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snímek nA TITULní sTRAnĚ
Slavnostní zahájení se odehrálo v typické přátelské fotbalové atmosféře na vyprodaném národním 
stadionu Francie v pařížském Saint Denis. Domácí Francie ve vysoce dramtickém a kvalitním utkání 
porazila mužsvto Rumunska. Vítězstvím 2:1 potvrdila v domácím prostředí své vysoké ambice na 
tomto evropském šampionátu. Foto: ČTK

Vážení čtenáři, milí kolegové,
ve Francii odstartoval největší svátek evropského 
fotbalu. EURO 2016 elektrizuje opět všechny, kdo 
mají rádi nejpopulárnější kolektivní hru na světě. 
Experty z Unie českých fotbalových trenérů samo-
zřejmě nevyjímaje. Analytická skupina bude pod 
vedením prezidenta naší Unie Vernera Ličky mapo-
vat veškeré zápasy ostře sledovaného turnaje. Aby 
mohla do českého fotbalového prostředí vyslat důle-
žité informace. Hlavně o tom, co nového z hlediska 
budoucnosti fotbalu šampionát přinesl.

Nedělejme si iluze: mistrovství Evropy, ani 
mistrovství světa nejsou hnacím motorem vývoje. 
Hybnou páku najdeme v nejkvalitnějších klubových 
soutěžích. Především v Lize mistrů, bundeslize, Pre-
mier League a dalších top ligách. Ve špičkových 
klubech se shromažďují nejlepší fotbalisté a nejlepší 
trenéři, kteří mohou s týmem každodenně pracovat. 

Denně tedy mohou vylepšovat hru a vymýšlet 
inovace. U národních týmů je tenhle tvůrčí proces 
omezen. 

Zaprvé – časově. Reprezentační trenéři mají hrá-
če k dispozici pouze na krátkých soustředěních. 
Delší kempy mohou naplánovat až před velkými 
akcemi, pokud se na ně kvalifikují. 

Zadruhé – personálně. Zatímco velkokluby si vy-
bírají elitní hvězdy ze všech světových končin, výběr 
pro reprezentace je ohraničený hranicemi. V Barce-
loně tak mohou dát dohromady superhvězdný útok 
z Brazilce Neymara, Uruguayce Suáreze a Argentin-
ce Messiho. V Bayernu Mnichov se o role dynamic-
kých krajů dělí Francouz Ribéry, Brazilec Douglas 
Costa, Francouz Coman nebo Nizozemec Robben. 
V Relu Madrid ničí soky útočná letka ve složení Por-
tugalec Ronaldo, Francouz Benzema, Velšan Bale. 
Na takový luxus si žádný trenér národního mužstva 
nemůže sáhnout. Teritorium pro výběr má zúžené.

To však neznamená, že bychom měli nechat 
EURO plavat. Naopak! Bude zajímavé sledovat, 
jaké trendy nastavené klubovou šlechtou se už 
podařilo přenést do života reprezentačních celků 
a jaké z nich nabývají na významu a účinnosti.

Abychom věděli, co máme konfrontovat, uspo-
řádala UČFT ve spolupráci s deníkem Sport už před 
evropským šampionátem odbornou konferenci. 
V Benicích se sešlo mnoho trenérských kapacit, aby 
debatovaly na téma, co přinese vrcholný francouz-
ský turnaj. Mezi přítomnými nechyběl ani trenér 
české reprezentace Pavel Vrba.

Celé odpoledne bylo rozdělené do čtyř zajíma-
vých bloků. V prvním se diskutovalo o tom, kdo 
může vyhrát mistrovství Evropy 2016. Ve druhé 
části se detailně rozebírali soupeři českého mužstva. 
Pak přišla na řadu zpověď bývalých reprezentan-
tů Milana Baroše a Pavla Kuky, kteří znají EURO 
zevnitř, neboť oba byli členy úspěšných českých 
výprav na evropských mistrovstvích. Baroš byl 
symbolem úžasné české jízdy na EURO 2004, 
která skončila v semifinále. Ale předvedená hra si 
zasluhovala zlato. Kuka je členem stříbrné party, jež 

padla v roce 1996 až 
ve finále šampionátu 
v Anglii. Konec ob-
staral rozbor českého 
mužstva a jeho šancí 
na EURO 2016.

Byl to historicky 
první workshop, při jehož uspořádání se UČFT spo-
jila s deníkem Sport. Důvod? Jednoduchý: poskyt-
nout co nejvíce fotbalovým nadšencům spoustu no-
vých impulzů, postřehů a zamyšlení. Protože jedině 
široká vzdělanost může posunout český fotbal výš.

Navíc přímý přenos z konference na webových 
stránkách deníku Sport sledovalo tisíce poslucha-
čů. Další informace jsme poskytli na webových 
stránkách UČFT. A samozřejmě i v tomto vydání 
najdete vše podstatné, co v Benicích zaznělo. A ne-
bylo toho rozhodně málo, takže se pozorně začtěte 
do příspěvků.

Teď však už nastává doba samotné konfrontace. 
Maraton zápasů EURO 2016 se roztočil na plné 
obrátky. Denní porce tří utkání dá zabrat, ale určitě 
stojí za to!  Fanoušky i odbornou veřejnost musel 
navnadit ke sledování již samotný výkop. Bitva 
Francie s Rumunskem měla ohromný náboj a také 
vysokou kvalitu. Dramatická podívaná byla vyšper-
kována úchvatnou brankou Dimitri Payeta, který 
rozhodl o vítězství pořadatelské země 2:1.

Právě tahle výstavní trefa z pokutového území 
do horního rohu rumunské brány kopírovala fot-
balový vývoj. Co jí předcházelo, to byla ukázka 
evolučního vývoje organizace hry.

„V přechodové fázi prakticky mizí rozdíl mezi 
útočnou a obrannou organizací hry. Kromě 1–2 
hráčů celý tým soustřeďuje svůj pohyb do těžiště 
hry, kde se o vertikální natažení hry starají stopeři 
a jeden útočník. Tato organizace hry vytváří per-
fektní podmínky pro držení a cirkulaci míče formou 
krátkých, rychlých přihrávek po zemi,“ vypočítává 
Verner Lička.

Z těchto ingrediencí vykvetla Payetova nádhera 
dokonaná báječným zakončením ve zlomku času.

První konfrontaci s moderními trendy už má 
za sebou i český národní tým. Přiznejme si upřím-
ně, že v utkání se Španělskem vývoj fotbalu příliš 
nekopíroval. Zaměřil se zejména na hlubokou de-
fenzivní práci, aktivity směrem vpřed bylo pomálu. 
Ale není třeba propadat smutku nebo poraženecké 
náladě. Postup ze skupiny je stále reálně možný. 
V zápasech s Chorvatskem a Tureckem nabídne 
určitě Vrbův tým aktivnější způsob hry. 

Každopádně ať už EURO 2016 dopadne jakko-
li, můžete si být jistí, že UČFT ho do nejmenších 
šroubků rozebere a členům i nečlenům se vyna-
snaží poskytnout exkluzivní analýzu. Abychom se 
všichni společně mohli posunout zase o kus dál. Je 
to nezbytné, protože co platilo dnes, může být pro 
úspěch už příště málo.

Pavel Hartman
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1)
Interaktivní strukturované eventy jsou tzv. 

„in“ ve všech oborech a tudíž i ve „fotbalovém 
průmyslu“, zvláště pokud se organizují před tak 
významným mezinárodním mistrovstvím jako je 
právě Euro 2016 ve Francii.

Touto formou se tak deníku Sport (a tím i široké 
sportovní, nejen fotbalové veřejnosti) dostává sku-
tečně odborné podpory od špičkových trenérských 
odborníků, kteří působí v českém vrcholovém fot-
bale. Naopak trenérské Unii se tímto dostává velké 
mediální podpory ze strany deníku Sport, která 
u profesních neziskových organizací není v Česku 
vůbec běžná. Myslím, že je to u nás vůbec poprvé, 
kdy se odborníci takto veřejně vyjadřují k prove-
deným analýzám a srovnáním, protože v minulosti 
takové odborné debaty byly před mistrovstvími 
pouze interní a kuloárové, tedy neveřejné a navíc 
většinou se vyjadřovali pouze trenéři, nikoliv ak-
tivní či bývalí hráči.

Je proto také důležité, že akce v Benicích ne-
představuje jen  jednorázové „zmoudření“ spolu-
pořadatelů těsně před Eurem. Svědčí o tom i to, 
že v celém minulém a letošním roce představitelé 
deníku Sport a UČFT vzájemnou spolupráci již 
dříve prohloubili, zejména v rámci tradičních vy-
dání páteční přílohy deníku Sport a také při vzniku 

speciální přílohy „Coach“. První číslo deník Sport 
již nedávno představil veřejnosti a ohlasy jsou vel-
mi pozitivní.

Takové iniciativy a přílohy deníku Sport pak ješ-
tě více podtrhují význam jiných odborných platfo-
rem a časopisů, jako je například čtvrtletník UČFT 
„Fotbal a trénink“, vydávaný nyní v elektronické 
verzi, nebo ročenka „Fotbal a trénink Speciál“, 
kterou UČFT úspěšně vydává v tištěné podobě 
ve spolupráci s agenturou G.D.K.

2)
Celá konference v Benicích byla připravena 

jako multimediální s přímým přenosem na in-
ternetu, takže byla přístupná nejen přímým sa-
motným účastníkům v konferenčním sále, ale celé 
široké veřejnosti v reálném čase, případně pak 
ještě i zpětně i s dalšími možnostmi na využití 
tzv. ex-post.

Jistě k tomu přispěly diskutující osobnosti nejen 
z řad top-profi trenérů, v čele s prezidentem UČFT 
V. Ličkou, ale také z řad tak populárních a meziná-
rodně úspěšných hráčských ikon jako je Pavel Kuka 
a Milan Baroš. Právě sepětí moderních technologií 
v sále i na internetové síti ukázalo přednosti od-
borného výkladu, jeho atraktivnost a v neposlední 
řadě i efektivní využitelnost v konkrétních podmín-
kách práce fotbalových trenérů na všech úrovních 

fotbalové pyramidy. Ukázalo také, že laický pohled 
či pohled očima fanoušků je užitečným nástrojem 
obrany samotné novinářské obce a trenérské pro-
fese proti škodlivým deformacím, které mediím 
i profesním organizacím hrozí vždy, když se tzv. 
odcizí široké veřejnosti a uzavřou se jen do svých 
vlastních pohledů a zájmových skupin a „hlasu 
lidu“ nechtějí naslouchat.

3)
Pojetí a organizace konference v Benicích uká-

zalo, že trenérské a hráčské celebrity se neuzaví-
rají do svého vlastního světa, ale že naopak jsou 
ochotni a schopni kreativním způsobem se podílet 
o těžce získané poznatky, zkušenosti a zážitky, 
a to znovu nejen v rámci svých užších profesi-
onálních kruhů, ale právě i vůči všem čtenářům 
deníku Sport a celé široké veřejnosti. Takové sdí-
lení informací, někdy nazývané jako „knowledge 
management“, je v ČR třeba ještě více rozvíjet 
a podporovat. Například právě i formou interak-
tivních konferencí, work-shopů a seminářů, jak 
se o to snaží UČFT a nyní také i ve spolupráci 
s deníkem Sport.

Je zcela evidentní, že posláním elit ve všech 
oborech je uplatňovat tzv. nejlepší praxi (the best 
practice), a to se neobejde nikde bez získávání kon-
taktů, poznatků a zkušeností ze zahraničí. A nejen 

Ladislav Valášek, viceprezident UČFT ve svém vystoupení zdůraznil 
tři hlavní dimenze této společné akce deníku Sport a Unie českých 
fotbalových trenérů.

Konference v Benicích
Lukáš Tomek, šéfredaktor deníku Sport zahajuje konferenci
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to, elity takto získané zahraniční znalosti a doved-
nosti musejí ještě dále rozvíjet, prohlubovat, dopl-
ňovat a inovovat. Jen takové sdílení pak může být 
efektivní k jejich využití v konkrétních místních 
podmínkách. 

Jak již bylo naznačeno, právě odborné deba-
ty a diskuse tzv. face to face, spojené s otázkami 
a komentáři z pléna v sále či ze sociálních sítí patří 
k nejsledovanějším a nejvlivnějším, zvláště pokud 
se respektují vzájemné odlišnosti při prezentaci 
rozdílných názorů a také uplatňuje metoda tzv. 
glokalizace (= globálně myslet, lokálně konat...).

Na konci konference v Benicích L. Valášek po-
děkoval nejen organizátorům, tedy nejen UČFT 
v čele s prezidentem ing. V. Ličkou, ale i před-
stavitelům a redaktorům z deníku Sport, v čele se 
šéfredaktorem Lukášem Tomkem a moderátorem 
Michalem Petrákem, kteří své úkoly a zadání per-
fektně zvládli. 

Zvláštní poděkování vyjádřil L. Valášek i sa-
motným expertům UČFT, kteří se s představiteli 
deníku Sport na podiu kongresového sálu zasloužili 
o zdárný průběh celé konference, a to i během ne-
formálních diskusí v průběhu přestávek a po ukon-
čení oficiálního programu.

Aby se tento moderní přístup UČFT mohl uplat-
nit vůči deníku Sport, a naopak deníku Sport vůči 
UČFT, a společně vůči celé veřejnosti, k tomu bylo 
nutné korektní naslouchání jeden druhému. K tomu 
bylo také nutné, aby se samotná UČFT v průběhu 
posledních dvou let transformovala do opravdu sa-
mostatné a funkční profesní trenérsko-manažerské 
organizace, která je nejen členem FAČR, a také čle-
nem evropské trenérské organizace AEFCA. I díky 
aktivnímu přístupu výkonného manažera UČFT Ro-
mana Michálika se UČFT dále vyvíjí a modernizuje.

Navíc s novými web stránkami a modernější 
marketingovou komunikací v rámci svého vlastního 
rozpočtu UČFT zajišťuje potřebnou ekonomickou 

stabilitu a efektivnost svého fungování, jakož i mo-
dernizaci služeb pro své členy a vůči všem partne-
rům z fotbalového i mimofotbalového prostředí. 

Velký aplaus na ukončení konference v Beni-
cích velmi neformálně a spontánně vyjádřil velké 
a upřímné poděkování všem diskutujícím osobnos-
tem. To potěšilo nás všechny o to více, že v kon-
gresovém sále v Benicích byl i reprezentační trenér 
P. Vrba, technický ředitel FAČR a člen prezídia 
UČFT D. Fitzel, jakož i další renomovaní trenéři, 
včetně např. J. Šilhavého, S. Levého nebo trenérů 
mládežnických reprezentací jako např. P. Malura, 
M. Svědík a další. Mezi účastníky konference však 
byli také další členové prezídia UČFT jako např. 
dr. Z. Sivek, J. Křenek a J. Jarůšek. Dále také noví 
adepti trenérského povolání s ambicemi na nejvyš-
ší úrovni jako např. ještě nedávný a dlouhodobě 
úspěšný ligový hráč v tuzemsku i v zahraničí Erich 
Brabec.

LadisLav vaLášek

Odpověď na tuhle otázku dostaneme až v polovině července po finálovém 
utkání EURO 2016 ve Francii. Ale můžeme si dát dohromady model šampio-
na. Na konferenci v Benicích ho sestavil prezident UČFT Verner Lička. Ten se 
zároveň podíval blíže na soupeře české reprezentace na turnaji ve Francii.

Kdo bude mistr Evropy 2016?

Verner Lička, prezident UČFT
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kdo bude triumfovat na EURO 2016? Nej-
větší favorité nejsou tajemstvím. Tvoří je 
reprezentace z fotbalově vyspělých zemí, 

tedy Španělsko, Německo, Anglie, Francie. Ovšem 
nezapomínejme, že evropské šampionáty také už 
zažily několik překvapivých příběhů.

V roce 1992 se Dánové kvalifikovali na mis-
trovství Evropy dodatečně zásluhou vyřazení ze 
hry bývalé Jugoslávie kvůli válečnému konfliktu. 
Hráči Dánska si už tehdy užívali dovolené, když 
je zastihla zpráva, že musí volno po sezoně ukon-
čit a odjet bojovat na EURO. Všichni si mysleli, 
že po základní skupině zase pojedou domů, jenže 
platil opak. Outsider se prodral až do finále a v něm 
vydoloval senzační prvenství. 

Nebo rok 2004. Kdo by čekal, že ke zlatu do-
kráčí reprezentační výběr Řecka? Ale byla z toho 
realita. 

Nám je samozřejmě nejbližší krásná anglická 
stříbrná story, kterou napsala česká reprezentace 
na EURO 1996. Tým pod vedením trenéra Duša-
na Uhrina staršího byl považovaný za outsidera, 
ovšem veškeré prognózy postavil na hlavu. Podlehl 
až v rozhodující bitvě o zlato ve Wembley před 
zraky anglické královny Německu. Navíc v pro-
dloužení. 

Kdo uspěje teď ve Francii?
Konkrétní jméno neprozradím, protože ho ne-

znám. Ale vím, které atributy povedou k úspěchům 
na EURO 2016.

Základních atributů úspěšnosti jsem nalezl je-
denáct a pro přehlednost jsem z nich udělal fot-
balovou jedenáctku v čele s důležitým trenérem. 
Tady je.

 1. Brankář
 2. Rytmus a kondice
 3. Přechodová fáze
 4. Systém a styl hry
 5. Organizace hry
 6. Držení míče a progrese hry
 7. Posledních třicet minut zápasu
 8. Mentalita
 9. Útočníci
10. Flexibilita
11. Standardní situace
Trenér: Coaching
Teď stručně k jednotlivým položkám. 

Brankář
Není třeba dlouze rozebírat prototyp moderního 

brankáře. Stačí si říct pro ilustraci jedno jméno: 
Manuel Neuer. Má nejen skvělé ruce, ale i nohy 
a hlavu! Tahle výbava je pro potřeby současného 
a budoucího fotbalu nezbytná. Brankář se zapojuje 
do rozehrávky, kombinace, zajišťuje prostor za de-
fenzivní linií.  

Rytmus a kondice
Vzpomeňte si na zápas Evropské ligy Liver-

pool–Borussia Dortmund: vynikající utkání hrané 
ve vysokém tempu domácí otočili v nastaveném 
čase. A podobných příkladů bychom našli v tom-
to ročníku evropských pohárových soutěží hodně. 
Všemu pak dominuje rychlost. Dokonce někdy 
máte u televize pocit, že sledujete „splašený film“. 
Šedesát procent gólů padá v posledních třiceti mi-
nutách. Proto je perfektní kondiční stav naprostou 
nezbytností.

