější výkon pod vedením Michala Bílka. Vícemistrům Evropy Itálii byla více než 
rovnocenným soupeřem. Na snímku Libor Kozák v odvážném souboji s italskou defenzivou.
 Foto: Jan Tauber

Výzvy, před kterými stojí nejen vedení 
FAČR, ale také UČFT – a vlastně i všechny 
fotbalové kluby a instituce, které ovlivňují 

největší a nejpopulárnější sport v ČR – jsou napro-
sto neúprosné. Nejde však o nějaké akademické 
či teoretické úvahy, jde o reálné součásti procesu 
ke zlepšování fotbalu u nás doma i v celosvětovém 
měřítku. Moderní fotbal, zvláště jeho část, která 
představuje vrcholový profesionální fotbal v po-
době tzv. fotbalového průmyslu, se dostaly na kři-
žovatku a musí hledat další cesty k tomu, aby se 
udržel směr alespoň k co největší vybalancovanosti 
sportovních a obchodně-finančních cílů, zájmů 
a potřeb. Ne, nebude to vůbec snadné a jednodu-
ché. Zásadní změny nejde prosadit ze dne na den, 
jakýmsi mávnutím kouzelného proutku, zvláště po-
kud souběžně budou (a musí být!) uplatněny prin-
cipy fair-play, transparentnosti a hospodárnosti.

Naše UČFT se po mnoha letech úsilí konečně 
stala právně samostatnou právnickou osobou – ob-
čanským sdružením, které sleduje čistě profesní 
(trenérsko-koučovsko-manažerské) zájmy, a nikoliv 
na zisk orientované zájmy, jak je tomu např. u profe-
sionálních fotbalových klubů v podobě soukromých 
akciových společností v ČR. Samozřejmě, právní 
samostatnost a naplnění strategických i opera-
tivních cílů a úkolů uČFT vyžaduje také finance, 
tedy stabilizovanou a vyrovnanou strukturu příjmů 
a nákladů. Při trvajících ekonomických potížích ne-
jen v ČR, ale i v rámci EU a dalších oblastech světa, 
zajištění příjmů pro neziskové subjekty bude stále 
těžší, a i proto se ani naše trenérská Unie neobejde 
bez vlastní marketingové činnosti k mobilizaci pří-
jmů nad rámec členských příspěvků, darů od FAČR 
či jiných dotací (např. na některé projekty z veřej-
ných rozpočtů apod.).

K tomu všemu je však mimořádně nutné lépe 
a efektivněji komunikovat, a to uvnitř i vně 
trenérské unie. Jen široká, všestranná, struk-
turovaná a především demokratická, fundovaná 
a průběžná komunikace může posunout naši Unii 
na vyšší úroveň nejen z hlediska servisu pro naše 
členy, ale také pro lepší a efektivnější prezentová-
ní a prosazování zájmů fotbalových trenérů vůči 
vedení a orgánům FAČR, vůči zahraničním part-
nerům (zejména v rámci našeho členství v AE-
FCA, UEFA a v rámci dvoustranné spolupráce 
s trenérskými uniemi v zahraničí, zvláště ze sou-
sedních států) a vůči veřejnosti vůbec. Moderní 
komunikace UČFT může a musí využívat různé 
nástroje a platformy, které se pro profesní komu-
nikaci standardně a úspěšně používají. Tedy kromě 
faktické interpersonální komunikace (zvláště tzv. 

z očí do očí při formálních i neformálních setká-
ních a diskusích) jde hlavně o využití takových ná-
strojů, jako jsou specializované tiskové konference 
a další formy komunikace s veřejnými i soukro-
mými masmédii.

Největší tradici a význam v dosavadní historii 
UČFT má odborný a i v zahraničí ceněný odborný 
časopis „Fotbal a trénink,“ který se od letošního 
roku transformoval do elektronické podoby, více 
na www.casopis-fotbalatrenink.cz. Dále bude 
vydán tištěný Fotbal a trénink Speciál, který bude 
letos vydán jednou, a to již začátkem září (v rozsa-
hu 48 stran)! V dalších letech se uvažuje o pololet-
ním vydávání tištěné formy časopisu v závislosti 
jak na zájmu členů a čtenářů, tak i reklamních part-
nerů, protože jen tak lze udržet náklady ve výši, 
která nepůjde na úkor členů UČFT.

Samozřejmě, pro každodenní styk vedení UČFT 
s členskou základnou, s celou komunitou kvalifi-
kovaných fotbalových trenérů, koučů, manažerů 
a dalších specialistů musí zcela zásadní roli sehrát 
web stránky UČFT www.top-fotbal.cz, které sice 
své místo na trhu i mezi fotbalovými trenéry našly, 
ale rozhodně dosažený stav nestačí. Naopak, musí 
dojít k dalšímu rychlému a kvalitativnímu zlepšení 
jak v architektuře web stránek, tak v jejich obsahu, 
především z hlediska kvality, kvantity, aktuálnos-
ti a atraktivnosti publikovaných zpráv, odborných 
statí, různých rozborů a analýz či expertních ko-
mentářů, postřehů a podnětů nejen od členů naší 
Unie a nejen z tuzemska, ale i ze zahraničí atd.

V současné době se na základě smluv s exter-
ními subjekty pracuje na inovacích všech těchto tří 
základních komunikačních platforem UČFT, a to 
i ve vazbě na nové složení redakční rady časopi-
su „Fotbal a trénink“ pro elektronickou i tištěnou 
verzi. A logicky také ve vazbě na tzv. elitní fórum, 
které v rámci UČFT vzniká v gesci našeho pre-
zidenta Ing. Vernera Ličky (s provázaností na zá-
měry sportovně-technického úseku FAČR a Unii 
profesionálních trenérů při ČOV, kde se aktivně 
angažuje Dušan Fitzel, technický ředitel FAČR 
a člen Prezidia UČFT).

Lze si jen přát, aby se výše naznačené změny 
ke zlepšení a zefektivnění komunikace UČFT po-
tkaly s dalšími iniciativami k žádoucímu progresu 
a lepší prosperitě celého českomoravského fotbalu. 

JUDr. Ladislav Valášek
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Rozhovor s Pavlem Vrbou a Vítězslavem Lavičkou

V taktice se Evropě vyrovnáme
Jsou nejúspěšnějšími trenéry uplynulé sezony. V Evropské lize dovedli oba 
své týmy až do jarního pokračování. První v české lize slavil mistrovský titul, 
druhý dosáhl na stříbro. Pavel Vrba, kouč Viktorie Plzeň, a Vítězslav Lavička, 
trenér pražské Sparty, si své poznatky nenechávají pro sebe. Poskytli 
exkluzivní dvojrozhovor časopisu Fotbal a trénink.

Co vás nejvíce potěšilo na hře týmu v minulé 
sezoně?

Pavel Vrba: „Potěšilo mě, že jsme byli 
podle počtu obdržených branek nejlepší v defenzivě 
v lize. To se nám během mého působení v Plzni ne-
podařilo ani jednou. Nepotěšilo mě naopak, že jsme 
nebyli v útočné fázi tak dobří jako v minulosti.“

Vítězslav Lavička: „Přestože jsme nedosáhli 
na mety, na které jsme chtěli dosáhnout, potěšil mě 
progres způsobu hry, který chceme hrát. Nazývám 
ho poctivý fotbal. Ve smyslu poctivé práce v obou 
fázích hry.“ 

Jaký fotbal konkrétně po mužstvu vyžadujete?
Vrba: „Snažíme se hrát atraktivně pro diváky, 

a myslím, že se nám to daří. Počet diváků na sta-
dionu v Plzni v posledních čtyřech letech rapidně 
stoupl. To je doklad toho, že náš fotbal fanoušky 
opravdu bavil.“

Lavička: „Vyžadujeme poctivý fotbal s aktivní 
obranou a s dobrou součinností všech hráčů v poli 
tak, abychom se snažili soupeře dostat pod tlak. 
Někdy je účinnější vysunout bránicí blok na polo-
vinu soupeře, jindy bývá vzhledem k soupeři účin-
nější ho posunout hlouběji, ale pořád by to měla 
být kompaktní aktivní obrana s dobrou součinností. 
Po zisku míče je to pak snaha hrát konstruktivní 
fotbal bez nakopávaných míčů. I když i ty někdy 
bývají účinné.“

Jaké principy musí hráči dodržovat ve hře? Na co 
jste největší pedant?

Vrba: „Hráči musí dodržovat taktické pokyny, 
které si určíme před zápasem.“ 

Lavička: „Velký důraz klademe na disciplínu. 
Na plnění povinností, které z každého jednotlivého 
postu vyplývají. Bez rozdílu, jestli jde o obrannou 
nebo útočnou fázi. V minulé sezoně jsme odehráli 
řadu kvalitních zápasů, ale jeden z faktorů, který 
ovlivnil, proč jsme si na ty trofeje nesáhli, byla ur-
čitá nevyrovnanost výkonů. Ta souvisela s tím, že 
nám v určitých okamžicích chyběla větší důslednost 
a osobní zodpovědnost. Třeba po ztrátě míče hned 
přepnout, vrátit se do prostoru a napadat nejbližšího 
hráče s míčem. V celkovém kontextu někdy rozho-
duje o zisku míče nebo o tom, aby vás soupeř rych-
lou kombinací přehrál a potrestal, sekunda či metr.“

Ponecháváte ofenzivu jen na improvizaci hráčů?
Vrba: „Útočná fáze je o improvizaci hráčů. 

Na druhou stranu máme nějaká cvičení, při kterých 

se snažíme hráčům vštípit určité prostorové věci, 
a chceme, aby tyto návyky v sobě měli. Ale potom 
je samozřejmě ofenziva hodně o improvizaci.“

Lavička: „Neponecháváme. V tréninku se sna-
žíme i v ofenzivě modelovat situace, které vedou 
k cílené součinnosti hráčů. Ať jsou to krajní obrán-
ci, záložníci nebo útočníci. Samozřejmě je tam 
též dostatečný prostor pro improvizaci, zejména 
na posledních metrech před soupeřovou bránou. Ale 
stejně tak jak nacvičujeme defenzivní součinnost, 
snažíme se věnovat prostor i nácviku ofenzivní sou-
činnosti. V uplynulé sezoně se nám to vyplatilo, 
z celé Gambrinus ligy jsme nastříleli nejvíce gólů.“ 

Kolik hráčů se musí u vás zapojovat do útočné 
fáze?

Vrba: „Záleží na tom, kde získáme míč. V ja-
kých prostorech. To je potom rozhodující pro za-
pojení hráčů do následného útoku. Ale když to tro-
chu zobecním, tak si myslím, že po zisku míče se 
do útočné fáze zapojuje celé mužstvo. Ať už aktivně 
nebo ne tolik aktivně. Zisk je pro nás útočná fáze.“

Lavička: „Každá herní situace na hřišti vyžaduje 
jiné rozhodnutí. Například většinu domácích zápasů 
hrajeme na postupný útok, protože týmy většinou 
na nás vyrukují s hlubším obranným blokem. V ta-
kovém případě je samozřejmě potřeba, aby cílené 
zapojení hráčů do ofenzivy bylo v co největším po-
čtu. S využitím krajních obránců v roli křídelních 
hráčů. U středových hráčů zase musí být dostatečná 
kreativita a variabilita. Aby si našli prostor mezi 
jednotlivými řadami soupeře. Kolik hráčů ponechat 
vzadu, aby byl útok bezpečný? Pokud máte dostateč-
ně přesnou kombinaci a postupným útokem zatlačíte 
soupeře tak, že musí bránit v jedenácti, pak samo-
zřejmě je zbytečný luxus nechávat vzadu tři hráče. 
Na jednoho útočníka soupeře stačí dva hráči. Ale 
zase záleží na vývoji zápasu. Pokud jsme v situaci, 
že nutně potřebujeme dát gól, hrajeme na větší riziko 
a vzadu to někdy necháváme jeden na jednoho.“ 

Když jste si analyzovali vystoupení vašich celků 
v evropských pohárech, v čem jste se vyrovnali (či 
dokonce předehnali) mezinárodní konkurenci?

Vrba: „Musím to rozdělit na dva bloky. V prv-
ním bloku jsou mužstva s hráči, kteří nás v technice 
a v rychlosti přehrávali. Ale týmům mimo Španělsko 
a Itálii jsme se vyrovnali. Dokonce si myslím, že 
jsme je v některých zápasech i předčili. Je to samo-
zřejmě o kvalitě hráčů a o možnostech, jaké máme 
my a jaké mají špičkové evropské kluby.“

Lavička: „Kapitolu evropských pohárů hodno-
tíme na Spartě za minulou sezonu jako podařenou. 
Dostali jsme se do základní skupiny Evropské ligy 
a v ní jsme úspěšně konkurovali ostatním (Lyon, 
Bilbao) výsledky i způsobem hry. Postoupili jsme 
do jarní části a nakonec i v ní jsme pozici zkompli-
kovali vysokému favoritovi a pozdějšímu vítězi celé 
soutěže Chelsea. Vyspělým týmům Evropy jsme se 
vyrovnali v organizaci hry.“ 

V čem naopak vaše mužstva oproti evropské kon-
kurenci zaostávala?

Vrba: „Určitě jsme nezaostávali po taktické 
stránce. Tam bylo z naší strany všechno v pořádku. 
Povedlo se nám taktickými kousky i špičkové týmy 
překvapit. Ale nejlepší evropské kluby si můžou 
koupit nejlepší světové hráče a pak je v technice 
a v rychlosti vidět rozdíl.“

Lavička: „Rozdíl byl patrný hlavně v individuál-
ních schopnostech jednotlivců v útočné fázi. Rozdíl 
v dovednostech našich hráčů a individualit například 
Chelsea a Lyonu tam přece jen byl.“ 

V české lize je běžné, že hráče chytají v závěru 
náročnějších zápasů křeče. Na špičkové mezinárodní 
scéně je to naopak vzácností. Proč ten kontrast? 
Málo se u nás trénuje? Jsou rezervy v pitném či 
stravovacím režimu? Nebo v životosprávě?

Vrba: „Nesouhlasím. Nemyslím si, že u nás 
v lize je běžné, aby hráči dostávali křeče. Aspoň 
v mém mužstvu si to vůbec neuvědomuju. Ani u ji-
ných týmů to není běžné. Samozřejmě se to může 
stát v důsledku počasí nebo nějakého vypětí jed-
notlivců.“

Lavička: „Na to jsou různé úhly pohledu. Můj 
je podobný tomu Pavlovu. Dneska je zabezpečení 
hráčů, co se týče stravy, pitného režimu a veškeré 
přípravy na to, aby vydrželi devadesát minut bez 
křečí, velmi dobré. Porovnám-li to s Austrálií, tak 
tam případů, kdy hráče chytaly křeče, bylo možná 
i vzhledem ke klimatickým podmínkám daleko víc. 
Nevybavuje se mi, že by někdo z hráčů Sparty v ev-
ropských utkáních měl problém s křečemi. Ve Spartě 
máme zkušený trenérský tým včetně kondičních 
specialistů, který dokáže hráče dostatečně připravit 
na náročné zápasy.“ 

Zvýšilo se podle vás tempo v zápasech nejvyšší 
tuzemské soutěže?

Vrba: „Stoprocentně ano. Podíváte-li se na zá-
znamy zápasů před pěti deset patnácti lety, tak kaž-
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dý vidí, že tempo současných zápasů se zvýšilo. 
V tomhle držíme trend s evropskými týmy.“

Lavička: „Když tempo porovnám s tím, co jsem 
v lize zažil, než jsem odešel na angažmá do Sydney 
před čtyřmi roky, tak mi, upřímně přijde podobné.“

Jak na tréninku pracujete na zvýšení tempa hry?
Vrba: „Spousta tréninků je na rozdíl od mi-

nulých dob zaměřena na herní věci. Hráči pracují 
pod tlakem. Nejen pod tím, který vyvolá soupeř, 
ale i pod prostorovým. To se pak projevuje i v sa-
motném utkání. Takže hodně her, hodně zápaso-
vých situací. Prostě to, co hráči potom dělají při 
utkáních.“

Lavička: „Většinu herních cvičení a trénin-
kových her se snažíme modelovat do zápasových 
podmínek. Tedy modelujeme je v časovém a prosto-
rovém tlaku, jaký pak hráči naleznou v utkání. Ať už 
v naší lize nebo v evropských pohárech.“

Jak velkou hloubku chcete, aby vaše mužstva 
držela při kompaktním bloku?

Vrba: „Hloubka záleží na míči a na soupeři. To 
jsou rozhodující momenty a podle nich se to řídí. 
Samozřejmě že chci, aby hráči drželi nějakou vzdá-
lenost od míče.“

Lavička: „Kompaktní blok je důležitý. Pokud 
ho mužstvo neudrží, dává soupeři prostor k tomu, 
aby ho přehrál nějakou rychlou kombinací. Obec-
ně řeknu, že hloubku obranného bloku chceme mít 
někde kolem třiceti metrů. A chceme hru stlačovat 
i šířkově, podle postavení míče. Z toho vyplývají 
i úkoly pro hráče na jednotlivých postech.“

Zdá se, že české týmy jsou na hřišti víc rozta-
žené než Barcelona nebo Bayern. Souhlasíte? Nebo 
jsou v tomhle vaše mužstva s nimi srovnatelná?

Vrba: „Zase se vracíme ke kvalitě hráčů. 
Pokud budeme mít rychlé stopery, dynamické 
krajní obránce, samozřejmě může být obrana 
výše a můžete soupeře napadat výš. Pokud máte 
stopery pomalejší než soupeřovy útočníky, když 
budete napadat a hrát vysoko, je to sebevražda. 
Záleží na těchto schopnostech. Samozřejmě že 
špičková mužstva mají v tomhle úplně jiné mož-
nosti, než máme my.“

Lavička: „Taktika se v českém fotbalu po-
sunula v posledních letech výrazně. Ale v po-
rovnání s některými jinými evropskými týmy – 
například italskými, které si zakládají na taktice 
hodně – tam ta odlišnost samozřejmě ještě je.“

Jak udržení kompaktního úzkého bloku tré-
nujete? Používáte k tomu speciální cvičení?

Vrba: „Samozřejmě že to trénujeme. 
Jsou určitá pásma, do kterých chci, aby 
se hráči zhušťovali. Používáme různé prů-
pravné hry a různá cvičení.“

Lavička: „Děláme taktické tréninky. 
Je to nutnost. Bez dobré organizace hry 
nejde hrát proti kvalitním týmům. Máme 
k tomu také různé průpravné hry a trénin-

ková cvičení.“ 

Jste spokojeni s tím, jak vaši obránci stlačují 
hru?

Vrba: „Někdy ano, někdy ne. Proto se neu-
stále ke spoustě věcí vracíme, neustále je opa-
kujeme a spoustu věcí si ukazujeme na vi-
deu. Přesto jsou části utkání, kde nejsme 
se stlačováním hry spokojeni. Na druhou 
stranu si myslím, že celý český fotbal 

v tomhle udělal velký krok dopředu.“
Lavička: „Ve většině zápasů naše organizace 

hry z pohledu stlačování od obránců fungovala 
dobře. Ale někdy stačí, aby vypadl z obrany je-
den článek, přišel tam typologicky trochu jiný 
hráč, a už ta celková součinnost a celkový obraz 
hry v defenzivě může vyznít jinak.“

Proč stlačování dělá českým obráncům potíže?
Vrba: „Jak už jsem řekl, je to o rychlos-

ti. Z hráčů, které u nás můžeme vybírat jako 
obránce do ligy, nenajdeme tak rychlé, jaké mají 
Barcelona, Bayern a další evropské top kluby.“

Lavička: „Pro vytlačování, pružnost a elas-
tičnost obranného bloku je včasný a rychlý 
pohyb obránců hodně důležitý. Pokud získáte 
balon a ten směřuje na útočnou polovinu, je nut-
nost, aby přišel pokyn už od brankáře a obránci 
ve správný čas defenzivní linii vytlačili co nej-
výš. To proto, aby byl blok po případné ztrátě 
míče zase co nejkompaktnější. Pokud je obrán-
ce dostatečně rychlý, efektivita vytlačení bloku 
výš je účinná. Brankář se pak stává stoperem 
předsunutým na úroveň pokutového území, nebo 
i výš. Pokud je obránce míň rychlostně vybave-
ný, nechává si větší hloubku. Pak je ale riziko, 
že chytře hrající soupeř může využít volných 
prostorů a potrestá vás. Vytlačování se proto 
snažíme v trénincích věnovat hodně. Je to jeden 
ze základních principů naší hry.“

Kolik času věnujete tréninkům taktiky? Jsou 
podle vás tyhle tréninky důležité?

Vrba: „Nebudu říkat přesně kolik, protože 
přesná čísla z hlavy nevím, ale tréninkům taktiky 
věnujeme spoustu času.“

Lavička: „Pokud máme standardní týden, větši-
nou děláme jeden taktický trénink. Včetně předsta-
vení soupeře a toho, co na něj chceme hrát na videu. 
Takže nejdřív teorie u videa a u tabule a následně 
praxe na hřišti v tréninkové jednotce. Ale i do dal-
ších dnů dáváme taktické bloky. Bez dobré taktiky 
dnes nejde hrát. Nechceme hráčům sebrat kreativitu 
a možnost seberealizace, ale taktika do současného 
fotbalu patří.“ 

Co naopak považujete za největší nedostatek čes-
ké první ligy?

Vrba: „Trošku problém vidím v tom, že média 
nepoukazují na to, že se spousta věcí v české lize 
změnila. Jsem přesvědčený, že kvalita šla nahoru. 
Všichni v českém fotbale dělají maximum, aby se 
úroveň neustále zvedala. Bylo by dobré, kdyby nám 
s tím občas pomohla i média.“

Lavička: „Atraktivitu zápasů dělá též okolí. 
Ve vyspělých ligách chodí lidi hojně na všechna 
utkání. Před plnými tribunami mají hráči jinou 
motivaci ukázat, co v nich je, než před prázdnými 
nebo poloprázdnými ochozy. My jsme si se Spartou 
v úvodu minulé sezony zkusili hrát dvě utkání před 
prázdnými tribunami kvůli disciplinárnímu trestu, 
a už bych nic takového zažít nechtěl. Můžete hráče 
motivovat, jak chcete, ale odezva je před prázdnými 
tribunami divná.“

Děláte pro hráče individuální tréninky? Na zlep-
šení rychlosti nebo technicko-taktické vyspělosti? 

Pavel Vrba

Vítězslav Lavička
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Vrba: „Na tohle by se měli zaměřit hlavně mlá-
dežničtí trenéři. Když přijde do ligy méně technicky 
vybavený hráč, neprosadí se. A co se týká rychlos-
ti: sami víme, že i rychlost lze rozvíjet do určitého 
věku. Pak už můžete jen něco udělat se silovými 
schopnostmi. Takže tohle je otázka spíš pro mlá-
dežnické trenéry.“

Lavička: „Snažíme se, pokud to jde. Děláme 
individuální nebo skupinové tréninky. Speciálně pro 
obránce a pro ofenzivní hráče. Dále mají hráči mož-
nost věnovat se individuálním činnostem v určitých 
blocích na jednotlivých trénincích. Je to důležité pro 
všechny hráče, ale pro ty mladé obzvlášť.“ 

Trenéři si často u nás stěžují na zbytečné ztráty 
míčů. Co děláte pro to, aby takových ztrát bylo v zá-
pase u vašich svěřenců méně?

Vrba: „Děláme pro to spoustu průpravných her 
v malých prostorech a pod velkým tlakem. Jsou 
to cvičení, která pak hráčům umožní, aby situace 
v zápase řešili lépe a těch ztrát nebylo tolik.“

Lavička: „Ztráty míčů rozlišujeme na vynuce-
né a nevynucené. Někdy jste pod takovým časovým 
a prostorovým tlakem soupeře, že prostě balon nejde 
uhrát. Ale taky jsou situace, kdy hráč není pod tlakem 
a svojí zbrklostí nebo zkratem v té situaci odevzdá 
zbytečně míč soupeři. To pak tým stojí energii k tomu 
míč získat zpátky. Proti těmhle nevynuceným ztrátám 
míčů se snažíme bojovat různými pozičními hrami.“

Co hlavně chcete vylepšit na hře vašeho mužstva 
v příští sezoně?

Vrba: „Chci vylepšit útočnou fázi, protože v ní 
jsme v minulé sezoně nebyli tak úspěšní. Prvořadým 

cílem je tedy zvýšit efektivitu v ofenzivě a střílet 
více branek. I když padesát vstřelených gólů není 
málo a patřili jsme v tomhle směru k nejlepším 
v lize. Ale chceme ještě víc.“

Lavička: „Rádi bychom navázali na to, co jsme 
vybudovali doposud. Tedy na poctivý a kombinační, 
útočný fotbal, který by diváky bavil. I v uplynulé 
sezoně jsme takové zápasy odehráli. V české lize to 
bylo třeba domácí utkání s Plzní. V něm se výkon-
nost týmu přiblížila tomu, co chceme hrát. V Evropě 
jsme podali nejlepší výkon na Chelsea, přestože 
jsme nakonec nepostoupili. Nastoupili jsme proti top 
týmu a měli jsme opravdu maličký krůček k tomu, 
abychom přes něj přešli.“ 

Kde čerpáte nové poznatky vy?
Vrba: „Sleduji utkání v evropských pohárech 

i ve špičkových evropských ligách. Totéž platí o top 
akcích, tedy o mistrovství světa a Evropy.“

Lavička: „Pokud se člověk chce posouvat 
a nabízet svému okolí nové věci, je třeba nové 
impulzy odněkud získávat. Já se je snažím získat 
sledováním fotbalů z celého světa. I když v sezoně 
toho na tohle moc není. V mezidobí se snažím 
vyrážet na stáže. Spoustu podnětů ale získávám 
i z jiné branže. Fotbal totiž není jen o tom, jak 
rychle běhat, jak zvládnout techniku. Je i o tom, jak 
správně nastavit hlavu. V tomhle směru se snažím 
získávat podněty od lidí, o kterých si myslím, že 
mi mají, co dát. A také z knížek. V nejvypjatějších 
chvílích rozhoduje hlava. Na to já věřím a sázím 
na to. Bez mentálního tréninku a správného 
nastavení hlavy cesta k úspěchu podle mě ani 
ve fotbale nevede.“ 

Jaký tým vás v poslední době nejvíc inspiroval 
a čím konkrétně?

Vrba: „Dlouhodobě to je Barcelona. I když 
v minulé sezoně mě trošku zklamala. Naopak mě 
nejvíc překvapil Bayern, který zaslouženě vyhrál 
Ligu mistrů. Na německých mužstvech je vidět, 
že dokázali ztrátu, kterou dříve měli oproti třeba 
Barceloně, perfektně zvládnout a dokážou fotbalem 
konkurovat top týmům.“

Lavička: „Bayern Mnichov! Ten ohromil celou 
Evropu. Mně se na Bayernu líbí, že hraje poctivý fot-
bal. Možná míň spektakulární než Barcelona, ale o to 
poctivější. Líbí se mi, jakým způsobem trenéři doká-
zali přesvědčit hvězdy typu Ribéryho a Robbena, aby 
pracovaly pro dobro týmu. Tohle je pro nás na Spartě 
motivací – přiblížit nás ke hře, kterou praktikuje Ba-
yern. Ten projel suverénně Bundesligu i Ligu mis-
trů. My ve Spartě jsme zvládli Evropskou ligu, ale 
na domácí scéně jsme nedokázali tuhle výkonnost 
udržet. Proč? Je tam více faktorů. Jedním z nich je 
důslednost. Nechci říkat, že bychom nebyli důslední. 
Ale jsme schopni být ještě zodpovědnější, důslednější 
a eliminovat situace, po kterých jsme třeba dostali 
gól. Je to o maličkostech, detailech, ale každý detail 
může v celkovém kontextu hodně znamenat.“ 

Kam až byste chtěl Plzeň/Spartu posunout?
Vrba: „Za poslední léta se nám podařilo Viktorii 

Plzeň posunout hodně daleko. Takže mi bude stačit, 
když se budeme držet tam, kde jsme teď.“

Lavička: „Podíváte-li se na tabulku minulého 
ligového ročníku, skončili jsme na druhém místě. 
Proto bychom chtěli naši hru a výsledky posunout 
ještě o jeden symbolický stupínek výš.“
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JUDr. Ladislav Valášek

Úspěšní fotbaloví trenéři 
nemohou být jen trenéry
Vývoj špičkového profesionálního fotbalu, ale samozřejmě také vývoj 
mládežnického fotbalu, zvláště z hlediska moderních fotbalových akademií, 
ukazuje, že už dávno neplatí, že úspěšný fotbalový trenér je pouze trenér.

Moderní fotbalový trenér 
současnosti a budoucnosti 
musí být zkrátka „něco více 

než pouze trenér.“ ??? Ano, musí to 
být především komplexně silná, stabi-
lizovaná, odolná, vzdělaná, kreativní, 
motivovaná, zodpovědná a cílevědo-
mě systematická osobnost z lidského 
i z fotbalového hlediska, respektive 
z odborného sportovního a profesního 
hlediska. Jenže je to svatá pravda, oč 
lehčeji se řekne, nebo napíše na papír, 
o to složitěji se v praxi vykoná.

Ovšem kariéra takových fotbalo-
vých elitních trenérů, kteří se úspěš-
ně udrželi celé dekády na absolutní 
špičce, potvrzuje, že stručný nadpis 
– použitý v tomto krátkém článku 
– v praxi skutečně platí. Nejde jen 
o zcela unikátní příklad Sira Alexe, 
který v Manchesteru United působil 
neuvěřitelných 27 let v řadě. I jeho 
nástupce David Moyes, skotský tre-
nér, přichází z angažmá v Evertonu, 
kde sice tzv. bez trofejí, ale podle od-
borníků velmi úspěšně působil přes 
deset let. Z Anglie by se daly uvést 
i další případy, kdy trenéři v klubech 
Premiere League působí mnoho let. 
Za všechny lze ještě příkladem uvést 
třeba francouzského trenéra Arsena 
Wengera v londýnském Arsenalu.

Při pohledu na trenérské rošády, 
které se nyní komentují v Česku, lze 
jen dodat známé rčení: „Jiný kraj – 
jiný mrav.“ Je to tak, protože něco 
podobného, co zažívají dlouhodobě 
angažovaní trenéři v Anglii, zkrátka 
v mnoha jiných zemích není možné. 
Ale to, co se na trenérských postech 
děje v poslední době v Gambrinus 
lize, není opravdu žádnou dobrou vi-
zitkou, a to ani pro vedení českých 
klubů, ani pro samotné české trenéry. 
Čest všem tuzemským výjimkám, 
například postupující do FNL, praž-
ské mužstvo LOKO Vltavín vede 
trenér Radek Kronďák přes deset let. 
Samozřejmě, šlo jen o třetí ligu, ale 

i tak by se chtělo zvolat – klobouk 
dolů! Na poměry panující v klubech 
Gambrinus ligy jsou samozřejmě oce-
nění hodné i pětiletá úspěšná angaž-
má trenéra Pavla Vrby v FC Viktoria 
Plzeň (který s plzeňskou Viktorkou 
získal uznání i v Chamions League 
a v European League) a Luboše Kozla 
v pražské Dukle, se kterou postoupil 
z druhé ligy a moderním fotbalem se 
prezentuje v Gambrinus lize.

Když se nyní ale podíváme na vel-
ký počet předčasně odvolaných tre-
nérů v letošním ročníku Gambrinus 
ligy, je to opravdu strašidelné číslo. 
Jak uvedl pro Idnes trenér František 
Cipro: „Trenéra už vyměnilo jede-
náct klubů a některé dokonce dva-
krát. To je přece příšerné! Nikde 
jinde na světě to tak nefunguje. Ale 
u nás je taková móda – když je něja-
ký problém, tak jediným řešením je 
vyhazov kouče… Když je nějaký pro-
blém, tak to vždycky odnese trenér. 
Vyměnit kádr nebo funkcionáře by 
totiž bylo mnohem složitější.“

Při podrobnějším studiu se však 
ukáže, že u tzv. léčby trenérem, tedy 
předčasným odvoláním trenéra, se 
často jedná o trenéry, kteří předčas-
ně byli odvoláni už v několika jiných 
klubech a téměř bezprostředně nebo 
velmi brzy byli zase povoláni v ji-
ných. Nebo jde většinou o tytéž kluby, 
které předčasné ukončování trenér-
ských kontraktů používají opakovaně, 
a to někdy i několikrát během jedné 
sezony. Životnost trenérů v našem 
profesionálním fotbalu je prostě malá, 
ba přímo nedostatečná, a je to ke ško-
dě celého našeho fotbalu. Sám jsem 
to také v manažerské praxi zažil, a tak 
vím, jak složitá a většinou neefektivní 
je to cesta, i když krátkodobé efekty 
při změně trenéra se zpravidla dosa-
hují, a o to samozřejmě klubům jde 
především, zvláště např. když se hraje 
o záchranu nebo o poháry apod. 

Je však známou skutečností, že 

změnou trenéra se opravdu velmi čas-
to zakrývají jiné problémy, nedostatky 
či konflikty ve fungování daného klu-
bu, kde vedení oddaluje nebo vůbec 
nepoužívá systematické a koncepční 
přístupy. Většinou ani všestranně, 
hloubkově a objektivně neposuzují 
všechny příčiny, důsledky a souvis-
losti „nemocí“, které v daném klubu 
vedly k předčasnému ukončení trenér-
ského angažmá jinak třeba zkušeného 
a dříve třeba i úspěšného trenéra.

