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snímky nA TITULní sTRAnĚ
V sobotu 9. 6. 2018 se Tomáš Rosický před vyprodanou Letnou rozloučil se svou skvělou kariérou 
při utkání výběr ČR – výběr Světa. Za který například nastoupili: Jens Lehmann, Bacary Sagna, 
Cesc Fábregas, Alexandr Hleb, Mathieu Flamini, Alex Song, Gael Clichy i Robin van Persie, trenér 
Ivan Hašek. Základ výběru ČR pod vedením Karla Brücknera tvořilo osm hráčů úspěšného týmu 
z ME 2004 v Portugalsku: Petr Čech, Zdeněk Grygera, Tomáš Galásek, Karel Poborský, Jan Koller, 
Marek Jankulowski, Tomáš Rosický a Milan Baroš. Na hrací plochu přišli jeho umění ocenit i majitel 
Sparty Daniel Křetinský a předseda FAČR Martin Malík.
 Foto: Jan Tauber

druhé číslo našeho časopisu Fotbal a Trénink, 
které se vám dostává do rukou, je dalším krokem 
při naplňování nově přijaté inovace, která ve své 
podstatě vychází z názorů a přání našich čtenářů 
a sympatizantů, a také z aktuálních potřeb 
současného našeho fotbalu, a to změnit jeho 
dosavadní obsahové zaměření.

Vedení UČFT na začátku letošního roku přijalo 
novou obsahovou koncepci při tvorbě a realizaci 
našeho časopisu, která by měla více korespondovat 
s trenérským řemeslem ve smyslu se více přibližovat 
praxi tréninkového procesu a koučinku. Tato nově 
přijatá koncepce bude tedy ve svém souhrnu více 
sledovat prezentaci odborných idejí, praktických 
zkušeností, analýz, odborných doporučení a další 
know-how z domácího a zahraničního fotbalu, jak 
bylo již uvedeno, pro potřeby tréninkové praxe 
a koučinku. Obsah časopisu se nebude samozřejmě 
uzavírat dalším moderním poznatkům, které by 
mohlo nabídnout i mimofotbalové prostředí a které 
by napomáhaly realizovat naše nové pojetí.

Sjednocující ideou nového obsahového pojetí 
bude nabízet inspiraci, ne mentorské poučování, 
vnucování názorů, zkušeností atd., a to proto, 
abychom pomohli naplňovat trenérům jejich 
základní záměr: najít a jít svou vlastní cestou, kdy 
budou moci do své činnosti vložit co nevyšší míru 
své originální odborné invence a kreativity, bez 
které je tato činnost, stejně jako v jiných oborech 
a odvětvích, těžko myslitelná.

Nepůjde o jednoduchý úkol, ale naopak. Přesto 
obsahová změna, ke které se přistupuje, je nutná, 
aby časopis, respektive jeho přínos, obstál ve vztahu 
k potřebách současného fotbalu.

Výše naznačené inovativní změny vždy s sebou 
také nesou zásadní zásah do organizační struktury 
časopisu. Redakce časopisu vytvořila novou 
skupinu stálých dopisovatelů. Počítáme také 
s tím, že budeme dávat větší prostor odborným 
příspěvkům ze zahraničí a do budoucna také 
máme vizi, navázat užší spolupráci s redakcemi 
podobných časopisů například v Německu (Der 
Fussballtraining), Anglii (The Manager), Francii 
(L'Entraineur) a samozřejmě s našimi kolegy ze 
Slovenska, kde tato spolupráce již začala.

Nová obsahová struktura jednotlivých čísel bude 
rozdělena do několika sekcí: první bude věnována 
rozhovorům s význačnými trenérskými osobnostmi 
našeho a zahraničního fotbalu, v sekci profesio-
nálního fotbalu se budeme snažit nabídnou zkuše-
nosti trenérů profesionálního fotbalu, nevyjímaje 
zahraničí, v každém čísle se vždy objeví trenérská 
problematika z přípravy talentovaných hráčů v aka-
demiích, samozřejmě nezapomeneme ani na pří-
pravu mladých fotbalistů mimo tyto akademie, 
dáme prostor i odborným trenérských problémům 
amatérského fotbalu. Nedílnou součástí budou i ak-

tuální informace z čin-
nosti UČFT a AEFCA, 
mezinárodní evropské 
trenérské organizace, je-
jímž je naše trenérská or-
ganizace dlouhodobým 
členem. Nezapomeneme 
ani na zajímavé informa-
ce z odborné literatury, videomateriálů domácí a za-
hraniční provenience atd. a otevřeme i prostor pro 
zajímavé informace z jiných sportů, pokud budou 
korespondovat s novým obsahovým zaměřením.

K naznačeným plánům budeme potřebovat 
větší počet dopisovatelů, a proto, jménem redakce, 
nabízíme tuto spolupráci všem ostatním zájemcům 
a jsme připraveni tuto spolupráci i finančně 
ohodnocovat.

Na závěr této části ještě mimořádně důležitou 
poznámku: redakce časopisu bude udržovat co 
nejužší spolupráci s kolegy z FAČR, bez kterých 
bychom velmi obtížně mohli naše záměry 
naplňovat. Počítáme tedy s tím, že tato spolupráce 
bude odrazem celkové filozofie UČFT, tedy co 
nejužší spolupráci s naším nejvyšším fotbalovým 
orgánem, což ostatně naplňujeme od samého 
počátku existence naší Unie.

V posledku už zbývá jen pozvání k prostudování, 
pročtení, případně prolistování příspěvků 
z dnešního čísla, které je sestaveno: z rozhovorů 
s trenéry našich mládežnických repre týmů, s kolegy 
Kozlem a Suchopárkem, sekci profesionálního 
fotbalu vyplňují příspěvky z tréninkové praxe 
Sigmy Olomouc, juniorského týmu FC Viktoria 
Plzeň, ze zahraničí je zařazen příspěvek z tréninku 
J. Kloppa v FC Liverpool, v mládežnické sekci 
najdete příspěvky z přípravy hráčů U16 a U14 
– akademie, k nim se řadí příspěvky z přípravy 
hráčů U12 a U8/9. Předpokládáme, že by mohlo 
být i zajímavé pro naše čtenáře se seznámit 
s výstupy z velké světové letošní akce, setkání 
předních světových expertů z různých sportů se 
zaměřením na otázky tzv. leadership (Leaders 
Sport Performance Summit) atd., která proběhla 
v USA. Nezapomněli jsme ani na aktuality z UČFT 
a z AEFCA a z nabídky případných studijních 
materiálů, tentokráte ze zahraničí. Čtenáře také 
prosíme, aby zaregistrovali reklamy našich 
sponzorů, kteří nás tímto způsobem podporují.

Přejeme vám inspirativní sledování Mistrovství 
světa 2018 v Rusku. Tým odborníků UČFT v čele 
s Vernerem Ličkou, již začal pracovat na jeho 
analýze, která bude tradičně náplní tištěného Fotbal 
a trénink SPECIÁL.

Zdeněk Sivek, 
předseda redakční rady

Vážení přátelé, milí kolegové,
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Rozhovor s Lubošem Kozlem a Radkem Bejblem

Proč čeští mladíci neuspěli? 
V čem nejvíce zaostávali? A jak 
z toho ven? Dejme slovo trenér-

skému tandemu Kozel-Bejbl. 

Jaké pocity z kvalifikačního vy-
stoupení máte?

Luboš Kozel: „Převažuje zkla-
mání z toho, že jsme nepostoupili 
do druhé fáze kvalifikace. Byť jsme 
samozřejmě věděli, že to nebude 
jednoduché. Skupina to byla těžká, 
postupoval jen vítěz, a navíc se hrá-
lo v Itálii, tedy u největšího favorita. 
Nicméně první fáze kvalifikace a po-
slední přípravné zápasy ukazovaly 
na to, že mužstvo sílu má.“

Ale nakonec to na postup nesta-
čilo. Proč?

Kozel: „Pokud jsme chtěli být 
konkurenceschopní, třeba právě s Itá-
lií, musely by se sejít všechny věci. 
Ale to se nestalo. Bohužel, některé 
věci nešly ovlivnit. Třeba klimatické 
podmínky. Před kvalifikací jsme měli 
třídenní sraz, na kterém jsme chtěli 
nacvičit a vyzkoušet některé taktické 
prvky. Jenže byly to zrovna tři dny, 
kdy v Česku napadl sníh a bylo pod 
nulou. Takže jsme z toho, co jsme měli 
v plánu, neudělali téměř nic. Pak se 
těsně předtím, než jsme odjeli do Itá-
lie, přihodilo totéž. A tak jsme vlastně 
neměli kde trénovat. Někteří hráči tak 
měli první trénink na trávě až v Itálii 
v dějišti kvalifikace. Zadruhé: Díky 
tomuhle počasí, plno hráčů nehrálo asi 
měsíc předtím utkání. Soutěže měly 
začít čtrnáct dní před kvalifikací, ale 

zápasy byly odložené. Reprezentanti, 
kteří hrají ve druhé lize, vůbec nehrá-
li. To se samozřejmě také projevilo. 
A aby toho nebylo málo, přidala se 
karanténa ve Spartě kvůli příušnicím. 
Sparťané dokonce ani nemohli tré-
novat. Připočteme-li k tomu absence 
důležitých hráčů kvůli zranění – Sed-
láček a Grajciar, což byli nejlepší hráči 
úvodní fáze kvalifikace – nebylo to 
ideální. Nicméně o těch, kteří na kva-
lifikaci byli, nemůžu říct, že by herně 
neobstáli. Lidi, kteří naše zápasy vi-
děli, to hodnotili podobně. Bohužel 
nám vždycky chyběl kousíček k tomu, 
abychom utkání výsledkově zvládli.“

Radku, co stálo za kvalifikačním 
nezdarem sedmnáctky?

Radek Bejbl: „Nebyli jsme fa-
voriti skupiny, ale cítil jsem z kluků 
touhu a odhodlání postoupit na zá-
věrečný turnaj. Bohužel, kvalifikace 
je o tom, že nemůžete dělat jednodu-
ché chyby a my jsme je udělali hned 
v prvním zápase, a byli jsme za ně 
tvrdě potrestaní. Takže od úvodu jsme 
pořád něco v kvalifikaci doháněli. 
Celkově herní kvalita našich kluků 
oproti Srbům a Španělům byla nižší. 
Zákonitě jsme tedy neuspěli.“

V čem čeští sedmnáctiletí hráči 
nejvíce zaostávali za zahraničními 
vrstevníky?

Bejbl: „V kvalitě útočné činnos-
ti. V obcházení, ve zpracování míče, 
v nastavení se pro spoluhráče, aby 
bylo s kým hrát. Měli jsme i nedo-
statky v defenzivě. Souviselo to 

s pomalostí a neobratností. U obránců 
jsme na můj vkus chybovali v jedno-
duché rozehrávce.“

Čím si vysvětlujete, že my chy-
bujeme a Španělé nebo Srbové 
nikoli?

Bejbl: „Tak i oni nějaké chyby 
udělali, ale pokud se taková příležitost 
naskytne, je důležité ji v takhle vy-
pjatém zápase proměnit. A to se nám 
nepovedlo, zatímco jim ano. Měli 
jsme také pár šancí po drobných chy-
bách soupeřů. Ale nedokázali jsme je 
proměnit. I díky tomu, že střelecká 
pohotovost byla nižší než útočníků 
soupeře.“

Luboši, v čem zaostávala česká 
devatenáctka?

Kozel: „S Poláky jsme remizo-
vali. Přitom jsme neproměnili penal-
tu a v utkání se zranil Sadílek, lídr 
týmu, který pak dva dny netrénoval. 
S Řeckem jsme hráli v ofenzivě velice 
dobře. Ale, bohužel, směrem do de-
fenzivy jsme to nezvládli. Dostali 
jsme laciné góly. Vždycky v momen-
tě, kdy jsme se nadechovali. Když 
jsme vyrovnali na 2:2, inkasovali 
jsme za dvacet vteřin na 2:3. Potřetí 
už jsme se vrátit do remízy nezvládli. 
Jenže bylo třeba utkání neprohrát.“

S Italy už se nehrálo o nic.
Kozel: „Chtěli jsme, aby utkání 

s Italy bylo takové finále. Ale takhle 
to byl už spíš přátelák, protože domácí 
měli 6 bodů a byli jasnými postupu-
jícími. Zkrátka ve skupině byly čtyři 

vyrovnané týmy a rozhodovaly malič-
kosti. A my jsme se museli vyrovnávat 
s věcmi, o kterých jsem už mluvil. Ne-
chcete to moc vnímat, ale na výsledku 
se to projeví. Na závěr jsme hráli s Itá-
lií a určitě jsme nebyli horším týmem. 
Samozřejmě, že kdyby neměli domácí 
už postup jistý, bylo by to těžší. Ale 
my jsme ve všech činnostech na hřišti 
vypadali dobře. Zase platí, abychom 
proti takovému soupeři uspěli, musí 
si všechno sednout. Hrajete na krás-
né trávě na hlavním stadionu v Udi-
ne, všichni jsou pozitivní, přistoupí 
k tomu dobře a v tu chvíli jsme kon-
kurenceschopní. Když naopak někdo 
ze sestavy vypadne, bude průběh jiný. 
Italové třeba mají 4 útočníky, o kterých 
si řeknete, že jsou individuálně lepší 
než naši hráči. Je to hlavně o zkušenos-
tech. Oni už jsou ve velkých klubech, 
takže se denně pohybují v obrovské 
konkurenci. A také hrají od ledna, 
a na trávě. Naši kluci se poprvé do-
stali na trávu prvně v březnu. Většina 
z nich nemá v tu dobu nic odehráno. 
Takže – úspěch se dá udělat, ale musí 
si všechno sednout.“

Radku, vy jste největší rozdíl 
v kvalitě viděl v duelu se Španěly?

Bejbl: „Asi ano. Ale tohle utkání 
kluci odehráli v rámci svých mož-
ností nejlíp. Nechali tam všechno, 
co v nich bylo. Snažili se držet krok. 
Okamžitě po utkání jsme je pochválili 
za to, s jakým přístupem a bojovnos-
tí to odehráli, i když stav byl pro ně 
nepříznivý. Ale rozdíl v herní kvalitě 
jednotlivců i týmu byl velký.“

Oba potkal na střídačkách mládežnických reprezentačních týmů stejný 
úděl. Luboš Kozel, kouč devatenáctky, musel strávit vyřazení v elitní fázi 
kvalifikace mistrovství Evropy, Radek Bejbl zažil nepostup na závěrečný 
turnaj evropského šampionátu coby velitel sedmnáctky. Kozlův celek hrál 
v elitní fázi kvalifikace s Polskem 0:0, poté podlehl 2:3 Řecku a nakonec 
remizoval s Itálií 1:1. Bejblovo mužstvo prohrálo se Srbskem  
a Španělskem 0:2 a s Ukrajinou se rozešlo bez branek. 

Herní odvahu musíme 
učit odmalička
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Doháněli jsme to bojovností 
a týmovostí?

Bejbl: „Neřekl bych přehnanou 
bojovností. I vyspělé týmy musejí 
přidat ke kvalitě bojovnost a nasa-
zení. Chtěli jsme se jim vyrovnat 
i konstruktivností. Bohužel, tam jsme 
pokulhávali. I když se kluci do toho 
nutili, chybovost byla hrozně velká. 
Přicházeli jsme o míče, vytvořili jsme 
si málo příležitostí. Vlastně jsme ani 
v zápase se Španěly neměli přímou 
střelu na bránu. Soupeř asi čtyři střely, 
které letěly do prostoru brány, zblo-
koval.“

Jakou jste měli přípravu na kva-
lifikaci?

Kozel: „Na přelomu ledna a února 
jsme vyjeli na velmi dobře obsazený 
turnaj na Kanárské ostrovy. Kromě 
domácího celku jsme se tam utkali 
se Španělskem a Japonskem. Byla 
to výborná konfrontace s vyspělými 
celky. Se Španěly jsme remizova-
li 1:1. S Japonci jsme 0:1 prohráli 
a Kanárské ostrovy jsme porazili 
5:0. Bohužel, bylo to v době, kdy vr-
cholila příprava prvoligových klubů, 
takže deset až dvanáct hráčů, s nimiž 
jsem počítal pro kvalifikaci, s námi 
nebyli, protože je kluby neuvolnily, 
neboť nešlo o oficiální reprezentační 
termín, což jsem akceptoval. Hráči 
v klubech bojovali o místo v sestavě. 
Třeba Drchal ve Spartě. Kvůli tomu 
jsem pak ještě udělal třídenní sraz. 
Ale podmínky byly takové, že jsme 
trénovali na umělce a odklízel se 
sníh, což nekorespondovalo s plno-
hodnotným tréninkem. Jinak tomuhle 
mužstvu prospěly těžké přípravné zá-
pasy. Na podzim jsme vyhráli s Anglií 
ve Znojmě 1:0. V únoru jsme hráli 
se Španělskem 1:1. V listopadové 
první fázi kvalifikace jsme domino-
vali. Mužstvo sílu mělo a ve všech 
aspektech hry jsme byli konkurence-
schopní.“

Bejbl: „Naše příprava? K týmu 
jsme přišli až krátce před kvalifikací, 
takže jsme byli jen na dvou srazech. 
Snažili jsme se kluky hlavně správně 
mentálně vyladit a trefit se do ideální 
sestavy. Jinak je to o kvalitě a dlou-
hodobé práci s hráči v klubech. Jaké 
získávají návyky v osmi, deseti letech, 
tak to se potom s nimi táhne dál. Když 
jsou návyky správné, během let už je 
jen zdokonalují. A když správné ne-
jsou, je to problém. V patnácti, v šest-
nácti se sice dá ještě leccos dohonit. 
Ale zahraniční soupeři mají náskok.“

Dobře znáte výchovu ve Španěl-
sku. Co tam dělají jinak než my? 