Přechodová fáze
O ní trochu podrobněji, protože je základem 

veškerého úspěchu současného fotbalu. Připomeň-
me si, že pod pojmem přechodová fáze se skrývá 
chování týmu po zisku míče a chování týmu po ztrá-
tě míče. Takových situací napočítáme během jedi-
ného zápasu 1500–2000. Moderní přechodová fáze 
začíná a končí u flexibility. Dnes už jsou minimál-
ní rozdíly mezi útočným a obranným postavením. 
V těžišti hry je neustále velké množství hráčů. Ti 
pak mají všude blízko. 

Dřív zněly od trenérů pokyny: Couvej nebo 
roztahuj hřiště. Teď platí spíš opak. Osm hráčů je 
pořád uprostřed. Do šířky roztahuje hřiště maxi-
málně jeden hráč, který ještě není úplně u postranní 
čáry. Při přechodu z útoku do obrany je ideální 
týmový represing. Aby však byl bezpečný, musí 
ho zvládnout všichni hráči. Proto většina národních 
týmů okamžitý presing po ztrátě míče nepoužívá. 
Není totiž dostatek času na nácvik. Výjimku tvoří 
Španělsko. U českých týmů s tím bývá problém 
i na klubové úrovni. Čtyři přední hráči jdou pre-
sovat, kdežto obránci to couváním už spíš jistí. 
A hráči stojící mimo těžiště hry jsou často jen di-
váci. Dobré evropské celky umí udržet kompaktní 
postavení pořád.

Když není represink (třeba z taktických důvo-
dů) možný, přechází týmy přes částečný represink 
do základního obranného postavení. Obranný blok 
může mít vysoké, střední nebo nízké postavení.

Obecně platí, že top mužstva jdou dnes co nej-
rychleji nahoru. Ale pak jsou moudré a zachovají se 
podle situace. Buď pokračují v rychlém proti útoku, 
nebo přechází do postupného kombinovaného 
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útoku. Chtějí držet míč, ale ve středním pásmu 
a výše. 

Systém a styl hry
Je důležité mít systém pro to, jak chci míč získat 

a stejně tak i styl, jak soupeře přehrát. 

Organizace hry
Mluvit o rozestaveních už je přežitek. Dnes na-

hrazuje shape nebo forma. Co to je? Demonstroval 
to v Bayernu Mnichov trenér Pep Guardiola. Ten po-
výšil organizaci hry do úplně jiné dimenze. Když to 
trošku zlehčíme, tak pro deset hráčů v poli vymezil 
deset políček a jediným pravidlem bylo, že na písk-
nutí bude v každém políčku jeden hráč. Bez ohledu 
na to, jestli jde o obránce, záložníka nebo útočníka.

Držení míče a progrese hry
Pep Guardiola zdůrazňuje: Máte-li míč v držení, 

nemůžete dostat branku. Zároveň dodává: Každá 
přihrávka musí mít svůj účel. Cílem je pomocí při-
hrávek přesunout soupeře, ne míč.

Flexibilita
MS 2014 bylo označeno za mistrovství flexibi-

lity. Dokonce byl určen mistr světa flexibility. Byli 
jím Nizozemci pod vedením trenéra Van Gaala. 
Měli nejflexibilnější organizaci hry. 

Posledních třicet minut zápasu
Už to bylo zmíněno, v závěrech utkání padá 

mnoho gólů. Kdo udrží ve finiši tempo, koncentraci, 
má trenéra, který hru oživí vhodnými střídáními, 
vyhrává.

Mentalita
Jedině soudržný tým s vítězným duchem může 

dobývat úspěchy.

Standardní situace
Pořád mají obrovský význam a jsou velkou 

zbraní. 

Útočníci
Změnila se jejich typologie. Ke vší úctě k dvou-

metrovým Lokvencům, dnešní fotbal už je pro rych-
lé a obratné útočníky.

Coaching
Na mistrovství světa 2014 dali náhradníci 35 

gólů a postarali se o 25 % rozhodujících gólů. 

Chorvatsko

Doposud byl rekord 25 branek.  Trenéři tedy uměli 
každému hráči v mužstvu jasně vymezit roli a vě-
děli, kdy přijde jejich chvíle.

Nyní si projděme mužstva soupeře, na které čes-
ké národní mužstvo narazí v základní skupině. Jak 
jsou složená? V čem je jejich největší síla?

Tvořivost, inteligence, síla

Bilance v kvalifikaci
2. místo (za Itálií) – 6 – 3 – 1 – 20:5 – 21
Tým vstřelil nejvíc gólů ve skupině a nejméně jich 
obdržel.
Obě utkání s Itálií skončila remízou 1:1.
60 % gólů z postupného kombinovaného útoku. 
Tedy po zisku míče rychlý přechod do útoku a pak 
většinou zabrzdění a sázka na postupný útok. 
Nejlepší střelci: 
Perišič 6, Modrič 2, Brožovič 2, Kramarič 2 (cel-
kově se o branky postaralo 10 střelců)
Nejlepší asistenti: 
Modrič 4, Srna 3, Perišič 3, Rakitič 3
Pohled Vernera Ličky:

„Je to jižní národ, takže hráči mají výbornou 

individuální techniku. Nečiní jim problém obchá-
zení soupeře na malém prostoru. Ale k tvořivosti 
přidávají disciplínu, sílu a agresivitu. V útočné fázi 
je to tým par excellence. Dokládá to i nejvyšší počet 
vstřelených gólů ve skupině s Itálií a Norskem. Jak 
je střílejí? Šedesát procent z postupného kombino-
vaného útoku! Při konstrukci útoků používají rych-
lou cirkulaci míče. V ní jsou opravdu silní. Ve všech 
kvalifikačních zápasech měli hru pod kontrolou, 
včetně duelů s Itálií, které zvládli výborně. Chtějí 
prostě na hřišti dominovat. Na gólech se podílelo 10 
střelců, což značí, že ofenziva týmu nestojí na jed-
nom hráči a ani s ním nepadá. 

Ve středu pole mají výjimečné hráče Brozovi-
če, Rakitiče a Modriče. Uprostřed mají neustále 

hodně hráčů, kteří tam pořád víří. Je to takový roj 
včel, který najednou zrychlí a zasadí soupeři úder. 
Pomocí průnikových přihrávek, individuálního ob-
cházení. Všechno stojí na individuální a kolektivní 
inteligenci a dobrém vnímání prostoru. 

Ve hře najdeme i velmi časté přenášení hry for-
mou krátkých přihrávek. Hlavně zleva doprava. Na-
opak u diagonálních přihrávek je to zprava doleva 
a hlavně se o ně stará stoper Čorluka.

Velkým překvapením u chorvatského mužstva 
pro mě byla výborná obranná fáze. Zadní čtyřka 
hraje asymetricky. Levý bek spíš zůstává vzadu, 
je něco mezi bekem a záložníkem. Ovšem Srna 
na opačné straně je křídlo. Připomíná mi to Viktorii 
Plzeň za trenéra Pavla Vrby. Oba beci hrají z boku 
a hru pouze roztahují.

Klíčovým hráčem je Luka Modrič. Když má 
míč, musíte dávat pozor na přihrávku za obranu, 
na přihrávku vpravo nebo vlevo, na vyvezení míče, 
průnikovou přihrávku, V nadstavbě je geniální. 
Má tři čtyři řešení a zpravidla vždycky vybere to 

Sestava
Subašič (Monaco)

Srna (Doněck) ß Vida (D. Kyjev) ß Čorluka (Lok. Moskva) ß Pranjič (Panathinaikos)
Rakitič (Barcelona) ß Modrič (Real Madrid) ß Brozovič (Inter Milán) 

Olič (Hamburg) ß Mandžukič (Juventus) ß Perišič (Inter Milán)

Verner Lička

Jindřich Trpišovský Vítězslav Lavička

Jaroslav Hřebík
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ideální. Zahrává skvěle standardní situace a dobře střílí z dálky. Radši bych ho 
měl ve svém týmu než naopak.“
Postřehy dalších expertů

Jaroslav Hřebík, viceprezident UČFT: „Modrič cítí hru velmi dobře 
a vybírá efektivní řešení. Jde ale také o to, jak brání. Italové ve vzájemném 
zápase vedli a bránili pasivně. To umožňovalo Chorvatům držet míč. Ti hráči 

hrají další dobu spolu, proto mají časované náběhy za obranu.“
Jindřich Trpišovský, trenér Slovanu Liberec: „Chorvati měli v kvalifikaci 

většinou v držení balon. Proto řešili obranné situace daleko od své branky.“
Milan Baroš, nejlepší střelec EURO 2004: „Modrič těží z kvalitního 

pohybu útočníků, kteří umí perfektně načasovat náběhy za obranu. Bez toho 
by nemohl dávat úderné průnikové přihrávky.“

Turecko

Nový systém defenzívy

Bilance v kvalifikaci
3. místo – 5 – 3 – 2 – 14:9 – 18
v prvních 5 zápasech vyhráli jen jednou, 
2x prohráli, 2x remizovali, skóre 6:8.
6.–10. zápas kvalifikace: 4 vítězství, 1 remíza, 
skóre 8:1.
Nejlepší střelci (na 14 gólech se podílelo 8 střelců)
Burak Yilmaz 4, Selcuk Inan 3, Arda Turan 2.
Pohled Vernera Ličky:

„Prvních pět kvalifikačních zápasů, to byl chaos. 
Jednou hráli na čtyři obránce, podruhé na tři. Co 
utkání, to změna sestavy. V souboji s námi třeba 
nastoupilo 6 nových hráčů oproti minulému zápasu. 
Výsledky tomu odpovídaly, byly katastrofální. 

Najednou však přišla změna. Ustálila se sestava. 
Poslední čtyři zápasy byla v základní jedenáctce je-
diná změna. A od 6. do 10. utkání dostali Turci jediný 

gól – v 93. minutě s Lotyšskem. Všechny těžká utká-
ní vyhráli. Hráči s jižanským temperamentem, zvyklí 
útočit, přišli s perfektním defenzivním systémem 
a změnili to, co už se zdálo, že změnit nejde.

Jak to udělali? Jejich obranný blok je větši-
nou nízký nebo ve středním pásmu. Do 35 metrů 
od vlastní brány jsou v něm pasivní. Jen neustále 
vykrývají prostory. Do risku okamžitého presin-
ku téměř nejdou. Brání něco na způsob Chelsea 
za Mourinhovy éry.“
Pohled dalších expertů:

Jaroslav Hřebík: „Změnili obranný způsob hry. 
Za začátku, když bránili, zůstávali tři nebo dva hráči 
nahoře, a bránili v 7, v 8 hráčích. Teď brání v 9.  
V bloku je devět hráčů, tím pádem dobře vykryjí 
prostor před stopery, což je nejnebezpečnější pro-
stor. Jak pro zpětnou přihrávku, tak po centrech.“

Milan Baroš: Když jsem přišel do Turecka, hrál 
se tam haló fotbal. V první sezoně v Galatasarayi 
nezůstávali nahoře jen tři hráči, ale třeba i pět. Bylo 
to nahoru dolů. Postupně se to však měnilo. Velký 
vliv na turecký fotbal mají evropští trenéři. Když 
převzal Galatasaray mužstvo Frank Rijkaard, dělali 
jsme první měsíc a půl jenom taktiku. A třeba Arda 
Turan strašně vyrostl pod Rijkaardem za dva měsí-
ce. Turci jsou náladoví, když se jim nedaří, dokážou 
zápas vypustit. Ale když je něco nakopne a začnou 
si věřit, jsou strašně nebezpeční.“

paveL hartman

Španělsko

Překvapivá řešení

Bilance v kvalifikaci
1. místo – 9 – 0 – 1 – 23:3
Nejvíce vstřelených gólů ve skupině, nejméně ob-
držených gólů z celé kvalifikace!
Nejlepší střelci
(na 23 gólech se podílelo 15 střelců!):
Paco Alcácer 5 (nevešel se do závěrečné 
nominace na EURO 2016), David Silva 3, 
Pedro 2, Cazorla 2, Busquets 2. 
Pohled Vernera Ličky:

„Španělé za plné přestavby týmu vyhráli suve-
rénně skupinu a byli nejúspěšnější v obranné fázi 
z celé kvalifikace! V posledním kvalifikačním zá-
pase byl ze sestavy, která zahájila kvalifikaci, jen 
jeden hráč ze slavné éry – Fábregas. Proč dostali 
nejméně gólů? Protože to, jak se chovají po ztrátě 
míče je vzorové. V tomhle úplně změnili fotbal.  
Zatímco celý svět spekuloval, jak soupeře ubránit, 
oni vyrukovali s okamžitým presinkem po ztrátě 

míče. Jdou utkání vyhrát a přehrát soupeře. Systém 
mají propracovaný, nikdo z něj nevypadne, proto se 
protivník z okamžitého presinku jen těžko dostane. 
V těžišti hry mají vždy maximální počet hráčů. 
Takže balon získají buď presinkem hned, nebo ho 
získá druhá zajišťovací vlna anebo obrana.

Útočná fáze? Mužstvo je svěží, v jeho hře je víc 
přímých razantních přechodů do útoku. K největším 
zbraním patří překvapivost. Všechno dělají netra-
dičně, čímž úplně zbourají herní systém soupeře. 
Obrana musí zvládat každou vteřinu nové nečitelné 
situace, což ji unaví a Španělé to pak vykombinují 
až ke gólu.“
Pohled dalších expertů

Milan Baroš: „Zažil jsem proti Španělům kva-
lifikaci. Hráli v neskutečné kvalitě a rychlosti. Pro-
hrávali jsme u nich 1:2, bylo pět minut do konce 
a oni se nebáli kombinovat vzadu. Většina týmů by 
za takového stavu balony nakopla dopředu. Oni ne. 

Když jsem hrál v Anglii, věděl jsem, že stopeři buď 
míč nakopnou, nebo ho posunou do strany bekům. 
U Španělů nevíte předem nic.“

Jaroslav Hřebík: „Španělé brání tím, že úto-
čí. Po ztrátě míče jsou spíš v pohybu dopředu než 
dozadu. Jsou na to navyklí. Ofenziva? Překvapivá 
řešení, to je pro ně typické. Na mistrovství světa 
v Brazílii, kde vypadli po základní skupině, na-
sadili nové hráče a provedli vertikalizaci hry. To 
znamená, že spousta hráčů nabíhá na průnikové 
přihrávky a tím roztrhají obranu. To je strašně těžko 
bránitelné.“

Sestava
De Gea (Manchester United)

Juanfran (Atlético Madrid) ß Piquet (Barcelona) ß Ramos (Real Madrid) ß Alba (Barcelona)
Busquets (Barcelona)

Thiago (Bayern) ß Iniesta (Barcelona)
Silva (Manchester City) ß Morientes (Juventus) ß Pedro (Chelsea)

Sestava
Babacan (Basaksehir)

Ozbayrakli (Fenerbahce) ß Aziz (Bursaspor) ß Balta (Galatasaray) ß Erkin (Fenerbahce)
Inan (Galatasaray)

Sen (Fenerbahce) ß Tufan (Fenerbahce) ß Ozyakup (Besiktas) ß Turan (Barcelona)
Calhanoglu (Leverkusen)

Pavel Kuka

Milan Baroš
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Rozhovor s trenérem Karlem Krejčím

Můžete zveřejnit vaše 
představy, vaši vizi, s níž 
jste přišel do Viktorie 

Plzně?
Můj příchod do Viktorie se ode-

hrál velmi rychle, vlastně jen pár dní 
před důležitým dvojzápasem play off 
Evropské ligy s Vojvodinou Novi Sad. 
Nebylo moc času na nějaké dlouhodo-
bé vize. Jednoznačným a okamžitým 
cílem bylo postoupit a zajistit klubu 
i fanouškům podzim v Evropě. Samo-
zřejmě jsem byl ve výhodě, že jsem 
v Plzni dlouho působil a vím, že je její 
hra laděna hodně ofenzivně, mužstvo 
bylo dlouhodobě vedeno a sestavová-
no právě na tento způsob hry. 

Dbal jsem ale i na to, abychom 
se správně chovali i v obranné fázi. 
Rozdíl mezi útočným a obranným 
postavením musí fungovat. Jsem rád, 
že jsme během sezony ukázali, že 
Viktoria umí i bránit a byl to jeden 
z faktorů, díky kterému jsme na konci 
úspěšní. 

Co považujete za její základní 
kámen či kameny?

Pro tento způsob hry musíte 
vybírat typologicky správné hráče 
a skládat mozaiku – hráč musí být 
rychlostně velmi dobře vybavený, 
správně vnímat prostor, být ochotný 
pracovat pro tým. Ale právě rychlost 
dnes rozhoduje!

Bylo problémem zabudová-
ní těchto základních principů 
do herního pojetí Viktorie Plzeň?

Jak jsem říkal na začátku, do Vik-
torie jsem přišel čtyři dny před jedním 
z nejdůležitějších zápasů, který mohl 

zásadně ovlivnit průběh a úspěšnost 
celé sezony. Vycházel jsem tedy 
z toho, s čím jsme byli úspěšní v mi-
nulosti, tudíž to nebylo zase tak vel-
kým problémem. Tlačil jsem hráče 
do vysokých postavení atd. 

Vytvořili jste rekord ligy – 16 
utkání bez porážky. Můžete roz-
krýt důvody takto efektivně reali-
zované obranné i útočné fáze hry? 

Dbám na to, aby hráči zodpovědně 
plnili úkoly vyplývající z jejich rolí 
v obranné a útočné fázi. Naše hra 
musí být organizovaná, to je základ. 
V útočné fázi jdete do kombinace, 
děláte velké široké hřiště, při ztrátě 
se jde do represinku, snažíte se rychle 
získat míč nazpátky pod svou kont-
rolu. To přepnutí do represinku musí 
být okamžité a automatické. Když se 
vám to nepovede, musíte ihned zpátky 
do základního obranného postavení. 
Zatímco směrem dopředu je při po-
hybu hráčů poměrně dost volnosti, 
v defenzivní činnosti jsou jasně ur-
čené prostory, kde má hráč v určité 
herní situaci být. 

Měl jste nebo máte trenérské 
vzory? Ovlivnily vaši trenérskou 
filozofii, vás trenérský rukopis?