Proč tomu tak u nás v česko-
moravském fotbalu je, to by bylo 
asi na dlouhé povídání, a stejně by 
často šlo svým způsobem o různé 
spekulace, protože „pod pokličku“ 
v daném klubu, ve kterém byl před-
časně odvolán hlavní trenér, vidí jen 
ti opravdu zasvěcení a povolaní. Ale 
pozor, v žádném případě nejde jen 
o zasvěcené a povolané lidi ze spor-
tovního úseku daného klubu. Větši-
nou jde o dopad a projev celé klubo-
vé kultury, strategie a cílů klubu 
na úrovni nejvyššího vedení, tedy 
v profesionálních klubech na úrovni 
představenstva a dozorčí rady, resp. 
majitelů – akcionářů klubu, kde zpra-
vidla jako tzv. boss stojí v čele domi-
nantní vlastník či jím přímo pověřená 
a vedená osoba.

Jasně, každý klub je unikátní 
organizací, kde panuje „specifická 
chemie a konstelace“ mezilidských 
vztahů, a to nejen na formální, ale 
i neformální úrovni. Právě neformál-
ní podoba mívá sice skrytý, ale často 
velmi významný vliv (nemyslím např. 
jen vliv různých interních či externích 
poradců, ale třeba i sponzorů, rodin-
ných příslušníků, politiků a stále více 
také hráčských agentů, lobbistů, novi-
nářů apod.). 

Podobně formální a neformální 
vztahy a jejich vliv je třeba vidět 
i na straně samotného trenéra, re-
spektive v rámci realizačního týmu, 
který prakticky denně pracuje přede-

vším nejen s hráčským kádrem, ale 
i s trenéry a hráči rezervního či ju-
niorského týmu, případně i s trenéry 
a skauty mládežnických týmů apod. 
Samozřejmě většinou také s ostatními 
úseky a šéfy klubu, případně i s jeho 
sponzory, dodavateli zboží a služeb 
(např. video a IT technici, zdravotní 
a lékařská služba, experti na zátěžo-
vou a kondiční diagnostiku, dietologii 
a pitný režim atd.), které mužstvo po-
třebuje ke svému úspěšnému fungová-
ní atd. Nemluvě o styku s veřejnými 
sdělovacími prostředky, klubovými 
média-týmy apod.

I z uvedeného vyplývá, že trenér 
v profesionálním klubu ani v Česku 
nemůže být jenom trenér. Nejen-
že musí být především také kouč, 
zvláště při koučování týmu v přípravě 
i v soutěžních utkáních, při motivaci 
a rozvoji jednotlivých hráčů a členů 
svého realizačního týmu atd., musí 
být totiž také dobrý manažer, tedy 
i dobrý komunikátor, psycholog, 
pedagog, motivátor, diplomat 
a stratég. 

Zkrátka úspěšný profesionální 
fotbalový trenér musí být skuteč-
ně integrovaný „leader – vůdce své 
fotbalové smečky,“ který nejen ne-
bojácně a fundovaně vede mužstvo 
na hřišti proti soupeřům, ale který 
také musí takticky i strategicky, tedy 
kooperačně správně, pozitivně a efek-
tivně komunikovat právě nejen tzv. 
s hráčskou šatnou, realizačním týmem 
a vedením klubu či asociace, ale také 
s fanoušky, sponzory, mediální sférou 
atd. Zvláštní význam má samozřejmě 
trenérská komunikace také s vedením 
a trenérem mužstva soupeře, s roz-
hodčími před, během a po utkání, 
s novináři na před a po zápasových 
tiskových konferencích, při debatách 
v TV pořadech. 

Zkrátka v širším smyslu jde 
o zvládnutí umění komunikace 
trenéra, tedy i umění promluvit, 
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umění naslouchat, umění pochopit, 
umění vysvětlit, umění oslovit i širší 
publikum a také umění pomoci dru-
hému, svému týmu, klubu a celé své 
profesi. Takové umění se týká také 
komunikace s regulačními a profes-
ními institucemi (tzn. s fotbalovou 
Asociací, trenérskou Unií, případně se 
zástupci UEFA, FIFA apod.). I proto 
se špičkoví trenéři podílejí na ško-
lení a vzdělávání jiných trenérů, 
na vědecko-výzkumné, inovační 
a publikační činnosti.

Jasně, ale ani sebelepší jen dobrá 
komunikace nestačí. Nelze zapomí-
nat, že ve vrcholovém profesionálním 
fotbalu jde vždy především o vý-
sledky (!), tedy i o peníze a slávu, 
o které jde vždy tzv. až v první řadě. 
Tak tomu je u nás i všude jinde v za-
hraničí, zvláště v klubech, kde se 
musí hrát na vítězství prakticky 
v každém utkání. A pokud výsledky 
v utkáních a soutěžích nejsou na oče-
kávané úrovni, přichází předčasné 
odvolání trenéra, někdy i celého re-
alizačního týmu, nebo alespoň jeho 
nejbližších asistentů a spolupracovní-
ků, zejména pokud si je hlavní trenér 
přivedl z jiného klubu.

I z médií všichni vědí, že právě 
širší a související znalosti, do-
vednosti, zkušenosti a kontakty 
trenéra, které se netýkají samotného 
budování týmu, tréninkového pro-
cesu a způsobu hry na hřišti, však 
ale pak velmi často spolurozhodují 
o předčasném odvolání či neodvolání 
hlavních trenérů. To většinou potvr-
zuje skutečnost, že na místo odvo-
laného trenéra přichází často trenér, 
který používá velmi podobné metody 
a kritéria práce vůči hráčské kabině, 
v tréninkovém i soutěžním procesu. 
Ponechává si často také stávající rea-
lizační tým, nebo v něm udělá pouze 
tzv. kosmetické změny. To souvisí 
samozřejmě jak s návyky a tradicemi 

jednotlivých trenérů a vedení dotče-
ných klubů, tak také se zažitými kri-
terii, která ten který klub v tuzemsku 
používá pro výběr trenérů, respektive 
pro instalování konkrétního nástupce 
odvolaného trenéra. 

V Česku hrají důležitou roli samo-
zřejmě ekonomické důvody, což při 
omezených financích většinou zna-
mená, že se jednak již v samotných 
trenérských kontraktech používají 
velmi krátké výpovědní lhůty (takže 
klub při tzv. vyhazovu trenéra nemu-
sí platit vysoké odstupné či tzv. zlatý 
padák) a jednak se většinou příliš po-
drobně nespecifikují podmínky, z ja-
kých věcných a procedurálních dů-
vodů, a s jakými finančními či jinými 
dopady lze trenéra v českém klubu 
okamžitě odvolat. 

Z nedostatku financí a strategic-
kých koncepcí se také u nás velmi 
často dává přednost tzv. rychlému 
a relativně levnému vnitroklubo-
vému řešení, např. z minuty na mi-
nutu se pověří vedením ligového 
mužstva dosavadní sportovní ředitel 
(pokud má potřebnou trenérskou 
licenci), dosavadní asistent trenéra 
nebo se tzv. povýší trenér rezervního 
či juniorského týmu. Nebo se využije 
varianta rychle dostupného exter-
ního, ale domácího trenéra, který 
aspoň nějak zná vedení i poměry 
v našem fotbale a v tom kterém klu-
bu s tím, že akceptuje podmínku, že 
nesmí měnit zbytek či některé členy 
realizačního týmu apod. Jasně, nelze 
zastírat, že jsou známé i případy, kdy 
se nově nastupující trenér již dříve 
snažil veřejně zastat a ochránit svého 
trenéra-předchůdce uvnitř i vně klu-
bu, ale neuspěl…, nebo jsou naopak 
případy, kdy nově nastupující hlavní 
trenér se sám v zákulisí tzv. tichou 
cestou, nebo s využitím svých přátel, 
„zasloužil“ o předčasné odvolání své-
ho kolegy apod.

Dá se říci, že tyto zmíněné manýry 
a především ekonomické, manažer-
ské a kulturní zvyklosti v českomo-
ravských klubech jsou většinou pří-
činou, proč v našich profesionálních 
klubech téměř vůbec nepůsobí zahra-
niční trenéři (pokud tedy nepočítáme 
„bratry-trenéry“ ze Slovenska nebo 
„tajemné“ italské trenéry, kteří se ob-
čas bez nějaké systematické koncepce 
a přípravy objevili v klubech, které 
prý byly zmítány finančními či jinými 
problémy). To jsou však spekulace, 
které nelze ani zveličovat, ani pod-
ceňovat, zvláště když jde zpravidla 
výlučně o vnitřní záležitosti daného 
klubu a daného trenéra (pokud ovšem 
nejde o obcházení asociačních norem, 
které upravují podmínky, za kterých 
u profesionálního ligového týmu mo-
hou působit trenéři a asistenti trenérů 
z hlediska předepsané kvalifikace, ad-
ministrativní procedury apod. – v ta-
kovém případě by fotbalová asociace 
zasáhnou měla, či musí, což se však 
někdy neděje a u některých klubů se 
tzv. přimhuřují oči, někdy i opakova-
ně…).

Z hlediska nadpisu článku však 
dnes přece jen chci upozornit na ji-
nou dimenzi trenérského řemesla – 
dimenzi profesní, nikoliv jen situ-
ační či vztahovou. Jde totiž o vlastní 
profesní a lidskou charakteristiku po-
zice, kterou mají trenéři v moderním 
fotbalovém klubu z titulu své trenér-
ské funkce efektivně zajišťovat, tedy 
trenérsko-koučovsko-manažer-
skou profesi, ze které vychází také 
pojetí vzdělávání trenérů dle Konven-
ce UEFA, zvláště na úrovni nejvyšší 
tzv. UEFA Pro Licence.

Samozřejmě, samotná ani nejvyšší 
trenérská licence úspěch nezaručuje, 
ani nejlepší koncepce na křídovém 
papíře či v multimediální počítačo-
vé prezentaci. Vždy totiž rozhoduje 
náročná a vyvážená týmová spo-

lupráce, která navíc působí nejen 
jako preventivní nástroj proti před-
časnému odvolávání našich trenérů, 
ale především jako nástroj celoživot-
ního vzdělávání, protože bez snahy 
o uplatňování tzv. nejlepší praxe 
(„best practice“), tedy bez učení se 
od nejlepších, nemůže dlouhodobě 
uspět žádný moderní trenér, speci-
alista či manažer. Navíc v současné 
době jde o proces neustálého učení, 
zkoumání, analyzování, hodnocení 
a srovnávání, který se musí opírat jak 
o moderní technologie, tak o „tvrdá 
a měkká“ fakta komplexních data-
bází a samozřejmě o jejich aplikaci 
nejen v tuzemském, ale mezinárod-
ním kontextu. 

Ve fotbale o úspěšné konkuren-
ceschopnosti profesionálních týmů 
a jejich trenérských štábů rozhoduje 
řízení znalostí (angl. „knowledge 
management“) a princip globalizace 
(jak říkají Angličané: „global thin-
king – local making“ aneb globálně 
myslet a lokálně konat). K tomu naši 
trenéři potřebují samozřejmě jazyko-
vé znalosti a mezinárodní kontak-
ty, které především starší nebo úplně 
začínající trenéři většinou nemají, 
nebo ne na potřebné úrovni. 

I když počet odvolaných trenérů 
v probíhající Gambrinus lize tomu 
na první pohled nenasvědčuje, věřím, 
že se naštěstí situace přece jen začíná 
měnit k lepšímu, a to nejen u trenérů, 
kteří jako hráči a trenéři působili delší 
dobu, nebo opakovaně, v zahraničí. 
Stále větší počet prvoligových trenérů 
si uvědomuje, že o tyto mezinárodní 
znalosti a kontakty se musejí starat 
především trenéři sami, že nemohou 
spoléhat na své kluby či asociace. 
I proto mnozí tito učenliví, ambici-
ózní a pracovití trenéři chtějí nyní 
podpořit úsilí transformované Unie 
českých fotbalových trenérů, kte-
rá především v tzv. elitní oblasti, ale 
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i v mládežnickém fotbale chce roz-
víjet a podpořit právě profesní roz-
voj trenérů a jejich mezinárodní 
spolupráci. Podobně také časopis 
„Fotbal a trénink“, který nyní s do-
plněnou redakční radou pod vedením 
doc. Jaromíra Votíka vychází jako 
čtvrtletník v elektronické verzi a jako 
ročenka v tištěné verzi. 

V podobném duchu se postup-
ně bude měnit a modernizovat web 
UČFT www.top-fotbal.cz a celé 
fungování UČFT, a to i navzdory 
omezeným finančním zdrojům, pro-
tože jak celý český fotbal, tak také 
trenérská Unie budou muset ještě 
více dbát na vysokou kvalitu své 
odborné servisní činnosti a její ve-
řejnou prezentaci, a to nejen pro své 
členy, ale i pro celé fotbalové hnutí. 
Jen tak může UČFT (a tím fotbalová 
trenérsko-koučovsko-manažerská 
profese) v ČR získat potřebné finanč-
ní prostředky a prokázat svoji života-
schopnost a oprávněnou příslušnost 
k AEFCA, která sdružuje trenérské 
profesní organizace v Evropě a spo-
lupracuje s UEFA a FIFA.

Na závěr bych chtěl přece jen zdů-
raznit ještě jednu shrnující poznámku: 
praxe ukazuje, že moderní zahraniční 
trenéři-koučové-manažeři ve vrcho-
lovém profesionálním fotbale ke své-
mu úspěchu potřebují to, co potřebují 
všichni vůdcové, kteří ve velmi pro-
měnlivém a konkurenčním prostředí 
úspěšně vedou týmy jiných lidí: 

 Průběžně poznávat, znát a po-
zitivně koučovat sám sebe (to 
zahrnuje také sebereflexi a pokoru, 
tedy i poznání a ovlivňování svých 
vlastních silných a slabých stránek, 
čili také schopnosti, znalosti a do-
vednosti vyvažovat své přednosti 
a nedostatky, umění poučit se s chyb 
vlastních i z chyb jiných lidí a s těmi 
jinými lidmi v blízkém i vzdáleněj-
ším okolí (resp.také ve virtuálním 
prostředí) jednat opravdu přirozeně, 
brát je takové, jací ve skutečnosti 
jsou, a vžívat se bez předsudků 
do jejich situace. Nebát se přiznat 
vlastní chybu, vnímat vlastní nezna-
lost některých oblastí či souvislostí, 
případně se umět přiměřeně omlu-
vit či své nesprávné či nepodložené 
výroky a postupy vysvětlit a zkusit 
napravit, pokud je to aspoň trochu 
možné. Hlavně se ale vyvarovat mo-
cenských sklonů k přeceňování sebe 
sama, k používání prvků šikanování, 
k pomluvám či tzv. dvojí hře, kdy 
trenér něco jiného říká na veřejnosti 
a něco jiného v kabině nebo jinak 
při jednání tzv. z očí do očí a jinak 
tzv. za zády nepřítomné osoby apod.
 Průběžně prokazovat nejen pro-

fesionální zaujetí a nasazení, ale 
také celkový profesionální a lid-
ský charakter, tedy i neformální 
pracovní elán a osobní nadšení pro 
systematický a důsledný přístup 
ve své veškeré činnosti pro klub 
(nejen při vedení mužstva a říze-

ní realizačního týmu). Pochopení, 
že nikdo není dokonalý a že vedle 
výkonnostních kriterií hrají velkou 
roli etická pravidla a principy fair 
play. Nejen racionální, ale emoční 
inteligence, využívání intuice, in-
stinktu atd. To vše je nutné pro ori-
entaci nejen ve finančně-ekonomic-
ké realitě, existující infrastruktuře, 
marketingové a komunikační kul-
tury klubu, tradic vztahů k fanouš-
kům, ke staré gardě i mládežnické 
základně, popř. k futsalu, dívčímu 
a ženskému fotbalu, případě plážo-
vému fotbalu, pokud tvoří součást 
klubové struktury.
 Průběžně pečovat o svoji cel-

kovou kompetentnost pro výkon 
trenérsko-koučovsko-manažerské 
profese se všemi odbornými a so-
ciálními parametry, které jsou 
v daném prostředí požadovány 
a očekávány. To se neobejde bez 
potřebné pružnosti, rychlosti, při-
způsobivosti a kreativity myšlení, 
učení a jednání, které se v koncent-
rované podobě pak dříve nebo poz-
ději přímo i nepřímo odráží v dosa-
hovaných výsledcích. A to nejen 
ve výsledcích na hřišti, ale také v re-
akcích na obecnější zadání či oče-
kávání typu „co trenér musí?“, ale 
také v odpovědích na otázky „zda 
trenér umí? – zda trenér chce? – 
zda trenér může?“ realizovat své 
osobní, profesní, týmové a klubové 
(či asociační) záměry, úkoly a sny. 

Co dodat? Snad jen to, že trenér-
sko-koučovsko-manažerská práce 
ke svému naplnění musí potlačit 
kus vlastního ega a neustále smě-
řovat především k udržení a zvýšení 
konkurenceschopnosti (!) vedeného 
týmu a celého klubu, tedy také k co 
největší efektivnosti a dynamice zvy-
šování potenciálu (!) každého jed-
notlivce i celých týmů (klubů, asocia-
cí), jejich součinnosti, růstu a rozvoje. 
Většina úspěšných trenérů k naplnění 
svých ambicí, úspěšné profesní kari-
éry a získávání trofejí však měla také 
vždy onen příslovečný kus obyčej-
ného štěstí, bez kterého se nemůže 
obejít téměř žádný lidský úspěch. 

Součástí takového kusu štěstí je 
i štěstí na lidi, kteří v různých etapách 
nebo celoživotně byli oporami, rádci 
a tím i jakýmisi „kouzelnými dědečky 
nebo strýčky“ v jejich nejbližším okolí 
(např. rodiče, učitelé, trenéři a šéfové 
v době jejich hráčské kariéry či v za-
čátcích trenérské práce, případně i jiní 
patroni, instruktoři, mentoři, tutoři či 
koučové jak z fotbalového, tak i z mi-
nofotbalového prostředí). 

Inu, i ve fotbale pro fotbalové 
trenéry platí slova básníka: „sám 
nejsi nic…“ a v neposlední řadě je 
moderním trenérům třeba zvládnout 
triádu, kterou zdůraznil třeba nově 
korunovaný nizozemský král Villem-
Alexander: „umění spojovat…, 
umění reprezentovat…a umění 
povzbuzovat.“

Mgr. Antonín Plachý, Ph.D.

Čím se liší holandský 
fotbal od českého?

Můžeme polemizovat, jestli to 
náhodou není jen sinusoida 
úspěchu, která má u někte-

rých zemí větší výkyvy a u některých 

menší. Všechny otázky mají jakousi 
příchuť toho, že to v tom Holandsku 
dělají jinak, což má často ten přímí 
jinotaj „lépe“. Můžeme se tam podí-

vat, inspirovat se, můžeme okopírovat 
i nějaké metody. Možná můžeme oko-
pírovat veškerou holandskou fotbalo-
vou výuku včetně juda, kterým rozvíjí 
sílu děti v Ajaxu, nebo Coerverova 
technická cvičení, kterého Holanďané 
sice oficiálně nepřizvali ke spolupráci 
na holandské mládeži, ale nepochyb-
ně soustavu jeho cvičení využívají. 

Podívejme se ale trochu hlouběji 
do souvislostí, které by mohly uka-
zovat, na čem všem bychom měli 
pracovat, pokud chceme, aby naše si-
nusoida byla co nejrovnější a nejvýše 
položená.

Tím nejdůležitějším je možná 
kontinuita vývoje společnosti, která 

samozřejmě zahrnuje kontinuitu vý-
chovy dětí a mládeže. Tady se naše 
sinusoida rozhoupala nejvíce. Nechci 
rozebírat politiku, proč se vše obrá-
tilo, zda to byl řízený proces, jestli 
se rozkrádání státu již zastavilo, nebo 
ještě pokračuje, ale určitě chci říci, 
že to těžko popsatelným způsobem 
zamávalo s vnímáním pravidel, co se 
smí a co je již podvod, co je ve spo-
lečnosti normální a jestli normální 
znamená křivé. Zkrátka přišlo něco 
pro nás nového, kde se nejlépe zo-
rientovali dravci, ať již dřívější nebo 
noví, ale prospěch celku to přineslo 
mnohem, mnohem menší, než přinést 
mohlo. 

Můžeme se ptát, jaké fotbalové 
dovednosti mají naši hráči nebo 
jaké bychom měli zlepšovat. 
Můžeme se ptát, jak to, že naše 
desetimilionová republika má daleko 
menší množství takzvaně „světových 
hráčů“ než srovnatelné Holandsko.
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I v rodinách a školách byl jeden 
systém výchovy a výuky nahrazován 
jinými, které ukazují možnosti, ale jen 
v tom případě, že s nimi bude dobře 
nakládáno. Jak? No poctivě, s úctou 
k člověku i pravidlům. Co se za tím 
skrývá, by asi bylo velmi obsáhlé a ne-
stravitelné pro krátký článek. Ono je 
to ještě hůř stravitelné i v obsáhlejším 
textu, protože doba čtení delších tex-
tů odchází. Koukněme tedy tak nějak 
zkráceně, jak to funguje v Holandsku, 
a širší souvislosti ať si každý doplní 
sám. Vlastní myšlenkovou činností, 
vždyť opravdový kouč taky nenasype 
svým svěřencům tak, aby to sezobali. 
O něco je třeba nechat je taky bojovat.

První zajímavostí je, že holandská 
školní docházka začíná ve 4 letech, 
a my se samozřejmě můžeme ptát, 
čím se liší od docházky do školky 
v ČR. Možná tím, že děti jsou již 
školáky a samy sebe tedy mohou 
stavět na roveň starším dětem. „Jsou 
sice starší, ale chodí do školy jako já.“ 
To je slušné východisko pro podpo-
ru sebevědomí. Další se sice projeví 
později, ale pracuje se na ní. Výuka 
angličtiny totiž sice začíná od 8–9 let, 
což odpovídá naší třetí třídě a první 
rok jen 1x v týdnu, což se ale školu 
od školy zřejmě liší. To je tedy zřejmě 
podobné jako u nás, jen kvalita učitelů 
angličtiny bude díky kontinuitě vý-
voje asi odlišná. Od 12 let je povinný 
druhý jazyk, což je již pro všechny 
stejné.

I to je podpora pozdějšího sebe-
vědomí, na kterou navazuje i systém 
výuky. Projektová výuka na daných 
problémech se využívá i u nás, ale 
v Holandsku své projekty žáci již od 6 
let prezentují ve třídě před ostatními. 
Děti jsou prioritně chváleny a vlastně 
neexistují tresty. Tělesné tresty jsou 
dokonce zakázány zákonem. Ne-
existují žákovské knížky a hodnocení 
probíhá slovně, je předáváno dětem 
i rodičům. Děti tedy dostávají odma-
lička informace, co mají vylepšovat 
(nikoliv v čem jsou špatné) a v čem 
jsou dobré, a takto je nastavována 
i práce v klubech. 

To vše skóruje pro podporu samo-
statnosti a sebevědomí od malička, 
což dohromady s členskou základnou, 
která je 1,2 milionu členů asociace 
KNVB, vytváří obrovský základ ne-
jen pro sílu národa doma, ale i do za-
hraničí. Jak dostat další děti do fot-
balu, je sice dáno postavením fotbalu 
ve společnosti, ale snaží se vymýšlet 
další možnosti. Aleš Jurčík, dlouho-
době žijící v Holandsku a působící 
u mládeže, dal pro tento směr téměř 
neskutečný příklad. Do města Ven-
ray přijel cirkus a v manéži na pili-
nách byl udělán nábor dětí do fotbalu 
a prezentace klubu a fotbalu. Všechny 
kluby, kterých je 3300, mají výborné 
zázemí pomůcek, hřišť, míčů.

 Vzniká otázka, co vše děti do-
opravdy potřebují. Dítě, které si hra-
je, potřebuje klacek, který plní vždy 
ten účel, pro který je zrovna potřeba. 
Nezdá se, že by hrající si dítě potře-
bovalo sofistikovanější hračku. To ne-
říkám proto, že by složitější hračky 
neměly význam, ale pro zamyšlení, 
co opravdu děti potřebují. To je pří-
ležitost po něčem toužit, o něco se 
snažit a něčeho dosahovat. Potřebují 
cestu, protože cíle se u nejmenších 
mění častěji. Jestliže dáme šesti- sed-
miletým dětem vše, po čem by mohly 
či měly toužit, kam budeme stupňo-
vat jejich touhy? Musí mít všechny 
děti stejné značkové oblečení a dre-
sy se jménem? Nebo je lepší, když 
po tom nějaký ten rok touží, pokukují 
po starších dětech, které to již mají? 
Je nějaká výhoda, když se netrénuje 
jen na super trávníku, ale i na horším 
hřišti? Samozřejmě že pokud všech-
na hřiště a pomůcky dokážeme dobře 
využít, přináší to benefity, ale stále 
bychom se měli držet otázky: „co 
za rok?“

Možná jsme odbočili od srovnává-
ní s Holandskem, ale souvislosti toho, 
jak správně založit stavbu našeho fot-
balu, nemohu přeskakovat.

Koukněme se zpět do Holandska 
na příkladu zmíněného padesátitisíco-
vého Venray. Ve třetiligovém Venray 
mají 10 týmů dospělých, v každém 
ročníku přípravek mají 60 dětí, což 
se postupně zmenšuje s tím, jak jsou 
kluci starší, ale například ve starším 
dorostu (U19-U18) mají stále tři do-
rostenecké týmy po 16 hráčích. Ven-
ray je však již docela velký klub, ale 
vedle je město se 3000 obyvatel a tam 
je v každém ročníku mladší příprav-
ky „pouze“ 40 dětí a mají pouhé 4 
týmy dospělých. Taková čísla budeme 
dohánět jen velmi těžko a nasnadě je 
otázka, jak tedy dohnat kvalitu.

Kromě všelijakých dalších vy-
kutáleností mě napadá kvalita na-
šich trenérů, kteří musí mít dostatek 
informací a vědí, kde je získat. Jak 
bylo řečeno, v Holandsku je vyzná-
vána pozitivní výchova, a k tomu při-
počítejme herní přístup k tréninku. 
V tom se zřejmě navazuje na kon-
tinuum vývoje společnosti a na tra-
dici, kterou přinesl do Holandska 
J. A. Komenský. Exportovali jsme 
tedy do Holandska to nejdůležitější, 
co jsme mohli – know-how. Je třeba 
ho také začít využívat naplno. Zmínili 
jsme se o Coerverovi a to je další pilíř 
– na kterém stojí hráčská kvalita = 
individuální herní dovednost. Nejde 
jen o jakési cirkusové kousky s mí-
čem, ale schopnost a odvahu využít 
správné ve správných situacích. To 
lze učit zase nejlépe hrou. Ale fotbal 
není jen o technice činnosti s míčem, 
ale i o rychlosti, síle a dravosti, pro-

to je třeba mít zdravé tělo i ducha, 
nezhuntované jednostrannou zátěží 
a utiskující nebo příliš volnou výcho-
vou. Hrana slova příliš, je ale nejen 
ostrá, ale i proměnlivá. 

Pokud se budeme držet čtyř zá-
kladních oblastí tedy rozvoje herního 
myšlení, míčových dovedností, vyvá-
žené tělesné připravenosti a rozvoje 
duševních kvalit, jako je rozvoj se-
bedůvěry, samostatnosti i spolupráce, 
či vůle překonávat nepříjemné. Tak 
máme vlastně nalinkován celý kon-
cept rozvoje malých hráčů. Hlavní je 
zásada učit hru zejména prostřednic-
tvím hry, ne tedy za odměnu na konci 
tréninku. Hra však neznamená jen hra 
na dvě branky „v plném počtu“, ale 
různé typy, různé počty, třeba i s po-
užitím starších spoluhráčů či trenérů 
a třeba i na více branek. 

Podívejme se zpět na některé de-
taily. Zajímavě řeší ve Venray přesou-
vání hráčů o ročník výše. Začíná již 
od nejmenších, ale i nejtalentovanější 
odchází o ročník výše nejdříve o půl 
roku dříve, ale trénuje střídavě se svý-
mi a staršími a vlastně čeká na svůj 
ročník. Otázkou je, jak to snáší ten 
který hráč a jestli jde takovéto přesu-
ny podnikat se všemi. Nemyslím tím 
fyzickou vyspělost, je jasné, že pokud 
někdo fyzicky zaostává mezi svými, 
byť by byl technicky výborný, asi 
jej o ročník výše budou soupeři, ale 
i spoluhráči válcovat. Takový hráč po-
třebuje spíše postupně srovnávat svůj 
fyzický hendikep. Šlo spíše o psy-
chickou stránku, kdy někdo může ta-
kové přesuny snášet podstatně hůře, 
podobně jako střídavou péči rodičů. 
Někomu rozšiřujeme přeřazením výše 
partu dětí, někoho spíše z jeho party 
trháme.1)

Obrovské počty hráčů by nahráva-
ly tomu, že to Holanďané neřeší vů-
bec, ale i oni cítí problém na přechodu 
mladšího a staršího dorostu, kde je 
největší úbytek hráčů. Hodně k tomu 
přispívá to, že v 16 letech mění školu 
a nastupují na střední školy, ale v or-
ganizaci času mládeže hraje roli, že 
v 16 letech mají zákonem povoleno 
pít pivo. Leckdo se tedy v tomto pro-
blémovém věku vydá na jinou dráhu 
a objevuje dosud neznámé.

Přesto však je hráčů dost a dost 
a příkladem je seniorská liga +45, pro 
hráče nad 45 let, kde jsou i tomu upra-
vená pravidla jako opakované střídání 
či povinný defibrilátor v klubu.

Hierarchie klubů je postavena 
na ekonomicko-výkonnostních, ale 
i jakýchsi nepsaných etických prin-
cipech, kde pro malé kluby je prý 
opravdu ctí dodávat hráče do klubů 
vyšších. Zejména proto, že ty větší 
o „své malé kluby“ pečují. Velké 
kluby pořádají pro menší 4krát ročně 
ukázkové tréninky např. PSV Eind-
hoven osloví menší kluby k daným 
kategoriím, nějaké téma a trenéři 
a rodiče přicházejí sledovat. Je to po-
dobný proces, jako zahájil FAČR před 
rokem „Létající týmy trenérů“. 

V duchu spolupráce je řešen i pře-
stupní řád jednoduše tak, že registraci 
dostávají hráči až v mladších žácích, 
nikoliv v přípravkách. Pokud hráč 
chce odejít do jiného klubu, přechází 
volně dle rozhodnutí rodičů, bez náro-
ku na okamžité platby, ale v systému 
„solidarity payment“ putují peníze 
dolů, až do nejspodnějších soutěží 
v momentě, kdy podepíše profesio-
nální smlouvu. Těžko říci, jestli tako-
vého způsobu uvažování dosáhneme 
v blízké době. Jde totiž vlastně o víru, 
že vás v budoucnu nikdo neokrade. 
Jakýsi plán finančního rozvoje, pokud 
budeme „dělat děti“ dobře.

Jsou tu nějaké dohlednější plány, 
ale i dlouhodobé vize. Plány jsou 
dělány KNVB v pětiletých cyklech 
a snaží se je držet, a když se nepove-
de, hledají proč a vyvozují důsledky. 
Například Van Marvajk sice získal 
3. místo na MS, ale byl velmi kriti-
zován za herní projev týmu a odvolán 
z funkce. Smlouvu současného re-
prezentačního trenéra jsem neviděl, 
ale Marvajkův předchůdce měl pří-
mo ve smlouvě, že tým bude před-
vádět útočný a pro diváky zajímavý 
fotbal.

Hlavní vize samozřejmě vychází 
z výchovy a učení dětí. Hlavní formou 
učení je hraní, což začíná v 5 letech. 
To je i zřejmě důvod, proč Coerve-
rovy postupy nikdy nebyly oficiální 
vizí KNVB, přestože stále jsou zá-
kladními postupy rozvoje míčových 
dovedností. Holanďané vlastně řekli, 
že si přebírají základ z Coerverovy 
školy, co se týče ovládání míče, ale 
je to menší část tréninkového obsahu, 
protože nejdůležitějším je pro ně hra 
sama. Přesto materiály pokračovate-
lů jako Van Dijk v podstatě kopírují 
Coervera. Nutno dodat, že největší 
síla Coerverovy školy spočívala ne-
jen v poskládání cvičení, ke kterým 

1)  Vzpomeňme si ještě na článek o španělském fotbalu z minulých čísel, kde se 
v přípravkových a žákovských kategoriích velkých klubů nepřeřazuje.

2)  V zahraniční literatuře je najdeme jako „Game  approach“ a například 
velkým propagátorem tohoto herního přístupu k učení ve sportovních 
hrách byl již před třiceti lety Prof. Dobrý z FTVS. V poslední době se mluví 
o mentalizaci tréninku od pouhého drilu k řešení herních souvislostí, a to 
jak v průpravných či herních cvičeních, tak také v pohybových hrách pro 
malé hráče. Zkrátka ve hře je vždy emoce a souvislost hry, byť by to byla jen 
obyčejná hra na schovávanou.
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můžeme mít i výhrady, ale i v tom, 
že je jako první byl schopen vydat 
ve videoformátu.

Holandsko vsadilo více na herní 
postupy,2) které rozvíjejí celou osob-
nost dítěte. Jde tedy o metodiku po-
stavenou na častém výroku, kolik že 
procent výkonu je „o hlavě“. Orien-
tace v herním prostoru, pod tlakem 
soupeře a souvislostí prohra/výhra 
atd. lze jen těžko dosahovat cvičeními 
mezi metami. Základy následujících 
vizí a organizace byly postaveny v 80. 
letech 20. století a pracovníci KNVB 
přemýšlejí, jak a co změnit, a velmi 
se zajímají o přechod na menší hřiště.