Bejbl: „Byl jsem loňský rok 
ve Španělsku na dvou stážích – 
v Alétiku Madrid a ve Villarrealu. 
Jednotným bodem napříč mládeží 
od šesti do jednadvaceti let, je to, že 
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v tréninku převládá hernost. Prostě se 
tam pořád hraje. Osmdesát procent 
tréninku jsou hry. Děti a mládež tedy 
dostávají fotbal do sebe herní praxí 
a herními cvičeními. My to u nás dě-
láme ještě z půlky jinak. Hodně dbá-
me na drilová cvičení – zpracování 
míče, přesnou přihrávku… Ale hráči 
toho během tréninku málo nahrají. 
Ve Španělsku naopak preferují malé 
formy her, při kterých se hraje v pře-
číslení nebo v podčíslení a zároveň 
se přechází do zakončení ve větším 
počtu hráčů. Není to neustále jeden 
na jednoho, ale třeba hra čtyři na tři, 
tři na dva. Modeluje se to prostě 
do cvičení, které se vyskytnou ve hře. 
Tím pádem si to hráči sami navnímá-
vají a zažívají.“

Trenéři jen korigují chyby?
Bejbl: „Ne často, ale když je vi-

dět, že je něco potřeba zkorigovat, tak 
do toho trenéři vstoupí rázně. Nejsou 
vulgární, ale dokážou si zjednat re-
spekt a zcela jasně vysvětlují věci.“

Jak to mají s výsledky?
Bejbl: „Jak na Villarrealu, tak 

na Atlétiku nám říkali, že od dvanác-
ti let chtějí, aby děti soutěžily a hrá-
ly o výsledek. Ale rozhodně to není 
na úkor kreativity a herního projevu. 
Je naprosto běžným zvykem, že kluci 

ve věku mladších žáků hrají proti star-
ším. Proti menším klubům, ale proti 
o rok, o dva starším hráčům. Musí 
bojovat s fyzickou převahou soupeře, 
ale neustále se po nich chce, aby to 
překonávali herně, fotbalově. Také 
dbají na vzdělání. Pokud mají kluci 
problémy ve škole, nemůžou hrát zá-
pasy nebo trénovat. Klidně je kvůli 
špatnému prospěchu odstaví na dva 
týdny mimo. Také je to o konkurenci. 
Španělé mají daleko větší výběr. Mají 
třeba vynikající hráče v křídelních 
prostorech a dokážou jich v jednot-
livých věkových kategoriích postavit 
třeba šest, sedm. Zatímco my jsme, 
bohužel, rádi, když vypotíme jedno-
ho, dva.“

Kozel: „Máme hráče, kteří v me-
zinárodní konkurenci rychlostně 
obstojí. Jiní s tím mají problém, 
ale kompenzují to jinými přednost-
mi. Bohužel, když čtyři hráči, kteří 
by byli v týmu vypadnou, náhrada 
už není stoprocentní. Nemůžu říct: 
Máme dvacet, pětadvacet stejných 
hráčů. Ten náš rybník tak velký není. 
Absence někoho se může okamžitě 
projevit.“

Měl jste složený tým už převážně 
z hráčů, kteří hrají dospělý fotbal?

Kozel: „I díky výkonům, které 
kluci předváděli v kvalifikaci, se to 

zvětšovalo. V  zimě bylo už v přípra-
vách ligových áček 12 až 15 hráčů, 
což je docela slušné číslo. Ale když 
začala liga, číslo se o kousek sníži-
lo. Grajciar se v Liberci zranil, Žitný 
v Teplicích v tu dobu ještě nehrál. 
De facto ligu hráli jen Krejčí a Ru-
sek v Brně a Drchal nastoupil prvně 
za sparťanské áčko. Jsem za každého 
kluka v seniorském A týmu rád, pro-
tože konfrontace s dospělým fotba-
lem je posouvá dál. I když si vždycky 
musí na tu šanci počkat. Na druhou 
stranu, proč ne, ať si to hráči vyboju-
jí a nemají to zadarmo. Ale většinou 
to bývá tak, že obstojí a stejně jim to 
nestačí, aby v sestavě zůstali natrvalo 
nebo delší dobu. Co má hráč udělat 
víc? Když nastoupí a třeba vstřelí gól, 
ale za týden nehraje.“

V zahraničí je to jak?
Kozel: „Když si projedu soupisku 

Italů, tak měli dva hráče, kteří jsou 
v kádrech klubů Serie A a dva hrají 
stabilně Serii B. Naši kluci to mají 
těžší. My tlačíme, aby dostali víc 
šancí v dospělém fotbale, protože do-
rostenecká liga není na mezinárodní 
úroveň dostatečný trénink a měřítko. 
Kdo si myslí, že když někdo uspěje 
v české dorostenecké lize, bude to 
stačit i na mezinárodní konfrontaci, 
hluboce se mýlí.“

Bejbl: „Trošku nám chybí odva-
ha zapojit mladé hráče do dospělého 
fotbalu. Třeba jim dát velkou šanci už 
v osmnácti. Samozřejmě argumenty 
z druhé strany od ligových trené-
rů jsou, že na to ti kluci ještě v té 
době nemají. Ano, nejsou zkušení 
a ve velkém fotbale se hraje o hod-
ně, o peníze, slávu, evropské poháry 
nebo sestup. Ale mohli bychom se 
inspirovat příklady z Nizozemska, 
Švýcarska, Španělska, kde mladým 
dávají hodně šancí. Aby trenéři trošku 
víc věřili osmnáctiletým, devatenác-
tiletým klukům. Samozřejmě nemů-
že se očekávat, že hned po příchodu 
do A mužstva bude osmnáctiletý kluk 
lídr, který bude tým táhnout. On se 
potřebuje od ostatních spoluhráčů 
učit. Zároveň musí cítit důvěru tre-
nérského štábu.“

Dokáže dorostenecká liga sedm-
náctiletých připravit hráče na me-
zinárodní úroveň?

Bejbl: „Je to složité. Nejlepší kluci 
ze sedmnáctek hrají ligu devatenácti-
letých a relativně se v ní prosazují. Ale 
potom přijde kvalifikace a najednou se 
zjistí, že konkurenceschopnost hráčů 
není až taková. Třeba Srbové měli 
v kádru čtyři, pět kluků, kteří pravi-
delně trénují se seniorskými A muž-
stvy. A nešlo o podřadná mužstva, ale 
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o Crvenu Zvezdu Bělehrad, respekti-
ve Partizan Bělehrad. Takže ti hráči 
už mají v sedmnácti první zkušenost 
s velkým dospělým fotbalem. A v zá-
pasech se to projevilo.“

Z vašeho kádru nikdo neměl 
zkušenost s dospělým fotbalem?

Bejbl: „Ne. Z dvacetičlenného 
kádru hrála zhruba půlka ligu deva-
tenáctek a půlka ligu sedmnáctek. 
Kdežto ve Španělsku hrají všichni 
sedmnáctiletí reprezentanti ligu de-
vatenáctek, která má vysokou kvalitu. 
Další mladé naděje hrají za B mužstva 
třetí ligu, která má vysokou úroveň. 
Když se utkají béčka velkých klu-
bů, kvalita zápasů je na úrovni horní 
poloviny naší druhé ligy. A když je 
mimořádný talent, zařadí ho rovnou 
do áčka. Trenéři áček si pak hodně 
vytahují hráče z devatenáctky do tré-
ninku. Tohle se v Česku také děje, 
ale obecně nechávají ve Španělsku víc 
nakouknout talenty do áčka.“

Kozel: „Poláci mají plno de-
vatenáctiletých hráčů buď v druhé 
seniorské polské lize, nebo v do-
rosteneckém fotbale v Německu. 
A v klubech, jako je Hamburk. Tak-
že 8 hráčů jim hraje dorosteneckou 
bundesligu. Řekové mají taky hráče 
v silných klubech – v Olympiakosu 
Pireus nebo v AEK Atény. Anebo je 
posílají na hostování do slabších klu-
bů, ale v dospělém fotbale. Příkladem 
budiž jejich brankáři – jeden chytá 
v osmnácti už stabilně bulharskou 
ligu ve Slavii Sofie, druhý je dvojkou 
v Olympiakosu Pireus. Jsou ve vý-
voji dál, než jsme my. My ke všemu 
docházíme později. I v ochotě dávat 
šanci mladých hráčům.“

Proč?
Kozel: „Většina trenérů je od šéfů 

a nadřízených hodnocená za výsled-
ky. Když v takto nastaveném prostředí 
to má trenér padesát na padesát mezi 
mladším a starším hráčem, tak se asi 
spíš přikloní k tomu, dát tam toho 
staršího. Může se opřít o zkušenost. 
U mladého je to vždycky trochu lote-
rie – zvládne to, nezvládne?“

Není to přežitek? Ve světě se 
čím dál více prosazují mladí hráči?

Kozel: „Moje zkušenost je taková, 
že mladíci, kteří dostanou šanci, to 
většinou zvládnou. Neříkám, že v dů-
ležitých zápasech je ten správný mo-
ment mladíka nasadit, ale je iks pří-
kladů, že trenér má na prvním místě, 
jestli bude osmý nebo desátý, protože 
je to podpořené rozdílnými prémiemi 
a dalšími aspekty, a proto dá přednost 
zkušenějším před mladými. Ale trenér 
by měl být vedený od klubu, že pri-
oritou by mělo být zapojování mla-
dých odchovanců. Protože to klubu 
můžou vrátit v budoucnu – na hřišti, 
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anebo finančním profitem z případné-
ho prodeje. Ze třicetiletého fotbalisty 
už nikdy nic lepšího nebude. A ni-
kdy z něj mít klub větší peníze ne-
bude. Ale když se povede zabudovat 
do áčka dvacetiletý kluk, jednou ho 
můžou prodat za velké peníze. Anebo 
jim bude ještě deset let odvádět správ-
nou službu. Pro Angličany není také 
jednoduché zapojit do Chelsea nebo 
Arsenalu devatenáctiletého hráče, ale 
mají spřátelené kluby v Nizozemsku, 
Španělsku, kam posílají mladé hráče 
na zkušenou. Aby tam absolvovali 
mezistupeň mezi dorostem a A tý-
mem. Hrají pravidelně nizozemskou 
ligu a třeba i Evropskou a získají 
cenné zkušenosti. Anebo je posílají 
do druhé ligy v Anglii, která má ob-
rovskou úroveň. Nám skoro v těchto 
týmech nehrají reprezentanti áčka.“

Jak jste během dvouletého re-
prezentačního cyklu pokročil v re-
alizování představ, které jste chtěl 
týmu vtisknout?

Kozel: „Podařilo se nám toho po-
měrně dost. Fotbal, který jsme hráli, 
je jiný, než na který byli zvyklí hráči 
v klubech. Ale reakce od kluků, kte-
rou mám, je pozitivní. Kluky to baví 
a svým způsobem vědí, že to může být 
i úspěšné. Kdybychom dostali od ně-
koho čtyřku a neměli jsme na hřišti 
nárok, tak bych to neříkal. Netvrdím, 
že můžeme vždycky porazit Itálii, ale 
můžeme vyhrát jeden zápas z pěti. 
Musím zmínit, že tomu strašně po-
mohl Sadílek. V prvním roce v týmu 
nebyl, protože byl o rok výš. Ale jak 
do mužstva přišel, vytvořila se velmi 
silná lídrovská dvojice Sadílek-Sed-
láček. Ze středu hřiště dávali mužstvu 
fotbalově směr a ráz. Bohužel Sedlá-
ček se zranil. Nahoře chyběl i Grajci-
ar, který byl asi nejdál z hráčů z hle-
diska zapojení do dospělého fotbalu. 
A mužstvu dokázal vždycky pomoci 
na hřišti. Bohužel Sadílek nedal v zá-
pase s Polskem penaltu, pak nastoupil 
po dvou dnech, kdy nebyl zdravotně 
v pořádku, takže byl trošičku psychic-
ky sestřelený. Ale s Itálií už byl zase 
dominantní a na hřišti exceloval. Díky 
tomu jsme mohli zase hrát náš fotbal. 
Z hlediska ofenzivní fáze to bylo veli-
ce silné mužstvo, což u Čechů nebývá. 
Defenzivně tak silné nebylo. Ale když 
jsme se na to zaměřili, v listopadu 
jsme nedostali v kvalifikaci ani gól. 
S Poláky taky ne. Takže čtyři zápasy 
v řadě bez obdržené branky. Pak jsme 
si, bohužel, jeden zápas, který nebyl 
dobrý do defenzivy, vybrali v duelu 
s Řeckem. Mohli jsme dostat ještě víc 
než tři góly.“

Kdo má největší předpoklady do-
růst do A týmu reprezentace?

Kozel: „Určitě Grajciar a Sadílek. 
Pak jsou i jiní zajímaví hráči, kteří 

už nakukují do dospělého fotbalu, 
ale musejí si ještě v něm získat místo 
na slunci. Každému z nich ještě něco 
chybí, aby se v něm ukotvili nastálo. 
Drchal, Rusek, Krejčí, Žitný. Potom 
jsou hráči s fotbalovými předpoklady, 
ale mají hendikep v tom, že jsou ještě 
subtilnější. Takže těm to může trvat 
déle. Ale mají na to. Christian Frý-
dek, to je obrovský fotbalový talent. 
Bohužel s tím svým somatotypem to 
může mít těžší.“

Jak byste charakterizoval Sa-
dílka?

Kozel: „Je to takový Gatusso. Umí 
hrát, má výborné přepínání z obrany 
do útoku a naopak. Než někteří pře-
pnou, on už má míč. Je dynamický, 
má výbornou kopací techniku. Má 
v sobě lídrovství. Přál bych mu, aby 
se prosadil i v Eindhovenu.“

Pomohla mu hodně holandská 
zkušenost?

Kozel: „Podle mě ano. Pracují tam 
s ním velmi dobře. To je to, co tady 
někdy chybí. Vždycky mu řeknou, 
jaká je před ním cesta. Proč ho tře-
ba ještě neposunuli o kategorii výše. 
Řeknou mu, kde by měl být za půl 
roku, co by měl umět. Prostě vidí před 
sebou jasnou cestu a koncepci.“

U nás to chybí?
Kozel: „My hráče přesuneme 

do dospělých. Jednou ho postavíme, 
pak dvakrát ne a neřekneme mu, proč 
nehrál, co by měl zlepšit, a pošleme ho 
zpátky. Tak to samozřejmě hráč v hla-
vě kolikrát těžko unáší. Takže Sadílek 
je v dobrém prostředí, i když přechod 
do něj nebyl pro něj jednoduchý, 
když tam šel v šestnácti. Ale zvládl to 
a dneska je v dorostu kapitánem. Je 
předpoklad, že půjde v létě do přípra-
vy, když ne s áčkem, tak s juniorkou, 
která hraje druhou holandskou ligu. 
Doufám, že se mu budou vyhýbat zra-
nění, protože hraje náročně.“

Radku, jak u hráčů rozvíjíte kre-
ativitu?

Bejbl: „Důležité je jim dát mož-
nost volby. Aby si herní možnosti 
při tréninku řídili de facto oni sami. 
Když vidím, že situace řeší špatně, 
je nutné s nimi komunikovat. Ale je 
strašně důležité nechat mluvit je. Aby 
si oni sami dokázali pojmenovat, jestli 
je něco dobře nebo špatně. Aby po-
stupně na to přicházeli sami. Je taky 
hodně zajímavé, když necháte kluky 
diskutovat o něčem samotné. Když 
se navzájem v kolektivu koučují. Je 
také si třeba říct, že nějaký způsob 
komunikace je dobrý ve starších žá-
cích. V sedmnáctce je to trošku jiné 
a v devatenáctce zase trošku jiné. Já 
mám moc rád komunikaci s okamži-
tou zpětnou vazbou. Když vidím, že 

je třeba něco s někým probrat, hned si 
dotyčného po cvičení vytáhnu a oka-
mžitě to s ním proberu na místě. Chci 
vědět, jak to on cítí a řeknu mu svůj 
názor.“

Máme šikovné kluky?
Bejbl. „Jsem přesvědčený, že ano. 

Teď jsem se vrátil z turnaje v Itálii, 
kde jsem sledoval naši patnáctku. 
Tedy mužstvo, které budu od léta 
přebírat. A co jsem viděl, ve mně 
vzbuzuje velký optimismus. V té-
hle věkové kategorii jsme naprosto 
konkurenceschopní s ostatními týmy, 
s některými jsme i v konfrontaci výš. 
To je příslib. A budeme mít pořád ši-
kovné děti, protože způsob trénování 
a výchovy se podle mě lepší.“

Cítíte, že v klubech už začínají 
razit principiálně totéž?

Bejbl: „Snaha o to je. Ale ještě ne 
úplně ve všech klubech se tak děje. 
Některé kluby se v herním projevu, 
který razí mládežnický úsek FAČR, 
vidí, ale část klubů to vidí trošku ji-
nak. Bohužel, hrají tam roli i výsled-
ky. Dorostenecká liga devatenáctek 
je sestupová soutěž a trenéři jsou ko-
likrát nuceni hrát pragmaticky na zisk 
bodů a ne na to, aby rozvíjeli hráče. 
Samozřejmě je to dvousečná věc. My 
chceme, aby se hráči naučili hrát pod 
tlakem, protože v dospělém fotbale 
je to čeká. Ale potřebujeme hlavně, 
aby se rozvíjeli z hlediska dovedností. 
Jenže někdy, bohužel, prostě účel svě-
tí prostředky a hraje se na výsledek. 
V tomhle jsou na tom Belgie, Nizo-
zemsko, Španělsko lépe, protože plus 
minus se v klubech preferuje stejný 
pohled na výchovu hráče. Mají i plus 
minus stejný pohled na rozestavení 
a na činnost jednotlivých hráčů. My 
v tomhle ještě stoprocentně uceleni 
nejsme.“

Máte v reprezentaci přesně 
dané, co musí třeba pravý bek 
umět?

Bejbl: „Nikde písemně zpracova-
né nároky na hráče na jednotlivých 
postech nemáme. Ale víme to, co 
po nich chceme a vyžadujeme. Rád 
bych, aby spontánnost a radost, která 
čišela z dětí na trénincích ve Špa-
nělsku, byla vidět i u nás. Líbí se mi 
způsob tréninku, kde převládala hra.“

Baví to už i české kluky?
Bejbl: „Baví. Samozřejmě oni se 

dostanou do telecího věku, kdy jejich 
pozornost začne být trošku roztrou-
šená. Jsem ale přesvědčený, že je to 
baví. Ale je otázka, jestli v nich tu ra-
dost nezabíjíme drilem a pedanstvím 
na přehnanou disciplínu.“

Myšlení se tedy celkově mění 
k heslu: Učit se hrou?