Během hráčské i trenérské kariéry 
jsem měl na trenéry štěstí. Od kaž-
dého jsem si něco vzal a učil se 
od nich. Třeba v Příbrami jsem narazil 
na zkušené Františka Kopače, Pavla 
Tobiáše, Jirku Kotrbu. To byly cen-
né zkušenosti. Zásadně mě oslovila 
a posunula spolupráce s Pavlem Vr-
bou, který si mě nechal jako asistenta 
právě ve Viktorce. Zaujalo mě jeho 

„Mám rád útočný fotbal, s vysokým 
postavením hráčů, rychlou 
přechodovou fází. Tuhle vizi se 
snažím předávat i hráčům. V Plzni 
to dlouhodobě vnímají velmi dobře 
a řekl bych, že hráči jsou s těmito 
principy ztotožněni,“ říká trenér Karel 
Krejčí, který s týmem FC Viktoria 
Plzeň obhájil mistrovský titul. 

Dnes rozhoduje rychlost!

Narozen: 20. 12. 1968
Vzdělání: UEFA „Profi“ licence (2005)
Ženatý (manželka Dagmar), 2 děti (syn Karel, dcera Dominika).

Hráčská kariéra: Sušice (1978–1983), Škoda Plzeň (1983–1987), 
VTJ Jindřichův Hradec (1987–1988), VTJ Písek (1988–1989), Viktoria Plzeň 
(1989–1993), Svit Zlín (1993–1995), Příbram/Dukla Praha (1995–1998), 
České Budějovice (1998–2000)

Česká liga: 80 zápasů/3góly, 3x postup do 1. ligy (Plzeň, Dukla Praha, 
České Budějovice)

Trenérská kariéra: Příbram – mládež (1997–1998), České Budějovice 
– mládež, B muži (1998–2000), Příbram – mládež, B muži, asistent A muži 
(2000–2007), Plzeň – mládež, asistent A muži (07–08 – trenér A muži) 
(2007–2013), asistent reprezentace ČR (2013 – dosud), FC Viktoria Plzeň – 
trenér A muži (2015–2016)

Největší úspěchy: postup na EURO 2015 (2015), postup do skupiny 
Ligy mistrů (2011, 2013), postup do skupiny Evropské ligy (2012, 2015), 
3x mistr české ligy (2011 2013, 2016), mistr české ligy U19 (2008)

Karel Krejčí
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ofenzivní pojetí fotbalu, byli jsme naladěni 
na stejnou vlnu. Ve spolupráci pokračujeme 
i nyní u národního týmu, rozumíme si. 

Odborníci často deklarují důležitost 
zvládnutí přechodových fází v součas-
ném profifotbalu. Které principy prefe-
rujete a vyžadujete také jejich plnění 
od hráčů?

Rychlé přechodové fáze jsou v dneš-
ním fotbale rozhodující. Skvěle to ovládá 
například Borussia Dortmund. My v Plzni 
máme hráče, kteří jsou schopni požadavky 
na rychlé a tvořivé řešení přechodových fází 
většinou plnit. Nutíme je hrát rychle nahoru 
a do kolma. Z postupných útoků padá stále 
méně branek, pro tuto činnost musíte mít 
rozdílové hráče, kteří dokáží přejít přes dva 
či tři protihráče a prosadit se proti obranné-
mu bloku. A těch tolik není, jsou tedy velmi 
ceněni. Přechodové fáze jsou tedy strašně 
důležité a rozhodují o úspěšnosti týmu. 

Vedl jste tým Viktorie Plzeň v utká-
ních Evropské ligy. Jaké poznatky a zku-
šenosti jste získal při této konfrontaci? 
Předpokládáte jejich využití v koncepci 
a v pojetí hry plzeňské Viktorie?

Zaprvé je nutné říct, že čeští hráči po-
třebují pravidelnou konfrontaci s Evropou, 
aby se posunuli dál. V lize vám podcenění 
nějaké situace ještě projde, v Evropě jste ale 
tvrdě potrestáni. Třeba jen špatné posunutí 
může vést k inkasované brance. I my jsme 
si samozřejmě naše působení v Evropské 
lize vyhodnotili a osobně přiznávám, že mi 
to trochu otevřelo oči. Villarreal byl někde 
jinde, ale my nezvládli zápasy s Rapidem 
Vídeň. Jak jsem uvedl na začátku, na ně-
jaké velké změny nebylo příliš času, ten 
jsme měli až během zimní přestávky. Jsem 
přesvědčený, že na jaře bychom je odehráli 
podstatně lépe. 

Preferujete týmovou práci trenérů? 
Jaké kompetence mají vaši asistenti? 

Ano, máme v trenérském týmu rozdě-
lené úkoly a kompetence. Pro mě je důle-
žitá oponentura, od svých asistentů vyža-
duji názor, klidně i opačný, než mám já. 
Vycházím z vlastní zkušenosti, když jsem 
dělal asistenta. Tak zvaní kývači, kteří vám 
všechno odsouhlasí, vám moc nepomohou. 
Jsem rád, že máme pohromadě skvělý tým 
a šlape nám to. 

Jakým způsobem analyzujete a vy-
hodnocujete utkání a jakou volíte formu 
přenosu získaných poznatků na tým?

Je spoustu zdrojů informací, využívám 
například statistiky INSTAT. Samozřejmostí 
je i práce s videem, stříhám jednotlivé fáze 
zápasu, analyzuji chyby. Tyto informace pak 
předáváme hráčům jak ve skupinách, tak 
jednotlivě. Pokud se některé věci opakují, 
přenášíte je následně i do tréninkového pro-
cesu. Někdy je to mravenčí práce, ale je to 
naprostá samozřejmost. 

Prokázal jste dostatek odvahy a tre-
nérského citu i schopnosti podstoupit 
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riziko plynoucí ze zařazení mla-
dých, relativně nezkušených hrá-
čů do základní sestavy. Dostanou 
šanci další?

Mladí hráči to mají dnes velmi 
těžké. Prosadit se v Plzni do první-
ho týmu je opravdu složité, většinou 
je dobré, aby se ukázali a prokáza-
li kvality někde na hostování, třeba 
i ve druhé lize. Ale šance tady vždy 
je – Darida, Hrošovský, Krmenčík, 
Baranek nebo Matějů. Dát šanci mla-
dým se určitě nebojíme. 

Jste bezprostředním svědkem 
„proměny za pochodu“ Pavla 
Horvátha, kdy z role hráče – lídra 
týmu, se zapracovává do zcela 
nové role trenérské. Jako hráč 
měl svá specifika, byl výjimečný 
na hřišti i v kabině. Jak probíhá 
jeho „aklimatizace“ do role tre-
néra?

Pavel byl a stále je obrovská osob-
nost. Jeho názory na fotbal mají hlavu 
i patu, prostě tomu rozumí, to je bez 
diskusí. Fotbal vidí dobře. Bude ale 
asi ještě trochu trvat, než si dodělá 
potřebné licence, poté se musí i dál 
neustále vzdělávat a pracovat na sobě. 
Do budoucna z něj roste určitě kvalit-
ní trenér. Teď se i trošku zklidnil, vidí 
věci z druhého břehu, než zažíval jako 
hráč. I to je pro něj důležité poznání. 

V Plzni dlouhodobě hrají pře-
vážně Češi a Slováci. Jaká by 
měla být kritéria výběru a typo-
logie hráčů ze zahraničí, aby byli 
pro Viktorku posilami?

Se Slováky jsme v Plzni dlouho-
době spokojení. Musím říct, že patří 
v kabině mezi největší profíky a jsou 
ostatním příkladem. Určitě je výho-
dou, že nemají jazykovou bariéru 

a jejich aklimatizace v týmu je bez-
problémová, což se u jiných zahranič-
ních hráčů nemusí vždy povést, což 
ukazuje řada příkladů i v evropských 
velkoklubech. 

Jaká máte kritéria, fotbalo-
vá i osobnostní, na hráče,  kteří 
připadají v úvahu pro doplnění 
týmu?

Rychlostní typy. Musí být dobří 
do ofenzivy. A osobně dbám hodně 
i na charakter. Hráči jsou dnes sledo-
váni v mnoha faktorech a nic nelze 
podcenit. 

Jaromír votík

Redakční poznámka: Rozhovor s trenérem 
Karlem Krejčím proběhl ještě před 
ukončením smlouvy s FC Viktoria Plzeň 
vzájemnou dohodou. 
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Mezinárodní seminář UFTS
„ZONOVÝ PRESSING“ 

Trenčín 16. 5. 2016 

Velmi potěšitelná byla účast cca 
250 trenérů a to nejen ze Slo-
venska, ale i cca 50 z Moravy. 

Navštívili jsme i stadion Slovenské-
ho mistra 2015/2016 AS Trenčín, 
kde v odpoledním programu byly 
předvedeny na hlavní ploše ukázky 
nácviku týmového presinku v podání 

celého kádru vítěze nejvyšší soutěže 
AS Trenčín, pod taktovkou instrukto-
ra Ing. Jaroslava Hřebíka a současně 
i okamžitého presinku po ztrátě míče 
tak zvaného represinku pod vedením 
Massima Lucchesiho z Itálie.

To vše bylo podpořeno vynikající 
úrovní umělého trávníku, na kterém 

se odehrávají veškerá soutěžní utkání 
nejvyšší slovenské ligy.

Velmi dobré bylo načasování akce 
včetně faktu, že se autorskému kolek-
tivu, který byl skoro v plném obsazení 
tomuto semináři přítomen, podařilo 
dokončit i poslední díl vynikající od-
borné TRILOGIE PRESSINGU a to 

včetně DVD, který byl již k mání na 
semináři.

Více informací o prodeji celé 
TRILOGIE pro členy i nečleny 
UČFT najdete na webových stránkách 
našeho časopisu 

www.casopis-fotbalatrenink.cz

Tohoto velmi úspěšného semináře, konaného rovněž ve spolupráci Unie 
fotbalových trenérů Slovenska a UČFT se v pondělí 16. 5. 2016 v Trenčíně 
zúčastnilo mnoho významných osobností. Byli to především vynikající trenéři 
Karol Pecze, Dušan Radolský a technický ředitel SFZ Ján Greguš. Mezi hlavními 
protagonisty byli samozřejmě i přednášející PhDr. Laco Borbély, předseda UFTS 
a viceprezident UČFT a sportovní ředitel AC Sparta Praha Ing. Jaroslav Hřebík.
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Nácvik presinku pod dohledem Jaroslava Hřebíka

http://www.casopis-fotbalatrenink.cz


Specifická podoba zónového presinku: 
presink Kyvadla a Pumpy

1

1

V programu mezinárodního semi-
náře v Trenčíně vystoupil i Jaroslav 
Hřebík, viceprezident UČFT a spor-
tovní ředitel mládeže AC Sparta Pra-
ha, s příspěvkem o presinku Kyvadla 
a Pumpy. Tento způsob presinku je 
označován za presink, který by se měl 
hrát v blízké budoucnosti. Nicméně 
právě trenér Hřebík již některé prin-
cipy tohoto konceptu presinku použil 
ve hře týmů, které vedl (AC Sparta 
Praha, reprezentace U 19).

Přednášející připomenul důležitý 
závěr z odborného materiálu Apli-
kace teorie her (mimochodem tento 
obdržel Nobelovu cenu) a to že: muž-
stvo je úspěšné ve hře, když u něho 
převládá kvalitnější obranná fáze 
nad útočnou fází. A to především 
efektivní a konstruktivní obranná 
fáze a zároveň velice bezpečná, která 
právě pomocí své konstruktivnosti 
přechází do účinného a efektivního 
ohrožení soupeře.

V návaznosti na předcházející 
přednášku Laca Borbelyho, preziden-
ta UFTS, o historii a evoluci presinku, 
J. Hřebík připomenul, že dříve se pro-
váděl především presink situační, tj. 
vycházející z dané situace při zapoje-
ní několika hráčů, mnohdy nazývaný 
i živelný presink.

V dnešním fotbale se využívá 
prostorové dynamiky, to znamená 
prostorově se správně pohybovat 
a využití presinku Kyvadla a Pumpy, 
především v cílové zóně v prostoru 
aktivního presinku (obr. 1) – nazý-
vaný jako týmový presink v cílové 
zóně.

Dále také připomenul důleži-
tost i v rámci prostorové dynamiky 
proaktivní bránění, to znamená 
ve všech zónách snaha co nejrychleji 
získat zpět míč od soupeře pod vlastní 
kontrolu – nazývaný jako okamžitý 
ultraofenzivní presink, velmi často 
nazývaný represink.

K výše uvedenému byla zajímavá 
připomínka ohledně výchovy mláde-
že. Kdy je vývoj hráče a rozvoj jeho 
individuálních dovedností na prvním 
místě. Nicméně, i jak autor článku 
z vlastní zkušenosti z praxe a diskusí 
s ostatním trenéry mládeže může po-
tvrdit, základní principy jak týmového 
presinku, tak i proaktivního bránění, 
je dobré zařazovat do tréninkové pra-
xe, ovšem velmi citlivě a sledovat je-
jich použití v zápasové praxi mládeže 
od kategorie U 12.

Presinková Kyvadla 
(horní a dolní) a Pumpa

Čím blíže u soupeřovi branky se 
získá míč, tím je větší předpoklad 
k efektivnímu ohrožení soupeře. Tím 
se nasazení presinku stává nejvýhod-
nějším na soupeřově polovině, která 
je tak ideálním prostorem k získání 
míče a okamžitému přepnutí na úto-
čení a zakončení. 

Pro správné nasazení a efektivitu 
týmového presinku v tomto prostoru 
je hloubka aktivní presinkové zóny (tj. 
mezi „pumpou a kyvadly“) 20–25 me-
trů. Horní presinkové kyvadlo (na obr. 
1 označené HK) určuje polohu presin-
kové linie, to je vlastně hloubku napa-
dání a zabraňuje především zpětným 
přihrávkám na brankáře a přihráv-
kám do šířky na další obránce. Pro 

bezpečné zajištění presinkové zóny je 
vytvořeno Dolní presinkové kyvadlo 
(na obr. 1 označené DK) ze zálož-
níků s využitím štítového záložníka 
(označovaného jako 6) a je v paralel-
ním postavení k Hornímu kyvadlu. 
A hloubková i šířková vzdálenost je 
asi 10 m. Toto Dolní kyvadlo se za-
měřuje na vykrytí nejnebezpečnějšího 
prostoru před středními obránci.
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Týmový presink 
v cílové zóně

HK

Postavení při presinku kyvadla a pumpy

Ladislav Borbély a Jaroslav Hřebík



1

Massimo Lucchesi: italský fotbalový odborník, 
trenér a autor odborných publikací

Obě kyvadla jsou důležité pohy-
bové manévry při nasazení presinku, 
umožňující hráči, který napadá sou-
peře s míčem, napadat aktivně a na-
opak utlumit herní aktivitu soupeře 
s míčem.

Pro zefektivnění celé presinkové 
aktivity, tj. „zkracování hřiště“ pod 
míčem, je nutné stláčet hřiště nejen 
od branky soupeře, ale i od vlastní 
obranné formace, která slouží jako 
Pumpa (na obr. 1 označena červeně). 
Ta umožňuje manipulovat s prosto-
rem aktivního presinku (zkracovat, 
prodlužovat) a zachovat jeho hloubku 
(20–25m) a to samozřejmě napomáhá 
presinku celého týmu.

Byla připomenuta kondiční 
stránka takto prováděného presinku 
a přednášející na příkladu týmu repre-
zentace U 19 doložil nadstandardní 
kondiční připravenost hráčů. Kondič-
ní příprava hráčů pro týmový presink 
bude předmětem dalších prezentací.

Na obr. 2 je znázorněna změna 
při zachování prostorové dynamiky 
presinkového tvaru kyvadla a pum-
py při přesunu míče přes šířku hřiš-
tě na opačnou stranu (přes brankáře 
– nepodařilo se zabránit přihrávce 
brankáři).

Pro praxi využil Jaroslav Hřebík 
hráče ligového AS Trenčín (vítěz slo-
venské ligy) a nacvičoval s nimi posu-

2

ny kyvadel a pumpy dle pohybu míče 
na soupeřově polovině, tzn do šířky 
(kyvadla) i do hloubky (pumpa) a zá-
roveň i ukázku efektivního ohrožení 
soupeře po získání míče na polovině 
soupeře (asi 30–35 m od branky) s vy-

užitím průnikové přihrávky a i indivi-
duálního průniku hráče, vždy po něko-
lika rychlých jedno/dvoudotekových 
přihrávkách. Trenér zdůraznil rychlost 
a konstruktivnost činnosti po získání 
míče v tomto prostoru – soupeř není 

v ideálním obranném postavení, je 
otevřený a třeba toho využít.

Celá prezentace našeho špičko-
vého odborníka se setkala s velkým 
zájmem zúčastněných trenérů na se-
mináři.

V současné době působí jak šéf v jedné 
takzvané FRANCHÍZE AC Milán, tj. mlá-
dežnické Akademii tohoto slavného italského 
klubu. Tato působí ve městě Luka v Toskán-
sku. Akademie pečuje o celkem 250 mladých 
fotbalistů ve věku od 6-16 let. 

Jedenkrát měsíčně se jezdí každá věková 
kategorie „předvést“ do Milána. 

2

Regionální akademie vyvíjí svoji činnost 
na dvou hřištích s umělým trávníkem. Celkem 
má 11 trenérů a tréninková příprava je reali-
zována v jednotlivých věkových kategoriích 
(U6–U15) a probíhá 3x týdně. V posledním 
výběru byl jeden hráč vybrán do AC Milán 
a dva do blízké FC Fiorentiny. 

Massimo dělá také mnoho pro své další 
vzdělávání a sbírá zkušenosti po celé Evropě. 
Např. pracoval 2 roky v mládežnické Akademii 

2
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Po získání míče přihrávka do druhého prostoru. 
Manipulace s velikostí prostoru dle věku a výkonnosti

4:2 – Bránit průnikové přihrávce. Snažit se získat míč.

Změna postavení při přesunu míče

DK HK



3

3

Anderlechtu Brusel, na stáži byl i ve výborně fungující Akade-
mii portugalské Benfiky Lisabon a jen ty nejlepší zkušenosti 
získal i při spolupráci s Akademií FC Barcelony v době, kdy 
ji vedl předčasně zesnulý Tito Villanova.