Základní formou je hra 4:4 
v mladší přípravce, (prolíná se všemi 
kategoriemi), ale U10-U11 již hrají 
7:7. V největších klubech hraje do-
konce starší přípravka i 11:11 na vel-
ké hřiště. Posuďme sami, jestli je to 
věku odpovídající organizace a vy-
tváření herních příležitostí pro hráče. 
Je nutno připomenout, že Holanďané 
nemusí řešit ani prostory, ani kvanti-
tu. Mají upravená pravidla, jako: kop 
od branky je z hranice PÚ, střídání 
je opakované, v největších klubech 
v U10 mohou zastavovat hru a (time 
out) a něco hráčů vysvětlit. Cílem je, 
aby hráči co nejdříve pochopili prin-
cipy hry až směrem k velkému fotba-
lu 11:11. My opět zvažujme, jestli je 
pro 10–12 leté děti důležitější forma 
pochopení týmového chování v 11 
hráčích, nebo častější herní situace 
před oběma brankami a orientaci, 
a jestli jsou děti standardně schopny 
vidět a jestli potřebují prostor celého 
hřiště.3) Ze všech sledování od přípra-
vek a mladších žáků až k Lize mistrů 
stejně vychází, že do jednotlivé útoč-
né akce se většinou v průměru zapojí 
cca 4 hráči.4)

Specializace na brankářský post 
začíná být v mladších žácích, a ještě 
ve starší přípravce jsou hráči v bran-
ce nazýváni jako „poslední hráč před 
brankou“ a střídají se ve hře a v bran-
ce. To neznamená, že by ti, kteří chtě-
jí, nemohli chodit i na brankářský tré-
nink již dříve. Ani v mladších žácích 
při tréninku většinou neužívají bran-
kaře pro nácvik a zakončují na přes-
nost na malé branky zhruba 1 x 3 m, 
s plným nasazením obránců a přečís-
lením útočníků, aby byla zdůrazněna 
útočná fáze a samostatné řešení hráčů. 
V mladších žácích již nacvičují hru 
se zakončením hlavou na zkráceném 
hřišti. Pokud se kombinace nedaří, 
hledají, jak tomu pomoci, třeba zvět-
šit hřiště nebo se zvýšit přečíslení 
útočících.

Většina tréninku se odehrává her-
ní formou a rozcvičení je víceméně 
formou Coerverových cvičení, která 
však jsou pro ně jen menší částí.

Prioritně jsou hráči vedení k útoč-
nému fotbalu, k čemuž má přispívat 

i směřováním k rozestavení 4-3-3. 
V některých klubech hrají v rozesta-
vení 3-4-3, aby byla postavena hra co 
nejvíce na soubojích 1:1. 

Trénink je sice směřován tak, že 
co jde, má být pro děti zábava, ale ne-
znamená to, že by nebyly ještě nějak 
cíleně motivovány trenérem. Trenér 
tedy působí i jako motivátor a kluci 
dostávají domácí úkoly herních do-
vedností, které mají natočené i na vi-
deu v provedení světových hráčů. 
Hodně opakování herních dovedností 
bez řízených pauz – když dítě nemů-
že, tak si odpočine. Když však hraje, 
cíl je hrát úplně naplno, což může 
vést k nadměrně ostrým soubojům, 
například ve Venray byly na tréninku 
zakázány „skluzy zezadu“. Utkání je 
však již utkání, jak se občas říká. 

Základem předpřípravek je ovlá-
dání míče, stejně jako mladších 
přípravek, kde je přistupuje další 
základ (7:7) – jak dát gól. Ve starší 
přípravce je tentýž cíl: vstřelit bran-
ku, ale ve spolupráci. Na přechodu 
starších přípravek a mladších žáků se 
snaží děti připravovat na velký fot-
bal 11:11. Ve starších žácích by měl 
být plně orientován na velký fotbal. 
V mladším dorostu je plná speci-
alizace hráčů a plně pojatý týmový 
výkon a odpoutání od hry 1:1. Starší 
dorosty jsou postaveny již snaze vy-
hrát za každou cenu. Což je myšle-
no z hlediska taktiky, nasazení, jak 
se připravíme na soupeře a co hraje 
soupeř, ale poctivě řečeno u menších 
klubů i za cenu osobních obran, tak-
tických faulů. Vše je tedy podřízeno 
vítězství.5) Vždy však záleží na trené-
rovi a klubu, ale ve velkých klubech, 
například v Ajaxu, je toto podřízení 
vítězství znovu potlačováno a nasta-
veno tak, že důležitá je herní filozofie.

Holanďané mají připravena meto-
dická skripta pro jednotlivé kategorie 
včetně CD a například i pro vedoucí 
týmu. Ve skriptech jsou obsaženy in-
formace, jak se k dětem chovat, jak 
děti koučovat, co je učit a jak. Priorit-
ně vše stojí na svobodě rozhodování, 
nikoliv na řízení trenérem. Což nás 
vrací v úvodu k výchově k samostat-
nosti a odpovědnosti za svůj výkon, 
který směřuje k tvořivému fotbalu. 
Proto obraná fáze je nazvána jako fáze 
předcházení gólu.6)

Pro někoho sporným, pro někoho 
výrazně plusovým aspektem je se-
lekce hráčů. Holanďané se snaží nej-
lepší hráče vybírat, aby hráli nejlepší 
proti nejlepším v utkáních. Pyramida 
výběru začíná v kategorii U9. Vel-
ké kluby pořádají 2x ročně turnaje 
pro menší kluby pod nimi a tam si 
tipují hráče, které by chtěly mít pod 
dohledem. Neberou je nahoru (čest 
výjimkám), ale tipují je pro střední 
úroveň klubů, a tam je zase v těch 

10–12 letech vyhrávají a pak je teprve 
zvou, aby v mladších žácích přechá-
zeli eventuálně do nejvyšších klubů. 
To vše ale musí být spojené s tím, že 
v malých klubech působí zdatní tre-
néři, kteří se o děti dobře starají a že 
se někdo stará o tyto trenéry. Jak jsme 
již zmínili, starají se o ně velké kluby 
a částečně i Holandský svaz, který 
zaměstnává desítky lidí pro vzdělá-
vání trenérů.

Na závěr…
… ještě jednu neznámou či zapome-
nutou souvislost holandského a čes-
kého fotbalu o fotbalovém tulipánu 
českého původu, kterou jsem se do-
zvěděl od pana Jiřího Moravčíka. Tak 
dále jen s maličkými úpravami páně 
Moravčíkova textu.

Dr. František Fadrhonc byl 
spoluautorem pokrokových holand-
ských fotbalových progresivních 
tréninkových metod v 70. letech, 
které vedly až ke vzniku tzv. „to-
tálního“ fotbalu, produkovaného 
holandskými fotbalisty v letech 
1970–1974, předevšim v podání Aja-
xu Amsterdamu (3x po sobě vyhrál 
PMEZ v 1971,1972,1973) v čele 
s Cruyffem a Feyenoord Rotterdamu 
(vítěz PMEZ v roce 1970).

Dr. František Fadrhonc se narodil 
se v roce 1914 v Nymburku, v roce 

1948 emigroval do Holandska, kde 
působil jako trenér a fotbalový mana-
žer v holandských prvoligových klu-
bech. Od roku 1949 ve Willem 2. Til-
burg, s kterým v letech 1952 a 1955 
vyhrál 1. holandskou ligu, dále v le-
tech 1956–1962 vedl SC Enschede 
a v letech  1962–1970 klub Go Ahead 
Eagles. V roce 1970 se stal František 
Fadrhonc hlavním trenérem repre-
zentace Holandska, a tak byl u zlaté 
éry totálního fotbalu, produkované-
ho Holaďany. Slavnou reprezentaci 
Holandska, ve které působil do roku 
1974, přivedl po mnoha letech na Mi-
strovství světa 1974, které se konalo 
v Německu. Holandsko v kvalifi-
kaci na MS vyřadilo svého souseda 
a rivala, tehdy silnou Belgii (na ME 
1972 konaném v Belgii získala tehdy 
Belgie bronzové medaile) a po dvou 
remízách v Antverpách a Amsteroda-
mu, vždy 0:0, postoupili Holanďané 
vedení Fadrhoncem díky lepšímu 
skóre (24:2) na mistrovství světa. 
Fadrhonc dokázal uklidnit týmové 
rozbroje, především díky guldenům 
slíbeným hráčům za postup na MS, 
protože před tím se nebrala reprezen-
tace příliš vážně. Přes všechny tyto 
zásluhy, se nakonec na Mistrovství 
světa v Německu 1974 stal hlavním 
trenérem Holandska úspěšný trenér 
Ajaxu Amsterdam Rinus Michels. 
Dr. František Fadrhonc byl Michel-
sovým asistentem a s reprezentací 
Holandska po jediné prohře ve finá-
le s Německem 2:1 získal stříbrné 
medaile. To byl v té době historický 
úspěch Holandska. 

Po tomto úspěchu odešel trenér 
Fadrhonc trénovat do Řecka AEK 
Athény, se kterými v roce 1976 po-
stoupil do semifinále tehdejší klubové 
evropské pohárové soutěže s názvem 
UEFA cup. Své působení u klubu 
AEK Athény zakončil Dr. Fadrhonc 
ziskem titulu mistra řecké ligy v roce 
1978. Po té ještě v 1979 trénoval 
na Kypru klub Panachaik.

Svou celoživotní pouť zakončil 
František Fadrhonc v 66 letech v ky-
perské Nicosii. († 9.října 1981)7)

3)  Zde nejen logika věci učit se to, co je využíváno, ale i přiměřenost věku 
mentálnímu i fyzickému. Tady vidím příležitost, jak můžeme například 
přeskočit Holandskou fotbalovou školu v určitých metodách.

4)  Sledování vychází jak ze zkušenosti autora, tak z pozorování frekventantů 
kursů, UEFA licencí, tak ze sledovacích programů PRO ZONE.

5)  To, že to dělají i někde jinde, by nemělo být alibi našim trenérům, kteří 
chtějí vyhrát i za cenu toho, že se někteří hráči nedostanou na hřiště vůbec. 
Nebo dokonce směřovat výsledek k tezi neprohrát, kde je mnohdy vidět, že 
nejčastějším či jediným způsobem rozehrání míče je nakopnutí dopředu, a to 
i v žákovských kategoriích SpSM. Pokud by šlo takovým klubům srážet dotace 
za herní projev, já bych byl velmi pro. Je to bohužel složitá a drahá varianta.

6)  Detailní učebnici včetně video materiálů zpracováváme na FAČR také, 
snad vyjde na podzim 2013. Pojďme však být ještě trochu smělejší než 
Holanďané a obranou fázi stavět útočně, že bráníme proto, abychom získali 
míč. Obrana tedy není pouhé bourání a za to se nijak zvlášť nechválí.

7)  Zdroj: Imrich Hornáček. Svetový pohár 10 futbalových šampionátov, WM74, 
vydavatelství Šport, 1975. Wikipedia.com
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projekt zdokonalující 
trenérské dovednosti  
a herní inteligenci hráčů

Mgr. Pavel Frýbort

Článek volně navazuje na příspěvky 
z předchozích čísel 3/2012 a 1/2013

Týmy Létajících trenérů

Koučink k porozumění 
a vhledu do hry

Jedním ze základních pilířů 
projektu Létajících týmů trenérů je 
na straně jedné zdokonalit trenér‑
ské dovednosti trenérů, kteří pů‑
sobí u věkových kategorií U6‑U12, 
a na straně druhé zlepšit individu‑
ální herní dovednosti, které v sobě 
zahrnují manipulační činnosti s mí-
čem (dynamická míčová technika – 
úroveň technické způsobilosti) a roz-
hodování v herních situacích (rychlost 
a správnost rozhodnutí „co a jak udě-
lat v herní situaci“ – úroveň taktické 
způsobilosti).

Poznatky lze ovšem aplikovat 
taktéž u starších věkových kategorií. 
Základní myšlenkou tohoto projektu 
je „učení fotbalu prostřednictvím 
hraní fotbalu“. V žádném případě 
to neznamená, jak by si to někdo 
mohl interpretovat, že hráče nechá-
me na tréninku pouze hrát fotbal 
a trenér bude pouze pasivně dohlížet 
na činnost. Naopak, jedná se o aktivní 
přístup trenéra k hráčům, jenž pomocí 
obsahově vhodně volených cvičení 
naplňuje cíl tréninku, resp. svoji před-
stavu, které herní činnosti chce a jak 
u hráčů zdokonalovat, a prostřednic-
tvím koučinku vede hráče k porozu-
mění a vhledu do hry a rozvíjí tak 
herní inteligenci.

Velmi často se ovšem setkáváme 
s tzv. pseudoaktivitou, která u mno-
hých trenérů převládá, je v nás hlu-
boce zakořeněná, máme s ní největší 
zkušenosti a patří mezi nejčastější 
způsob vedení hráčů, a přece do znač-
né míry limituje naše trenérské do-

vednosti a potlačuje rozvoj potenciálu 
hráče. A jak tento způsob komunikace 
trenér-hráč vypadá v praxi? Položme 
si zásadní otázku, jak se trenér cho-
vá, pokud např. v průpravné hře 3:3 
v kategorii U10 uvidí chybu, která 
vedla k tomu, že hráč s míčem ztratil 
míč, protože se rozhodl pro kličku, 
a ne pro přihrávku vpravo na volného 
spoluhráče. Trenér, resp. neerudova-
ný jedinec zaměřuje svoji pozornost 
(hodnocení) na výkon hráče pouze 
při chybě např. při ztrátě míče a za-
reaguje jen jednoduchou a primitivní 
reakcí, která velmi stroze pouze po-
jmenovává tuto chybu, ale nijak ne-
stimuluje hráče k přemýšlení a vhledu 
do problému. Příklad takové reakce: 
Co to děláš? Proč kličkuješ? Dávej 
balon od nohy! Pořád děláš stejnou 
chybu! Přihrávej! Přemýšlej! I přes 
tato „zdánlivě jasná“, přesto nepřesná 
a nekonkrétní hodnocení trenéra ne‑
dochází k tomu, že si hráč tuto 
chybu dostatečně uvědomí. Pokud 
s tímto názorem nesouhlasíme, tak 
se nabízí otázka, jak je možné, že 
stejné problémy řešíme u stejného 
hráče nebo hráčů v U9 a poté v U16 
a v mnoha případech i v kategorii do-
spělých? Možná proto, že jsme jako 
trenéři v klubu vedli tohoto hráče 
stejným způsobem po celou dobou 
jeho fotbalového vývoje, tzn. příkazy 
a zákazy, co udělat v dané herní situ-
aci bez toho, aniž bych ho jako trenér 
vedl k přemýšlení a k porozumění 
hře. Hráč je tedy ztotožněn, že udělal 
chybu, ale již neví proč. Vyslechne 
si verdikt o své nedokonalé taktické 
a technické úrovni (špatné rozhodnutí 

a špatná realizace – např. přihrávky, 
vedení míče, obcházení soupeře, ale 
také špatného výběru místa = ve špat-
ný čas na špatném místě).

Z praxe všichni víme, že hráči 
v tréninku a v utkání opakovaně chy-
bují, tzn. že dělají špatná rozhodnutí, 
anebo se dobře rozhodnou, ale jejich 
technická úroveň je v dané situaci li-
mituje. Pokud bychom používali výše 
uvedený způsob komunikace, pak by-
chom po celou dobu tréninku a utká-
ní museli podávat negativní zpětnou 
informaci. 

Snahou tedy je neuchylovat se 
k pouhému hodnocení, převážně ne-
gativnímu, ale v hráči vzbuzovat po-
zornost, aby vybíral a zpracovával vý-
znamné podněty, které jsou pro řešení 
konkrétního problému zásadní. Jak 
toho dosáhnout? Tím, že v hráči tre-
nér vyvolá přemýšlení o konkrétním 
problému pomocí vhodně volených 
několika otázek.

Znamená to, že pokud se jako 
trenéři nezeptáme, nevíme, co je 
obsahem mysli hráče. Nevíme, co 
a kolik toho hráč vnímá, jak přemýšlí, 
co si myslí, proč se rozhodl tak, jak se 
rozhodl, jestli uvažuje i o jiných mož-
nostech. Hráč si tak vytváří představu 
o lepší alternativě řešení (rozhodnu-
tí) herní situace, tzn. že si sám klade 
otázky a odpovídá si na ně, které vzni-
kají na základě vnímání důležitých 
pro danou situaci významných podně-
tů, které by napomohly k porozumění 
problému.

Významnou trenérskou dovednos-
tí je zesilovat a správně formovat 
porozumění herním souvislostem 

prostřednictvím zkušeností (jež 
se osvojují smysluplným opaková-
ním činnosti) a vědomostí (jedná se 
o typy informací, které umožňují vy-
tvářet představy, v zahraničí nazývají 
tuto dovednost „rozpoznávání vzorců 
hry“), což vede v konečném důsledku 
k rozlišení a rozpoznání vznikajícího 
vzoru hry ještě před jeho zahájením. 
Porozumění (chápání souvislostí) 
a rozhodnutí „co a jak udělat“ v herní 
situaci je vždy spojeno s úrovní tech-
niky hráče (manipulace s míčem – je 
to, když říkáme „ten hráč je dobrý 
s balonem“) a aktuální pohybovým 
zatížením (stupeň únavy organis-
mu, např. po opakovaných sprintech 
nebo pokud má utkání vysoké tempo). 
Technická výbava a kondiční připra-
venost mohou tuto taktickou stránku 
negativně anebo pozitivně ovlivňovat.

Zkušenost, o které všichni mluví-
me jako o podstatném faktoru herního 
výkonu u skvělých hráčů v dané vý-
konnostní úrovni, se tak může dosta-
tečně formovat. A od zkušenosti je 
jen krůček k dokonalému předvídání 
(anticipaci – co se stane, když…). Do‑
minantním znakem zkušenosti je 
pochopení porozumění principům 
hry, které se upevňují především 
opakováním (drilováním) herních 
činností. Ale pozor! Toto opakování 
musí být věcné, smysluplné se za‑
měřením na kritická místa, které 
korespondují se současnými požadav-
ky, např. otevřené postavení při přijí-
mání míče – boční postavení umožňu-
jící překonat soupeře jedním dotykem 
a pokračovat v plynulé kombinaci, 
vnímat prostor kolem sebe (360°), 
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Ocasáci (obr. 1)
Cíl: Rozvoj specifické fotbalové 

lokomoce, obratnosti, síly a orientace 
v prostoru, výchova k vítězství.

Popis: Ve vymezeném prostoru 
10 x 15 m jsou hráči rozděleni do dvou 
týmů (červená a bílá) po 4–6 hráčích. 
Hráči mají rozlišováky zastrčeny 
za trenýrkami (2/3 volně visí, tak aby 
ho mohl protihráč vytrhnout). Hráči 
jednotlivých týmů se snaží získat co 
nejvíce odlišných barev. Získané rozli-
šováky si hráči dávají za trenýrky. Vy-
hrává ten hráč nebo družstvo, které zís-
ká nejvíce rozlišováků odlišné barvy.

Chyba: U hráče se projevují nedo-
statky v obratnosti, často stojí a není 
zaujat do činnosti.

Koučink: Kdo získá nejvíce roz-
lišováků, vyhrává! Pokud chceš být 
nejlepší, co musíš udělat? Abys měl 
míč pod kontrolou a viděl kolem sebe 
hráče, co musíš dělat? 

Komentář problému: Herní loko-
moce – běh spojený se změnami smě-
ru tzn. akcelerace (starty do různých 
směrů) a decelarace (brzdění) a běh 
stranou jsou nejčastější pohybovou 
činností hráče fotbalu. Pokud přidáme 
driblink s míčem, pak u hráčů zdoko-

snaha o rychlé obcházení soupeře 
prvním dotykem v čelním postavení, 
jak po přihrávce podporovat spoluhrá-
če, vytvoření si výhodnější pozice pro 
příjem míče např. klamnou činností. 
Tyto taktické dovednosti společně 
s úrovní technické způsobilosti jsou 
založeny na rychlém a správném po-
rovnávání a rozpoznávání důležitých 
podnětů, které se vyskytují v dyna-
micky se měnící herní situaci. Pokud 
tedy budeme drilovat bez herních 
souvislostí, pak hráči neporozumí 
principům herní situace a „nevidí, 
to co mají vidět“. Zde má napomoci 
koučink, jedna z trenérských doved-
ností, jejímž základním výstupem je, 
že hráč porozumí hře, „vidí, to co má 
vidět“, a dokáže adekvátně reagovat, 
tzn. správně a sám se rozhodovat 
(taktická stránka). 

Během opakování herních činností 
a koučinku hráč zpracovává důleži-
té informace z okolního prostředí 
(„odměna za to, že přemýšlí“), např. 
z pohybů, resp. chování spoluhráčů 

a soupeře, z prostoru, ve kterém se 
nachází, apod. Vnímá i vlastní pocity, 
tzn. že si uvědomuje úroveň svých do-
vedností a schopností, které musí při 
řešení problému použít. Pokud je tedy 
toto upevnění na kvalitativně nižším 
stupni, tak bude i nižší celkový obraz 
herního výkonu. Několik otevřených 
otázek k diskutovanému tématu: Je 
možné si tyto dovednosti s pomocí 
pouhého hodnocení již vzniklé chyby 
osvojit na kvalitativně vyšším stupni? 
Vede tento způsob komunikace hráče 
k pochopení vzniklého problému? 
Je vhodnější navést hráče, aby nad 
problémem přemýšlel a porozuměl 
herním souvislostem?

Otázka zatěžování 
organismu dětí 

Velikost pohybového zatížení 
v jednotlivých metodicko-organizač-
ních formách je odvozena od doby 
trvání jednotlivých intervalů, počtu 
opakování a od celkové doby trvání 
cvičení:

 U silově obratnostních cvičení 
by měl interval zatížení (IZ) trvat 
do 30 s a počet opakování 4–8, cel-
ková doba cvičení tedy (2–5 min).
 U cvičení majících charakter silo-

vě-rychlostně-obratnostní cvičení je 
celková doba trvání 2–4 min a má 
povahu nepravidelného střídavého 
pohybového zatížení (interval zatí-
žení vs. odpočinek), takže intervaly 
zatížení maximální intenzity jsou 
různě dlouhé.
 U průpravných her 1:1, 2:2 apod. je 

profil pohybového zatížení opět stří-
davý, ale podle organizace může být 
pravidelný i nepravidelný (interval 
zatížení vs. interval odpočinku-IO).

Primárním cílem je vytvářet u dětí 
hráčů návyk k rychlým a výbušným 
pohybům, které jsou prováděny 
v maximálních rychlostech (dochází 
ke stimulaci rychlých FG svalových 
vláken), protože až budou v kategorii 
dospělých, chceme mít rychlé hráče, 
a ne běžce pouze vytrvalostně dispo-

nované bez schopnosti opakovaně vy-
vinout sprinty nebo běhat ve vysokých 
rychlostech. Tato rychlostní kapaci-
ta, i když přirozená, je ovšem velmi 
nízká, a děti po několika sekundách 
(4 – 8) přirozeně „přepnou“ na nižší 
stupeň. Pokud děti již nemůžou vy-
konávat činnost, pak se samy zastaví 
a odpočinou si, a až naberou síly, pak 
opět začnou v činnosti. Připomínám, 
že mluvit o vysoké hladině laktátu 
u dětí (např. během průpravné hry 4:4 
po dobu 3 min) není namístě. Děti ne-
mají výbavu na jeho tvorbu a hlavně 
enzymy na odbourávání. Každé dítě 
si samo volí míru úsilí, s jakou bude 
herní činnosti vykonávat (IZ:IO), 
znamená to tedy, že pokud vytváříte 
záměrně IZ:IO s cílem stimulace ně-
kterého z kondičních parametrů, pak 
se tomuto cíli stěží přibližujete. 

Při organizaci můžeme využívat 
hromadné formy (všichni dělají to-
tožnou herní činnost) nebo rozdělit 
hráče do dvou nebo tří skupin a každá 
provádí jinou herní činnost. 

Přehled vybraných cvičení v různých 
metodicko-organizačních formách

nalujeme rozdělenou pozornost (míč 
a hráči).

Varianty: Tři barvy (tři mužstva) 
proti sobě nebo kdo získá nejvíce 
rozlišováků jako jednotlivec. Může-
me přidat míč.

Policajti a zloději (obr. 2)
Cíl: Zdokonalování manipulace 

s míčem, přesnosti přihrávání, obrat-
nosti, výchova k vítězství.

Popis: Ve vymezeném prostoru 
20 x 15 m jsou hráči rozděleni do dvou 
týmů (červená a bílá). V prostoru jsou 
umístěny kuželky (cca 15–20). Každý 
z hráčů v bílém týmu má míč. A snaží 
se v určeném časovém intervalu míčem 
trefit co nejvíce kuželů. Hráči červené-
ho týmu ležící kužely zvedají. Vyhrává 

tým, u kterého v časovém intervalu je 
zvednuto více kuželů. Výměna rolí.

Chyba: Hráč s míčem při poku-
su srazit kužel často netrefí cíl, hráči 
nedostatečně spolupracují při zvedání 
kuželů.

Koučink: Co myslíš, který způsob 
přihrávání (při pokusu srazit kužel) 
je přesnější? Placírkou, nebo přímým 
nártem? 

Komentář problému: Tato po-
hybová hra podporuje zdokonalení 
přesnosti umístit míč v požadovaném 
směru stojícího kužele (přesnost a ra-
zantnost přihrávky). Hráči si osvojují 
dovednost přesně udeřit míč (techni-
ku kopu) s adekvátním úsilím. Hráči, 
kteří zvedají kužele, se učí spolupráci 
a orientaci v prostoru.
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Bagovky (obr. 3)
Cíl: Výběr místa. Časoprostorová 

součinnost při útočné herní kombina-
ci. Osvojení si návyku, že po přihráv-
ce na spoluhráče nesmím zůstat stát 
na místě. Hráči se sami rozhodují, „co 
dělat“ a „jak to udělat.“, tím si osvo-
jují základy útočných individuálních 
a skupinových taktických dovedností.

Popis: Ve vymezeném prostoru 
10 x 15 m si 3–5 hráčů přihrává míč 
a jeden hráč (obránce) se snaží za-
bránit kombinaci. Tato kombinace je 
realizována v náhodně proměnlivém 
prostředí (v různě složitých herních 
situacích). Útočníci si nesmí přihrávat 
přes hlavu obránce, ale vždy do stran. 

Chyba: Hráč po přihrávce opako-
vaně stojí na místě, hráč nabíhá do ne-
vhodného prostoru.

Koučink: Jirko, řekni mi je lepší 
po přihrávce stát, nebo si naběhnout 
opět pro přihrávku? Když budeš stát 
na místě nebo si nenaběhneš, může ti 
spoluhráč přihrát zpět? Je snadnější 
pro soupeře obsazovat hráče, který je 
v pohybu, nebo který stojí? Honzo, 
jde ti přihrát do tohoto prostoru, kam 
jsi naběhl, když mezi tebou a spolu-
hráčem stojí soupeř? Je lepší nabíhat 
rychle, nebo pomalu? Když si naběh-
neš do tohoto prostoru, může kombi-
nace úspěšně pokračovat, nebo ti spíš 
soupeř míč odebere? 

Komentář problému: Osvojovat 
si návyk, že po přihrávce na spolu-
hráče nesmím zůstat stát na místě 
a nabíhat si do volného prostoru je 
důležité získávat již v kategorii mladší 
přípravky. Tato činnost je často spo-
jena s velmi důležitými klamavými 
pohyby, které jsou prováděny na ma-
lém prostoru, které se tedy neproje-
vují výraznou pohybovou činností. 
A proč je tato činnost tak významná? 
Protože je to jeden ze základních prin-
cipů hraní fotbalu, pokud chtějí hráči 
překonat soupeře! Vzpomeňte na vaše 
hodnocení hráčů např. v přestávce 
utkání, kdy se mužstvu nedaří kom-
binovat: „Kluci, chybí vám pohyb!“, 
jak se chcete prosadit? Samozřejmě, 
tato činnost musí být časoprostorově 
sladěná (optimálně, správně, vhodně, 
účinně, významně) vzhledem k dané 
herní situaci. Tato základní dovednost 
se osvojuje hraním fotbalu, tzn. her-
ními formami. 

Varianty: Pouze rukama bez sou-
peře poté se soupeřem. Nohama bez 
soupeře poté se soupeřem, přihrávka 
na třetího, tzn. že po přijmutí přihráv-
ky nesmím přihrát míč zpět.

Přetahování o míč (obr. 4)
Cíl: Rozvoj síly, obratnosti a vý-

chova k vítězství.
Popis: Hráči jsou rozděleni 

do  dvojic. Jeden z  nich drží míč 
a druhý se ho snaží tahem vytrhnout. 
Po 30 s výměna.

Chyba: Hráč s  míčem se otáčí 
zády k  soupeřovi, nedostatky v  si-
lových parametrech – nedostatečné 
zpevnění středu těla – (core).

Koučink: Kdo získá nejvíce míčů, 
tak vyhrává! Když chceš získat míč, je 
lepší se zpevnit, nebo ne? 

Komentář problému: Aby hráč 
mohl vyvíjet maximální úsilí (využít 
maximální silový výkon) musí nejpr-
ve zpevnit střed těla – „jádro“ (svalo-

vé skupiny v oblasti břicha – příčný 
břišní sval, bránici a svaly pánevní-
ho dna a hluboké extenzory páteře). 
Taktéž se tato oblast nazývá hluboký 
stabilizační systém. Na základě tohoto 
zpevnění mohou další části těla jako 
trup, horní a dolní končetiny vyvinout 
maximální silový výkon. Vhodnou 
metodou je Core trénink. Snažíme se 
přirozenou formou dosáhnout funkč-
ní svalové souhry tak, aby hráč tento 

automatismus byl schopen uplatňovat 
ve všech pohybech, resp. herních čin-
nostech (sprintové souboje, udržení 
stability v  soubojích – remplování, 
krytí míče atd.). 

Varianty: Hráči jsou na kolenou 
nebo sedí patách. Dále se nabízí široká 
škála zpevňovacích cvičení (ve dvoji-
cích a při využití náčiní).

Zpracování míče (obr. 5)
Cíl: Zdokonalování zpracování 

míče 
Popis: Každý hráč má míč. 

Po vlastním nadhozu a převzetím míče 
do strany (vyběhnutím do strany) se 
snaží hráč osvojovat tuto činnost.

Chyba: Hráč opakovaně zpracová-
vá míč do stoje, hráč se dotkne míče 
před dopadem na zem, míč dvakrát 
dopadne na zem a až poté ho zpraco-
vává, hráč příliš vysoko zvedá nohu 
a míč tak zůstává pod nohou.

Koučink: Když při zpracovávání 
zvedneš kolena nad úroveň kyčlí, tak 
ti vždycky míč zůstává pod nohama, 
můžeš s ním pak rychle pracovat? Jsi 
rychlejší, když míč dvakrát dopadne 
na zem a až pak ho zpracuješ? Nebo 
když dopadne pouze jednou na zem? 
Můžeš rychlým zpracováním (převze-
tím) obejít soupeře? 

Komentář problému: Zpraco-
vání míče je stále velmi důležitou 
dovedností hráče. Pokud míč hráči 
neodskakuje a má ho pod kontrolou, 
pak na  tuto činnost navazují další 
řetězce činností (vedení, obcházení, 
přihrávání apod.). Pokud hráč nemá 
osvojenou tuto základní individuální 
činnost, tak se nemůže dostat k výše 
uvedeným činnostem! Ještě význam-
nější je tzv. převzetí míče. Pokud je 
převzetí kvalitně provedeno, dochází 
často k rychlému a účinnému vyřešení 
herní situace.

V proudové organizaci ve volném 
prostoru si hráči sami nahazují míč, 
je však dobré ukázkou se hráče ptát, 
který typ zpracování je lepší. Záměrně 
tedy ukážete dobré a špatné zpraco-
vání míče a poté se ptáte, který typ je 
vhodnější.

Varianty: Organizace ve dojicích 
nebo ve trojicích, což muže být spo-
jeno s následným časoprostorovým 
tlakem nadhazujícího hráče.

Slalom s míčem 
a přesnost přihrávky 
(obr. 6)

Cíl: Rozvoj individuální manipu-
lace s míčem, přesnost přihrávání

Popis: Tři zástupy po 4–7 hráčích. 
Před každým zástupem jsou rozmís-
těny tyče (mety), na jejichž konci je 
branka (1 m), která je ve vzdálenosti 
5–10 m od poslední tyče. Hráči samo-
statně zahajují akci a provádějí vedení 
míče mezi tyčemi (metami) a snaží 
se vstřelit branku, resp. provádějí 
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přesnost přihrávky. Po střelbě se hráč 
vrací zpět a dělá různou manipulační 
činnost s míčem nebo provádí obrat-
nostně-koordinační cvičení.

Chyba: Hráč např. pomalu prová-
dí slalom nebo míč hráči utíká příliš 
do stran při obcházení.

Koučink: Ukažte mi, komu míč 
neuteče! Vedeš míč stále levou nohou, 
v utkání nebudeš používat pravou?

Komentář problému: Vedení 
míče je častou herní činností, kte-
rou hráč ve  fotbale provádí. Pouze 
rychlé a přesné vedení míče spojené 
často s  obcházením soupeře dává 
útočícímu mužstvu šanci úspěšně 
realizovat útočné herní kombinace. 

Varianty: Toto vedení míče může 
být spojeno s  prováděním různých 
způsobů obcházení (viz Coerver) 
tyčí (met), které nahrazují soupeře.