Bejbl: „Je velká snaha takhle 
prostředí nastavit. Drtivá většina lidí 
začíná vnímat, že to je dobrý směr. 
Za posledních deset let došlo na tre-
nérských postech u mládeže k poměr-
ně velké obměně. Přišli mladí trenéři, 
které to baví a chtějí s kluky pracovat 
touhle formou.“

Kozel: „Snažíme se ovlivňovat 
české prostředí, aby se posouvalo 
vpřed. Přednášíme na seminářích, co 
našim hráčům na základě porovná-
ní s mezinárodní konkurencí nejvíce 
chybí.“

To jest? 
Kozel: „Shrnuli jsme to do čtyř 

témat. Zaprvé: herní odvaha. Máme 
hráče, kteří když hrají důležitý zápas, 
jejich herní odvaha je tak nízká, že 
hra sklouzává k plno nakopáváným 
míčům. Nehrajeme konstruktivně, 
tím pádem nemáme ani konstruk-
tivní stopery. Herní odvaha se musí 
učit odmalička. A to lze jen tehdy, 
když budete děti vychovávat a ne hrát 
na výsledky. Zadruhé: První a další 
dotek. Tendence u nás je hrát na je-
den, dva doteky, pokud možno rychle 
nahoru. Ale ono to má za následek, 
že to kopeme z jedničky nahoru, ale 
není to přesné a míč je pořád někde 
ve vzduchu. Hráči by měli být od-
malička vedeni k tomu, že mohou 
hrát i na víc doteků, ale konstruktiv-
ně po zemi. A umět míč pokrýt před 
soupeřem, abychom ho neztratili. Po-
stupem času se to hráči naučí a pak 
můžou hrát na dva a jeden dotek, ale 
konstruktivně. Tak aby to technicky 
zvládali. Zatřetí: konstruktivní řeše-
ní herních situací. Začtvrté: Nasta-
vování vzhledem k soupeři a ke hře. 
Hráči bez míče jsou u nás kolikrát jen 
diváci. Hráč s míčem nemá takovou 
nabídku, protože ostatní hráči na něj 
koukají, co udělá. Získáme třeba míč 
a tři hráči se ženou dopředu a jsou 
míči zády, protože přece útočíme. 
Přitom tam třeba není prostor a lepší 
by bylo, kdyby se zastavili a kom-
binovali spolu. V těchto tématech 
jsme jednoznačně slabší než Angli-
čané, Španělé, Němci nebo Italové. 
Ani nevidíme, že by trenéři tyhle 
činnosti od hráčů vyžadovali. V tré-
ninku se na to trenéři třeba i zaměří, 
protože na to mají klid. Ale přijde 
zápas, a s tím spojený stres z toho, 
že musí výsledkově uspět a najed-
nou z principů cukneme na úkor 
toho, že je lepší hrát na jistotu, bez 
chyby a třeba jedna standardka vy-
jde. Ovšem i v tomhle vidím posun. 
Na každém semináři jsou téměř dvě 
stovky trenérů. Do prostředí přichází 
spousta mladých trenérů, kteří mají 
elán a chtějí se zlepšovat. Je to ale 
běh na dlouho trať.“

pavel hartman
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Václav Jílek

SK Sigma Olomouc 
a trénink

Poslední úspěchy prvního 
týmu SK Sigma Olomouc jsou 
nerozlučně spjaty s trenérskou 
činností Václava Jílka, který tým 
nejen přivedl po roční 
absenci do naší 
nejvyšší soutěže, 
ale dosáhl se 
svými hráči pozoruhodné 
výkonnostní kapacity, která měla 
rozhodující význam pro současné 
letošní umístění v ligové tabulce, 
kdy tým bude usilovat o postup 
do Evropské ligy. Autor v tomto 
příspěvku nabízí některá cvičení, 
která používá s tímto týmem 
ve svém tréninkovém procesu.

téma
ß	kombinační	průprava:	využití	prostoru,	

zdokonalování	základních	součinností,	
timingová	průprava,	přesnost	a	prudkost	
přihrávek,	důraz	na	pohyb	–	výběr	místa	
–	po	přihrávce

ORGaNIZaCE
ß	počet	hráčů	osciluje	mezi	8–10
ß	velikost	prostoru	dle	trenéra
POStUP
ß	hru	začíná	hráč	č.	1	přihrávkou	na	č.	2	

a	posunem	na	jeho	místo,	č.	2	pokračuje	
přihrávkou	na	č.	3	a	posunuje	se	
na	posici	č.	4,	hráč	č.	3	si	vymění	míč	
narážečkou	s	č.4	a	poté	pokračování	dle	
nákresu

VaRIaNtY
ß	kombinaci	(průpravné	cvičení)	

ztěžujeme	dalším	míčem,	začínáme	
z	opačného	konce	atd.

Cvičení 1
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téma
ß	zdokonalování	přihrávek	na	jeden	dotyk
ß	průpravné	cvičení	se	zaměřením	na	součinnost	

v	principu	krátkých	a	dlouhých	přihrávek	–	
jednoduchá	obměna	modře	–	se	závěrečným	
náběhem	na	kolmou	přihrávku

ß	důraz	na	správný	timing!

téma
ß	jednodoteková	kombinace	

se	zakončením
ß	rychlá	kombinační	součinnost	
ß	variabilní	a	pohybové	sladění	

hráčů
ß	vše	jednodotykové
ß	zakončení

Cvičení 2

Cvičení 3

ORGaNIZaCE
ß	počet	hráčů	7-8
ß	velikost	plochy	dle	trenéra
ß	vytyčovací	tyče
ß	kužele
POStUP
ß	kombinace	začíná	přihrávkou	č.1	na	č.2	a	poté	dle	nákresu

ORGaNIZaCE
ß	polovina	hrací	plochy
ß	počet	hráčů	mezi	7–9
ß	tři	velké	branky
ß	dva	brankaři
ß	dvě	figurýny
ß	vytyčovací	tyče
ß	kužele

PRUBĚH
ß	cvičení	začíná	před	obloukem	pokutového	

území	rozehrávkou	a	pokračuje		
podle	nákresu

ß	končí	střelbou	na	branku
VaRIaNtY
ß	měníme	směr	kombinace	(na	druhou	stranu)
ß	střílíme	na	vzdálenou	branku	atd.
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téma
ß	kombinační	součinnost	se	

zaměřením	na	prolínání	hráčů
ORGaNIZaCE
ß	18	hráčů	–	modří,	červení,	

včetně	nahrávačů
ß	prostor	20	x	20	m	

ohraničený	kuželi
POStUP
ß	základní	postavení	dle	nákresu
ß	snaha	o	rychlé	přehrávání	

míče	z	jedné	strany	na	druhou	
určeným	způsobem	(na	každé	
dva	nahrávači)

ß	začínáme	na	dva	doteky
VaRIaNtY
ß	jeden	dotek
ß	kombinace
ß	kolmé	přihrávky	se	sklepnutím
ß	možnost	jen	jednoho	nahrávače	

atd.

Cvičení 4
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téma
ß	nácvik	poziční	hry	

(7:7	+	3	jokeři)	se	
zaměřením	na	zlepšení	
prostorové	součinnosti	
na	omezeném	prostoru

ß	okamžité	přepínání	
po	zisku	/	ztrátě	míče

ORGaNIZaCE
ß	tři	skupiny	hráčů	dle	barev	
ß	polovina	hrací	plochy
ß	dostatek	míčů
POStUP
ß	hra	na	dva	doteky	

ve	spolupráci	se	třemi	
jokery	(1-2	doteky)

ß	snaha	o	10	přihrávek	
za	sebou	bez	ztráty	míče

ß	po	ztrátě	míče	okamžité	
přepnutí	do	presingu

téma
ß	nácvik	rychlého	přepínání	

mezi	obranou	a	útokem	
prostřednictvím	průpravné	hry

ß	důraz	na	rychlé	prostorové	
a	individuální	řešení	

ORGaNIZaCE
ß	3	týmy	po	6-7	hráčích
ß	brankaři

Cvičení 5

Cvičení 6
Závěr

ß	velikost	plochy	dle	trenéra
ß	dvě	malé	a	jedna	velká	

branka
POStUP
ß	všichni	hrají	proti	všem	

v	určeném	prostoru
ß	zakončování
ß	důraz	na	herní	aktivitu	

všech	hráčů	atd.

Uvedený	soubor	cvičení,	která	nám	autor	
tohoto	 příspěvku	 předložil,	 svědčí	 o	 velmi	
silném	 důrazu	 na	 procvičování	 kombinační	
součinnosti	 hráčů.	 Je	 zřejmé,	 že	 cílem	 je	
permanentní	vytváření	herních	automatismů,	
bez	kterých	se	hra	v	moderním	fotbale	neobejde.	
Co	 je	 však	 důležité	 je	 skutečnost,	 že	 při	
sledování	hry	týmu,	který	tento	trenér	v	nejvyšší	
soutěže	vede,	vidíme	tento	jeho	záměr	zřetelně	
v	každé	soutěžní	herní	prezentaci.	A	to	je	dobrý	
příklad	pro	ostatní.

Pohyb bez míče
Přihrávka

Vedení míče

Střelba

Legenda
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Zdeněk Sivek

Jürgen Klopp a trénink

FC Liverpool se výrazně  začíná 
svou hrou zařazovat nejen mezi 
nejlepší anglické týmy, ale ne-

zadržitelně letos zamířil v UEFA 
Champions League mezi nejlepší 

– do finále proti Realu Madrid. Je to 
především zásluhou německého tre-
néra Jürgena Kloppa, jeho špičkové 
profesní úrovně, která se projevuje 
jak ve výběru ofezsivně laděných 

hráčů, progresivní tréninkové pří-
pravy, vysoké úrovně koučinku, tak 
ve schopnosti vytvářet pozitivní in-
terpersonální vztahy nejen v týmu, 
ale i v celém klubu, včetně s  napo-

jením na nadšené diváky. Dnes jsme 
připravili několik ukázek z trénin-
kového programu Jürgena Kloppa 
zaměřených na vytváření ofenzivní 
hry.

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 1
TÉMA
■	Nácvik	rychlého	postupného	útoku.
ORGANIZACE
■	Dvě	třetiny	celého	hřiště,	
■	 uprostřed	sektor	30	x	20	m,
■	 4	figuríny	před	brankou,
■	 10	červených	a	2	modří	hráči	
(uprostřed	kruhu),	1	nahrávač	(C).

POSTUP
■	Kombinaci	začíná	nahrávač	(C),	
která	postupuje	dle	schématu	
až	k	hráči	č.	9,	který	přihrává	
na	nabíhajícího	hráče	č.	8,	který	
po	krátkém	driblinku	uvolňuje	hráče	
č.	7,	který	posílá	finální	přihrávku	
na	nabíhajícího	a	střílejícího	hráče	
č.	10.

VARIANTY
■	Podobně	i	z	druhé	strany,	
■	 figuríny	nahrazujeme	napřed	
pasivnímí	a	poté	aktivnímí	obránci.

POZNÁMKY
■	Zdůrazňujeme	důležitost	minihry	
uprostřed	v	kruhu	(2	vs.	1).

Cvičení 2
TÉMA
■	Nácvik	rychlého	postupného	útoku	
ze	středu	hřiště.

ORGANIZACE
■	Polovina	hřiště,	
■	 počet	hráčů	dle	schématu,
■	 vyznačená	elipsa	před	pokutovým	
územím.

POSTUP
■	Kombinace	začíná	uprostřed	červeným	
hráčem	č.	7,	přes	č.	6,	10	na	č.	8,	které	
má	po	krátkém	driblinku	tři	možná	
řešení:	

■	 průniková	přihrávka	na	č.	11,	nebo	
na	č.	2,	nebo	na	nabíhající	č.	9.

■	Cvičení	končí	střelbou	na	branku.
VARIANTY
■	 Je-li	č.	8	presováno	protihráčem,	
stejnou	roli	přebírá	č.	10.

■	Kombinace	na	jeden	dotek.
■	 Střídáme	pozice	hráčů.
POZNÁMKA
■	Uprostřed	elipsy	probíhá	minihra	
5	vs.	4	se	silným	presinkem	
defenzivních	hráčů.

FC Liverpool
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Cvičení 3

Cvičení 3
TÉMA
■	Nácvik	rychlého	
postupného	útoku	
(varianta	na	předchozí	
cvičení).

ORGANIZACE
■	Stejná	jako	
u	předchozího	cvičení.

POSTUP
■	Kombinace	začíná	
tentokráte	u	hráče	
č.	7	(je	vynechán	hráč	
č.	6,	ten	nabíhá	před	
branku).

■	Hráč	č.	8	má	tentokráte	
možnost	čtyř	řešení:	
uvolnit	č.	2,	nebo	
uvolnit	č.	11,	nebo	č.	9,	
nebo	č.	8,	které	nabíhá	
z	hloubi	pole.

■	Cvičení	končí	střelbou	
na	branku.

VARIANTY
■	Střídáme	pozice	hráčů,
■	 hned	od	začátku	
na	jeden	dotek.

POZNÁMKY
■	Důraz	na	minihru	
5	vs.	4	uvnitř	elipsy,

■	 silný	presink	v	celém	
cvičení	defenzivními	
hráči.
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Z bohatého tréninkového rejstříku Jürgena Kloppa 
je možno vybírat nespočet cvičení na jednotlivá 
herní témata. Jejich charakteristickým rysem je 
skutečnost, že jsou vybrána z vlastní herní (zápasové) 

praxe. Podmínky v tréninkovém procesu, za kterých 
probíhají, vždy modelují herní realitu (hra–trénink–
hra). To se pak plně zpětně projevuje v utkáních, 
zvláště těch, která týmu přinášejí úspěch.

Závěr

TÉMA
■	Nácvik	rychlého	postupného	
útoku	ze	středu	hřiště.

ORGANIZACE
■	Plocha	o	rozměru	40	x	50	m	je	
rozdělena	na	tři	zóny,

■	 centrální	zóna	o	rozměru	
30	x	20	m,	

■	 obě	další	zóny	v	rozměru	
25	x	15	m,

■	 počet	hráčů	dle	schématu	
s	dvěma	nahrávači	a	dvěma	
podporujícími	hráči	(SP),

■	 čtyři	malé	branky.	
POSTUP
■	Podle	schématu,	útočící	tým	
musí	do	2	minut	vystřelit	
na	jednu	z	minibranek,	

■	 jinak	kombinace	začíná	
znovu,	a	to	druhým	týmem.

VARIANTY
■	 Jen	jeden	dotyk,
■	 střídání	pozic	hráčů	atd.
POZNÁMKY
■	Silná	presinková	defenziva,
■	 podporující	hráči	(SP)	
vstupují	do	hry	po	třetí	
přihrávce.

Pohyb bez míče
Přihrávka

Vedení míče

Střelba

Legenda

Cvičení 4

Cvičení 5
TÉMA
■	Nácvik	přechodu	z	útočné	
kombinace	do	defenzivy.

ORGANIZACE
■	Velká	branka	na	hranici	
pokutového	území,	tři	
minibranky	5	metrů	
za	středovým	kruhem.

POSTUP
■	Počet	hráčů	podle	schématu.
■	Kombinaci	začíná	žlutý	tým	
od	brankáře	podle	schématu	
až	do	momentu,	kdy	přihrávku	
zachytí	červený	č.	8,	který	
z	prvního	dotyku	přihrává	
na	spoluhráče	č.	10.	

■	V	tomto	momentu	začíná	
defenziva	žlutých,	a	to	
naznačeným	silný	presinkem	
s	cílem	znovu	získat	míč	
(hráči	č.	10,	8,	6).

VARIANTY
■	Střídáme	pozice	týmů,
■	 střídáme	pozice	hráčů	uvnitř	
týmů	atd.

POZNÁMKY
■	Nácvik	na	jeden	dotyk,	
■	 důraz	na	silný	presink,
■	 kombinace	končí	střelbou	atd.

Cvičení 5

Cvičení 4
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(Soccertutor.com) viz rubriku Náš tip



Michal Ježdík

Poznatky z Leaders 
Sport Performance 
Summit, 

Již po několikráte se zúčast-
nil výše uvedeného Summitu, 
který je nejen vždy příležitostí 

k setkání předních světových trenér-
ských kapacit z řady různých sportů, 
ale i místem, kde se nabízejí nevšed-
ní poznatky, zkušenosti a i inspirace 
těm, kteří jsou těmto nabídkám pro-
fesně otevřeni.

A to je také důvod, proč jsme po-
žádali autora o jeho přispění do naše-
ho časopisu.

Michal Ježdík patří k předním expertům 
našeho basketbalu. Člen ČOV, vedoucí 
sportovně metodického úseku naší 
basketbalové federace, bývalý reprezentant, 
trenér národního týmu mužů a U20, ligový 
hráč, člen realizačního týmu NBA Detroit 
Pistons v letních ligách, absolvent Euroleague 
Basketbal  Institut, certifikovaný lektor ČOV 
a mohla by se přidat řada dalších podobných 
informací z jeho basketbalové  a sportovní 
angažovanosti nejen u nás, ale i v zahraničí.

Los Angeles, 
březen 2018
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To hlavní v kostce 
z Red Bull Media House 
v Santa Monica

V Red Bull aréně to byl 
opravdu nabitý den, když byl 
zahájen Sport Peformance 
Summit 2018, třetí tohoto dru-
hu ve slunné Kalifornii.

Organizátoři dali dohro-
mady velmi pestrý mix lekcí, 
čímž vytvořili platformu, ze 

které si každý něco může od-
nést a implementovat ve svých 
organizacích. 

Bez dalšího otálení, zde 
jsou v krátkosti nejdůležitěj-
ší výstupy ze setkání Leaders 
Sport Performance Summit 
v Los Angeles 2018.



1.

Zúčastnili jsme se opravdu jak verbálního, tak 
fyzického masterclass setkání, které vedl Red Bull 
sportovec a šachista číslo 1 ve Spojených státech 
Hikaru Nakamura. Byl upřímný, otevřený a nadše-
ný, když mluvil o svém prvotním talentu zázračné-
ho dítěte, které doroste do sportovce světové třídy. 
Po celou dobu doslova drtil „amatéra“ Steve Gera, 
moderátora a vyzyvatele, v mnoha šachových par-
tiích, které během setkání odehráli. Hikaru rychle 
vyzdvihl duševní houževnatost jako dopad techno-
logií, rozpoznávání schémat mezi ostatními faktory, 
které mu pomohly stát se světovou třídou. A navíc 
umí hrát a vyhrávat zápasy se zavázanýma očima. 
Stejně jako vy?