Presink se dle Massima dělí na 3 fáze. Jeho přednáška 
a zvláště potom perfektní ukázky nácviku se týkaly presinku 
po ztrátě míče (tak zvaný REPRESINK)! 

Trenér musí rozpoznat schopnost mužstva represink 
v utkání opravdu zvládnout. Zrovna tak způsob a průběh jeho 
nácviku musí zvládnout především trenér. A důkaz, že to může 
fungovat, byl podán při perfektních ukázkách, které italský 
odborník předvedl v herních cvičeních v počtu hráčů 4:2 
(obrázek č. 1 a 2) a 7:4 (obrázek č. 3 a 4) vybraných z týmu 
U-19 AS Trenčín.

JAromír JArůšek, Jiří křenek
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7:4 (3 barvy 4:4:3)   
 se snaží získat míč. Po zisku přepínání brání 

Stejný průběh
Větší prostor
Dva nahrávači uvnitř

15 x 15 m

20 x 20 m

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

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

Claudio Ranieri a trénink

Vítězství FC Leicester City v letošní anglické 
Prémium League je největší překvapení v an-
glickém profesionálním fotbale za posledních 

mnoho let. Claudio Ranieri, manažer tohoto týmu, ko-
runoval svou více jak 30letou profesionální kariéru 
(Fiorentina, Monaco, Chelsea, národní tým Řecka atd.) 
úspěchem, jenž má punc nejvyšší kvality. 

Kromě jiných faktorů má velký podíl na tomto 
úspěchu v řadě případů specifický tréninkový proces, 
do jehož struktury významným způsobem přispívala 
speciální skupina špičkových fyziologů a biochemiků 
pod vedením Jense Bangsbo, která denodenně analyzo-
vala fysiologické a biochemické výstupy u jednotlivých 
hráčů, tedy nabízela aktuální náhled na stav a úroveň 

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 1
téma
■	Po	získání	míče	v	osobním	souboji	
blízko	středu	hřiště	kombinace	
zakončená	střelbou.	

ORGaNIZaCE
■	Plocha	35	x	45	metrů,	2	týmy,
hra	5	ver.	5,	2	křídelní	útočníci	v	sektoru	
5	x	5	metrů.	

POStUP
■	Minihra	začíná	přihrávkou	
kouče	na	bílého	hráče	č.	6,	odtud	
na	spoluhráče	č.	7,	mezitím	rudí	hráči	
č.	8	a	č.	6	nabíhají	do	přihrávek,	aby	
je	přerušili.	Poté	pokračuje	kombinace	
přihrávkou	od	č.	7	na	č.	10,	kde	dochází	
k	osobnímu	souboji,	který	by	měl	
vyhrát	rudý	hráč	č.	16,	který	po	krátkém	
driblingu	přihrává	na	nabíhajícího	
spoluhráče	č.	10,	který	z	první	přihrávky	
přihrává	na	nabíhajícího	spoluhráče	č.	7.	

VaRIaNtY: 
■	Cvičení	se	opakuje	na	druhé	straně.	
POZNÁmKY: 
■	Přihrávky	jen	na	jeden	dotek,	cvičení	
má	drilový	charakter	a	je	prováděno	
v	maximální	rychlosti,	oponenti	zvyšují	
tlak	na	hráče	s	míčem.	

Cvičení 2
téma
■	Rychlá	kombinace	po	straně	hřiště	
zakončená	střelbou.

ORGaNIZaCE
■	 2x	plocha	50	x	40	m,	figuríny,	2	týmy,	
2	branky	s	brankaři.	

POStUP
■	Postup	dle	nákresu,	po	skončení	cvičení	
vzájemná	výměna	ploch.	

VaRIaNtY
■	Místo	figurín	pasivní,	poté	aktivní	
oponenti.	

POZNÁmKY
■	Cviční	je	drilového	charakteru,	
přihrávky	na	jeden	dotek	v	maximální	
rychlosti.

FC Leicester City jejich sportovní formy, podle kterých pak 
G. R. sestavoval, korigoval a rozvíjel své 
tréninkové záměry. 

Tato skutečnost, vedle jiných faktorů, 
pak umožňovala udržet výkonnostní kapa-
citu hráčů bez vážnějších krizových poklesů 
po celou dobu soutěže na vysoké úrovni.

Dnes nabízíme některé příklady z tré-
ninkové činnosti, typické pro tréninkovou 
koncepci G. R.
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Cvičení 3

Cvičení 4

Cvičení 4
téma
■	Minihra	6	(+1)	ver.	4	(+1	)
ORGaNIZaCE
■	 2	týmy,	6	červených	(+1)	a	4	bílí	hráči	
(+1	brankař),	totéž	na	druhé	ploše,	dostatek	
míčů.

POStUP: 
■	V	první	zóně	hrají	3	(+1)	proti	2	a	v	druhé	
zóně	hrají	2	(+1)	proti	2	dle	nákresu.

VaRIaNtY: 
■	Útočící	tým	musí	překonat	poslední	zónu	
před	střelbou	driblingem,	nejprve	hra	na	dva,	

poté	na	jeden	dotek	po	skončení	střídáme	
plochy.

POZNÁmKY: 
■	Hra	se	odbývá	v	maximálním	tempu,	
bez	prostojů,	důraz	na	vyhrávané	osobní	
souboje.

Cvičení 3
téma
■	Rychlá	kombinační	hra	s	dvěma	přebíhajícími	
hráči	uprostřed.

ORGaNIZaCE
■	Plocha	30	x	30	m,	5	hráčů	(A,	B,	C,	D,	E)	
po	obvodu,	2	přebíhající	hráči.	Uprostřed	
(č.	8,	č.	6)	4	figuríny,	dostatek	míčů.

POStUP
■	Hráč	A	přihrává	na	hráče	B	a	nabíhá	si	na	zpětnou	
přihrávku,	prvním	dotykem	na	hráče	č.	8	uprostřed,	
který	pokračuje	přihrávkou	na	nabíhajícího	hráče	B	
a	pak	kombinace	pokračuje	dle	nákresu.	Důležitá	
je	změna,	resp.	pohyb	hráčů	č.	6.	a	č.	8	uprostřed	
plochy	a	také	pohyby	bez	míče	u	hráčů	po	obvodu.	

VaRIaNtY
■	Figuríny	nahrazujeme	oponenty	(pasivními,	
aktivními),	zkracujeme	rozměry	plochy.	

POZNÁmKY
■	Cviční	je	drilového	charakteru,	přihrávky	
na	jeden	dotek	v	maximální	rychlosti.	
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Cvičení 5

Cvičení 6

Přeloženo a upraveno ze zahraničních materiálů

Krátké nahlédnutí na některá tréninková cvičení 
(průpravná cvičení, herní cvičení, průpravné hry 
a modifikované hry všeobecně), které G. R. používá se svým 
realizačním týmem, poskytuje jen malý fragment z jeho 
celkového pojetí tréninkového procesu. V této souvislosti 
je ještě nutné poznamenat, že je v jeho tréninkové 

koncepci kladen důraz, z hlediska sociálně – interakčních 
tréninkových forem, na individuální formu přípravy hráčů, 
což podle G. R. pomohlo výrazně zvýšit úroveň a stabilitu 
herních výkonů opor týmu (J. Vardy, S. Okazaki a jiných), 
což je v odborné frontě anglických manažerů a trenérů 
zvláště oceňováno.

Závěr

Cvičení 6
téma
■	Hra	11	proti	11	
s	důrazem	na	
kombinaci	mezi	
křídelními	hráči	a	hráči	
ve	středu	hřiště.	

ORGaNIZaCE
■	 2	týmy	s	2	brankaři,	
plocha	rozdělena	
na	4	zóny.	

POStUP
■	V	první	zóně	se	hraje	
pouze	2	proti	1,	v	druhé	
zóně	se	hraje	jen	4	proti	
2,	ve	třetí	zóně	hrají	jen	
3	bílí	hráči	(rudí	hráči	
pouze	míč	přehrávají	
do	poslední	zóny),	
v	poslední	zóně	se	hraje	
4	proti	4,	průniková	
přihrávka	se	řeší	dle	
nákresu.	2	způsoby	
(option	1,	option	2)	
výměna	míst,	přebíhání	
atd.	dle	nákresu.

VaRIaNtY
■	Omezený	počet	
přihrávek.	

POZNÁmKY
■	Důraz	na	maximální	
kombinační	rychlost,	
důraz	na	vítězné	osobní	
souboje.	

Pohyb bez míče
Přihrávka

Vedení míče

Střelba

Legenda

Cvičení 5
téma
■	Přenášení	hry	ve	hře	
9	proti	8.

ORGaNIZaCE
■	 2	týmy	hrají	9	proti	8.	
Rudý	tým	hraje	ve	
formaci	3‑2‑3,	druhý	
tým	ve	formaci	3‑3‑1.

POStUP
■	Dle	nákresu	s	tím,	že	
bílý	tým	početně	není	
schopen	pokrýt	celý	
svůj	prostor,	proto	rudý	
tým	přenáší	hru	tam,	
kde	není	bílé	pokrytí.	

VaRIaNtY
■	Hra	na	menší	počet	
doteků,	důraz	na	
diagonální	přihrávky.	

POZNÁmKY
■	Střídáme	týmy	
v	útočení	a	bránění	
s	uvedeným	počtem	
hráčů.	
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Pavel Malura, Pavel Hoftych

Týmový herní 
výkon – organizace 
a rozestavení

Koncept hry s reprezentačními 
výběry U18 až U20
Část II.

1. Zónové bránění orientované na míč!!!!

Příklady špatných řešení dílčích herních situací:

Postavení směrem k míči v křídelním prostoru

Pavel Malura Pavel Hoftych

Základní principy fungování obranné fáze
Přestože naše jednotlivé týmy hrají  každé v odlišném rozestavení, základní 

požadavky organizace hry jsou u všech podobné. Také ty přirozeně vy-
cházejí z kvality hráčů a jejich předpokladů pro zvládnutí daných úkolů. 

Je však třeba důsledně rozlišit dílčí úkoly, vycházející z daného rozestavení 
a základní principy, bez jejichž fungování je diskuze o dílčích a detailních 
řešení situací zbytečná.

4-2-3-1 4-3-2-1 4-4-2
Špatně

Ačkoliv se tento princip může zdát jako banální, naši hráči v něm nejvíce chybují. V dílčích herních 
postaveních se orientují více na hráče, který jim v daném prostoru náleží, než na míč a prostor.
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4-2-3-1

4-2-3-1

4-2-3-1

4-3-2-1

4-3-2-1

4-3-2-1

4-4-2

4-4-2

4-4-2

Správně

Špatně

Správně

Postavení směrem k míči ve středu hřiště
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Obranný blok by měl pracovat vždy tak, aby 
vzdálenost od míče směrem do hloubky hřiště 
nepřekročila 40 m. Vzdálenost jednotlivých hráčů 
by pak měla být mezi 10–15 m. Na jedné straně je 
důležité, aby hráči nestáli od sebe příliš vzdáleni, 

na druhé je ale stejně důležité, aby se blok nepro-
padal na menší vzdálenosti, což v důsledku vede 
ke ztrátě prostoru a k propadnutí bloku příliš nízko. 
Právě s udržením optimální vzdálenosti mají naši 
hráči enormní problémy, nechávají se vytahovat 

z prostoru, kdy v jejich myšlení stále převažuje 
osobní bránění, nad zónovým. Tímto umožňují sou-
peři, aby v daném prostoru vytvářel početní převahu 
a získal prostor pro finální přihrávku.

4-2-3-1

4-2-3-1

40 m 
10-15 m 

 
40 m 

10-15 m 

40 m 
10-15 m 

40 m 40 m 

40 m 

4-3-2-1

4-3-2-1

40 m 
10-15 m 

 
40 m 

10-15 m 

40 m 
10-15 m 

40 m 40 m 

40 m 

4-4-2

4-4-2

40 m 
10-15 m 

 
40 m 

10-15 m 

40 m 
10-15 m 

40 m 40 m 

40 m 

Špatně

Správně

Příklady nesprávného opouštění prostoru:

2. Udržet správnou délku a šířku hřiště – zahušťování prostoru.
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Čeští hráči si velmi málo uvědomují, 
že správné postavení směrem k těžišti hry 
a postavení spoluhráčů pod míčem, je stejně 
důležité, jako správné postavení nad míčem. 
Koncentrace na situaci, jíž nejsem přímým 

účastníkem, a předvídání následujícího 
vývoje je nejzásadnější slabinou v porovnání 
s vyspělými zahraničními soupeři. Udržení 
kompaktnosti týmu a správné postavení hráčů nad 
míčem je kritickým místem pro přechodovou fázi 

z obrany do útoku a hlavní příčinou, proč se tým 
může dostat pod tlak soupeře. Čeští hráči se musí 
naučit, že smyslem obranné fáze je nejen získat 
míč, ale být po jeho zisku schopen míč udržet 
a ohrozit soupeře.

Příklad špatného postavení nad míčem v rozestavení 4-3-2-1:

Špatně Správně
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3. Řešení vzájemného zajišťování.

4. Automatizace základních řešení v obranné fázi.

Špatně

Špatně

Správně

Správně

Dalším kritickým bodem, kde 
se často projevuje orientace čes-
kých hráčů na soupeře a nikoliv 
na míč, je vzájemné zajišťová-
ní. Musí zde, pokud je to mož-
né vždy, platit pravidlo dvojího 
hloubkového zajištění, aby bylo 
možné co nejvíce ztížit průniko-
vou přihrávku. To znamená, že 
jeden hráč atakuje agresivně míč 
a dva zajišťují prostor za bránícím 
hráčem. V ideálním případě by 
pak atakování soupeře mělo pro-
bíhat ve vícečlenných obranných 
blocích, kde část hráčů má za 
úkol napadání a vytváření tlaku 
na míč, zatímco další zajišťování 
prostoru a zachytávání náběhu 
protihráčů. V podmínkách repre-
zentace je však nácvik druhého 
způsobu z časového hlediska 
prakticky neřešitelný, neboť vy-
žaduje maximální možnou míru 
sehranosti a automatizace způso-
bu jednání hráčů v obranné fázi.

Pro kvalitní a účinnou defenzivu je zásadní, aby 
hráči měli tři základní body zmíněné výše absolut-
ně zautomatizovány. Základní pravidla účinné 
zónové obrany nejsou závislá na herním roze-
stavení a tudíž je hráči mohou používat v jakékoliv 
organizaci hry. Teprve ve chvíli, kdy hráči nemusí 
přemýšlet o správném postavení směrem k míči 
a spoluhráčům, držením kompaktního obranné-
ho bloku a ideálních vzdálenostech se spoluhráči 
včetně správného zajišťování, má smysl pracovat 
na nadstavbových prvcích, jako je nucení soupeře 
k přihrávkám na kombinačně slabšího hráče a ná-
slednému tlaku na tohoto hráče, úmyslné vytlačo-
vání hráčů z nebezpečných prostor apod.

Základní principy obranné hry se nemění podle 
hry soupeře, ani se jim nijak nepřizpůsobují. Podle 

kvality protivníka a vlastního záměru můžeme měnit 
výšku obranného bloku, prostory napadání i poměr 
aktivního a pasivního napadání. Nebudeme-li však 
plnit základní atributy, není pravděpodobné, že naše 
hra bude proti vyspělému soupeři účinná. Navíc je 
nesporné, že jen hráči, kteří mají správně zažité zá-
kladní způsoby taktického myšlení, mají šanci uspět 
ve vyspělých týmech evropské špičky. S přibývají-
cím věkem se špatné návyky mění čím dál tím hůře 
a snižují konkurenceschopnost nejen našich týmů 
v konfrontaci s vyspělou zahraniční konkurencí, 
ale i našich hráčů. Je potřeba si uvědomit, že právě 
správné taktické návyky vedle kondičních a tech-
nických dovedností mají základní vliv na celkový 
výkon hráče, zejména pokud jde o rychlost řešení 
situací v utkání. Lokomočně pomalejší, ale takticky 

správně smýšlející hráč působí na hřišti dojmem 
rychlého, naopak netaktický sprinter nikdy situa-
ce vyžadující vysokou rychlost nevyřeší. Zároveň 
takticky chytrý hráč zvládá situace řešit s mnohem 
nižším počtem naběhaných kilometrů a působí tudíž 
jako lépe fyzicky připravený v závěrech utkání. 

Zatímco rozvoj fyzických schopností u každého 
hráče dříve či později narazí na své limity, psy-
chický vývoj hráče (schopnost koncentrace, tvořivá 
asociace) je prakticky neomezený. Přesto všechno 
je zřejmé, že je u nás zatím stále velice zanedbáván. 
Taktický trénink, zaměřený na slepě naučené řešení 
jednotlivých herních situací bez základních návyků 
a schopnosti hráče jednotlivé situace správně taktic-
ky vnímat a řešit, bude vždy neúčinný a z časového 
hlediska neekonomický.

Příklady špatného řešení vzájemného zajišťování.
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Vůdce, leader, šéf – všichni obdivujeme 
lidi, kteří působí, že mají vrozené vůd-
covské nadání. A vzápětí nezapome-

neme zdůraznit: „To je vůdce od narození!“ 
S vůdcovstvím je spojována i řada schopností 
jako komunikace, řešení problémů, organiza-
ce, flexibilita a tvořivost. Kdysi jsem si taky 
myslel, že to lidé mají od přírody, ale časem 
jsem zjistil, že všichni máme podobnou mož-
nost se tyto dovednosti naučit. Potřebujeme jen 
být správně nasměrováni, učeni a povzbuzová-
ni, že je to možné – a že je to možné od dětství. 
Učitelé, vychovatelé, rodiče i trenéři mohou 
rozvoj těchto dovedností u dětí podporovat už 
v raném věku.

