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snímky nA TITULní sTRAnĚ
Dvě kola před skončením kvalifikace oslavila česká reprezentace již 6. září po vítězném utkání 
v Lotyšsku 2:1 postup na mistrovství Evropy ve Francii 2016. Trenér národního mužstva Pavel 
Vrba slavil moderním pojetím hry se svými svěřenci vynikající úspěch.
 Foto: Jan Tauber

ve fotbale od nepaměti vítězí týmová práce. Se-
belepší jednotlivec nezmůže na hřišti nic, pokud 
se nemůže opřít o kvalitní a zapálené spoluhráče, 
trenéry či majitele klubu. Na tuto starou pravdu dala 
nedávno krásné razítko v kvalifikaci EURO 2016 
česká reprezentace. 

Podle papírových předpokladů se měla spo-
lečně s Turky a Islanďany poprat o druhé místo 
ve skupině za Nizozemci, ale nakonec si už 6. 
září letošního roku s velkým předstihem zajisti-
la lístek na závěrečný turnaj mistrovství Evropy 
do Francie. Přitom už nemá v kádru Nedvědy, 
Poborské, Šmicery, Kollery a další členy zlaté 
fotbalové generace. 

Jenže tuhle hvězdnost nahradila správným 
týmem! Dohromady ho dal progresivní trenér Pavel 
Vrba a my jsme rádi, že patří do elitní skupiny Unie 
českých fotbalových trenérů. Při tvorbě nominací 
u něj nerozhodoval věhlas hráče nebo věhlas 
soutěže, ve které působí, ale potřeby mužstva, 
odpovídající výkonnost a hladovost. 

Takto namíchaný koktejl hned na úvod kvali-
fikace přinesl senzační vítězství s Nizozemskem. 
Byl to životabudič a injekce euforie do náročného 
maratonu. Český národní tým ho zvládl bravurně. 
I když se v jeho polovině trošku zadýchal, doká-
zal vzápětí nabrat druhý dech a mohl slavit postup 
na evropský šampionát pošesté v řadě!

Je to obrovský úspěch, ale proč nechtít ještě víc? 
Pro inspiraci si připomeňme letní příběh čes-

kých fotbalistů bez angažmá na mistrovství Evropy 
FIFPro, který jsem coby trenér tohoto výběru měl 
tu čest poznat z první ruky. Naše výprava si na za-
čátku cesty nekladla žádné výkonnostní cíle. O to 
více jsme si užívali, když jsme postupně vyřadili 
Rumunsko, Portugalsko, Švýcarsko i Francii, čili 
zástupce fotbalově vyspělých zemí, a najednou před 
námi byla bitva o zlato se Španělskem. To bylo 
jasným favoritem, ovšem triumf jsme po remíze 1:1 
a penaltové výhře 7:6. slavili my Češi! 

Ohromný úspěch každého z nás hřál dvojnásob, 
protože nikdo nemohl říci, že bychom si prvenství 
nezasloužili. Hráli jsme aktivně, snažili jsme se 
odehrát co nejvíce času na soupeřově polovině. 
Nezvítězili jsme zkrátka stylem, že se zakopeme 
před vápnem a budeme se modlit, že se něco do-
předu urodí. Naopak jsme Španěly naší odvážnou, 
agresivní hrou úplně vyvedli z míry. I emocionálně. 

Co bychom si z toho měli vzít do budoucna? 
Poznání, že můžeme být světoví, i když nejsme tak 
ekonomicky bohatí jako některé fotbalové velmo-
ci. Stačí, když se spojí týmový duch s odborností, 
náročností, pracovitostí a vášní. 

Proč by tedy nemohl tým Pavla Vrby navázat 
na EURO 2016 na tuhle příjemnou nit? Předpokla-
dy k tomu má. Chce to jen neusnout po kvalifikační 
pohádce na vavřínech, poctivě pracovat a mít nadále 
zdravé ambice. Pokud se tohle naplní, vyloupnou se 
i ze současné reprezentace nové osobnosti českého 

fotbalu. S kvalitou týmu 
totiž roste od nepaměti 
i kvalita jednotlivců. 

Ambiciózní zůstává 
také UČFT. Nechce se 
spokojit s tím, co vše už po osamostatnění dokáza-
la. Naopak s jídlem roste naše chuť! 

Proto jsme se odhodlali k další revoluční změně. 
Tentokrát se udála mimo hřiště, a sice na půdě ofici-
álního webu UČFT. Dosud jste byli zvyklí informa-
ce od nás sbírat na portálu top-fotbal.cz, který roky 
plnil statečně svoji úlohu. Nicméně doba pokročila, 
a tak se i naše internetové stránky musí obléknout 
do moderního hávu. 

Nebylo to jednoduché, protože jsme nechtěli jen 
kosmetické úpravy, nýbrž důkladnou renovaci v du-
chu 21. století. Ale s radostí můžeme všem členům 
i nečlenům UČFT oznámit, že nové stránky jsou 
skutečností! Naleznete je na adrese www.ucft.eu. 

Co v nich najdete? 
Na úvodní stránce, která je otevřená všem, se 

dočtete o činnosti UČFT. Také o skvělých osobnos-
tech, které jsou s námi. Dozvíte se, jak se stát čle-
nem a jaké výhody členství v trenérské unii přináší.

Samozřejmě, že si budete moci přečíst všechna 
naše oficiální tisková prohlášení. Dostane se Vám 
důkladného představení našich partnerů. V ne-
poslední řadě můžete navštívit náš e-shop, kde 
si můžete objednávat různé vzdělávací materiály 
a pomůcky, které trenéři ke své činnosti potřebují.

V případě, že jste členové UČFT nebo se chcete 
dozvědět, co skrývají naše stránky uvnitř, můžete se 
registrovat a následně přihlásit. Nebojte se, zvládne 
to i počítačový začátečník. 

Když se zaregistrujete, rozkryje se Vám ve vnitř-
ní sekci stránek mnoho zajímavých nových funkcí. 
Tak třeba si budete moci vyplnit svůj profil, životo-
pis nebo si sepsat motivační dopis. Tyto údaje mů-
žete zveřejnit do seznamu trenérů, který následně 
slouží klubům k tomu, aby si Váš profil mohli pro-
studovat a nabídnout Vám angažmá. Přes tuto svou 
kancelář se budete také moci hlásit na semináře, 
workshopy, školení… 

Ale to není všechno. Po přihlášení naleznete 
na stránkách přehledně řazené články, studijní ma-
teriály, zprávy z Unie, fotbalovou televizi s videi, 
rozbory s tréninkovými cvičeními. Pomocí adminis-
trativních zpráv pak s Vámi můžeme komunikovat 
důležitá sdělení.

Vytvořením těchto nových stránek jsme se opět 
přiblížili ke standardům, které jsou běžné u vyspě-
lých fotbalových zemí. Pevně věříme, že shledáte 
naše stránky uživatelsky přívětivé a ty se tak stanou 
běžnou součástí Vašeho pracovního života.

Osobně se těšíme na setkání s Vámi při všech 
dalších akcích UČFT.

Ing. Verner Lička  Roman Michálik
prezident UČFT manažer UČFT
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Rozhovor s Vítězslavem Lavičkou

Co vám ukázaly první kvalifikační zá-
pasy?

„Sehráli jsme dva odlišné zápasy. Doma 
proti Maltě se nám utkání povedlo herně i výsledko-
vě. To nejpodstatnější bylo zvládnout úvodní zápas 
zejména výsledkově. To se podařilo a jsme rádi, že 
výrazně. Z mého trenérského pohledu bylo pozi-
tivní sledovat hráče, jak se snaží přenést do zápasu 
herní prvky a styl hry, který jsme před tím nacvičo-
vali v trénincích. Před zápasem jsme však já i celý 
tým byli v očekávání, jak bude naše hra vypadat, 
protože jsme předtím neměli možnost sehrát v no-
vém složení žádný přípravný zápas.“

Ovšem na hřišti to nebylo vidět.
„Z analýzy hry, kterou jsme si udělali, nám 

vyšlo, že v zápase s Maltou tam bylo z naší stra-
ny celkem dost vydařených věcí, na kterých jsme 
v přípravě pracovali a které jsme vštěpovali hráčům 
do hlavy. Ale samozřejmě se tam objevily i chyby 
a slabší momenty. Ty sice v zápase proti Maltě ne-
byly až tak odhaleny, ovšem pak v Lotyšsku už ano. 
Na těch potřebujeme dál pracovat tak, abychom se 
mohli zlepšovat.“

Říkal jste, že jste šli do kvalifikace bez 
jediného přípravného zápasu. Bylo to hodně 
složité?

„Je to sice neobvyklé, ale brali jme to jako rea-
litu. Bylo to totiž dáno tím, že se v České republi-
ce v létě konalo EURO jednadvacítek, proto jsme 
do kvalifikace vstoupili až na podzim, ostatní týmy 
naší skupiny ji rozehrály už na jaře. Takže jsme se 
kvůli EURO dostali trošku do časového skluzu. 
Ovšem respektovali jsme to. Snažili jsme se aspoň 
zorganizovat jeden krátký kemp, byť trval jen dva 
dny, abychom se prvně sešli a vzájemně se poznali 
– jak hráči, tak celý nový realizační tým, který jsme 
skládali. Jak se ukázalo, bylo to hodně prospěšné. 
Chci za to poděkovat vedení FAČR i klubům, pro-
tože tento náš první sraz byl nad rámec oficiálního 
termínu FIFA a UEFA.“

Co všechno jste během kempu stihli?

„Měli jsme jen dva tréninky, z nichž jeden jsme 
věnovali zejména taktickému nácviku a ten druhý 
byl herní. Součástí kempu byl i týmový mítink, 
na kterém jsme představili kompletní realizační tým 
a nastínili hráčům naši základní filozofii. Za dů-
ležité jsem považoval i to, promluvit si s každým 
hráčem individuálně.“

Můžete představit svoji vizi, s níž jste přišel 
k reprezentační jednadvacítce?

„Jako trenér už mám celkem dost zkušeností 
a proto bych chtěl i v této roli trenéra reprezentač-
ní jednadvacítky praktikovat takový styl trenérské 
práce, který mi přinesl úspěch na mých minulých 
angažmá.“

To je?
„Sázím na týmovou spolupráci všech členů 

týmu, vzájemný respekt a touhu se neustále zlep-
šovat. Zkušenost z minula mne naučila, že nároč-
nost k sobě, hráčům i ostatním členům týmu se 
dá praktikovat i v pozitivní pracovní atmosféře. 
Fotbal ve světě se vyvíjí a i my bychom byli rádi, 
kdybychom tyto trendy zachytili a hráli fotbal mo-
derního a účelného střihu. Velkou důležitost vidím 
ve správné spolupráci a komunikaci mezi mnou 
a klubovými trenéry, kteří jsou s hráči denně. Smys-
lem našeho společného snažení by mělo být to, 
abychom naše mladé hráče připravili tak, aby ti 
nejlepší za nějaký čas dorostli do reprezentačního 
áčka a byli budoucností našeho českého fotbalu “

Jaký fotbal chcete s týmem hrát?
„Poctivý aktivní, s dobrou organizací. Se snahou 

hrát konstruktivně, ale zároveň bezpečně v obou 
fázích hry. Tedy jak směrem dopředu, tak k defen-
zivě.“

Hodláte pokračovat v duchu, ve kterém se 
lvíčata představila na EURO 2015 v Praze? 

„Chtěli bychom na to navázat. Minulou jedn-
advacítku jsem sledoval zdálky ještě jako klubo-
vý trenér. Pozoroval jsem přípravu na šampionát 
v celém dvouletém cyklu a viděl jsem vystoupení 

na samotném EURO v Praze. Přestože kluci nepo-
stoupili za skupiny, herně sehráli hodně vyrovnané 
zápasy a jejich výkony měly kvalitu.“

Co se vám na hře Dovalilovy jednadvacítky 
nejvíce líbilo?

Měl jsem dobrý dojem z chemie týmu. Zaujala 
mne týmovost a velká touha dosáhnout v domácím 
prostředí úspěch. Byli jsme víc než vyrovnaným tý-
mem všem soupeřům a do poslední chvíle bojovali 
o postup do semifinále. To vše podpořené skvělou 
podporou našich fanoušků na tribunách. Jako Čech 
jsem byl hrdý i na to, jak jsme celý turnaj zvládli 
organizačně.“

Lvíčata sázela na tomhle turnaji na aktivní 
fotbal s vysokým napadáním. Bude to i jeden 
ze základních rysů vaší jednadvacítky?

„Už jsem zmínil, že chceme hrát aktivní fotbal. 
Ten chápu tak, že pokud je soupeř v držení míče, 
neměli bychom mu vlastní pasivitou dovolit, aby 
nás zatlačil do defenzivy. To se obvykle nestane 
v případě, že máte vysunutý blok na útočné polo-
vině, nebo zvolíte aktivní blok uprostřed hřiště. Ale 
zdůrazňuji, že je důležité zůstat vždy aktivní! Aby 
soupeř neměl čas na kombinaci a nemohl ve hře do-
minovat. Právě v tomto mne minulá jednadvacítka 
Jakuba Dovalila zaujala.“

Na kolik procent se předvedená hra 
ve vstupních zápasech do kvalifikace přiblížila 
vašim představám?

Chceme hrát poctivý 
kombinační fotbal

Postup na mistrovství Evropy a poctivý kombinační 
fotbal, který se bude líbit. To jsou hlavní mety, jež si 
před sebe postavil nový trenér české reprezentační 
jednadvacítky Vítězslav Lavička. Angažmá 
u lvíčat zahájil domácím kvalifikačním vítězstvím 
nad Maltou 4:1 a remízou v Lotyšsku 1:1. 
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„Pořád je dost nedostatků, na kterých chceme 
společně pracovat a odstraňovat je. Střídají se dobré 
pasáže hry s těmi horšími. V utkání s Maltou jsme 
se svoji aktivitou během prvních dvaceti minut do-
stali po vydařených rychlých kombinačních akcích 
v křídelním prostoru do dvoubrankového vedení. 
Pak jsme však v jedné situaci v přechodové fázi 
zbytečně ztratili balon, soupeř šel do brejkové si-
tuace a potrestal nás gólem. Ta chyba šla napravit, 
ale nám však v ten moment nezafungovala správná 
součinnost mezi obránci a brankářem. Pro další 
vývoj zápasu však bylo důležité to, že jsme krátce 
na to zase využili chyby soupeře v rozehrávce my 
a znovu navýšili skore. V taktické součinnosti hlav-
ně v obranné fázi hry však máme hodně prostoru 
ke zlepšování. Předpokladem dobrých výsledků je 
správné fungování a vzájemná součinnost obranné 
čtveřice. Co se týče zajištění nebo správného vy-
stupování. A také součinnosti obránců s ostatními 
hráči středové řady.“

Jak hodláte nedostatky odstraňovat?
„Hodně pracujeme s videem. Natáčeli jsme si 

nejen zápasy, ale i tréninky. Ještě před naším odle-
tem do Lotyšska jsme si týmově vyhodnotili utkání 
proti Maltě. Je potřebné, aby hráči na videu viděli 
věci, které udělali dobře a které je potřeba zlepšit. 
Pak jsme to nacvičovali na trénincích. Hlavní je to 
pak samozřejmě přenést do zápasů.“

Vstřebávají hráči novou látku rychle? 
„Proti Maltě to vstřebali nad očekávání. Před 

zápasem jsme měli šest tréninků k tomu, abychom 
naši představu o hře posunuli dál do praxe a celkem 
se to podařilo. Osobně jsem však nepropadal eufo-
rii. V Jablonci nám nahrály i podmínky. Na způsob 
hry, který chceme hrát, bylo výborně připravené 
hřiště.“

To znamená, že bylo rovné a nakropené?
„Ano. Pokud hrajete proti soupeři, který zasune 

obranný blok hluboko na vlastní polovinu, tak vět-
šinou musíte praktikovat postupný útok s rychlou 
snahou přenášet těžiště hry. A náběhy se musíte 
snažit rozvrátit obranu soupeře. To se nám dařilo. 
Mimo jiné i díky ideálním podmínkám.“

Chystáte i herní šablony pro rozehrávku 
nebo vedení útoku?

„Snažili jsme se už nacvičovat výstavbu útočné 
fáze. Tedy rozehrávku od gólmana, od obránců, tak 
abychom si poradili v situacích, kdy soupeř vysune 
obranu a napadá ve dvou nebo více hráčích. K do-
konalosti to má samozřejmě ještě daleko, vlastně 
je to nikdy nekončící proces.“

Váš rukopis znají všichni z předešlého pů-
sobení na pražské Letné. Bude hrát Lavičkova 
jednadvacítka podobně jako jeho Sparta?

„Byl bych rád, kdyby tomu tak bylo. I proto 
jsem si nejbližší spolupracovníky vybíral tak, aby 
pohled na způsob fotbalu, který chceme hrát, byl 
takový, jaký jsme praktikovali ve Spartě. Tedy kon-
struktivní, poctivý, kombinační fotbal.“

Jak byste blíže vysvětlil tu poctivost?
„Myslím to ve smyslu, že je třeba hráčům vště-

povat osobní zodpovědnost za svůj výkon. V de-
fenzivě chci aby platila důslednost, tak aby každý 
hráč věděl, jak má v daný okamžik reagovat, aby 
nás jeho případná nedůslednost nestála inkasovaný 

gol, potažmo bodovou ztrátu. V útočné fázi hry je 
to pak o správném výběru řešení v té dané situaci, 
vědomé ofenzivní součinnosti, ale také o kreativitě, 
šikovnosti a dovednostech každého hráče.“

Jak jste tvořil úvodní nominaci, když jste si 
neměl možnost adepty proklepnout v žádném 
přípravném duelu?

„Velká výhoda je v tom, že v novém sídle FAČR 
sedí trenéři všech reprezentačních kategorií na jed-
nom patře. Snažil jsem se hodně bavit s trenéry 
U20, ale i ostatními. Hodně cenných informací 
jsem získal od mého předchůdce Jakuba Dovali-
la. Musím říct, že Jakub měl velký přehled nejen 
o hráčích své jednadvacítky, ale i o hráčích z nižších 
věkových kategorií. To bylo moc důležité pro výběr 
hráčů, které jsme pozvali na první kemp. Bylo jich 
víc než dvacet.“

Podle jakých kritérií hráče vybíráte?
„Základní kritérium je samozřejmě věk. Vy-

bíráme ročníky 1994 a mladší. A opravdu máme 
v kádru několik mladších kluků. Nejsou tam pro 
nic za nic, ale proto, že mají odpovídající výkon-
nost. Další kritérium souvisí se způsobem hry, který 
chceme hrát. Aby hráči na jednotlivých postech byli 
schopni vstřebat principy, které po nich chceme.“

Je pro vás důležité, aby hráči hráli podle 
podobných principů i v klubech?

„Plusem je, že hodně hráčů nastupuje pravidelně 
v české první lize. Otázka je, jaký styl hry po nich 
kluboví trenéři vyžadují. To může být v některých 
případech trošku jiné. I když třeba obranné návyky 
od stoperů by měly být podobné.“

Máte v plánu objet kluby a nastínit jim, 
co budete od hráčů na jednotlivých postech 
vyžadovat? Aby se to, lidově řečeno, vzájemně 
netlouklo.

„Dovolím si tvrdit, že jsem trenérem, k jehož 
důležitým pracovním zásadám patří komunikace. 
S hráči se snažíme být průběžně v kontaktu. Spolu 
s manažerem týmu J. Šeterlem a ostatními členy 
realizačního týmu máme každé pondělí pravidelné 
pracovní schůzky, na kterých si vyhodnocujeme 
aktuální situci, jak si naši hráči vedli ve svých klu-
bech, jejich výkony atd. Jsme v kontaktu i s hrá-
či, kteří působí v zahraničí. Součástí vzájemné 
komunikace jsou i průběžné rozhovory s klubo-
vými trenéry. Myslím, že je to nastaveno dobře 
a funguje to.“

Dostali hráči od vás kuchařku s pokyny, co 
musí dělat, aby mohli být v Lavičkově jedna-
dvacítce?