To hlavní v kostce
ß Rozpoznání hracích schémat hraje velkou roli 

ve způsobu, jak se Hikaru učí. Pomáhá mu nejen 
zapamatovat si stovky tahů, ale také upozornit ho 
v momentě, kdy nedělá věci správně.

ß Nejtěžší zápas je někdy, když vyhráváte. Existuje 
tendence předběhnout sebe sama nebo dokonce 
být spokojený. Je důležité nezastínit si mysl.

ß Hikaru se snaží vypracovat si styl hry a rozpoznat 
taktickou strategii svého soupeře hned v prvních 
několika tazích. Jako v mnoha jiných sportech se 
snažíte zpevnit si střední část ‚pole‘. Někdy si umí 
poradit s konkurencí hned na začátku, zatímco 
jindy tah od tahu. 

ß Za dvě nejdůležitější věci během hry považuje: 
1. Najděte nejlepší řešení na protivníkovu hru.
2. Zůstaňte klidní.

ß Hikaru se vždycky dívá na 5 až 10 tahů na šachov-
nici dopředu a má ve své hlavě zásobu dalších 
řešení. Před turnajem trénuje 6 až 7 hodin denně 
po dobu dvou týdnů, tudíž musíte být mentálně 
silní a trpěliví. 

ß Mohl by hrát 50–100 partií současně. V podsta-
tě by mohl hrát se zavázanýma očima více než 
15–20 partií najednou. Všechno je to o rozpoznání 
hracích schémat.

ß Řeč těla je důležitá. Být si jistý sám sebou hraje 
svoji roli. Dává tím najevo svou sílu.

ß Nikdo není stále perfektní. Budete chybovat, 
a proto je důležité, abyste zjistili, co jste udělali 
špatně a jak proti tomu můžete bojovat. Důležitá 
je analýza chyb či chybných tahů, ale neutápět se 
v nich. Nejčastější chybou bývá: 
ü Příliš riskantní hra
ü Přílišné sebevědomí
ü Podcenění situace
ü Přehlédnutí léčky, blafování
ü Únava

ß Snaží se stále hrát nejlépe z nejlepších partií, 
vyrovnaně, stabilně. Nehraje způsobem výhra – 
porážka, ale způsobem výhra – remíza, což je 
emočně náročné.

ß Hraje co nejčastěji, aby si ukládal různé varianty 
hry. 

ß V utkáních, obzvláště těžkých, doporučuje nedí-
vat se příliš do vzdálené budoucnosti, nemyslet 

na věci, které mohou nastat, ale soustředit se 
na věci, které jsou zde právě teď nebo v krát-
kém čase přijdou. Je důležité myslet na dobré 
pozitivní věci a minimalizovat negativní vlivy 
a myšlenky.

ß Při skautingu nehledá v odehraných partiích 
soupeře průměrná nová řešení, ale úspěšná 
neboli vítězná řešení. Hikaru nechce být snadno 
čitelný, i proto se snaží nezanechat stejný 
„rukopis“. 

ß Závěr utkání je podle něj více o již vyzkoušených 
situacích a méně o riskantních nových řešeních. 
Je chybou myslet při hře pouze na poslední tah. 

ß Je nezbytné být v dobré mentální i fyzické kon-
dici: dobrá kondice je pro něj nutností „k přežití“ 
dlouhých utkání, kterých je většina, a proto se 
Hikaru věnuje různým sportům. Současně se snaží 
být mentálně vyrovnaný, učí se dlouhodobě eli-
minovat emoční vlny. 

ß Věková hranice co do znalostí hry a informací o ní 
se snížila na věk 12 až 13 let, avšak s nejlepšími 
hráči mohou hrát až kolem 30. roku věku, kdy 
mentálně dozrají.  Děti by si měly hlavně hrát 
a šachy se učit formou hry.

ß Hikaru šachy děti neučí, nechce se přiblížit jejich 
myšlení a jejich herní úrovni.

ß V současném šachu vidí dvě cesty:
1. Ruská, založená na drilu.
2. Podporující rozvoj kreativity.
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Matrix: Masterclass ve vyhodnocování 
rizika & spolehnutí se na intuici
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Když se publiku zatají dech: 
Klíč k excelentnímu výkonu

Už potřetí se setkání Leaders uskutečnilo 
ve Městě Andělů a zdálo se, že je načase, aby se 
jeho účastníci dostali do Tinsel Townroyalty, když 
se na seznamu řečníků objevil Jim Whitaker, kte-
rý rozhodně nezklamal. S filmy jako Friday Night 
LIghts (česky Světla páteční noci), Robin Hood, 
American Gangster (česky Americký gangster) a 8 
Mile (česky 8. Míle), které má na kontě, nebylo 
žádným překvapením, že interview s ním, které 
vedla Dr. Dehra Harris, nebylo nic jiného než trhák. 
Radost a emoce byla dvě slova, která se v rozho-
voru opakovala dost často. Bylo jasné, že Jim svoji 
roli viděl zejména na začátku projektu jako lídr, 
aby maximalizoval výkon svého týmu a vytvořil 
prostředí, ve kterém výkony směřující k oceněním 
byly možné.

To hlavní v kostce
ß	Jim pochází z malého města a jeho snem, jako 

malého kluka, byla touha dostat se odsud pryč 
a něčeho dosáhnout. Spolu s 5 bratry vyrůstal 
v náročném, diskomfortním, soutěživém prostředí, 
sportoval, hrál fotbal. Získal zkušenost, že prohry 
jsou součástí hry. Důležité pro jeho psychiku však 
bylo, že měl vždy zastání ve své matce, která nad 
ním držela v těžkých chvílích ochrannou ruku.

ß	Je důležité mluvit o svých neúspěších stejně jako 
úspěších. Když byl uveden film Friday Night 
Lights (česky Světla páteční noci), chtěl natočit 
film, ve kterém by zdůraznil důležitost vědění 
a učení se, jak se naučit prohrávat, zejména emo-
cionálně– „emocionalita ztráty“, pokud chcete.

ß	Ještě před zahájením projektu skutečně tvrdě 
pracuje, aby si film „promítl“ ve své hlavě. Jako 
lídr musíte mít jasnou vizi pro jakýkoliv projekt. 
Chraňte a udržte si svoje vize. Nenechte si je 
od nikoho narušit, ani od těch nejlepších. Je těžké 
se rozhodnout nechat někoho odejít, rozloučit se 
s ním, ale je to lepší, než s ním se sebezapřením 
pracovat. 

ß	Pokud jste zastánci spolupráce, což je podle Jima 
důležitý rys dobrého lídra, pak musíte mít jasnou 
a otevřenou mysl. Buďte jednoznační ve svých 
rozhodnutích, ale současně otevření názorům dru-
hých, ochota a otevřenost naslouchat je nezbytná 
pro integritu a její charakter, stejně tak respekt 
k ostatním. 

ß	Je těžké držet se původního záměru, myšlenky, 
nerozšiřovat je, a to zejmnéna v případech, kdy 
pracujete s výbornými a kreativními herci. Důle-
žité je zůstat u původního záměru a v rámci něho 
využít dovedností vašich lidí a týmu.

ß	Jimovou filozofií je, že vždy chce vést způsobem 
založeným na radosti, ale také civilnosti (ve smyslu 
respektu k osobnosti a současnému rozpoložení). 

ß	Pokud chcete dosáhnout konečného cíle, musíte 
v ostatních vzbudit nebo podnítit pocit výsady 
a radosti, ale také jim říci, že je skvělé soustředit 
se na finální bod.

ß	Jim věří ve vedení „zezadu“. Dívejte se. Buďte 
pozorní. Chce pro každého vytvořit co nejote-
vřenější a nejvíce kreativní prostředí, aby mohli 
všichni podat co nejlepší výkon. Od cateringu až 
po elektrikáře, je žádoucí, aby byl každý v dobré 
kondici a mohl pracovat na maximum.

ß	Je velice imunní vůči lidem vyznávajícím vojen-
ský přístup. Jeho zkušenost je, že nikdo nemá 
vždy pravdu. Berte v potaz, že součástí procesu 
je také emocionalita, často spletitá. Uvědomte si, 
že je emocionálně náročné a často i dobrodružné 
vytvořit bezpečný prostor pro všechny. Příjemná 
atmosféra je důležitá pro konečný výsledek. Ne-
věří v sílu toho, že se na člověka přenese něco 
zvenčí, lepší je, když to přichází zevnitř. Důvěřuje 
lidem kolem sebe a dává jim to najevo a věří své-
mu instinktu. „Vojenská“ konverzace, podle Jima 
není efektivní. 

ß	Čas je klíčovým ukazatelem pro film a jeho cenu. 
Na ČAS mají vždy vliv příběhy lidí, se kterými 
spolupracujete. 

ß	„Vlak nikdy nezastavíte“. Jim plánoval natočit 
dokument s příběhy lidí spojených s Grand Zero 
v duchu „život jde dál“. Věří, že každá zkušenost, 
zejména chyby, jsou dobré pro život. Učení se je 
základ. Úspěch přijde a pomine, ponaučení z chyb 
však zůstane. 

ß	EGO systém = jak ho vést! Vítězství a porážky 
jsou součástí tohoto systému. Vidět, co vedlo 
k výsledku, včetně chyb. Chyba je něco unikátní-
ho. Chybování je emocionálně spjato s úspěchem. 
Je jako jeho stín, stále za ním. Pocity z chyb jsou 
emocionálně plnější. Co chybování potřebuje, je 
prostor k tomu, udělat to lépe.

ß	Jakákoliv zkušenost a chybování obzvlášť je skvě-
lý nástroj v učení se. Selhání, chyba znamenají 
v tomto procesu učení se více než úspěch. 

ß	Pro Jima je klíčový začátek natáčení filmu. Nejdří-
ve o své vizi diskutuje se 3 až 4 zainteresovanými 
lidmi a snaží se tak zjistit, zda „vidí“ stejný nebo 
jiný film. Pokud se jejich vidění rozchází, je dů-
ležité i s jinak dobrými „hráči“ do natáčení dále 
nespolupracovat, čím dříve, tím lépe. Může to být 
těžké, avšak pro konečný výsledek i proces tvor-
by je to nezbytné. Jakmile si je Jim jistý týmem 
klíčových spolupracovníků, ustupuje do pozadí 
a kontroluje „velký obraz“. 

ß	Tým spolupracovníků má privilegium pracovat 
na filmu, dělat něco, co by si mnoho lidí přálo, ale 
nemůže, nebo nedostane příležitost. Proto by měli 
k práci přistupovat jako k daru a současně závazku 
a v každém momentě dát ze sebe to nejlepší, co 
v nich je! Zároveň musíte o všech členech vašeho 
týmu přemýšlet, že jsou to lidé se svými osudy 
a příběhy.
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Buďte ve spojení. 
Nechte se objevit: 
Jak Facebook nadále 
rozšiřuje svoji kulturu 

„Kultura nespadne z nebe. Každý má vlast-
ní kulturu, nejen lídři“, byla první slova, která 
zazněla na setkání s Amy Hayes z Facebooku, 
a ta nastavila tón, v jakém se i celé setkání nes-
lo. Stejně jako firemní kultura Facebooku, cítili 
jsme se hned od začátku na stejné palubě. Amy 
s opravdovou vášní popsala, jak ve Facebooku 
rozvíjí své zaměstnance, a lekce transparentnosti, 
zpětná vazba a rozvoj jsou lehce přenositelné 
do sportu.

To hlavní v kostce:
ß	Ve Facebooku začínají se začleněním nového 

zaměstnance dříve, než začne ve firmě praco-
vat. Poté ho od prvního dne jeho kariéry ve fir-
mě nechají „dělat“ to, čím by chtěl být a v čem 
je nejlepší. 

ß	Jsou zvyklí nechat nové zaměstnance napsat, 
co se jim nelíbilo v předchozích firmách – ne-
přenášejte to k nám! „Tohle je teď tvoje firma“ 
je nastříkáno na zdi kanceláře. Chceme, abyste 
byli sami sebou, cítili se příjemně. 

ß	Facebook provedl v celé své společnosti studii, 
aby našel své nejlepší manažery, a vykrystalizo-
valo z ní 7 vlastností, které tito manažeři měli:
1. Starají se o členy svého týmu
2. Poskytují příležitost k růstu
3. Stanovují jednoznačná očekávání a cíle
4. Poskytují pravidelnou a akční zpětnou vazbu
5. Zajišťují nápomocné zdroje potřebné k práci
6. Činí svůj tým odpovědný za úspěch
7. Rozpoznají vynikající práci 

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

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

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

Jako první jsme začali s poskytováním těchto služeb již v roce 2005. Provádíme dosyp granulátu, ale i odebírání vsypových materiálů.
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ß	Zaměstnanci vstupují a odcházejí z „managemen-
tu“, aby se ve firmě znovu stali „individuálním 
spolupracovníkem“. Někteří lidé se dostanou 
do bodu, kdy skončí v managementu a chtějí být 
pouze spolupracovníkem. Facebook to vítá. 

ß	Ve Facebooku nejsou žádné „masky“ – nemusíte 
se předvařovat, když řešíte citlivou situaci doma. 
Zaměstnanci jsou díky tomu otevřenější, což je 
dobrá věc. 

ß	Facebook neustále skenuje externí firmy, aby 
se ujistil, že má dobré měřítko kultury, používá 
osvědčené metody. Pokud se jim něco líbí, vez-
mou si to za své a přizpůsobí pro Facebook. 

ß	Analýzy po ukončení projektu jsou standardem 
– co jsme udělali dobře? Jak se můžeme zlepšit? 
Nejde o obviňování, jde o opravdové učení se. 
A to začíná u lídra. 

ß	Nedostatek psychologické bezpečnosti je nesmír-
ně důležitá věc, pokud jde o překážky v učení se. 
Facebook chce mít svobodné prostředí zahrnující 
rizikový faktor a vyznává postoj, že selhání je 
dobrá věc, protože je součástí procesu učení se. 
Pokud existují rizika, a ta se vyskytnou, pak jsou 
schopni proti němu bojovat a využít ho k učení se. 

ß	Ve Facebooku sledují potenciál zaměstnanců a je-
jich motivaci profesně růst. Kritériem číslo 1 je 
CHARAKTER. Zaměstnávají lidi pro to, v čem 
vynikají, a že to, co umí, milují. Facebook jim 
k tomu dá prostor. 

ß	Vzdělávání je založené na otázkách. Odpovědi 
na ně vedou k porozumění, ke správnému nasmě-
rování v procesu učení se. Učím se, protože věřím, 
že je to správná cesta. Rutina, zejména dlouhodo-
bá, nevede k rozvoji.

ß	EGO vs schopnosti a potenciál – jedná se o stan-
dardní situaci v každé firmě, pracovním prostředí, 
a proto:
ü Sdílejte chyby, selhání
ü Analyzujte chyby
ü Budujte prostředí důvěry
ü Analyzujte dobrá i špatná rozhodnutí
ü Využijte těchto analýz jako nejlepší příklady
ü Buďte otevření, buďte pohotoví a rychlí

ß	Ti, co spíše dávají (Givers) a ti, co spíše berou 
(Takers) je přirozené rozdělení členů pracovní 
skupiny. Bez rozdílu se snaží, aby v týmu figu-
roungovaly tyto hodnoty: 
ü Vzdělávání a podpora
ü Radost
ü Budování leadershipu
ü Aktivní konverzace
ü Kultrura společnosti je rozhodující.

Ocenění za nejzábavnější setkání získávají 
Brandon, Ari a Upright Citizens Brigade. O tom 
není pochyb. Ale co bylo na vtipech, improvizaci 
a herectví to nejlepší? Přesně okomentovali a sklou-
bili zábavu s poznatky, které lze sladit s vysokým 
výkonem. A to není vždycky snadné. Už slyším vaši 
otázku – jak můžete uplatnit improvizaci ve sportu? 
Tady je návod…

To hlavní v kostce:

ß	Ano a – používání pozitivního jazyka je nutností. 
Stejně tak vytváření prostoru, ve kterém lidé cítí 
podporu, když prosazují svoji úroveň komfortního 
prostředí, vytvářejí týmovou dynamiku, prostředí, 
ve kterém přesvědčivě vzájemně komunikují, sdí-
lejí nápady, podněcují nové nápady, jsou upřímní 
a současně hledají řešení problémových scénářů. 
Schopnost naslouchat a pozorovat jsou velkými 
faktory.

ß	Autenticita – být sám sebou povede k většímu 
závazku, k větší důvěře a větší přesvědčivosti. 
Pokud musíte vytvořit prezentaci nebo sepsat pro-
slov pro váš tým nebo kolegy, vaše autentičnost 
je z nich učiní dynamičtější a povzdbudivější. 
Rovněž to vytvoří chemii mezi spoluhráči. 

ß	Být přítomen zmapování prostředí – musíte být 
připraveni se přizpůsobit, obzvlášť pokud často 
pracujete v prostředí jeden na jednoho či týmové 
dynamice, a mít schopnost rozumět tomu, co dě-
lají a říkají ostatní. Toto může být rovněž apliko-
váno v případě, když se snažíte „mapovat“ svoji 
opozici, což vám pomůže vést váš tým. Schopnost 
naslouchat a pozorovat jsou nezbytné faktory.

ß	Lidé přicházejí proto, že chtějí hrát, podat výkon, 
ale také proto, že chtějí být pozitivní a ve správ-
ném nastavení mysli spolupracovat s týmy. 

ß	Improvizační komedie je akt založený na selhání 
a forma performace / hraní. Pokud bychom se 
fixovali pouze na to, co jsme neudělali správně, 
nikdy bychom ničeho nedosáhli.

ß	Pokud se při improvizaci řítíte do katastrofy, mu-
síte si uvědomit, že ačkoli se snažíte vyhnout se 
selhání, musíte ho vlastně využít v povzbuzení 
sebe sama a zlepšení vašeho výkonu. 

ß	Když Upright Citizens Brigade trénují a hrají, ne-
počítají góly, počítají asistence. Všechno používají 
jako stavební kameny spíš než jako „kámen úrazu“.