Často slyšíme stížnosti, že děti sport nebaví, 
že nejsou samostatné, že se vyhýbají zodpověd-
nosti. Není to ale problém dětí, je to víc pro-
blém dospělých. Dospělých, kteří nejlépe vědí, 
co je pro děti nejlepší, kteří mají potřebu to nej-
lepší dětem naplánovat a zorganizovat. Pak po-
staví děti do řady a trvají na tom, že teď děti 
musí to pro ně nejlepší co nejlépe splnit. A když 
dospělí vytvoří ten nejlepší dětský svět, začnou 
si stěžovat, že děti nebaví, že jsou nevděčné 
a že neumějí převzít zodpovědnost. Dospělí by 
si ale měli hlavně přečíst jedno moudro z více 
než sedmdesát let staré dětské knížky Astrid 
Lingrenové Pipi Dlouhá punčocha. Když se 
v knížce Pipi ptali, jestli umí bruslit, odpově-
děla: „Jak to můžu vědět, když jsem to nikdy 
nezkusila?!“ 

Implicitní učení je učení komplexních in-
formací jakoby mimochodem, bez cílené po-
zornosti tomu, co se učí. Obecná definice je 
pořád tématem diskuzí, ale implicitní uče-
ní se v posledních padesáti letech se zájmem 
zkoumá. Na začátku byla práce německého 
psychologa Hermanna Ebbinghause z roku 
1895, která se zabývala pamětí, křivkou uče-
ní a křivkou zapomínání. V roce 1967 pak 
odstartoval George Miller na Harvardské 

universitě Project Grammarama, na Millera 
navázal Arthur Reber konceptem Artificial 
grammar learning (AGL). Experimenty byly 
zaměřeny na učení zákonitostí a pravidel 
a schopnost ze známého textu pravidla a vzo-
ry odvodit a použít pro práci s textem jiným. 
Původně šlo o učení cizích jazyků a jejich gra-
matiky, ale koncept se rozšířil i na implicit-
ní učení obecně. Vědci totiž tvrdí, že člověk 
je schopen pravidla a vzory vnímat, odvodit, 
uložit je v implicitní paměti a využít, i když 
se je explicitně neučil. Implicitní a explicitní 
paměť přitom obstarávají jiné struktury a jiné 
části mozku. Implicitní pamět člověk využívá 
každý den ve formě procedurální paměti, když 
si třeba ráno zavazuje boty a poslouchá přitom 
manželku, co má odpoledne nakoupit. Na to, 

jak si zavázat botu, přitom člověk vědomě ne-
myslí; přesto si botu zaváže. Další názorné 
příklady jsou třeba plavání, bruslení nebo jíz-
da na kole.

Když tedy malým žáčkům naordinuji tré-
nink a všechnu organizaci od hřiště, míčů, roz-
dělení do družstev až po organizaci cvičení jim 
zajistím sám, oslovuji jen jejich explicitní uče-
ní, které je ale svou povahou málo emocionál-
ní. Když ale s tréninkem spojím nějaké další 
úlohy, které vedou ke společnému cíli, zapo-
jím i kognitivní procesy, rozhodování a učení 

Rozený vůdce:
je to tak ale opravdu?

Michal Barda

Autor: Michal Barda – v minulosti reprezentant v házené 
a úspěšný kouč Dukly Praha (3x vítěz Československé 
ligy a reprezentační trenér). V současnosti lektor v oblasti 
vzdělávání trenérů v ČR a certifikovaný lektor ČOV, 
International Handbal Federation a European Handball 
Federation. Autor příspěvku se zamýšlí nad problémem 
vedení lidí s cílem zdokonalovat herní činnosti.

implicitní, které může na děti klást mnohem 
komplexnější nároky. Úspěšné zvládnutí těch-
to úloh se postupem času přesune do procedu-
rální paměti a bude pro děti zcela přirozené 
a automatické. 

Bruslit nebo jezdit na kole se naučí (skoro) 
každý, když jen zkusí, jak se to naučit. Studie 
ukazují, že rané životní zkušenosti stejně ovliv-
ňují i schopnost být v dospělosti leaderem. Carl 
Brungardt ověřoval v roce 1997 práce dětských 
psychologů Roberta a Pauline Searsových a po-
tvrdil, že osobnostní rysy jako schopnost poro-
zumět a chovat se k ostatním, potřeba úspěchu, 
důvěra a asertivita v jednání jsou rozhodujícím 
způsobem ovlivňovány zkušenostmi z dětství. 
Přišel také na to, že pro rozvoj vůdcovských 
vlastností hrála důležitou roli podpora rodičů. 
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Další studie ukázaly, že rodinné vlivy jako po-
zitivní spolupráce a důraz na správnou pracov-
ní etiku měly velký vliv na děti, které aktivně 
vyhledávaly roli vůdce. Být vůdcem se pro tyto 
děti prostě stalo stejně samozřejmé jako jezdit 
na kole.

Všechny děti mají potenciál se učit, uče-
ní je proces na celý život. Jak děti rostou, 
vstup do školy se spojí s vlivy rodiny. Činnost 
ve sportovním oddíle pak funguje stejně, tre-
nér jen musí dát dětem k roli leadera příležitost. 
Jako dospělí můžeme děti učit mnoha doved-
nostem, které budou v budoucnu potřebovat. 
Některé následující principy tomuto učení mo-
hou napomoci: 

Buďte dětem dobrým příkladem. Leader si 
uvědomuje důležitost dobrého příkladu pro tým. 
Ještě důležitější je to ve vaší roli rodiče. Když 
umožníte dětem sledovat, jak dokážete vyvážit 
pracovní a osobní role, budete je svým příkla-
dem učit odpovědnosti. 

Děti se učí pozorováním, co a jak dělají dru-
zí. Je klíčové dětem ukázat model chování lea-
dera. Vysvětlete dítěti, co a jak děláte a proč to 
děláte. Uvidí, že děláte s rozmyslem věci, které 
cílí na nějaký konkrétní výsledek.

Naučte děti vidět věci z pohledu někoho jiné-
ho. Správná komunikace je klíčovou dovedností 
leadera. Naučte děti pozorně naslouchat a rea-
govat na jiný názor klidně a s respektem.

Pomozte dětem budovat sebevědomí tím, 
že jim umožníte uspět, a pochvalte je za to. 

Můžete říci: „Jsem na tebe moc pyšný, že ses 
sám ujal vedení vašeho družstva. Je strašně dů-
ležité, když se někdo postará, aby všechno dob-
ře fungovalo!”

Navozujte cíleně situace, které umožní vy-
řešit zdánlivý problém. Umožněte dětem dělat 
malá rozhodnutí, např. vybrat si cvičení, kte-
rým se bude v tréninku pokračovat. Dejte jim 
víc příležitostí se rozhodovat – budou se učit 
odpovědnosti a také vnímat důsledky svého 
rozhodnutí. 

Učte děti spolupracovat s ostatními. Vyjed-
návání a hledání kompromisů učí děti soustře-
dění na cíl i v širším kontextu, kdy není vždy 
jen po jejich. 

Děti, stejně jako dospělí, se často roli lea-
dera vyhýbají, protože se na ni sami ještě necí-
tí. Ukažte jim, jak zdánlivě velký úkol rozdělit 
na menší zvládnutelné kroky a jak se postavit 
k problémové situaci. 

Učte děti plánovat malé projekty. Jako rodi-
na nebo družstvo máte řadu plánů, od návštěvy 
příbuzných přes dovolenou až po turnaj na hřiš-
ti soupeře. Zapojte děti do jejich plánování. 
Využijte každou takovou příležitost, jako by to 
byl business projekt: raďte se s dětmi, jak na to 
jít a delegujte na ně přiměřeně menší úkoly.

Používejte vizualizaci cílů. Zábavný způ-
sob může být například napsat hesla či nakreslit 
obrázky, vystřihnout je a uspořádat na nástěn-
ku. Přitom se děti učí vizualizovat, čeho chtějí 
dosáhnout. 

Povzbuzujte děti, aby usilovaly o věci, 
na kterých jim záleží. Mohou se pro ně na-
dchnout, cítit se spokojeně a později převzít roli 
leadera. I když to neznamená, že se každé dítě 
v budoucnu formálně v roli leadera octne, něco 
z této zkušenosti v nich zůstane. Nezapomeňte, 
že dnešní děti jsou budoucí členové vašeho od-
dílu, kde bude vždycky zapotřebí něco dělat. 
S tímhle nikdy nemůžete začít příliš brzy.

Podporujte dětskou vytrvalost. Nejlepší vůd-
ci se naučili zvládat porážky se stejnou grácií 
jako úspěch. Je mnohem lepší vystavit budou-
cí leadery zklamání, než je před ním neustále 
chránit. Děti se musí naučit vypořádat s poráž-
kou a vytrvat, i když druhý tým vyhrál nebo 
když byl právě kapitánem družstva zvolen ně-
kdo jiný.

A nepleťte se jim do toho! Když se děti bu-
dou věnovat svému projektu nebo nějaké čin-
nosti, bude vás to svádět se jim do toho míchat 
a chtít jim pomoci – hlavně když jim to moc 
nepůjde. Nedělejte to a nechte děti, ať se s po-
tížemi poperou samy! Vždycky budete mít pří-
ležitost prodiskutovat vzniklé překážky a jejich 
možné překonávání, stejně jako nápady, co by 
se dalo udělat jinak. 

A hlavně: nechte svět dětí dětem, nechte je 
si hrát a nezapoměňte, že děti nejsou jen zmen-
šení dospělí. Chvalte je a chraňte jejich dětský 
svět. Děti jsou naše budoucnost a měli bychom 
se k nim chovat s respektem, jaký si naše bu-
doucnost zaslouží.
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Charakteristika portugalského fotbalu
Geografické porovnání Portugalska s Českou 

republikou vychází velmi podobně (rozloha cca 
80 000 km2 a i počet obyvatel cca 10,5 mil. 
obyv.).

V Česku žije přibližně pětina obyvatel ve 3 
největších městech a jejich okolí, v Portugalsku 
v aglomeracích měst Lisabon a Porto žije téměř 
50 % obyvatel země (aglomerace Porto přibliž-
ně 2 mil. obyv., Lisabon 3 mil. obyv.). 

Počet členů fotbalové asociace je ve FAČR 
(2015) 300 000 členů, Portugalská fotbalová aso-
ciace eviduje přes 1 milion registrovaných členů. 
Z pohledu klubové základny např. Tempo Praha 
jako zástupce klubu s největší členskou základ-
nou v rámci FAČR, eviduje přibližně 700 členů. 
Toto číslo je jakýmsi základem pro chod jakého-
koliv místního fotbalového klubu v Portugalsku. 
Z výše uvedených čísel lze konstatovat, že fot-
bal je v Portugalsku sport č. 1. Každý fotbalový 
klub si bez výjimky vychovává své vlastní hráče 
od kategorií U7 až do U19, vychovávat vlastní 
hráče je pro kluby hrdost a plnění si své povin-
nosti v rámci zachování klubismu. 

I přesto, že již i Portugalsko zasáhla nižší míra 
porodnosti, stejně jako zbytek vyspělého světa, stá-
le je běžné potkávat na ulicích, v parcích či na plá-
žích děti, které si neustále hrají s míčem (provozují 
„pouliční“ fotbal, tzv. okýnka nebo sami zdokona-
lují dovednosti, zejména pocit míče). 

Jejich idolem je bezesporu jeden z nejú-
spěšnějších hráčů planety současnosti Cristiano 
Ronaldo, ale v paměti místních zůstává i legen-
da Luis Figo. Místní jsou neskutečně hrdí na své 
kluby, ať už je to FC Porto či FC Gondim (pro-
vinční klub v distriktu Maia), ale o popularitě 
fotbalu svědčí především velmi masové rozší-
ření amatérských soutěží na všech úrovních. Ať 
už ve formě futsalu, plážového fotbalu či fotbalu 
„7“ – hřiště bývají v jednom kuse pronajímána 
skupinám, které si chodí zahrát fotbal ve svém 
volném čase až do pozdních večerních hodin. 

Systém soutěží mládeže v Portugalsku
Dlouhodobé soutěže se v Portugalsku za-

čínají hrát od kategorie U7, tedy od vstupu 
do povinné školní docházky, která začíná stej-
ně jako u nás po dosažení šestého roku života. 

S fotbalem hráči začínají samozřejmě dříve, tré-
ninky v klubech bývají zpravidla koncipovány 
i od 4 let, ale soutěže se hrají jen turnajovým 
způsobem mezi místními akademiemi. Počet 
hráčů u kategorií U5 a U6 bývá zpravidla 4+1.

Od U7 je herní systém 6+1 a velikost hra-
cí plochy přibližně 60 x 40 m (od hranice poku-
tových území, po stranách o 5 m zúžené oproti 
normální hrací ploše). Počet hráčů se nemění až 
do kategorie U12. Od kategorie U13 se již pře-
chází na normální hrací plochu s počtem hráčů 
10+1. Co se týče geografického rozsahu soutěží 
– do kategorií U12 jsou soutěže pouze regionál-
ního charakteru (distrikty měst), do kategorií U15 
je nejvyšší soutěž rozdělena na sever a jih země. 
Tzn. první celostátní soutěž je první liga mladšího 
dorostu U16. Soutěže všech kategorií jsou otevře-
né, s možností postupu i sestupu sportovní cestou. 

Akademie FC Porto
V rámci stáže byla možnost navštívit všech-

ny tréninky a utkání do kategorie U15 s mož-
ností pravidelně diskutovat se všemi trenéry 
všech kategorií, včetně koordinátorů celé aka-
demie. FC Porto své akademie do kategorií 
U15 nazývá Dragon Force („dračí síla“, dle 
symbolu draka ve znaku FC Porto). Zásadním 
momentem je role dvou hlavních koordináto-
rů FC Porto z akademie Dragon Force. Jejich 
pracovní kompetencí je rozsáhlá síť, která pro-
pojuje Dragon Force s kluby na okrajových 
částech města nebo s městy poblíž samotného 
Porta. Tito dva koordinátoři průběžně navštěvu-
jí tyto kluby, kde vzdělávají trenéry podle me-
todiky Dragon Force „co a jak dělat a co a jak 
učit“ v různých věkových kategoriích. Mimo to 
jsou všechny menší spřátelené kluby materiálně 
(dresy, tréninkové soupravy) a finančně podpo-
rovány z Dragon Force FC Porto.

Tímto systémem si FC Porto zajistí přehled až 
o několika tisících hráčích ve všech kategoriích, 
které si již mohou jen vybrat do prvních týmů 
jednotlivých věkových kategorií. V tomto ohle-
du spolu soupeří tři největší akademie v zemi – 
tedy SL Benfica Lisabon, SCP Sporting Lisabon 
a právě FC Porto. Všechny 3 kluby zakládají 
své „spřátelené akademie“ po celé zemi na zá-
kladě dohody a podpory těchto klubů. Nepsané 

pravidlo je, že FC Porto zakládá „spřátelené aka-
demie“ spíše na severu země. Tím je po celé zemi 
rozeseto několik desítek „spřátelených akademií“ 
spadajících a řízených třemi největšími kluby 
v zemi. Nemluvě o „spřátelených akademiích“, 
které kluby zakládají v zahraničí (např. akademie 
FC Porto v Bogotě či Torontu).

O výsledcích práce FC Porto může momen-
tálně vypovídat dvojice hráčů André André 
a Ruben Nevés – oba pochází z oblasti města 
Porto a prošli akademiemi FC Porto. Zejména 
Ruben Nevés platí za nadějí portugalského fot-
balu. Vedl tým jako kapitán reprezentace U21 
na Euru v loňském roce v ČR a nyní nosí kapi-
tánskou pásku i v „A“ týmu FC Porto.

Trénink – filozofie a metodika
Velmi podrobně jsem měl možnost se se-

známit s metodikou tréninkového procesu U11 
a U13. Obecně se dá filozofie tréninku shrnout 
jednou větou jako „Hraj hru a užívej pravidla 
hry tak, aby jsi trénoval k dosažení svého cíle 
za pomocí hry v tréninku, aniž by jsi ochudil 
hráče o hru samotnou“.

Tréninkové jednotky U13 – U15 jsou ob-
vykle 3x týdně po dobu 75 min. a co se složení 
týče tak v drtivé většině převažují herní cvičení 
a průpravné hry s možností zakončení střelbou. 
V kategoriích U16 – U19 se příprava věnuje již 
týmovému hernímu rozestavení a systematické-
mu rozvíjení herní kondice. Průpravná cviče-
ní se v tréninku vyskytují téměř minimálně či 
vůbec. Obecně lze nazvat tuto filozofii „učení 
fotbalu přes hraní fotbalu“ tak je tomu taktéž 
ve filozofii nizozemského fotbalu.

Trenéři zdůvodňují použití této vize vyso-
kým výskytem všech herních činností jednot-
livce i týmových herních činností právě ve hře 
samotné. Jako metody používají trenéři např. 
průpravné hry „bagovky“ přizpůsobené pro čas-
té zakončení akce ze hry (shlédněte ZDE) 1. 

Velmi silný argument pro použití této trénin-
kové metody je nezastupitelný rozvoj specifické 
herní kondice v každém věku i tréninkové jed-
notce. Během tréninku jsou hráči v neustálém 
pohybu, který je pohybu v samotném zápase 
nejvíce přiblížen. Veškeré učení se dovednos-
tem je tedy učeno metodou komplexní – při 
hře samotné. Obecně je využíván princip po-
stupného učení – i když pojatý lehce jinak než 

Fotbalová příprava
Martin Hamada – trenér Tempo Praha (U9)

v mládežnických kategoriích FC porto
V období od září do prosince 2015 jsem měl možnost strávit v rámci studia na Instituto 
Universitário da Maia v Portu, tři týdny v akademii FC Porto „Dragon Force“, SC Benfica 
Lisabon, FC Nogueriense a SC Castelo da Maia v roli asistenta trenéra u kategorie U11.

1) ht tps://drive.google.com/fi le/d/0B8FE0Mv67czLQXczdXh4UTI3NnM/view?usp=sharing
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v českém fotbalovém prostředí. I přesto, že hrá-
či hrají utkání již od raného věku v počtu 6+1, 
trénink je založen na „malých formách fotbalu“.

Co se týče dlouhodobého tréninkového kon-
ceptu, cílem akademie FC Porto je dle slov ko-
ordinátorů vychovat hráče, který bude schopný 
pomoci týmu – spolupracovat/kooperovat, číst 
hru a mít přehled o dění na hřišti, dobře před-
jímat (anticipace). Bude zvládat obrannou 
i útočnou činnost ve složitých herních situacích 
a bude mít vynikající herní kondici – ale po-
řád bude součástí fungujícího celku. Pokud se 
podíváme na jakékoliv utkání týmů akademie 
od U10 a starší hráče, kdy už proběhla určitá 
selekce a výběry hráčů, (ZDE můžete shlédnout 
utkání ligy dvou akademií Dragon force U11 
v rámci společné ligy) 2, jedná se zpravidla vždy 
o týmový herní výkon, který je založen na kva-
litních individuálních výkonech.