„Připravili jsme jim jakýsi manuál. Jednak 
s obecnými zásadami naší filozofie a jednak s de-
taily hry. Ať už platné pro hru celého týmu nebo 
pro hru na jednotlivých postech. Pro každý post 
jsou vymezeny základní body chování v útočné 
a v obranné fázi.“

Jak si zvykáte na jiný styl práce, než jste 
zažil na klubové úrovni?

„Máte pravdu, že práce trenéra FAČR je odlišná 
než ta v klubu. Tam je prostoru pro trénink víc. Tady 
se snažím co nejefektivněji využít čas. Proto je při 
našich srazech převážná část tréninků věnována 
pilování taktiky. Jsem rád, že tohle mužstvo je ote-
vřené k informacím.“

Máte dostatečnou paletu kvalitních hráčů?
„Je to reálný obraz kvality našich hráčů v této vě-

kové kategorii a věřím, že jsme schopni sestavit dob-
rý tým, který se porve o postup na Euro 2017 v Pol-
sku. Když jsem si prohlížel zápasy našich  soupeřů, 
tak například v utkání Lotyšsko–Belgie bylo vidět, 
že kvalita hráčů Belgie je na vysoké úrovni. Rozdíl 
mezi oběma tymy byl v tomto zápase patrný.“

Myslíte v dynamické technice?
„V moderním střihu fotbalu, jak já říkám. V prá-

ci s míčem, v individuálních soubojích jeden na jed-
noho, v ofenzivním pojetí.“

Do kádru jste zařadil i sedmnáctiletého 
Václava Černého, který už si zahrál i za A – 
tým Ajaxu Amsterodam. Co byste k němu řekl?

„Pro mě bylo jeho zařazení do naší nominace 
naprosto logické. Aniž bych tušil, že se oba sejdeme 
v jednadvacítce, tak jsem ho dal v anketě Talent 
roku za minulý rok na první místo. Je to kluk, kte-
rý v poslední době zaznamenal velký výkonnostní 
progres. Pořád si zvyká na dospělý fotbal, ale jeho 
talent v kombinaci s tím, co ho v nizozemském klu-
bu obklopuje, je ideální proto, aby se jeho výkon-
nost posouvala ještě dál. A aby tu svoji fotbalovou 
šikovnost dával ve prospěch i české jednadvacítky 
a českého fotbalu vůbec. Navíc znám jeho rodin-
né zázemí. Mluvím průběžně s jeho otcem, který 
je mládežnickým reprezentačním trenérem, takže 
mám veškeré informace.“

Má Černý junior šanci vyrůst ve špičkového 
hráče moderního střihu?

„Je na správné cestě. Dovolím si tvrdit, že ča-
sem může vyrůst v hráče, jehož velká platnost bude 
nejen v jednadvacítce, ale také v reprezentačním 
áčku.“

Budete jeho vývoj v Ajaxu kontrolovat?
„Máme to v plánu. Chceme vyjet do Nizozem-

ska. Kromě Vaška tam máme ještě Dominika Maš-
ka, který tam hraje nejvyšší soutěž za Cambuur. 
S tím jsme také v kontaktu, byť nebyl v nominaci 
na úvodní dvojzápas. Teď mě potěšilo, že si vybo-
joval místo v základní sestavě nováčka nizozemské 
první ligy.“

Jak se díváte na odchody hráčů do zahra-
ničí už v brzkém věku? 

„Někdo říká, že čím dřív odejdou, tím líp. Proto-
že mají možnost působit v prostředí, které je může 
posunout dál. Ale jsou také případy, kdy mladí hrá-
či v zahraničí zapadnou. Přesuny v mladém věku 
do ciziny musí být, podle mého názoru, po všech 
stránkách zajištěné. To znamená, aby o kluky bylo 
postaráno nejen na hřišti, ale i mimo něj. Záleží 
také na jednotlivcích. Znám spoustu hvězdiček, 
které za hranicemi pohasly, a pak se vrátily domů 
a musely si těžce znovu vybudovávat pozici. Ale 
třeba Vašek Černý je příkladem pravého opaku. Je 
to zkrátka individuální.“

Najdou se podobně nadaní hráči, jako je 
Černý, i v domácí lize?

„V aktuálním kádru jednadvacítky jsou nadaní 
hráči, kteří si začínají svoji pozici v české lize už 
slušně budovat, byť jsou věkově teprve na začátku 
kariéry. Příkladem budiž třeba Aleš Čermák v Mla-
dé Boleslavi nebo Marek Havlík na Slovácku. Pro 
styl fotbalu, který chceme hrát, mají předpoklady 
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a mám radost, že o tom přesvědčují i ve svých klu-
bech.“

S velkou perspektivou se mluví ještě o jed-
nom jménu – Patrik Schick. Jaký je váš názor 
na jeho aktuální vývoj?

„Patrika znám z naší společné spolupráce 
ve Spartě. Má bezesporu velký fotbalový potenciál. 
Hostování v Bohemians 1905 je k jeho prospěchu. 
Bylo to vidět i na startu kvalifikace. Na sraz přišel 
dostatečně rozehraný a se sebevědomím. Odehrál 
velmi dobrý zápas proti Maltě, ve kterém si nachá-
zel velmi dobře prostor před brankou. Druhé utkání 
v Lotyšsku bylo z jeho strany výkonnostně trošku 
níž, ale celkově je to hráč, který má předpoklady, 
aby rostl.“

Dlouhodobě slyšíme, že čeští mladí fot-
balisté zaostávají za vrstevníky z vyspělých 
evropských zemí v dynamické technice, v sou-
bojích jeden na jednoho. Lepší se to?

„Pracuje se na tom. Konkrétně já mám velmi 
dobrou zkušenost z klubu, ze kterého jsem přišel 
k jednadvacítce. Sparta má velmi dobře postavenou 
strategii mládeže od nejútlejšího věku až po juni-
ory. Ale i v jiných klubech dělají s mládeží dobře 
a snaží se základnu postavit na odchovancích. To 
je pro český fotbal důležité, protože kupovat drahé 
hráče není ve většině českých klubů reálné. Takže 
soustředění na to, aby si kluby vychovávali vlastní 
hráče, je zákonité.“

Jakým způsobem sledujete hráče jedna-
dvacítky?

„Jezdíme se společně s realizačním týmem dí-
vat nejen na zápasy hráčů, ale také na jejich tré-
ninky. Mluvíme s lidmi, kteří s nimi pracují. Tedy 
s trenéry i s funkcionáři. Pokud funguje vzájem-
ná komunikace, je to ku prospěchu všech stran. 
Kluboví trenéři mají od nás zpětnou vazbu, jak 
se jejich hráči chovali na reprezentačních srazech 
a v zápasech.“

Dostávají hráči od vás zpětnou vazbu?
„Náš trenérský tým známkuje každého hráče. 

Bodové hodnocení je od jedničky až po desítku. 
Je to součást celkového hodnocení, které se skládá 
z týmového hodnocení a z hodnocení jednotlivců.“

Pracují vaši asistenti u jednadvacítky 
na plný úvazek?

„Asistent Václav Jílek má na starosti mládež 
na Sigmě, ale je to nastavené tak, že je k dispozici 
pro potřeby jednadvacítky a poté následuje jeho 
práce v Olomouci, kde zaštiťuje strategii mládež-
nických celků. Základ jeho práce je tedy u jedna-
dvacítky.“

A dále?
„Trenér brankářů Petr Kouba je zaměstnancem 

FAČR. Pak máme na částečný úvazek kondičního 
trenéra Pavla Radu, který skončil u A-týmu Spar-
ty, ale zároveň má úvazek v mládežnickém centru 
letenského klubu.“

Zastavme se na závěr u kvalifikační skupi-
ny českého mužstva. Soupeřem jsou celky Bel-
gie, Lotyšska, Malty, Černé Hory a Moldavska. 

Český celek prahne po postupu. Jak reálné je 
dosažení tohoto cíle?

„Skupina je ošidná. K největším favoritům 
na postup patří Belgie a samozřejmě, že se k ní 
chceme přiřadit my. Ostatní týmy se možná za fa-
vority nepovažují, ale každý zápas s nimi nebude 
jednoduchý. Přesvědčili jsme se o tom v Lotyšsku, 
ve kterém hrál soupeř hodně houževnatě. Když se 
nám zkraje zápasu nepodařilo vstřelit branku a na-
opak domácí nám vsítili gól, tak jsme s vypětím 
všech sil dokázali jen vyrovnat. Tenhle bodový zisk 
je málo. Očekávali jsme, že si z Lotyšska odvezeme 
tři body. Nyní nás čeká říjnový domácí zápas s Čer-
nou Horou, tedy se soupeřem, který také umí sebrat 
body. Sledovali ho Josef Pešice i Miroslav Jirkal, 
takže informací budeme mít dost.“

Váš první dojem z Černé Hory?
„Mají šikovné ofenzivní hráče. Hlavně po stra-

nách. A jde o houževnatý celek.“

Dotkněme se ještě Belgie. Jakou má sílu?
„Na mě udělala v zápase v Lotyšsku velký do-

jem. Hraje velmi ofenzivní moderní fotbal s rychlou 
kombinací a rotací hráčů. Také s rychlou křídelní 
hrou s velkou schopností individuálně přejít přes 
soupeře.“

Takže to bude fuška.
„Bude to fuška, ale nejprve je třeba se dobře 

připravit a zdolat Černou Horu. Pak budeme myslet 
na listopadový zápas s Belgií v Jablonci. Jsou před 
námi zajímavé výzvy a já se na ně těším.“

pavel hartman
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Graf 1 Maximální rychlost/sprint (≥ 25 km/h)

Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D., Trenérsko metodický úsek FAČR
Ing. Jakub Andrýsek, MLM Sport Management

Srovnání intenzitního profilu 
hráčů SYNOT ligy a zahraničních 

soutěží v období 2014/2015

Jedná se například o tyto soutěže: 
anglická Premier League, italská 
Seria A, ruská Football Premier 

League a německá Bundesliga atd. 
v sezoně 2014/2015 obsahující údaje 
z tzv. fitness reportu, jež poskytuje in-
formace o kondičních nárocích utkání 
z pohledu intenzitních typů lokomoce 
resp. rychlosti běhu/energetických ná-
roků. Posledním výstupem rozsáhlé 
analýzy bude zveřejnění informací 
o tom, jak jsou na tom naši hráči 
v jednotlivých hráčských funkcích/
pozicích a to vše v následujícím čísle 
F a T 4/2015.

Mezi trenéry, funkcionáři a rodi-
či je od žákovských kategorií a na-
příč všemi výkonnostními úrovněmi 
velmi diskutována kondiční připra-
venost hráčů fotbalu. Většinou je 
tímto myšleno, že hráči potřebují být 
„vytrvalí, siloví, rychlí, a aby na tom 
byli koordinačně a kondičně dobře“. 
Každý z trenérů si klade otázky, jak 
tuto zdánlivě jednoduchou představu 
realizovat. V praxi pak leckdy a jen 
na základě zkušeností a intuice tuto 
představu uskutečňuje. K řádnému 
a efektivnímu rozvoji této představy 
potřebuje promyšlenou metodiku, 
pravidelnou diagnostiku a následně 
úpravu obsahu a u profi týmů indi-
vidualizaci tréninků. Příklad: Honza 
potřebuje rozvíjet rychlostní schop-
nosti a Jarda hlavně herní dovednos-
ti. Pokud oba absolvují stejný trénink 
v týmu (v praxi se u nás toto děje), 
pak nelze mluvit o progresivním 
a systematickém rozvoji, ale o strhá-

vání obou hráčů do průměrnosti a růst 
tělesné výkonnosti se děje spíše přiro-
zeným zráním organismu a částečně 
absolvovaným tréninkem. 

Zaměřme se nyní na to, co ze slo-
ganu mnoha trenérů „být vytrvalí, si-
loví, rychlí a koordinačně a kondičně 
dobře“ nabízí Instat. V oblasti tělesné/
kondiční připravenosti je důležitým 
parametrem nejen celková vzdálenost 
překonaná v utkání (obecně se udává 
10–14 km, SYNOT liga 11,3 km), 
která bohužel neobsahuje téměř žád-
nou relevantní informaci mající vztah 
k hernímu výkonu hráče, ale zejména 
se jedná o pohyb/lokomoci ve vyso-
kých rychlostech (5,5–7 m/s) a maxi-
málních rychlostech/sprintu (> 7 m/s) 
v závislosti na hráčských funkcích/

pozicích. Připomeňme převod jedno-
tek, kdy 1m/s je 3,6 km/h. 

Zahraniční literární zdroje uvádí, 
že ve srovnání s hráči v 90. letech 
současní hráči absolvují v utká-
ní podobnou průměrnou celkovou 
vzdálenost, ale celková vzdálenost 
překonaná sprinty je o 37 % vyšší se 
současně vyšším objemem lokomoce 
ve vysokých rychlostech. A dále, že 
elitní hráči vykonají o 28 % více běhů 
ve vysokých rychlostech a o 58 % 
sprintů více než hráči na amatérské 
úrovni. Pojďme se podívat, jak je to 
s naší SYNOT ligou v porovnání s 13 
evropskými soutěžemi. 

V grafu č. 1 jsou shrnuty výsledky 
týkající se průměrných hodnot resp. 
překonané vzdálenosti ve sprintu 

za utkání mezi jednotlivými soutě-
žemi. Je zřejmé, že nejvíce sprintů 
vykonají hráči hrající anglickou Pre-
mier league (243 m) a hráči SYNOT 
ligy (161 m) se umístili na 5. místě. Je 
nutné připomenout, že Instat detekuje 
sprint při 25 km/h, nicméně sprinteři 
jako Usain Bolt, Justin Gatlin apod. 
sprintují rychlostí 43 km/h. Tudíž 
sprint hráče fotbalu je zcela na jiné 
kvalitativní úrovni. Nejrychlejší z hrá-
čů fotbalu je Robben (Nizozemsko, 
Bayern) s rychlostí 37 km/h, průměr-
ně hráči dosahují hodnot v maximální 
rychlosti cca 30 km/h. Elitní sprinteři 
dosahují maximální rychlosti při dél-
ce úseku 60–70 m. Hráč fotbalu oje-
diněle překonává úseky do 30–40 m. 
V porovnání s elitními sprintery hráč 

V předchozím čísle Fotbal a trénink 2/2015 jsme se zabývali analýzou vy
braných herních činností mezi jednotlivými zahraničními soutěžemi, SYNOT  
ligou a kluby samotnými. Trenérskometodický úsek FAČR ve spolupráci 
se společností MLM Sport Management, která zastupuje firmu Instat v ČR, 
nabízí základní rekapitulaci SYNOT ligy a vybraných evropských soutěží.
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Graf 2 Běh ve vysokých rychlostech (19,5–24,9 km/h)

Graf 3 Počet běžeckých úseků ve vysokých rychlostech a sprintech

fotbalu dosáhne maximální rychlos-
ti v utkání při délce úseku 25–35 m. 
Průměrná délka úseků je nicméně 
cca 9 m. Můžeme tedy konstatovat, 
že pro hráče fotbalu je velmi kritická 
úroveň explozivní síly, která se pro-
jevuje ve fázi zrychlení/akcelerace 
do samotného úseku a posléze brz-
dění/decelerace – tzn. rychlé změny 
směru s míčem (spojeno s dovedností 
ovládat míč prováděné v rychlosti), 
nebo bez míče (vystupování, presink 
apod.).

Sprint (≥ 25 km/h) tak předsta-
vuje 1–2 % z celkové překonané 
vzdálenosti v průběhu utkání. Může 
dosahovat délky od 2 do 40 m. Pro-
to je nutné, aby hráč téměř každý 
den absolvoval několik běžeckých 
úseků do 40 m s maximálním úsilím 
s rychlostí cca ≥ 25 km/h, ne menší, 
z důvodu metabolické adaptace svalů 
(zvýšená aktivita anaerobních enzy-
mů, zvýšená zásoba ATP ve svalech, 
zvýšená aktivita autonomního nervo-
vého systému) na krátkodobou vysoce 
intenzivní činnost. 

Dalším zásadním typem lokomo-
ce pro hráče fotbalu v utkání je běh 
ve vysokých rychlostech (19,5–24,9 
km/h) (graf. č. 2). Hráči SYNOT 
ligy (1132 m) se v tomto typu loko-
moce umístili na 2. místě za hráči 
hrající  Tipico Bundesligu (Rakous-
ko – 1191 m). Podobných výsledků 
dosáhli hráči z Ruska (1129 m) a Ně-
mecka (1092 m). Překvapivě velmi 
špatných výsledků dosahují hráči 
z Nizozemí (839 m), Portugalska 
(695 m) a nakonec ve všech typech 
lokomoce nejhorší Maďaři (634 m). 

Velmi zajímavé jsou údaje týkající 
se otázky „Kolik hráč absolvuje bě-
žeckých úseků ve vysoké rychlosti 
a sprintu“. Z grafu č. 3 je zřejmé, 
že hráči SYNOT ligy (105/1293 m) 
obsadili 2. místo za hráči z Rakouska 
(109/1346 m). Nejhorších výsledků 
opět dosáhlo Portugalsko (64/814 m), 
Francie (75/1029 m) a Maďarsko 
(63/737 m). Znamená to, že čistá doba 
utkání je cca 55–60 min. (míč ve hře) 
a hráč tak vykoná každou 1 min. z to-
hoto času v SYNOT lize v průměru 
cca dva krátkodobé vysoce inten-
zivní běžecké úseky nejčastěji 
do 25 m za 1 min.

Při tomto typu běžecké lokomo-
ce se výrazně uplatňuje anaerobní 
glykolýza při tvorbě energie pro 
svalovou činnost. Výsledným pro-
duktem jsou laktát (La) a vodíkové 
ionty (H+). Dnes víme, že H+ způ-
sobují snížení pohybového výkonu 
tzn., že vnějším projevem je, že hráč 
zpomaluje a pohybuje se ve středních 
a nižších rychlostech = zotavuje. 
V případě, že hráč má vysokou ae-
robní kapacitu (≥ 64 VO2max), tak 

se vyprodukovaný La stává zdrojem 
energie, šetří se tak glykogen na poz-
dější dobu utkání tzn. hráč je z tohoto 
důvodu nadále způsobilý udržet (ne-
snižuje) počet fotbalových akcí.

Je evidentní, že hráči SYNOT 
ligy, Rakouska, Ruska a Němec-
ka v utkání absolvují v porovnání 
s ostatními, zejména s koncem 
žebříčku, nejvíce na „kondici“ 
náročnou část. Naproti tomu hráči 
z Francie, Portugalska a Maďarska 
vykonají spíše jeden krátkodobý vy-
soce intenzivní běžecký úsek. 

Méně energeticky náročná část, 
která ovšem časově dominuje utkání, 
jsou intenzitní typy lokomoce ode-
hrávající se ve středních rychlostech 
(14,4–19,5 km/h) a stoji, chůzi a po-
klusu (≤ 14,3km/h). Konečné výsled-
ky týkající se těchto dvou sledova-
ných parametrů dopadly pro hráče 
SYNOT ligy velmi dobře. Jednoduše 
lze říci, že z celkové doby utkání 
strávili nejkratší dobu jak ve střed-
ních rychlostech 2343 m (graf č. 4), 
tak ve stoji, chůzi a poklusu 7612 m 
(graf č. 5). Na první pohled se loko-
moce ve středních rychlostech zdála 

jako nedůležitá, ale v průběhu utkání 
se v ní realizuje řada herních činností 
jako např. pohyb obranného bloku při 
presinku, nebo naopak u útočných 
kombinací. Z celkové čisté doby 
utkání hráči v SYNOT lize v průměru 
překonají za 1 min. 40 m ve středních 
rychlostech, ale např. hráči z Portu-
galska jen 30 m.