ß	Jako lídr byste měl spolupracovat a být otevřený 
myšlenkám a nacházet pozitivní v tom, co by moh-
lo být negativní. Kreativně naslouchat problémům 
toho druhého a přetavení ho v pozitivní. Dotváření 
nápadů druhých je důležitý způsob, jak sdílet ná-
pady a stavět na výkonnosti.
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Improvizace & Komedie: 
Poznatky od jedné ze světových 
nejúspěšnějších skupin



Připojil se k nám jeden z nejbystřejších mladých 
trenérů nejen v NBA, ale v celém americkém spor-
tovním odvětví. Dvě sezóny v Lakers, bývalý hráč, 
nyní trenér, který pochází z rodinného basketbalo-
vého prostředí, „předělává“ jeden z největším spor-
tovních klubů, Los Angeles Lakers. Jeho úkolem je 
vrátit Lakers do 50., 80. let a přelomu století, kdy 
dominovali, stejně jako zanechat svoji basketbalovou 
stopu v rámci klubu. Byl očividně nadšený, entuzi-
astický a oddaný práci a dělání věcí tím správným 
způsobem – svým způsobem a Lakers způsobem. 

To hlavní v kostce
ß	Je důležité nesoustředit se na výsledek vítězství 

a ztráty. Nalezení radosti v jednotlivých částech 
hry, jak se snaží vytvořit tuto kulturu, je nezbyt-
né. Pokud hráči vyhrají, ale špatným způsobem, 
předstoupí před tým a jeho řeč je tvrdá. Když 
prohrají, ale hrají správným způsobem, tým vy-
zdvihne a pochválí.  Návyky jsou důležité, jelikož 
něco přebudovávají. Hlavně mladým hráčům je 
důležité podrobně popisovat a vštěpovat běžné 
postupy. A za tím se podle Luka skrývá:
ü Hrát tak, jak „chceme“, vynaložit vždy to nej-

větší úsilí – v této fázi to není pouze o výhrách 
a prohrách.

ü Pracovat jako skupina, jako tým je žádoucí.
ü Co musíme dělat? Snažit se být lepší každý jed-

notlivý den. Trik je v tom, chovat se a pracovat 
jako pravý profesionál v každém momentě, 
na každém tréninku, při každém zápase, každý 
den. A být v tom konzistentní!

ü Jak to posuzuji? Hodnotím si každý den strávený 
s hráči (hráčem) a hodnocení s nimi (či s ním) 
provádím vždy po pěti odehraných utkáních. Vá-
šeň a přístup jsou dvě základní veličiny. Každý 
měsíc chceme být lepší. To je proces!

ü Snaha a houževnatost je něco, co vidím a cítím. 
Přidávám statistiky a hodnocení našeho stylu 
a konceptu hry. Naším cílem v dané sezóně je 
přidat X utkání nad rámec základní části NBA, 
tj. postoupit co nejdále v play off. V základní 
části odehrají všechny týmy NBA 82 utkání.

ß	Vše začíná už stylem, jakým nastoupíte do práce. 
„Přišel jsem z Golden State. Nejlepší tým poslední-
ho období. Na vrcholu. Uvolněné prostředí. Líbil se 
mi ten pocit, ta atmosféra. Když jsem přišel do LA, 
nebyli jsme připraveni se tak chovat, cítit a žít. Mu-
seli jsme udělat krok zpět a zeptali jsme se sami 
sebe, co je nutné udělat?“ Přenastavit myšlení!

ß	„Máme mladý tým, do kterého můžeme vložit, 
co chceme a potřebujeme, a on si to osvojí, je-
likož nebude znát nic jiného. Náš tým trenérů 
je s tím samozřejmě ztotožněný. Ptáme se hráčů 
na všechny důležité detaily jako – spacing, timing, 
přihrávání správným způsobem atd.“

ß	„Pokud uděláme stejnou věc špatně, jako tomu 
bylo před třiceti zápasy, pak hráči selhali. Chceme 
být mistrovským týmem, a proto musíme dbát 
na kvalitu, vysoký standard, které chceme mít 
zakotvené v naší kultuře.“

ß	Luke hovořil o potřebě trpělivosti. S týmem je 
téměř dvě sezóny a stále jsou v počátečních fázích 
procesu. „Je to identita toho, jak hrajeme. Kde se 

nacházíme právě teď? Kde jsme byli na začátku 
sezóny? Tvoříme budoucí úspěch, ale do té doby 
chceme vyhrát každý jednotlivý zápas. Obrana je 
pro nás na prvním místě. Tvrdost, houževnatost, 
náš způsob hry a úsilí hodnotím způsobem, jakým 
to cítím.“

ß	Luke potlačuje některé ze současných úspěchů, 
aby se svým týmem pokračoval v budování re-
spektu k procesu. Je si vědom, že sportovcům 
trvá, než se s tím zcela ztotožní. S něčím, na čem 
tvrdě pracovali. Já našemu procesu věřím a vážím 
si hráčů, kteří to cítí stejně. Mají můj kredit a dů-
věru. Budování důvěry je nezbytné. Hráči vám 
musí věřit, že pracujete pro ně.

ß	Jádrem pro Lukův styl vedení je schopnost ro-
zumět lidem a pracovat s nimi. Vytváří rodinné 
prostředí, které není zaměřené pouze na byznys. 
Vrcholoví trenéři vás více učí o životě než o bas-
ketbalu a Luke si dává pozor, aby jeho dveře byly 
vždy otevřené.

ß	Respekt je pro něj nadřazen nad přátelstvím. Ano, 
Luke chce, aby se každému dařilo, ale vzájemný 

respekt je nejdůležitější věc, a proto říká: „Buďte 
dobrým spoluhráčem.“

ß	Luke chce, aby jeho kolegové z realizačního týmu 
byli ve svém přístupu kreativní. Vytvářejte kulturu 
a prostředí, ve kterém můžete vyhodnocovat, ana-
lyzovat a vše podrobit kritice. „Součástí toho je 
uvědomit si, kdo jsem, být pravdivý k tomu, kdo 
jsme my.“

ß	Luke má pro Lakers po delší době „postavit“ mi-
strovský tým. Jedním z jeho hlavních úkolů je 
rozpoznat, zda má každý hráč schopnosti a doved-
nosti tohoto cíle společně dosáhnout. A současně 
aby byl každý hráč ve své roli spokojený. Na obo-
jím pracují společně. Jen tak přichází vzájemná 
důvěra. 

ß	Při komunikaci nikdy nekritizuje hráče před mé-
dii, stejně tak před týmem. Vždy se snaží, aby 
první kritika byla 1 na 1 (on a hráč). V médiích je 
prezentována jen kritika obecná.

ß	Hodně čerpá ze své minulosti. Dbá na loajalitu. 
Vychází z toho, kdo je. Luke vyrůstal se 3 bratry 
– 4 individuality, které se semknou a postaví se 
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5. Vedení Lakers: Metodika jednoho 
z nejbystřejších sportovních trenérů 



za sebe, jakmile je někdo napadá zvenčí. Pohled 
na budování týmu vidí jako postupný proces. Jako 
hráč byl součástí týmu, jako asistent trenéra viděl 
budování týmu spíše zvnějšku. „Přišel jsem do La-
kers z klubu Golden State Warriors, kde jsem pů-
sobil na pozici asistenta trenéra. V klubu fungoval 
proces „budování“, včetně tvorby kultury, jejímž 
rysem bylo a je prolínání generací.“ V současnosti 
působí druhým rokem v pozici hlavního trenéra. 
Udělal mnoho chyb, zažil neúspěch, bolest. Talent 
– soudržnost – duševní houževnatost jsou hodnoty, 
které Luke vyznává a v Lakers uplatňuje. 

ß	Inspiruje ho legendární trenér Phil Jackson, jede-
náctinásobný vítěz NBA
ü Nekolísat mezi příliš vysoko a příliš nízko.
ü Každá malá věc ovlivňuje další, např. špatná 

přihrávka zapříčiní špatnou střelu, a to způsobí 
ztrátu a následný protiútok. 

ü Každé utkání je jako krátký život.
ü Nutnost udržet si rovnováhu mezi profesionál-

ním a soukromým životem.
ü Tvoříme tým, abychom byli schopni odolat tlaku 

a zvládli náročná období.
ü Nacházejme radost a práci každý den.

A k tomu Luke dodává: 
ü Během tréninku pouštějte hudbu a mluvte na-

hlas. Je to podobné prostředí, jako během vy-
prodaného utkání, kde diváci bouří, hraje hlasitá 
hudba a vy musíte mluvit. 

ü Dril – soutěživost – radost – malé odměny jako 
součást každodenního procesu.

ü Aktivní učení – dejte šanci všem – všichni si 
mohou zvýšit svoje cíle, nejen trenér (např. 
trenér žádá 45 opakování, hráči jich udělají 48 
apod.).

ü Striktní harmonogram funguje!
ü Moji hráči navzájem spolupracují, ačkoliv mají 

jen roční smlouvu.

ß	Jako trenér hráčům ukazuje, že i úspěšní hráči 
chybují a chybovali, že chyba je nedílnou součástí 
procesu na cestě za úspěchem. Je však nutné roz-
lišovat malé každodenní chyby a velká selhání.

ß	Jak Luke staví svůj realizační tým:
ü Klade důraz na to, aby všichni členové realizač-

ního týmu podávali hráčům stejné informace, 
stejné jako hlavní trenér.

ü Dává hráčům výzvy a v některých aspektech 
předčí hlavního trenéra.

ü Všichni jsou důležitou částí našeho celkového 
obrazu.

ü Ti, kteří se bojí výzev, nemají v realizačním 
týmu místo.

Jeanne má mezi řečníky, které jsme kdy na Lea-
ders pódiu měli, jeden z nejpůsobivějších životo-
pisů. V současné době pracuje jako zástupkyně 
a poradkyně starosty LA pro otázky informačních 
technologií a asistentka GM, což je samo o sobě 
vypovídající. Ovšem s pozicemi v NASA či pre-
zidentské kanceláři prezidenta Obamy, které má 
v životopise, ví, o čem mluví, pokud jde o pora-
denství v technologických oblastech. Díky mnoha 
novým firmám, které se snaží překonat hranice, 
je investování do nových technologií a jejich im-
plementace neustálým úsilím ve sportu. Jeanne se 
s námi podělila o svoji zkušenost, co hledat pro 
správná rozhodnutí a jak sdělit, že vaše organizace 
je připravená na technologie. 

To hlavní v kostce
ß	Největší výzvou je pochopení toho, co poskytuje 

organizaci konkurenční výhodu. Nejdůležitější je 
soustředit se na vyhodnocování potencionálních 
nových technologií a jejich potenciálu, a tudíž 
efektivní proces pro implementaci. 

ß	Technology Readiness Levels (TRL) – technolo-
gická úroveň připravenosti je druh měření používa-
ný k posouzení úrovně zralosti určité technologie. 

ß	V NASA Jeanne pracovala jako vedoucí týmu 
zodpovědného za vyhodnocování technologií. 
Využívala hodnotící systém, který jim pomáhal 
rozhodnout se o použití technologiích v jednotli-
vých projektech. Nazývali ho TRL (Technology 
Readiness Levels = technologická úroveň připra-
venosti), kde 1 je nejnižší a 9 nejvyšší ohodnoce-
ní. Viz níže:

Kroky NASA pro technologickou připravenost:
1. Základní principy vypozorované & referované
2. Technologický koncept a / nebo vytvořené apli-

kace 
3. Analytické a experimentální kritické funkce a / 

nebo charakteristiky ověření konceptu 
4. Ověření komponentů a/nebo napájivého pole 

v laboratorních podmínkách
5. Ověření komponentů a/nebo napájivého pole 

v relevantních podmínkách

6. Systém / subsystém model nebo předvedení pro-
totypu v relevantním prostředí

7. Předvedení systémových prototypů v prostoru 
8. Současný systém je dokončený a vhodný k po-

užití prostřednictvím testů a předvádění
9. Součásný systém je osvědčný a prošel zkouškou 

cestou úspěšné „mise“
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6.

Dělat správná rozhodnutí: 
Vyhodnocování a implementace nových 
technologií jako získání konkurenční výhody

Závěr
Výše uvedené poznámky nemohly postihnout 

vše z bohatého programového obsahu Sumitu 
v USA. Šlo jen uvést alespoň ty, které by mohly 
vést naše čtenáře k osobnímu zamyšlení, případ-
ně je přenést jako  inspiraci do vlastní trenérské 
praxe. V každém případě budeme i do budoucna 
dávat v dalších vydáních prostor pro komentování 
podobných akcí, které souvisejí i se zaměřením 
našeho časopisu.



Jiří Kohout, juniorský tým FC Viktoria Plzeň

FC Viktoria Plzeň U21 
týdenní tréninkový mikrocyklus

Trenér juniorky FC Viktoria Plzeň Jiří Kohout nám 
přispívá do druhého letošního čísla pohledem 
na výstavbu týdenního mikrocyklu, kterou uplatňuje 
v přípravě svých hráčů. Vychází nejen z popisu 
tohoto cyklu, ale také přidává několik praktických 
cvičení, kterými svoje záměry v tomto popisu 
doplňuje. Aktuálnost tématiky týdenního mikrocyklu 
je natolik závažná (a to u všech věkových kategorií), 
že se k ní budeme v dalších číslech znovu vracet.

Popis
ß	Bago	4:2,
ß	hráči	hrají	na	omezený	

počet	doteků	(maximálně	
dva	doteky),

ß	po	jakékoli	ztrátě	míče	
(aut	nebo	dotek	hráče	
uprostřed)	se	všichni	
hráči	snaží	obsadit	metu	
(hráči	na	obvodu	nesmí	
na	výchozí	metu).

Cíl
ß	Hráči	mají	za	úkol	

po	ztrátě	přepnout,	rych-
lost	reakce,	herní	činnosti	
pod	časoprostorovým	
tlakem.

Cvičení 1

Juniorský	tým	FC	Viktoria	Plzeň	
je	složen	převážně	z	hráčů	roč-
níku	1999,	tedy	koncového	roč-

níku	dorostenecké	kategorie.	Svým	
obsahem	 tréninkového	 procesu	 je	
velmi	podobný	dorosteneckým	kate-
goriím	v	FC	Viktoria	Plzeň.	V	tabulce	
uvádím	přehled	týdenního	mikrocy-
klu	v	případě,	že	se	mistrovské	utkání	
hraje	v	neděli.

Cílem	 tréninkového	 procesu	 je	
rozvíjet	hráče	komplexně	tzn.	v	sou-
ladu	se	všemi	složkami	herního	vý-
konu	 (technika,	 taktika,	 psychika,	
kondice).	 Následuje	 stručný	 popis	
jednotlivých	tréninkových	jednotek	
s	jejich	zaměřením	a	několika	vybra-
nými	cvičeními.

Čistě	kondiční	složce	se	věnuje-
me	ve	dvou	tréninkových	jednotkách	
v	začátku	týdne.	Tréninková	jednotka	
v	posilovně	je	zaměřena	na	rozvoj	síly	
a	je	vedena	kondičním	trenérem.	Tré-
nink	síly	se	s	pravidelností	střídá	a	je	
zde	zařazena	maximální,	dynamická,	
vytrvalostní	síla	atd.	Druhý,	kondiční	
trénink	je	zaměřený	na	rychlostně-si-
lovou	přípravu	a	probíhá	na	schodech	
a	kopci	v	areálu	Štruncových	sadů,	
rovněž	zde	je	zapojen	kondiční	tre-
nér.	Využíváme	běh	proti	odporu	(ex-
pander)	ve	dvojicích.	Cvičení	s	me-
dicinbaly	a	běhy	do	kopce.	Po	této	
kondiční	části	je	zařazena	herní	část,	
kde	využíváme	především	„bagovky“	
a	hry	na	malém	prostoru	(cvičení	č.1).

Dopolední	 tréninkové	 jednotky	
jsou	zaměřené	především	na	specific-
ké	činnosti	související	s	jednotlivý-

mi	hráčskými	posty.	Úterní	tréninky	
jsou	rozděleny	na	útočníky,	záložníky	
a	obránce	(cvičení	č.2).	A	hráči	všech	
kategorií	(U16-U21)	se	věnují	čistě	
požadavkům	vyplývajícím	z	jejich	po-
stů.	Pozitivem	je	zde	i	to,	že	se	hráči	
potkávají	napříč	všemi	kategoriemi,	
a	tak	ti	mladší	se	mohou	učit	od	těch	

nejstarších.	Dopoledních	tréninků	se	
účastní	i	hráči,	kteří	jsou	na	hostování	
v	mužských	kategoriích	(především	
v	ČFL).	Čtvrteční	dopolední	trénink	je	
spojený	s	U19	a	hlavním	zaměřením	
jsou	hry	pod	časoprostorovým	tlakem.

Čtvrteční	odpolední	trénink	je	za-
měřený	na	poziční	hry	(cvičení	č.3),	

kdy	hráči	pracují	pod	časoprostoro-
vým	tlakem.	Před	touto	hlavní	částí	je	
vložen	trénink	koordinace	a	rychlosti	
na	hřišti.

Dva	dny	před	zápasem	je	trénink	
vyhrazený	pro	herní	nácvik,	kdy	vy-
cházíme	ze	základního	 rozestavění	
4-2-3-1.	Věnujeme	se	především	útoč-
né	fázi	hry	a	různému	způsobu	vede-
ní	útoku	(cvičení	č.4).	Z	obranných	
systémů	zařazujeme	presink	v	roze-
stavění	4-2-3-1	v	různé	vzdálenosti	
od	branky	soupeře	(cvičení	č.5,6).

Den	před	utkáním	je	předzápasový	
trénink,	který	je	spíše	intenzivnější	
a	kratší	a	je	zde	zařazeno	cvičení	za-
měřené	na	zakončení	po	HČJ	(cvičení	
č.7)	a	průpravnou	hru,	včetně	nácviku	
standardních	situací.

Týdenní mikrocyklus
dopoledne odpoledne

Pondělí – Posilovna (KT síla)
Úterý Skupinový (postově) Kondiční KT (síla + hřiště)
Středa Volno
Čtvrtek týmový (HT s U19) Týmový HT
Pátek – Týmový HN
Sobota Týmový HT
Neděle MU
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Popis
ß	Průpravná	hra	začíná	volnou	přihrávkou	šesti	

hráčů.	
ß	Jejich	snahou	je	udržet	míč	pod	tlakem	třech	

atakujících	útočníků.
ß	Při	zisku	míče	se	útočníci	snaží	trefit	jednu	

ze	čtyř	branek.
ß	Obránci	mají	za	úkol	ihned	přepnout	

a	zamezit	vstřelení	branky.
Cíl
ß	Přepínání	z	útoku	do	obrany	a	naopak.
ß	Součinnost	při	bránění	trojice	hráčů.	
ß	Udržení	míče	pod	tlakem	soupeře.
ß	Konststruktivní	činnost	po	zisku	míče

Popis
ß	Součinnost	obranné	čtveřice.	
ß	Obránci	vystupují	a	vzájemně	se	zajišťují	

podle	útočícího	hráče	s	míčem.	
ß	Po	obehrání	všemi	útočícími	hráči	

přichází	přihrávka	do	křídelního	prostoru	
s	následným	centrem.	