V individuálním herním výkonu se trené-
ři snaží koučinkem o eliminaci chyb. Zásadně 
nepoužívají nejpohodlnější a nejrozšířenější 
způsob komunikace, kdy trenéři pouze po-
pisují chybné taktické rozhodnutí/řešení či 
provedení tzn. „co se již stalo“. Uvědomují si, 
že hráči vědí, že udělali chybu, nicméně nejsou 
stále způsobilí (zrají a vyvíjí se každý jiným 
tempem a navíc s jinou taktickou/myšlení ka-
pacitou a funkční/tělesnou kapacitou) ve vyšší 
frekvenci zrealizovat herní činnosti.

Výsledek utkání je pro místní velmi důležitý 
a proto tvrdí že úspěšný hráč může být jen ten, 
který nechybuje a na kterého je možno se při 
hře spolehnout. Toto téma budu více rozebírat 
v příštích odstavcích.

Ohledně „učení se individuálním herním do-
vednostem“ – tato fáze je probrána v systému 
učení velmi rychle, od kategorií U9 je již této 
přípravě věnován individuální trénink (ať pod 
trenéry FC Porto nebo v individuálních fotba-
lových akademiích, jejichž tréninky hráči hojně 
navštěvují). Ovšem lze říci, že díky obrovskému 
rozmachu fotbalu a přirozenému sebevědomí 
a individualismu národa není například s kre-
ativním obehráním soupeře problém. Problém 
místních trenérů je dá se říci oproti českému 
prostředí opačný. Hráči mají vysoké sebevědo-
mí a dovednosti obehrávání soupeře se učí vel-
mi rychle i díky velmi častým spontánním hrám 
s míčem mimo tréninkové areály a tréninky sa-
motné, při kterých místní kluci rádi napodobují 
finty svých fotbalových vzorů.

Obsah tréninku v jednotlivých kategoriích
V kategorii U6 je trénink přizpůsoben přede-

vším hře 1 proti 1 až 3 proti 3. Postupně v kate-
gorii U7 – U8 se již hráči začínají učit posty, kdy 
hráči např. při hře 3 proti 3 mají rozdělené hřiště 
do 3 zón, mezi kterými by měla být realizová-
na přihrávka (zóny rozdělují posty na středního 
hráče a postranní hráče (viz. průpravná hra „B“)

Dále, v kategoriích U9 – U11 v trénin-
ku již převládají herní cvičení na skupino-
vou spolupráci se zaměřením na výběr místa 
a dále bagovky/poziční hry. Velmi využíváno 
je her s „žolíkem“ – veškeré útočné kombinace 

probíhají v přečíslení – z důvodu vyšší frekven-
ce úspěšnosti v útočné fázi viz průpr. Hry „A“ 
a C“ video „A“ ZDE 3; video „C“ ZDE 4).

V kategorii U13 je trénink věnován adaptaci 
na přechod na velké hřiště. Hrají se průpravné 
hry větších formátů. Významná část tréninku je 
věnována přechodu ofsajdové linie v rámci útoč-
né kombinace. V tomto věku je ukončena po-
myslná „spontánní hra resp. dětská hra“. V U14 
– U15 mají již hráči definitivně rozděleny pos-
ty resp. hráčské funkce. Trénuje se/opakuje se 
zrychlování útočných kombinací se zvláštním 
důrazem na chování hráčů na postech (klamavé 
pohyby, dívání se, první dotek, taktické rozho-
dování). V kategoriích U16 – U19 se již v aka-
demii neuplatní hráč s nedokonalými herními 
činnostmi jednotlivce či nejistým herním pro-
jevem. Je tak zde výrazný tlak na selekci hrá-
čů, kteří nedosahují průměru – nízký předpoklad 
dosáhnout profesionální nebo semiprofesionální 
úrovně! Srovnejte dnešní situaci v rámci někte-
rých SCM v ČR! Koncept hry je realizován v zá-
kladním rozestavení 4-4-2 nebo 4-2-3-1.

V minulých řádcích jsem se zmínil o her-
ním způsobu v průpravných hrách, které jsou 
založeny na specifických pravidlech/principech, 
za účelem zlepšení herního projevu:
a) pravidlo 4 vteřin do obrany (ztratíš míč 

a do 4 vteřin ho vybojuj, když získáš máš 
bod – když to nezvládneš, zaujmi po 4 vteři-
nách základní obranné postavení),

b) pravidlo bráníme a útočíme všichni (gól ne-
platí, pokud se celý tým nepřesune do vyzna-
čené útočné zóny),

c) pravidlo křídelní hry (v hřišti vyznačené kří-
delní prostory – gól po přihrávce z křídelní-
ho prostoru),

d) pravidlo kombinace po přečíslení (kombina-
ce se žolíky = více přihrávek se žolíky = bo-
dový bonus).

Výsledek používání pravidel je, že se hráči 
koučují či kontrolují sami sebe a sebe navzájem 
– hledají ostatní hráče a jejich rozestavení či 
činnost, aby získali bodový/gólový bonus.

Jiné postřehy z Vitalis Parku
■ soutěžní týmy uzavřeny od U9 – U10;
■ v rámci Dragon Force fungují fotbalové tří-

dy, které mají funkci nesoutěžních týmů 
„kroužky“;

■ počty hráčů a trenérů v soutěžních týmech je 
zpravidla do U13 (soutěž 6 + 1) 12 hráčů

■ 2 trenéři; od U13 16 hráčů / 4 trenéři;
■ brankáři se selektují na základě svého úsud-

ku a dovednostem v U9;
■ ve Vitalis parku funguje družina a také jakási 

„žákovská knížka“, kterou vlastní nejmenší 
fotbalisté, trenéři jim píší hodnocení, do-
cházku; v rámci knížky mají motivační pro-
gram, který např. vyvrcholí návštěvou hráče 
z „A“ týmu ve Vitalis Parku;

■ veškerá tréninková cvičení lze charakteri-
zovat jako snahu o okamžité zapojení všech 
hráčů: v pohybu, s míčem a hlavně hrou sa-
motnou; trenéři si za metodikou jednotně 

stojí; chtějí hrou naučit jednotlivce hrát fot-
bal – hrou se učí orientace, spolupráce, hráči 
získávají zkušenosti.

■ hry bez omezení doteků, motivačně přida-
ná pravidla na omezení doteků pro zrychlení 
kombinace; 

■ tréninkové nasazení je vždy 100 %; neexis-
tuje, aby někdo vypustil souboj bez rozdílu 
kvality týmu a kategorie; všichni hráči nosí 
na trénink chrániče.

Trenéři
V akademii Vitalis Park působí u několika de-

sítek soutěžních i nesoutěžních týmů také něko-
lik desítek trenérů. Je zde mnoho absolventů či 
studentů univerzitních oborů „Sportovní vědy“ 
(podobný obor jako tělesná výchova a sport 
na FTVS UK) místních univerzit. Obvyklým tre-
nérským vzděláním je licence UEFA „B“ avšak 
univerzitnímu vzdělání se přikládá ve fotbalovém 
prostředí mnohem vyšší význam. Ve fotbalových 
akademiích působí absolventi sportovních peda-
gogických oborů a vrcholné pozice pro vytváření 
metodiky klubů mají i absolventi postgraduál-
ního studia. Ohledně trenérských stylů převládá 
na všech úrovních mentoring. Portugalci jsou při-
rozeně horkokrevní a proto i z trenérské typolo-
gie převládají trenéři motivátoři.

Diskuze k tématu
„hlavně výsledek utkání“
Výsledek je v místním fotbalovém prostře-

dí důležitým měřítkem úspěchu, proto již od ra-
ného vývoje fotbalisty jsou vedeny dlouhodobé 
tabulky a lidé ve fotbalovém prostředí pociťují 
hrdost hlavně na základě výsledku. To přináší 
do fotbalového vývoje několik pozitiv ale i ne-
gativ. Mezi pozitiva můžeme určitě jmenovat 
ta, že hráč sám cítí za svůj výkon zodpovědnost 
k týmu, ovšem můžeme dále spekulovat o na-
stavení radostné atmosféry v týmu. Zda je to 
tedy atmosféra vyvolávající úzkost či atmosféra 
vyvolávající motivaci/chtít se zlepšovat. Další 
pozitivum, kterým trenéři argumentují k téma-
tu „zakopnout či nezakopnout míč při obranném 
zákroku“ bylo, že je nutné chtít udělat vše pro 
to, aby hráč neudělal chybu, kterou by riskoval 
obdržení branky. Hráč, který riskuje či dělá chy-
by tak sráží výkon celého týmu. Toto je v roz-
poru například s filozofií zastávající FAČR nebo 
nizozemského či španělského fotbalu. 

Mezi jednoznačná negativa patří, že zkrátka 
kvůli tlaku na výsledek nedostanou příležitost 
všichni hráči. Trenéři a kluby tak hledají „spo-
lehlivé“ tzn. mnohdy biologicky akcelerované 
hráče, kteří jsou do hry vždy přínosem a proto 
i v místních regionálních soutěžích je běžné, 
že hráč v přípravce zasáhne do utkání např. jen 
na 2 minuty. O této problematice můžeme hlou-
běji spekulovat, každý fotbalový klub či fotba-
lová kultura se vždy rozhodne jít určitou cestou. 

Nutno však poznamenat, že i v prostředí, kde 
je výsledek utkání hlavním měřítkem se ozývají 
hlasy trenérů, které o tomto způsobu nehovoří 
jako o nejvhodnější cestě. Jiný kraj, jiné zvyk-
losti, ale za portugalskými akademiemi stojí 
velmi silné výsledky, ať už z hlediska výchovy 
úspěšných hráčů do profesionálního fotbalu či 
výsledky klubů a národního týmu na evropské 
i světové scéně. To nelze popřít. 
Video ze stáže po sestříhání ZDE. 5

2) ht tps://drive.google.com/fi le/d/0B8FE0Mv67czLcGExSmVnQTFmWEk/view?usp=sharing
3) ht tps://drive.google.com/fi le/d/0B8FE0Mv67czLMjktVVVubGtWZVk/view?usp=sharing
4) ht tps://drive.google.com/fi le/d/0B8FE0Mv67czLZi1wVjB3dGVwOTg/view?usp=sharing
5) ht tps://drive.google.com/fi le/d/0B8FE0Mv67czLSDdIdXdhMGNwZ1U/view?usp=sharing
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A) Průpravná hra na 4 branky (3 proti 3 + 4 žolíci)
Cíl: Co nejvíce správných přihrávek / udržení míče s maximálním vy-
užitím žolíků.
Organizace: V poli hrají 2 týmy hráčů v poměru 3 proti 3. Mimo 
pole hrající 4 žolíci (za každou stranou hřiště 1). Úkolem týmu je při-
hrát před vstřelením branky žolíkovi, po zapojení jakéhokoliv žolíka 
do hry může tým vstřelit branku. Kolik žolíků je zapojeno před vstřele-
ním branky do hry, taková je hodnota branky (max. 4 po zapojení všech 
žolíků do kombinace). Po vstřelení branky rozehrává tým, který branku 
obdržel a již je v držení míče a využívá žolíky.
Varianty: branku může vstřelit i žolík. Branka může být vstřelena 
do kterékoliv branky.

B) Průpravná hra 3 proti 3 na hřišti rozdělené do 3 zón pro 
kategorii U8
Cíl: Co nejvíce správných přihrávek/udržení míče v zónách.

Organizace: Každý hráč týmu se může pohybovat jen v 1 zóně, tzn. 
v každé zóně 2 hráči soupeřící proti sobě. Vstřelená branka má takovou 
hodnotu, kolik hráčů se zapojilo do kombinace (max. 3). Hráči se selek-
tují na středové hráče a krajní hráče (učení základních postů, kdy hráči 
v kategoriích U9 hrají 6+1 v rozestavení 1-3-3).

C) Průpravná hra 3 proti 3 se 4 žolíky pro kategorii U11
Cíl: Zdokonalování přenášet těžiště hry.
Organizace: Přihrávání s využitím 1 žolíka po stranách. V omeze-
ném prostoru jsou 2 žolíci navíc, v případě využití žolíka při přenese-
ní hry z jedné strany na druhou se přihrávka žolíkovi počítá za „gól“. 
Po přihrávce žolíkovi tým pokračuje v držení míče, dokud o míč nepři-
jde. Sčítají se body a týmy v poli soupeří proti sobě v počtu přenesení 
hry od jednoho žolíka ke druhému.

A) B) C)

Použité průpravné hry v tréninku akademie u kategorie U11

Trilogie presinku
vydal Az Print ve spolupráci s Unií fotbalových trenérů Slovenska.
ISBN 978-80-88729-39-6

Dovolujeme si Vám podat informaci k nově 
vycházejícímu souboru 3 knižních publikací autorů:

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

Nabídka prodeje:
možno zakoupit jak jednotlivé knihy, tak celý komplet tří knih.

První díl – HISTORICKÁ SÚČASNOSŤ (200 stran) – cena 400 Kč 

Druhý díl – TEÓRIA PRESSINGU (330 stran) – cena 500 Kč 

Třetí díl – PRAKTICKÝ MANUÁL PRESSINGU (360 stran) – cena 500 Kč 
                + 150 Kč DVD (Pressing naživo) – samostatně neprodejné

V případě zakoupení všech tří dílů bude DVD poskytnuto jako bonus zdarma.

Pro členy UČFT je poskytována vždy 
20% sleva z výše uvedené ceny!

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

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

Vaše objednávky rádi přivítáme a vyřídíme na:

NeVáHejTe Nás kONTAkTOVAT – TěšíMe se NA sPOlUPráCi s VáMi

Všechny 3 díly jsou již k dispozici!
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ÚVOD
Začneme možná trochu obšírněji, ale věříme, 

že tím pomůžeme lepšímu porozumění, proč 
nás téma tolik zaujalo a jak lze výsledky apliko-
vat do každodenní trenérské praxe. 

Před několika lety se k nám dostal výzkum 
americké sociální psycholožky Amy Cuddyové, 
ve kterém se zaměřuje na to, jak postavení těla 
ovlivňuje nejen hladinu steroidních hormonů, 
ale také to, jak se díky postavení těla cítíme. 
A zjistila zajímavé souvislosti: „Existují pozi-
ce, které nás tzv. „posilují“ a „oslabují“. Pokud 
v nějaké takové pozici setrváme 2 minuty, vý-
razně to ovlivňuje hladinu steroidních hormo-
nů – konkrétně potom kortizolu a testosteronu. 
“Z rozsáhlé studie pak vyplynulo, že pokud se 
například na 2 minuty rovně postavíme, vypne-
me hruď a narovnáme se, hladina testosteronu 
v průměru vzroste až o 25 % a hladina kortizo-
lu naopak o cca 15 % klesá. Takovéto výrazné 
změny už mají zásadní vliv na to, jak se cítíme. 

Steroidní hormony kortizol a testosteron…
…jsou spojovány s reakcí organismu na stres 
a kromě somatických projevů ovlivňují i cho-
vání. V těle člověka se podílí na celé řadě 
procesů, mimo jiné regulují metabolismus, 
růst a reprodukci. Můžeme je dělit na gluko-
kortikoidy (řídí metabolismus glukózy), mine-
ralokortikoidy (řídí metabolismus minerálů) 
a pohlavní hormony.
Testosteron, hlavní mužský pohlavní hormon, 
se podílí na vývoji sekundárních pohlavních zna-
ků mužů a na řízení spermatogeneze. Má také 
anabolický účinek, podílí se na metabolismu 
kůže, svalů a kostí. Jeho rostoucí hladiny vedou 
k vasodilataci, mohou zlepšovat psychomotori-
ku a koordinaci, odpovídají přípravě organismu 
na mentální a fyzickou námahu. 
Nejvýznamnější glukokortikoid kortizol hraje 
hlavní roli ve fyziologické a behaviorální odpově-
di na fyzickou i psychickou zátěž. Je zodpovědný 
za katabolické procesy, zpomaluje proteosyntézu 
a stimuluje degradaci proteinů. Zvyšuje tepovou 
frekvenci a krevní tlak. 

Práce Amy Cuddyové nás inspirovala k dal-
šímu výzkumu. Pokud je možné sledovat změ-
ny hladiny hormonů v běžném životě, je možné, 
aby nám podobné studie pomohly ve vrcholo-
vém sportu? 

Začali jsme se zajímat, zda již existují stu-
die, které by se zabývali vztahem mezi sportov-
ním výkonem a hladinou steroidních hormonů. 
Navázali jsme spolupráci s Martinem Kuchařem 
a Petrou Mikšátkovou, vědeckými pracovníky 
VŠCHT v Praze a začali pátrat. Zjistili jsme, že 
podobné studie existují, ale hodnoty byly ode-
bírány pouze před a po utkání. A tak díky vel-
ké touze a možnostem jsme sehnali od ČOV 
finanční prostředky na výzkum, který měl za-
nalyzovat vzorky hráčů ledního hokeje během 
utkání a ne pouze před a po zápase! Vývoj 
metody zjištění hladiny hormonů ze slin trval 
téměř půl roku. BK Mladá Boleslav nám umož-
nila odebírat vzorky během extraligových utká-
ní a výzkum mohl začít. 

Sledovali jsme koncentraci kortizolu a tes-
tosteronu ve slinách u hokejistů během pěti 
domácích utkání play-off Tipsport extraligy. 
Obecně se potvrdil předpoklad, že pokud hla-
diny kortizolu stoupají, testosteron klesá a na-
opak. Zároveň bylo možné sledovat souvislosti 
mezi vývojem zápasu a hladinami steroidů, 
kdy například po inkasovaném gólu nebo 
prohrané třetině kortizol stoupal, zatímco 
po vstřeleném gólu se zvýšily hladiny tes-
tosteronu. Analýza vzorků z průběhu utká-
ní může pomoci lépe porozumět psychickému 
stavu hráčů a možnému vlivu „změny vnitřního 
prostředí hráče“ na další vývoj utkání.

Hladiny steroidních hormonů testosteronu 
a kortizolu se během sportovního utkání mění. 
Oproti většině studií sledujících tento jev před 
a po sportovním výkonu byly stanovovány 
hladiny i v průběhu hokejových zápasů, čímž 
by měly být odfiltrovány vlivy, které působí 
na kortizol a testosteron konstantně během ce-
lého utkání a výsledky by měly odrážet pouze 
aktuální vývoj utkání.

Co je na celém výzkumu tak revoluční 
a jaký je jeho přínos pro „běžného“ sportovce?