Ze souhrnných výsledků je zřej-
mé, že SYNOT liga jako soutěž se 
umístila na prvním místě z pohledu 
fyzické náročnosti indikované in-
tenzitním typem lokomoce/rychlostí 
běhů (graf č. 6). Znamená to, že SY-
NOT liga je nejvíce náročná soutěž ze 
sledovaných 13 soutěží evropského 
kontinentu. Naši hráči tedy nejvíce 
naběhají v maximálních a vysokých 
rychlostech a nejméně naběhají 
ve středních a nízkých rychlostech 
(nejméně toho prochodí). Překvapi-
vě podprůměrná umístění se týkají 
soutěží Francie, Nizozemska a Por-
tugalska. Francie, velký kandidát 
na šampiona na ME 2016, Portu-
galsko, finalista U21 v roce 2015, 
Nizozemí, finalista MS 2010 v JAR 
a 3. místo na MS 2014 v Brazílii. Je 

jasné, že i když hráči SYNOT ligy 
jsou „běžecky dobře připraveni“ (je 
to zásluha našich trenérů), vstupují 
do konečného herního výkonu (pokud 
mluvíme o útočné fázi) jako kritické 
herní dovednosti s míčem (převze-
tí,  uvolňování s míčem atd.), které 
jsou propojeny právě s úrovní sladění 
právě probíhajících intenzitních typů 
lokomoce/rychlostí běhů při řešení 
herních situací pod vlivem různé tě-
lesné a psychické únavy!

O naší úrovni realizace útočných 
herních dovedností vypovídají objek-
tivní důkazy a fakta vycházející opět 
z Instatu. Hráči SYNOT ligy v porov-
nání s hráči z Bundesligy, Champions 
League (CHL) a European League 
(EL) např. zaostávají dominantně 
v herní činnosti/dovednosti přihrá-
vání. Logicky na samotné přihrávání 
navazuje další součinnost se spolu-
hráčem např. v převzetí míče, první 
dotyk, vedení míče apod. A navíc této 
návazné součinnosti předchází výběr 
místa tzn. uvolnění/nabíhání/únik 
(kdy, kam a jakou rychlostí) vícero 
hráčů a ne pouze jednoho. Vysoký 
stupeň osvojení tohoto řetězce her-
ních dovedností vede k tomu, že se 
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Graf 4 Běh ve středních rychlostech (14,4–19,3 km/h)

Graf 5 Stoj, chůze a běh v nízkých rychlostech (do 14,3 km/h)

Graf 6 Celkový intenzivní profil jednotlivých soutěží v paprametru běžeckých nároků na hráče

pro soupeře stávám nepředvídatelným 
a zvyšuji si šanci být efektivnější/pře-
hrát ho. V dalších herní dovednosti 
např. v počtu pokusů obcházení 1:1 
dosahují hráči  SYNOT ligy podob-
ných výsledků jako hráči CHL, EL 
a Bundesligy.

Co se tedy týče herní dovednosti 
přihrávání, tak je pro hráče SYNOT 
ligy jako produktu SpSM a SCM 
charakteristické „menší počet při-
hrávek v utkání (cca o 60–70) se 
současně menší (5%) úspěšností 
realizace této herní činnosti – míč 
nepřevezme spoluhráč“. Připomeň-
me, že v SYNOT lize je v průměru 
za utkání 449 přihrávek a z toho je 
úspěšných 345, tzn. 76% úspěšnost. 
Tento „ne moc fotbalový trend“ po-
tvrdilo i ME U21 2015, kdy výběr 
ČR vyprodukoval ze všech účastníků 
turnaje téměř nejméně přihrávek spo-
lečně s nejnižší účinností (v průměru 
372 přihrávek za utkání s účinností 
v 76 %, že spoluhráč převzal míč). 
Pro srovnání, finalista tohoto turnaje 
Portugalsko (v průměru 537 přihrá-
vek za utkání s účinností v 87 %, že 
spoluhráč převzal míč) a v CHL je to 
520/432 (81%).

Při znalostech výše popsaných 
skutečností, můžeme konstatovat, 
že běháme v utkání „intenzivně“, 
ale aby se trenér mohl spolehnout 
a to zejména v pohárových utká-
ních CHL a EL, že „fotbalovostí 
přehraje soupeře“ na to se spoleh-
nout nemůže. Samozřejmě, existují 
výjimky pro SYNOT ligu např. AC 
Sparta Praha (615 s 82% úspěšnos-
tí) a FC Viktoria Plzeň (535 s 82% 
úspěšností). Pro dominantní část 
hráčů platí, že pokud mají účinně 
kombinovat, tak selhávají v této 
činnosti. Vyústěním je pak objektiv-
ně zjištěná skutečnost, že naši hráči 
vykonají za utkání průměrně vyšší po-
čet soubojů a dlouhých přihrávek při-
spívajících k vyšší frekvenci přerušení 
útočných kombinací, protože se jedná 
mnohdy o nepromyšlenou činnost. 
Znamená to tedy, že hráči  SYNOT 
ligy nejsou způsobilí/méně dovední 
realizovat tuto činnost a navazují-
cí činnost/řetězec herních činností 
(mnohdy se k tomuto ani nedostanou) 
pod časoprostorovým tlakem vyvo-
laným soupeřem a pravděpodobně 
i jako důsledek intenzivního pohy-
bového zatížení v průběhu utkání, 
jež deformuje dovednosti. Časo-
prostorový tlak soupeře klade vyšší 
nároky na rychlost myšlení, rozho-
dování a hlavně realizaci tohoto roz-
hodnutí v podobě provedení tzn., jsou 
zvýšené nároky na vyšší rychlost 
přihrávek od spoluhráčů při zacho-
vání přesnosti (dominantně krát-
ké a polodlouhé přihrávky po zemi 
nebo polovysoké = méně dlouhých 
přihrávek = méně soubojů) a to 

i při nebo po opakovaném vysoce 
intenzivním pohybovém zatížení! 
Od trenérů by měla být jasná vize 
dlouhodobě zdokonalovat tento 
řetězec herních dovedností, pro-
tože v dospělosti bude kritickým 
bodem sladění rychlosti rozhodo-
vání a provedení mezi spoluhráči. 

Důležitou otázkou je „zdali umíme, 
jako trenéři efektivně zdokonalovat 
dovednosti hráčů - přihrávání, výběr 

místa, převzetí míče apod.“. Jsou 
naše dosavadní postupy při systema-
tické výchově v rámci SCM a SpSM 
v tomto úkolu účinné? Odpověď je jed-
noznačná, bohužel NE!!! Musíme si 
tedy každý z nás sáhnout do svědomí, 
jak to tedy vlastně děláme? Na dru-
hou stranu, možná nejsou nedostatky 
jen v samotných trenérech, ale také 
v klubovém řízení, které nedokáže 
zajistit obsahovou návaznost a dlou-

hodobě jednotný způsob vedení dětí 
v učení se dovednostem u jednotlivých 
kategorií v klubu (např. od U7–U15); 
tzn. ve smysluplné metodice. Navíc, 
dovednosti se osvojují mnohem déle 
(celé roky, zajistit 5000–40 000 opako-
vání jedné dovednosti, je to individuál-
ní), než např. rozvoj vytrvalosti nebo 
explozivní síly na požadovanou úroveň 
(3–6 měsíců) za předpokladu uplatnění 
individuálního tréninku.
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Laco Borbély, Jaroslav Hřebík, Peter Ganczner, 
Andi Singer, Jiří Zalabák

Trilógia pressingu
Vydavateľ: AZ Print v spolupráci s ÚFTS, 2015

1. diel: Historická súčasnosť
2. diel: Teória pressingu
3. diel:  Praktický manuál pressingu

+ DVD „Pressing naživo“ (cca 95 min.)

Nezvykle objemné monotematické spracovanie problematiky  prináša  
Trilógia pressingu slovensko-českého autorského tímu. Pokúša sa odkryť  
evolučné korene pressingu, ktorý sa postupom času prepracoval v hierarchii 
taktických prostriedkov k najrelevantnejším obranným taktikám súčasného 
svetového futbalu.

Historická retrospektíva (1. diel 
Historická súčasnosť) ponú‑
ka lepšie pochopenie konti‑

nuity vývoja proaktívnej defenzívy 
a vytvára racionálne predpoklady pre 
lepšie pochopenie teoretických aspek‑
tov efektívneho pressingového sprá‑
vania (2. diel Teória pressingu), ako 
aj správnu konštrukciu tréningových 
prostriedkov (3. diel Praktický ma-
nuál pressingu) na bezpečné a herne 
účinné zvládnutie pressingovej takti‑
ky konkrétnym mužstvom.

Ponúkané monotematické spra‑
covanie témy pressingu vo futbale je 
výsledkom tímovej spolupráce, s ne‑
skromnou ambíciou poskytnúť čitate‑
ľovi nielen encyklopedické poznatky 
z popisovanej tematiky, ale aj histo‑
rický kontext hry ,v ktorom sa tento 
herne – defenzívny prostriedok vyvíjal 
až do dnešnej, vysoko frekventovane 
využívanej podoby. Práve na základe 
jeho genézy v rámci samotnej hry sme 
sa pokúsili načrtnúť všeobecné, ako 
aj špeciálne teoretické aspekty tohto 
defenzívneho prostriedku hry. A keď‑
že naša neskromná ambícia siaha až 
na ihrisko a do samotného futbalového 
zápasu, zaoberali sme sa aj praktický‑
mi otázkami nácviku, zdokonaľovania 
a uplatňovania pressingu v hre.

Táto publikácia je tímovým die‑
lom veľkej skupiny autorov a voľne 

nadväzuje na sériu knižných publi‑
kácií zameraných na herne – taktic‑
kú analýzu základných fáz hry. Ide 
predovšetkým o knihy „Defenzívna 
moderna“, “Ofenzívna moderna“ 
a „Útočenie celého mužstva I., II. “, 
ktoré nám poslúžili ako konceptuálna 
platforma pre vyprofilovanie proble‑
matiky pressingu v súčasnom futbale. 
V tejto súvislosti by sme chceli upo‑
zorniť predovšetkým na publikáciu 
„Defenzívna moderna“ z roku 1998,v 
ktorej sme už pred 15‑timi rokmi 
v špeciálnej kapitole „Teória a prax 
pressingu“ načrtli viacero tematic‑
kých okruhov tejto problematiky, 
z ktorých aj v tejto publikácii inten‑
zívne čerpáme, i keď pochopiteľne 
v prepracovanej a k dobovým požia‑
davkám prispôsobenej podobe.

Výsledkom snaženia slovenských 
a českých autorov je táto prvá česko‑
slovenská „Trilógia pressingu“, kto‑
rá so svojimi parametrami „kuchár‑
ky“ umožní čitateľom nielen hlboký 
ponor do prezentovanej tematiky 
a pochopenie základných princípov 
tohto novodobého prostriedku de‑
fenzívy, ale pomôže predovšetkým 
aktívnym trénerom objasniť jeho his‑
torickú kontinuitu, základnú teóriu, 
ako aj metodiku a prax jeho nácviku 
pre priame využitie v hre vlastného 
mužstva.

1. diel 

HISTORICKÁ 
SÚČASNOSŤ

Laco Borbély ❙ Jaroslav Hřebík ❙ Peter Ganczner 
Andi Singer ❙ Jiří Zalabák
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Leitmotívom takto koncipovanej 
trojzväzkovej publikácie je fakt, že 
vektor minulosti umožňuje chápať ak‑
tuálny stav hry, ale aj objavovať sme‑
rovanie herných vektorov budúcnosti. 
Transfer na osi história‑teória‑prax, 
ktorú načrtáva prezentovaná pressin‑
gová trilógia, by mohla byť optimál‑
nym modelom zvládnutia futbalovej 
tematiky pressingu.

1.diel „Historická 
súčasnosť“
odkrýva korene pressingu v minulos‑
ti, ktoré sa na evolučnej osi posúvali 
do defenzívneho portfólia súčasných 
mužstiev v podobe , ktorá prispela ku 
generalizácii defenzívnej proaktivity 
ako jedného zo základného „modus 
operandi“ pre spätné získavanie lopty 
v súčasnom futbale. 

„Velmi cenné je na této první 
části uvedení schematického me‑
dia, jež presentuje sledovaný vývoj 
od H. Chapmana až k pressingovým 
metamorfózám současného globaliso‑
vaného fotbalu, což činí vlastní téma 
nanejvýš přehledné, srozumitelné 
a pochopitelné... v celkovém pojetí 
nejde o prostou historickou deskripci, 
ale o již zmíněnou historickou gene‑
zi, která si plně zachovává systémový 
přístup, který vychází z analyticko‑
syntetického hodnocení průběhu 
tohoto vývoje, na jehož základě au‑
toři dokladují, že pressing, jako ná‑
stroj limitace útočné hry, historicky 
procházel od své původní reaktivní 
formy k proaktivní formě své defen‑
sivní podoby tak, jak je presentován 
v dnešním fotbale,“ píše vo svojej re‑
cenzii Zdeněk Sivek a na margo tejto 
časti trojzväzkového projektu pozna‑
menáva : „Není možné se nezmínit 
také o další přednosti výše zpracova‑
ného tématu, který ve své komplex‑
nosti a výpovědní hodnotě překonává 
některé zahraniční publikace, které 
sledují historický vývoj pressingu 
jako samostatný knižní titul. To jsou 
závěry, které dokladují nevšední od‑
bornost autorského týmu.“

Nadväzujúc na myšlienky recen‑
zenta prezentujeme dve historické 
schémy, ktoré pomôžu lepšie po‑
chopiť historickú podstatu pressingu 
a jeho evolučnú genézu v kontexte 
futbalového diania.

Kedy pressing? 
Hľadanie odpovede na to, kedy sa 

dostal pressing do futbalu, nám môže 
pomôcť len a len futbalová história. 
Historický kontext ponúka jedno‑
značné herné elementy, ktoré síce 
neboli pomenované pressingovou 
terminológiou, ale výrazne prispeli 
k ich intuitívnemu prepojeniu v hre. 
Začala sa tak formovať proaktívna 
podoba bránenia, ktorá smerovala až 
k dnešnej podobe globálneho pres‑

singu. V rámci historického kontí‑
nua začali na seba nadväzovať rôzne 
elementy pressingu, ktoré postupne 
vyprofilovali súčasnú, herne vyso‑
ko sofistikovanú, fyzicky hraničnú 
a súbojovo efektívnu podobu pres‑
singu. Pokúsime sa načrtnúť niektoré 
pressingové elementy, ktoré prispeli 
k sformovaniu dnešnej podoby tejto 
najagresívnejšej formy bránenia vo 
futbale: 
1) Smerovanie defenzívy k lopte 

(Maďari – Aranycsapat) už na sú‑
perovej polovici, po strate lopty 
na súperovej polovici sa hráči ihneď 
snažili o rýchlu pohybovú orientáciu 
na loptu, respektíve okamžite napá‑
dali hráča s loptou. 

2) Koncept pressingovej defenzívnej 
taktiky (Viktor Maslov) požadoval 
permanentný pohyb všetkých brá‑
niacich a predovšetkým stredových 
hráčov, dočasnú vzájomnú zameni‑
teľnosť hráčskych pozícií, vzájomné 
zabezpečovanie sa, vrcholnú kon‑
dičnú pripravenosť a profesionálne 
futbalové zázemie, umožňujúce, 
okrem sofistikovaných a na detail 
zameraných prístupov v taktickej 
príprave, aj športové stravovanie, 
napomáhajúce vyššej zaťažiteľnosti 
hráčov, potrebnej pre nasadzovanie 
pressingovej taktiky.

3) Maximalizácia bezprostredného 
tlaku na hráča s loptou spojeného 
s nárastom často nekontrolovaného 
agresívneho poňatia obranného aktu 
(Estudiantes de La Plata) a zame‑
ranie sa na rozostavenie a priestor.

4) Zapájanie všetkých hráčov do brá‑
nenia v okolí ťažiska hry (totalizá‑
cia hry, Holanďania, Ajax, Michels, 
Cruyff, Barcelona Dream Team I.). 
Priestor ako unikátne definova‑
ný element holandského futbalu 
pomáha novému pohľadu na hru 
a vďaka jeho flexibilnému poňatiu 
umožňuje špecificky narábať s jeho 
základnými dimenziami v súvislos‑
ti so základnými fázami hry a špe‑
cifickými formani uplatňovaného 
pressingu.

5) Herný štýl postavený na celoploš‑
nom pressingu, spočívajúcom 
na permanentnom hľadaní lopty 
a na hre vo vysokom tempe (Gra‑
ham Taylor, Watford).

6) Sofistikované obranné manévre 
veľkého počtu hráčov až celého 
mužstva sú založené na organizá‑
cii hry (Sacchi, AC Milan). Zá‑
kladnou ideou Sacchiho konceptu 
je požiadavka hrať „nakrátko“, 
stláčať herný priestor medzi obran‑
nou a útočnou líniou na 25 metrov, 
vďaka čomu je možné efektívne na‑
sadzovať ofsajdovú pascu, ušetriť 
energiu, znížiť unaviteľnosť hráčov 
a prechodnosť mužstva vcelku. Na‑
stupuje autentický pressing v rám‑
ci zónového prístupu k obranným 
taktikám. 

7) Bielsaizmus reprezentuje argentín‑
sku futbalovú školu, ktorá akcentu‑
je pressing, ako typickú defenzívnu 
taktiku zameranú na spätné získanie 
lopty, čo najbližšie k súperovej brá‑
ne a prechod do okamžitého protiú‑

toku po rýchlom prepnutí z obrany 
do útoku. Jeho hlavným predstavite‑
ľom je Bielsa a jeho naslesdovníkmi 
sú Martino, Pocchettino, Sampaoli, 
predstavujúci bielsafikačný prúd 
v súčasnom futbale. 

8) Postupné vyústenie do komplex‑
ného pressingového správania sa 
mužstva v okamihu straty lopty 
a profilovanie konkrétnych klubo‑
vých a národných podôb uplatňova‑
nia pressingových taktík v hre (21.
storočie – van Gaal, Wenger, Guar‑
diola, Mourinho, Klopp, Simeone 
a pod.).

Postupné objavovanie pressingo‑
vých elementov jasne ukazuje , že 
finálne vyprofilovanie pressingu, ako 
štandardného prostriedku defenzívy 
väčšiny popredných mužstiev v sú‑
časnosti, prebiehalo na evolučnej osi, 
ktorá je charakteristickou črtou vývo‑
ja futbalovej hry.

Pre väčšiu názornosť sme rozdelili 
historické kontínuum na 4 obdobia, 
do ktorých sme tematicky zaradili 
mužstvá resp. trénerov, ktorí výrazne 
prispeli k evolučnému sformovaniu 
tohto defenzívneho prostriedku v jed‑
notlivých etapách taktického vývoja 
futbalovej hry. Vývojové sekvencie 
pressingu naznačujú, že evolúcia hry 
nie je lineárna ale skôr špirálovitá. 
Okrem časovej následnosti sme sa 
v rodokmeni pressingu pokúsili ilu‑
strovať aj vplyv jednotlivých pred‑
staviteľov, prúdov a škôl na svojich 
nasledovníkov.

obr. 1  evolučná schéma pressingu
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1. Predpressingové obdobie 
Herbert Chapman a Arsenal 
(1925‑1934)
Maďari a Aranycsapat (1950‑1956)
Brazília (1958)
Helenio Herrera a Inter Milano 
(1960‑1968)

2.  Ranný pressing  
a jeho profilovanie 

Maslov a Dynamo Kyjev (1966‑1970)
Totálny futbal, Rinus Michels a Ajax 
Amsterdam, Holandsko (1965‑1974)
Osvaldo Zubeldia a anti‑futbal 
Estudiantes de La Plata (1965‑1970)
Valerij Lobanovskij a Dynamo 
Kyjev (1973‑1982)
Graham Taylor a Watford  
(1977‑1987)

3. Autentický pressing 
Arigo Sacchi a AC Milano 
(1987‑1991)
Johann Cruyff a Barcelona 
(1988‑1996)
Louis van Gaal a Ajax (1991‑1997)
Marcelo Bielsa a Argentina, 
Chile, Athletic Bilbao, Olimpique 
Marseille (1998‑2004, 2007‑2011, 
2011‑2013, 2014‑2015)

4. Globálny pressing 
Arsen Wenger a Arsenal (1996‑2015)
Josep Guardiola a Barcelona, 

obr. 2  rodokmeň evolúcie pressingu

12

publikace k teorii a praxi v presinku

3/2015

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

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

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

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

inzerat A5_2012.indd   3 23.3.12   13:30



Bayern (2008‑2012, 2013‑2015)
José Mourinho a FC Porto, 
Chelsea, Inter Milano, Real Madrid, 
(2002‑2004, 2004‑2007, 2008‑2010, 
2010‑2013)
Jurgen Klopp a Borussia Dortmund 
(2008‑2015)
Gerardo Martino a Paraguay  
(2006‑2011)
Mauricio Pocchettino 
a FC Southampton, Tottenham 
Hotspur (2013‑2014, 2014‑2015)
Jorge Louis Sampaoli  
a Universidad de Chile, Chile 
(2011‑2012, 2012‑2015)
Diego Simeone a Atlético Madrid 
(2010‑2015).