Soubojové situace 1:1 
(obr. 7)

Cíl: Zdokonalení různých způ-
sobů obcházení soupeře v herních 
podmínkách (dovednostní složka), 
osvojení základních taktických prin-
cipů, „jak a co udělat v herní situaci“ 
(taktická složka) z pohledu útočníka. 
Z pohledu bránícího hráče osvojení 
významných defenzivních podnětů, 
která vedou k odebírání míče nebo 
zabránění branky. 

pohyby, tzn. jeho činnost lze dob-
ře předvídat, nedostatečně si kryje 
míč, uplatňuje stále stejný způsob 
obcházení, nedostatečná agresivita). 
Bránící hráč (nevystartuje sprintem 
na hráče s míčem, není na spojni-
ci hráč s míčem a branka, pokud se 
dostane do blízkosti hráče s míčem, 

nemá boční obranné postavení, ne-
dostatečná agresivita).

Koučink: Je lepší rychle vystarto-
vat s míčem, nebo obcházet soupeře 
pomalu? Dokážeš tuto kličku udělat 
stejně dobře jako Péťa? Je lepší na-
značit kličku doprava a pak ji udělat 
vlevo? Je dobré dělat klamavé pohyby 

Popis: Ve vymezeném území 
8 x 8 m jsou umístěny dvě branky (1 m). 
Hráč s míčem přihrává na hráče v pro-
tilehlém rohu, po zpracování míče se 
snaží hráč dát gól do kterékoliv branky.

Chyba: Útočící hráč (čeká, až 
k němu přiběhne soupeř, přebírá míč 
do obránce, neuplatňuje klamavé 
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před obcházením soupeře, nebo ne? 
Je lepší čekat, až k tobě přiběhne 
obránce, nebo jít rychle s míčem 
do volného prostoru? Jestli chceš jít 
rychle do volného prostoru, jak to 
musíš udělat? Je lepší jít s míčem 
do soupeře nebo si míč přihrát šikmo 
dopředu? Když chceš získat míč a za-
bránit brance, je lepší rychle dorazit 
hráče s míčem, nebo vyčkávat? 

Komentář problému: Aby hrá-
či byli způsobilí překonávat hráče 
soupeře a následně realizovat útočné 
herní kombinace, musí být dovední 
rychle zpracovávat významné pod-
něty dané herní situaci (postavení 
soupeře, rychlost pohybu soupeře 
v prostoru, umístění branek, prostor, 
ve kterém se nacházím vzhledem 
k pohybu soupeře atd.). Tato herní 
situace se dynamicky mění, a pokud 
hráč tuto základní taktickou doved-
nost neovládá, pak věnuje pozornost 
méně důležitým podnětům, které 
vedou k nedostatečné anticipaci 
a konečnému špatnému rozhodnutí 
(taktická složka) ve spojitosti s ne-
kvalitním provedením.

Pokud trenér nechává hráčům 
volnost volby rozhodnutí, který 
způsob obcházení si hráč zvolí, pak 
může jednak sledovat u jednotlivců 
kvalitu provedení, ale také náročnost 
zvoleného způsobu. Trenér si tak vy-
tváří představu o úrovni technické 
způsobilosti, navíc hráč sám získává 
povědomí o nedostatcích, protože si 
uvědomuje, že někteří spoluhráči tuto 
činnost dělají rychleji a lépe, což by 
ho mělo motivovat ke zlepšení.

Soubojové situace 2:2 
se zakončením do čtyř 
branek (obr. 8)

Cíl: Zdokonalení různých způsobů 
obcházení soupeře v herních podmín-
kách, osvojení základních taktických 
principů, „jak a co udělat v herní si-
tuaci“ ve spolupráci se spoluhráčem. 
Z pohledu bránícího hráče osvojení si 
významných defenzivních podnětů, 
které vedou ke konstruktivnímu ode-
bírání míče nebo zabránění branky 
ve spolupráci se spoluhráčem.

Popis: Ve vymezeném území 
15 x 15 m jsou v rozích umístěny čty-
ři branky (1 m). Hráči jsou rozděleni 
do dvojic na každé straně (útočníci 
a obránci). Trenér má míč a přihrává 
na útočníky, kteří se snaží vstřelit gól 
do kterékoliv branky a obránci jim 
v této činnosti zabraňují. Před vstře-
lením branky si musí útočníci mini-
málně jednou přihrát. Po skončení 
akce výměna pozic.

Chyba: Útočící hráči (nedostateč-
ně rozšiřují vzdálenost mezi sebou, 
přebírají míč do bránících hráčů, hráč 
místo přihrávky volí obcházení sou-
peře a naopak, velmi často se vysky-
tuje špatný výběr místa). Bránící hráči 

(čekají a nevytváří tak časoprostorový 
tlak, nedostatečná agresivita).

Koučink: Zvolil sis kličku, viděl 
jsi, kam ti naběhl spoluhráč? Bylo by 
lepší mu přihrát? Otáčíš se s míčem 
zády k bránícímu hráči? Myslíš, že 
můžeš tak obejít? Kam si naběhneš, 
když tvého spoluhráče doráží bránící 
hráč? Tvůj spoluhráč sprintuje na hrá-
če s míčem, co uděláš? Budeš ho zajiš-
ťovat, nebo budeš obsazovat soupeře?

Komentář problému: Aby hrá-
či byli způsobilí překonávat hráče 
soupeře a následně realizovat útočné 
herní kombinace, musí být dovední 
rychle zpracovávat důležité podněty 
z dané herní situace (postavení soupe-
ře, rychlost pohybu soupeře v prosto-
ru, umístění branek, prostor, ve kte-
rém se nacházím vzhledem k pohybu 
soupeře atd.). Tato herní situace se dy-
namicky mění, a pokud hráč tuto zá-
kladní taktickou dovednost neovládá, 
pak věnuje pozornost méně důležitým 
podnětům, které vedou k nedostateč-
né anticipaci a špatnému rozhodnutí 
(taktická složka) ve spojitosti s nekva-
litním provedením.

Vedení míče, střelba 
a obcházení 2:1  
(U9–12), (obr. 9)

Cíl: Zdokonalení různých způso-
bů obcházení soupeře v herních pod-
mínkách, jež mají charakter počet-
ního přečíslení, osvojení základních 
taktických principů, „jak a co udělat 
v herní situaci“ v početním přečíslení. 
Z pohledu bránícího hráče osvojení 
si významných defenzivních podnětů, 
které vedou ke konstruktivnímu ode-
bírání míče nebo zabránění vstřelení 
gólu v početním deficitu. 
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Popis: Hráči jsou rozděleni do tří 
skupin (A, B, C), po 4–6 hráčích. 
Hráč ze skupina A provádí slalom 
(4 mety), zakončuje slalom střelbou. 
Ve stejný čas vyráží hráči ze skupiny 
C (obratnostně-koordinační cvičení) 
přes 4 mety a hráči ze skupiny B, kteří 
provádí slalom (5met). Po provedení 
činností vzniká přečíslení 2:1, tzn. 
hráči A a B proti C. Snahou je vstřelit 
branku. Po akci výměna pozic A → B 
→ C → A.

Chyba: Útočící hráči (nedostateč-
ně rozšiřují vzdálenost mezi sebou, 
přebírají míč do bránících hráčů, hráč 
místo přihrávky volí obcházení sou-
peře a naopak, velmi často se vysky-
tuje špatný výběr místa). Bránící hráči 
(čekají a nevytváří tak časoprostorový 
tlak, nedostatečná agresivita).

Koučink: Kam naběhneš, když 
chceš míč? Může ti spoluhráč přihrát 
tam, kam si nabíháš? 

Komentář problému: Toto prů-
pravné a herní cvičení odráží poža-
davky na manipulační činnost s mí-
čem a lokomoční činnost bez míče. 
Herní situaci 2:1 je činnost, která 
nastává v utkání a je nutnou podmín-
kou útočné herní kombinace a cílem 
je snaha překonat soupeře různými 
herními činnostmi. Útočníci hráči 
jsou zvýhodněni podmínkami (přečís-
lením 2:1), což vede k uložení důle-
žitých taktických dovedností v paměti 
a vznikají tak zkušenosti.

Kdo získá nejdříve míč 
6:4 (U9-U12), (obr. 10)

Cíl: Vytváření návyku, že po ztrá-
tě míče ho chci v co nejkratší době 
získat zpět. Vytváření tlaku na hráče 
s míčem. Udržení míče pod tlakem 
v početním přečíslení.

Popis: Hráči jsou rozdělení na dvě 
družstva (bílá a červená). Vymeze-
né území je rozděleno na dvě zóny 
A a B. Bílé družstvo začíná kombino-
vat v zóně A proti čtyřem hráčům čer-
veného družstva. Dva hráči červeného 
družstva zůstávají v zóně B, vzniká 
herní situace 6:4 nebo (varianta 4:2) 
v zóně A. Pokud hráči červeného 
mužstva konstruktivně získají míč, 
přihrávají do zóny B, v tomto momen-
tě pouze čtyři hráči bílého družstva 
napadají v zóně B, tzn. dva zůstávají 
v zóně A a šest hráčů červeného druž-
stva se snaží o kombinaci v zóně B, 
vzniká tak herní situace 6:4 v zóně 
B. Takto se herní činnosti odehrávají 
střídavě v obou zónách v závislosti 
na dovednostech útočníků a obránců.

Chyba: Hráči opakovaně neudrží 
míč (nedostatečný počet přihrávek), 
protože je nevhodný výběr místa 
a chybí přesnost a rychlost přihrá-
vek, hráči nevytváří dostatečný tlak 
na hráče s míčem a pozdě obsazují 
ostatní hráče, nedostatečné jedno-
stranné nebo oboustranné zajištění 

hráče, který napadá hráče s míčem. 
Koučink: Kam si naběhneš pro 

přihrávku, když tvého spoluhráče 
s míčem napadá soupeře z této strany? 
Vidíš, jak jsou rozmístěni tvoji spo-
luhráči, komu z nich můžeš přihrát? 
Myslíš, že správně napadáš hráče 
s míčem? Víš jaké je postavení tvých 
spoluhráčů při napadání?

Komentář problému: Zde je jasná 
snaha osvojit návyk, aby hráči oka-
mžitě po ztrátě míče napadali hráče 
soupeře. Vede to k útočnému pojetí 
a tím se zvyšuje atraktivita utkání 
(neustálé napadání zvyšuje dynamiku 
hry, zvyšuje se počet fotbalových akcí 
v utkání, dochází k soubojovým situa-
cím, snaha o konstruktivní odebírání 
míče, získání zkušenosti, že častěji 
získám míč, že časoprostorový tlak 
spouští nejbližší hráč, který je u sou-
peře s míčem, a ostatní ho zajišťují, 
snaha udržet míč pod časoprostoro-
vým tlakem (presinkem), přebírat 
míč v tzv. otevřeném postavení, tzn. 
ve směru pokračování útočné herní 
kombinace, která je často spojena 
s obcházením soupeře jedním dote-
kem). 

Turnaj dvojic 1:1 (obr. 11)
Cíl: Zdokonalení různých způsobů 

obcházení soupeře v herních podmín-
kách, osvojení sizákladních taktic-
kých principů, „jak a co udělat v herní 
situaci“. Z pohledu bránícího hráče 
osvojení významných defenzivních 
podnětů, které vedou ke konstruktiv-
nímu odebírání míče nebo zabránění 
branky, orientace v prostoru.

Popis: Průpravná hra je organi-
zována pro 12–16 hráčů. Ve vyme-
zeném území 40 x 15 m jsou roz-
místěny na každé straně 6–8 branek 
(1 m). Hráči jsou rozděleni do dvojic 
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a každý má za sebou branku. Hráči 
s míčem přihrávají hráčovi z dvojice, 
nyní se z hráče s míčem stává obrán-
ce, a z hráče, který přijímá míč, je 
útočník a snaží vstřelit gól do kte-
rékoliv branky na protilehlé straně 
hřiště. Obránce tedy brání všechny 
branky za sebou. Pokud obránce ode-
bere míč, může vstřelit gól do kte-
rékoliv branky na protilehlé straně. 
Zakázáno je dát gól prvním dotekem. 
Akce končí, pokud je míč v záme-
zí nebo je vstřelena branka. Poté se 
dvojice vrací chůzí nebo poklusem 
do výchozího postavení. Po 3–5 min 
výměna pozic společně s výměnou 
hráčů ve dvojicích.

Chyba: Útočící hráč přebírá míč 
od obránce, nevyužívá ke vstřelení 
všechny branky a soustřeďuje po-
zornost pouze na jednu nebo dvě, 
často dochází ke srážce s ostatními 
hráči, opakovaně je hráč neúspěšný 

v obcházení. Bránící hráč vyčkává 
a nevytváří časoprostorový tlak, ne-
dostatečná agresivita.

Koučink: Je lepší čekat, až k tobě 
přiběhne obránce, nebo jít rychle 
s míčem do volného prostoru ve smě-
ru branky? Útočíš stále na jednu až 
dvě branky a nedaří se ti dát gól, čím 
si myslíš, že to je? Když chceš získat 
míč a zabránit brance, je lepší rychle 
dorazit hráče s míčem, nebo vyčká-
vat? Otočíš se rychleji k útočníkovi, 
který tě obchází, když k němu stojíš 
čelem, nebo bokem?

Komentář problému: V této prů-
pravné hře hráč získává taktické fotba-
lové dovednosti, tzn. zdokonaluje vní-
mání v prostoru, osvojuje si významné 
podněty herních situací, které vedou ke 
správnému a rychlému rozhodnutí, „co 
a jak udělat“, ať už z pohledu obránce 
nebo útočníka. Viz výše soubojové si-
tuace 1:1 a 2:2.
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Trénovat se musí  
pořád naplno!
Jeho táta získal s Dinamem Tbilisi titul gruzínského šampiona.  
On to v této sezoně dokázal se stejným klubem také. Ba co víc,  
přidal i vítězství v národním poháru. „Je to docela fajn,“ hlásil  
Dušan Uhrin mladší z metropole Gruzie.  

Dva Uhrinové v Dinamu Tbili-
si – dva tituly, dvě vítězství 
v gruzínském poháru, to je 

rarita, která musela být asi v mé-
diích hodně propíraná.

„Docela jo, protože tátu tady hod-
ně uznávají. A snad mu tu ani já nedě-
lám ostudu, když jsem ho teď trumfl 
tím doublem. On jeden rok získal titul 
a druhý pohár, já obě soutěže vyhrál 
v jedné sezoně najednou. Ale táta se 
na mě kvůli tomu nezlobí, je rád.“

Vy taky. Nebo ne?
„Samozřejmě. Všichni víme, jak 

to u trenérů chodí. Před odchodem 
do Gruzie jsem byl deset měsíců bez 
práce a v Česku o mě de facto nikdo 
nezavadil. Navíc se o mě začalo říkat, 
jak jsem drahý, a podobné blbosti. 
Vůbec nevím, kdo tohle vypustil. 
Psalo se, že jsem drahý, a přitom se 
mě ani žádný klub nezeptal, jestli 
bych chtěl trénovat…. Místo toho 
se v médiích objevila tahle hloupost 
a absolutní lež.“

V Gruzii jste si všechno vy-
nahradil. Jakým fotbalem jste 
na double dosáhl?

„Hráli jsme tak, jako já hraju všu-
de – tedy útočně. Nastříleli jsme de-
vadesát gólů. Nejvíc ze všech týmů. 
Takže snad i pro diváky je naše hra 
atraktivní.“

Našel byste nějaký nejdůleži-
tější bod, který vás katapultoval 
k titulu?

„Pomohlo nám hodně, když 
jsme vyhráli s druhým týmem tabul-
ky Gori Dila na jeho hřišti 1:0. To 
byl takový zlomový bod. Potom už 
jsme všichni věřili, že to dotáhneme 
do úspěšného konce. Na mančaftu 
bylo vidět, že šlo psychicky ještě víc 
nahoru.“

Gruzínská liga se oproti české 
hraje jiným systémem. Je to tak?

„Ano. Celý soutěžní ročník má 
dvě etapy. Nejdřív všechna mužstva 
čeká základní část. Pak se tabulka 
rozdělí na dvě poloviny. Vrchní půlka 
bojuje o titul. Šest dolních celků válčí 
o záchranu.“

Je to dobré?
„Je to zajímavější. Utkání jsou vy-

rovnanější a náročnější. Jak po herní 
stránce, tak i po psychické. Každé 
utkání bylo opravdu těžké. Neříkám, 
že v základní části se našly lehké zá-
pasy, to ne. Ale doma jsme poráželi 
soupeře bez větších potíží, třeba i 5:1. 
Venku to bylo náročnější, tam jsme 
vítězili tak 1:0. Nadstavba byla ná-
ročnější doma i venku.“

Zdá se vám, že by také české 
nejvyšší soutěži prospělo, kdyby se 
dejme tomu po podzimu rozdělila 
na dvě části. A na jaře by špičky 
zápolily o mistrovský trůn a zbytek 
by si to rozdal o sestup?

„Nemyslím si to. Pro naši republi-
ku je lepší stávající dvoukolový sys-
tém jaro-podzim. Pro Gruzii je ale 
zase výhodnější ligu rozpůlit.“

Proč?
„V gruzínské lize je kvalitativně 

dobrých prvních šest týmů. Ale ty, kte-
ré se pohybují ve druhé polovině tabul-
ky, jsou na tom s kvalitou hůře. Proto 
je ku prospěchu, když se lepší skupina 
odtrhne a konfrontuje se mezi sebou. 
Jen tak může růst kvalita nahoru.“

Asi by to nebylo ani tak při-
tažlivé pro veřejnost, kdyby dobří 
dávali slabším větší příděly.

„Přesně tak. Zápasy by nebyly tak 
vyrovnané a nikomu, ani celkům, ani 
fanoušků, by to nepomohlo. Navíc by 

už postupem času v řadě utkání o nic 
nešlo.“

Takhle mají až do konce všichni 
motivaci.

„Ano. V každém utkání se o něco 
hraje. Nikdo nemůže nic vypustit. Ani 
my jsme si nemohli dovolit zaváhat. 
Jakmile by se to stalo, konkurence by 
na nás hned zle dotírala.“

Tlačilo na vás vedení kvůli prv-
nímu místo hodně?

„Tlak na trenéra je všude stejný. 
Každý majitel klubu chce vyhrávat. 
Kdybychom třeba nevyhráli nad Gori 
Dila, měli bychom na vedoucí pozi-
ci náskok už jen čtyř bodů a tlak by 
narostl. Protože oni taky všechno vy-
hrávali. Navíc jsme oproti nim měli 
ještě jeden handicap.“

Jaký?
„Hráli jsme až do konce sezony 

na dvou frontách. Kromě ligy jsme 
postupovali pořád dál a dál i v gruzín-
ském poháru. Naši největší konkurenti 
už hráli jen v lize, takže byli trošku 
čerstvější. Nicméně jsme to zvládli 
a ligovou i pohárovou sezonu dokon-
čili zdárně.“

Nechtěli jste pohár odložit 
na druhou kolej? V Česku to kluby 
dělají běžně. Do poháru staví hrá-
če, kteří se obvykle nedostanou 
do základní sestavy.

„Tohle jsme nedělali. Absolutně 
jsme nespekulovali. Chtěli jsme být 
úspěšní na obou frontách. Žádné spe-
kulace jsem nepřipustil. V lize i v po-
háru jsme hráli naplno!“

Říkal jste, že jste na gruzínský 
fotbalový Olymp došli útočnou 
hrou. Jak dlouho vám trvalo, než 
jste tým přetvořil k obrazu svému?

„Útočně jsme hráli skoro hned. 
Ale hrozné problémy hráčům dělala 
taktika.“

V jakém smyslu?
„Měli jsme obrovskou potíž s udr-

žením výsledku. Vedli jsme například 
3:0, a najednou to bylo 3:2. Napro-
sto nepochopitelné. A stávalo se to 
opakovaně. Než se to změnilo, trvalo 
to půl roku. Až potom jsme dokázali 
vyhrávat s čistým kontem – 2:0, 3:0. 
Protože jsme to začali takticky zvlá-
dat mnohem lépe než dříve.“

Čím to bylo, že to v začátcích 
mužstvo nezvládalo? Vaši svěřenci 
se riskantně tlačili dopředu?

„Já jsem chtěl a chci, aby se hrnu-
li dopředu a dávali hodně gólů. Ale 
přitom samozřejmě nesmí zapomínat 
ani na to, aby to bylo bezpečné. K vy-
vážení týmu hodně pomohl příchod 
Petera Grajciara z pražské Sparty. 
Ten to takticky zvládal perfektně 
a pro ostatní spoluhráče byl na hřišti 
příkladem. Taky jsme trošku změnili 
sestavu a rozjelo se to.“

Točil jste sestavu kvůli rozlože-
ní sil hodně?

„Ne. Točil jsem pořád jen dvanáct, 
třináct hráčů.“

Jaký vládne v Gruzii styl fotba-
lu? Ofenzivní, nebo spíš obranný?

„Útočnější. Kromě nás tady každé 
mužstvo hraje 4-3-3. V týmech jsou 
vesměs šikovní, techničtí hráči, kteří se 
většinou derou dopředu. Směrem do-
zadu je to už horší. V porovnání s čes-
kou ligou jsou tu hráči méně takticky 
vyspělí. V Česku týmům stačí, když 
vyhrají 1:0, tady ne. Gruzínské celky 
vedou 2:0 a snaží se pořád útočit a při-
dat další góly. Permanentně to tlačí 
k soupeřově bráně. Za každou cenu.“
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V jakém rozestavení nastupu-
jete vy?

„My sázíme na výchozí rozesta-
vení 4-4-2. Museli jsme to hráče na-
učit, protože předtím taky hráli v ro-
zestavení 4-3-3. Takže se učili něco 
nového. Dostávali do krve i variaci 
4-2-3-1. Tu jsme taky někdy použí-
vali. Ale ne moc.“

Proč ne?
„V systému 4-2-3-1 jsme sice také 

vyhrávali, ale hra neměla takový švih, 
jako když jsme praktikovali 4-4-2.  
To nám sedělo víc.“

Jak jste řešil obrannou fázi?
„Základní princip byl: po útoku 

musí být všichni hráči za míčem.“

Slyšeli na to hráči?
„Dělalo jim to zpočátku problé-

my. Nestačili zmenšovat hřiště. Ale 
ve druhé části soutěže už všichni stáli 
za balonem. Ale často jsme hráli pre-
sink v podstatě po celém hřišti.“

Jak se vám to do týmu odpo-
vědnost směrem dozadu podařilo 
nahustit?

„Nejdřív museli hráči získat kon-
dici, protože tu na tenhle náročný 
způsob hry neměli. Netrvalo to jen 
jednu přípravu. My jsme vlastně pří-
pravné období jeli a jedeme pořád.“

Vážně?
„Jo. Neustále trénujeme na-

plno. Hráče vedu k tomu, aby 
všechno dělali naplno. Nebyli 
na to zvyklí, ale to nejsou často 
zvyklí ani hráči v Česku. Když se 
blíží konec sezony, bývá tréninko-
vý režim volnější. U mě v Tbilisi ne. 
Pořád jsme hráče motivovali a drželi 
v plné tréninkové práci. Museli se 
věnovat kompletně přípravě. A sa-
mozřejmě i životosprávě. Tu tady 
hlídáme.“

Vyplatilo se to?
„Nejen výsledkově, ale třeba 

i v počtu zraněných hráčů. My jsme 
neměli skoro žádná zranění. Velkou 
zásluhu na tom má fyzioterapeut Mi-
chal Rukavička, kterého jsem si při-
vedl z Čech. Odvádí výbornou práci! 
Hráči jsou pod jeho nestálou kontro-
lou, všechny potíže tudíž zachytíme 
hned v zárodku.“

Jak přijali hráči přísnější režim?
„Špatně. Musel jsem jich jedenáct 

vyhodit. Měli špatnou morálku, byli 
laxní, zkrátka vůbec nepochopili, co 
obnáší profesionální fotbal. Proto mu-
seli pryč.“

Co na to říkali fanoušci?
„Nejdřív na to nekoukali moc dob-

ře, ale pak pochopili, že to je nutnost. 
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Od té doby nám dávali velkou podpo-
ru. Panuje mezi námi důvěra.“

Jak se na zemětřesení v kádru 
díval majitel?

„Špatně, protože se jednalo 
o mladší hráče. Ale nevyhodil jsem 
je najednou, dělal jsem to postupně. 
I majitel pochopil, že to nešlo jinak.“

Mladí nebyli profesionály?
„Byli úplně mimo profesiona-

lismus. Řekl bych, že nezvládli 
demokracii, která tady po rozpadu 
Sovětského svazu zavládla. Uvolni-
lo je to a už je nechytíte. Ti, kteří to 
ustáli a pochopili, že demokracie není 
anarchie, zůstali. Ti, kteří ne, si muse-
li sbalit věci.“

Co hlavně nemohli pochopit? 
Že musí dodržovat životosprávu?

„Největší problém jim dělal jasný 
denní režim. Starší, kteří pamatují So-
větský svaz, to znají, ale mladí nechá-
pali, že musí dodržovat určité věci.“

Jaké konkrétně?
„Hlavně se museli začít o sebe 

starat. Začít dbát o své tělo. Když 
byl třeba nějaký svalový problém, 
nemohli se na to vykašlat, ale mu-
seli zajít za fyzioterapeutem a začít 
pracovat na tom, aby se to vyřešilo. 

Učili jsme je, co mají jako profesio-
nálové dělat. Jenže někteří to šidili. 
Pak netrénovali naplno. Tak jsem 
si je pozval, abych jim promluvil 
do duše. A když to nezabralo, mu-
seli pryč.“

Máte tréninkové podmínky 
dobré?

„Výborné. Takové v Česku u vět-
šiny klubů nejsou.“

Vlastní Dinamo tréninkové cen-
trum?

„Ano, máme svoji bázu. Jedno 
hřiště s umělou trávou a dvě s přírod-
ním trávníkem. Všechny plochy jsou 
v perfektním stavu. V areálu je ho-
tel, relaxační zóna, kde můžou hráči 
odpočívat, prostě kompletní zázemí. 
A všechno moderní. Jako v pětihvěz-
dičkovém hotelu.“

Držíte hráče v hotelu často?
„Jenom den před zápasem. Ale 

skoro před každým, i před přátel-
ským.“

Osvědčilo se vám to?
„Hráči si na to zvykli. Přijdou, 

večer odtrénují, jdou spát. Ráno před 
utkáním máme ještě trénink, takže jim 
to uteče. Už to berou jako samozřej-
most.“

Máte během týdne společné 
obědy?

„Máme. Na stravu taky hodně 
dbáme. Jídelníček připravuje doktor. 
Aby nám hráči nepřibírali. Dokonce 
kdo chce, může mít na bázi i snída-
ni. Ale většina to nevyužívá. Přijíždí 
do areálu tak tři čtvrtě hodiny před 
tréninkem. Povinně musí být v kabi-
ně nejpozději půl hodiny před trénin-
kem.“

Jak velký máte kádr?
„Momentálně je pětadvacetičlen-

ný. Vesměs jsou to profíci se smlou-
vou. Celá gruzínská liga je plně pro-
fesionální. U nás máme ještě béčko 
a juniorku. Juniorkám ligových klubů 
se tu říká Dukla a hrají soutěž mezi 
sebou. I hráči v těchto mužstvech mají 
profi smlouvy.“

Jaká je úroveň ligy?
„Prvních pět týmů by se prosadilo 

i v české lize. Disponují kvalitními 
hráči s výbornou technikou. Ale jsou 
pořád trochu na štíru s taktikou.“

Mohlo by v Česku Dinamo úto-
čit na úplnou špici?

„Podle mě ano. Plzeň porazila 
doma v předkole Ligy mistrů gruzín-
ský celek Rustavi 2:0. My jsme nad 
stejným týmem vyhráli 5:1.“

Jak to vypadá v Gruzii se sta-
diony?

„S těmi je to horší. Jenom asi čtyři 
nebo pět je takových, na jaké jsme 
zvyklí v Česku.“

Co divácký zájem?
„Na nás chodí tři až pět tisíc divá-

ků. Ale reprezentace je tady populár-
ní. Na její zápasy chodí padesát tisíc. 
Když budou evropské poháry, třeba 
přijde i na nás padesát tisíc. Jsme 
ve druhém předkole Ligy mistrů, 
uvidíme. Těším se na to.“

Jak je fotbal medializovaný?
„Ten ligový moc ne. I když se sa-

mozřejmě o něm píše. Ale nároďák 
má ve společnosti veliké postavení.“

Jak se domlouváte v kabině?
„Anglicky a rusky. Přípravu na zá-

pas dělám v ruštině.“

Jsou trenéři v Gruzii respekto-
vanější než v Česku?

„Ne. Je to stejné.“

Takže kouč, který dvakrát pro-
hraje, dotrénoval?

„Určitě. Naštěstí jsem to zatím 
na vlastní kůži nepocítil.“

pavel hartman
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Petr Kouba

UEFA Coach Education 
Brankářský seminář 

Srbsko 2013
V polovině března za účasti zástupců oddělení vzdělávání vybraných fotbalových 
asociací sdružených v UEFA a reprezentačních trenérů brankářů ze 14 evropských 
asociací proběhl v Srbsku pravidelný UEFA Goalkeeping Workshop – seminář 
zaměřený na problematiku vzdělávání trenérů brankářů (dále TB).

Jeho cílem bylo informovat účast-
níky o novém přístupu UEFA 
ke vzdělávání TB, o důležitos-

ti této otázky pro nejvyšší evrop-
skou asociaci a o jejím počínání při 
utváření ideálního systému rozvoje 
a zkvalitňování vzdělávání TB na pro-
fesionální úrovni. Českou republiku 
na semináři zastupovali Petr Kouba 
a Michal Šilhavý. Jako UEFA instruk-
toři byli přítomni zkušení Packie Bon-
ner (Irsko), Frans Hoek (Holandsko) 
a Jim Stewart (Skotsko). Za domácí 
srbskou brankářskou školu se prezen-
tovali Alexandar Kocič (TB národní-
ho A týmu Srbska) a Alexandar Sarič 
(TB národního týmu U-18). Veškeré 
přednášky i praxe na hřišti probíhaly 
v novém Sportovním centru Fotbalo-
vé Asociace Srbska ve Volarsko Polje 
nedaleko Bělehradu.

Ze strany UEFA byla představena 
základní filozofie moderního přístu-
pu pro zkvalitnění tréninku brankářů 
a trenérů brankářů samotných a prin-
cipy pro její uskutečnění. Tento se-
minář byl součástí několika dalších 
kursů, které UEFA pořádá pro všech 
53 evropských federací a které mají 
sloužit i jako diskusní fórum ke zmí-
něné problematice.

Základními tématy 
kurzu bylo odpovědět 
na dvě základní otázky:
1.	 Jaká	 je	 současná	 role	 trenéra	

brankářů	v	profesionálním	fot-
balu?

2.	 Jakým	 způsobem	 by	 mělo	
být	 nastaveno	 vzdělávání	 TB	
na	úrovni	jednotlivých	federací?

Následující text obsahuje program 
semináře se zásadními tématy, která 
byla předmětem přednášek a ukázko-
vého brankářského tréninku.

Den 1
 Praxe: A. Kocič – ukázka předzá-

pasové TJ – zaměření na rozvoj	
reakční	a	startovní	rychlosti	a	lo-
komoční	rychlosti, počet brankářů 

3, 30 minut + poté trénink s muž-
stvem, metodicko-organizační for-
my (MOF) se 2 a více míči, málo 
míčů na jistotu chytání, poměrně 
hodně kondičně náročné! 
 Praxe: A. Sarič – TJ zaměřená 

na řešení	herních	situací	po	zpětné	
přihrávce („malé domů“) + nácvik 
chytání centrovaných míčů a zalo-
žení útoku, počet brankářů 5, 45 

minut, snaha o modelování herních 
situací, důraz na rychlé a správné 
rozhodování (taktická stránka), 
kombinování postavení při centrech 
se zaujímáním postavení na střelbu.
 Teorie: A. Sarič – představení srb-

ského konceptu a historie přípravy 
brankářů, filozofie = skupinový 
trénink s modelováním herních 
situací reguluje klasický model 

Účastníci kurzu zleva: P. Bonner, M. Šilhavý, F. Hoek, P. Kouba a J. Stewart
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individuálního tréninku brankáře, 
cíl = zrychlit	rozhodování	branká-
řů	v	herních	situacích	v	časopro-
storovém	deficitu	s	komplexněj-
ším	vnímáním	herních	souvislostí	
v	 průběhu	 hry, brankář pouze 
nechytá (není to izolovaný prvek 
v týmu), ale spoluvytváří herní pro-
jev mužstva.
 Teorie: P. Bonner + J. Stewart – úva-

ha na téma zaměření se na to, „jak“	
trenér brankářů trénuje, nežli na to, 
„co“ trénuje + vzájemná konfronta-
ce jednotlivých brankářských škol, 
předávání zkušeností a informací 
vede ke zkvalitnění jednotlivce 
v roli trenéra.