Vzájemný vztah mezi testosteronem 
a kortizolem…
…se sleduje v souvislosti s nejrůznějšími sta-
vy, ať už je to stres v zaměstnání nebo sou-
vislost s fyzickou aktivitou. Studuje se vliv 
výsledku zápasu nebo soutěže na hladiny 
těchto dvou hormonů a zároveň vliv změn je-
jich hladin na sportovní výkon, neboť kortizol 
a testosteron rozdílně ovlivňují schopnost 
vyrovnat se se stresovou situací, ale i moti-
vovanost pro další výkon.
Ve starších studiích byla prokázána souvislost 
mezi předsoutěžní nervozitou a zvýšenou hla-
dinou kortizolu. Po zápase byly koncentrace 
ovlivněné jeho výsledkem, tedy vítězové měli 
hladiny výrazně nižší než poražení. Stejně tak 
se studoval opačný jev, tedy to, jestli vyso-
ké hladiny kortizolu ovlivní sportovní výkon. 
Zvýšení koncentrace navozené stresem z vy-
řešení početní úlohy vedlo ke zhoršění výkonu 
v utkání. Hladiny testosteronu byly studované 
ve vztahu k ostatním členům týmu, nebo k pro-
středí, kde se utkání koná. 

Prokázání přímé souvislosti mezi výkonem 
a hladinou hormonů je pro psychologii výko-
nu naprosto revoluční. Pokud by se potvrdila 
naše hypotéza, (velice zjednodušeně že tes-
tosteron má na výkon pozitivní vliv a kortizol 
negativní) věděli bychom, že zvýšení hladiny 
testosteronu před výkonem nám zvyšuje 
pravděpodobnost využití potenciálu hrá-
če. Psychika a fyzické tělo fungují reciproč-
ně – tedy se vzájemně ovlivňují. Například: 
Vítězím – vyplavuje se testosteron. A pokud to 
tak není, můžeme vyplavení hormonu podpořit 
i jinými činnostmi. 

Zatím probíhají pouze pilotní studie u ho-
kejistů, basketbalistů a volejbalistů.

Cílem této studie bylo ověřit změny hladin 
steroidních hormonů kortizolu a testosteronu 
v závislosti na průběhu utkání, a to nejen před 
a po zápase, ale především během utkání.

METODIKA VÝzKUMU
zkoumaný soubor
Pro studii byli vybráni dva hráči extraligo-

vého týmu BK Mladá Boleslav. Jedná se o dva 
útočníky, kteří patří z hlediska výkonosti k prů-
měrným hráčům. Odběry vzorků probíhaly bě-
hem pěti utkání 1. kola play-off sezóny 2014/15, 
která se hrála na domácím ledě od 15.2.2015 
do 18.3.2015. Ve třech zápasech byly sledová-
ny hladiny steroidních hormonů u obou hráčů, 
zatímco při dalších dvou zápasech byl sledo-
ván pouze jeden hráč z důvodu zranění druhé-
ho hráče.

psyChiCké připravenosti k výkonu

Marian jelínek, kamila jetmarová, jaromír Votík

V příspěvku chceme informovat o ojedinělém výzkumu, 
ve kterém jsme se zaměřili na zjištění hladiny steroidních 
hormonů během výkonu vrcholových sportovců, 
konkrétně hráčů ledního hokeje. Fotbal pochopitelně 
není hokej, ale výsledky, které nám pilotní studie 
přinesla, jsou aplikovatelné i na další sporty. 

testosteron jako možný ukazatel
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Odběr vzorků a analýza
Vzorky slin byly odebírány před začátkem 

zápasu a poté jednou nebo vícekrát během každé 
třetiny podle toho, jak dovoloval průběh zápasu. 
Další vzorky byly odebrány po konci každé tře-
tiny. Před prvním a druhým utkáním byly ode-
bírány vzorky i v průběhu tréninků a porad před 
zápasem. Před odběrem si hráči lehce proplách-
li ústa čistou vodou a následně odplivli vzorek 
slin do čisté zkumavky. Zkumavky byly co nej-
rychleji zmraženy a do vlastní analýzy uchová-
vány při -20 °C. 

Před analýzou byly sliny rozmraženy, zcen-
trifugovány (13 000 x g, 10 minut) a do čisté 
zkumavky bylo odebráno 0,5 ml supernatantu. 
Následně bylo přidáno 10 µl roztoku methy-
ltestosteronu (c = 25 ng/ml) jako vnitřní stan-
dard a 0,5 ml vody. Po promíchání byl roztok 
extrahován 2 ml a následně 1,5 ml diethyletheru. 
Organické vrstvy byly odebrány do čisté zku-
mavky, odpařeny a zbytek byl rozpuštěn ve 100 
µl roztoku methanolu (20 % (v/v)). 

Hladiny testosteronu a kortizolu ve vzorcích 
byly stanoveny pomocí kapalinové chromato-
grafie s hmotnostní detekcí za použití přístro-
je UHPLC Agilent 1290 Infinity s detektorem 
typu trojitý kvadrupól Agilent 6460 s ionizací 
elektrosprejem a chromatografickou kolonou 
Zorbax Eclipse Plus Phenyl-Hexyl RRHD, 2,1 x 
100mm, 1,8 µm (Agilent Technologies). Použita 
byla gradientová eluce mobilních fází 1mM flu-
orid amonný a směs acetonitril/methanol (75/25 

(v/v)). Ionizace pro hmotnostní detekci probíha-
la v pozitivním módu. Každý vzorek byl připra-
ven a analyzován dvakrát.

Výsledky šetření
Hladiny kortizolu ve slinách se pohybovaly 

v rozmezí 0,3–5,1 ng/ml, zatímco změny v hla-
dinách testosteronu byly méně výrazné a jeho 
koncentrace byly v rozmezí 0,2 – 0,4 ng/ml slin. 
Koncentrace obou látek se v průběhu utkání 
měnily. Výsledky jsou shrnuty a prezentovány 
na obr. 1–5. 

závěr aneb co jsme u hokejistů
vyzkoumali
V této pilotní studii byl u hráčů sledován 

vliv průběhu hokejového utkání na hladiny 
steroidních hormonů kortizolu a testosteronu. 
Tyto hormony se účastní odpovědi organismu 
na stres a bylo prokázáno, že jejich hladiny se 
mění v závislosti na psychickém stavu jedin-
ce a mohou tak být ukazatelem aktuálního roz-
položení jedince, neboť sportovní utkání bývá 
spojeno s vypětím fyzickým i psychickým. 
Publikováno bylo již několik studií, které sle-
dovaly změny v hladinách těchto hormonů před 
a po sportovním výkonu, ale zatím pouze v mi-
nimu prací byly sledovány změny v průběhu 
zápasu. Ze studií vyplývá, že vítězové mají niž-
ší hladiny kortizolu než poražení, což prav-
děpodobně souvisí se stresem plynoucím 
z výsledku. Naopak koncentrace testosteronu 

bývají vyšší u vítězů a pravděpodobně souvisí 
s vyšším sebevědomím plynoucím z úspěchu. 

Protože faktorů ovlivňujících hladiny korti-
zolu a testosteronu v těle je mnoho, není pro stu-
dium vlivu vývoje sportovního utkání sledování 
před a po zápase dostatečné. Bylo například 
prokázáno, že hladiny hormonů se mění i v zá-
vislosti na fyzické námaze a například kortizol 
roste při okamžité zátěži i při vytrvalostním 
tréninku. Změny způsobené psychickou zátěží 
však mají pravděpodobně větší vliv a projevují 
se zřejmě změnami v hladinách v průběhu zá-
pasu, kdy fyzická zátěž je po celou dobu při-
bližně konstantní. Dalším z faktorů, který má 
vliv na aktuální hladiny kortizolu je denní doba, 
neboť vyplavování tohoto hormonu je spjato 
s cirkadiánními rytmy s nejvyššími hodnotami 
v ranních hodinách. Tento vliv byl v naší stu-
dii eliminován tím, že všechny zápasy se hrá-
ly v přibližně stejnou dobu (začátek nejdříve 
v 17:10 a nejpozději v 18:20), kdy jsou hladiny 
kortizolu víceméně konstantní. 

Změny hladin testosteronu mohou být také 
reakcí na sdružování s ostatními členy týmu. 
Dalším z faktorů, který u sportovců zvyšuje hla-
diny testosteronu, může být i lokalita, ve které 
se koná utkání. Bylo prokázáno, že při domá-
cích zápasech mají hokejisté výrazně vyšší 
hodnoty než při utkáních na ledě soupeře. 
To může být spojenou s větším sebevědo-
mím a agresivitou spojenou se znalostí záze-
mí, ale i s nervozitou způsobenou domácími 

Vývoj hladin kortizolu a testosteronu před, během a po prvním utkání (15. 2. 2015) 
u hráče 1 a 2. Výsledek utkání: prohra 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). G+ značí vstřelený gól.

Vývoj hladin kortizolu a testosteronu před, během a po druhém utkání (22. 2. 2015) 
u hráče 1 a 2. Výsledek utkání: výhra 6:3 (3:1, 1:2, 2:0). G+ značí vstřelený gól, 
G- inkasovaný gól.

obr.: 1 obr.: 2
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fanoušky. Všechny zápasy sledované v této 
studii se hrály v domácím prostředí, a proto by 
tento vliv měl být konstantní. Výsledky stano-
vené ze vzorků slin v průběhu utkání ukazují, že 
hladiny se během zápasu mění a tedy musí být 
ovlivněny dalšími faktory než výše zmíněnými, 
které zůstávají v průběhu zápasu konstantní.

Co se týče konkrétních změn v koncentra-
cích hormonů během zápasů, můžeme říci, že 
změny kortizolu víceméně korelují se změnami 
testosteronu a společně reflektují vývoj zápasu: 
ve chvíli, kdy vlastní tým v utkání vedl či skó-
roval, hladiny kortizolu klesaly a testosteronu 
naopak rostly, například v prvním sledovaném 
utkání během druhé třetiny, kdy tým skóroval 
a u obou hráčů se projevilo snížení hladin korti-
zolu a mírné zvýšení testosteronu (obr. 1). To by 
mohlo souviset s poklesem stresu a naopak s ná-
růstem sebevědomí a soutěživosti hráčů. Naopak 
v momentě inkasovaného gólu, respektive pro-
hrané třetiny kortizol prudce rostl a testosteron 
klesal, například v pátém utkání po druhé tře-
tině, kterou tým prohrál (obr. 5). Pozápasové 
změny byly relativně obdobné po všech utká-
ních, kdy kortizol více nebo méně stoupal. To 
je částečně v rozporu s literaturou, která uvádí 
zvýšené hladiny kortizolu u poražených. Jiné 
studie ale poukazují na to, že odběr vzorku bez-
prostředně po ukončení zápasu nemusí ukazovat 
na konečný výsledek, ale spíše na průběh po-
slední části zápasu. Pro přesnější analýzu hladin 
hormonů ovlivněných konečným výsledkem by 

bylo pravděpodobně vhodné odebrat více vzor-
ků po skončení utkání. 

K prvním dvěma sledovaným utkáním byly 
k dispozici také vzorky z doby před zápasem: z do-
poledního tréninku (první utkání, obr. 1) a z roz-
bruslení a porady před utkáním (první a druhé 
utkání, obr. 1 a 2). Kolísání hladin obou hormonů 
může odrážet průběh tréninku i působení trenéra, 
celkovou náladu týmu před zápasem a motivova-
nost hráče. Výsledky mohou potvrzovat v litera-
tuře popsané zvýšení hladin obou látek z důvodu 
nervozity a očekávání nadcházejícího utkání Pro 
detailnější studium vlivu rozcvičení před zápasem 
a motivačního působení trenéra při poradě by bylo 
třeba analyzovat větší soubor vzorků.

Možné výstupy pro sportovní praxi
Vzhledem k velkým přínosům, které pilot-

ní studie přinesla nejen pro psychologii sportu, 
ale i pro trenérskou praxi, ČOV (Český olym-
pijský výbor) podporuje rozšíření studie i mezi 
další sporty. 

Díky těmto novým poznatkům (které při-
nesla pilotní studie u hokejistů) jsme schopni 
měřit, jaký vliv má například působení trenéra, 
zhlédnutí motivačních videí nebo poslech písni-
ček před soutěží – utkáním. A na základě těch-
to zjištění upravit prostředí sportovce takovým 
způsobem, který je pro daného jedince to nepří-
nosnější a podporuje nejlepší výkony. 

Na základě zjištěných hodnot by bylo možné 
vytvářet mnohem efektivnější tréninkové plány 

zahrnující psychofyzické faktory, se kterými bylo 
dosud obtížné měřitelně pracovat a působit na je-
dince tak, abychom u něj navodili ideální hladinu 
hormonů pro podání maximálního výkonu a vy-
užití vlastního potenciálu. Metoda by nám po-
skytla měřitelné informace, jak sestavit například 
předstartovní rituál a jak se sportovcem pracovat 
v závislosti na průběhu závodu nebo utkání. 

Zpětnou vazbu nám také poskytli kanadští 
hokejoví trenéři na konferenci pořádané ČOV – 
Mosty 2016 v Praze. Konstatovali, že v trenérské 
praxi se stále častěji používají krátké šoty i pro 
zvýšení motivace jednotlivých hokejistů. Uvedli: 
„Studie potvrdily, že krátká motivační videa 
pouštěná 30 minut před utkáním, zvyšují u mužů 
hladinu testosteronu a pomáhají tak zvyšovat vý-
konnost. Je však pouze na kouči, aby dokázal vi-
deo používat efektivně. Pokud ho trenéři pouští 
příliš často, hráči ztrácejí zájem (Andrew Brewer 
obrazně přirovnal fungování člověka k paměťo-
vé kartě – také má omezenou kapacitu). 

V profifotbalu se využití této, v příspěvku 
diskutované metody zjišťování hladiny steroid-
ních hormonů – testosteronu a kortizolu zatím 
nepředpokládá a nejeví se v dohledné době jako 
reálné. Důvodem jsou nejen rozměry hřiště, ale 
především charakter herního děje fotbalového 
utkání a s tím související problém, jak technicky 
zabezpečit opakovaný odběr vzorků slin u stej-
ných hráčů tak, aby odběry nenarušovaly prů-
běh utkání a případně negativně neovlivňovaly 
atmosféru v týmu. 

Vývoj hladin kortizolu a testosteronu během a po třetím utkání (27.2.2015) 
u hráče 2. Výsledek utkání: prohra 1:2 v prodloužení (0.0, 1:0, 0:1, 0:1).

Vývoj hladin kortizolu a testosteronu během a po čtvrtém utkání (17.3.2015) 
u hráče 2. Výsledek utkání: výhra 5:2 (1:0, 2:2, 2:0). 

Vývoj hladin kortizolu a testosteronu během a po pátém utkání (18.3.2015) 
u hráčů 1 a 2. Výsledek utkání: prohra 1:2 (1:0, 0:2, 0.0).

obr.: 3 obr.: 5

obr.: 4
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ŽENSKÝ FOTBAL VE ŠPANĚLSKU
Španělsko disponuje 3–4krát větším po-

čtem registrovaných hráček než naše země 
(Tabulka 1). I proto mají odlišné uspořádání 
mládežnických soutěží, které se hrají až po ka-
tegorii U17 regionálně. Ve věku 6–15 let je běž-
né, že dívky hrají i v chlapeckých oddílech a jak 
zmínil Jorge Vilda, tak tuto možnost vítají a jsou 
za ni rády. Špičkou ledovce je první liga, kte-
rou v tomto roce hraje 16 týmů, do budoucna by 
však měla být zredukována na nižší počet týmů. 
I druhá nejvyšší soutěž je celostátní, třetích lig 
mají celkem 7. Pak následují další regionální 
soutěže. V kategoriích žákyň a starší přípravky 
probíhají regionální kempy pro vybrané hráčky, 
které mají perspektivu hrát za národní tým. Tyto 
kempy jsou zpravidla jednou týdně a tak např. 
12 letá hráčka absolvuje 2–3 klubové tréninky 
+ 1 trénink v rámci regionálního výběru týd-
ně. Právě ve věku 12 let mají skauti zmapované 
hráčky, které po dobu 3 let pozorují s výhledem 
na první reprezentační výběr, kterým je katego-
rie U16. Skautů, kteří mají na starosti vytipová-
ní nejtalentovanějších hráček, je celkem 5. 

NÁRODNÍ TÝMY ŠPANĚLSKA
Španělsko disponuje čtyřmi reprezentačními 

výběry, z toho jsou 3 soutěžní (A, U19, U17) a 1 
přípravný (U16). Svaz zaměstnává na plný úva-
zek pro potřeby národního týmu celkem 5 tre-
nérů, kromě 3 hlavních koučů se jedná o trenéra 
brankářek a kondičního trenéra. Reprezentace 
Španělska mají jednotné rozestavení 4-3-3, stej-
nou filozofii, prostředky k dosažení cíle se však 
liší v závislosti na kategoriích. Znamená to, že 
WU16 volí jiná cvičení a hry než mužstvo žen, 
obsah tréninkových jednotek je zasazen do po-
sloupnosti jednotlivých kategorií. Mládežnické 
reprezentace Španělska dosahují v posledních 
letech významných úspěchů, jmenujme např. 
2. místo U19 na posledním ME a nebo titul ME 
2015 v kategorii U17. O hráčkách má realizační 
tým dokonalý přehled, pomáhá jim k tomu in-
ternetový program, kde mají kompletní servis 
o všech reprezentantkách, počínaje od somatic-
kých údajů, přes zápasové statistiky, konče la-
boratorními testy. S činností reprezentační 19ky 
nás seznámil hlavní trenér Pedro López. Jeho 
tým se skládá z 60 % z hráček hrající nejvyšší 

Španělsko Česká rep. Dánsko Portugalsko Srbsko USA Německo

35.563 9.839 70.000 2.138 2.138 1.667.197 955.188

study Group Španělsko

Ženský Fotbal
Ve dnech 11.–14. 1. 2016 se v Madridu konal studijní seminář Study Group, jehož náplní 

bylo téma ženského fotbalu. Do Španělska se sjely celkem 4 země, kromě České repub-
liky to bylo Dánsko, Srbsko a Portugalsko. Každá země měla možnost vyslat celkem 

5 účastníků, za ČR to byly: Tereza Doušová – vedoucí výpravy, Stanislav Krejčík – trenér ČR 
A ženy, Petr Vlachovský – trenér WU19, Jaroslava Deutschová – kondiční trenérka a Marek 
Juska – trenér brankářek. Účastníci semináře byli ubytování v Národním tréninkovém centru 
asociace. Kromě útulného hotelu se v areálu nacházely 3 travnatá hřiště, 2 plochy s umělým 
povrchem a také hala na futsal. Nechyběly seminární místnosti, posilovna, muzeum apod. 
Po celé 3 dny byl naším průvodcem Jorge Vilda, současný trenér reprezentace Španělska.