Na základe prezentovaných his‑
torických faktov možno za najvplyv‑
nejších pressingových lídrov v kon‑
texte taktického vývoja hry považovať 
Maslova, Michelsa, Sacchiho a Biel‑
su, ktorí okrem osobného príspevku 
do konštituovania pressingových tak‑
tík zasiahli aj profesný vývoj ďalších 
trénerských osobností a prehĺbili tak 
pressingovú brázdu na futbalovom 
poli s výrazným dosahom do súčas‑
nosti ako aj presahom do budúcnosti.

2. diel „Teória 
pressingu“
je zameraný na teóriu pressingu a te‑
óriu tréningu pressingu. Pre potreby 
hĺbkovej analýzy pressingových taktík 
prezentujeme ich konkrétnu podobu 
v niektorých odvetviach, ktoré sú 
svojou pohybovou, hernou a taktickou 
štruktúrou blízke futbalu. Základným 
motívom takto koncipovanej prezen‑
tácie pressingu je snaha o jeho kom‑
plexné postihnutie z hľadiska histo‑
rického kontextu, teoretickej analýzy 
a praktického osvojenia pre potreby 
futbalových trénerov. V jednotlivých 
tímových hrách sme oslovili renomo‑
vaných odborníkov, ktorí problemati‑
ku pressingu prezentovali z hľadiska 
hokeja (Slavomír Lener), basketbalu 
(Jaromír Votík), hádzanej (Tomáš 
Kuťka) rugby (Martin Kafka) a fut‑
salu (Peter Ganczner). Vo všetkých 
prípadoch ide o interakčne‑konfron‑
tačné tímové hry, ktoré vďaka vlastnej 
hernej logike umožňujú uplatňovanie 
pressingových stratégií na odlišných 
herne‑taktických princípoch a najmä 
pravidlami regulovaných podmienok, 
vlastných každej z nich. Niektoré 
príspevky sú v češtine a v záujme 
zachovania autenticity textu sme ich 
ponechali v pôvodnom jazyku.

Fenomenológia pressingu ponúka 
všetky relevantné priestorové charak‑
teristiky, ktoré sú prvou bránou k chá‑
paniu podstaty tohto herne‑taktického 
prostriedku. Pre lepšie pochopenie 
tematiky pressingu ponúkame jeho 
fenomenológiu, ktorou sa pokúsime 
vysvetliť základnú javovú stránku 
pressingových taktík umožňujúcich 

jednotný výklad elementárnych javov 
súvisiacich s danou témou. Načrt‑
nutím miesta pressingu v hierarchii 
stratégie a taktiky hry ako aj detail‑
nou analýzou geometrie priestoru pre 
pressingové taktiky jasne vymedzu‑
jeme interpretačný model pre ana‑
lýzu fenoménu pressing v súčasnom 
futbale.

Nosnou časťou tohto dielu je vý‑
klad pressingu kyvadla a pumpy, kto‑
rý svojou prediktivitou reprezentuje 
prepojenie súčasnosti a budúcnosti 
uplatňovania pressingových taktík. 
Teória tréningu pressingu poukazuje 
na model sekvenčnej postupnosti pri 
nácviku relevantných prvkov a po‑
núka 8 úrovní ich zvládnutia v tré‑
ningovom procese. Prognóza pre 
pressing naznačuje možnosti vývoja 
pressingu v hre a je akousi predik‑
ciou jeho smerovania v kontexte 
smerovania hry. Čakanie, kedy bude 
pressing futbalovým atavizmom, je 
v nedohľadne taktického horizontu. 
Ťažko predvídať, aké vývojové re‑
akcie a herné trendy nám prinesie. 
Podstata trendov spočíva v tom, 
aby nešlo o devalváciu hry, ale o jej 
progresívnu transformáciu. Kam teda 
smerujú vývojové konvergencie fut‑
balu? Naše odpovede na túto kardi‑
nálnu otázku ponúkame práve v tejto 
časti Teórie pressingu. 

Zavŕšením trojdielneho celostného 
spracovania problematiky pressingu 
je 3. diel „Praktický ma-
nuál pressingu“, ktorý po‑
núka širokú paletu cvičení na úrovni 
jednotlivca, dvojice, trojice, štvorice, 
formácií a bloku hráčov. Pri organi‑
zácii tréningového procesu sa využí‑
vajú od elementárnych po komplexné 
metodické formy nácviku, zdokona‑
ľovania a zvládania v súčasnosti naj‑
trendovejšieho proaktívneho defen‑
zívneho prostriedku, ktorým pressing 
rozhodne je. Predpokladáme, že nami 
uvádzané cvičenia budú len prvotným 
návodom a pomôckou, ku ktorej kaž‑
dý užívateľ priloží svoje vlastné ná‑
pady a kreativitu pri konštrukcii tré‑
ningových prostriedkov pre nácvik 
pressingu. Na ukážku ponúkame prí‑
klad cvičenia z Praktického manuálu 
pressingu:

Cvičenie č. 101: Držanie 
výšky vysunutia, vysoký 
blok a ofenzívny pressing
Cieľ a zameranie cvičenia (obr. 5):
nácvik a zdokonaľovanie držania výš‑
ky vysunutia v spojení s pressingom.
Organizácia cvičenia:
ß Hrá sa približne na ploche, ktorú 

tvorí asi ⅔ ihriska od pevnej brány 
až po líniu, ktorú vyznačíme klobú‑
čikmi, asi 35 m od protiľahlej pevnej 
brány,ktorá je rovnobežná s bránko‑
vou čiarou.

obr. 3  Mechanizmus horného a dolného kyvadla

obr. 4  Práca pressingovej pumpy OF
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ß Na vyznačenú líniu postavíme z ty‑
čiek do každej vertikály 3 malé brá‑
ny.

ß Mužstvo v defenzíve hrá v kom‑
pletnom zložení, v prečíslení proti 
pevnej bráne, v ktorej je brankár, 10 
proti 7.

Priebeh cvičenia:
ß Hru začína vždy brankár, ktorý ne‑

smie vykopávať alebo vyhadzovať 
dlhú loptu, ale musí hrať nakrátko.

ß Úlohou hráčov, ktorí otvárajú hru, 
je udržať loptu a prihrať za súperov 
blok do jednej z malých brán.

ß Mužstvo v defenzíve formuje vyso‑
ký obranný blok a z tohto bloku pre‑
pína na vysoký pressing. Signálom 
začatia pressingu je prihrávka bran‑
kára niektorému zo spoluhráčov. 

ß Úlohou hráčov v defenzíve je zúžiť 
priestor tak, aby súper nemohol pri‑
hrať za obranný blok, vytvoriť tlak 
na hráča s loptou, znemožniť rozo‑
hrávku a odobrať súperovi loptu.

ß Po získaní lopty a po rýchlom pre‑
pnutí z obranných na útočné činnos‑
ti má mužstvo za úlohu sa dostať čo 
najrýchlejšie do zakončenia.

Obmeny:
ß Hra 10 na 8, hra 10 na 9.
ß „Obeť pressingu“: vytvárať blok tak, 

aby sa nechal voľný jeden (slabší) 
hráč súpera, aby sa vyprovokovala 
prihrávka na tohto hráča. Prihrávka 
na tohto hráča je signálom prepína‑
nia na ofenzívny pressing.

obr. 5  Práca pressingovej pumpy OF

Metodicko – organizačné 
poznámky:
ß Najprv sformujeme vysunutý ob‑

ranný blok ako základ vysokého 
kompaktného pressingu.

ß Blok má vykrývať priestor tak, aby 
sa uzavrel priestor na súperovej 
polovici a tým sa sťažilo súperovi 
otváranie hry.

ß V prvej fáze nácviku sa určí súpero‑
vi spôsob zahájenia útoku od bran‑
kára, určí sa tiež smer presúvania 
hráčov brániaceho mužstva a forma 
pressingu v danom priestore. V tejto 
časti tréner upozorňuje na priestoro‑
vé vzťahy, dodržiavanie vzdialeností 
medzi hráčmi, medzi formáciami, 
na zdvojovanie a vzájomné zabez‑
pečovanie sa.

ß Po zvládnutí prvej fázy (vytváranie 
bloku a nasadenie pressingu v ur‑

čenom priestore) nasleduje herná 
forma, ktorá je riadená trénerom.

ß Vyvrcholením nácviku je využitie 
ofenzívneho pressingu formou prí‑
pravnej hry, aj s možnosťou vypro‑
vokovanej prihrávky na slabšieho 
hráča súpera.

Súčasťou Trilógie pressingu je 
ilustračno‑didaktické DVD „Pres-
sing naživo“ (cca 95min.),ktoré 
prezentuje historické korene pres‑
singu na autentických záberoch, 
súčasné podoby a formy tejto de‑
fenzívnej taktiky v zápasoch vrchol‑
ných podujatí, technológiu nácviku 
ako aj ukážky využitia animačných 
programov pre vytváranie špeci‑
fických tréningových prostriedkov 
na zdokonaľovanie pressingových 
taktík vlastného mužstva.
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Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D. a Ondřej Janda, 
Trenérsko metodický úsek FAČR

Dlouhodobě sledované  
vývojové ukazatele 

na Mistrovství světa 
v období 1990–2014

Tento stav je evidován od roku 
1966, od kdy FIFA vydává 
technické reporty, nicméně je-

jich obsah, témata a nakonec i meto-
dika sledování vybraných ukazatelů/
herních činností se navzájem liší. 
Nicméně, v posledních 25 letech, 
můžeme při jejich zpracování sledo-
vat jistou jednotnost, která umožňuje 
objektivní posouzení a následnou in-
terpretaci.

Tímto příspěvkem chceme na-
pomoci rozšířit poznatky trenérů 
o dlouhodobých vývojových ten-
dencích, které se tak stávají kritic-
kými ve fotbalové přípravě. Součas-
ně mají obrovskou dynamiku (vývoj) 
a stávají se středem zájmu kvalifiko-

vaných trenérů/koučů, ale nakonec 
i laické veřejnosti (rodičů, novinářů, 
funkcionářů). Tato perspektivnost 
dlouhodobě dominantních trendů 
vždy vymezuje současné moderní 
pojetí a následně se mohou stát im-
pulsem pro změny v tréninkovém 
procesu mládeže a dospělých. 

Zdrojem pro identifikaci popř. 
komparaci a následnou interpretaci 
vývojových trendů na MS byly použi-
ty sekundární dokumenty – technické 
reporty FIFA, odborné výstupy z časo-
pisu Fotbal a trénink a metodické mate-
riály publikované v období 1990–2014, 
(Obr. č. 1). Tato strategie zkoumání ote-
vírá přístup k informacím, které by se 
jiným způsobem těžko získaly.

Výsledkem podrobného studia 
prostřednictvím komparativního his-
torického výzkumu více časových 
období definovali 14 herních činnos-
tí/charakteristik, které byly obsahem 
zkoumaných dokumentů. Následně 
pomocí metody enumerace a kódová-
ní jsme identifikovali čtyři proměn-
né (vývojové trendy, graf č. 1), 
o kterých je objektivně referováno 
v technických reportech nebo jiných 
odborných materiálech MS v období 
1990–2014.

Rozestavení
Na MS 1990 bylo u nejúspěšněj-

ších mužstev realizováno základní 
rozestavení 1:2:5:2 s určitými od-

lišnostmi ve složení obranné řady 
v souvislosti s počtem útočných hrá-
čů soupeře, a stejně i počtu středo-
vého bloku. Převažovalo rozestavení 
se třemi hráči v obranné formaci 
s klasickým liberem. Přední stopeři 
i libero se kromě standardních si-
tuací do útočné fáze nezapojovali. 
Stopeři v obranné formaci byli pře-
vážně využíváni pro osobní obsa-
zování vysunutých hráčů soupeře. 
Nicméně podle FIFA na MS 1994 
téměř polovina mužstev už hrála bez 
klasického libera a v této souvis-
losti převládalo zónové bránění nad 
osobním. Mezi další varianty patřilo 
rozestavení 3-6-1, 4-4-2, 4-5-1, často 
se měnící v průběhu utkání. Některé 

Mistrovství světa ve fotbale se koná jednou za čtyři roky. Setkávají se zde 
nejlepší fotbalisté ze všech kontinentů. Z tohoto pohledu je opakovaná 
analýza prostřednictvím sledování mistrovství světa velmi důležitým 
nástrojem, který zaznamenává aktuální stav – co je charakteristické pouze 
pro dané MS nebo naopak co je typické po delší dobu v řádu několika let. 

Obr. 1
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týmy i nadále preferovali vzhledem 
k typologii hráčů rozestavení 3-5-2 
s liberem. Podle technické komise 
FIFA na MS 1998 zcela jednoznačně 
převládala zónová obrana bez libera 
v jedné linii. Přesto byly zjištěny tři 
typy rozestavení v obranné formaci: 
a) dva stopeři a dva střední záložní-
ci, b) s jedním liberem za a s jedním 
před dvěma osobně bránícími hráči 
a c) dva stopeři a centrální záložník. 
U 75 % týmů převažovalo rozestavení 
se třemi obránci v jedné linii, ale to 
nic nemění na skutečnosti, že roze-
stavení se čtyřmi obránci v jedné linii 
není budoucností fotbalu.

Na MS 1990 se objevilo poprvé 
rozestavení 4-4-2 se čtyřmi obránci 
v linii. Před zónově bránící obrannou 
řadou operoval „zametač“ středové 
formace, ze kterého se postupně vy-
vinul tzv. defenzivní štít. U mužstva 
Brazílie se objevil tzv. obranný zámek 
(složený ze čtyř hráčů – libero, stope-
ři, defenzivní štít) s cílem zesílit po-
krytí středu hřiště. Na MS 2006 tým 
Itálie uplatňoval základní rozestavení 
4-4-2, 4-4-1-1, 4-2-3-1, z nichž ně-
které používal alternativně. Ve středu 
hřiště vytvářeli tzv. „diamant“ (koso-
čtvercové postavení).

Využívání vertikálních prosto-
rů krajními obránci bylo typickým 
znakem MS 1998 při podpoře útočné 
fáze hry např. vítěz turnaje Francie 
nastupovala se dvěma defenzivními 
záložníky a dvěma stáhnutými útoč-
níky do rozestavení 4-2-1-2-1. Sou-
časně rozestavení Francie při pře-
chodu z útoku do obrany využívalo 
variantu 4-3-3. Bránění v první linii 
se třemi hráči znemožňovalo pronik-
nutí do obrany středem a v podstatě 
určovalo soupeři způsob řešení jeho 
útočné fáze (buď dlouhou přihrávkou 
za obranu, nebo kombinačně po stra-
nách hřiště). Naproti tomu se na MS 
1990 v útočné řadě vyskytovalo rozlo-
žení se dvěma koncovými hráči nebo 
s jedním konstruktivním a jedním 
koncovým typem hráče.

Na MS 2002 hráčská funkce libe-
ro ztratila opodstatnění. Nositelem 
vývojových trendů byl tým Brazílie. 
Tento tým nastupoval v rozestave-
ní (3-6-1 s různými modifikacemi 
do 3-4-2-1, tři střední obránci v řadě 
a dva štítoví středoví hráči tvořili zá-
klad obranného bloku). Ve středové 
formaci dále nastupovali dva krajní 
hráči po celé hloubce vertikálního 
prostoru a dva ofenzivní středopo-

laři. Dále, téměř polovina družstev 
nastupovala se třemi obránci v roze-
stavení (3-5-2), přičemž jeden hráč 
se stal prospěšným pro středovou, 
případně útočnou řadu. Velmi pod-
statným znakem bylo, že některá 
družstva byla schopna měnit výcho-
zí rozestavení v průběhu šampio-
nátu. Neustálý účelný pohyb hráčů 
do hloubky, ale i do šířky a prolínání 
hráčů jednotlivých řad, výměna po-
stů byl zvláštním charakteristickým 
znakem MS. 

V roce 2006 vítězové z Itálie 
uplatňovali základní rozestavení 4-4-
2, 4-4-1-1, 4-2-3-1, z nichž některé 
používali jako alternativu. Ve středu 
hřiště vytvářeli tzv. „diamant,“ (ko-
sočtvercové postavení). Rozestavení 
4-2-3-1 je tak tedy poprvé popsáno 
na MS 2006. V následujících letech 
zaznamená toto rozestavení velkou 
popularitu s využitím nejen u nej-
lepších klubových týmů, ale stane se 
součástí týmové strategie v mnoha 
klubech hrajících českou Gambrinus 
ligu resp. SYNOT ligu. Toto potvrzu-
je následující MS 2010, kdy se vět-
šina expertů shodla na převládajícím 
rozestavení 4-2-3-1 např. Španělsko, 
Německo, Nizozemsko s proměnou 
na 4-3-3 či 4-5-1 nebo 4-4-2 Argen-
tina, Mexiko. V této souvislosti tito 
odborníci mluví o dalším vývojovém 
stupni. Nicméně, tento předpoklad 
se nenaplnil, protože v průběhu MS 
2014 došlo ke snížení využívání ro-
zestavení 4-2-3-1 než na předcházejí-
cím MS 2010 a navíc, čtyřobráncové 
rozestavení již není dogma. Dále se 
u družstev na MS 2014 zaznamenala 
různá základní rozestavení: 4-1-4-1, 
4-2-2-1, 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1, 3-5-1, 
5-4-1, 5-3-1-1, 5-3-2, 5-2-3 a 3-4-3. 
Dodáváme poznatek, že úspěšné týmy 
na MS 2014 dokázaly flexibilně měnit 
v průběhu utkání výchozí rozestave-
ní resp. základní postavení v obranné 
fázi (ZPOF).

Individuální 
technicko‑taktická 
způsobilost 
resp. dynamická individuální 
herní kompetence hráče

Je charakterizována vysokou do-
vednostní a kondiční úrovní a proje-
vuje se ve splnění jak individuálních, 
tak následně skupinových a týmových 
útočných a obranných herních úkolů. 
Rozhodujícím indikátorem individu-
álního a týmového herního výkonu je  

tzv. dynamická technika (technika 
za ztížených/náhodně proměnlivých 
podmínek v herním ději při řešení 
herních situací) respektive individu-
ální technicko-taktická způsobilost/
dynamická individuální herní kom-
petence hráče. Vysoká úroveň způ-
sobilosti/kompetence je základním 
předpokladem k úspěšnému plnění 
herních úkolů. Výsledným produktem 
je dynamizace herních činností, jež je 
indikovaná:
a) rychlou a navíc správnou volbou 

taktického rozhodnutí „co dělat“ 
a následně,

b) rychlou a navíc úspěšnou realizací 
tohoto taktického rozhodnutí v ča-
soprostorové tísni/tlaku „dělat to“.