Den 2
 Teorie: P. Bonner – UEFA brankář-

ská licence – oficiální součást UEFA 
systému vzdělávání trenérů, sjed-
nocení	a	zavedení	určitého	stan-
dardu	vzdělávání	TB	v	rámci	ná-
rodních	federací, požadavky UEFA 
k přijetí do kurzu, počet uchazečů, 
oblast působnosti TB s licencí TB 
A – profi fotbal + top amatéři a mlá-
dež 15-18 let.
 Teorie: J. Stewart – představení 

týdenního mikrocyklu v Glasgow 
Rangers z	pozice	TB	–	náplň	prá-
ce,	organizace,	analýzy,	plánování,	
spolupráce	s	ostatními	členy	RT	

(fyzioterapeut, kondiční trenéři, vi-
deotechnik, hlavní trenér, asistent 
trenéra atd.).
 Teorie: P. Bonner – na příkladu 

utkání na ME 2012 Anglie – Itálie: 
– příprava mužstva na utkání proti 
Itálii, rozbor	hry	soupeře	=	typic-
ké	znaky	hry (časté kolmé přihráv-
ky do volného prostoru za obrannou 
linii), určení cíle	a	možností	řeše-
ní	herních	situací + sestavení TJ 
směrem k utkání, role TB – zapojení 
TB do rozboru a navrhování řešení, 
koordinace nácviku OF (brankář 
+ hráči), spolupráce s HC či asis-
tentem na hřišti, přebírání zodpo-
vědnosti za OF = výsledek, zpětná 
vazba.
 Další otázky: možnosti TB v klu-

bu (reprezentačním týmu) aktivně	
„mluvit“	do	týmových	záležitostí	
nebo se „starat“ pouze o brankáře, 
vztah s HC, kompetence a odpo-
vědnost, jak budou vnímat tuto roli 
a aktivitu hráči (respekt), podpora 
HC, zda nastal nyní správný čas se 
stát tímto „koordinátorem“ atd.
 Praxe: P. Bonner + J. Stewart – tak-

tická TJ se zaměřením	na	řešení	
možných	útočných	herních	situ-
ací	 týmu Itálie = pokrytí prostoru 
mezi brankářem a obrannou formací 
týmu (2-3 figuríny – obranná čtyřka 
– 6 hráčů – 8 hráčů – celý tým)

 Úkol pro účastníky kurzu = sle-
dování chování TB, metodologie, 
organizace TJ, reakce na činnost 
hráčů, schopnost naplnění cíle TJ, 
spolupráce s kolegy.
 Teorie: P. Bonner – zhodnocení TB 

(J. Steward) v TJ, diskuse a reakce 
na připomínky, postavení na hřišti 
(odkud vést TJ a jak nejlépe působit 
na hráče a brankáře), kontrola dění 
na hřišti, časté přerušování akcí + 
upozorňování na chyby + způsoby 
řešení
 Teorie – workshop pod vedením 

A. Sariče – téma: přechod z bran-
káře do role TB – osobní zkušenosti 
5 účastníků na straně dotazovaných 
(Kocič [Srbsko], Butina [Chorvat-
sko], Miloshevski [Moldavsko], 
Kouba [ČR]).
 Srovnání přípravy brankáře (v klu-

bu a v národním týmu) dříve a dnes, 
současné problémy z pozice TB 
ve svých týmech (klubech), odlišnos-
ti práce v klubu a v národním týmu.

Den 3
Teorie + praxe: F. Hoek, P. Bon-

ner, J. Stewart – proces vzdělávání 
TB, role	 školitele	 (tutora), lidské 
a profesní předpoklady školitele, prin-
cipy vedení TB, analýzy, plánování 
činností, určení cílů a postupů k jejich 
naplnění, vzdělávání se, profesionali-
ta, pozitivní prostředí, pozitivní cho-
vání, sebedůvěra, vnitřní posouzení 
svých předností a nedostatků – sebe-
reflexe. 

F. Hoek – předpoklady dlouhodo-
bě úspěšného trenéra: – „open	min-
ded	person“, otevřenost k naslou-
chání druhých, využívat zkušeností 
nejlepších odborníků ve svém oboru, 
vtáhnout lidi okolo sebe k řešení kon-
fliktních situací, diskutovat, učit se, 
pochybovat o sobě i okolí, disciplína.

Analýza utkání – pojmenování 
problému, záměr a navržení řešení 
problému, týmový cíl, specifický cíl 
pro brankáře.

Teorie: – workshopy ve skupinách 
na dané otázky + následná prezentace.

Závěrečná doporučení 
a praktická doporučení 
vyplývající ze semináře
1. Role trenéra brankáře se v ev-

ropském elitním profesionálním 
fotbalu stále více transformuje	
z	tradičního	modelu	individuální	
přípravy	brankářů	do	pozice	ak-
tivního	spolupracovníka	při	ná-
cviku	a	zdokonalování	nejenom	
OF,	ale	i	ÚF	mužstva. TB již není 
„izolovaným cvičitelem“ brankářů, 
ale stává se plnohodnotnou sou-
částí trenérského kolektivu, který 
řeší volbu strategie v závislosti 
na schopnostech a dovednostech 
jednotlivých hráčů v týmu. Ten-
to přístup klade vyšší nároky 

na samotné brankáře, který je čím 
dál více vnímám jako nedílná sou-
část herního projevu celého týmu. 
To však s sebou přináší i mnoho 
nových nároků na profesionální 
i lidskou stránku TB, také mnohé 
otázky, na které třeba není jedno-
značná odpověď, např. jaká je moje 
pozice v realizačním týmu?, mám 
dostatečnou podporu hlavního tre-
néra, manažera klubu či sportovní-
ho ředitele?, mám patřičný respekt 
u hráčů a u ostatních členů RT?, 
jsem odborně vzdělaný?, rozumím 
i hráčům v poli?, ovládám týmo-
vou a individuální taktiku na jed-
notlivých postech?, umím dobře 
vystupovat před celým týmem?, 
zkrátka MÁM NA TO? 

2. UEFA si na základě svého prů-
zkumu plně uvědomuje důležitost 
role TB v systému vzdělávání 
profesionálních trenérů a zcela 
zásadně podporuje národní fede-
race ve zdokonalování	systému	
vzdělávání	brankářských	speci-
alistů. Prostřednictvím UEFA Stu-
dy Groups a pod záštitou UEFA 
Jira Panel chce evropská asociace 
pokud možno organizačně i obsa-
hově co nejvíce sjednotit postup 
při utváření systému moderního 
vzdělávání TB. Nabízí konkrétní 
rámcové plány a předkládá svá 
doporučení pro jednotlivé členy 
UEFA v této oblasti. Cílem je 
ustanovit určitou úroveň a normu 
specializované brankářské licence, 
která bude platná v celé Evropě 
a bude známkou vysoké odbornos-
ti TB. 

3. Všichni účastníci semináře vě-
nují této problematice zvýšenou 
pozornost a uvědomují si svou 
odpovědnost za rozvoj vzdělávání 
TB. Většina kolegů byla na vyso-
ké odborné úrovni a byla zřetelná 
snaha prosazovat koncepční for-
mu vzdělávání TB, která zaručuje 
vzdělané specialisty TB. Velkým 
přínosem byly diskusní worksho-
py, kde byla možnost porovnat si 
naše české přístupy s těmi zahra-
ničními a poznat, jak se pracuje 
v jiných regionech. Skutečným 
přínosem byla možnost sledovat 
„při práci“ F. Hoeka, v současnosti 
TB holandského národního týmu, 
osobní diskuse na téma změny role 
bývalého brankáře na trenéra bran-
kářů byla velice přínosná. 

TMÚ FAČR reflektuje nejen po-
žadavky UEFA, ale taktéž potřeby 
zástupců klubů sdružených ve FAČR. 
V této souvislosti FAČR v roce 2013 
navrhl a uspořádal Kurz brankáře B 
licence a A licence, který respektuje 
doporučení UEFA. Aplikace poznat-
ků z tohoto semináře obohatila naši 
metodiku přípravy brankářů.
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Zaměření: Chytání	centrovaných	
míčů	–	přihrávání	vyhazováním

Prostor: 20 x 40 m
Pomůcky: míče, 4 tyče, branka
Čas: 6 opakování z jedné strany 

a 6 z druhé
Kritická místa provedení:
 Trenér a jeden brankář nacentrují 

míče ve stejný čas, brankáři v brance 
musí míč chytit co nejrychleji (výběr 
ze dvou centrovaných míčů) a rychle 
založit útok vyhozením mezi tyče. 
Brankář, jehož míč projde mezi ty-
čemi, jako první získá bod. 

Zaměření:	Chytání	centrovaných	
míčů	–	přihrávání	vyhazováním

Prostor: 20 x 50 m
Pomůcky: míče, 4 tyče, branka
Čas: 2 x 2 minuty
Kritická místa provedení:
 Trenéři přihrávají centrované míče 

na vzdálenější tyč a brankáři se jej 
snaží chytit co nejdříve. Po chycení 
míče zakládá útok vyhozením míče 
mezi tyče.

Zaměření:	Chytání	centrovaných	
míčů	–	přihrávání	vyhazováním

Prostor: 50 x 50 m
Pomůcky: míče, kužely, 2 branky
Čas: 3 x 10 minut
Kritická místa provedení:
 Cvičení pro 14 hráčů a 2 brankáře. 

2 hráči v roli nahrávačů v křídelním 
prostoru. Cvičení začíná centrova-
ným míčem do pokutového území. 
Brankář vybíhá a snaží se chytit 
centrovaný míč, současně tři útočící 
hráči (snaží se vstřelit branku) a tři 
bránící hráči vbíhají do pokutového 
území. Po chycení míče brankář za-
kládá útok vyhozením míče na na-
hrávače na protilehlé straně hřiště. 
Zaměření: orientace v prostoru, sou-
bojové chování. 

Přehled vybraných cvičení
1

2

3
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4
Zaměření:	Zabezpečení	herního	

prostoru	za	obrannou	formací
Organizace: 50 x 50 m, 2 branky, 

9:9, platí ofsajd
Klíčová místa: Komunikace-koučink 

obranné formace (zamezení průni-
kové nebo finální přihrávky, zajiš-
tění herního prostoru za obrannou 
formací), jednostranné a oboustran-
né zajištování, presinkový způsob 
bránění.

24

trénink brankářů

2/2013

PROVÁDÍME PRAVIDELNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚDRŽBY UMĚLÝCH FOTBALOVÝCH TRÁVNÍKŮ 3.  GENERACE, VČETNĚ 
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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.
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PhDr. Zdeněk Sivek

Podle konceptu Německého fotbalového svazu
ETAPA ZÁTĚŽOVÉHO  
PŘECHODOVÉHO TRÉNINKU

Tréninková příprava: 14-15 let

CÍL TRÉNINKU
1.  Intenzivní rozvoj dynamické techniky pod tlakem soupeře (důsledné procvičování 

všech detailů manipulace s míčem ve spojení s rychlostí, důraz na uplatňování 
těchto prvků v herních formách)

2.  Doplňkové trénování specifické kondice (s důrazem na  yytváření herní kondice, 
rychlost a rychlostně silové zaměření, posilování oslabených svalových partií)

3.  Rozvoj TETA úkonů v jednoduchých herních formách (individuální a skupinové 
taktické postupy v obraně a v útoku, důraz na osobní souboje, rozvoj pozorovacích 
schopností a samostatného rozhodování)

4.  Herní formy s charakterem intenzity soutěžního utkání, příprava na nároky hry 
11 vs. 11, zdůrazněné důležitosti jednotného týmového fungování

5. Respekt k soupeři, rozhodčímu, divákovi
6. Fair play v každém ohledu

ZÁSADY TRÉNINKU
1.  Důsledné dodržování proporcí mezi intenzitou, objemem zatížení 

a intervalem odpočinku

2.  Složitost průpravných cvičení, herních cvičení a přípravných her 
musí být adekvátní k věkové kategorii

3. Další prohlubování důrazů na všechny detaily nácviku
4.  Na prvním místě: rozvoj individuálních schopností, teprve poté 

odstraňování nedostatků
5. Motivující a povzbuzující řízení tréninku ze strany trenéra
6. Citlivé a spravedlivé řešení případných interpersonálních konfliktů
7. Objektivní hodnocení
8. Dokonalá příprava trenéra na každý trénink

ZÁKLADNÍ PROPORCIONALITA PŘÍPRAVY
1. Dynamická technika 25 %
2. Specifická kondice 15 %
3. Skupinová a týmová taktika 20 % 
4. Úkolované hry 40 %

1. cvičení
ORGANIZACE
■	 postavení	hráčů	dle	schématu
■	 vzdálenost	od	branky	30	m
POSTUP
■	 hráč	A	na	B	a	nabíhá	na	přihrávku
■	B	po	obratu	zpracuje,	vede	míč	mezi	kuželi,	
přhrávka	na	A

■	A	střílí
VARIANTY
■	 zkoušíme	zprava,	zleva
■	 postupně	zařazujeme	bránící	hráče
■	 důraz	na	obounohost

2. cvičení
ORGANIZACE
■	 dvě	skupiny	hráčů	s	brankaři
■	 postavení	dle	schématu
■	 vzdálenost	od	branky	30	m
POSTUP
■	A	vede	míč,	poté	přihrává	mezi	kuželi	na	B
■	B	vede	míč	mezi	kuželi	a	střílí	na	branku
VARIANTY
■	 změna	pozic	skupin
■	 postupné	nasazování	oponentů
■	 důraz	na	obounohost

3. cvičení
ORGANIZACE
■	 dvě	skupiny	hráčů	s	brankaři
■	 postavení	skupin	dle	schématu
■	 velikost	hřiště	30	m
POSTUP
■	A	vede	míč,	přihrává	na	B,	který	mu	vrací
■	A	na	C,	C	vede	míč	a	střílí,	B	zpět	do	skupiny
VARIANTY
■	 střídání	skupin
■	 postupné	zařazování	bránících	hráčů

PŘÍKLADY NĚKTERÝCH CVIČENÍ
Cvičení 1 Cvičení 2 Cvičení 3
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4. cvičení
ORGANIZACE
■	Tři	týmy	s	brankáři
■	Velikost	plochy	dvou	
pokutových	území

POSTUP
■	 „Brazilský	turnaj“
■	Třetí	tým	mimo,	po	vstřelení	
gólu	střídá

VARIANTY
■	Přihrávky	jen	slabší	nohou
■	Přihrávky	na	dva,	jeden	dotek	
atd.

5. cvičení
ORGANIZACE
■	Čtyři	týmy,	brankaři
■	Velkost	ploch	dvou	
pokutových	území

POSTUP
■	Dva	týmy	mimo,	po	vstřelení	
branky	střídají

■	Dva	doteky,	jeden	dotek	atd.

6. cvičení
ORGANIZACE
■	Tři	turnaje	dle	schématu
■	Tři	různé	typy	branek
■	Velikost	ploch	20	x	40	m
POSTUP
■	Hra	na	počet	doteků
■	Divize	1	–	jeden	dotek
■	Divize	2	–	dva	doteky
■	Divize	3	–	normální	hra
VARIANTY
■	Střídání	týmů	na	plochách

ZÁVĚRY
1.	 Při	všech	minihrách	dodržujte	

zápasovou	intenzitu
2.	 Do	každého	tréninku	patří	

důraz	na	vedení	míče
3.	 V	minihrách	může	být	

vítězným	motivem	i	počet	
vyhraných	osobních	soubojů

4.	 Podporujte	vítěznou	mentalitu	
hráčů

5.	Hodnoťte	vždy	objektivně
6.	Pochvaly	předcházejí	před	

kritikou
7.	Radost	ze	hry	–	nejlepší	

tréninkový	motiv
8.	Legenda	schémat:		

přerušovaná	čára	=	přihrávka,	
vlnovka	=	vedení	míče,	
plná	čára	=	pohyb	bez	míče.

Přeloženo a upraveno dle dokumentů DFV.

Cvičení 4

Cvičení 5

Cvičení 6
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Pavel Frýbort, Tomáš Provazník

Koncept vzdělávání 
trenérů v Norsku

Ve dnech 11. 2. – 14. 2. 2013 se konalo setkání trenérů v rámci UEFA programu 
Study group,  tentokrát v norském Oslu. UEFA delegátem této akce byl Dušan 
Tittel, za norskou asociaci vystoupil Dag Riisnaes a Jan Erik Stinessen. Dalšími 
pozvanými fotbalovými asociacemi byly Rusko a Slovensko. Českou republiku 
reprezentovala  skupina  jedenácti  profesionálních  trenérů  mládeže,  kteří  se 
spolupodílejí na vzdělávání trenérů mládeže v České republice.

Jednotlivé asociace představily 
model systému vzdělávání tre-
nérů. V roce 2013 chystá Ruský 

a Slovenský fotbalový svaz otevřít 
kurz brankáře, což je ve shodě s na-
ším systémem vzdělávání. Navíc Slo-
venský fotbalový svaz hodlá realizo-
vat licenci Trenér mládeže UEFA A. 
Zde je nutné zdůraznit, že systém 
vzdělávání trenérů FAČR je velmi 
podobný norskému systému. FAČR 
představila licenční systém a projek-
ty, které byly realizovány v posled-
ním roce, tzn. pravidla malých forem 
fotbalu, video: respekt, létající týmy 
trenérů, kreditní systém doškolování 
trenérů a seznámení s kurzem licencí 
Trenér brankáře, který se uskuteční 
v roce 2013. 

Norský koncept modelu vzdělává-
ní trenérů od nejnižších typů licencí 
respektuje individuální rozvoj hráče 
pomocí zábavných a herních forem. 
Můžeme říci, že hráč se učí hrát fotbal 
prostřednictvím hraní fotbalu. Nor-
ský systém klade zvýšené požadavky 
na trenéry studující C licenci a UEFA 
Grassroots licenci, protože vzhledem 
ke své velikosti si nemohou dovolit 
ztratit talentovaného hráče. Obsah 
těchto licencí je zaměřen na přístup 
trenér-hráč, který respektuje přiroze-
ný rozvoj hráče a vychází z celkové 
filozofie a sociokulturního prostředí 
země. Koučové tak vstupují do trénin-
kového procesu bez ambicí umístit 
se v tabulce na nejvyšším možném 
místě, navíc za pomocí defenzivně 
pasivního způsobu hry, který potla-
čuje jak technickou, tak zejména tak-
tickou dovednost hráčů. Dospěli k ná-
zoru, že takto vedený hráč prokazuje 

v dospělé kategorii nízkou výkonnost, 
byť v mládežnických kategoriích pa-
třil mezi lepší.

Koučové mohou uplatňovat bez 
problémů otevřený způsob komuni-
kace pomocí samostatného a řízeného 
objevování a potlačují tak direktivní, 
resp. příkazový způsob komunika-
ce, který nevede k tvůrčímu myšlení 
a vychovává spíše poslušného vojá-
ka (hráč neustále potřebuje a čeká 
na rady trenéra), bez dovedností 
správně se rozhodovat ve složitých 
herních situacích, které jsou v utkání 
neustále přítomny, ať už má hráč míč 
nebo nemá. Výsledkem takto vycho-
vávaného hráče je, že má v návyku 
pomalé a špatné rozhodování ze-
jména v podmínkách časoprostorové-
ho tlaku a absolvovaného opakované-
ho pohybového zatížení. Proč? Možná 
čeká na radu trenéra, co má udělat, 
popř. se dozví pouze negativní hod-
nocení o volbě řešení herní situace. 
Tímto způsobem vedení hráči přesto 
krátkodobě prokazují přínos pro muž-
stvo (velmi dobře zvládají ryze defen-
zivní úkoly), ale pokud mají reagovat 
na zdánlivě jednoduchý pokyn trenéra 
„hrajte“ nebo „kombinujte“, což vy-
žaduje např. udržet míč nebo útočnou 
hrou přehrávat soupeře na podobné 
výkonnostní úrovni (aktivní presink, 

realizovat větší počet přihrávek, být 
přímočarý v útočné fázi atd.), pak 
toho nejsou schopni (je to pro hráče 
něco nového) díky nízké individuální 
technicko-taktické způsobilosti, což 
je zapříčiněno způsobem komunika-
ce trenéra k hráči (nedokážou roze-
znat důležité podněty v herní situaci, 
na které by měli rychle reagovat, 
nedostatečně čtou hru – nepředví-
dají, nízká koncentrace pozornosti, 
nedostatečná zkušenost se situacemi 
hlavně, pokud je mé mužstvo v držení 
míče – neví, kam a kdy si naběhnout 
do volného prostoru apod).

Můžeme tak vysledovat jistou 
analogii s českou metodikou, která 
vznikla před dvěma lety. V Norsku 
tato filozofie funguje přes 10 let, 
proto možná všechna mládežnická 
mužstva od U16-U21 se v tomto roce 
kvalifikovala do další fáze boje o Mi-
strovství Evropy nebo na samotný 
šampionát, což je pro tak malý stát 
(5 mil. obyvatel) velkým sportovním 
úspěchem. 

Filozofie UEFA 
Grassroots licence
Motto: „Každé dítě je vítané 
do fotbalové rodiny“

Je zaměřen na trénink kluků 
a holek, kteří hrají do U15 společně, 

především prostřednictvím zábav-
ných forem a malých forem fotbalu. 
Cílem je budování lidských hod-
not, hrát mohou všechny děti (fair 
play) a pozitivní prožitek z trénová-
ní a utkání, ne výsledek a umístění 
v tabulce. Proto je zajímavé, že 7 
z 10 dětí obecně sportuje a velká část 
z nich navštěvuje právě fotbal. Snaží 
se oslovit co nejširší spektrum poten-
cionálních hráčů mimo jiné na zá-
kladě spolupráce s rodiči a školou. 
Základní rámec obsahu tréninků v ka-
tegorii U6-U12 je doporučen úsekem 
vzdělávání trenérů viz tabulka č. 1 
a online programu, ve kterém mají 
koučové k dispozici 72 ucelených 
tréninkových jednotek včetně popisu 
organizace doplněné o videoukázku 
daného cvičení. Do věku U12 hrají 
více dovední společně s méně doved-
nými hráči, přesto kluby organizují 
v týdnu navíc jednu tréninkovou jed-
notku pro talentované hráče. V této 
souvislosti je doporučováno setrvat 
talentovanějším hráčům ve stávají-
cím klubu a není zájem uplatňovat 
přestupovou politiku “ silnějšího klu-
bu“, která by znevýhodňovala menší 
a střední kluby, což zaručuje vyrov-
nané soutěže mládeže. Kvalita trené-
ra je posuzována každodenní prací 
v klubu, kritériem je, jak koučuje 
hráče a jak uplatňuje v tréninku malé 
formy fotbalu. Je zde jednoznač-
ná snaha o maximální specifičnost 
výběru cvičení, která koresponduje 
s hlavním principem „učení se fotbalu 
prostřednictvím hraní fotbalu“. Tento 
princip výchovy je mimo jiné hluboce 
zakořeněn taktéž ve španělském a ho-
landském systému.

Věková kategorie U6–U8 U9–U10 U11–U12
Délka TJ 60 min. 60 min. 90 min.
Zdokonalování individuálních dovedností 40 % 30 % 20 %
Soubojové situace 2:1; 3:2,4:2 10 % 20 % 30 %
Malé formy fotbalu 40 % 40 % 40 %
Kombinace se střelbou 10 % 10 % 10 %

Tab. 1  �Obsah�TJ�ve�věkových�kategoriích�U6-U12
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C licence 72 hodin

UEFA B licence 170 hodin

UEFA A licence 160 hodin

UEFA Pro 240 hodin

Graf 1

19 %
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26 %
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7 %

11 %

3 %

Přihrávání rukou

Přihrávání nohou mimo PÚ Obranný zákrok rukama a nohama

Činnost v PÚ Činnost mimo PÚ Zahájení hry výkopem Zahájení hry výhozem

Přihrávání nohou uvnitř PÚ

Graf 2

Systém soutěží dětí 
a mládeže

Soutěže dětí a mládeže jsou orga-
nizovány v 18 okresech se 36 profesi-
onálními trenéry. Obecně do U15 jsou 
soutěže řízeny regionálně. Celostátní 
soutěže jsou pouze v seniorských ka-
tegoriích. Od U13 jsou v rámci regi-
onu organizovány kempy pro nejta-
lentovanější hráče s frekvencí 6–8 x 
ročně. Nejlepší nastupují ve vyšší vě-
kové kategorii. Tabulka č. 2 ukazuje 
na organizaci a využití malých forem 
fotbalu v jednotlivých věkových ka-
tegoriích.

Systém vzdělávání 
trenérů

Systém vzdělávání trenérů je vel-
mi podobný našemu systému, viz 
Graf č. 1. Pouze zde není organizo-
vána licence Trenér mládeže UEFA 
A. Velmi zajímavým detailem je, že 
lektoři UEFA A licence navštěvují 
frekventanty tohoto kurzu v klubech 
a jsou v této trenérské činnosti hod-
noceni.

Kurz brankáře
Motto: „Brankař je posledním 
obráncem a prvním útočníkem“.

Toto motto vychází z analýzy 
činností brankáře, která byla prove-
dena v bundeslize a ME 2008, viz 
graf č. 2. Z grafu je zřejmé, že méně 
než 10% činnosti brankáře je vykoná-
váno na brankové čáře, tzn. zejména 
chytání míče. Značné požadavky jsou 

kladeny na dovednosti spojené s ovlá-
dáním míče dolními končetinami, což 
se ve hře projevuje, že brankář se často 
zapojuje do kombinace se spoluhráči. 
Takto způsobilý brankář zvýhodňuje 
mužstvo při zakládání útoku a mnoh-
dy je vhodnou volbou pro spolupráci 
např. s obránci. Velký důraz je kladen 
na společný trénink brankáře s týmem, 
aby se co nejvíce tréninkový proces 
přibližoval charakteru utkání. 

Kurz trenéra brankáře je organi-
zován 4 úrovněmi. Úroveň č. 4 a č. 3 
je umožněna absolventům C licen-
ce. Úroveň č. 2 a č. 1 absolventům 
UEFA B licence, přičemž úroveň č. 1 
umožňuje stát se trenérem brankařů 
v profesionálních soutěžích. 

Závěrem lze konstatovat, že na zá-
kladě prezentovaných vzdělávacích 
systémů účastnických zemí (Rusko, 
Norsko, Slovensko) v posledních 
dvou letech došlo v ČR k významné-
mu zvýšení aktivity zejména v oblas-
ti sportovní přípravy mládeže, která 
je postavena na silných základech, 
které jsou ve vyspělých fotbalových 
zemích samozřejmostí, a je prostřed-
kem výchovy individuálně technic-
ko-takticky způsobilých hráčů, kteří 
jsou v dospělosti konkurenceschopní 
v nejlepších fotbalových zemích.

Kluci U5-U6 U7-U10 U11-U13 U13-14 U14
Holky U5-U6 U7-U10 U11-U13 U13-14 U14
Velikost míče 3 4 4 4 5
Hrací doba (min) 2 x 20 2 x 25 2 x 30 2 x 30 2 x 40
Počet hráčů 3 vs. 3 5 vs. 5 7 vs. 7 9 vs. 9 11 vs. 11
Hřiště (m) 15-10; 22-15 30-15; 40-20 40 x 20; 60 x 40 73 x 54 100 x 60

Tab. 2  �Základní�organizace�soutěží
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PhDr. Marian Jelínek

Vítězství máš v hlavě!
Často slýcháváme, či můžeme číst:
■  „Fyzická příprava je v současnosti velmi propracovaná, 

psychická dost zaostává.“
■  „Odborníci se zabývají tím, jak nejlépe sestavit tréninkové dávky, jak 

připravit stravu a pitný režim, ale zapomínají se starat o mysl sportovců. 
A najednou na vrcholné akci jinak výborně připravený sportovec vyhoří.“

■  „A pak se říká, že ztratil formu, neustál tlak, přemotivoval se.“  

Asi je každému jasné, že bych mohl pokračovat, ale pojďme se věnovat 
spíše otázce: „Co s tím?“ Odpověď není jednoduchá a ani jednoznačná.

V následujících řádkách se po-
kusíme vyspecifikovat určité 
problémové  okruhy,  které 

souvisí s daným tématem a odpovědět 
na ně situacemi z praxe.

Jak na to?
Určitě něco dělat lze! Prvním pro-

blémem je, že s myslí hráče začíná-
me pracovat, až když jsou hráči skoro 
dospělí (tedy, pokud vůbec). A to je 
pozdě. Například hokej  se učí děti 
od čtyř, ale psychiky nebo mentální 
přípravy, chcete-li si začínáme všímat 
o deset dvanáct  let později, kdy už 
jsou z nich téměř hotoví hráči.“ Ne-
jen z výše uvedeného důvodu vnímám 
psychologickou přípravu sportovce 
ve dvou rovinách:
1)	jako	kontinuální	proces	

související	s	ontogenetickým	
vývojem	hráče

2)	jako	„nárazová	akce“	související	
s	okamžitým	stavem	jedince	(od-
bourávání	strachů,	vypořádání	
se	s	krizovou	situací…)
Aby ale nedošlo k mýlce: bavíme se 

o situaci, kdy hráči dají tréninkovému 
procesu dané hry maximum. „Sedět 
v křesle a meditovat opravdu nestačí.“ 

Na úvod si tedy pojďme připome-
nou fotbalové okamžiky či příklady 
kariéry hráčů, ve kterých psychika 
hrála důležitou roli.

Panenkova penalta
„Už asi dva měsíce před mistrov-

stvím jsem se rozhodl, že když budu 
kopat penaltu, pošlu míč doprostřed 
branky,“  vzpomíná.  Při  šampionátu 
bydlel na pokoji se zkušeným bran-
kářem  Ivo Viktorem, kterého v  lize 

takovou střelou už přelstil. Jenomže 
finále mistrovství Evropy není běž-
né ligové utkání! „Ivo mě zrazoval,“ 
vypráví Panenka. „Vyhrožoval, že mi 
nedá klíč od pokoje, jestli to zvorám. 
Ale po finále mi sám odemkl dveře.“ 

Panenka byl vystaven neuvěřitel-
nému tlaku. Přesto si troufl na něco, 
nad  čím  doposud  nevěřícně  kroutí 
hlavou celý fotbalový svět. Pomohla 
mu k tomu jen jeho brilantní kopací 
technika ?

Baggiova penalta
„Božský copánek“ a jiné nadpo-

zemské přezdívky si vysloužil za své 
výkony na fotbalovém trávníku. Fa-
noušci kvůli němu byli ochotní vyjít 
do ulic a protestovat, když opouštěl 
jejich klub. Jako vůdčí osobnost kaž-
dého mužstva, ve kterém působil, byl 
častým a spolehlivým exekutorem po-
kutových kopů. I mistr tesař se utne, 
a jak to bývá, v nejnevhodnější oka-
mžik. Finále mistrovství světa 1994 
mezi Itálií a Brazílii musel rozhod-
nout pokutový rozstřel. Za stavu 3:2 
pro Brazílii může Roberto Baggio toto 
drama prodloužit. Nepochopitelně pře-
střeluje vysoko nad a spouští tak gejzír 
brazilské radosti nad dalším titulem 
mistra světa. Opustila ho v tu chvíli 
jeho taktéž brilantní kopací technika 
prověřená spoustou proměněných po-
kutových kopů a mnoha nádhernými 
góly z přímých kopů? Proč? Psychika? 
Neustál tlak daného okamžiku?

Jan Koller,  
kdo by to čekal?

Životní příběh této české fotbalo-
vé ikony je notoricky známý. Rodák 

ze  Smetanovy  Lhoty  začal  s  vr-
cholovým fotbalem až v 21  letech 
přestupem  do  Sparty,  která  ho  ale 
brzy prodala jako neperspektivního 
do belgického Lokerenu. Za tři roky 
se stává pilířem národního mužstva 
a  hráčem  evropského  formátu.  Je 
možné  během  několika  let  dohnat 
mnohaletý handicap vrcholového tré-
ninkového procesu pouze fyzickým 
tréninkem?  Měla  v  tomto  případě 
rozhodující  roli  „hlava“  hráče,  re-
spektive postoj Honzi k dané situaci?

Jan Šimák,  
kdo by to čekal!

„Měl jsem několik složitých hrá-
čů,  ale  on  je  komplikovanější  než 
všichni dohromady,“ zlobil se kdy-
si  trenér  Klaus  Toppmöller.  Jeden 
z největších talentů české fotbalové 
historie si tak sám svým bohémským 
životem a sklony k pití zbrzdil slibně 
se rozvíjející kariéru. Proč?

Co  spojuje  a  v  čem  se  liší  dva 
zmíněné penaltové okamžiky? V čem 
jsou si kariéry obou Janů podobné 
a co je rozděluje? Antonín Panenka 
již  dva  měsíce  před  mistrovstvím 
věděl, jak penaltu provede, věděl, že 
skončí v síti. Byl přesvědčen o své 
věci  a  jeho  sebevědomím neotřás-
li  ani  nejbližší  kamarádi.  Roberto 
Baggio oplýval takovou kopací tech-
nikou, že Antonínu Panenkovi nemu-
sel nic závidět. Přesto v nejdůležitěj-
ším okamžiku své fotbalové kariéry 
zklamal. Janu Šimákovi se dostalo 
od  malička  dostatečné  tréninkové 
péče, přesto svou slibně rozjetou ka-
riéru a svůj neoddiskutovatelný po-
tenciál nedokázal rozvinout tak,  jak 

by si zasluhoval. Naopak Jan Koller 
se svým přístupem dokázal během 
několika  let  dostat  na  fotbalový 
Olymp. Myslíte si, že za  to mohly 
jen jeho fyzické předpoklady a ne-
oddiskutovatelná píle ? 

V  obou  paralelách,  penaltové 
i „honzové“, hrála	významnou	roli	
mysl. Bez výborně zvládnuté vlastní 
mysli zkrátka není možné uspět. Pro-
to se na dalších stránkách pokusím 
předložit  jakousi  tréninkovou sesta-
vu,  pomocí  níž  budete  moci  svou 
mysl cvičit  tak, aby vám pomáhala 
a posouvala vás dál. Jedná se o ná-
znak mentálního koučinku v praxi. 
„Nechte	svou	mysl,	aby	vám	pomá-
hala	vítězit“, říkávám hráčům.

Jak cvičit vlastní vůli, jak naklá-
dat s vítězstvími a prohrami,  jak si 
stanovit vlastní cíl, co se strachem 
a se stresem, jak relaxovat…, to vše 
jsou problémové otázky, které trápí 
nejen  trenéry a hráče, ale každého 
člověka, který chce ve svých rolích 
něco dokázat – nejen o tom je men-
tální koučink sportovce!