ß	Obránci	mají	za	úkol	nabrat	osobně	
vbíhající	útočníky	do	pokutového	území	
a	odehrát	míč	do	bezpečí.

Cíl
ß	Součinnost	obranné	čtveřice,	
ß	zónové	bránění	před	pokutovým	územím,	
ß	při	centru	změna	a	důraz	na	osobní	

obranu,	organizace,	komunikace	mezi	
obránci	a	brankářem.	

Popis
ß	Útočící	hráči	stojí	v	rozestavění	2-1-3.	
ß	Trenér	zahajuje	přihrávkou	

na	defenzivního	záložníka,	který	má	
za	úkol	hledat	hráče	v	nabídce.	

ß	Následuje	součinnost	hráčů	v	ofenzivě	se	
zakončením.	

ß	Obměna,	kdy	trenér	zahajuje	
do	libovolného	hráče	a	ostatní	podle	toho	
musí	reagovat	a	vybrat	správné	řešení	
v	kombinaci	se	zakončením.

Cíl
ß	Součinnost	hráčů	v	ofenzivě	(především	

třech	útočníků	a	podhrotového	hráče),	
ß	kreativita,	rychlost	rozhodování	a	reakce	

na	pohyb	spoluhráče.

Cvičení 2

Cvičení 3

Cvičení 4
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Popis
ß	Nácvik	presinku	na	přihrávku	od	brankáře.	
ß	Brankař	rozehrává	míč	na	středního	

obránce	(úzké	postavení	stoperů	před	
pokutovým	územím).	

ß	Hrotový	útoční	spouští	presink,	bližší	
křídelní	útočník	zavírá	krajního	obránce	
a	vzdálenější	křídelní	útočník	atakuje	
druhého	středního	obránce.	

ß	Střední	záložníci	obsazují	osobně.	
ß	Situace	se	dohrává	do	malých	branek	

v	případě,	že	se	obráncům	podaří	dostat	
z	presinku,	stejně	tak	na	hlavní	branku	
pokud	je	atakující	mužstvo	úspěšné	při	
zisku	míče.

Cíl
ß	Nácvik	presinku	na	první	přihrávku	

od	brankáře	(úzké	postavení	stoperů),	
součinnost	při	presinku,	komunikace,	
reakce	na	vzniklou	situaci,	činnost	
po	zisku	míče.

Popis
ß	Nácvik	presinku	na	přihrávku	od	brankáře.
ß	Brankař	rozehrává	míč	na	středního	

obránce	(široké	postavení	stoperů	vedle	
pokutového	území).

ß	Křídelní	hráč	spouští	presink	na	středního	
obránce.

ß	Hrotový	útočník	jde	od	defenzivního	
záložníka	v	případě	přihrávky	na	brankáře.

ß	Klíčový	je	posun	na	krajního	obránce	
(buď	krajním	obráncem	nebo	ofenzivním	
středním	záložníkem).

ß	Situace	se	dohrává	do	malých	branek	
v	případě,	že	se	obráncům	podaří	dostat	
z	presinku,	stejně	tak	na	hlavní	branku	
pokud	je	atakující	mužstvo	úspěšné	při	
zisku	míče.

Cíl
ß	Nácvik	presinku	na	první	přihrávku	

od	brankáře	(široké	postavení	stoperů	
vedle	pokutového	území),	

ß	součinnost	při	presinku,	komunikace,	
reakce	na	vzniklou	situaci,	činnost	
po	zisku	míče.

Popis
ß	Opakované	zakončení	po	činnostech,	

které	se	objevují	v	utkání.	
ß	Střední	záložník	nebo	střední	obránce	

rozehrává	postupně	tři	akce.	
1.	Přihrávka	do	křídelního	hráče,	který	

přihrává	do	opačného	křídla	a	následuje	
zakončení.	

2.	Přihrávka	do	hrotového	útočníka,	který	
buď	zakončuje	po	převzetí,	nebo	jde	
do	narážečky	s	podhrotovým	hráčem.	

3.	Dlouhý	míč	na	krajního	obránce,	který	
po	převzetí	centruje	do	pokutového	
území,	kam	nabíhají	všichni	hráči	
zúčastnění	v	předchozích	akcích.	

ß	Všechny	akce	se	dohrávají	(vyražený	míč	
brankařem	atd.).

Cíl 
ß	Součinnost	hráčů	v	ofenzivě,	důraz	

na	přesné	a	rychlé	zakončení,	dohrávání	
situací.

Cvičení 5

Cvičení 6

Cvičení 7
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Ondřej Šiml, FC Viktoria Plzeň

Trénink 
kategorie 
U16

Rozcvičení 15 min
TÉMA
ß	PC	–	překonání	obranné	řady	soupeře
ß	1.	průnikovou	přihrávkou
ß	2.	odskočením	a	převzetím	míče	směrem	dopředu
ORGANIZACE
ß	2–3	hráči	ve	dvou	zástupech	proti	sobě	15	m	od	sebe
ß	čtyři	tyče	(nebo	lze	použít	vysoké	kužele)
ß	míče
POSTUP
Kombinace A
ß	hráč	č.	1	zahajuje	kombinaci	pohybem,	proti	hráči	s	míčem	(č.	2)
ß	na	úrovni	tyčí,	hráč	č.	1,	odehrává	míč	zpět	a	odskakuje	do	libovolné	

strany	mezi	tyče
ß	hráč	č.	2	hraje	průnikovou	přihrávku	na	hráče	č.	3
ß	po	průnikové	přihrávce,	hráč	č.	1	doplňuje	spoluhráče	(č.	3),	který	mu	

sklepává	míč	a	následně	ho	naráží	zpět
ß	následuje	stejná	kombinace	z	druhé	strany

Kombinace B
ß	hráč	č.	1	zahajuje	kombinaci	uvolněním	se,	proti	hráči	s	míčem	(č.	2)
ß	na	úrovni	tyčí,	hráč	č.	1,	odehrává	míč	zpět	a	odskakuje	do	libovolné	

strany	mezi	tyče	do	bočního	postavení
ß	hráč	s	míčem	hraje	na	odskočeného	hráče	(v	bočním	postavení),	ten	

přebírá	míč	směrem	nahoru	a	přihrává	hráči	č.	3
VARIANTY
ß	libovolný	výběr	předchozích	kombinací	+	vlastní	nápady
ß	zapojení	se	trenéra,	který	ztěžuje	přechod	skrz	řadu,	tím	že	buď	brání	

hráče	uprostřed	a	nebo	kolmici
KOUČINK
ß	Jaké	postavení	by	jsi	měl	mít	po	odehrání	míče	a	odskočení	do	strany?
ß	Jaké	varianty	převzetí	lze	použít?
ß	Co	udělám	před	tím	než	dostanu	míč?
ß	Stačí	toto	tempo?

Tématem	tréninku	je	překonávání	obranné	řady	soupeře.	V	rámci	rozcvičení	
použijeme	PC	s	daným	tématem,	kdy	hráči	budou	mít	k	dispozici	dvě	varianty	
řešení	dané	situace	s	volným	výběrem	jedné	z	variant	i	možnosti	vlatního	nápadu.	

Postupem	času	v	rozcvičce	po	hráčích	vyžaduji	stále	vyšší	kvalitu.

Autor, který poprvé přispívá 
do našeho časopisu, se specializuje 

na věkovou kategorii mládeže 
do 16 let, z které připravil do dalších 

mládežnických kategorií řadu 
úspěšných odchovanců. Svojí 

dlouhodobou odbornou prací přispívá 
k úspěšné reprezentaci svého klubu 

v rámci celého českého fotbalu.
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TÉMA
ß	HC	se	zakončením	3:2	
ß	20	min
ORGANIZACE
ß	dva	čtverce	12	x12	m	za	sebou
ß	hráči,	brankář
ß	míče
POSTUP
ß	v	každém	čtverci	je	obránce	a	útočník	plus	

jeden	útočník	na	začátku,	který	začíná	akci
ß	akce	začíná	přihrávkou	na	bližšího	útočníka	

v	zádovém	postavení	a	libovolným	řešením
ß	cíl	je	zakončit	po	projití	červeným	čtvercem	

(2:1)	a	následně	žlutým	čtvercem,	kde	už	akci	
dohrávají	všichni	hráči	(3:2)

KOUČINK
ß	podle	situace	(musíš	vždy	začínajícímu	hráči	

vracet	míč)
ß	Co	udělat	po	sklepnutí?	(zůstanu	na	místě	nebo	

si	odskočím	do	šířky	a	získáme	větší	prostor	
pro	vyřešení	situace).

ß	Co	se	stane,	když	budeme	dlouho	stát	nad	
míčem?

Hlavní část TJ 60–70 min

TÉMA
ß	poziční	hra	
ß	20	min
ORGANIZACE
ß	čtverec	15	x15	m
ß	míče
ß	interval	zátěže	=	40	s
ß	interval	odpočinku	1:2,	1:3...	dle	záměru
POSTUP
ß	hra	2:2	se	dvěma	narážeči	na	protilehlých	

stranách	bez	omezení	doteků
ß	trenér	vhazuje	míč	do	hry
ß	bod	je	za	přenesení	míče	z	jedné	strany	

na	druhou	(přes	hráče	uvnitř),	a	nebo	
za	průnikovou	přihrávku	a	následné	
sklepnutí	z	prvního	doteku	na	hráče	uvnitř

KOUČINK
ß	Podle	čeho	si	budete	vybírat	místo?
ß	Co	bych	měl	udělat	po	průnikové	

přihrávce?
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TÉMA
ß	hra	3:3	–	24	min	–	při	této	hře,	se	nám	často	

objevují	předešlé	kombinace	na	dané	téma
ORGANIZACE
ß	hřiště	20	x	22	m
ß	dvě	branky,	kloboučky	pro	vyznačení	hřiště	
ß	dva	brankáři
ß	míče	
POSTUP
ß	volná	hra	3:3	+	brankáři	
ß	bez	autů	a	rohů,	hru	vždy	zahajuje	brankář	
ß	interval	zátěže	50–60	s	dle	trénovanosti	hráčů	

a	dle	cíle	
ß	interval	odpočinku	1:2
KOUČINK
ß	Jak	a	kam	se	postavíš,	aby	mi	šlo	přihrát	

a	mohl	jsem	být	nebezpečný?
ß	Kam	si	přebíráš	míč?

TÉMA
ß	bago	(rondo)
ß	20	min
ORGANIZACE
ß	dva	čtverce	8	x	8	m,	od	sebe	4	m
ß	4x	malé	branky,	míče,	kloboučky,	tři	barvy	

rozlišovacích	tílek	po	čtyřech
POSTUP
ß	uděláme	tři	skupiny	po	čtyřech	

(červení,	modří,	zelení)
ß	Ve	čtverci	se	hraje	4:2	(4	červení,	2	modří)	

cil	je	udělat	minimálně	tři	přihrávky	a	po	té	
přihrát	do	druhého	čtverce	přes	střední	pásmo,	
které	brání	další	dva	modří	obránci.	Pokud	
se	podaří	přehrát	do	druhého	čtverce,	tak	
v	bránění	pokračuje	stejná	barva	a	přebíhají	
tam	bránící	hráči	ze	středního	pásma.	Dva	
obránci,	kteří	bránili	ve	čtverci	se	přesunou	
do	středního	pásma	a	snaží	se	opět	zachytit	
průnikovou	přihrávku	středním	pásmem.

Výměna rolí
1.	Obránci	ve	čtverci	získají	míč,	snaží	se	

zakončit	do	malých	branek.	Jakmile	zakončí,	
úspěšně	či	neúspěšně,	bránit	jde	ta	barva,	
která	ztratila	míč.	Pokud	čtveřice	ztracený	
míč	získá	zpět	pokračuje	se	bez	výměny	
bránicích.

2.	Útočícím	vyletí	míč	nekvalitní	kombinací	
ze	čtverce,	jdou	ihned	bránit.	Dva	hráči	
přebíhají	do	druhého	čtverce,	kam	trenér	
hází	míč,	zbylí	dva	jdou	bránit	průnikovou	
přihrávku	do	středního	pásma.

3.	Obránci	v	prostředním	čtverci	zachytí	
přihrávku.

Body se počítají:
1.	za	přehrání	do	druhého	čtverce
2.	za	zachycení	průnikové	přihrávky	a	konstruk-

tivní	přehrání	do	druhého	čtverce
3.	po	vstřelení	branky
KOUČINK
ß	Co	uděláte,	když	ztratíte	míč?
ß	Jak	budete	bránit	střední	pásmo?
ß	Jak	si	připravit	situaci,	aby	jste	mohli	přehrát	

míč	do	druhého	čtverce?

Uvedená	ukázka	z	tréninku	fotbalistů	U16	
je	zaměřená	na	překonávání	obranné	řady	
soupeře	převážně	prostřednictvím	průprav-
ných	cvičení,	herních	cvičení	a	průpravných	
her	tak,	aby	sledované	téma	mohlo	být	nacvi-

čováno	v	reálných	herních	podmínkách,	resp.	
v	podmínkách	vlastní	hry.	Pokud	je	trénink	
veden	tímto	způsobem,	adaptace	hráčů	na	
vlastní	zápasové	(herní)	podmínky	je	potom	
úspěšnější.

Závěrem
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Antonín Barák, FAČR

Herní trénink 
kategorie U14

Rozcvičení 25 min

Hlavní část TJ 70 min

TÉMA
ß	PH	–	hlavičkovaná	+	

dynamické	cvičení,	zahřátí,	
uvolnění,	komunikace	–	25	min

ORGANIZACE
ß	hřiště	30	x	30	m
ß	pětice,	čtveřice	hráčů
ß	2	skupiny
ß	velké	branky,	míče,	mety
POSTUP
ß	spoluhráči	si	přihrávají	rukou,	

ale	gól	platí	pouze	hlavou
ß	hráč	s	míčem	může	udělat	

maximálně	dva	kroky
ß	protihráči	smí	míč	vybojovat	

pouze	v	hlavičkovém	souboji,	
nesmí	chytat	rukama

ß	pokud	míč	spadne	na	zem,	
získává	ho	soupeř

ß	mužstvo,	které	vstřelí	gól,	
zahajuje	opět	hru	od	vlastní	
branky

VARIANTY
ß	hráči	si	přihrávají	po	vlastním	

nadhození	nohou	z	voleje
ß	hráči	hrají	volně	po	zemi,	snaží	

se	přihrát	do	křídelního	prostoru	
odkud	centrují	do	PÚ

KOUČINK
ß	zaměření	pozornosti	hráče
ß	Jak	se	chovám,	

když	nemám	míč?
ß	Podle	čeho	si	vybírám	prostor	

v	PÚ?

TÉMA
ß	HC	–	rychlost	s	míčem	a	bez	

míče	ve	dvojicích
ORGANIZACE
ß	plocha	–	20	x	5	m
ß	dvojice	hráčů
mety,	míče
POSTUP
ß	hráč	s	míčem	stojí	u	mety	a	sám	

startuje	s	míčem	na	vzdálenost	
20	m

ß	druhý	hráč	bez	míče	stojí	2	m	
vzadu	a	reaguje	na	start	hráče	
s	míčem

ß	úkolem	hráče	bez	míče	
je	dohonit	hráče	s	míčem	
a	dotknout	se	ho	do	20	m

ß	hráč	s	míčem	provádí	
v	maximální	rychlosti	driblink	
s	míčem

ß	při	driblinku	musí	mít	hráč	
dotek	s	míčem	při	každém	
běžeckém	kroku

VARIANTY
ß	hráč	s	míčem	střídá	při	vedení	

míče	oběma	nohama
ß	při	startu	může	hráč	s	míčem	

provádět	klamavé	pohyby

Nabízíme	tento	příspěvek	jako	
podnětnou	inspiraci	 	nejen	
pro	ty	trenéry,	kteří	 	 trénu-

jí	a	vedou			 tuto	kategorii,	ale	i	pro	
ostatní	trenéry	mládeže.

V	dnešní	tréninkové	jednotce	chce-
me	opět	zdůraznit	důležitost	herního	
prostředí	 v	 procesu	 tréninku.	 Dále	
si	ukážeme	herní	cvičení	na	 rozvoj	
rychlosti	hráče	s	míčem	i	bez	míče.	
Představíme	si	hru	zaměřenou	na	hru	
hlavou,	která	se	u	nás	netrénuje	v	do-
statečném	časovém	rozsahu	a	přede-
vším	pravidelnosti.	Hra	2:2	s	povinnou	
přihrávkou	nám	demonstruje	velkou	
škálu	možností,	jak	a	na	co	zaměřovat	

pozornost	hráče	ve	hře.	Hru	na	překo-
návání	zavřeného	prostoru	v	útočné	
třetině	hřiště	 jsme	zařadili	naprosto	
záměrně.	 Důvod	 je	 prostý.	Většina	
našich	 mladých	 hráčů	 má	 největší	
problém	řešit	 správně	herní	 situace	
v	pokutovém	území	soupeře	nebo	jeho	
těsné	blízkosti.	Z	hlavních	chyb,	kte-
rých	se	dopouští,	uvádíme	tyto.	Zbrk-
lost	a	uspěchání	vzájemné	součinnosti,	
špatný	timing	hráčů	ve	vzájemné	sou-
činnosti	a	velmi	často	řešení	dle	nau-
čené	herní	mapy,	byť	aktuální	herní	si-
tuace	vyžaduje	někdy	jen	nepatrně	jiné	
řešení.	V	bagu	se	zaměříme	na	výběr	
místa	a	pohyb	hráčů	bez	míče.