PROGRAM STUDY GROUP

Pondělí 11. 1. 2016

18.15 Zahájení Study Group – Jorge Vilda
19.00 Pozorování tréninkové jednotky 

WU16 – hřiště

Úterý 12. 1. 2016

09.30 Struktura ženského fotbalu 
ve Španělsku, fungování reprezentací 
– Jorge Vilda

11.00 Pozorování tréninkové jednotky 
WU16 – hřiště

12.15 Fotbalová škola španělské asociace 
– Eduardo Valcárcel

15.00 Prezentace jednotlivých asociací
16.30 Trénink brankářek v národních 

týmech (teorie a praxe) – Manuel 
Amieiro

18.30 Pozorování tréninkové jednotky 
WU16 – hřiště

Středa 13. 1. 2016

09.30 Výběr, kontrola a pozorování hráček 
– Javier Velázquez

10.30 Představení cílů a obsahů 
reprezentací ve spolupráci s kluby – 
Pedro López

11.30 Organizace a metodika v klubu 
Atletico Madrid

15.00 Návštěva muzea Španělského 
fotbalového svazu

16.30 Význam příjmu potravy ve fotbale – 
Dr. Antonio Escribano

18.30 Ukončení Study Group – Jorge Vilda

tabulka 1: počet registrovaných hráček
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španělskou soutěž, zbytek hraje druhou ligu. 
Pedro nám sdělil, že ne všechny hráčky jsou 
v tomto věku po psychické stránce na první ligu 
připravené, neradi by poškodili sebevědomí ta-
lentované hráčky. Jen pro porovnání s Českou 
republikou: ze současného kádru reprezentace 
do 19 let nastupují stabilně v ligové soutěži 4 
hráčky, zbylé hráčky nastupují v juniorské sou-
těži a nebo „pendlují“ mezi těmito kategoriemi. 
Díky tomu (těžkým utkáním) získávají hráčky 
Španělska oproti našim velký náskok. K jednot-
livým posunům přistupují velmi citlivě, je však 
běžné, že i reprezentantky U17 hrají druhou ligu 
dospělých, která je plná mladých hráček. Ty nej-
lepší nastupují dokonce v první lize.

REPREzENTACE ŠPANĚLSKA WU16
Po dobu naší stáže měly hráčky r. 2000 

a 2001 svůj první reprezentační kemp, jejich 
celkový počet byl 24 (21 hráček a 3 brankář-
ky). Sloužil především k vzájemnému poznání. 
Realizační tým tvořilo 7 členů. Shlédli jsme 3 
tréninky a níže jsou jejich společné znaky a vy-
braná cvičení. 

ÚVODNÍ ČÁST – cca 25 minut
Rozcvičení měl na starosti kondiční trenér 

bez pomoci ostatních trenérů. Každá tréninko-
vá jednotka začala volným vyklusáním kolem 
hřiště, následoval vířivý pohyb hráček v ně-
jakém obrazci (čtverec, kruh). Přibližně po 10 
minutách rozběhání začal přidávat prvky dy-
namického i statického strečinku proložený-
mi svižnějšími vyraženími a změnami směru. 
Na závěr se hráčky věnovaly stabilizačním cvi-
čením – např. po rychlých nohách naskoče-
ní na jednu nohu s výdrží nebo různé podřepy 
s míčem. Trenér snad každé 2 minuty zařadil 
do rozcvičky 3 rychlé kliky.

Tato forma rozcvičení není ve Španělsku 
pravidlem. Obvykle se po krátkém rozběhání 
přechází v baga a ronda. 

PRŮPRAVNÁ ČÁST – cca 25 minut
Po úvodní části, která byla výhradně bez 

míče, následovalo jednouché průpravné cvi-
čení, které bylo řešeno hromadnou formou. 
Hráčky byly rovnoměrně rozestaveny v obdél-
níku, cvičení začínaly vždy s jedním míčem 
a až po několika minutách byl přidán druhý, tře-
tí míč. Průpravné cvičení č. 1 (Obrázek 1) bylo 
zaměřeno na převzetí a vyvedení míče s násled-
nou přihrávkou, po několika minutách přišla ob-
měna v podobě dlouhé přihrávky se sklepnutím 
na nejbližší spoluhráčku. Hráčky dbaly na pre-
cizní zaujmutí polohy těla před převzetím míče 

(pokrčené kolena, vytočené chodidlo, zvednutá 
špička ke kolenu, ramena mírně vpřed). V ob-
měně tohoto cvičení (Obrázek 2) musely hráčky 
pracovat i s prostorem při správném naběhnutí 
a následné spolupráci s druhou středovou hráč-
kou. Tato část tréninku byla vždy zakončena 
bagem 18 v 3 bez omezení doteků.

Díky velkému počtu hráček a malému počtu 
míčů ve cvičení – často jen jeden, nebyly hráčky 
příliš u míče, jen přešlapovaly na straně a čeka-
ly na přihrávku.

HLAVNÍ ČÁST – cca 25 minut
V prvním tréninku byly hráčky rozděleny 

do dvou skupin po 10 a 11. První skupina pro-
váděla zakončení po zpětné přihrávce, druhá 
hrála rondo 3+3+1N vs. 3 (Obrázek 3). K vý-
měně skupin nedošlo, po 10 minutách se rovnou 
šlo hrát 11 v 11 na zkráceném hřišti (od vápna 
k vápnu). V druhém tréninku došlo opět k dě-
lení, skupina první se věnovala core posilování 
s kondičním trenérem, druhá se postavila do ro-
zestavení 4-3-3 na útočné polovině a pomocí 
herních kombinací přecházela do zakončení. 
Na závěr opět klasická hra. V posledním trénin-
ku hra nebyla a hromadnou formou byly k vidě-
ní 2 cvičení: 1) opět navedení míče k brankové 
čáře a přihrávka pod sebe na nabíhající hráčku 
s následným zakončením, 2) Přihrávková ma-
néž, která směřuje opět do křídelního prostoru, 
odkud přichází přihrávka po zemi na 2 nabíhají-
cí hráčky (Obrázek 4). Ve hře 11 v 11 + 1 neut-
rální hráčka ve středu hřiště (vytvářela převahu 
4 v 3) bylo zajímavé pozorovat systém hry, kte-
rý byl založen na postupném útoku. Na obranné 
polovině měl tým v držení míče spoustu přihrá-
vek, hodně zpětných přihrávek na úkor větší 

obr.: 1 obr.: 2
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přímočarosti. V kategorii U16 jsou s taktickou 
přípravou teprve na začátku a základní princip 
„nemáme míč – k sobě“ příliš nefungoval. 

zÁVĚREČNÁ ČÁST – cca 10 minut
Na starosti ji měl kondiční trenér, který vedl 

řízené vyklusání a strečinková cvičení.

POzNATKY z OSTATNÍCH ASOCIACÍ
Každá asociace si připravila prezentaci, kte-

rá měla ostatní seznámit s fungováním ženského 
fotbalu v dané zemi. Počet registrovaných hrá-
ček je uveden v Tabulce 1, úsměvné je, že Srbsko 
s Portugalskem mají stejný počet hráček. Cíle 
jednotlivých asociací v oblasti ženského fotbalu 
jsou si hodně podobné, zde jsou ty nejdůležitější:
■ navýšení počtu registrovaných hráček
■ vytvoření programu na rozvoj dívčího 

fotbalu ve školách
■ úspěch reprezentací v mezinárodní 

konfrontaci
■ vzdělávání trenérů
■ podpora nejen ligových klubů
■ získání sponzorů pro rozvoj ženského 

fotbalu
■ propagace ženského fotbalu v médiích

velké problémy s uspořádáním soutěží. Proto 
je jejích hlavním mottem pro rozvoj ženského 
fotbalu slogan: „Více hráček, více týmů.“ V po-
slední době pozorujeme zlepšení u národních 
týmů, zejména u dospělé kategorie se dá oče-
kávat další růst, jelikož jejich tým je složen z 11 
legionářek, které hrají kvalitní evropské soutě-
že (Švédsko, Španělsko, Anglie aj.). Přednáška 
Srbska působila velmi pozitivním dojmem. Jako 
každá země, tak i Srbsko má jistě své problémy, 
jejich prezentace však byla zaměřena na progra-
my pro rozvoj ženského fotbalu a způsoby, jak 
toho dosáhnout byly velmi zajímavé. I u Srbska 
pozorujeme vzestup, např. jejich U19 6krát 
po sobě postoupila do Elite round, v roce 2012 
se dokonce účastnila ME.

BRANKÁŘKY (Marek Juska)
Na stáži byly 3 hodiny vymezeny trénin-

ku brankářek. Jak se pracuje s brankářkami ná-
rodního týmu nám představil Manuel Amieiro. 
Velkým překvapením bylo pro nás zjištění, že 
hráčky do 15 let nemají speciální brankářský tré-
nink. Může nastat výjimka, kdy si samy seženou 
a hlavně zaplatí trenéra gólmanek. Hodně se za-
měřují na koordinaci pohybu, převládá jednodu-
chá forma cvičení s velkým počtem opakování. 
Kromě techniky chytání se věnovaly v ukáz-
kové tréninkové jednotce rozehrávce na krát-
kou a střední vzdálenost. S postupujícím časem 
tréninku spojovali řetězce činností (např. kro-
kovka+chytání v pádu). Tyto činnosti vychází 
z jejich analýzy herních činností brankářek bě-
hem utkání. Při reprezentačních akcích rozebírají 
jednotlivé herní situace a činnosti na videu.

ATLETICO MADRID
Momentálně je Atletico na třetím místě ligo-

vé tabulky. Velkým úspěchem pro ně byla účast 

v letošním ročníku Ligy Mistryň, do které by 
se rádi kvalifikovali i v tomto ročníku. Ženská 
složka v klubu je profesionální, hráčky prvního 
týmu nemusí chodit do práce a věnují se jen fot-
balu. Kromě prvního mužstva žen mají B tým 
i C tým. Pak následují mládežnické týmy, kte-
ré jsou po ročníku. Od ročníku 1998 po r. 2006 
jich je celkem 10. Dohromady má ženská složka 
celkem 13 týmů. 

DŮLEŽITOST VÝŽIVY
V ŽENSKÉM FOTBALE
(Ing. Bc. Jaroslava Deutschová)
V současném pojetí moderního ženského 

fotbalu je kladen vysoký důraz na celkovou tě-
lesnou dispozici hráčky. Kromě talentu, kondič-
ní přípravy a genetických dispozic je zapotřebí 
si uvědomit důležitost správné výživy sportov-
ce, která dodává tělu potřebné látky nutné pro 
fungování svalů. Dr. Antonio Escribano (ředi-
tel oddělení pro zdravou výživu, metabolismus 
a stavbu těla na Španělské asociaci) hovořil 
o důležitosti karbohydrátů a tuků, nikoliv pro-
teinů. Podle jeho teze lze vše získat z kvalitních 
potravin, které v potřebném množství dodáva-
jí důležitou energii. Doporučoval také, zejména 
u žen, se oprostit od doplňků stravy ve formě 
tablet (magnesium, železo), které nejsou pro 
tělo přínosem. Tyto látky se rovnou získávají 
z potravin, jako jsou ryby, kvalitní maso, ovo-
ce a zelenina. Zaujal nás také systém získávání 
informací o tom, jakým stylem se stravovaly re-
prezentantky A týmu před MS v Kanadě v roce 
2015. Byly jim zaslány osobní dotazníky, na je-
jichž základě hráčky zaznamenávaly po dobu 
jednoho týdne jejich způsob stravování. Poté 
Dr. Escribano dotazníky vyhodnotil a případ-
ně doporučil nápravu. Myslíme si, že by bylo 
vhodné se zaměřit na systém, který již dnes 
ve Španělsku funguje a postupně ho zavá-
dět do jednotlivých klubů a reprezentačních 
družstev.

SHRNUTÍ
Každá mezistátní konfrontace přináší nejen 

pro hráčky, ale i pro trenéry spousty nových po-
znatků. Za necelé 3 dny pobytu ve Španělsku 
jsme získali spousty cenných podnětů a to nejen 
z oficiálních přednášek, ale také diskuzí s ostat-
ními zástupci asociací.

Pozn.: V případě dotazů ohledně studijního 
pobytu ve Španělsku mě neváhejte kontaktovat 
na emailové adrese: vlachovsky@email.cz.

Vypracoval:
Mgr. PETR VLACHOVSKÝ

obr.: 3 obr.: 4

Dánsko má dlouholetou historii v oblasti žen-
ského fotbalu, jejich národní mužstva se pravi-
delně dostávají na závěrečné šampionáty, přesto 
nejsou pně spokojeny a podnikají kroky, které 
posunou dívčí fotbal v zemi dále. Současný po-
čet hráček by rádi rozšířili na 250.000. Akční 
plán mají vypracovaný, naráží však na nedosta-
tek financí. Na obrázku 5 vidíme strukturu ná-
rodních týmů. Portugalci se potýkají s velkými 
problémy, jejich země je velká (sever-jih), re-
gistrovaných hráček mají málo, tím pádem jsou 
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Zprávy z AEFCA

Ohlasy z Unie

Dne 8. až 9. dubna se uskuteč-
nilo ve Frankfurtu (Němec-
ko) řádné zasedání Exekuti-

vy AEFCA, které zhodnotilo činnost 
za minulý rok a stanovilo své záměry 
na letošní rok.

V první řadě se zasedání zabývalo 
hodnocením 35. AEFCA Sympozia 
v Soči (Ruská federace). Bylo konsta-
továno, že Sympozium navázalo svým 
konečným výsledkem na předcházejí-
cí Sympozia jak po stránce organizač-
ní, tak zejména po stránce obsahové, 
což je jen pokračováním vysoké od-
borné úrovně z předcházejících let.

V dalším jednání přišla na pořad 
finanční bilance minulého roku a vý-
hled z tohoto hlediska na rok letošní. 
V této souvislosti bylo s uspokojením 
konstatováno, že se již naplnila smlou-
va s firmou WYSCOT v podobě první 

sponzorské částky, pravidelně se již 
na kontě objevuje příspěvek z FIFA 
a z firmy ADIDAS, jednání v tomto 
směru stále pokračují s UEFA (Me-
morandum of  Understanding), čekalo 
se také v termínu zasedání na první 
příspěvek ruského sponsora Telesport.

Bylo znovu opakováno, že některé 
členské  trenérské organizace zatím 
neuhradily svůj členský příspěvek 
za minulý rok (Albánie, Bosna Her-
cegovina, Gruzie, Kazachstán, Mol-
dávie, Černá hora, Polsko). Byl přijat 
jednomyslný závěr, aby uvedeným 
organizacím byl zaslán poslední ur-
gentní dopis s návrhem na ukončení 
jejich členství v AEFCA.

Za nového člena byl definitivně 
přijat spolek trenérů ze San Marina.

Významný prostor tohoto za-
sedání byl vyhrazen k pořádání 36. 

UČFT má za sebou půlku 
z roku 2016 a s radostí si 
můžeme říct, že snaha jezdit 

za našimi členy do jednotlivých krajů 
a pořádat pro ně semináře na různá té-
mata se setkává s pozitivním ohlasem 
a zájmem o tuto činnost. 

V první polovině roku 2016 jsme 
uspořádali celkem deset seminářů (viz 
obrázek), které navštívilo na čtyři sta 
padesát z vás trenérů (členů i nečlenů 
UČFT).

Jak můžete vidět, jezdíme všude 
a v druhé polovině roku s tím chceme 
pokračovat tak, abychom navštívili 
všechny kraje.

Hlavními tématy seminářů byly 
vývojové trendy současného fotbalu 
se snahou o aplikaci do praxe, kon-
diční příprava, ale také téma na výsost 
aktuální, a to rozbor a analýza týmů, 
které právě hrají EURO ve Francii. 
Z vašich odpovědí z nedávného do-
tazníku bylo patrné, že máte zájem 
také o nepřímá fotbalová témata, která 
se budeme snažit do našich seminářů 
také zakomponovat.

Náš expertní tým již bedlivě 
sleduje a analyzuje utkání hraná 
na EURO a zpracovává výstupy, které 

zveřejníme v tištěném čísle časopisu 
Fotbal a trénink Speciál 2016, který 
bude pro členy UČFT samozřejmě 
zdarma. 

Závěrem chceme poděkovat všem 
členům za vyplnění již zmíněného do-
tazníku, který nám ukázal, že jdeme 
správným směrem a my z něj budeme 

AEFCA Sympozia, které se letos 
uskuteční ve dnech 2. – 5. listopadu 
ve sportovním středisku Como v Itá-
lii, asi třicet   kilometrů od Milána.

Náš partner, tentokráte Italská 
asociace trenérů, bude Sympozium 
zabezpečovat po stránce organizační, 
AEFCA po stránce vlastního progra-
mu.

Hlavním tématem teoretických 
vystoupení a praktických demonstra-
cí bude reakce na Mistrovství Evropy 
v letošním roce ve Francii. Praktické 
demonstrace budou svěřeny italským 
a francouzským trenérům.

Jak už to bývá tradicí této událos-
ti, na toto AEFCA Sympozium bu-
dou pozváni zástupci trenérů z Jižní 
a Střední Ameriky, USA, Japonska, 
Číny a dalších zemí Asie, pozván-
ka také zamíří do afrického fotbalu, 

chtít aplikovat výstupy do praxe a ne-
ustále zlepšovat služby, které členům 
unie poskytuje.

Rovněž nás těší i velká pozor-
nost, která se dostává i nadále  naše-
mu elektronickému časopisu Fotbal 
a trénink.

ŘV UČFT a redakce

Austrálie, Nového Zélandu a pozvá-
ni budou všichni sponzoři, zástupci 
UEFA, FIFA a další sympatizanti 
AEFCA z celého fotbalového světa.

Na závěr zasedání byla AEFCA 
Exekutiva pozvána jako čestní hosté 
na bundesligové utkání E. Frankfurt 
vs. FC Hoffenheim.

Všem zájemcům o podrobnější 
informace z činnosti AEFCA slouží  
nové webové stránky aefca.eu.

Zdeněk Sivek
AEFCA Viceprezident
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