Motiv a postoj
Nejdříve si popišme tyto dva zá-

kladní pojmy výkonové motivace.

Motiv = cíl.  
Stanovte si ho!

Jestliže chcete něčeho dosáhnout, 
musíte  přesně  vědět  čeho!  Zní  to 
samozřejmě, že? Ale divili byste se, 
kolik kluků a holek sportuje jen proto, 
„aby něco dělali“. Můžete	si	být	jis-
ti,	že	ti	moc	úspěšní	nebudou. Jděte 
na to úplně jinak. Stanovte	si	jasný	
cíl, k němuž chcete dojít. Představte 
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si ho jako maják, ke kterému se vy-
dáváte. Mějte ho neustále před sebou, 
a pokud náhodou musíte sejít z cesty, 
nikdy neztraťte povědomí, že k němu 
brzy zase musíte odbočit.

Pokud se takto nedokážete nasmě-
rovat jen v mysli, použijte pomůcky. 
Vezměte si tužku a papír, sedněte si 
někde v klidu, kde vás nikdo nebude 
rušit, a napište si, čeho chcete dosáh-
nout. Ale nepište věci jen tak ledaja-
ké, musí to být věci, které se dotknou 
vašeho racia, to znamená, že vaše lo-
gika je jasně chápe, ale navíc se musí 
dotknout i vašeho srdce! Musíte	ten	
cíl	vášnivě	chtít!	Tím	teprve	dostává	
cíl	energii	záměru! Pak máte teprve 
jistotu, že je to ten správný cíl!

Jakmile  totiž budete mít vlastní 
cíl, který si před sebou vytyčíte sami, 
který je vnější odezvou vašich vnitř-
ních tužeb a přání, tak pak se ve vás 
najednou roznítí motivace,  je to cíl 
samomotivující. 
Ovšem moment:  Co	to	vlastně	je	

ta	motivace?	
Ve skutečnosti jde o obrovský mo-

tor, který vás požene dopředu.
O takovém cíli by měli vědět i ro-

diče a trenéři, nebo lidé, k nimž poci-
ťuje hráč největší důvěru. 

Na cestě k hlavnímu majáku – cíli 
– si však hráč musí vytyčit	i	několik	
bližších,	krátkodobých	cílů, které 
pro něj na této pouti budou jakými-
si „etapovými městy“. Než se totiž 
stane hvězdou Premier League, bude 
to chvíli  trvat. Ale aby to hráče ne-
přestalo  bavit,  dopřejte  mu  radost 
z dosahování těchto průběžných cílů. 
Stanovte si je na současnou sezonu, 
na jednotlivé dovednosti  i na každý 
trénink.

Na trenérech či rodičích pak je hlí-
dat, aby hráč touhu dojít k cíli neztrá-
cel. Někdy k tomu může pomoct i od-
počinek, odreagování,  jindy  naopak 
tvrdší trénink. 

Pokud motiv – cíl – nebyl stano-
vený správně, nedokáže hráče udržet 
na stanovené cestě, energie záměru 
byla malá. Proto je prvním a velmi 
důležitým úkolem hráčovi „inventu-
ry v hlavě“ ujasnění si: „Co opravdu 
chceš? Nejen logikou, rozumem, ale 
srdcem!“

Postoj – bez vaší 
snahy a spolupráce 
to nepůjde

Po celou dobu by měl hráč v sobě 
mít  takzvaný  zvnitřněný  cíl,  jehož 
chce dosáhnout. Na cestě k jeho do-
sažení ale musí zaujmout správný po-
stoj. Představme si situaci, kdy trenér 
(rodič nebo učitel) křičí, protože něco 
dělá hráč špatně. Vidí za tím jedinec 
„zbytečnou šikanu“? To je ale špat-
ný postoj. Nebo si uvědomí, že ten 
křik upozorňuje na něco, co se neda-
ří, a hráč má možnost to zlepšit.

Sám	se	chtít	zlepšovat.	Být	pozi-
tivně	nespokojen.	Sám	hledat	mož-
nosti	zlepšení.	To	je	správný	postoj!

Pak	 se	 nastartuje	 takzvaný	
domino	efekt	neboli	efekt	sněho-
vé	koule. Jakmile má hráč správný 
postoj, okamžitě zjistí, že má i vůli 
a touhu dojít k cíli, brzy na sobě po-
zná, že se zlepšuje, protože na sobě 
pracuje. Záhy roste i výkon a sebe-
vědomí, což se vzápětí projeví přímo 
v akci –  v zápase.

Jen když bude hráč sám opravdu 
chtít – to je cesta k cíli!

Postoj	je	náš	vnitřní	stav,	který	
se	vznáší	jakoby	nad	motivací.	Je	to	
cosi	navíc. Jak jsme již konstatovali, 
motivace nás žene k cíli. Ale v životě 
a ve sportu nás potkají i méně příjem-
né události, k nimž musíte zaujmout 
nějaký postoj, pracovat s nimi a při-
jmout je. Je to naše reakce na věci, 
s nimiž se běžně, nejen ve sportu ale 
i v životě setkáváme.

Občas se nám stane, že prohra-
jeme,  nebo  trenér  nepostaví  hráče 
do zápasu, nebo ho předčasně vystří-
dá. Nic příjemného, že? Ale i s tako-
vými situacemi se musí hráč vyrov-
nat a nějak se k nim postavit. Postoj	
hráče	by	se	měl	během	jeho	vývoje	
budovat. A to je jedním z hlavních 
úkolů kontinuální mentální přípravy 
hráče: „Chcete-li	ve	sportu	něčeho	
dosáhnout,	musí	se	pro	vás	sport	
stát	životním	stylem“.

Správný postoj pomáhá sjednotit 
vnitřní a vnější sílu: „Není	dobře,	
když	 děláte	 něco	 jen	 díky	 pevné	
vůli“.  Za  tou  totiž  stojí  slovíčko 
MUSÍM. Vůli startuje podnět zven-
ku – odměna, nebo trest. Potom nás 
ale k cíli žene jen ta vnější síla. Jenže 
máme v sobě sílu daleko mocnější – 
vnitřní. Když je obě sladíme a sjed-
notíme, pak nastává ideální stav, pro-
tože koherence těchto sil nás směřuje 
i k věcem zdánlivě nemožným.

Bez motivace a bez chtění
Ukažme  si  to  na  fotbalistech. 

Existují hráči  líní,  se  špatným po-
stojem a bez motivace. Podvědomí 
takového člověka jako by vlastně ani 
sport dělat nechtělo. Také už na něj 
přestaly zabírat vnější podněty – ne-
láká ho vidina odměny a nebojí se 
ani  trestu. Takový kluk nebo holka 
v 15 letech s fotbalem klidně i skon-
čí. Už dávno ho nehraje kvůli sobě, 
kvůli lásce k němu. Pak se například 
vzbouří i proti rodičům a nechce po-
kračovat ani kvůli nim.

S chtěním, ale pouze 
chtít nestačí

Druhá možnost  je, že vnější cíle 
ho stále lákají, ale neuvědomuje si, 
že nic jiného už ho k fotbalu netáhne. 
Není to ten zarputilý hráč, který by 
byl první v kabině, doma si vzal míč 

jen tak sám od sebe a šel si zahrát 
na ulici,  nebo  který  by pravidelně 
ráno a večer dělal dřepy a kliky (jako 
si přidával třeba Pavel Nedvěd). Tu-
hle chuť dělat sám o sobě něco navíc 
v sobě takový kluk nemá. Je  jasně 
vidět, že sportuje jen kvůli podnětům 
z vnějšku. On by chtěl, ale zůstává 
pouze u toho chtění!

Chuť zůstala, ale chybí vůle
U třetího případu je to obráceně. 

Hraje fotbal rád, je to hračička, kte-
rý si užívá zápasy, ale když nadejde 
čas na hrubou práci, nemá vůli ji do-
táhnout do konce. Chce hrát, dávat 
góly, ale nic pro to neudělá. Když si 
myslí, že je nějaké cvičení navíc, tak 
s tím má velký problém – odflákne to. 
Chybí morálně volní vlastnosti dělat 
věci, které jsou pro takového hráče 
„nepopulární“.

Chtění, motivace, vůle
Čtvrtá možnost představuje ideál, 

o který bychom se měli snažit. Aby se 
podvědomí propojilo s vědomím, ro-
zum se srdcem, morálně volní vlast-
nosti hráče s láskou ke hře jako tako-
vé! „Abyste fotbal měli rádi, abyste 
v sobě našli dostatek vůle a abyste to 
vše spojili v jeden celek.“

Sjednocení sil
Když se trenérům povede v hrá-

čích objevit a nastartovat jejich vnitřní 
sílu, najednou i samotný hráč zjistí, že 
vůli ani tolik nepotřebuje. Najednou 
mu sport přestane připadat jako dřina, 
protože všechny úkony bude provádět 
rád a i tvrdé tréninky si bude užívat.

Vůle	je	jen	první	krok. Tím dru-
hým je, že ji přestanete	potřebovat, 
protože se na všechny věci spojené 
s tím, co děláte, budete těšit, či je při-
jímat jako něco, bez čeho prostě nejde 
svého vysněného cíle dosáhnout.

Říká se, že vůle je matka veške-
rého jednání. Já s tím souhlasím, ale 
občas pak může nastat „křeč“. Když 
teď půjdu do posilovny, protože vím, 
že tam jít musím, protože mi to pomá-
há, tak mám vůli do posilovny jít. To 
je ale jen poloviční cesta. Když se tam 
ale těším, protože mě posilování baví, 
pak je to splynutí vnitřních a vnějších 
sil, které dává člověku jedinečnou sílu. 

Nerad bych, aby to vyznělo, že 
„taháme děti od vůle“. Je  to  jinak, 
vůle	se	má	přeměnit	v	touhu. Nej-
větších výkonů ve sportu nedosáh-
nete dřinou. Ano, objektivně si při 
tom špičkoví sportovci sáhnou na dno 
fyzických možností, ale nepovažu-
jí  to za dřinu. Ten	pocit,	kdy	jsou	
absolutně	vyčerpaní,	je	baví,	mají	
ho	rádi,	takže	o	něm	nepřemýšlejí	
jako	o	dřině. Prostě jdou za svým cí-
lem, proto dřinu nevnímají jako něco 
negativního.

Jen si vzpomeňte na učení. Stačí 
mít  látku, která nás baví a zajímá. 
A stejnou porci  informací najednou 
zvládneme mnohem rychleji a  lépe, 
než když ji považujeme za něco ne-
příjemného a když víme, že se ji pro-
stě musíme naučit.

Přijde vám, že není  jednoduché 
„zamilovat si“ dělání stovek dřepů 
a kliků? Zdá se vám nemožné oblíbit 
si  tréninky, z nichž odcházíte úplně 
vyčerpaní? Manuál asi nenajdeme, 
přesto se pojďme podívat jak podpo-
řit emoční vazbu jedince k činnosti, 
k fotbalu!

Tipy, jak zaujmout 
správný postoj,
aneb Podpůrné body mentálního 
koučinku v praxi, který vede k podpoře 
emoční vazby jedince k činnosti

1. Sněte!
O čem sníme, po čem toužíme, to 

je projevem naší vnitřní síly. U dětí 
je to snadné, sní mnohem častěji než 
dospělí. „Pověste si plakát na zeď, 
podívejte se v televizi na mistrovství 
světa a sněte, že v něm sami hraje-
te...,“ často říkáme dětem. Najednou 
zjistíme, že práce, kterou děláme, aby 
jsme se svému snu přiblížili, už není 
taková dřina. Proč? Protože toužíme 
po tom, aby se náš sen stal skutečnos-
tí! Jde to zevnitř!

Namítnete možná: Takový sen se 
mi stejně nemůže splnit. Opravdu si to 
ale myslíte? Pokud hrajete fotbal a je 
vám třeba 10 let, nikdo mě nepřesvěd-
čí žádnými racionálními argumenty, 
že za dalších 15 let by daný hráč ne-
mohl hrát třeba ligu! Nikdo nemůže 
uvést jediný logický argument, proč 
by se tam nemohl daný jedinec dostat. 
Takový argument totiž v tomto věku 
neexistuje.

Samozřejmě si nesmíme stanovit 
nereálný  sen. Když  je hráči 18  let 
a hraje v krajském přeboru,  tak  je 
nesmysl, aby snil o  tom, že jednou 
bude v Premier League. To je už zřej-
mě nereálné. „Respektujme zákony 
správného snu, který musí být reálný 
pro naši mysl i srdce!“

Snění
Co si pod tím představit v souvis-

losti se sportovním (nebo jakýmkoliv 
jiným) výkonem a jak nám může po-
moci? Snění,  to je „energie“. Zvlášť 
u dětí a mládeže je bdělé snění vel-
mi důležité. Umí nastartovat jakousi 
vnitřní sílu, motivaci. Pomáhá utvá-
řet správný postoj. Proto bychom ho 
neměli podceňovat. Naopak. Snění 
bychom měli u svých svěřenců „pro-
vokovat“!

Co  si  pod  sněním  představit? 
Především si uvědomme, že zde ho-
voříme o bdělém	snění, ne o snech, 
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které se nám zdají, když spíme. Bdělé 
snění je stav, kdy jsme v klidu a jen si 
vybavujeme něco, co by jsme chtěli, 
aby se v budoucnu stalo. Promítáme si 
v hlavě svá přání, jako by se již splni-
la. „Prožíváme“ je ve své mysli, stejně 
jako by se to stalo doopravdy. 

Děti sní o tom, že jednou budou 
jako  jejich vzor  či  idol. Chtějí  být 
automobilovým  závodníkem?  Pak 
sní o tom, že si jednou zajezdí třeba 
s Michaelem Schumacherem. Chtějí 
být fotbalistou? Sní tedy o Pavlu Ne-
dvědovi nebo Tomáši Rosickém jako 
o svých spoluhráčích. To je přirozené 
snění a je dobré, když ho dítě prožívá. 

Já mám ale na mysli snění, kte-
ré  je  možné  rozvíjet,  provokovat 
ho. Sen ve své podstatě ve vás cosi 
rozpoutává. Nastartuje ve vás pocit, 
který vám později pomáhá. Je to ur-
čitá  energie,  která  vytváří  správné 
podhoubí k dobrému postoji. Pokud 
sníte o tom, že se chcete stát dobrým 
fotbalistou, že chcete hrát v Premier 
League, stačí zavřít oči a představit si, 
že tam skutečně hrajete. Tento pocit 
ve vás vytvoří jisté chvění. V tu chví-
li si sami řeknete: „Vždyť já jednou 
ten dres Arsenal/Manchester/Chelsea 
(doplňte si sami) přece jen můžu ob-
léknout!“ Snění souvisí s určitou vi-
zualizací, kdy si vybavujete události, 
které jste už viděli, a také s imaginací 

– tvořivým myšlením. Vizualizace je, 
když Theri Henry (či kterýkoliv jiný 
váš oblíbený hráč) dá důležitý gól, 
a vy si představujete, že podobný gól 
jednou střílíte vy.

Při  imaginaci si v sobě vytváří-
te obrazy, které jste nikdy neviděli, 
nebo nezažili. Síla imaginace spočívá 
především v tvůrčím myšlení. Vždyť 
bez imaginace by nedošlo k mnoha 
velkým objevům ani vynálezům. Na-
příklad Kolumbus měl svůj nový kon-
tinent silně zapsaný ve svých snech 
a představách. Tato myšlenka spojená 
s vírou z něj učinila odvážného, vy-
nalézavého a vytrvalého muže, který 
nakonec svou zemi snů, svou Ameri-
ku, skutečně objevil.

Stejně to funguje i s „objevy“ na-
šich sportovních výkonů. Představte si 
třeba hráče, který dal čtyři góly v zá-
pase nebo třikrát vyhrál Ligu mistrů. 
Sice jste ho nikdy neviděli na vlast-
ní oči,  takového člověka osobně ani 
neznáte, ale zmíněná situace se vám 
klidně  může  promítat  před  očima. 
Spouštěčem imaginace a vizualizace 
je snění. I proto tvrdím, že je důleži-
té u dětí snění rozvíjet a podporovat, 
protože nám v budoucím vývoji dítěte 
usnadňuje s ním provádět vizualizační 
a imaginační techniky, což jsou důle-
žité „nástroje“ mentálního koučinku.

Vizualizace  vám  navíc  může 

pomáhat i při učení nových pohybů. 
Co tím míním? Představujete si daný 
pohyb – například kličku nebo stře-
lu. Pokud ho máte v mysli ujasněný, 
umíte si představit, jak tu kličku nebo 
střelu provedete. Jestliže si vybavíte 
i svůj vzor, jak takový pohyb prová-
dí on, pak je proces učení mnohem 
rychlejší a snadnější. Říká	se	tomu	
ideomotorika. Najednou je pro vás 
mnohem snadnější na „záludnosti“ 
tohoto pohybu přijít, než když vám 
ho trenér pouze ukáže a vy ho po něm 
opakujete.

Proč tomu tak je? Při snění se totiž 
vžíváte do situace, kdy dotyčný pohyb 
zvládáte a umíte ho provést.

Od 13 do 15 let si hráč může před 
usnutím,  nebo  v  klidových  fázích, 
kdy jede na trénink nebo z tréninku, 
představovat, jak udělá tu či onu herní 
dovednost – třeba střelba. Tělo může 
odpočívat, ale mysl stále pracuje. Tělo 
pak reaguje na stav mysli, dokonce se 
mění tepová frekvence, pokud si hráč 
živě nějakou akci představuje. 

Využijte energii ze snění 
a konejte!

Snění  a  představy  vám  nezaru-
čují akci samotnou, je to jen určitý 
druh přípravy – ale nesmíte u něj zů-
stat. Nechcete přece, aby z vás byli 
jen  snílkové,  kteří  u  snění  skončí. 

Ze snu musíte přejít do akce pomocí 
vůle. Sen ve vás nastartuje energii, ale 
akci za vás neudělá. Stane se realitou 
až v okamžiku, kdy si za tím snem 
půjdete, kdy ožije váš záměr pevně 
si za snem jít.

Jak sny navodit 
Způsobů  je  více.  Například  je 

možné kluky přirovnávat ke hvězd-
ným hráčům. Trenér může říct: „Ty 
jsi  ho dneska u  lajny  zastavil  jako 
Gallas.“  Například  osmiletý  hráč 
třeba ani neví, kdo Gallas je, nezná 
ho. Pak mu o něm trenér něco musí 
říct, ukázat mu ho na plakátu. Když 
k tomu dodá, že Gallas je vynikající 
obránce, hráč zjistí, že je to skuteč-
ná hvězda. Těmito informacemi ho 
trenér připoutává k fotbalu. Kluk pak 
vyjde z kabiny a chlubí se ostatním, 
že byl jako Gallas. Oni se ho ptají, 
kdo to je, a on jim může ukázat, že 
už toho hráče zná, a poučí je. Celou 
tu dobu si přitom podvědomě říká, že 
byl jako on.

Připojit k pochvale za dobře od-
vedený výkon i nějaké pochvalné při-
rovnání se určitě vyplatí. Snění pak 
rozšiřujeme na  identifikaci, kdy se 
hráč ztotožňuje s konkrétním vzorem.

Snění je také možné provokovat 
krásnými okamžiky. Výhra titulu, tur-
naje, zápasu – najde se jich spousty. 
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ITTEC s.r.o. 
AOS Modletice 106 
251 01 Říčany u Prahy 
Tel.: (+420) 323 616 222 
E-mail: info@ittec.cz

Kompletní sortiment strojů pro údržbu
přírodních a umělých sportovních trávníků

Novinka – vertikutační vřetena pro TK 
1900 s pracovním záběrem 180 cm.

Verti-Quake provzdušňuje zhutnělou půdu 
břity šavlovitých nožů.

Jednovřetenová sekačka Mastiff  s pojez-
dem pro údržbu fotbalových hřišť.

Verti-Drain – aerifi kátor fotbalových hřišť 
a sportovních travnatých ploch s plnými 
nebo dutými hroty.

Nejoblíbenější vřetenová sekačka TriKing 
1900 pro sečení fotbalových hřišť.

Verti-Rake prutové brány jsou určeny 
na vyčesávání plsti z trávníku.

Nejoblíbenější vřetenová sekačka TriKing 

Lehký japonský malotraktor Shibaura 
s kartáčem Verti-Broom na umělé povrchy.

Turfo CR-7 tažený špičkový profesionální 
topdresser pro přesnou aplikaci písku.
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Hlavně u dětí  je důležité, aby když 
se jim něco povede, si úspěch uměly 
užít a vychutnat si ho. Aby se k němu 
v jiných chvílích mohly vracet, vyba-
vovat si ho a on jim pomáhal.

2.  Budujte v sobě  
pocit vítěze!
Při  tréninkových  situacích  se 

běžně používají  takzvaná „vítězná	
řešení“. Například s Jaromírem Jág-
rem jsme v srpnu běžně brali na jeho 
tréninky dorostence. Nebo gólmana 
z druhé národní ligy. Když jsme ře-
šili rychlou kličku od mantinelu, tak 
Jaromíra zpočátku bránil dorostenec. 
A třeba až za 14 dní, kdy Jaromír na-
čerpal  sebevědomí, zvyšovali  jsme 
odpor. Možná si to lidé neuvědomu-
jí, ale takhle trénují i špičkoví hráči. 
Při	sérii	přípravných	zápasů	často	
trenéři	 využívají	 tohoto	 aspektu	
i	tím,	že	ten	poslední	zápas	by	měl	
být	proti	slabšímu	soupeři,	aby	se	
nastartoval	vítězný	pocit. 

3.  Využijte energii ze 
snění a konejte!
U	 snění	 se	 nesmíme	 zastavit. 

Spousta dětí ráda sní, ale pak už se 
jim nechce pracovat, aby svého snu 
skutečně dosáhly. Snění  je krásné, 
ale  mnohým  připadá  jen  jako  po-
hádka. Nepomýšlejí na další krok, 
nechtějí  své sny zrealizovat. To  je 
chyba! Jako  trenér mohu začít po-
hádkovým příběhem,  jímž pomohu 
snění nastartovat, ale vždy musím 
naznačit, že ten příběh se může změ-
nit v realitu. Říkám, že	se	snu	musí	
dodat	energie	záměru,  jinak  jsme 
pouhými snílky!

Mohu ukázat příklady hráčů, kteří 
svého snu dosáhli. Můžete si je nalézt 
i sami – a pak uvidíte, že je možné 
váš sen zrealizovat. Vždyť třeba již 
zmiňovaný Jan Koller byl v jednadva-
ceti v divizi. To je největší rozdíl proti 
pohádkám: totiž že ve sportu můžeme 
ukázat na konkrétního člověka, který 
si svůj sen splnil. Tím zvyšujeme po-
vědomí, že to můžeme dokázat i my. 
Zažehneme v sobě energii, která nám 
pomůže sen uskutečnit.

4.  Vězte, že to 
dokážete!
Nestačí vám věřit, že něco doká-

žete, vy to musíte vědět! Když v něco 
věříte, máte v sobě vždy semínko po-
chybnosti. Ale	když	to	víte,	na	po-
chybnost	 nezbývá	 místo.  Změňte 
víru ve vědění! Když se hráč třeba 
v 16 nebo 17 letech dostane do ná-
rodního týmu, může si říct: Vím, že se 
do ligy dostanu! K vědění dochází – 
dejme tomu – ve dvou třetinách cesty 
k cíli. V tu chvíli se víra zpevňuje na-
tolik, že se přetransformovává ve vě-
dění, sebevědomí hráče roste a chuť 
do práce se zvyšuje.

5.  Musíte umět 
něco obětovat!
Co je zadarmo, to může mít kaž-

dý. To není vzácné, ani výjimečné. 
Jenže právě výjimečnosti chceme do-
sáhnout, ne? Jenže ta je samozřejmě 
něčím zaplacená, něco musíme oběto-
vat. Ráno musíme vstávat na tréninky. 
Nelíbí se nám to či ono?

Musíme se překonat! Jsou zkrát-
ka situace, které zrovna nemilujeme. 
V těchto chvílích musí naskočit naše 
morálně volní vlastnosti a přimět nás 
obětovat vlastní pohodlí. Stanovit si 
priority a ty plně respektovat.

6.  Pokládejte si 
správné otázky!
Tento bod patří hlavně realizační-

mu týmu, ale můžete se o to pokoušet 
i sami. Jde o to, abychom mladé hráče 
nevedli  jen ke kopírování nějakého 
originálu. Nesmíme zapomenout, že 
kopie je vždy horší než originál. Po-
kud budou děti kopírovat  tréninko-
vé metody a postupy Nedvěda nebo 
Kollera, vždycky skončí za nimi. Pů-
jdou v jejich šlépějích, ale jednoho 
dne skončí. Někdo dřív, někdo poz-
ději. Ale nikdy nedosáhnou stejného 
úspěchu, zůstanou za nimi, protože 
ten konkrétní kluk není Nedvěd, ani 
Koller. 

Vezměte  si  ze  všech  jen  to,  co 
vám  může  nejvíc  prospět.  Musíte 
však rozkvést jako samostatná osob-
nost a individualita. Tím, že budete 
někoho jen kopírovat, toho rozhodně 
nedosáhnete.

Rozvíjejte svůj vnitřní svět. Ro-
diče nebo trenéři by se vás měli ptát 
na konkrétní situace – proč jste zvolili 
určité řešení. Sami se snažte přicházet 
na nové a lepší způsoby. Když na ně 
přijdete sami, půjde vám jejich reali-
zace mnohem snáz. 

Proto jsou důležité diskuse v auto-
busech, v autě, cestou na zápas nebo 
na trénink. Nebo večer před spaním. 
To jsou chvíle, kdy byste se měli bavit 
o hře, odpovídat rodičům, trenérům 
či sami sobě na otázky a hledat lepší 
řešení.

7.  Nenechte se ovládat 
situací!
V  tomto  bodě  jde  především 

o zvládání emocí. Když dostanete gól 
dvě minuty před koncem, nakopnutím 
míče někam daleko pryč si asi nepo-
můžete. Ani tím, že složíte ruce a řek-
nete si: Je konec. Emoce jsou výborný 
sluha, ale proradný pán! Emoce nás 
mohou odvést od řešení dané situace, 
respektive ovlivňují razantně náš po-
stoj k ní. Musíte tu situaci ovládnout, 
než ona ovládne nás! 

8. Vyhledávejte výzvy!
Představte  si  krizovou  situaci 

jako  horu,  na  kterou  lezete.  Máte 

možnost na ni vylézt ze dvou stran. 
Buď jste ustrašení a vnímáte ji jako 
hrozbu. Máte v  sobě obavy,  co  se 
stane, když se to nepovede. Nebo ji 
vnímáte  jako výzvu a vidíte se,  jak 
na vrcholu  zvedáte vítězný pohár. 
Vyhledávejte  takové situace a zdo-
lávejte  je!  Přemýšlejte  co  můžete 
získat, ne ztratit.

9.  Nevymlouvejte se! 
Ani sami sobě
Každý máme v sobě jakoby dvě	

osobnosti. Jedna je negativní, táhne 
nás  dolů,  například  k  lenosti.  Na-
šeptává: Běž k počítači, vykašli  se 
na trénink, budou tě zase bolet nohy. 
Druhá osobnost je ta ryzí, čistá, která 
oponuje. V tu chvíli nastává otázka 
vnitřního boje, co převáží. V těchto 
okamžicích  potřebujeme  opět  vůli 
a touhu. Když se vám nechce, může 
pomoct i rodič nebo trenér. Může říct: 
Mně se pokaždé taky nechce do prá-
ce, ale jdu. Nebo vám dá motiv: Buď 
rád, že je tam parta, kamarádi… Vždy 
hledejte důvody, proč to udělat. Ni-
kdy ne výmluvy, proč to nejde. „Kdo 
chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá 
důvod“.

10.  Zvykněte si, že se 
stanete terčem!

Závist je velmi ošklivá, ale bohu-
žel všudypřítomná lidská vlastnost. 
Pomalu si zvykejte, že když budete 
úspěšní, mnoho lidí vám úspěch nebu-
de přát. Dokonce vás budou odrazovat 
od cesty, která k němu vede. Vytvořte 
kolem sebe určitý štít. Věřte si. Čím 
úspěšnější budete, tím se do vás lidé 
budou častěji trefovat. Závistivá kri-
tika vás ale nesmí rozhodit.

11.  Nepřítel strach? 
Zkuste se s ním 
skamarádit

Strach provází člověka od naro-
zení i od prvopočátku lidstva, vždyť 
se o něm píše i v Bibli. Je to druh de-
struktivní emoce. Říká se o něm, že 
z něj všechny ostatní emoce vycházejí 
– proto se o strachu často uvažuje jako 
o „emoci emocí“. Může vás ochromit 
i plíživě pokazit perfektně nacvičený 
výkon. Zvládat strach je umění, ale 
není to nemožné. 

Existují	dva	druhy	strachu. Je-
den souvisí s naší ochranou, destrukcí 
našich fyzických těl. Bojíme se na-
příklad, když lezeme na skálu, nebo 
když se chystáme přeskočit průrvu 
a nejsme si jistí, že to zvládneme. V tu 
chvíli se bojíme o život nebo o své 
zdraví. Také se bojíme bolesti, o níž 
víme, že bychom si ji pádem způso-
bili.  Představujeme  si,  co  se může 
stát, když se nám plánovaný pohyb 
nepovede. 

Toto  je vnitřní strach, který vy-
volává naše intuice. Tento strach je 

celkem pozitivní a u dětí by se neměl 
potlačovat či brzdit. Pomáhá nám to-
tiž přežít, případně si ochránit zdraví. 

Také ale existuje strach, který si 
vypěstujeme během života. A to  je 
velmi  škodlivý  strach  v  situacích, 
kdy nám  jde o výkon.  Je  to  strach 
racionální, který si vytvoříme vlast-
ní úvahou v mysli. V podstatě si ho 
vymyslíme.

Strach kvůli minulosti
V takové situaci pátráme myšlen-

kami v minulosti, nebo je směřujeme 
do budoucnosti. Jak vypadá strach, 
když se vám bojácné myšlenky toulají 
v minulosti? Třeba tak, že si vzpome-
nete, jak jste kdysi už jednou neudě-
lali zkoušku, na kterou jdete. Nebo 
si  vybavíte,  jak  jste něco pokazili. 
A tuto minulou vzpomínku přenesete 
do současnosti. Řeknete si: „Tehdy 
se mi to nepovedlo. Bojím se, že se 
neúspěch bude opakovat.“

Mohu  uvést  příklad  krasobrus-
laře Tomáše Vernera. Ten se na mi-
strovství  Evropy  nemohl  ubránit 
vzpomínkám na mistrovství světa, 
kde nezvládl volnou jízdu. Všechno 
ostatní provedl perfektně, ale jakmi-
le přišla na řadu volná jízda, dostal 
strach. 

Rozum mu spojil tehdejší událost 
s tou přítomnou. V takový okamžik je 
rozum váš nepřítel, protože minulost 
zcela zbytečně přenáší na přítomnost 
jen  kvůli  určité  vzdálené  podobě 
a tyto situace – minulou a přítomnou 
– spojuje. 

Ale uznejte sami, že pokud se vám 
nedařilo proti nějakému soupeři nebo 
při určité zkoušce, tak to přece vůbec 
nemusí znamenat, že se vám nebude 
dařit znovu. Jen ve vás strach vyvo-
lává pocit, že by se neúspěch mohl 
opakovat.

Strach kvůli budoucnosti
„Hlavně  to nepokaz a neudělej 

ostatním  ostudu.“  Možná  jste  už 
také slyšeli podobnou „radu“ od va-
šich blízkých či kolegů. Není míně-
na špatně, ale napáchá mnohem víc 
škody než užitku. Vyvolává ve vás 
totiž  strach  z  možnosti,  že  něco 
v budoucnu pokazíte. Přímo vybízí 
k bojácnosti a  je přesným opakem 
pozitivního myšlení. Hráč  jako by 
podvědomě čekal, kdy to těm ostat-
ním pokazí.

Vzpomínám  si,  jak  mi  (bývalý 
brankář a současný manažer hokejo-
vé Sparty) Petr Bříza vyprávěl,  jak 
mu otec jako malému říkal: „Hlavně 
nedostaň hloupý gól.“

Petr pak na  tu větu myslel celý 
zápas, až se mu mnohdy stalo, že si 
takovou branku doslova „přivolal“. 
Prozradil, že se mu ta věta vybavo-
vala až do 28 let. Nemohl se jí zbavit 
a chytání mu znepříjemňovala.
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Žijme přítomností
Oba  zmíněné  příklady  ukazují, 

že při sportovním (nebo jakémkoliv 
jiném) výkonu vám myšlenky, které 
se nesoustředí na aktuální přítomnost, 
pouze škodí. Ideální stav je, pokud se 
při výkonu soustředíte pouze na to, co 
se děje právě teď a tady.

Říká se, že přítomnost nemá emo-
ce. Sama emoce je totiž hodnotící hle-
disko. Ve chvíli zhodnocení je ale ona 
konkrétní situace pryč, takže emoce 
míří buď do minulosti, nebo do bu-
doucnosti. 

Pokud  se  sportovec  soustředí 
pouze  na  to,  co  v  konkrétní  chvíli 
dělá, pak říkáme, že  je „rozpuště-
ný	do	hry“. V tu chvíli zapomínáte 
na sebe, na své potřeby. V tu chvíli 
jste vtaženi zcela do hry. Určitě jste 
slyšeli výraz: „Je v tranzu“. Řekne-
te si možná: Co je to vlastně tranz? 
Je to stav, kdy sportovec myslí a žije 
jen daným okamžikem. Nutno však 
dodat, že je velmi obtížné se do ta-
kového stavu vědomě dostat. K tomu 
napomáhá právě mentální koučink.