Dynamizace herních činností 
obsahuje například tyto elementární 
dovednostní prvky: 
1. klamný pohyb před úspěšným 

převzetím míče,
2. efektivní anticipace budoucího 

vývoje herní situace,
3. driblink s míčem ve vysokých 

rychlostech,
4. vysoký výskyt úspěšných 

osobních soubojů 1:1,
5. vyšší frekvence odebrání míče 

v osobním souboji,
6. vyšší frekvence úspěšně 

realizovaných přihrávek (do stran, 
ale zejména průnikových),

7. utajení záměru následné činnosti.

Úspěšné zřetězení těchto elemen-
tárních dovednostních prvků, vede 
ke zrealizování např. časované útočné 
kombinace přihraj a běž, která je zna-
kem těch lepších mužstev na určité 
výkonnostní úrovni.

Připomínáme fakt, tak jak bylo pu-
blikováno ve Fotbal a trénink 2/2015 
(autor Frýbort, Andrýsek), že pro 
dominantní většinu profesionálních 
hráčů registrovaných ve FAČR, tzn. 
včetně hráčů SYNOT ligy, je typic-
kým znakem deficit v klamném po-
hybu před úspěšným převzetím míče 
a nižší frekvence úspěšně realizova-
ných přihrávek (jak do stran/neútoč-
né, ale zejména průnikových/extra/
klíčových) (zdroj softwarový program 
Instat, tabulka č. 1). Hráči SYNOT 
ligy v porovnání s hráči z Bundesligy, 
CHL a EL zaostávají v herní činnosti 
– přihrávání. Celkově je tedy menší 
počet přihrávek (cca o 60–70 za utká-
ní) se současně 5 % menší úspěšností 
(významný rozdíl) v realizaci této 
herní činnosti (míč nepřevezme spo-
luhráč). Vyústěním je průměrně vyšší 
počet soubojů a dlouhých přihrávek, 
přispívající k vyšší frekvenci přeru-
šení útočných kombinací. Hra jako 
taková ztrácí na plynulosti a získává 
punc „kostrbatosti“. Časoprostoro-
vý tlak soupeře klade vyšší nároky 
na rychlost myšlení, taktické roz-
hodování a hlavně realizaci tohoto 
rozhodnutí v podobě provedení a ná-
sledného řetězce dalších činností, ať 
už jsem hráč s míčem nebo bez míče 
(kam a kdy naběhnu, snaha při pře-
vzetí míče vyřadit soupeře).

Brankář
Odborníci identifikovali dva zá-

kladní typy brankářů. První typ je tzv. 
čárový brankář, který upřednostňo-

Tabulka 1 Výsledky týkající se počtu přihrávek, soubojů a dlouhých přihrávek

Soutěž/týmy Celkový počet 
přihrávek/přesných

Neútočné-do stran 
přihrávky/přesných

Dlouhé přihrávky/
přesných

Celkový počet 
soubojů

Gambrinus liga 2013/2014 447/341 (76%) 130/127 46/28 193
CHL 2013/2014 520/432 (81%) 194/192 35/22 166
EL 2013/2014 502/406 (81%) 183/180 39/24 175
SYNOT liga 2014/2015 449/345 (76%) 119/116 - 200
Bundesliga 2014/2015 494/392 (79%) 152/151 - 190

Graf č. 1  Identifikované vývojové trendy

Rozestavení
Individuální 

technicko-taktická 
způsobilost

BrankářiGóly
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val základní postavení asi 1 m před 
brankovou čárou. Druhým typem je 
brankář, který dynamicky měnil své 
základní postavení. Na MS 1994 byl 
v této hráčské funkci zaznamenán vy-
soký počet chybných zákroků oproti 
minulým turnajům pořádaných FIFA. 
Po chybách brankářů padlo 21 gólů 
(14,9 %), na MS 1990 v Itálii to bylo 
jen 12 gólů (10,4 %). Řada gólů padla 
po lobu soupeře kvůli vysunutí bran-
káře až za hranici pokutového úze-
mí. Od autorů je popisována změna, 
týkající se vyšší dovednostní úrovně 
brankářů, nicméně na MS 1998 se 
brankářský standard nezlepšil, ale 
většina klubových týmů už má své 
specializované trenéry brankářů.

Faktický dopad tohoto opatření je 
možné vysledovat na MS 2002, kdy 
funkce brankáře prošla mnoha změ-
nami a stala se dominantnější. Výko-
ny brankářů na tomto MS byly velmi 
kvalitní nejen v pokutovém území, 
ale i mimo něj, kde odvraceli mnoho 
nebezpečných situací. Přesto byla vi-
dět poměrně velká chybovost i u zku-
šených brankářů. Technická komise 
FIFA hodnotící MS 2014 zdůrazni-
la, že fotbalová příprava brankáře se 
oproti předchozím letům zkvalitnila 
a projevem je vyšší úroveň herních 
dovedností, které jsou realizovány 
v pokutovém území dolními konče-

tinami. Znamená to, že nejlepší bran-
káři (Neuer, Navas, Bravo) jsou vy-
baveni způsobilostí zpracovat, převzít 
míč a realizovat časovanou přihrávku. 
Touto změnou jsou brankáři dalším 
hráčem v poli, který se může úspěšně 
zapojit do držení míče, tzn. účastnit se 
útočných herních kombinací.

Na tuto změnu reagovaly i kluby 
v České republice, kdy všechny pro-
fesionální kluby disponují trenérem 

brankářů a u mládežnických kategorií 
jsou jedenkrát až dvakrát týdně usku-
tečňovány specializované tréninkové 
jednotky pro brankáře. Současně 
Fotbalová asociace České republi-
ky pořádá od roku 2013 vzdělávací 
trenérsko manažerské kurzy Trenér 
brankáře A licence a Trenér brankáře 
B licence. Cílem kurzů je zvyšovat 
odbornou způsobilost trenérů bran-
kařů.

Góly
Počet vstřelených gólů je koneč-

ným naplněním strategického cíle 
fotbalu. Z tohoto důvodu je tento 
cíl středem zájmu pozorování. Naše 
zjištění poukazují na fakt, že nejvyš-
ší průměr vstřelených gólů byl dosa-
žen shodně na MS v roce 1994, 1998 
a 2014 (2,7 gólů/utkání) (graf č. 2). 
Naopak nejnižší průměr byl zazna-
menán na prvním sledovaném MS 

Graf č. 2  Průměr vstřelených gólů na jednotlivých MS v období 1990 - 2014
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Graf č. 3  Procentuální podíl vstřelených gólů v jednotlivých úsecích utkání na MS 1990–2014v roce 1990 (2,2 gólů/utkání). Nej-
více gólů bylo vstřeleno v časovém 
rozmezí od 76. do 90. minuty utká-
ní (24,45 %). Naopak nejméně gólů 
padlo v prodloužení a od 1. do 15. 
minuty utkání (12,84 %). Vzestup-
nou tendenci vstřelených gólů lze 
sledovat v časovém rozmezí mezi 
16.–30. minutou utkání v období 
1990–2014. Naopak, opačný trend 
vstřelených gólů lze sledovat v časo-
vém rozmezí mezi 31.– 45. min. utká-
ní (graf č. 3). Zajímavým zjištěním 
naší studie je podíl vstřelených gólů 
hlavou (20 %) v porovnání s dolní 
končetinou (80 %). Prostřednictvím 
našeho šetření jsme se snažili odpo-
vědět na velmi diskutovanou otázku 
týkající se významnosti standardních 
situací při vstřelení gólu. Dospěli 
jsme k závěru, že podíl vstřelených 
gólů ze standardní situace je (29,5 %) 
v porovnání s góly vstřelenými ze hry 
(70,5 %) (graf č. 4). Na 1051 gólů, 
které byly vstřeleny na MS v obdo-
bí 1990–2014, se nejvíce podíleli 
útočníci (55,66 %) (graf č. 5), poté 
záložníci (31,97 %) a nejméně obrán-
ci (10,56 %). 

Závěry do praxe:
1. Dlouhodobě a jednoznačně se po-

tvrzuje trend ve výchově mláde-
že k univerzálnosti/komplexnosti 
hráčů, kteří jsou způsobilí rychle 
a správně se adaptovat na vyvíje-
jící sled herních situací v podmín-
kách vysokého fyzického zatížení. 
Znamená to, že takto komplexně 
připravený hráč disponuje vhle-
dem do herních souvislostí, ví co 
dělat a dělá to, a toto realizuje vel-
mi rychle a opakovaně pod vlivem 
intermitentního pohybového zatí-
žení.

Graf č. 4  Podíl vstřelených gólů ze hry vs. standardních situace Graf č. 5   Procentuální podíl hráčských funkcí na 
vstřelených gólech na MS 1990–2014

Základ naší pozornosti musí být 
proto zaměřen na přípravu talento-
vané mládeže, jež musí naplňovat 
základní cíl dlouhodobého a sys-
tematického tréninkového proce-
su, tzn. dosažení vysokého stupně 
individuální technicko–taktické 
způsobilosti. 
2. Další významnou charakteristikou 

je hráčská funkce brankář, která je 
středem zájmu po celé časové ob-
dobí. Nicméně hráči, v této hráč-
ské funkci v posledním desetiletí 
významně zlepšili herní výkon, 
zejména v indikátoru technické 
způsobilosti. Následně tento uka-
zatel, umožňuje vyšší míru variabi-
lity např. při řešení herních situací, 
projevující se ve způsobu zakládá-
ní útoku nebo výskytu vybíhání 
za pokutové území.

3. Z nálezů týkající se způsobu ro-
zestavení, můžeme usuzovat, že 

nepanuje shoda, zdali nastupovat 
v rozestavení se třemi nebo čtyřmi 
obránci a vždy záleží na míře osvo-
jení daných úkolů v rámci jednotli-
vých hráčských funkcí vycházející 
z individuální technicko–taktické 
způsobilosti hráče. Můžeme sledo-
vat, že rozestavení 4-4-2 je po celé 
časové období standardem, libero 
definitivně vymizel v roce 1998 
a v roce 2006 a 2010 se velmi 
výrazně využívalo rozestavení 
4-2-3-1, které bylo v roce 2014 
na ústupu. Je již obecně známo, 
že v dnešním fotbale většinou 
dominují týmy, které chtějí hrát 
ofenzivně s cílem dávat góly nežli 
se primárně soustředit na obrannou 
fázi s minimální aktivitou v útočné 
fázi.

4. Nejvyšší průměr vstřelených gólů 
byl dosažen shodně na MS v roce 
1994, 1998 a 2014. Naopak nejniž-

ší průměr byl zaznamenán na prv-
ním sledovaném MS v roce 1990. 
Nejvíce vstřelených gólů padlo 
v časovém rozmezí od 76. do 90. 
minuty utkání. Naopak nejméně 
gólů padlo v prodloužení a od 1. 
do 15. minuty utkání. 

Závěry našeho šetření nabízí 
základní rámec vývojových tren-
dů/charakteristik, které je i nadále 
vhodné sledovat a následně kompa-
rovat v průběhu budoucích analýz 
MS. Současně nám tento přístup 
zajistí sledování dalších možných 
vývojových trendů, zajišťující úpra-
vu vzdělávacího procesu trenérsko 
manažerských kurzů UEFA a FAČR 
a odborných seminářů pořádaných 
FAČR a UČFT zaměřených na spor-
tovní/fotbalovou přípravu talentované 
mládeže.
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PhDr. Zdeněk Sivek

Pep Guardiola a trénink
Populární Pep patří mezi abso-

lutní špičku nejúspěšnějších 
klubových trenérů současnosti. 

Někteří zahraniční fotbaloví experti 
dokonce tvrdí, že vytvořil během 
svého angažmá v FC Barcelona nej-
lepší klubový tým v celé evropské 
historii.

Dnes jsme pro naše čtenáře při-
pravili několik příkladů z jeho tré-
ninkové činnosti, které uplatňoval 
v Barceloně a které dnes v plné míře 
užívá i při vedení týmu FC Bayern 
Mnichov.

Vybraná tréninková cvičení plně 
odrážejí jeho profesní filosofii, kte-

rá upřednostňuje kreativní, invenční 
preferenci při výstavbě kombinační 
hry v mnoha variantách tak, jak je to 
všeobecně patrné při sledování jeho 
úspěšné trenérské kariéry.

K uvedeným tréninkovým příkla-
dům uvádíme, že předkládáme jen 
jejich základní podoby, ve vlastní tré-

ninkové praxi je důrazně uplatňová-
no úzké propojení mezi tréninkovou 
praxí a realitou soutěžního utkání, 
tj. důsledné modelování, simulování 
reálných herních podmínek – vyso-
ká intenzita, důraz na automatizaci 
provedení, manipulaci s prostorem 
a časem, zapojení protihráčů atd.

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 1
téma
■	 kombinace	hráčů	založená	na	jednom	dotyku	
ve	spojení	se	změnou	místa

ORGaNIZaCE
■	 prostor	20	x	10	m	dle	vyobrazení
5	hráčů	ve	skupině
POStUP
■	 cvičení	střídá	diagonální,	vertikální	přihrávky,	
na	které	navazují	změny	hráčských	pozic	

■	 vlastní	postupy	hráčů	A,	C,	B,	D,	E	jsou	pak	
označeny	od	1	k	11

VaRIaNtY
■	 cvičení	probíhá	opačným	směrem
■	 zkracování/zvětšování	prostoru	atd.
■	 nasazování	protihráčů	bránících	převzetí	
zpětných	přihrávek

POZNámka
■	 základem	cvičení	jsou	maximální	intenzita,	
jeden	dotek,	přesnost,	neustálý	důraz	na	dril	
(automatizaci)	provedení

Cvičení 2
téma
■	 přihrávání	ve	spojení	s	rytmem	a	timingem	
pohybu

ORGaNIZaCE
■	 dvě	skupiny	hráčů	dle	zobrazení
■	 prostor	30	x	30	m
POStUP
■	 hráči	A/A1	přihrávají	na	B/B1	jakmile	
proběhnou	mezi	dvěma	rudými	kuželi

■	B/B1	převezmou	míč	v	polovině	svého	
přesunu,	driblují	s	míčem

■	 následuje	série	přihrávek	s	C/C1	a	následují	
finální	přihrávky	na	D/D1

■	 všichni	hráči	se	přesunou	do	následujících	
posic:	A	na	B,	B	na	C	atd.

■	 cvičení	dále	pokračuje	sekvencí	od	D/D1
VaRIaNtY
■	 vložíme	do	cvičení	pasivní	oponenty	ke	
každému	hráči,	kteří	stínují	činnosti	aktivních	
hráčů,	resp.	naznačují	pasivní	osobní	souboj	o	
míč

POZNámkY
■	 úsilí	o	maximální	intenzitu,	jeden	dotek,	
důraz	na	dril	(automatizaci)	provedení

■	 harmonizace	přihrávání	s	rytmem	a	timingem	
pohybu

19

zkušenosti ze zahraničí – tréninková Praxe

3/2015



Cvičení 3
téma
■	Kombinace	na	první	dotyk	s	přebíháním
ORGaNIZaCE
■	 prostor	30	x	30	m	 ■	počet	hráčů	dle	vyobrazení
■	 4	figuríny,	kužele	atd.
POStUP
■	 hráči	A/A1	přihrávají	na	B/B1	a	přebíhají	na	
pozice	dle	vyobrazení

■	 hráči	B/B1	nabíhají	na	přihrávku,	zpracování	prv-
ním	dotykem	B	levou,	B1	pravou,	krátkým	driblin-
gem	odpoutání	od	figuríny,	poté	přihrávka	na	C/C1,	
jež	nabíhají	na	převzetí	přihrávky	prvním	dotykem

VaRIaNtY
■	 výměny	pozic	obou	skupin
■	 první	dotyk	střídavě	pravou/levou	nohou	atd.
POZNámkY
■	maximální	intenzita	bez	ztráty	přesnosti	provedení
■	 vkládání	protihráčů	k	jednotlivým	hráčům,	kteří	
pasivně/aktivně	brání

■	 důraz	na	automatizaci	(dril)	provádění

Cvičení 3

Cvičení 4

Cvičení 5

Cvičení 4
téma
■	Nácvik	útočné	kombinace	se	změnou	pozic	hráčů
ORGaNIZaCE
■	 čtyři	zelení	nahrávači	mimo	herní	prostor	z	obou	
stran

■	 dva	hráči	v	prvních	zónách	červený/žlutý
■	 v	prostřední	zóně	dvojice	červených	hráčů
■	 velikost	prostoru	cvičení	určuje	trenér
■	 dva	míče	z	každé	strany	cvičení
POStUP
■	 dril	začíná	přihrávkou	hráče	č.	22	
■	 hráč	č.	22	přihrává	na	nabíhajícího	hráče	č.	6,	který	
prvním	dotykem	vrací	zpět	a	nabíhá	do	prostřední	
zóny	k	převzetí	pozdější	přihrávky

■	 hráč	č.	22	přihrává	na	nabíhajícího	hráče	č.10,	
který	po	krátkém	driblingu	přihrává	na	hráče	č.	17

■	 hráč	č.	17	vrací	prvním	dotykem	na	hráče	č.	6,	
který	přihrává	na	hráče	č.	2

■	 totéž	současně,	kontinuálně,	probíhá	na	druhé	
straně	(od	hráče	č.	3	až	k	hráči	č.	5)	dle	vyobrazení

VaRIaNtY
■	 skupiny	si	vymění	základní	pozice
POZNámkY
■	 důraz	na	intenzitu	drilu	(automatizace),	přesnost	
provedení

■	 zařazení	protihráčů	(pasivně/aktivně)	při	přebírání	
přihrávek

téma
■	Kreativita	v	kombinaci	s	využitím	tří	obránců
ORGaNIZaCE
■	 dle	vyobrazení	s	dvěma	obdélníkovými	zónami
POStUP
■	 kouč	C	začíná	dril	přihrávkou	na	hráče	č.	5
■	 v	tomto	momentu	hráč	č.	16	sprintuje	ze	středu	
do	vyznačeného	obdélníku	a	hráč	č.	6	provede	

klamavý	výpad	vlevo	a	zpět	do	vyznačené	pozice
■	 hráč	č.	5	pokračuje	přihrávkou	na	nabíhajícího	
hráče	z	obdélníku	č.	22

■	 od	něj	na	hráče	č.	8,	který	před	převzetím	
vystartuje	z	pozice	od	kužele

■	 dále	přihrávka	na	hráče	č.	6	a	náběh	na	zpětné	
převzetí	a	ukončení	přihrávkou	na	kouče	C

■	 vše	na	jeden	totyk

VaRIaNtY
■	 změna	strany	cvičení	(k	obdélníku	č.	3)
■	 trenéra	střídá	brankař,	další	hráč	atd.
POZNámkY
■	 dril	je	znovu	zaměřen	na	automatizaci,	
preciznost	a	maximální	intenzitu

■	 vkládání	protihráčů	do	cvičení	je	vedle	jeho	
rytmu	a	timingu	klíčovým	faktorem

Cvičení 5
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Cvičení 6

Dlužno ještě poznamenat, že po každém typu 
uvedených cvičení vždy následuje specifická prů-
pravná hra, aby se hráčům nabídla možnost pro co 
nejrychlejší transfer získaných dovedností z uve-
dených cvičení do vlastní herní praxe.

Několik příkladů z tréninkové praxe Pep Gu-
ardioly, které jsme naši čtenářům nabídli, nemů-
že  samozřejmě přiblížit celou jeho tréninkovou 
strategii.

Nicméně, vybrali jsme ty příklady, kde je 
kladen důraz na celkový přínos nácviku kombi-
načních akcí do výstavby výkonnostní kapacity 
týmů, které trénoval (FC Barca) a v současné době 
trénuje (B. Mnichov), a to tak, že jsou realizovány 
v podmínkách, které, jak již bylo zmíněno v úvo-
du, modelují, simulují reálie soutěžních utkání.

To je jeden z typických  rysů, který zapadá do 
celkové didaktiky tréninkové praxe P.G.