Stálý dopisovatel našeho 
časopisu nám přispívá 

do dnešního čísla 
příkladem herního tréninku 

pro kategorii do 14 let, 
ve kterém se odrážejí 

jeho nepřeberné praktické 
zkušenosti z vlastní 

trenérské práce nejen 
s touto věkovou kategorií. 
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TÉMA
ß	PH	–	hra	s	povinnou	přihrávkou	

2:2	na	4	branky
ORGANIZACE
ß	hřiště	15	x	15	m
ß	dvojice	hráčů
ß	4	branky	z	tyčí
ß	tyče,	míče
POSTUP
ß	dvojice	bránících	hráčů	

stojí	uprostřed	hřiště	čelem	
k	útočníkům	asi	3	m	od	sebe

ß	hru	zahajuje	jeden	z	hráčů	
střílenou	přihrávkou	mezi	
obránci	na	útočníky

ß	dvojice	s	míčem	se	snaží	vstřelit	
gól	do	jedné	ze	čtyř	branek,	
ale	musí	si	minimálně	jednou	
přihrát

ß	po	zisku	míče	okamžitě	útočí	
dvojice,	která	bránila

ß	dvojice,	která	vstřelila	gól	
okamžitě	dostává	nový	míč	
od	hráčů,	kteří	stojí	za	brankami

ß	v	polovině	hry	se	role	hráčů	
střídají

VARIANTY
ß	vyšší	počet	povinných	

přihrávek
ß	útočící	hráči	hrají	v	přečíslení
ß	hráči	v	brankách,	kteří	vrací	

míče	do	hry	fungují	zároveň	
jako	narážeči

KOUČINK
ß	Kdy	se	nabízí	řešení	1:1?
ß	Jakým	způsobem	přebírám	míč	

zády	k	soupeři?
ß	Jaké	druhy	přihrávek	využívám	

v	přehuštěném	prostoru?
ß	Jak	se	chovám	při	ztrátě	míče?

TÉMA
ß	HC	–	bago	se	čtyřmi	brankami	

uvnitř	hřiště	4	:	1
ORGANIZACE
ß	hřiště	8	x	8m
ß	pětice	hráčů
ß	3	až	4	skupiny
ß	mety,	míče
POSTUP
ß	4	hráči	drží	míč	v	bagu,	jeden	

hráč	se	snaží	dotknout	míče
ß	hráč,	který	odehraje	míč	musí	

proběhnout	jednou	z	branek
ß	hráči	nesmí	proběhnout	jednou	

brankou	dvakrát	po	sobě

VARIANTY
ß	hra	na	volný	počet	doteků
ß	různé	způsoby	přebírání	míče
ß	různé	druhy	přihrávek
KOUČINK
ß	Podle	čeho	vybírám	způsob	

přebírání	míče?
ß	Čím	ve	hře	pomůžu	

spoluhráčům?
ß	Jak	se	chovám	po	odehrání	

míče?
ß	Kam	si	přebírám	míč?
ß	Pokouším	se	při	hře	na	volný	

počet	doteků	obejít	bránícího	
hráče?

TÉMA
ß	PH	–	hra	na	překonávání	

zavřeného	prostoru	v	poslední	
třetině	hřiště

ORGANIZACE
ß	hřiště	40	x	50	m
ß	hra	7:7	se	dvěma	žolíky	

a	dvěma	brankaři
ß	2	velké	brány
ß	mety,	míče
POSTUP
ß	volná	hra	7	:	7	resp.	9	:	7	se	

dvěma	žolíky
ß	gól	platí	pouze	na	polovině	

soupeře
ß	maximální	snaha	překonávat	

obranu	soupeře	variabilním	
pojetím	hry	s	výměnou	místa	
hráčů	na	různých	postech

ß	využívání	pásem	v	křídelních	
prostorech	a	opakované	řešení	

herních	situací	s	timingovou	
součinností	několika	hráčů	
v	útočné	fázi

VARIANTY
ß	hráči	nejsou	napadáni	při	

přebírání	míče	v	pásmech	
křídelních	prostorů

ß	hra	v	početní	rovnováze
ß	hra	v	herním	podčíslení	se	

zaměřením	řešení	1	:	1
KOUČINK
ß	Jsem	dostatečně	odvážný	

v	herním	podčíslení?
ß	Vnímám	rozdílnost	v	době	

držení	míče	v	jednotlivých	
herních	situacích?

ß	Jaká	nápaditá	řešení	
s	následnou	nadějností	mě	
ve	finální	fázi	napadají?

ß	Jak	se	chovám	při	ztrátě	
a	zisku	míče?

ß	kompenzační	cvičení

Závěrečná část TJ 
10 min
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Martin Kumšta

1

AC Sparta Praha
trénink hráčů v kategorii 12 let
Autor příspěvku začínal s trénováním v Týnci nad Sázavou, 
poté pokračoval v Benešově a nyní je už šestým rokem 
v AC Sparta Praha, kde působí v pozici hlavního trenéra 
žáků v kategorii 12 let a současně je také trenérem 
brankařů přípravek a mladších žáků. V tomto příspěvku 
nám nabízí pohled na jednu ze svých tréninkových 
jednotek hráčů ve věkové kategorii 12 let.

Přebíhané bago

ORGANIZACE
ß	4	pětice	hráčů
ß	4	baga	6	x	6	m	(16	met)
ß	míče
POSTUP
ß	všechny	4	baga	začínají	hrát	

současně
ß	jakmile	trenér	pískne,	hráč	

uvnitř	baga	se	posunuje	
do	dalšího

ß	cílem	každého	hráče	je,	zůstat	
v	původním	bagu

VARIANTY
ß	různé	směry	posunu
ß	automatické	přechody	

hráčů	mezi	bagy	poté,	co	se	
dostanou	dovnitř

ß	cvičení	mezi	přechody	
(kotouly,	hvězdy,	kliky…)

ČAS
ß	20	min
Poznámka:	V	průběhu	baga	
vkládáme:	dynamické	rozviče-
ní,	rozběhání,	zpevnění	(core)

ORGANIZACE
ß	hřiště	6	x	10	m	(2	hřiště)
ß	4	skupiny	po	6	hráčích
ß	malé	branky	(kužele),	mety
ß	míče
POSTUP
ß	úkolem	každého	hráče	je	skórovat	

do	soupeřovy	branky
ß	na	pokyn	trenéra	vyráží	hráč	s	míčem,	

protější	se	mu	snaží	zamezit	vstřelit	branku
ß	pokud	bránící	hráč	získá	míč,	

útočí	na	protější	branku

ß	míč	uvádí	do	hry	skórující	tým
ß	hraje	se	do	určeného	počtu	branek	

(5,7,10…)
VARIANTY
ß	začíná	útočit	červený	tým,	bez	ohledu	

na	to,	kdo	skóruje,	následně	útočí	bílý	tým
ß	týmy	se	pravidelně	střídají	
ß	útočí	vždy	tým,	který	obdrží	branku
ČAS
ß	15	min

Rozcvičení 20 min

Technická část 15 min
2 Jeden na jednoho
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Malé hry na 4 branky

Zakončení v přečíslení

Intervalová hra

ORGANIZACE
ß	hřiště	18	x	12	m
ß	4	malé	branky	(8	kuželů),	míče,	

mety
ß	dvě	trojice	hráčů	
POSTUP 
ß	hru	zahajujeme	soubojem	1	

na	1,	každý	hráč	z	týmu	má	
možnost	skórovat	do	dvou	
branek

ß	k	hráči,	který	vstřelí	branku	
přichází	druhý	s	míčem	
a	odehrává	se	přečíslení	2	na	1

ß	jakmile	padne	branka	přichází	
k	druhému	týmu	hráč	a	hraje	se	
2	na	2

ß	k	týmu,	který	vstřelí	branku	
přichází	třetí	hráč	s	míčem	
a	hraje	se	3	na	2

ß	po	následné	brance	se	dohrává	
závěrečný	souboj	3	na	3

ß	měníme	pořadí	začínajících	
a	příchozích	hráčů

ß	hrajeme	do	určeného	počtu	
branek	(bodů)

VARIANTY
ß	hráč	s	míčem	přichází	vždy	

do	přečíslení	k	týmu,	který	
inkasuje	

ß	míč	má	vždy	tým,	který	skóruje,	
postup	příchodu	hráčů	zůstává	
stejný	

ß	turnajově	trojice	proti	sobě
ČAS
ß	20	min

ORGANIZACE
ß	hřiště	20	x	30	m
ß	dva	týmy	hráčů,	dva	brankáři	
ß	dvě	přípravkové	branky,	míče,	mety	
POSTUP
ß	v	poli	jsou	dva	hráči	(útočící,	bránící)
ß	hra	začíná	přihrávkou	z	poza	branky	

od	spoluhráče,	který	se	hned	zapojuje	
do	hry	2	na	1

ß	po	zakončení	na	jedné	či	druhé	straně	
automaticky	přichází	přečíslení	druhého	
týmu	3	na	2

ß	týmy	se	pravidlně	střídají	v	přečíslení	2	
na	1	a	3	na	2

ß	hrajeme	do	určeného	počtu	branek	(časový	
limit,	počet	opakování)

VARIANTY
ß	možnost	vyznačit	prostory	(půlící	čáru,	

vápno),	kde	platí	ofside
ß	příchody	hráčů	zůstávají	stejné	–	trénér	

uvádí	míč	do	hry	a	vybírá	si	tým
ß	časový	limit	na	zakončení
ČAS
ß	20min
Poznámka:	Cvičení	3,	4	lze	provádět	současně	
–	 rozdělit	 na	dva	 týmy	po	devíti	 (tři	 týmy	
po	šesti)	a	vše	pojmout	turnajově.

ORGANIZACE
ß	hřiště	20	x	30	m
ß	dva	týmy	hráčů,	dva	brankáři
ß	dvě	přípravkové	branky,	míče,	mety
POSTUP
ß	hra	3	na	3
ß	míč	uvádí	do	hry	brankář	jednoho	týmu
ß	při	autovém	vhazování,	rohovém	kopu	uvádí	

míč	do	hry	vždy	brankář	útočícího	týmu
ß	při	vstřelené	brance	uvádí	míč	do	hry	

brankář	skórujícího	týmu

ß	hráči	se	na	hřišti	střídajíc	po	30–45	s
ß	hrajeme	do	určeného	počtu	branek	

(počet	střídání	hráčů)
ß	IZ:IO	–	1:3
VARIANTY
ß	různé	počty	hráčů	(dvojice,	trojice,	

čtveřice)	–	nutno	upravovat	rozměry	hřiště
ß	hrát	vždy	na	vítězný	gól	(o	cvičení…)
ČAS
ß	20	min

ß	řízený	strečink
ČAS
ß	20	min

Technická část 15 min

Závěrečná část 10 min
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Milan Šimoníček, FAČR

1

2

Trénink pro kategorii 
mladší přípravky U8-U9
Náš stálý dopisovatel nám pro dnešní číslo připravil další 
námět pro trénink žáků, v tomto případě ve výše uvedené 
věkové kategorii. Cenné na tomto příspěvku je skutečnost, 
že jde o ukázku z vlastní praxe, tedy o cvičení, která byla 
v této praxi několikráte prověřena. To také potvrzuje, že 
autor patří k těm, kteří jdou ve v této profesi vlastní cestou, 
bez zbytečného a nahodilého kopírování jiných trenérů.

Žraloci

Les tyčí

ß	Hrací	plocha	=	moře	a	v	moři	jsou	4	ostrovy	(domečky).
Organizace
ß	V	moři	plavou	žraloci	(červení	obránci),	kteří	se	snaží	

chytat	tučňáky	(modré	útočníky).	Ti	získávají	body	
za	„přeplavání“	(přeběhnutí)	z	jednoho	ostrova	na	druhý.

ß	Postupně	lze	přidat	jako	podmínku	určené	cvičení	(kotoul,	
otočku,	dřep,	sud,…),	které	musí	tučňák	v	moři	provést,	
než	se	může	dostat	na	ostrov.

Obměna
ß	Každý	tučňák	má	míč	a	žraloci	se	snaží	míč	odebrat.	V	tom	

případě	dochází	k	výměnám	rolí.	Jako	podmínku	můžeme	
přidat	určenou	kličku	či	dovednost	s	míčem,	kterou	musí	
hráč	provést,	než	může	do	domečku.

Cíl
ß	Rozvoj	pohybové	všestrannosti	zábavnou	formou,	

v	případě	zapojení	míčů	vedení	míče	a	obcházení	soupeře.

ß	Přestože	by	tréninková	jednotka	měla	obsahovat	převážně	
fotbalové	hry	se	soupeřem,	vhodné	zařazování	drilových	
cvičení	má	svůj	význam.	Slouží	k	rozvoji	dovedností	
a	jejich	výhodou	je	časté	opakování	činnosti	v	relativně	
jednoduchých	podmínkách	bez	tlaku	soupeře.	Děti	však	
dlouho	neudrží	pozornost,	a	proto	je	vhodné	doplnit	cvičení	
zábavnými	prvky,	které	budou	pro	malé	fotbalisty	atraktivní.	
Děti	si	tak	hrají	a	zároveň	nevědomě	trénují.

Organizace
ß	Hráči	vodí	míč	ve	vymezeném	území	a	provádějí	určené	

kličky.	Na	domluvený	podnět	se	hráči	snaží	co	nejrychleji	
vyjet	z	lesa	a	obsadit	volné	kužely	okolo,	přičemž	se	je	
trenéři	snaží	chytit.

Obměna
ß	Trenér	křičí	jméno	hráče/hráčů,	který	se	stává	chytačem	

a	snaží	se	ostatním	hráčům	odebrat	míč	či	je	pochytat.
Cíl
ß	Zaměřeno	na	vedení	míče,	nácvik	kliček	

a	orientaci	v	prostoru.
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1 x 1 na více branek

Fotbal na více branek

1 x 1 s přepnutím do 2 x 2

ß	Jednou	z	nejdůležitějších	herních	činností	jednotlivce	
v	této	kategorii	je	obcházení	soupeře.	Proto	je	
v	tréninkovém	procesu	třeba	klást	důraz	na	situace	
1	x	1,	kde	hráči	zdokonalují	individuální	řešení	pod	
časoprostorovým	tlakem.	

Organizace
ß	Hráči	si	utvoří	dvojice	a	hrají	mezi	sebou	minizápas	

do	3	gólů.	Každý	hráč	může	vstřelit	gól	do	jedné	ze	
tří	soupeřových	branek,	přičemž	hrají	všechny	dvojice	
najednou	a	ztěžují	si	tak	navzájem	herní	podmínky,	i	když	
každý	hráč	hraje	pouze	proti	svému	určenému	soupeři.

ß	Po	dosažení	určeného	počtu	gólů	chodí	hráči	postupně	
k	trenérovi,	který	promíchává	dvojice	pro	další	minizápas	
a	tento	moment	může	využít	i	pro	individuální	koučink	
každého	hráče.

Cíl
ß	Zaměřeno	na	HČ	vedení	míče,	obcházení	soupeře	

respektive	odebírání	míče,	rozhodování	a	kreativní	řešení	
podpořené	větším	množstvím	branek.

ß	Jak	již	bylo	uvedeno,	v	tréninkovém	
procesu	dětí	by	měly	zásadně	převažovat	
fotbalové	hry	o	menším	počtu	hráčů,	kde	
budou	děti	v	častém	kontaktu	s	míčem	
a	neustále	zapojené	v	herních	situacích!

ß	Na	níže	uvedených	příkladech	je	
zaznamenána	minihra	3	na	3	jak	
na	kulatém	hřišti	s	brankami	po	obvodu,	
tak	na	čtvercovém	hřišti	s	brankami	
v	prostoru.	V	této	organizaci	se	
předpokládá,	a	je	záměrně	podpořena,	
úspěšnost	v	zakončení	(více	branek	než	
hráčů)	a	zde	znázorněné	postavení	branek	
umožňuje	hráčům	kreativní	řešení	situací	
a	lepší	podmínky	pro	rozvoj	individuální	
herní	činnosti	vedení	míče,	výběru	místa	
a	zakončení.

ß	Jedním	ze	základních	principů	fotbalu	je	„přepínání“	mezi	
obrannou	a	útočnou	fází	hry.	Fotbal	jako	takový	přináší	
uvedenou	přechodovou	fázi	automaticky,	avšak	je	dobré,	
když	princip	rychlého	přepnutí	trenér	dokáže	vyzdvihnout	
i	v	herních	cvičeních	viz	níže.

Organizace:
ß	Jedno	velké	hřiště	se	čtyřmi	brankami	je	pro	první	fázi	

cvičení	pomyslně	rozděleno	na	dvě	minihřiště	se	dvěma	
brankami.	

ß	Cvičení	začíná	dvěma	situacemi	1	na	1	a	cílem	hráčů	je	dát	
gól	do	protější	soupeřovi	branky.	

ß	V	případě,	že	na	jednom	hřišti	dojde	ke	vstřelení	gólu	či	se	
míč	dostane	mimo	hrací	plochu,	připojují	se	tito	dva	hráči	
ke	svým	spoluhráčům	na	druhé	polovině	hřiště	a	ze	situace	
1	na	1	na	jednu	branku	tak	vzniká	situace	2	na	2	na	obě	
branky	soupeře.

Poznámka
ß	V	případě	rychlého	ukončení	hry	(například	oba	

míče	v	zámezí)	může	trenér	kopnout	do	hřiště	jeden	
z	připravených	míčů,	aby	prodloužil	hrací	čas!

Obměna
ß	Hráči	mohou	i	v	situaci	1	na	1	hrát	na	obě	branky	soupeře,	

což	by	mělo	zvýšit	úspěšnost	v	zakončení	a	1x1,	kreativitu	
a	práci	s	prostorem.
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Fotbal s přečíslením

Přetlačování ve dvojicích

ZÁVĚREM

ß	Trenéři	by	rozhodně	neměli	zapomínat	ani	na	hry	
o	nestejném	počtu	hráčů	či	možnosti,	jak	předkládat	
hráčům	podmínky	pro	řešení	přesilových	situací,	které	
jsou	převažující	součástí	fotbalového	utkání.

ß	V	níže	znázorněné	průpravné	hře	je	uvedená	přesilová	
situace	nastavena	pravidlem,	že	hráč,	který	vstřelí	
gól,	musí	oběhnout	branku	soupeře	a	teprve	následně	
se	zapojuje	zpět	do	hry.	V	tom	okamžiku	si	kdokoliv	
z	protihráčů	bere	míč	ze	své	poloviny	hřiště	a	následuje	
situace	3	na	2	do	okamžiku,	než	se	hráč	obíhající	branku	
zapojí	zpět	do	hry.

Poznámka
ß	Na	obrázcích	jsou	znázorněny	dvě	možnosti	postavení	

hřiště	tzn.	na	čtyři	malé	branky	(obr.	vlevo)	a	na	dvě	
velké	branky	(obr.	vpravo).