Jak se strachem pracovat
Nejdůležitější  je zjistit, zda máte 

strach kvůli myšlenkám, které se upí-
nají do minulosti, nebo do budouc-
nosti. Pokud na  to přijdete,  zkuste 
potom použít  jednu z následujících 
metod ke zvládnutí takového strachu. 
Je to zdánlivě prosté.

Změňte v sobě hrozbu ve výzvu! 
Jdete na zkoušku, kterou už jste 

jednou  neudělali.  Nebo  se  stavíte 
k  penaltě,  kterou  jste  minule  ne-
proměnili. Vzbuďte v sobě opačný 
pocit. Začněte usilovně myslet na to, 
jak bude skvělé, když tu zkoušku či 
penaltu  tentokrát  zvládnete.  Pře-
měňte negativní náboj v pozitivní. 
Co  když  se  to  povede,  co  získáte 
za pocit…

Staňte se kamarády!
Uvědomte si, čeho se přesně bo-

jíte, a pojmenujte  to. Říkejte  tomu 
třeba  „drak“.  Ano,  strach  je  vaší 
součástí, ale když ho pojmenujete 
a představíte si ho  jako reálný ob-
jekt,  v  tu  chvíli  už  ho  odosobňu-
jete, vidíte ho mimo své  tělo. Pak 
už nesídlí ve vaší mysli, ale mimo 
ni. Jakmile ho máte takto pojmeno-
vaný  a  „zhmotněný“,  povídejte  si 
s ním. Řekněte si: „Je to můj kama-
rád, který mi přišel  říct, že nastá-
vá má velká chvíle. Tím, že  tu  je, 
mi dává najevo, že se blíží situace, 
která  je  pro  mě  důležitá. Tím,  že 
mě  informuje, mi přece pomáhá!“ 
Pokud takhle dokážete na strach re-
agovat, můžete ho pak před každou 
zkouškou či zápasem přímo vyhle-
dávat. Můžete využít  jeho energii 
a on se stane vaším pomocníkem.

Napsat, zmačkat, zahodit!
Další metodou je, že si v duchu 

naprosto přesně vybavíte, čeho kon-
krétně se bojíte. Že vám míč odskočí 
při rozhodující kličce? Že si spletete 
slovíčka? Že se vás zkoušející zeptá 
přesně na to, co nevíte? V tom případě 
si všechno, z čeho máte obavy, vybav-
te – a těsně před výkonem/zkouškou to 
v duchu napište na papír. Pak si řekně-
te: „Tak, všechno tohle proberu zítra 
s kamarádem (rodiči/učitelem). Ale 
teď to nepotřebuju.“ A stejně jako jste 
si své problémy v duchu napsali, tak 
ten papír ve své mysli zmačkejte a za-
hoďte. Říká se tomu vytěsnění z mysli. 
Uvidíte, že se vám najednou uleví.

Každý  z  vás  je  ale  úplně  jiný. 
Na někoho bude platit jedna metoda, 
na jiného druhá a další je bude muset 
zkombinovat všechny. Důležité je pa-
matovat si, že se strachem se dá pra-
covat. Jde jen o to, abyste to zkoušeli 
a snažili se najít takový způsob, který 
vám bude vyhovovat nejlépe.

Abeceda krizových 
situací

Jak přistupovat ke krizovým si-
tuacím? Jde o způsob, který funguje 
hlavně	u	mladších	hráčů	a	dětí, ale 
klidně ho můžete vyzkoušet,  i když 
do těchto kategorií již nepatříte. Budu 
sice  uvádět  hokejové  příklady,  ale 
opět připomínám: Je možné je apli-
kovat na většinu lidských činností.

V předchozím textu jsme popsali 
strach. Psali jsme o snění, o motivaci, 
o cílech. Toto vše souvisí se stavem 
mysli. Tentokrát se však pojďme za-
měřit na trénink mysli. Jak trénovat 
fyzickou kondici nebo jednotlivé ho-
kejové dovednosti, to jste jistě slyše-
li od trenéra. Víte, jak udělat kličku 
nebo správně dřepy. Ale možná ně-
kteří z vás zapomínají trénovat i svou 
mysl. 

A ono to jde! Dosud jsme jen po-
pisovali, co se v mysli děje, ale neřek-
li jsme si, jak ji cvičit.

Animální (zvířecí) reflex
Když pracuji s dětmi, chci, aby si 

v sobě vytvořily tzv. animální reflex. 
Představte si, že jste dravé zvíře, pre-
dátor. Pokud sportujete, chcete soupe-
ře porazit. Nebo si říkejte: „Chci ho 
ulovit!“ Představte si: „Jsem levhart, 
leopard, nebo dravá kočka.“ Vžijte se 
do situace, kdy se ta kočka učí lovit. 
Jistě, zpočátku není úspěšná, první 
lov se jí jen málokdy povede. Animál-
ní reflex však způsobuje, že se s kaž-
dým dalším neúspěchem zlepšuje – 
až se jí konečně podaří vyhlédnutou 
kořist ulovit.

U sportovců a lidí všeobecně to 
často  funguje opačně. Hráč  špatně 
nahraje, pokazí šanci a místo, aby se 
poučil, začne hrát ještě hůř. Přitom 

jakmile  se  vám  povede  animální 
reflex v sobě vybudovat, budete se 
z chyb učit, místo aby vás svazova-
ly. Budete spontánně měnit hrozby 
na výzvy.

Aby se vám  to povedlo, musíte 
však udělat tři základní věci.

A) Vyberte si tři hlavní úkoly
Nejprve musíte napsat tři hlavní 

úkoly, které na hřišti máte dělat. Při-
řaďte si k nim písmena z abecedy. Jste 
například obránce, takže vašimi zá-
kladními úkoly jsou: (A) co nejrych-
leji přistupovat k protihráči ve svém 
prostoru,  (B)  bez  faulu  získat  míč 
a rozehrát na spoluhráče a (C) zapojit 
se do útočné fáze. Víte, že tyto úkoly 
chcete zvládnout jako první.

B)  Představujte si,  
že už je umíte
Před  zápasem,  večer  před  spa-

ním nebo kdykoliv, kdy jste v klidu, 
si představujte: „Všechny ty tři věci 
výborně  umím.“ Víte,  jak  se  mají 
správně  provádět,  ale  zároveň  si 
představujete, že jste to vy, kdo je má 
skvěle zvládnuté. Využívejte zákoni-
tosti vizualizace a imaginace.

C)  Navoďte si posilující 
myšlenky
Vyvolávejte v sobě tzv. posilující 

myšlenky. Stejně jako musíte posílit 
svaly v posilovně, je třeba posílit si 
i myšlenky. Říká se tomu afirmace 
a jde o cílené myšlenky, kdy si vě-
domě představujete, že jste výborní 
fotbalisté. Říkejte si: „JÁ jsem gólový 
hráč, JÁ jsem nepřekonatelný v situa-
ci jeden na jednoho, JÁ umím udělat 
nejlepší kličku.“ To  jsou posilující 
myšlenky.

Tyto tři věci dohromady posilují	
animální	reflex. Pokud někdo vstou-
pí do vrcholového fotbalu, měl by je 
mít v sobě zažité.

Když první tři úkoly (A, B a C) 
zvládnete, nahraďte je něčím jiným. 
Už umíte střílet góly, ale děláte chy-
by například v bekhendové přihrávce. 
Znovu si  to napište a přiřaďte další 
písmena z  abecedy. Ta vám budou 
stále připomínat, že v abecedě postu-
pujete dál a dál – a tím pádem se zlep-
šujete. Nezapomeňte, že pokud umíte 
jen něco, nestačí  to. Jestliže chcete 
vynikat, musíte být skvělí ve všech 
herních činnostech.

Každá činnost, která vám nejde, 
vás přivádí do určité krizové situace. 
A vy byste takové krize měli  tímto 
způsobem zvládnout. Když si uvědo-
míte, kde přesně máte slabiny, můžete 
o to víc pracovat na jejich odstranění. 
To vás posílí. Vzpomeňte si na dravce 
a jejich reflex. Máte to štěstí, že když 
chybu zopakujete, neumřete hlady. 
Zvířata se zkrátka poučit musí, jinak 

by nepřežila. Kočka při prvním lovu 
udělá chybu. Při druhém už ji nezo-
pakuje. Může udělat jinou, ale té se 
vyvaruje při třetím lovu. Stále se učí. 
Dělejte totéž.

Využijte energii krizové 
situace

Zároveň  je  dobré  uvědomit 
si,  že  vždy  poznáte,  že  se  krizová 
situace blíží. Ať už jdete ke zkoušce 
nebo se máte postavit k rozhodujícímu 
nájezdu. Cítíte v sobě napětí. Je to 
podobné, jako když se blíží bouřka. 
Před ní také cítíte, že je ve vzduchu, 
že se každým okamžikem přibližuje.

Energie, kterou s sebou krizová si-
tuace nese, zpočátku nemá	pozitivní,	
nebo	negativní	náboj. Ten získá až 
ve vaší mysli. Pro nás je samozřej-
mě výhodné, pokud  si  ji  nakloníte 
ve svůj prospěch. Jde o to, jak se k ní 
postavíte.

Příklad? Hráč jde na penaltu. Jistě 
si vzpomene na nervózní dav, který 
přihlíží  na  tribunách.  (Musí  to  být 
ohromná energie, když ji v tu chví-
li vnímají  tisíce lidí.) Výsledek ale 
může ovlivnit pouze samotný hráč, 
který penaltu půjde kopnout. Měl by 
využít energii, která je všude kolem. 
Má dvě možnosti. Buď se na penaltu 
bude dívat pozitivně a bude si říkat: 
„Tenhle brankář mi vyhovuje, minule 
jsem ho překonal.“ Nebo, pokud cítí, 
že na něj vypjatá energie nepůsobí 
dobře, může se snažit o její zlehčení. 
Nebude ji hodnotit, ale řekne si: „Svět 
se nezboří,  ať  to dopadne  jakkoliv. 
Jsou důležitější věci.“

V opačném případě může situaci 
hodnotit negativně. Přemýšlí: „Co se 
stane, když  to nedám? Lidé budou 
pískat.  Zítra  budu  v  novinách,  jak 
jsem to zkazil. Když se to nepovede, 
vypadneme z play-off.“

Jeho tělo je pak připravené na ne-
gaci,  na  to,  že  se  něco  nepovede. 
A v tu chvíli je velká pravděpodob-
nost, že tělo svou negativní myšlen-
ku poslechne, a skutečně  tu rozho-
dující  kličku  či  střelu  nezvládne. 
Proto byste si měli myšlenky hlídat 
a nedovolit  jim, aby vás negativně 
ovlivňovaly.

Krizovou situaci byste vždy měli 
brát  jako  výzvu,  ne  jako  hrozbu. 
Výzva	 je	 totiž	 pozitivní,	 hrozba	
negativní. A vy přece chcete, aby to 
dopadlo pozitivně, nebo ne?

V předešlém textu jsme se snažili 
o konkrétní praktické využití mentál-
ního	koučinku	ve	sportu,	koučinku,	
který	vám	může	pomoci	trénovat	
vlastní	mysl. Postupně jste se dozví-
dali, jak si stanovit cíl, k němuž chce-
te dojít, a jak zvládat překážky, které 
se vám na cestě k jeho dosažení budou 
objevovat. Je to pro vás příležitost, jak 
se zlepšit. Určitě to nevnímáme jako 
návod, ale spíše inspiraci. 
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Několikrát  jsem zmiňoval, že je 
úplně jedno, jakého cíle chcete do-
sáhnout. Ať už je  to složení nějaké 
zkoušky,  naučení  se  cizího  jazyka 
nebo úspěšná kariéra v Premier Le-
ague, pokaždé vám použití „vytréno-
vané mysli“ může pomoci.

Závěrem  jsme  si  připravil  sou-
hrn výroků a popsaných zkušeností 
od lidí, kteří svého cíle dosáhli a byli 
opravdu úspěšní. Všechny použité ci-
táty si vypůjčím z knihy Hockey Tou-
gh od svého přítele Saula L. Millera.

Přestože si v současnosti najímá 
psychology většina sportovních týmů 
i mnozí jednotlivci, stále mi přijde, že 
se  trénování mysli  nevěnujeme do-
statečně. Ale podobná situace panuje 
i v zámoří. Takto se například vyjádřil 
Kevin McCarthy, bývalý obránce NHL 
a současný asistent trenéra týmu Ca-
rolina Hurricanes: „Mentální příprava 
je oblast, na kterou se neklade důraz. 
Tolik času se tráví fyzickým tréninkem 
na ledě i mimo něj. Znovu a znovu 
opakujeme stejné cviky a kombina-
ce, ale pro zlepšení mentální hry hrá-
čů se nedělá skoro nic. Přitom když 
mluvíme o selhání, téměř nikdy, po-
kud vůbec, nejde o fyzickou stránku. 
Skoro pokaždé to má něco do činění 
s psychickým výpadkem. Hráči nejsou 

připraveni hrát. Nesoustředí se. Nejsou 
na správných místech, přestože by tam 
měli být. Naučit se psychicky připra-
vovat, naučit se předvídat, naučit se 
hrát hokej (fotbal) v hlavě je důležité, 
abyste mohli hrát na doraz a abyste při 
hře reagovali stále stejně dobře. Což 
platí zvlášť pro play-off.“

O	faktu,	že	vyrovnané	zápasy	se	
rozhodují	v	hlavách	jejich	aktérů,	
nepochybují	 ani	 sami	 sportovci. 
Jen si vzpomeňte, kolikrát jste slyšeli 
v rozhovorech věty: „Nevěřili jsme si 
tolik jako soupeř.“ „Chybělo nám se-
bevědomí.“ „Dali jsme do toho větší 
srdíčko.“ „Chtěli jsme vyhrát víc než 
soupeř.“ Tyto na první pohled prosté 
věty neznamenají nic jiného, než jak 
hráči onen zápas zvládli po psychické 
stránce.

Roger Neilson, bývalý trenér, kte-
rý v NHL odkoučoval 1000 utkání, 
vzpomínal na tuto příhodu: „Zeptal 
jsem  se  hráčů,  z  kolika  procent  je 
podle nich zápas záležitostí psychiky. 
Řekl jsem jim, že budu počítat a oni 
mají zvednout ruku, až s tím číslem 
budou souhlasit.“ Podle Neilsona se 
nikdo nepřihlásil při 30, 40 a dokonce 
ani při 50 %. Několik hráčů zvedlo 
ruku u čísla 60, několik dalších u 70, 
ale většina se přihlásila až při 80 %.

Dříve prakticky žádní hokejisté ne-
procházeli psychologickou přípravou. 
Přesto mnozí z nich používali metody, 
o kterých dnes psychologové předná-
šejí. Například Mark Messier, druhý 
nejproduktivnější hráč v historii NHL 
a šestinásobný vítěz Stanley Cupu, byl 
přesvědčený o důležitosti pozitivní-
ho myšlení. „Spousta hráčů nic neví 
o vnitřní mluvě a síle pozitivního myš-
lení. Neuvědomují si, že když si pro 
sebe říkají negativní věci, a nemusí 
zrovna hrát, že to může vést k ještě 
horším výkonům,“ řekl Messier.

Chrisu Prongerovi, vítězi Stanley 
Cupu z roku 2007 a držiteli Hart Tro-
phy a Norris Trophy (obě ceny získal 
v roce 2000), zase pomáhá v duchu si 
představovat, že zvládá na ledě určité 
úkony: „Myslím si, že většina hráčů 
používá vizualizaci. Já sám si před-
stavuju,  jak rozehrávám a vůbec se 
mi na ledě daří. Vizualizace mi po-
máhá dostat se do správné psychické 
pohody.“

Podle Cliffa Ronninga, bývalého 
hráče NHL, se prý podobně připra-
voval i Marián Gáborík, který si před 
zápasem prý představoval, jak provádí 
rychlé kličky, řítí se na branku a dává 
gól střelou přesně do horního růžku 
branky.

Možná  si  vzpomínáte  na  radu, 
abyste v sobě budovali pocit vítězů. 
Přesně k  tomu se přiznával  i Steve 
Yzerman, jeden z nejuznávanějších 
kapitánů  NHL,  který  Stanley  Cup 
vybojoval  třikrát.  „V  noci  sním 
o tom, jak zvedám nad hlavu Stanley 
Cup nebo střílím důležitý gól. Je to 
něco, co si představujete o situacích, 
na nichž vám záleží,“ řekl.

A podobně bychom mohli pokra-
čovat dál. Myslím, že dnes už nikdo 
nezpochybňuje sílu mysli. Ale pořád 
ještě existují lidé, kteří pochybují, že 
se s myslí a jejím stavem dá pracovat 
a že je možné ji  trénovat. Pokud to 
přijmete, tento seriál pro vás může být 
příležitostí,	jak	se	zlepšit. Přeji vám 
hodně úspěchů.

Poznámka:
Dr. Saul Miller je jedním 
z nejuznávanějších sportovních 
psychologů v Severní Americe. 
Spolupracoval s mnoha 
sportovci z NFL, NBA a dalších 
profesionálních lig. 
V NHL jeho služeb využívaly 
kluby Vancouver Canucks, Florida 
Panthers, St. Louis Blues, Nashville 
Predators a Los Angeles Kings.

Zlatý hattrick FC Bayernu Mnichov

Bundesligu s náskokem 20 bodů, 
Ligu mistrů (když rozdrtil v semifi-
nále FC Barcelonu a ve finále 

porazil německou Borussi Dortmund) 
a nakonec Německý pohár vítězstvím 
nad VfB Stuttgart. Pro klub to znamená 
nejen vysoký sportovní úspěch, ale také 
nezanedbatelný ekonomický profit.
Odejde, nebo zůstane?
Nizozemec Heynckens prokázal svou 
výtečnou činností, jak využít správně 

všech posil a jejich herního potenciálu 
v systému 4-3-2-1 při splnění všech 
taktických úkolů. Při vynikající ofenzivní 
hře, bojovnosti i odolnosti se prosazovat 
i v osobních soubojích, a přitom 
nezapomínat na důsledné bránění!
To byly velmi náročné úkoly, které 
hráči plnili, a nakonec je dovedly až 
k historickému úspěchu. 
Heynckens, který ve svých 68 letech 
patří k nejúspěšnějším trenérům 

na světě, prohlásil po dosažení tohoto 
úspěch s Bayernem, že končí, a to nejen 
v klubu, ale že chce ukončit i celou svoji 
trenérskou karieru. Po několika dnech 
oddychu však překvapil, když uvedl, 
že přece jenom bude ještě jeden klub 
trénovat…
Úspěch bavorského velkoklubu je o to 
cennější, že největším favoritem Ligy 
mistrů byla bezesporu FC Barcelona 
mistr Španělska – světový šampion.
Španělé spoléhají především na techniku 
a kondici, kterou nazývají medvědí. A to 
prý není žádný venkovský nápad, protože 
k největší ofenzivě se rozehrávají až 
okolo 60. minuty.
„Moje mužstvo“ tvrdí nizozemský trenér 
Bayernu, „uplatňuje v rámci defenzivy 
vysoký presink. Věřím, že i to je hra 
na nejvyšší světové úrovni,“ dodává 
trenér. „Denně tuto taktiku trénujeme, 
i když vím, že je to pro hráče velmi 
náročné. Je úplně jedno, kdo proti 
nám hraje, máme výborně defenzivně 
vybavené i útočníky. A soupeř? Má 
s touto taktikou potíže…“
Například obránce Filip Lahm pro své 
spoluhráče Müllera a Goméze v úvodní 
půlhodině utkání připravil dvě velké šan-
ce ke skórování, které však neproměnili. 

Ale zrovna tak skvěle si počínal ve své 
vlastní činnosti obránce, tj. v defenzivě.
Důležitý je samozřejmě i samotný 
hráčský kádr Bayernu. Jak řekl před 
delším časem italský trenér Giovani 
Trapatoni: Bayern by potřeboval 2–3 
hráče světové úrovně – a ty samozřejmě 
držitel „zlatého hattricku“ má: Goméze, 
Riberyho, Robbena… Těžké je bude 
možná udržet.
Právě v těchto dnech se snaží, aby Frank 
Ribery nesvlékl jejich dres, vždyť ke konci 
sezony se právě on stal kapitánem 
mužstva FC Bayern Mnichov. 
Cesta k prvenství v klubových pohárech 
na evropském kontinentu je vždy těžká 
a komplikovaná. Bayern se však pod 
vedením svého trenéra dostal na vrchol 
v Evropě zcela zaslouženě!

FRANTIŠEK STEINER

Rok 2013 přinesl nečekaně skvělý úspěch německého klubu FC Bayern 
Mnichov, když v jedné sezoně vyhrál tři nejcennější poháry!
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PaedDr. Karel Večeřa, Mgr. Radek Nekula

Cílem každého realizačního 
týmu je poskytnout hráčům 
nejlepší vhodnou a zejména 

účinnou regeneraci. 

Teoretický vstup
Regenerace podle Dovalila (2007) 

zahrnuje veškeré biologické děje 
a činnosti organismu, které vedou 
k plnému a pokud možno rychlému 
návratu všech tělesných i duševních 
sil, jejichž vzájemná rovnováha byla 
nějakou předcházející činností naru-
šena a posunuta ve směru určitého 
stupně únavy.
Formánek a Hořčic (2003) rozdělili 
metody a prostředky regenerace na:
1. Pedagogické prostředky – sem 

patří plánování tréninkových jed-
notek, zápasů a odpočinků, roz-
vržení mikrocyklů, mezocyklů 
a makrocyklů, využití kompenzač-
ních cvičení a odstranění mono-
tónnosti z tréninkových jednotek. 

2. Lékařsko-biologické prostředky 
regenerace – k těmto prostředkům 
se řadí správná strava, speciální 
výživa, dostatečný přísun vitamí-
nů, minerálů a stopových prvků, 
fyzioterapeutické a fyzikální pro-
středky. 

3. Psychologické prostředky rege-
nerace – do této skupiny se řadí 
prostředky, které slouží k odbou-
rávání přebytečných nervově psy-
chických napětí.

Nejčastější dělení regenerace je 
na pasivní a aktivní. 

Pasivní regenerace je schopnost 
vlastní každému organismu, která sa-
movolně probíhá již během výkonu, 
ale i po něm, kdy ihned po ukončení 
fyzické zátěže působí nejvýrazněji. 
Při pasivní regeneraci dochází k ob-
nově energetických substrátů, k likvi-
daci metabolické acidózy, k přesunu 

iontů, k likvidaci katabolitů, ke zin-
tenzivnění činnosti trávícího a vylu-
čovacího ústrojí. Základní formou 
pasivní regenerace je spánek, který 
mimo jiné umožňuje obnovu nervo-
vého systému (Jirka, 1990).

Aktivní regenerace zahrnuje 
všechny vnější zásahy, metody a pro-
cedury, které jsou použité k urychlení 
regeneračních procesů. Při aktivní 
regeneraci je nutno počítat s adaptač-
ními mechanismy, které způsobují při 
aplikaci stále stejných regeneračních 
postupů adaptabilitu organismu a tím 
pádem snížení účinku regenerace. 
Proto by regenerace měla být cílená 
a vhodně časově rozvržená. 

K aktivní regeneraci patří  napří-
klad vodní procedury, sauna, masáže, 
ale také kompenzační cvičení, stre-
čink, doplňkové sporty, aktivní rela-
xace a další. Efekt aktivní regenerace 
je tím vyšší, čím vyšší je trénovanost 
daného jedince (Dovalil, 2005). Jirka 
(1990) z hlediska časového rozděluje 
regeneraci na časnou a pozdní. 

Časná regenerace by měla být 
součástí každé tréninkové jednotky 
a jejím hlavním úkolem je rychlé 
odstranění nahromaděné únavy. Pro 
lepší indikaci regeneračních procedur, 
vhodného doplnění potřebných látek 
a pitného režimu se časná regenerace 
rozděluje na fázi I, která začíná ihned 
po ukončení zátěže a doba jejího trvá-
ní je cca 1–1,5 h a fáze II, která nava-
zuje na fázi I a končí při nástupu dal-
šího zatížení – tréninkové jednotky. 

Pozdní regenerace neboli re-
kondice je součástí přechodného 
tréninkového období, tedy po skon-
čení sezony. Hlavním cílem je cel-
ková psychická a fyzická regenerace 
a udržení výkonnosti na požadova-
ném stupni. Probíhat by měla aktivní 
formou nízké intenzity, součástí by 
měly být i doplňkové sporty.

Ne všichni trenéři mají přehled 
a zkušenosti o tom, jak by správ-
ně proces regenerace měl probíhat, 
a právě některé nejasnosti v aplikaci 
regeneračních prostředků nás přivedly 
k myšlence zaměřit se na regeneraci 
u fotbalového týmu a nalézt nejvhod-
nější způsob, průběh a dobu aplikací 
regeneračních procesů. Jako hlavní 
ukazatel účinnosti regenerace jsme 
si vybrali hladiny laktátu v krvi.

Laktát (kyselina mléčná) vzni-
ká v organismu při spalování cukrů 
za nepřítomnosti kyslíku (tzv. ana-
erobní glykolýzou). Tvorba laktátu 
ve velkém rozsahu způsobuje okyse-
lení vnitřního prostředí – laktátovou 
acidózu (Vokurka, Hugo a kol. 2008), 
(www.lf2.cuni.cz/ustavy/biochemie/
vyuka/cooh.doc). 

Oxidací se kyselina mléčná mění 
na kyselinu pyrohroznovou. Dle No-
akese (2003) a McArdle (2007) je 
laktát využíván jako zdroj energie 
v pracujících kosterních svalech, 
v myokardu a bránici. V játrech je 
konvertován na glukózu, která se pro-
střednictvím krevního oběhu dostává 
zpět k pracujícím svalům. Pokud není 
kyselina mléčná dostatečně odstra-
ňována z pracujícího svalu, mění se 
kyselina mléčná na malé krystalky, 
které způsobují svalovou únavu, 
bolest až křeče (http://www.celost-
nimedicina.cz/kyselina-mlecna.htm). 

Stejskal (2007) dále uvádí, že 
většina laktátu je odstraněna oxidací 
a rychlost tohoto odstranění je závislá 
na rychlosti metabolismu jak ve sva-
lech pracujících, tak i v nepracujících. 
Během regenerace – svalová práce 
mírné intenzity – mohou pracující 
svaly, jež ze začátku laktát produ-
kovaly, laktát intenzivně využívat 
a spotřebovávat. Laktát není jen 
nepotřebný odpadní produkt slepé 
cesty, ale i transportér chemické 

energie například ze zatížených 
rychlých svalových vláken do srdce 
nebo do pomalých svalových vlá-
ken. Při déle trvající zátěži se pro-
dukce laktátu zastaví a svaly se stávají 
konzumentem tohoto laktátu. Pokud 
intenzitu svalové práce zvýšíme, 
dosáhne hladina laktátu v setrvalém 
stavu svého maxima a mluvíme o tzv. 
maximálním laktátovém setrvalém 
stavu neboli laktátovém prahu. 

Laktát vystupuje z buněk do krve 
a odtud do jiných tkání, kde je oxido-
ván a poté rozložen na CO² a H²0. Po-
kud laktát vstoupí do jaterních buněk, 
vytvoří se z něho glukóza. Rychlost 
produkce laktátu se výrazně zvyšu-
je již při 50 % VO²max, ale hladina 
cirkulujícího laktátu se zvyšuje jen 
mírně, v důsledku intenzivní intra-
celulární oxidace laktátu. S tím sou-
visí i množství laktátu uvolněného 
do oběhu, který je vždy menší než 
množství, které se ve svalech vytvo-
ří. Po 10–15 minutách zátěže se hla-
dina krevního laktátu ustálí, pracující 
svaly takřka přestávají laktát produ-
kovat a stávají se jeho konzumentem. 
Laktát je tedy během mírné zátěže 
uvolňován i neaktivními svaly, pro-
tože je snadno dostupným energetic-
kým substrátem. Pohybuje-li zatížení 
v rozmezí 50–80 % VO²max, a tak 
se hladina laktátu zvyšuje výraz-
něji, a je-li tato práce dostatečně 
dlouhá, přestane se jeho hladina 
měnit a dochází k setrvalému stavu, 
laktát se během tělesné práce stává 
hlavním aerobním substrátem.

Koncentrace laktátu v krvi je ur-
čena jeho přísunem ze svalu, místa 
jeho produkce, do krve a jeho odsu-
nem z krve.

Pokud je organismus vystaven za-
tížení nad úroveň anaerobního prahu, 
zvyšuje se i produkce laktátu. Při tom-
to zatížení má organismus nedostatek 

Jedním z problémů vrcholového sportu – ať už se jedná o fotbal nebo o jakýkoliv 
jiný sport – je aplikace nejvhodnější a nejúčinnější regenerace sportovce, 
potažmo fotbalistů, aby po vrcholném sportovním výkonu byli co nejdříve 
schopni opětovné maximální zátěže, bez rizika zranění či jiného poškození.

Zkušenosti s aplikací 
regeneračních prostředků 

po zátěži ve fotbale
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přísunu kyslíku pro aerobní energe-
tické metabolické cesty. V tomto 
případě se zvyšuje podíl anaerobně 
získávané energie ve svalech, zvyšu-
je se aktivita enzymu účastnícího se 
laktát dehydrogenázy, kdy se pyruvát 
přeměňuje na laktát. Tento průběh se 
děje zejména v rychlých svalových 
vláknech. Dále se do činnosti zapoju-
je více anaerobních vláken, protože je 
třeba vyvinout větší sílu.

Příčina únavy ve fotbale vzniká 
z opakovaných krátkých sprintů, které 
vedou k vyčerpání svalového glyko-
genu a k odvodnění organismu (Bahr 
a kol., 2008). 

Z výše uvedeného vyplývá, že při 
každém zvýšení intenzity zatížení se 
zapojuje glykolický systém, jehož vý-
sledkem je tvorba laktátu. Po adaptaci 
na tuto intenzivnější činnost začínají 
kosterní svaly využívat energii, která 
vzniká aerobní fosforylací laktátu. 
I pro krátkodobou intenzivní sva-
lovou práci je nutná vysoká aerob-
ní kapacita, která využívá laktát 
jako vysokokapacitní energetický 
substrát. Čím je větší maximální 
spotřeba kyslíku, tím rychleji or-
ganismus rozloží a využije glukózu 
a zejména laktát. 

Mezi zásadní faktory všech tré-
ninkových programů patří adaptace 
na trénink vznikající v klidové fázi. Je 
nutností, aby do tréninkových progra-
mů byly zabudovány fáze odpočinku 
a regenerace. Pokud tomu tak není, 
jsou výsledky tréninkových programů 
kontraproduktivní. Rychlost obnovy 
organismu po zátěži závisí na intenzitě, 
v jaké zatížení probíhalo, a na energe-
tickém systému, který byl při zatížení 
dominantní. Aby obnova glykogenu 
byla co nejrychlejší, je nutné vhod-
ně načasovat příjem uhlohydrátů1) 
do těla. Při tom je třeba si uvědomit, 
že aktivita enzymů, regulující proces 
obnovy glykogenu je nejaktivnější 
v prvních dvou hodinách po ukon-
čení zátěže (Bahr a kol., 2008).

Čas navazující bezprostředně 
na zátěž je označován jako zotavení, 
kdy dochází k procesům navrácení 
organismu do stavu před zátěží. Tato 
doba slouží ke znovuobnovení využi-
tých energetických zdrojů a ke zpra-
cování metabolitů vzniklých při zátěži.

Metodika výzkumu
Náš výzkum probíhal u ligových 

fotbalistů FC Baník Ostrava a FC 
Zbrojovka Brno ve 12 utkáních pod-
zimní části 1. Gambrinus ligy. Pro 
měření hladiny laktátu v krvi po zátě-
ži jsme vybrali vždy čtyři hráče s růz-
nou intenzitou zatížení při fotbalovém 
utkání – středního obránce, krajního 
obránce, středního záložníka a útoč-
níka (viz otázka č. 1). Byli vybráni 
hráči základní sestavy, u kterých jsme 
předpokládali, že odehrají v podzimní 

části co největší počet utkání. U tes-
tovaných osob jsme provedli při kaž-
dém utkání tři měření. První v 11.00 h 
(graf č. 1) v den mistrovského utkání, 
druhé měření do 5 minut po skončení 
mistrovského utkání a poslední mě-
ření následující den po regeneraci 
(graf č. 2).  

Dalšími měřenými hodnotami 
byla tělesná hmotnost v kilogramech 
a procentuální zastoupení vody v těle. 
Oba ukazatele byly zjišťovány dva 
dny před mistrovským utkáním. Mě-
ření probíhalo na laktátoměru Accut-
rend® Lactate. Pro odběr krve z ušní-
ho lalůčku jsme použili jednorázové 
lancety Accu-Chek® Softelix®Pro, 
vhodné do penetračního přístroje 

Softclix® pro. Kapilární krev jsme 
poté přenesli na testovací proužek 
BM-Lactate a vyhodnotili laktáto-
měrem Accutrend®Lactate, který se 
řadí k takzvaným „selfmonitoring” 
přístrojům (Cacek, 2008).
V našem měření jsme se zaměřili 
na zjištění odpovědí především 
na 3 otázky:
1. Má tělesná hmotnost vliv na rych-

lost odbourávání laktátu z krve? 
2. Ovlivňuje desetiminutový „vý-

klus“ v regenerační zóně ihned 
po fyzické zátěži průběh laktá-
tové křivky? 