Závěr

Cvičení 6
téma
■	Založení	útočné	kombinace	získáním	míče	
v	osobním	souboji	při	straně	hřiště	se	zakončením

ORGaNIZaCE
■	 hra	8	(rudí)	proti	5	(bílí)	plus	2	neutrální	hráči	
(zelení)	hrající	s	bránícím	týmem,	2	brankaři

■	 vyznačené	dvě	postranní	zóny,	dostatek	míčů	proti	
prostojům

■	 velikost	prostoru	cvičení	dle	úvahy	trenéra
POStUP
■	 dril	začíná	brankář	přihrávkou	na	hráče	č.	5,	od	něj	
do	postranní	zóny	na	hráče	č.	2,	který	prodlužuje	
na	spoluhráče	č.	7	(vše	na	jeden	dotyk)

■	 na	hráče	č.	7	vystartuje	rudý	hráč	č.	22	a	musí	
osobním	soubojem	získat	míč

■	 po	něm	následuje	kombinace	mezi	rudými	
hráči	dle	vyobrazení	se	zakončením,	ale	trvající	
maximálně	8	vteřin

■	 vyobrazení	také	stanovuje	pohyby	hráčů	bez	míče
VaRIaNtY
■	 změna	prostoru	cvičení
POZNámkY
■	 důraz	na	rychlost	a	přesnost	provedení
■	 z	počátku	pasivní,	poté	aktivní	defenziva
■	 pro	konečný	herní	výsledek	se	započítávají	vedle	
vstřelených	gólů	i	vítězné	(prohrané)	osobní	
souboje	atd.

Pohyb bez míče
Přihrávka

Vedení míče

Střelba

Legenda
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Doc. dr. Jaromír Votík, CSc.  ZČU v Plzni; 
Petr Mikolanda, agentura Sport Invest Group

Většina autorů věnující se této 
problematice se shoduje, že 
sport není možné hodnotit 

jen z hlediska jeho tělesných účinků, 
neboť jakákoliv pohybová aktivita se 
týká celé osobnosti a zejména její 
sociální dimenze (Slepička, Hátlová, 
Hošek; 2006). 

Vývoj hráče fotbalu není tedy 
podmíněn jen vývojem herní způso-
bilosti (výkonnostními předpoklady), 
ale významnou a nezastupitelnou 
roli hrají jevy v oblasti sociální jak 
v mikroprostředí rodiny, tak v mak-
roprostředí společenském včetně fot-
balového (Votík; 2011). Není pochyb 
o významnosti pohybových aktivit 
herního charakteru, zejména pro so-
cializaci dětí, hra umožňuje dítěti 
vstupovat do různých sociálních rolí 
a učit se tak důležitým funkcím v ši-
rokém sociálním kontextu (Slepička; 
2000). Jak zdůrazňuje Válková (1980) 
podstatou rané sportovní socializace 
není jen zvládání elementárních do-
vedností, ale především vytvoření 
základu hodnotových orientací, po-
stojů k pohybu, k únavě, úspěchu či 
neúspěchu, k vytváření individuální 
výkonové motivace. Charvát (1969) 
konstatuje, že … „čemu se říká svědo-
mí a morálka, rozeznávání zla a dob-
ra, správného a nesprávného, vyrůstá 
hlavně ze zvyků a názorů našeho 
domova“. Význam a funkci rodiny 
charakterizuje např. Matějíček (1986) 
… „to co dítě získá doma, určuje, jak 
mu bude venku“. Dítě se chová podle 
rodičovského vzoru, proces identi-
fikace s rodičem probíhá jednodu-

šeji tam, kde se dítě s rodičovským 
vzorem ztotožnit mohlo a chtělo. 
Matoušek (2003) uvádí tři základní 
sociální okruhy, které mají v různých 
vývojových obdobích odlišný význam 
pro rozvoj a socializaci dítěte. Jsou 
to rodina, škola a vrstevníci dítěte. 
Každý z těchto okruhů může pro dítě 
představovat jak zdroj sociálních 
opor, tak zdroj ohrožení a rizik. 
V úvodu jsme se zmiňovali o funkci 
rodinného mikroprostředí a společen-
ského makroprostředí, kam logicky 
patří i prostředí fotbalové. Spektrum 
proměnných, které ovlivňují fotba-
lové prostředí, tvoří na jedné straně 
transfer a reflexe společenských pod-
mínek, na straně druhé pak postoje, 
charakter a hodnotová hierarchie 
všech zúčastněných aktérů (hráčů, 
rodičů, trenérů, managementu klubů, 
rozhodčích, fotbalových agentů…). 
Sociální kontakty probíhají v mnoh-
dy, svým způsobem specifickém 
fotbalovém prostředí, které může 
do určité míry modifikovat hod-
notovou hierarchii a volbu priorit 
a někdy vést až k rozporu s hodno-
tovou orientací vrstevníků, rodiny, 
případně partnerů, kteří vytvářejí 
prostředí nejblíže obklopující mla-
dého hráče fotbalu. 

Za kritická se obecně považují 
období přechodu ze žákovské do do-
rostenecké kategorie a z dorostenecké 
do kategorie dospělých. Tato přecho-
dová období jsou vnímána jako stěžej-
ní jak pro zdokonalování individuál-
ního herního výkonu, tak pro rozvoj 
osobnosti a začleňování hráče do spo-

lečenského i fotbalového prostředí. 
Za významné je považováno umění 
hledat a najít rovnováhu mezi po-
žadavky fotbalového prostředí a po-
žadavky mimo něj, dokázat stanovit 
priority a preference v životním sty-
lu. Jedinci utvářející prostředí nejblí-
že obklopující mladého hráče (rodiče, 
partneři, trenéři, škola? agenti?.......?) 
by mu měli pomáhat „dělat rozhod-
nutí pro budoucno“. Tedy se snažit 
najít rovnováhu mezi současnými 
a očekávanými požadavky v jeho 
fotbalové kariéře. Jak už bylo řeče-
no, o úrovni herní způsobilosti hráče 
fotbalu rozhoduje nejen úroveň tréno-
vanosti, kvalita motorických schop-
ností a fotbalových dovedností, ale 
také je determinována podmínkami 
společenského, rodinného, školního 
a v neposlední řadě fotbalového pro-
středí. Každý mladý hráč je jedineč-
ná a neopakovatelná individualita 
s odlišným stupněm sociální a bio-
logické zralosti a zákonitě tak může 
vnímat odlišně okolní realitu a míru 
zodpovědnosti za svoje postoje. Ro-
diče, trenéři i další kompetentní osoby 
si pravděpodobně většinou uvědomují 
a vnímají určitou podmíněnost her-
ního výkonu faktory vycházejícími 
z diskutované sociální dimenze. Otáz-
kou je, do jaké míry je tento rozměr 
v praxi při výběru talentů a formování 
profesionální fotbalové kariéry mla-
dých hráčů brán v úvahu. 

A jak v praxi?
Důležitost a vnímání diskutované 

problematiky manažery předních pro-

fesionálních klubů amerického fotba-
lu, baseballu a ledního hokeje, kteří 
se zúčastnili newyorského summitu 
„Leaders“ naznačil Zdeněk Haník 
v pravidelné rubrice „Vysoká hra“ 
v článku „Dovednosti jsou až na dru-
hém místě“ publikovaném 27. 7. 2015 
v pátečním Sport Magazínu. 

Jejich názory lze stručně charak-
terizovat v těchto bodech:
ß kluby mají většinou standardizova-

né postupy výběru hráčů na pře-
chodu z juniorského do seniorského 
věku. 

ß v první fázi výběru především zjiš-
ťují, zda výrazně talentovaný hráč 
v minulosti prokázal schopnost 
přizpůsobit se (jinak řečeno zda je 
koučovatelný)

ß rozhodující je, zda se hráč hodí 
do koncepce hry a jaké má před-
poklady vrůst sociálně do prostře-
dí klubu (schopnost adaptovat se 
na nové prostředí)

ß další diskutující potvrzovali, že se 
obecně věří lidem, kteří situačně 
neuspěli, ale dokázali se „zved-
nout“

ß manažeři považují za samozřejmý 
zájem o soukromí nových hráčů, 
kde a jak vyrůstali včetně osobního 
poznání rodinného prostředí.

Z uvedeného je zřejmé, že i v od-
lišném společenském a sportovním 
prostředí není sociální dimenze, svým 
způsobem následně podmiňující kva-
litu herního výkonu, podceňována. 
Obecně bychom mohli říci, nic no-
vého, ale srovnání s praxí v našem 

Příčiny úspěšnosti profesionálního hráče fotbalu je žádoucí hledat nejen 
v oblasti výkonových a psychických parametrů, ale také ve sféře související 
s vnějším prostředím, které ho obklopuje od počátku jeho lidského 
i fotbalového vývoje.

Nejen herní způsobilost
Zamyšlení k sociální  

dimenzi herního výkonu
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Graf č. 1  Představa o další kariéře v mateřském klubu Graf č. 2  Představy o budoucí kariéře v naší lize či v zahraničí.

společenském a fotbalovém prostře-
dí si na základě vlastních zkušeností 
mohou udělat trenéři sami. 

Z. Haník dále podotkl, že pokud 
se u nás při výběru talentů oceňují 
především jejich herní dovednos-
ti, pak může u vycházejících hvězd 
vzniknout mylná domněnka, že jejich 
dovednostní stránka talentu je tím nej-
důležitějším a jediným, čímž může 
docházet k sebepřeceňování. 

Další část příspěvku je převážně 
určitým výstupem širší pilotní studie, 
dílčí „sondou“, která monitorovala 
subjektivní vnímání vlivu rodinného 
a především fotbalového prostředí 
hráčů ve věku 16 až 21 let a byla 
zpracována Petrem Mikolandou jako 
závěrečná práce trenérského studia 
UEFA PROFI licence. 

Jako pracovník agentury Sport 
Invest Group, která se věnuje zastu-
pování fotbalových hráčů, se při své 
práci setkává s jejich názory, postoji 
a jednáním, které lze posuzovat jako 
výsledek rodinné výchovy, vlivu ško-
ly, vrstevníků i fotbalového a spole-
čenského prostředí. 

Zdrojem informací byl dotazník 
– anketa, na který odpovědělo z oslo-
vených 132 hráčů 110 (20 z kategorie 
U16, 27 z kategorie U17, 28 z U19 
a 35 z U21) ze sedmi ligových klubů 
(AC Sparta Praha, FC Baník Ostrava, 
FC Bohemians Praha 1905, FC Dukla 
Praha, FK Mladá Boleslav, SK Slá-
via Praha, FC Viktoria Plzeň). Z toho 
bylo 24 reprezentantů a 38 hráčů 
mělo uzavřené profesionální smlou-
vy. Dalším zdrojem byly neformální 
rozhovory při jednání s hráči a jejich 
rodiči, trenéry, případně vrstevníky, 

agenty. Pokusíme se o komentář a in-
terpretaci zjištění, která považujeme 
za ilustrativní a mající určitou výpo-
vědní hodnotu vzhledem k etapám ži-
votního vývoje hráčů a požadavkům 
předpokládané profesionální fotbalo-
vé kariéry. 

Rodinné prostředí 
a vrstevníci

Výsledky rozhovorů a zkušenosti 
z praxe naznačují, že určitým problé-
mem současné doby mohou být mladí 
fotbalisté vychovávaní v nadstandard-
ních ekonomických podmínkách. Mo-
vití a často ambiciózní rodiče někdy 
promítají vlastní neuspokojené ambi-
ce do výchovy svých dětí. Tito hráči 
sice mají fotbal rádi, ale nejsou často 
ochotni podstoupit a vyrovnat se s ná-
roky a požadavky, které sebou nese 
výchova a příprava na kariéru profe-
sionálního fotbalisty. V praxi se obje-
vují potíže s přístupem a nasazením 
v tréninku i v utkáních. S nadsázkou 
a poněkud odlehčeně lze konstatovat, 
že někteří trenéři už vytvořili „novou 
terminologii“ pro tuto kategorii hrá-
čů, kterou pojmenovali „povoláním 
syn“. Samozřejmě není dobré zjed-
nodušovat, zevšeobecňovat a ani vidět 
černobíle. Také z nadstandardně eko-
nomicky zajištěného prostředí mohou 
vycházet kvalitní fotbalisté v dobrém 
slova smyslu s profesionálním pří-
stupem, ale jedná se spíše o rodiny 
sportovně respektive fotbalově ori-
entované, kde je výchova významně 
ovlivněna generačním přenosem, 
nejčastěji z otce na syna. Co se týká 
hráčů z nestandardního rodinného 
prostředí (neúplná rodina apod.) lze 
vydedukovat dvě cesty. Buď zvlád-

nou složitost svého sociálního vývoje 
a postupně se prosadí v profesionál-
ním fotbale. Váží si vlastní pílí a hou-
ževnatostí dosaženého postavení, 
často se stávají osobnostmi na hřišti 
i mimo něj. Z výsledků lze usuzovat, 
že se jedná o relativně malé procento, 
neboť častěji tito jedinci, byť talento-
vaní, přehodnotí svoje sportovní cíle 
a skončí s fotbalem úplně, či jej hrají 
na výkonnostní nebo masové úrovni. 

Jako jeden z dalších možných 
problémů ve vývoji fotbalisty se jeví 
forma sociálního začlenění mladého 
hráče do nesportující, mimofotbalové 
sociální skupiny. Frekvence tréninků 
neumožňuje častější kontakt s těmito 
vrstevníky a výsledkem obvykle bývá 
život převážně ve fotbalové komunitě. 
Někdy se ale stává, že hráči „neustojí“ 
tlak sociální skupiny vrstevníků z mi-
mofotbalového prostředí a nevěnují se 
plnohodnotně tréninkovému procesu. 
Řešení těchto situací je často velmi 
složité jak pro hráče, rodiče, trenéry, 
ale také kluby či agenty. 

Přechod 
do kategorie 
dospělých 

Specifickou etapou ve vývoji hráč-
ské kariéry je přechod z dorostenecké 
kategorie do dospělých. Zařazení, byť 
jen do širšího kádru profesionálního 
fotbalového týmu není tak časté. Hráč, 
který je v dorostenecké kategorii „líd-
rem“ je obvykle zařazen do juniorky 
nebo odchází na hostování na „far-
mu“ či do jiných klubů, kde se setkává 
s různými „kategoriemi“ spoluhráčů. 
Jak s bývalými ligovými hráči, tak se 
staršími kmenovými hráči či naopak 
s dorostenci klubu. Situace může být 

poměrně složitá především z hledis-
ka adaptace na fotbalové klima týmu 
(kabiny) a významnou roli zde opět 
hraje trenér i management klubu. 
Hráč by měl dostat šanci přesvědčit 
o svých kvalitách. Variabilita situací, 
které mohou nastat v této přechodové 
fázi, je značná a jejich řešení je vý-
razně individuální včetně možných 
intervencí ze strany hráčova agenta 
či agentury ať už s pozitivním, ale 
někdy i s negativním výstupem pro 
fotbalistův další vývoj. Nejen v pří-
hraničních oblastech se někdy stává 
řešením přestup do zahraničí na úrov-
ni výkonnostního fotbalu.

Představa o další 
kariéře

Jednou z položek dotazníku – an-
kety byl dotaz na představu o další 
kariéře v mateřském klubu (graf 1).

Za povšimnutí stojí, že přes 42 % 
hráčů vyjadřuje nespokojenost se sou-
časným stavem a preferuje odchod 
z klubu. Jako důvod uvádějí osobu 
trenéra, preferování starších hráčů, 
nespokojenost s profesionální smlou-
vou, případně vnímají neodpovídající 
komunikaci ze strany managementu 
klubu. 

V odpovědích na otázku zda hrá-
či spojují svoji budoucnost s karié-
rou v naší lize či v cizině, preferovalo 
přes 80 % hráčů zahraniční angažmá 
(graf 2).

Interpretovat toto rozložení od-
povědí lze různě. Vnímají hráči svoji 
aktuální herní způsobilost a její vývoj 
reálně vzhledem k nárokům profesio-
nálních zahraničních soutěží? Nemají 
vysoké a realitě neodpovídající sebe-

Neví
6,82 %

Chce zůstat
50,76 %

Chce změnu
42,42 %

Chci hrát ligu
19,70 %

Chci hrát v cizině
80,30 %
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Graf č. 3  Cíle hráčské kariéry

hodnocení a nedochází tak k sebepře-
ceňování? (neuvažujeme o angažmá 
v zahraničí na úrovni výkonnostního 
fotbalu). Mají tito dotazovaní dosta-
tečnou zpětnou vazbu? Odpovídá 
realitě jejich aspirace a sebevědo-
mí? Nebo je naopak v pořádku, že 
si nedávají malé cíle, mají přiměřené 
sebevědomí a svůj „sen,“ za kterým 
jdou? Podle jejich vyjádření jsou ale 
pro tato rozhodnutí hlavní motivací 
ekonomické podmínky v zahranič-
ních soutěžích, což ukazuje na vý-
znamný vliv vnější motivace. K pro-
blému vnitřní a vnější motivace se 
ještě v další části příspěvku vrátíme. 
Tyto, v častějších případech, nereálné 
cíle a nepřiměřená aspirační úroveň 
může být také „produktem“ lidského 
a fotbalového vývoje právě v soci-
ální rovině rodinného, fotbalového 
i nefotbalového prostředí a výchovy 
ve smyslu nastavení reálných cílů, 
odpovídající aspirační úrovně a spl-
nitelných ambicí. 

S výše uvedenými představami 
o budoucí profesionální fotbalové 
kariéře v cizině, korespondují i vy-
jádření na další otázku. 75 % hráčů 
vidí svoji fotbalovou kariéru v pro-
fesionálním fotbalu a na konkrétní 
otázku co je cílem jejich hráčské ka-

riéry odpovědělo 31 % reprezentační 
tým ČR. Z nabízených zahraničních 
destinací přes 30 % označilo jako 
svůj cíl Německo, 26,5 % Anglii 
a přes 12 % Itálii (graf 3). Za poně-
kud překvapivé lze považovat pou-
hou třetinu dotazovaných s cílem 
reprezentovat ČR. Z rozhovorů bylo 
zřejmé, že reprezentaci také považu-
jí za odrazový můstek pro zahraniční 
angažmá.

Peníze v roli vnější 
motivace?

Na otázku výše předpokládaných 
mezd, odhadovali dotazovaní u pr-
voligových hráčů ve věku 19 až 23 
let následující částky. 47 hráčů mělo 
představu o výši mzdy mezi 30 000 
až 40 000 Kč, 13 hráčů předpokládalo 
plat 40 000 až 70 000 Kč a nejvíce, 
65 dotazovaných, mělo o mzdě 19 až 
23letých hráčů v české lize představu 
na úrovni 70 000 až 90 000 Kč. 

Jaká je však skutečná mzdová rea-
lita a z jakých informací hráči vychá-
zeli, je složité soudit. Informačních 
zdrojů, s největší pravděpodobností 
podle výše částek také „šumů“, bylo 
více. Ale podle informací z dostup-
ných kvalifikovaných zdrojů uvede-
né odhady mezd neodpovídají realitě 
i při zohlednění skutečnosti, že jsou 

Národní tým
31,06 %

Anglie
26,52 %

Německo
30,30 %

Itálie
12,12 %
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Graf č. 4  Výhody plynoucí z kariéry profesionálního fotbalisty  Graf č. 5  Nevýhody plynoucí z kariéry profesionálního fotbalisty

rozdíly ve výši mezd mezi předními 
kluby české ligy a ostatními.