Obměna
ß	V	případě	hry	na	dvě	soupeřovy	branky	(viz	obr.	vlevo)	

musí	hráč	oběhnout	opačnou	branku,	než	do	které	dal	
gól,	což	zvýší	čas	následné	přesilové	situace.

Cíl
ß	Řešení	útočné	i	obranné	situace	o	nestejném	počtu	

hráčů,	přepnutí	po	zakončení,	komunikace.

ß	Sílu,	jakožto	základní	pohybovou	
schopnost,	je	vhodné	rozvíjet	adekvátním	
způsobem	již	od	nejmenších	kategorií!	
Jednou,	trenéry	i	dětmi	oblíbenou	
možností,	jsou	různé	druhy	úpolových	
cvičení	–	přetlačování.

Na obrázku pro inspiraci 
uvádíme tři způsoby:
a)	hráč	leží	na	břiše	a	soupeř	se	jej	snaží	

přetočit	na	záda
b)	hráč	leží	na	zádech	a	soupeř	se	jej	snaží	

přetočit	na	břicho
c)	hráč	ve	stoje	či	kleku	drží	míč	a	úkolem	

soupeře	je	mu	jej	sebrat
Poznámky
ß	Dbejte	na	vysvětlení	a	dodržení	povoleného	

respektive	nepovoleného	způsobu	boje!

Uvedená	 ukázka	 z	 tréninkové	 přípravy	 žáků	
8–9	let	nabízí	jednu	z	mnohých	možností,	jak	tuto	
přípravu	 ze	 strany	 trenéra	 realizovat.	V	každém	
případě	důraz	na	herní,	soutěživou	formu	ve	všech	

aspektech	je	pro	rozvoj	mladých	fotbalistů	v	této	
věkové	kategorii	nenahraditelný.	Bez	tohoto	přístupu	
je	další	vývoj	mladých	fotbalistů	tohoto	věku	těžko	
myslitelný.
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V rámci seriálu interaktivních 
seminářů „Trenéři společně“ 
se podařilo uspořádat čtrnáct 

akcí. V každém kraji jsme uskutečnili 
jeden  seminář,  který  průměrně 
navštívilo  přes  sto  účastníků.  Přes 
tisíc  čtyři  sta  trenérů  naslouchalo 
a debatovalo s Michalem Prokešem, 
Antonínem  Barákem,  Michalem 
Ježdíkem,  Janem  Suchopárkem, 
Radkem Bejblem, Petrem Koubou, 

Lubošem Kozlem a Jirkou Vorlickým 
na atraktivní témata jako „Originální 
hráč“,  „Coaching“,  „Kreativita“ 
a  další.  Velice  potěšující  byla 
vaše  veliká  účast,  čímž  jste  jasně 
deklarovali,  že  máte  o  vzdělávání 
velký  zájem.  Nás  to  nabíjí  novou 
energií, a již nyní pracujeme na nových 
akcích  pro  druhou  polovinu  roku.  
Sledujte  naše  internetové  stránky 
www.ucft.eu a náš Facebook . 

Na diplomatickém poli se uskutečnila velká debata 
všech členských organizací Memoranda „Fotbalová 
rodina“.  Sešli  se  zde  zástupci  Fotbalové  asociace 
v čele s předsedou Martinem Malíkem a generálním 
sekretářem  Rudolfem  Řepkou,  zástupci  Fotbalové 
ligové asociace, Hráčské fotbalové unie a samozřejmě 
naši zástupci Unie českých fotbalových trenérů, kterými 
byli prezident Verner Lička, viceprezident Ladislav 
Valášek  a  manažer  Roman  Michálik.  Na  pořadu 
dne byla všeobecná debata o tom, jak si mohou být 
navzájem jednotlivé organizace prospěšné. Následují 
separátní  jednání mezi  jednotlivými organizacemi, 
která  by  měla  samotnou  spolupráci  posouvat  dál. 
Jako příklad můžeme uvést  spolupráci  s Hráčskou 
fotbalovou unií, kde by měly probíhat speciální kurzy 
trenérského vzdělávání pro ještě stále aktivní hráče, 
kteří mají zájem se vydat na trenérskou dráhu. Proběhly 
zde také první zmínky o organizování tréninkového 
kempu pro hráče bez angažmá. S Ligovou fotbalovou 
asociací bychom rádi navázali jednání o bodech, které 
jsme jim oficiálně zaslali. O výsledcích vás samozřejmě 
budeme informovat.

Vážení členové Unie českých fotbalových trenérů 
a milí čtenáři. Dnes bychom vás v „Aktualitách 
a hlasech z UČFT“ rádi informovali o třech 
nejdůležitějších událostech, na kterých se 
dlouhodobě pracovalo a pracuje, a které se 
podařilo dotáhnout do již hmatatelného závěru.

Aktuality a hlasy z UČFT

Závěrem  mi  dovolte  vás  vyzvat  k  tomu, 
abyste  nás  kontaktovali  kdykoliv  budete 
potřebovat s něčím pomoct nebo poradit, nebo 
naopak, kdy budete mít náměty k vylepšování 
našich služeb. Uděláme vše proto, abychom vás 

podpořili. Od toho Unie českých fotbalových 
trenérů vznikla a funguje.

Roman Michálik
Manažer UČFT

Dalším velkým 
úspěchem je 
nominace Dušana 
Uhrina staršího, 
za naši unii, 
do nově vzniklého 
poradního 
orgánu Fotbalové 
asociace. Tato 
nominace byla 
přijata všemi 
stranami. 
Podstatné je to, 
že náš hlas je stále 
respektovanější 
a silnější.

Unie  českých  fotbalových  trenérů  vám 
hrdě  představuje  nového  partnera, 
kterým se stala společnost Sportfotbal. 

Naším cílem bylo najít partnera, který splní naše 
nároky nejen v oblasti kvalitního fotbalového 
vybavení, což zprostředkováním top fotbalových 
značek, jako jsou Adidas, Nike nebo Puma jistě 
splňuje, ale také v oblasti funkční spolupráce 
mezi touto společností, UČFT a zejména vámi 
trenéry a vašimi kluby. Chtěli jsme, abyste např. 
naši  členskou kartu mohli  využít  při  nákupu 
zboží a neměli jste již karty další. Chtěli jsme, 
aby  plnění  naší  vzájemné  spolupráce  bylo 
orientováno na vás trenéry, a již brzy bude na vaši 
členskou kartu nabit kredit, který budete moci 

využít při nákupu čehokoliv, a to jak v kamenné 
prodejně  partnera,  tak  přes  jeho  e-shop. 
Shledáváme také jako velice pozitivní aktivity 
a servis, který Sportfotbal vyvíjí mimo samotnou 
prodejní  činnost. Podívejte  se na  internetové 
stránky www.sportfotbal.cz a přesvěčte se sami. 
Abyste získali výhody určené pro členy UČFT, 
uveďte  při  registraci  do  poznámky  „UČFT“ 
a o nic se již nemusíte starat. 
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Zprávy z AEFCA

NNa tomto zasedání také bude 
určen definitivní termín 
a obsahový program pod-

zimního AEFCA Sympozia, které 
se uskuteční od 21. do 24. října ve 
Francii v Paříži.

Na červencovém zasedání v Dráž-
ďanech se kromě jiného sestaví dal-
ší varianta, respektive Memoranda 
o členství AEFCA, které má zatím 
pracovní podobu: 
„Deset důvodů pro členství 
v AEFCA“, jehož první pracovní 
konspekt nyní předkládáme:

1.	AEFCA je jediná mezinárodní 
organizace pro  fotbalové trenéry 
a kouče v Evropě. Již 49 trenér-
ských evropských organizací se 
stalo řádným členem AEFCA.

V dnešním doporučení nabízíme tentokráte našim čtenářům zajímavou 
knihu z anglické provenience společnosti Soccertutor, která se 
dlouhodobě zaměřuje (od roku 2001) na trénink, koučink a řadu dalších 

odborných problémů, které souvisejí s trenérským řemeslem.
Přínosem tohoto vydavatele je, že čerpá z profesní odbornosti předních 

světových trenérů: Simeone, Guardiola, Klopp, Mourinho, Ranieri a další.
Také náš dnešní příspěvek, související s Jürgenem Kloppem, převážně 

čerpal z tohoto zdroje – Coaching transition play.
Zdeněk Sivek 

Výkonný výbor AEFCA rozhodl, že pololetní 
bilance činnosti se uskuteční ve dnech 
30. července až 2. srpna tohoto roku 
v Drážďanech (Německo), při příležitosti 
konání Mezinárodní konference trenérů, kterou 
pořádá Německý spolek fotbalových trenérů.

Michail Tsokaktsidis 

Coaching 
Transition Play
Full Sessions from the Tactics 
of Simeone, Guardiola, Klopp, 
Mourinho & Ranieri

Kniha stojí 29 Euro a dostanete ji na eshopu 
na adrese: https://shop.soccertutor.com 

2. AEFCA reprezentuje zájmy svých 
členských organizací, respektive 
jejich trenérů a koučů na evropské 
úrovni. AEFCA organizuje pro tre-
néry vzdělávací akce (sympozia, 
kongresy, mítinky atd.), a v to v sou-
ladu zásad fair-play a dodržování 
příslušných sportovních principů.

3. AEFCA přísně dodržuje demokra-
tické zásady, 15 členských zemí má 
své zástupce ve vedení AEFCA.

4. AEFCA organizuje pravidelně 
tradiční AEFCA Sympozia s od-
bornými výstupy a praktickými de-
monstracemi, a to každý rok v jiné 
členské zemi.

5. AEFCA zve pravidelně dva zá-
stupce každé členské organizace 
na AEFCA Sympozia a finančně 

uhrazuje jejich pobyt (ubytování, 
stravování, poplatky atd.).

6. AEFCA organizuje každé dva 
roky sympozium pro legislativce 
ze svých členských organizací, a to 
s cílem postupně vybudovat jednot-
ně platný legislativní rámec pro tre-
nérskou činnost trenérů v Evropě.

7. AEFCA těsně spolupracuje s Jo-
hann Cruyff-Institut v Barceloně 
a Amsterodamu. Tato spolupráce 
nabízí zájemcům členských zemí 
získat odborné fotbalové vzdělání 
na úrovni bakaláře a magistra.

8. AEFCA těsně spolupracuje se 
střešní fotbalovou organizací v Ev-
ropě s UEFA na základě Úmluvy 
o porozumění a koordinuje s ní 
svou činnost.

9. AEFCA kooperuje s mezinárodní 
organizací SIGA (Sport Integrity 
Global Alliance) se zaměřením 
na boj proti korupci ve fotbale.

10. AEFCA podporuje své členské 
organizace při hledání lektorů 
pro vzdělávací akce jejich trenérů 
a koučů.

Tyto zásady budou dále precizo-
vány tak, aby na podzimním AEFCA 
Sympoziu byly předloženy Valné 
hromadě AEFCA k diskuzi, a poté 
ke schválení.

Další informace mohou najít naši 
čtenáři na aefca.de.

Zdeněk Sivek
AEFCA Viceprezident

Walter Gagg, prezident AEFCA
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V úvodu jednání podal manažer 
Unie Roman Michálik aktu-
ální  informaci o  současném 

stavu UČFT a to z hlediska stavu fi-
nancování, rovněž i členské základny. 
Je možno konstatovat, že z obou hledi-
sek je ve velmi dobré kondici. Součas-
ný stav členské základny evidovaný 
k datu konání schůze vykazuje již 659 
členů, kteří uhradili členské příspěvky. 

K  datu  30.  4.  2018  měla  Unie 
na svém účtu celkem 1 057 084 Kč 
a nikomu nic nedluží. Naopak může 
plánovat a realizovat všechny v celo-
roku plánované aktivity. 

Vzdělávání 
Prezídium  vzalo  na  vědomí,  že 

v rámci Projektu „Trenéři spo-
lečně“ bylo zorganizováno celkem 
10 seminářů v rámci projektu byla 
celková návštěvnost seminářů 1018 
trenérů. Celkové příjmy ze seminářů 
167 900 Kč oproti celkovým výdajům 
135 135 korun. 

V nejbližším období jsou na pro-
gramu 4 další semináře v Českých 
Budějovicích, v Praze, Pardubicích 
a Liberci, informoval prezident UČFT 
Verner Lička. 

GDPR 
GDPR  směrnice  pro  ochra-

nu osobních údajů, platí v celé EU 
a představuje pro UČFT provedení: 
ß	Úprav potřebných na internetových 

stránkách, ale i úprav v rámci vnitř-
ních procesů UČFT, vytvoření inter-
ní směrnice na zacházení s daty. 

ß	Rovněž  změnu  procesu  v  rámci 
spolupráce  s FAČR na předávání 
seznamů účastníků ze seminářů. 

ß	Navíc do doby, než bude schválena 
česká úprava legislativy, se nebudou 
v časopise FaT zveřejňovat naroze-
niny  členů  jubilantů  -  info  podal 
Roman Michálik. 

Prezídium  dále  odsouhlasilo 
provést ve vhodném termínu změnu 
bankovního ústavu a uložilo R. Mi-
chálikovi zajištění bezporuchového 
přechodu včetně vhodného informo-
vání členské základny nejlépe formou 
NEWS  Letteru  –  Dosavadní  účet 
u ČSOB zůstává plně funkční. 

Nový partner UČFT 
SPORTFOTBAL 

Informaci  o  novém  partnerovi 
UČFT vzalo Prezídium s potěšením 

na vědomí R. Michálik zajistí  info 
na webu i formou NEWS Letteru. 

Memorandum 
„Fotbalová rodina“ 

Zajímavou informaci ze společ-
né schůzky všech subjektů předne-
sl  Ladislav  Valášek.  O  spolupráci 
s  HFÚ  na  trenérském  vzdělávaní 
ještě aktivních hráčů a možnost orga-
nizace kempů pro hráče bez angažmá 
i o konkrétním oslovení LFA s téma-
ty spolupráce – propagace časopisu, 
semináře v klubech, stáže v klubech 
atd. doplnili V. Lička a R. Michálik. 

Časopis 
Fotbal a Trénink 
v roce 2018 

Byl představen nový způsob vydá-
vání a financování e-verze časopisu. 

Vzata na vědomí informace o no-
vém  složení  redakční  rady  v  čele 
s novým předsedou Zdeňkem Sivkem 
a novými stálými dopisovateli. Zde je 
třeba zvýšit angažovanost všech čle-
nů RR. Dále vzato na vědomí finan-
cování každého čísla včetně změny 
honorářových odměn vůči ostatním 
výrobním nákladům. 

Informace ze zasedání 
Prezídia UČFT

FOTBAL A TRÉNINK VYDÁVÁ UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH TRENÉRŮ
Předseda redakční rady: Zdeněk Sivek, zástupce předsedy redakční rady: Pavel Frýbort

Členové redakční rady: Ladislav Valášek, Jaroslav Hřebík, Jaromír Votík, Pavel Hartman, Jiří Křenek
Stálí dopisovatelé: Václav Mrázek, Antonín Barák a Milan Šimoníček

Realizace: Agentura G.D.K. Sport M. a grafická úprava: DKS graphics & DTP
Předplatné: Agentura G.D.K. Sport M.

Více na: www.casopis-fotbalatrenink.cz
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Připravuje se samozřejmě i tiště-
ný SPECIÁL 2018 na téma MS 2018 
zodp. Lička, Křenek, Michálik. 

R.  Michálik  –  představil  dále 
faktory ovlivňující stanovení marke-
tingové strategie časopisu. Je nutno 
zajistit vznik samotné marketingové 
strategie obsahující i zvýšeni vlastní 
propagace tohoto pro UČFT stěžejní-
ho produktu (Lička, Michálik, Sivek, 
Křenek). 

Valná hromada 
UČFT 2018

Prezídium UČFT rozhodlo o ter-
mínu konání VH zatím v širším ča-
sovém rozmezí a to mezi 7. 11. 2018 
(končí hlavní doškolení FAČR) a prv-
ní polovinou prosince 2018. 

Jako  hlavní  námět  související 
s  Valnou  Hromadou  je  uspořádat 
speciální seminář UČFT s tématem 
analýza MS 2018 v Rusku. Přesný 
termín bude přímo závislý na zajiš-
tění kvalitního zahraničního lektora. 

Důležitým administrativním bo-
dem  je  i  změna  stanov  spojená  se 
změnou sídla dle nové adresy FAČR. 

Sympózium AEFCA
Zdeněk Sivek informoval o chys-

taném sympóziu AEFCA ve Francii, 
které se uskuteční v Paříži v termínu 
od 21. 10. do 24. 10. 2018.

Roman Michálik
Manažer UČFT

konaného 
23. 5. 2018
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Stávající jEDNOtLIví PŘEDPLatItELé
Cena pro Českou republiku je stanovena na 130 Kč
Cena pro Slovenskou republiku je stanovena na 5 eur
Vážení předplatitelé, prosíme vás, pro rok 2018 použijte stejný variabilní symbol (VS), 
který vám byl již dříve přidělen! Platbu poukažte na nové číslo účtu: 256183947/0300.

NOví PŘEDPLatItELé
Prosíme o osvědčený postup objednávek, 
a to přes naše webové stránky: www.casopis-fotbalatrenink.cz. 
Zde jsou dvě rubriky: Předplatné ČR a Předplatné SR. 
Vaše objednávky nám přijdou na e-mail: casopis-fat@volny.cz.
Odkud vám zašleme všechny potřebné údaje k provedení platby včetně variabilního symbolu.

PŘEDPLATNÉ Pro rok 2018
Fotbal a trénink 
SPEcIáL
Již tradičně vyjde opět jedno tištěné 
číslo, které pro Vás zajišťuje autorský 
kolektiv UČFT, tentokrát přineseme 
strategickou analýzu z MS 2018.

Průběžné informace  
najdete na našem webu: 
www.casopis-fotbalatrenink.cz

Předplatné pro UČFT zajišťuje:  G.D.K. Sport M., Londýnská 25, 120 00 Praha 2 , tel: 222 513 569, nebo 606 711 845

www.casopis-fotbalatrenink.cz


Pečujeme 
o kvalitu

Projekce

Výstavba

Údržba

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

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

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

Londýnská 329/25, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

mobil: 602 122 020
www.asociaceut3g.cz

IČ: 22690409

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

Profesní organizace:
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