3. Mají regenerační prostředky apli-
kované druhý den po fyzické zátě-
ži vliv na hladinu laktátu v krvi?

Pro zjištění laktátové křivky jsme 
měřili vždy dva další hráče – střední-
ho záložníka a útočníka – měření jsme 
prováděli od 11.00 h v den utkání, 
vždy v hodinových intervalech – tzn. 
v 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, utkání probíhalo od 17.00 
do 18.45, ihned následovalo další mě-
ření a poslední měření v den utkání 
bylo v 19.30 h. Následující den jsme 
provedli jěště měření tři, první ihned 
po příchodu hráče na regeneraci v 9.00, 
další po výklusu v 9.30 a poslední mě-
ření po ukončené regeneraci v 11.00 h 
(šetření pro odpovědi na otázky 2 a 3). 

Výsledky a diskuse
Z grafu č. 1 je patrné, že hladina 

laktátu v krvi před utkáním se pohy-
buje přibližně v rozmezí hodnot 1,5–4 
mmol/l. Námi vybraní hráči absolvo-
vali prvních 5 utkání v plném rozsahu, 
ale v dalších utkáních se již objevuje 
i jejich absence, a to z důvodů zraně-
ní, relativně brzkého střídání (méně 
než 45´), popř. z důvodu karetního 
trestu (4 ŽK). 

Z grafu č. 2 můžeme vidět, že hod-
noty laktátu v krvi jsou den po utkání 
a po skončené regeneraci nejčastěji 
na hodnotách kolem 2–3 mmol/l, což 
je prakticky klidová hodnota.

Hladina laktátu v krvi je velice 
proměnlivá, což jsme si ověřili mě-
řením při vyhodnocování laktátové 
křivky (viz graf č. 3). Ze studií od-
borné literatury je zřejmé, že hladina 
laktátu je proměnlivá i během fyzické 
zátěže – v našem případě během sou-
těžního utkání. Odbourávání laktátu 
z krve po zátěži můžeme urychlit 
vyklusáním v regenerační zóně, ale 
odbourává se i při pasivní regeneraci. 
Tato doba je závislá na velikosti zatí-
žení organismu a na dalších vlivech. 
Pro zjištění regenerační zóny, ve které 
hráči absolvují vyklusání, se používá 
orientační hodnota 55–60 % max SF, 
kdy dochází k regeneraci svalstva 
a kardiovaskulárního systému. Běh 
v regenerační zóně je tedy nižší inten-
zity a dochází k rychlejšímu odbourá-
vání laktátu než u pasivní regenerace. 
Hodnota max SF je u hráčů zjišťována 
při zátěžových testech, které většinou 
probíhají pravidelně 2x za rok.  

V našem šetření hráči po mis-
trovských utkáních do 10–15 minut 
absolvovali vyklusání v regenerační 
zóně hráče po dobu 10 minut. 

Z grafu č. 3 můžeme vidět, že kli-
dová hodnota laktátu před utkáním je 

Graf 1 �Znázornění�naměřených�hodnot�hladin�laktátu�v�krvi�u�jednotlivých�
hráčů�při�prvním�měření�(v�11.00�hodin�v�den�utkání)

Graf 2 �Znázornění�naměřených�hodnot�hladin�laktátu�v�krvi�u�jednotlivých�
hráčů�při�třetím�měření�(následující�den�po�regeneraci)

Graf 3 �Znázornění�průběhu�odbourávání�laktátu�z�krve�v�průběhu�24�hodin

1)  Uhlohydráty jsou chemické slou-
čeniny složené z monosacharidů, 
které obsahují kyslík, vodík a atomy 
uhlíku. Uhlohydráty jsou důležité 
k ukládání a transportu energie. 
Složené uhlohydráty jsou obsaženy 
v potravinách s obsahem škrobu, 
jednoduché uhlohydráty potom 
v cukru, ovoci a zelenině.
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těsně nad 2 mmol/l, už 1 hodinu před 
utkáním se mírně zvyšuje a samo-
zřejmě vrcholu dosahuje po utkání, 
kdy se pohybuje kolem 5–6 mmol/l. 
Výrazný rozdíl jsme zaznamenali 
po 40 minutách od skončení utkání. 
Zatímco u hráčů, kteří se vyklusání 
zúčastnili (hráči A), byl průměrný 
pokles hladiny laktátu v krvi za 40 
minut po utkání o 3,8 mmol/l, 
u hráčů pasivně regenerujících 
po utkáních (hráči B) činil během 
stejného časového úseku pokles 
hladiny laktátu v krvi průměrně 
pouze 1,6 mmol/l.

Druhý den po utkáních, pokud to 
hráčům zdravotní stav dovolil, se po-
vinně účastnili regeneračního tréninku. 
Tento trénink byl dvojího typu: A a B.

Typ A má dobu trvání 50 minut 
a je rozdělen na úvodní pětiminuto-
vé rozběhání, po kterém následuje 
15minutový běh v regenerační zóně. 
Po 5 minutách strečinku spojeného 
s dostatečným přísunem tekutin (ion-
tového nápoje) následuje 15minutový 
běh v regenerační zóně a závěrečný 
10minutový strečink.

Typ B s dobou trvání 55 minut má 
po úvodním 5minutovém rozklusání 
tři stejné fáze, kdy každá z dané fáze 
je složená z 5minutového strečinku 
spojeného s přísunem tekutin a ná-
sledného 10 minutového běhu, při 

kterém se střídají krátké 10vteřinové 
úseky rychlým tempem s delšími 50 
vteřinovými úseky volným tempem. 
Následovaly další regenerační proce-
dury, které jsou popsány výše, tj. vod-
ní procedury, sauna, masáž, v délce 
trvání 60–90 minut.

Závěry a doporučení
Pokud shrneme výsledky prove-

dených měření ve 12 utkáních u dvou 
prvoligových mužstev, můžeme kon-
statovat odpovědi na námi položené 
3 otázky: 
1. Předpokládané zjištění = tělesná 

hmotnost nemá zásadní vliv 
na rychlost odbourávání laktá-
tu z krve.

2. Předpokládané zjištění = aktivní 
regenerace (vyklusání) ihned 
po zátěži (utkání) má značný vliv 
na odbourávání laktátu z krve.

3. Nepředpokládané zjištění = z námi 
provedených měření a porovnání 
hodnot laktátu v krvi v kombinaci 
s druhy regenerací u jednotlivých 
hráčů po soutěžním utkání může-
me konstatovat, že ať už byl rege-
nerační postup zvolen v jakékoliv 
kombinaci, nebo u hráče nepro-
běhla regenerace žádná, hladina 
laktátu v krvi druhý den po fyzic-
ké zátěži klesla k hodnotám na-
měřeným před utkáním. Můžeme 

tedy konstatovat, že regenerace 
následující den po výkonu nemá 
na hladinu laktátu v krvi vliv, 
protože laktát je již odbourán.

I když podle našeho zjištění nemá 
regenerační trénink (trénink po utká-
ní) vliv na odbourávání laktátu z krve, 
je přesto nutnou součástí tréninkové-
ho cyklu. Důvodem je celkové fyzické 
a psychické uvolnění hráčů (nervový 
systém má sklon k delší regeneraci 
než svaly) a kontrolované doplně-
ní energetických zdrojů, vitamínů 
a minerálů.  Z našich zkušeností je 
důležité i to, že trenér získává infor-
mace o zdravotním a psychickém 
stavu hráčů. Druhý den po utkání se 
tak může začít pracovat na odstraně-
ní případných svalových poškození 
a mikrotraumat, která se neodhalila 
hned po utkání. Prof. MUDr. Petr Gál 

– šéflékař fotbalistů Zbrojovky Brno 
– k tomu říká: „Vzhledem k tomu, že 
vrcholový fotbal je dnes již jedno-
značně kontaktním sportem, dochá-
zí v mistrovském utkání k celé řadě 
drobných zranění. Naštěstí je většina 
z nich zcela banálních, drobné zhmož-
dění atd., která jsou pro vrcholového 
sportovce svými následky neomezují-
cí a vyžadují pouze nenáročnou léčbu, 
většinou v kompetenci fyzioterapeu-
tů. Určité riziko možností podcenění 
některých typů úrazů, zejména sva-
lových poranění zde však existuje, 
a proto je kontrola nejlépe klubovým 
lékařem, za využití i diagnostických 
metod, jako je např. sonografie, vhod-
ná.“ Pokud by tento trénink nebyl 
zařazen do tréninkového procesu 
(často bývá po utkáních den volna), 
může dojít k prodlevě při rehabili-
taci zjištěného zranění.
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MUDr. Pavel Malovič Ph.D., MPH

V potravinárskych produktoch 
ho v najväčšom množstve na-
chádzame v káve (Coffea ara-

bica), potom v čaji (Camellia thea), 
kakau  (Theobroma cocao),  kole 
(Cola acuminata), v maté (Ilex pa-
ragueyensis) a v guarane (Paullinia 
cupana). Má veľmi silné stimulačné 
účinky na nervovú sústavu, najviac 
na mozog – povzbudzuje integračnú 
činnosť jeho kôry, najmä vyššiu ner-
vovú činnosť. Znižuje pocit únavy, 
odďaľuje  potrebu  spánku,  skracuje 
ho,  zvyšuje  duševnú  koncentráciu 
aj vybaviteľnosť myšlienok. Potom, 
v podstate sprostredkovane, sa dopad 
zvýšenej nervovej činnosti prejaví aj 
vo  zvýšenej  schopnosti  uvoľňovať 
energiu. Vo vyšších dávkach zvyšu-
je motorickú aktivitu, skracuje dobu 
latencie, ale nepriaznivo ovplyvňu-
je presnosť pohybov. Vysoké dávky 
môžu vyvolávať kŕče. Zvyšuje prekr-
venie obličiek a podporuje močenie. 
Dráždi žalúdočnú sliznicu a zvyšuje 
vylučovanie žalúdočných štiav. 

Kofeín  je  však  látka  návyková 
a  býva  označovaný  za  „najmäkšiu 
drogu“. Stav návyku je možné ozna-
čiť za „kofeinizmus“. Najčastejšie je 
konzumovaný v káve,  liekoch proti 
migréne a bolesti vôbec, nealkoho-
lických  a  energetických  nápojoch. 
Určite by nemal byť, a to ani v mini-
málnych dávkach, akceptovaný deť-
mi ani dospievajúcimi. Výnimkou je 
lekársky predpis v prípade ochorenia, 
ktoré vyžaduje podávanie preparátov 
s obsahom kofeínu. 

Káva
Rôzne druhy kávy obsahujú rôzne 

množstvo kofeínu (napr. káva z Juž-
nej Ameriky máva o polovicu menšie 
množstvo kofeínu ako káva z Ará-
bie). Jeho obsah v káve ovplyvňuje 
aj postup pri  jej príprave a  spôsob 
konzumácie.  Sú  rôzne  názory. Ak 
z nich urobíme výber – môžeme sa 

prikloniť  k  úvahe,  že  denná  dávky 
jedna až dve šálky dočasne zlepšu-
jú psychomotorický a intelektuálny 
výkon. Vyššie dávky môžu vyvolať 
u menej „otrlých“ a citlivých jedin-
cov  symptómy  neurotického  cha-
rakteru,  úzkosť,  nespavosť,  bolesti 
hlavy, žalúdočnú nervozitu a hnačky. 
Citlivosť  je však u každého naozaj 
iná a závisí od odolnosti organizmu 
a jeho látkovej výmeny. Konzumen-
tom desiatich a viacerých káv denne 
hrozí až fyzická závislosť sprevádza-
ná už spomenutými príznakmi, avšak 
v oveľa výraznejšej miere, spojenými 
so zvýšeným krvným tlakom. Také-
to  nadužívanie  kávy  býva  spojené 
aj s rozličnými typmi šarlatánskych 
diét, pretože kofeín zvyšuje premenu 
tukov na energiu a bohužiaľ aj s kon-
zumáciou cigariet (každý „kávičkár“ 
povie, že ku káve „patrí“ cigareta). 
Kombinácia cigareta – káva je však 
veľmi  zhubná  a  podstatne  zvyšuje 
riziko  postihnutia  srdca,  čo  určite 
neprospieva  udržiavaniu  mladosti. 
Zaujímavé pre „naštartovanie“ orga-
nizmu je jednorazové požitie kávy. Jej 
opakované pitie spôsobuje stále krat-
šie obdobie excitácie („nabudenia“) 
sprevádzané následným a stále hlbším 
útlmom činností nervovej sústavy. To 
súvisí s tým, že organizmus by si do-
slova „rád oddýchol, ale nemôže lebo 
mu v tom bráni výrazná tachykardia 
(rýchlejšie pulzujúce srdce, búšenie 
srdca). Káva je navyše močopudná 
tekutina a tento jej účinok je veľmi 
výrazný pri kombinácii s vitamínom 
C, ktorý býva veľmi často užívaný ako 
„povzbudzujúci“ prostriedok. 

Káva je pripravovaná z pražených 
kávových bobuliek. Akékoľvek praže-
nie semien vedie ku vzniku množstva 
rakovinotvorných látok. Aj keď sa pije 
káva bez kofeínu, melta alebo sójová 
káva, nevyhne sa konzument príjmu 
týchto škodlivín. Tzv. čistý kofeín je 
oproti tomu tým „menším“ rizikom. 
Káva, najmä „turecká“ okrem toho 

môže spôsobiť poškodenie  sliznice 
žalúdka a podráždenie žlčníka („soc“ 
alebo „lóger“ je doslova brúsny pa-
pier – šmirgeľ). Prekvapkávaná káva 
(cez papierový filter) je v tomto sme-
re oveľa menej škodlivá, rovnako tak 
aj  presso  –  káva,  ktorá  však  môže 
byť silnejšia. Káva s mliekom pôso-
bí menej a pomalšie, kombinovaná 
s väčším množstvom cukru vyvoláva 
pocit smädu. Káva skrýva aj iné rizi-
ká – kávové zrno je vlastne semeno, 
ktoré môže byť zasiahnuté plesňami 
a preto ju treba pred pomletím riadne 
skontrolovať. Dosť často sa pije aj pri 
alebo po konzumácii alkoholu s tým, 
že napomáha k vytriezveniu. Asi to 
nebude  celkom  tak,  lebo  výskumy 
dokázali, že tí ľudia, ktorí vypili iba 
alkohol, reagujú za volantom oveľa 
lepšie ako tí, čo si myslia, že alkohol 
neutralizujú kávou a tieto dve látky 
skombinujú.

Iné kofeínové nápoje 
a lieky s jeho obsahom

Problém  narastajúcej  spotreby 
kofeínu ale nemá až tak veľa spoloč-
ného s konzumáciou kávy. Skôr súvisí 
s faktom, že kofeín sa pridáva ako in-
grediencia do mnohých výrobkov vrá-
tane nealkoholických nápojov a je aj 
súčasťou niektorých voľne predajných 
liekov, ktorých odber nie je zákonom 
regulovateľný. Problém pritom nie je 
v samotnom kofeíne, ale v množstve 
akom sa užíva. Ľudia niekedy ani ne-
vedia, že prijímajú kofeín, a tak sa 
od neho stanú závislí. Predstavuje to 
závažný problém hlavne u detí a mla-
dých  ľudí. Tí konzumujú obrovské 
množstvá kofeínu v nealkoholických 
nápojoch. Kola obsahuje kofeín, ktorý 
sa nachádza aj v mnohých ďalších ná-
pojoch takéhoto typu. Pitie takýchto 
nápojov nesie so sebou riziko návyku 
už v detstve.

Po vyradení kofeínu z dopingo-
vej  listiny zakázaných podporných 
prostriedkov  pre  registrovaných 

športovcov došlo k výraznému roz-
machu  jeho  konzumácie  v  podo-
be energizujúcich nápojov a voľne 
predajných liekov, ktoré túto látku, 
zvyčajne  v  kombinácii  s  ďalšími 
povzbudzujúcimi  komponentami, 
obsahujú.  V  prípade  nápojov  ide 
vlastne o presladenú a výdatne ochu-
tenú (kvôli prekrytiu nepriaznivých 
chuťových vlastností použitých účin-
ných látok) „hustú limonádu“, ktorá 
dočasne  odstráni  únavu  a  podporí 
mozgovú činnosť. Preto bola pôvodne 
určená pre vodičov na diaľkové tra-
sy a prepracovaných ľudí ako akási 
„prvá pomoc“. Energizujúce nápoje, 
nesúce mená najrozličnejšie sfarbe-
ných divokých zvierat, sa postupne 
stali módnym hitom v pitnom režime, 
i keď treba podotknúť, že v ich prípa-
de nejde o skutočný príjem množstva 
potrebnej tekutiny, ale skôr o spome-
nuté povzbudzujúce prvky. Nápoje 
zvyčajne obsahujú kombináciu syn-
tetického kofeínu s výťažkom z juho-
americkej rastliny guaraná. V tej sa 
nachádzajú okrem prírodného kofeí-
nu aj guaranosidy, čo sú tiež povzbu-
dzujúce látky, ktoré navyše predlžujú 
kofeínové účinky. Ďalšou dôležitou 
zložkou energizujúceho nápoja býva 
taurín. Je to aminokyselina, ktorá má 
povzbudzujúci  vplyv  na  mozgovú 
činnosť a dokáže konzumenta čias-
točne  ochrániť  aj  pred  devastáciou 
jeho  svalových  bielkovín  fyzickou 
záťažou. Okrem toho takéto nápoje 
môžu obsahovať komplex vitamínov 
B, najrozličnejšie minerály a stopové 
prvky, ako aj ženšeň alebo eleutero-
kokus. V dohľadnej dobe sa očakáva 

Jedným z najpopulárnejších prostriedkov na povzbudenie 
telesných aj duševných funkcií vo futbale je určite kofeín.

Kofeín ako povolený  
doping s rizikami

38

odborná studie

2/2013



prudký nárast nových značiek s obsa-
hom extraktu z listov stromu ginkgo 
biloba.

Liečivá s obsahom kofeínu, ktoré 
sa používajú pri bolestiach, prechlad-
nutiach, príznakoch chrípky a nádche 
bývajú  kombináciou  s  kodeínom 
a  preudoefedrínom.  Ich  nadmerné 
užívanie ohrozuje zdravie najmä po-
tencovaním kofeínových účinkov.

Takéto  nápoje  a  lieky  majú  ale 
množstvo  nevýhod,  pre  aktívneho 
človeka obzvlášť. V prvom rade sa 
môžu stať návykové a ich „hltač“ ne-
ustále zvyšuje konzumáciu na riziko-
vé hodnoty. Zvyšuje sa mu krvný tlak 
a rýchlosť srdcovej činnosti, ktorá ho 
viacej vyčerpáva ako samotná záťaž 
a môže vyvolať podráždenosť  i ne-
kontrolovateľné reakcie. V konečnom 
dôsledku je človek po pití  takýchto 
nápojov  oveľa  viac  vyčerpaný  ako 
predtým  než  ich  vypil. A  hoci  nie 
je dokázaný priamy účinok kofeínu 
či  taurínu  na  poškodenie  organiz-
mu, u pretrénovaného, nedostatočne 
trénovaného,  chronicky unaveného 
i oslabeného jedinca (znížená obra-
nyschopnosť, vyčerpanie, prechodené 
„banálne“ ochorenia a zranenia) alebo 
športovca s kolísavým krvným tlakom 
či poruchami srdcového rytmu môže 
znamenať konzumácia energizujúcich 
nápojov riziko závažného poškodenia 
zdravia. Z tohto dôvodu sa tieto nápo-
je športujúcemu konzumovať neodpo-
rúčajú a žiackym ročníkom zakazujú. 

Nežiadúce účinky 
kofeínu a ich 
detoxikácia

Pravidelná, častá a nadmerná kon-
zumácia produktov s obsahom kofeí-
nu má neblahé účinky na organizmus 
všetkých vekových skupín. Situácia 
sa zhoršuje pri kombináciách  s  al-
koholom, amfetamínmi, hormónmi 
a inými liekmi, prípadne ďalšími po-
vzbudzujúcimi preparátmi. Účinky 
kofeínu sa prejavia po 15 minútach 
od jeho požitia. Za predávkovanie sa 
považuje 300 mg kofeínu jednorázovo 
a život ohrozujúce až smrteľné prijaté 
množstvo je 10 gramov alebo 150 mg 
na 1 kg telesnej hmotnosti, pri podá-
vaní priamo do žily je smrteľná dávka 
0,046 gramu na kilogram hmotnosti. 
Najčastejšie nepriaznivé pôsobenie 
pri nižších dávkach kofeínu má pre-
javy ako napríklad :
▪ zvýšená nervozita a podráždenosť, 

nespavosť, závraty, následná únava
▪ bolesti hlavy, závrate
▪ úzkosť až panický strach, 

halucinácie
▪ nadmerná až „hysterická“ aktivita 

a nočné pomočovanie
▪ prerušovaný rast detí 

a dospievajúcich
▪ straty minerálov (draslík, horčík, 

zinok) a vitamínov (najmä skupiny 
B a C)

▪ zníženie vstrebávania železa 
a vápnika 

▪ pálenie záhy

▪ hnačka
▪ rednutie kostí a málokrvnosť
▪ vysoký krvný tlak a jeho zvýšenie 

najmä pri ochoreniach srdca detí 
a dospievajúcich

▪ zvýšená hladina cholesterolu 
a triglyceridov

▪ poruchy srdcového rytmu, 
zrýchlená činnosť srdca a jeho 
búšenie

▪ zvýšené vylučovanie noradrenalínu 
stimuláciou nadobličiek 
spôsobujúce stiahnutie ciev

▪ zvýšené riziko náhlych mozgových 
a srdcových príhod

▪ obličkové kamene, vyskytujúce 
sa v dôsledku prebiehajúcich 
chemických reakcií 
a močopudného vplyvu kofeínu

▪ zväčšenie prostaty u mužov, 
zníženie pohyblivosti spermií

▪ vznik cýst v prsníkoch
▪ väčšia pravdepodobnosť výskytu 

rakoviny žlčníku, vaječníkov 
a žalúdka

▪ syndróm vyčerpania nadobličiek, 
chronická únava, nízke hladiny 
krvného cukru, kolaps 

Negatívne účinky užívania kofeínu 
sa u jeho požívateľov zvyčajne neob-
javujú pri príležitostnom užívaní, ale 
vtedy – keď sa konzumuje pravidelne 
v denných dávkach vyšších ako 100 
miligramov, čo nebýva vôbec prob-
lémom. Stačia na to totiž pravidelne 
a denne dve „poctivé“ kávy, ktoré sa 

čoraz viacej stávajú módou aj u do-
spievajúcich.  Keď  svoje  obvyklé 
množstvo kofeínu užívateľ nedostane, 
začnú sa u neho prejavovať príznaky 
odňatia, abstinencie. Asi 20 až 30 ho-
dín po užití svojej poslednej dávky, sa 
stáva podráždeným, cíti sa ustarostene 
a úzkostlivo. Bolí ho hlava a táto bo-
lesť sa v priebehu 5 až 10 hodín zhor-
šuje, sprevádzaná pocitmi lenivosti, 
nepokojom a obtiažnym sústredením. 

Podávanie kofeínu unavenému je-
dincovi môže mať opačný účinok ako 
stimulačný. Prirovnáva sa k účinku 
bičovania unaveného koňa.

Závislosť od „kávového kofeínu“ 
nie je silná ako návyk na väčšinu ostat-
ných drog, vrátane konzumácie ciga-
riet. Zvyčajne stačí postupne znižovať 
jeho príjem. Pri bežnom alebo vyššom 
užívaní kávy je potrebné starostlivo 
dodávať živiny, ktoré sú nedostatkové 
– tiamín (vitamín B1), riboflavín (vi-
tamín B2), vitamín C, draslík, horčík 
(magnézium) a v menších množstvách 
aj zinok, železo a vápnik (kalcium). 
Vhodné sú aj aminokyseliny (BCAA). 
Strava by mala obsahovať dostatok 
polievok a zeleninových šalátov, ce-
lozrné výrobky, orechy a ovocie. Dô-
ležité je pitie aspoň 2,5 litra tekutín 
(voda, bylinkový čaj, minerálka). Už 
horšie je to s odvykaním „liekového 
kofeínu“, ktorého konzumácia sa pri-
bližuje kvalifikácii medikamentózna 
závislosť. To je už záležitosť psychiat-
rických špecializácií.
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Rasismus a sázky – to jsou dva nej-
větší nepřátelé současného fotba-
lu. Na tom se jednoznačně shodli 

delegáti posledního kongresu FIFA.
„Zmanipulované výsledky kvůli 

sázení otřásají základními hodnotami 
sportu. Proto jsme se rozhodli těm-
to praktikám dát nulovou toleranci,“ 
zdůraznil Joseph Blatter, šéf FIFA 
ve svém projevu.

Jak bude aktivní boj se sázkař-
skými mafiemi vypadat? Bude ho 
mít na starosti speciální bezpečnost-
ní oddělení FIFA, které bude veškeré 
akce koordinovat. Případné viníky če-
kají tvrdé tresty podle disciplinárního 
řádu FIFA.

Mezinárodní fotbalová asociace 
se však hodlá především věnovat 

prevenci. Zaměří se na pořádání ná-
rodního a regionálních odborných 
seminářů za účasti sázkových operá-
torů a expertů Interpolu. Chystá work-
shopy pro bezpečnostní pracovníky 
členských asociací, rozhodčí, jejich 
asistenty, zástupci klubů, ale i hráče.

Před všemi velkými turnaji plánu-
je speciální brífinky s arbitry i hráči 
na toto citlivé téma.   

Připravuje také internetový vzdě-
lávací projekt pro hráče, sudí, ad-
ministrativní pracovníky a všechny 
zainteresované ve fotbale.

Nulovou toleranci vůči sázkařské-
mu zlu bude šířit i prostřednictvím 
médií a prostřednictvím sociálních sítí. 

Zároveň chce ještě více zkvalitnit 
monitorovací systém, který pomáhá 

v předstihu rozkrýt manipulované 
zápasy. 

„Věřím, že všechna opatření po-
můžou vymést toto zlo z fotbalu,“ 
konstatoval Blatter.

Přísnější tresty za rasismus
Fotbalovou generalitu velmi zne-

pokojují i projevy rasismu na stadio-
nech. Výsledkem je schválení rezolu-
ce, jež zpřísňuje sankce za rasistické 
chování ze strany hráčů, funkcionářů 
i fanoušků.

„Tímhle vysíláme jasný signál 
všem rasistům, že jejich čas je pryč,“ 
komentoval to Blatter.

Postihy tomu odpovídají. Pokud 
se hráč dopustí v jakémkoli zápase 
rasistických poznámek či gest, čeká 

Stop rasismu a sázkařským mafiím
Dva důležité kongresy FIFA a UEFA se uskutečnily v květnu. 
První na ostrově Maurícius, druhý v Londýně. Oba vyslovily 
stop sázkařským mafiím a vyhlásily ještě tvrdší boj proti rasismu 
na stadionech. Ve volbách do výkonného výboru evropské fotbalové 
asociace slavil úspěch slovenský fotbal. Jeho bývalý předseda 
František Laurinec byl opět zvolen na další čtyřleté období.

ho automaticky zastavení činnosti 
na pět utkání.   

Změna proti minulosti tkví v tom, 
že dříve FIFA trestala tyto prohřešky 
pouze v mezinárodních utkáních. Ale 
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UEFA je v tomhle směru stále ještě 
mnohem tvrdší. Za rasismus uděluje 
hráčům stopku na 10 zápasů!

Kongres FIFA nově zavedl sankce 
vůči klubům za rasistické projevy je-
jich fanoušků. První prohřešek bude 
trestat napomenutím, pokutou nebo 
uzavřením stadionu. Při opakovaném 
porušení pravidel klubu hrozí odebrá-
ní bodů, sestup do nižší soutěže nebo 
vyřazení z turnaje.

První žena ve vedení FIFA!
 Historickou událost přinesla vol-

ba výkonného výboru FIFA. Lydia 
Nsekera, předsedkyně fotbalového 
svazu Burundi, získala 95 hlasů a byla 
jako první žena v dějinách zvolena 
do exekutivy světové fotbalové aso-
ciace! Nsekera už byla do výkonné-
ho výboru kooptována v roce 2012 
na kongresu v Budapešti, ovšem teď 
získala pevný čtyřletý mandát.

„Doufám, že budu inspirací pro 
ženy a posílím jejich víru v to, že 
i ony můžou vést fotbal. Budu tlačit 
více dívek do fotbalu, protože fotbal 

je škola života,“ řekla členka výkon-
ného výboru po zvolení. „Je to his-
torický den pro fotbal a já slibuji, že 
do své práce dám všechno.“

Kongres UEFA: triumf v evropské 
lize = lístek do Ligy mistrů

Vítěz Evropské fotbalové ligy 
bude mít od sezony 2015/16 auto-
maticky zajištěnou účast v základní 
skupině Ligy mistrů. Tak zní jedna 
z nejdůležitějších novinek, kterou 
odklepl kongres UEFA v Londýně. 

V důsledku toho tak nejspíš dojde 
k úpravě systému přímých postupují-
cích z jednotlivých lig. Dosud měli to-
tiž přímý postup zajištěn obhájce tri-
umfu v Lize mistrů, 12 šampionů, šest 
týmů na druhých místech v předních 
ligách a tři celky na třetích místech 
z prvních tří lig v žebříčku UEFA.

UEFA rovněž pozměnila systém 
kvalifikací do Evropské ligy od sezo-
ny 2015/16. Přímý postup do hlavní 
fáze soutěže bude mít hned 16 celků 
z dvanácti zemí. Dosud to bylo jen 
sedm klubů, které vyhrály národní 

poháry ze zemí na prvních sedmi 
místech v žebříčku UEFA.

Prezident UEFA Michel Platini 
také oznámil, že chce ustanovit ev-
ropskou sportovní policii, která by bo-
jovala s nelegálními sázkami, korupcí, 
dopingem a problémovými fanoušky.

„Už o to usiluji delší dobu, ale 
politici na to nereagují. Proto to nyní 
veřejně vyhlašuji. Budu klidně vyjed-
návat s každou zemí zvlášť, abychom 
nakonec měli zákonnou sílu, která bude 
moci bojovat s těmito negativy ve spor-
tu, která otravují fotbal,“ uvedl Platini.

Slovák opět v exekutivě UEFA
Slovenský fotbal se dočkal v ang-

lické metropoli příjemného okamžiku. 
To když někdejší předseda slovenské-
ho fotbalového svazu František Lauri-
nec prošel vítězně volbou do výkon-
ného výboru UEFA. 

Laurinec kandidoval do výkonné-
ho výboru nejvyšší evropské fotbalové 
instance poprvé již v roce 2007. Uspěl 
ale až o dva roky později. Teď dostal 
důvěru na další čtyřleté období. Je to 

vlivný muž, neboť v UEFA zastává 
i funkci šéfa Výboru pro bezpečnost 
na stadionech a zastupující předsedu 
Komise pro klubový licenční systém.

„Jsem šťastný a spokojený. Je to 
zadostiučinění nejen pro mě, ale pro 
celý slovenský fotbal,“ pravil Franti-
šek Laurinec. Vzápětí upřesnil rozšíře-
ní svých kompetencí: „Budu pracovat 
i v komisi pro přestupy hráčů a v legis-
lativní komisi. Chci samozřejmě přispět 
ke zvýšení vlivu slovenského fotbalu 
a k získání většího respektu u ostatních 
národních federací a svazů.“

Novým členem exekutivy UEFA 
se mimo jiné stali i prezident Němec-
kého fotbalového svazu Wolfgang 
Niersbach a bývalý výkonný šéf Man-
chesteru United David Gill. 

UEFA rovněž přijala Gibraltar 
za svého 54. člena. Reprezentace 
Gibraltaru i jeho kluby tak mohou 
startovat v soutěžích UEFA. Malý stát 
na Pyrenejském poloostrově s popu-
lací kolem 28 tisíc obyvatel se o za-
členění do UEFA snažil od roku 1999.

PAVEL HARTMAN

Časopis lze objednat již nyní za cenu 45,- Kč  
na E-mailové adrese: jarusek@top-fotbal.cz
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Ve dnech 14. až 16. května 2013
se v Amsterodamu usku tečnilo 
pravidelné zasedání výkonného 

výboru AEFCA (Alliance of European 
Football Coaches' Associations), jehož 
členem je i naše Unie.

Jako hlavní bod celé agendy byly 
projednávány a diskutovány názory 
na další orientaci AEFCA do budouc-
nosti. Východiskem se staly podně-
ty z pracovní skupiny, která již rok 
intenzivně pro vedení hledá a nabízí 
vize, ideje, podněty, názory a úvahy, 
jež by směřovaly k vytvoření nové 

strategie ve smyslu nové definice po-
stavení AEFCA v současném a bu-
doucím mezinárodním fotbalu.

Hledají se nové pohledy na spolu-
práci s UEFA, FIFA a s jinými mezi-
národními fotbalovými organizacemi 
i mimo Evropu, které by mohly ote-
vřít nové prostory, jak dále ze strany 
AEFCA přispívat k rozvoji fotbalu 
nejen na národních úrovních, ale vše-
obecně vůbec. Nástin nové strategie 
bude předložen k projednání na val-
ném shromáždění AEFCA, které se 
uskuteční na začátku listopadu. 

Kromě tohoto bodu se také při-
pravoval obsah tradičního sympó-
zia, které se uskuteční ve stejném 
termínu jako valné shromáždění  
AEFCA.

S uspokojením byla přijata zpráva 
o hospodaření za minulý rok, která 
konstatovala, že se dlouhodobě daří 
dodržovat přijatou finanční politiku 
ve všech oblastech.

Vedení AEFCA také přijalo do řad 
AEFCA nového člena, Unii trenérů Ka-
zachstánu, která splnila všechny vstupní 
požadavky dle příslušných směrnic.

Další zasedání výkonného výboru 
se uskuteční na podzim, v předvečer 
valného shromáždění AEFCA.

zdENěk sIVEk 

Zprávy z AEFCA

www.casopis-fotbalatrenink.cz
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