Další otázka se týkala vnímání 
výhod, které s sebou podle názoru 
dotazovaných přináší profesionální 
fotbalová kariéra. Za zajímavé, někdy 
až překvapivé odpovědi mající urči-
tou výpovědní hodnotu, považujeme 
škálu „výhod“, ve které dotazovaní 
uspořádali faktory, které pojmenovali 
jako „výhody plynoucí z kariéry pro-
fesionálního hráče fotbalu“ (graf 4). 
Toto pořadí naznačuje jejich aktuální 
vnímání společenského i fotbalové-
ho prostředí, může odrážet i specifi-
ka dotazované věkové kategorie, ale 
do určité míry jej můžeme považovat 
za výpověď o hodnotové orientaci 
oslovených.
Škála hráči formulovaných 
„výhod“ je následující: 
1) peníze
2) možnost cestování 
3) mohu dělat, co mne baví 
4) snazší navazování kontaktů 

s děvčaty
5) popularita – být veřejně 

známou tváří
6) materiální zajištění (mohu mít 

vše)

Zdá se, že „faktor peníze“ jako 
významný vnější motivační činitel 
sytí 100 % výpovědí dotazovaných. 
Jak už jsme uvedli, není vhodné 
černobílé vidění a zevšeobecňování 
na základě zjištění získaných od 110 
hráčů. Na druhé straně ale možno 
konstatovat, pokud zkoumaný sou-
bor tvořilo 24 fotbalových reprezen-
tantů ČR a 38 hráčů mělo uzavřenou 
profesionální smlouvu, že výsledky 

mohou naznačovat určité tendence 
úzce související s vývojem současné 
generace fotbalistů. A to především 
v oblasti sociální dimenze jak v ro-
dinném, fotbalovém, tak společen-
ském prostředí. Jsou dostupné infor-
mace, které uvádějí (Votík, 2011), 
že 91 % fotbalistů reprezentující ČR 
od roku 1991 (tří reprezentují dosud) 
pozitivně velmi významně vnímalo 
vlastní podíl na dosažení profesi-
onální kariéry na základě vnitřní 
motivace, což lze pokládat za jeden 
z rozhodujících jevů pro vývoj jejich 
hráčské kariéry. Tito reprezentanti 
často prezentovali ve svých výpo-
vědích vlastní osobnostní charak-
teristiky související se strukturou 
osobnosti i s pozitivním přístupem 
k tréninkovému procesu. 

Z pohledu na výše uvedenou škálu 
„výhod“ je zřejmé, že na základě 
spontánní výpovědi je „výhoda“ 
představující vnitřní motivaci až 
na třetím místě. I když nutno podo-
tknout, že rozdíly v četnosti prvých 
tří položek nejsou nijak výrazné 
(od 86 % do 100 %). Přesto se nabízí 
připomenout Mariana Jelínka a jeho 
námi upravenou a často uváděnou 
charakteristiku rozdílů v obsahu poj-
mů „chci být fotbalistou nebo chci 
hrát fotbal?“. 
Za negativní jevy (graf 5) plynoucí 
z kariéry profesionálního fotbalisty 
dotazovaní označili: 
1) možnost ztráty finančního 

zajištění (ztráta angažmá, 
ukončení kariéry apod.)

2) nebezpečí ukončení kariéry ze 
zdravotních důvodů

3) obava ze situace „co budu dělat, 
až skončím s fotbalem.“

V tomto věku dotazovaní vnímají 
jako největší hrozbu plynoucí z pro-
fesionální kariéry možnost ztráty fi-
nančního zajištění (86%) a kupodivu 
staví obavu z toho, co budu dělat, až 
skončím s fotbalem“ (74%) před oba-
vu o své zdraví (58%). 

V závěru příspěvku nemůžeme 
opomenout jednu z mála prací, která 
se podrobněji dotýkala psychosoci-
álního kontextu rodinného prostředí. 
Autor J. Hynek, v současné době tre-
nér U19 v FC Dukla Praha v sezoně 
2007/2008 zpracoval prostřednictvím 
dotazníku informace od 61 fotbalis-
tů FC Baník Ostrava ve věku 15 až 
19let. 

Kromě rodinného prostředí byla 
monitorována kooperace rodiny, 
školy a fotbalového klubu. Získaná 
data byla využita ke korekci systému 
výchovy fotbalových talentů přede-
vším v oblasti komunikace mezi výše 
uvedenými subjekty. V hodnotové 
hierarchii považovali adolescenti 
za důležité pro „úspěch v životě“ 
následující faktory, které seřadili 
do této škály: 
1) zdraví
2) vzdělání
3) štěstí
4) vše dělat naplno
5) pracovitost
6) poctivost
7) rodina
8) sebevědomí
9) disciplína
10) bojovnost
11) dobrý pocit z toho co dělám.

V hodnotové hierarchii považovali 
za nejdůležitější zdraví a z hlediska 

psychosociálního kontextu bylo pre-
ferováno vzdělání a rodina. Za zají-
mavé je vysoké zařazení „štěstí“, kte-
ré se jeví i podle jiných výzkumů jako 
faktor charakteristický pro fotbalisty 
při hodnocení vývoje a úspěšnosti je-
jich fotbalové kariéry.

A závěrem?

Tento příspěvek chápeme jako díl-
čí charakteristiku vnímání a názorů 
současné generace na některé jevy 
vycházející z fotbalového prostředí, 
ale mající v širším kontextu „kořeny“ 
v sociální dimenzi rodinného, škol-
ního, fotbalového i společenského 
prostředí. Bylo by možné předložit 
k diskuzi a polemice mnoho dalších 
souvisejících námětů (pokora, ochota 
přijímat kritiku, zodpovědnost, odol-
nost, respekt, ochota na sobě praco-
vat, role rodičů, trenérů, agentů …
apod.). 

Jako jeden z konkrétních výstu-
pů si dovolujeme uvést požadavek 
na nutnost důsledné individuali-
zace přístupu k práci s mladými 
fotbalisty. 

Na základě zkušeností i dal-
ších zjištění považujeme za velmi 
významný a nezanedbatelný vliv 
rodinného prostředí při směrování 
průběhu hráčské kariéry dětí. Až ná-
sledně a postupně vstupují do „hry“ 
jevy z fotbalového, případně spo-
lečenského prostředí. A závěrem? 
K tomuto příspěvku jsme přistoupili 
jako k určitým námětům k zamyšlení 
a chápeme jej také jako soubor ote-
vřených otázek pro odbornou trenér-
skou veřejnost.

Poznámka: Literatura u autorů příspěvku
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Petr Slončík, hlavní trenér U16, dříve U9, U12, U13, U14, U17, U19

Sportovní příprava mládeže 
FC FASTAV Zlín se zaměřením 

na kategorii mladší dorost

Se vstupem Marka Hábla a Mar-
cela Frajta do mládežnického 
fotbalu v roli šéftrenérů přišla 

ještě větší snaha zintenzivnit a zlepšit 
komunikaci mezi trenéry a hráči a tím 
i  propojit  myšlenkově  a  obsahově 
jednotlivé věkové kategorie. Pokusy 
o vytvoření jednotné funkční klubové 
koncepce je nelehký úkol a je spojeno 
se značným úsilím všech lidí. Velmi 
pozitivně je v tomto smyslu vnímán 
nedaleký Trenčín, který svou ekono-
mickou stránkou je srovnatelný s roz-
počtem Zlína, nicméně jejich model 
výchovy mladých hráčů je velmi in-
spirativní. 

Můžeme  říci,  že  v  současnos-
ti  je  filozofie  u  mládeže  zaměřena 
na  individuální/osobnostní  rozvoj 
hráče a to až po kategorii U17. Pro 
příklad, mistr republiky v kategorii 
U15  se  neprodává  jako  tým/celek, 
ale prodávají se lidé/jednotlivci. Již 
dávno jsme si odpověděli na otázku, 
k čemu nám jsou vítězství v tabulce 
v U12–U17 a o nižších kategoriích se 
raději nezmiňuji, pokud v pozdějším 
věku hráče např. U17, fotbal nebaví 
(opustí ho) nebo pokud zůstává, tak 
konečné individuální herní dovednos-
ti pod tlakem soupeře jsou stále více 
nestabilní. Pak tato vítězství v tabul-
kách a turnajích ztrácí na významu 
a jsou podružná. Platí, že stále sledu-
jeme herní výkon nejen v utkání, ale 
hlavně v tréninku. Jsme přesvědčeni, 
že  výsledek  je  podložen  IHV,  kdy 

dochází  k  postupnému  naplňování 
krátkodobých a dlouhodobých cílů. 
Zejména se  jedná o vlastní přístup 
týkající se vztahů a rozvoje osobnos-
ti. V kategorii U19 by měl být hráč 
po systematické výchovné a sportovní 
přípravě natolik vyzrálý, že se dokáže 
orientovat nejen v herním prostředí, 
ale také ve společenských normách 
popř. profesních povinnostech na zá-
kladě plného rozvoje osobnosti. 

Jako  velmi  důležité  tak  vnímá-
me (a naše zkušenosti ukazují, že se 
jedná o velmi náročnou trenérskou 
dovednost)  samotný  způsob  ko-
munikace s hráčem s cílem získání 
zpětné vazby od hráče (co si myslí 
a to může následně formovat náš styl 
vedení). Tímto  se  snažíme navodit 
důvěru mezi trenérem a hráčem s cí-
lem vychovávat sebevědomé hráče. 
Toto  sebevědomí  a  tvořivost  může 
být získána prostřednictvím stylu naší 
komunikace,  která  umožnila  vyšší 
frekvenci samostatných rozhodnutí 
o výběru řešení v herní situaci, aby 
byla tak námi podpořena osobní od-
povědnost za rozhodnutí a to nejen 
na hřišti. Slavný a významný trenér 
(Louis van Gaal) řekl větu, týkající se 
smyslu hry fotbal „Running is for ani-
mals. We need the brain and the ball 
for football“, přeloženo: „Nepotřebu-
jeme vychovávat běžce nebo cvičené 
opice, ale myslící individuality/hráče, 
kteří svoje myšlení uplatní při herních 
dovednostech“. Tento slogan je pro 

nás výstižný, protože my fotbal chá-
peme jako hru, která se hraje na hřišti, 
s míčem a v pohybu, kdy hráči mají 
prokázat určitou úroveň dovedností. 
Tyto dovednosti si osvojují v radost-
né atmosféře a bavení se hrou, i když 
pro mnohé je splnění náročných úko-
lů velká dřina. Náročnost samotných 
cvičení  (metodicko-organizačních 
forem) učí hráče překonávat překáž-
ky, a uvědomění si, že pouze tvrdou 
prací na sobě, mohou dosáhnout indi-
viduálního maxima. Naopak, vidíme, 
že řada hráčů není zvyklá jít na tuto 
úroveň individuálního maxima. Pře-
mýšlení o plnění herních úkolů a jak 
to dělat nejlépe samo o sobě zaměst-
nává/stimuluje mozek hráčů a tudíž 
unavuje, ale formuje a zrychluje ná-
sledně myšlení. Prostředkem kromě 
náročných cvičení (myšleno u vyš-
ších kategorií např. U14) je cesta přes 
konkurenci, jež u nás není na takové 
úrovni, jak bychom si představovali 
a tím nemyslíme jen konkrétně Zlín, 
ale celou republiku. 

Proto se u nás přednostně neza-
měřujeme na výsledek, ale naší sna-
hou je vysoký standard IHV. Proto 
dominantně přednost dostávají hráči, 
kteří „chtějí na sobě pracovat“. I když 
jsou aktuálně kvalitativně horší než 
ti,  kterým  se  „moc  nechce“.  Toto 
osobně vnímám  jako  jeden z mála 
způsobů, jak nutit kvalitativně lepší 
hráče na sobě pracovat, což se  jim 
bude hodit i do mimo fotbalového ži-

vota. Výsledkem tohoto přístupu je, 
že buď toto budou respektovat nebo 
ne a rozloučíme se. Nicméně, respek-
tujeme individuální přístup u každého 
hráče ve vztahu k tréninku, kdy kaž-
dý prochází vývojovou sinusoidou. 
Proto dáváme šanci každému na tzv. 
„break“, protože každý může z po-
hledu dlouhodobých cílů a vzrůstající 
výkonové křivky přechodně sejít ze 
správné cesty.  

Obecně můžeme říci, že do U13 se 
zaměřujeme na zdokonalování herních 
dovedností. A jak všichni víme, když 
mě něco baví, tak se to naučím něko-
likanásobně rychleji a hlavně kvalit-
něji. Ne nadarmo se tomu říká zlatý 
věk učení se fotbalu. Na tomto místě, 
vidím dlouhodobé budování kladného 
vztahu ke sportu a pohybu jako tako-
vému, protože většina kluků skončí 
na amatérské úrovni a fotbal bude je-
jich koníčkem. Možná právě toto je 
jedna část, pod kterou si lze představit 
rozvoj osobnosti tzn. v samostatném 
rozhodování,  kreativitě,  vyšší  míře 
sebevědomí atd. Když jsem měl roky 
zpátky rozhovor s příbuzným, který 
je z ČR a žije tam desítky let, na téma 
jaký je rozdíl mezi námi a Nizozemci, 
tak mi odpověděl, „že oni jsou na roz-
díl od nás takoví vývojáři, že se nebojí 
změn, výzev a nebojí se experimen-
tovat, ale promyšleně a to ve všech 
oblastech a oborech“. V Nizozemí se 
fotbalu věnuje mnohem více dětí nežli 
je tomu v ČR a navíc, jejich metodika 

Zlín, i když nepatří v kategorii mužů mezi stabilní účastníky nejvyšší soutěže 
v ČR, tak na mládežnickém poli je tomu naopak. Dlouhodobě je známý 
kvalitní sportovní přípravou mládeže, což se projevilo ve výchově hráčů pro 
nejvyšší soutěž resp. reprezentaci a nakonec i v dílčích úspěších v různých 
kategoriích v podobě konečného umístění. Kumulace odchovanců se 
projevila i v samotném složení nynějšího „A“ mužstva, které po delší době 
postoupilo do SYNOT ligy.
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zdůrazňuje, že zábava je na prv-
ním místě na úkor neemočního 
mnohonásobného opakování s pl-
něním mnoha pokynů a instruk-
cí, často „nesmyslných představ 
trenéra o řešení či pouhé pojme-
nování chyby, která již nastala 
s doprovodnou negativní zpětnou 
vazbou o rozhodnutí či provedení 
herní dovednosti hráče“.

Při realizaci vlastního tréninku 
vycházíme  ze  4-5  tréninkových 
jednotek v mikrocyklu, kdy sledu-
jeme, zdali se nám daří hráče navá-
dět k přirozené koncentraci, zaujetí 
a nakonec i k vyšší frekvenci kvalit-
ních provedení herních dovedností. 
Soustřeďujeme pozornost na chová-
ní /taktické jednání hráčů v obranné 
fázi a i v útočné fázi v situaci, kdy 
hráč nemá míč. Sledujeme kritická 
místa výběru místa (zda je to scho-
pen opakovat a jak často) v útočné 
kombinaci.

Jednotlivá MOF obsahují prv-
ky z utkání a naše zkušenosti, kdy 
každé provedení má kritické místa. 
Tímto způsobem ovlivňujeme tak-
tické chápání/myšlení/rozhodování. 
K tomuto využíváme průpravné hry 
v početním přečíslení. Hlavní meto-
dou jsou „baga“ v různých formá-
tech, kdy ulehčujeme nebo naopak 
ztěžujeme podmínky úpravou pro-
storu, času, dotykovým omezením 
a zakončením. Ke stimulaci a udr-
žení počtu herních akcí v utkání 
a zotavení využíváme herně-kon-
diční  trénink  podle  nizozemské-
ho trenéra Raymonda Verheijena. 
Můžeme říci, že téměř veškerá čin-
nost se děje herními/specifickými 
prostředky (s míčem) tzn. umožnit 
hráčům rozvinout co největší míru 
pocitu pro míč. Ukazatele tělesné 
výkonnosti např. VO2max hodno-
tíme prostřednictvím Yo-Yo testů 
a dále využíváme k hodnocení ak-
tuálního stavu trénovanosti kliniku 
Agel v Prostějově. 

Kde vidíme největší nedostatky, 
to je všestranná pohybová průprava 
hráčů v kategoriích U13 a vyšších, 
kdy je patrný nedostatečný pohybo-
vý základ (obratnost, rychlost, ko-
ordinace, síla, stabilita a flexibilita). 
Těžko se nám učí v U16 (rychle číst 
vývoj herní situace pod zvyšujícím 
časoprostorovým tlakem soupeře 
a následně vybrat řešení a nakonec 
provést zpracování míče, když hráč 
neumí stát na jedné noze). Proto je 
nutné do tréninku u mladších ka-
tegorií  více  zařadit  core  trénink, 
gymnastickou  a  atletickou  prů-
pravu vyžadující mnohdy  indivi-
duální  a  vysoce  odborný  přístup 
vyškolených odborníků, což sebou 
nese velké nároky na čas a hlavně 
finanční zabezpečení. A obojí,  jak 
všichni víme, nemáme téměř nikdo. 

Přesto nám nezbývá než neustále 
pracovat, vzdělávat se a přemýšlet 
jak  to  všechno  zlepšit  v  souladu 
s realitou!

Výběr MOF, které pravidel-
ně zařazujeme do tréninkového 
procesu.

Obrázek 1.
Cíl:  Snaha  o  rychlé  přepínání 
z obrany do útoku  a naopak,  re-
presink  a  udržení  míče  v  útočné 
kombinaci  pod  časoprostorovým 
tlakem.
PH.  „Bago  8:4“  tři  družstva  po 
4 hráčích v různých barvách (čer-
vení brání, zelení, modří s míčem), 
kdy vždy dvě hrají proti jednomu 
v početním přečíslení 8:4 (varianty 
6:3, 10:5). V případě ztráty míče 
některého z útočících hráčů, hrá-
či dané barvy okamžitě přechází 
do obranné fáze a snaží se co nej-
rychleji  získat  míč  zpět,  protože 
družstva v držení míče mohou jít 
po 5 přihrávkách do zakončení a to 
buď průnikovou přihrávkou nebo 
prvním dotykem za obranu (hranice 
hřiště je jako ofsajdová linie) nebo 
po situaci 1:1. Trenér dává okamži-
tě míče do hry a v případě sporné 
situace rozhoduje o tom, kdo brání. 
Pokud družstvo obdrží branku, zů-
stává stále v roli bránících hráčů. 
IZ 1,5-3 min IO 1-2 min PO 3-6.
Kritická místa: U bránícího druž-
stva, ze kterého se stává v případě 
zisku  útočící  družstvo  je  snaha 
o  přepnutí  do  útočné  kombinace 
pomocí přihrávek a výběru místa 
(v případě zvládnutí více než 5 při-
hrávek, snižujeme u vyšších kate-
gorií  jejich počet). U chybujícího 
družstva je to okamžitý represink 
a u třetího družstva je to okamžitý 
výběr místa (využití přečíslení).

Obrázek 2
Cíl:  Nácvik  sprintových  náběhů 
a průnikových a finálních přihrávek 
PH. Dvě mužstva (40 x 30 m). Muž-
stvo v držení míče útočí na velkou 
branku tzn. (brankář č. 2) a na dvě 
malé branky umístěné v rozích hřiš-
tě. Do malých branek lze zakončit 
pouze prvním dotykem a to v zóně 
cca 10m od brankové čáry. Pokud 
mužstvo  vstřelí  branku,  dostáva-
jí od trenéra míč a opět útočí, ale 
na  brankáře  č.  1.  Soupeř  naopak 
přepíná  rychle  do  obranné  fáze. 
Družstvu, kterému se podaří dát gól 
brankáři č. 1, ihned přihrává brankář 
č. 2 a opět útočí na brankáře č. 1.
IZ 4-6 min IO 1-2 min PO 2-6.
Kritická místa:  Výběr  místa 
a včasný  tajmink do sprintových 
náběhů z obou stran. Mužstvo, které 
obdrželo gól, musí okamžitě zahájit 
bránění tím, že maže z hlavy chyby, 
kterých se dopustilo.

Cíl: Nácvik rychlého protiútoku se za-
končením 3:2 nebo 2:1.
PH.  Tři  červení  útočí  na  dva  černé 
a snaží se zakončit. Pokud zakončí, pak 
tři černí hráči vyráží na dva červené (ten 
který zakončil, nebrání), akce se stále 
proudově opakuje.
IZ 2-4 min podle počtu hráčů IO 1-2 
min. PO 2-4.

Kritická místa: Výběr místa a včasný 
tajmink do sprintových náběhů z obou 
stran.  Při  dlouhodobém  držení  míče 
soupeřem, opakovaně odolávat  (psy-
chická náročnost) se snahou konstruk-
tivně přerušit útočnou kombinaci. Muž-
stvo, které obdrželo gól, musí okamžitě 
zahájit bránění,  tím že maže z hlavy 
chyby, kterých se dopustilo.

Obrázek 3.
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Mgr. Antonín Plachý, Ph.D.,
Vedoucí trenérsko-metodického úseku FAČR

Koncept sportovní 
přípravy dětí

V předchozích číslech FaT 4/2014, 1/2015 a 2/2015 jsme pojednali 
o způsobu vedení dětí (koučování), pomocí něhož se snažíme učit herní 
dovednosti, jak v ofenzivních, tak defenzivních činnostech, kdy hlavním 
cílem je vychovávat tvořivé osobnosti/hráče. Současně jsme uvedli skladbu 
tréninkové jednotky a základní obsahový rámec fotbalové přípravy 
v kategorii přípravek, jeho zdůvodnění a komunikační dovednosti  
trenéra/rodiče, který provází „rozvíjí potenciál“ hráčů. 

Postupný koncept hry 
v mladší přípravce

V příspěvku se zaměříme na zdokonalování 
individuální činnosti s míčem resp. na ve-
dení míče a obcházení soupeře/kličkování 

v mladší přípravce. Jedná se o zcela základní her-
ní činnosti  jednotlivce/hráče, které ve spojení se 
zpracováním, přihráváním, střelbou a následnou 
součinností se spoluhráči vymezují  individuální 
a poté skupinovou útočnou  technicko-taktickou 
způsobilost/kompetenci  jednotlivců na dané vý-
konnostní úrovni.

Při zdokonalování základních dovedností (ve-
dení míče, kličkování apod.) a zejména vzhledem 
k tradici může někdo postavit děti do řady a na sig-
nál je nechat vybíhat do činnosti. Trenér má zdánli-
vě vše pod kontrolou a vše vypadá velmi přehledně. 
Je to samozřejmě jedna z variant, ale podívejme se 
na jinou organizaci, která může být leckdy, nebo 
i většinou vhodnější.

 Jednou z možností je tedy „uvolněná“ organiza-
ce v prostoru, kdy jde každý svým tempem a není 
vázán na hráče před sebou a za sebou. Pokud však 
chceme děti na hrací ploše nějak rozdělit do dvojic, 
trojic, či větších celků, snažme se pamatovat na to, 
aby se v proudové organizaci vzájemně nebrzdily 
a případně na to reagujme změnou organizace. Při-
pomínáme, že u všech činností trenér opakovaně 
předvádí provedení v co nejvyšší kvalitě a ptá se 
dětí, co bylo na jeho ukázkách dobře a co eventu-
álně špatně. Ukázky musí probíhat během cvičení 
opakovaně i  individuálně s dětmi, které činnosti 
provádí hůře než ostatní a jsou tam zásadní ne-
dostatky. S dětmi, které provádí činnost relativně 
dobře a i přesto vidíme možnosti,  jak provedení 
ještě zlepšit, přistupujeme tzv. individualizací a za-

jistit tak zlepšování dovedností jak u vyspělejší, tak 
i slabších hráčů jejich tempem.
Příklad: jestliže chci ukázat, že mají hráči 

po vybraném dovednostním prvku (kličce) vyrazit, 
musím opravdu toto vyražení zdůraznit v ukázce, 
nikoliv že udělám kličku a řeknu a teď vyražení!. 
Zároveň se trenér může ptát, k čemu je dobré vy-
ražení po kličce, čímž i drilové cvičení směřuje 
ke hře „Udělejte kličku tak, abyste zmátli a obešli 
obránce.“ = mentalizace tréninku.

Činnosti, které se hráči učí a nezvládají je dobře, 
provádíme pomalu a s důrazem na detail a správ-
nost provedení, ale pokud se již činnosti daří lépe, 
přestože ne dokonale, můžeme je dávat i do soutěží, 
aby měl trénink gradaci.

Příkladem je třeba provedení 15–20 stahova-
ček (jiných fint) na mety v nějakém obrazci a pak 
i druhou dolní končetinou na druhou stranu (obr. 1). 
Pokud v té samé organizaci uděláme 1–2 kola sou-
těž, nebo přidáme branky, do kterých střílí po kličce 
na tyč, zajišťujeme tím emoční náboj. Rozvíjíme 
tak soutěživost, ale také tím stěžujeme podmínky 
o rychlost. Ve hře totiž přichází nejen ztížení o rych-
lost, ale také o soupeře, čímž vzniká i prostorový 
tlak. Po alespoň hrubém zvládnutí stahovaček, kdy 
to klukům jde a neutíká jim míč od nohy, můžeme 
i na obrázku vidět, že kouč či rodič může být na mís-
tě jedné mety a sahat hráčům do míče, aby reagovali 
a udělali stahovačku včas. Některým více, jiným 
méně = individualizace ve stejné organizaci. Míč 
vezme jen v tom případě, že do něj hráč „nabourá“. 
V kategorii U9, nebo vyspělejším, již ale můžeme 
tlak zvýšit, alespoň na ty hráče, kterým prováděná 
klička jde. Počet opakování byl psán 15–20, jde o to 

nepředávkovat, aby to děti viditelně nebavilo, ale 
přitom udržet co největší počet opakování.

Postupně se zvyšuje počet způsobů vedení míče 
a kliček, které jsou schopni se hráči naučit a ob-
čas i použít v průpravné hře. Použití dovedností 
ve hře nemusí být okamžité a časté, přichází třeba 
i s víceletým odstupem, jak se zvyšuje zkušenost 
a dovednost hráčů. 

Vedení míče by mělo směrem ke starším pří-
pravkám postupně více a více odpovídat situaci. 
Jestliže v U7–U8 necháme na hráčích, jak míč při 
hře vedou, tak třeba již v U9 jim představujeme, 
jakou výhodu má vedení míče tou dolní končetinou, 
která je dále od obránce, když běží vedle sebe. Není 
možné si myslet, že to všichni začnou hned dělat 
ve hře, ale je vhodné se tím již zabývat, ukazovat 
a ptát se na jejich názor. Ve všech hrách můžeme 
kromě kliček i volit způsob vedení míče a v U8/U9 
už i častěji i jakou dolní končetinou. I vedení míče 
by mělo být trénováno více druhů:

Předkopáváním silnější i slabší dolní konče-
tinou, z nohy na nohu placírkou/vnitřní stranou 
nohy, co krok to kop/úder, rolování podrážkou 
vedle těla, 3x pravou šajtlí doprava – 3x levou 
doleva, zastavování a rozebíhání  (jako při hře 
Šrek z předpřípravky) to vše se změnami směrů 
různým způsobem.

I vedení míče představujeme ve vztahu k utkání. 
Ukazujeme, že pokud hráč umí dobře měnit směr 
spojený s vedením míče, je hůře polapitelný pro 
soupeře. Opravdové vnímání tohoto, ale předpo-
kládáme na přelomu U8/U9.

Při nácviku kliček, jdeme od nejjednodušších 
(zasekávačka, stahovačka) k těm složitějším (pře-

4. díl
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šlapovačka, zidanovka…), které se třeba objevují až 
v U8/U9, nebo k jejím kombinacím do U10/U11. 
Některé postupy upřednostňují rozfázovat pohyby 
i během kličky. Pro děti je však velmi významné 
vidět a zkoušet celý pohyb bez fázování. Jen těm, 
kterým to ani po několika trénincích nejde, je mož-
né rozčlenit kličku na fáze. Děti by mohly do konce 
mladší přípravky postupně zvládnout alespoň 5–10 
nejčastěji používaných kliček oběma dolníma kon-
četinami např.:
ß zasekávačka vnitřní a vnější,
ß stahovačka,
ß stahovačka za patou,
ß přešlapovačka vnitřní a vnější,
ß dvojitá přešlapovačka,
ß zidanovka,
ß převalovačka s přešlápnutím,
ß koloběžka.

Nadanější hráči zvládají vzájemné kombinace 
kliček, když se ti méně nadaní zabývají jednotlivý-
mi. Následujícími způsoby můžeme ve cvičeních 
a hrách individualizovat prostřednictvím: 
a) vyšší nároky na rychlost,
b) menším prostorem,
c) provádění nedominantní dolní končetinou,
d) vyšší nebo časoprostorový tlak soupeře,
e) kombinací kliček.

Nejjednodušší variantou pro děti,  je zkusit si 
kličky volně v prostoru, o něco složitější je nechat 
dělat kličku na nehybného soupeře = tyč či meta. 
Kličkou můžeme rozumět samozřejmě i různé typy 
změn směrů s míčem. Využívat můžeme i kou-
čovací postupy, které podporují vlastní aktivitu 
a vnitřní motivaci: „Udělejte tolik kliček, kolik už 
umíte (U8/U9) „Vyberte si každý kličku, kterou 
teď budete zkoušet a když se vám třikrát povede, 
můžete jít pokaždé na střelu.“ „Dovedete to i dru-
hou nohou?“

Příklady her a cvičení

1. Tunel mistrů (obr. 2)
Uděláme koridor z met cca 16 m dlouhý a raději 

širší pro 8–10 hráčů. Děti jím prochází a předvádí 
buď určené, či jimi vybrané kličky. Někdo udělá tře-
ba 5–6 kliček jiný 2–3, dle kvality provedení. Kaž-
dý svým tempem dle kategorie 5–10 min. Postupně 
přidáváme individuálně obtížnost či varianty kliček. 
Cestu zpět může zpestřit trefení malé branky. Výzva 
může být: „Udělejte během jedné cesty co nejvíce 
druhů kliček“ nebo „Kdo udělá jednu kličku co 
nejvíckrát během jedné cesty“ atd. Pokud chceme 
cvičení proložit s hrou 4:4, mety jsou již postaveny 
tak, že tvoří hřiště s dvěma brankami na obou kon-
cích hřiště. Hraje se tedy na čtyři branky.

2.  Organizačně jednoduchý typ 
cvičení (obr. 3)

To probíhá od mety k metě (od obránce k obránci), 
kdy hráči určeným způsobem vedou míč a určeným 
způsobem se otáčejí, Je to však onen dril, který 
není pro děti příliš zábavný a tak jej ze začátku 
využíváme pouze pár minut a v U9 třeba až 15 min. 
podle toho, jak se děti ještě soustředí. Vedení míče 
můžeme vždy zadat a stejně tak můžeme zadat i typ 
otočení či kličky. Pro větší pestrost můžeme vždy 
po určitém počtu udělat i závody v oné dovednosti. 
Takto organizováno, stejně jako obě předcházející 
cvičení,  jsou cvičení využitelná jako zdokonalo-
vací  i pro rozcvičení až do dospělých kategorií. 
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Pokud jde více o vedení míče, uděláme úsek delší 
(15–20 m), pokud více o kličky a otočení, může být 
krátký (4–5 m). 

Podívejme se i na cvičení organizované jako 
dětská hra, jako následující dva příklady.

3. Vězení (obr. 4)
Branky (okna vězení) jsou rozestavěny do troj-

úhelníku dle obrázku a hráči se snaží vyvést z vě-
zení poklady (míče) tak, že naznačí strážcům (U7/
U8 rodiče, U9/U10 hráči) klamáním únik jedním, 
ale utečou druhým oknem. Strážci se pohybují je-
nom na spojnici oken a snaží dotknout utíkajících 
a počítají, kolik se povede chytit. Utíkající počítají 
počet úniků. Hrát se dá bez míče, s míčem u nohy 
i driblinkem. Ve starších kategoriích U9 a výše, 
kdy již jsou strážci hráči, chytají ale také s míčem 
u nohy. Vzdálenost mezi okny je taková, aby byla 
dobrá šance utéci. I v této hře můžeme navádět 
hráče na vnímání, zda je lepší se zastavovat před 
obráncem. 

Spolu s uvedenými hrami jde o základy míčo-
vých dovedností, které dále rozvíjí cvičení obsažené 
v Coerverově škole fotbalu1), ale v těchto hrách 
je i dětská zábava a herní (taktické) rozhodová-
ní. S postupujícím věkem může drilu bez „hraní 
si“ minutově přibývat, ale vždy je vhodné cvičení 
představovat hráčům jako herní situaci. „Udělej to 
jako ve hře!“.

4.  Malý čtverec 
(cca 5 x 5 m) (nebo trojúhelník)
Hráči na rozích dělají např. zasekávačky jedním 

směrem. Nejprve se snaží, aby jim míč neutíkal 
a aby byly zaseknutí těsně za metou přesně do smě-
ru k další metě. Když to víceméně jde, můžeme 
zařadit závody kdo koho dohoní, či předhoní. Dobré 
je mít 4 hráče na jeden čtverec, ale lze dělat i trojú-
helníky a činnost je ještě častější. V dovednostech 
je pravidelně vhodné i závodit – honí se po obvo-
du čtverce a počítají, kolik dostihnou (dotknou se) 
hráčů před sebou. Je možné, že proti sobě hrají dvě 
družstva ve dvou spojených čtvercích, viz obrázek 
(U8/9…). Na obrázku 5 je vidět i předávání míče 
přihrávkou k nějaké metě (U9). Na obrázku u červe-
ných šipek je vidět jeden z detailů, které již směřují 
k přihrávání a převzetí míče. Zkontrolovat si prostor 
za sebou! Viz červené šipky v obrázku. 

Tipy: 
ß Ukazujme hráčům, že po kličce či otočení s mí-

čem zrychlíme pohyb „od obránce“. Pokud jdeme 
cestou koučování a chceme rozproudit myšlení 
hráčů, ptejme se „Co dělat po kličce? Proč bys 
měl po kličce zrychlit?“ Lze tak i organizovat 
cvičení, kdy je po nějaké kličce hráč stíhán.

ß Využívejme jednu organizaci, pro více druhů her 
a činností, jako v bodě dvě.

ß Nenechme je špatnou organizací stát a koukat, 
snažme se je dostat co nejvíce do činnosti.

ß Motivujme hráče výzvou či otázkou „Dokážeš 
to udělat ještě líp? Dokážeš to udělat víckrát? 
Rychleji? Co můžeš udělat líp? Kolikrát dovedeš 
za týden tu kličku udělat?“

ß Pokud  zařazujete  různé  druhy  slalomů,  nebo 
cvičení, která jsou i obsahem Coerverovi školy, 
přemýšlejte, zda jde cvičení naplánovat tak, aby 
klička či finta byla provedena před metou, proto-
že kličku také děláme před hráčem. Zkuste takto 
pozměnit i cvičení „malý čtverec“?

4

5

1)  Coerver coaching school je rozšířená škola učení se dovednostem, která staví zejména na množství správně 
provedených doteků ve větším počtu opakování. Spíše než o metodu učení jde o soustavu cvičení, ačkoliv 
i tato škola, již zařadila širší obsah, než ve svých počátcích z 80. let. V této souvislosti připomeňme, že 
vhodně vybraná cvičení či hry, je vždy vhodné mentalizovat tím, že se s hráči bavíme o výhodných řešeních, 
ptáme se na jejich názory (řízené objevování) a směřujeme je tak, aby vše chápali v herních souvislostech, 
nikoliv jako cvičení na metách. 
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Jaromír Jarůšek

Mezinárodní trenérský 
kongres 2015

Kongres je koncipován jako 
hlavní doškolovací seminář 
pro německé trenéry v rámci 

kreditního licenčního řízení pro pro-
dloužení platnosti licencí.

Hlavní téma kongresu bylo: As-
pekty koučování – hlavní předpoklady 
úspěchu ve fotbale.

Z celého programu vybíráme 
zajímavé přednášky: 

Naše cesta vyvolává 
úspěch, prezentoval 
Hansi Flick, sportovní ředitel 
Německého fotbalového svazu.

Přednáška měla 4 části:
ß Tréninkové vize
ß Vzdělávací vize
ß Herní vize
ß Německé ctnosti.

Všechny tyto části byly velmi 
důvtipně znázorněny jako 4 vrstvy 
při budování silnice, tedy od zákla-
dů, podkladů až ke konečné finální 
vrstvě.

Při té příležitosti jsem si vzpo-
mněl na budování našich silnic (tedy 
na kauzy při budování silnic) a na ko-
nečný povrch silnic (tedy spousta děr 
výmolů apod.).

Přednášející nejprve definoval, 
co to je úspěch pro DFB. Ano je to 
na jedné straně postup mládežnických 
národních týmů na 7 posledních ev-
ropských a světových turnajů, ale 

zároveň je to kvalita hry, kterou se 
národní tým na turnajích prezentuje.

U mládežnických týmu zdůraznil, 
že je ještě hodně situací, kde jsou zlo-
zvyky, které je nutno odstraňovat…
(přeneseně řekl, zatočit těmi správ-
nými šrouby).

Několik poznámek k části Herní 
vize německých týmů:
ß anticipujeme ve hře
ß vyhledáváme a vyhráváme souboje
ß chceme aktivně míč
ß aktivní hra v každé situaci – 

hledáme čas, prostor, spoluhráče 
a následné řešení

ß získávání míče při orientaci 
bránění na míč, prostor, protihráče

V části Německé ctnosti 2.0 (tj. 
další vylepšení, restart!) právě vedle 
německé buldočí nátury nastínil vy-
bavení budoucích hráčů německých 

V městě vzniku výroby „lidového 
vozítka“ se v dnech 27.–29. července 
letošního roku uskutečnil pravidelný ITK 
mezinárodní trenérský kongres Unie 
německých fotbalových trenérů.

reprezentací a to:
ß stabilizování svého herního výkonu 
ß převzetí iniciativy ve hře
ß variabilitu ve hře
ß efektivita v herních situacích
ß vzájemná komunikace ve hře

To vše musí vést k orientaci 
na světovou špičku. Nutno však při-
pomenout, že tuto cestu k úspěchu je 
nutné stále vylepšovat.

DFB Akademie 
– stavební kámen 
budoucnosti, 
předložil Oliver Bierhoff, manažer 
německého národního týmu.

V úvodu prezentace O. Bierhoff 
připomenul, že myšlenka a vize re-
prezentativního Domova německých 
fotbalistů vznikla v roce 2007 a nyní 
se dostává do stadia realizace.

Celá koncepce projektu se zakládá 
na třech sloupech.

1.
ß Vzdělávání a doškolování trenérů.
ß Důležitá výměna informací 

a poznatků s dalšími institucemi, 
školami, zahraničními trenérskými 
centry.

2.
ß Vrcholový fotbal.
ß Podpora mládežnickým 

a A reprezentačním týmům.
ß Monitorování hry.
ß Řízení národních týmů.
ß Výměna informací a poznatků 

s bundesligovými kluby.
ß Sledování regionálních a zemských 

klubů.

3.
ß Rozvoj a inovace svazu.
ß Nové metody sledování.
ß Shromažďování dat.
ß Kvalita vyhodnocování metod a dat.

BDFL · Daimlerring 4 · 65205 Wiesbaden · www.bdfl.de
Fon 06122/70480-60 · Fax 06122/70480-55 · mail@bdfl.de

Kongressbüro: Raum „Gelbe Lagune“ (1. OG) 
Fon 05361/260-262 · Fax 05361/260-200

Aspekte des Coachings –  
elementare Grundvoraussetzungen  

für Erfolg im Fußball

27. bis 29. Juli 2015
CongressPark Wolfsburg

INTERNATIONALER TRAINER-KONGRESS

Sportovní ředitel DFB Hansi Flick
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ß Výzkumné projekty.
ß Analýzy fotbalu a sportu 

– vědecký rozvoj.

Dále představil vlastní projekt 
a stavbu Akademie německého fot-
balového svazu.

Zdůraznil integraci všech funkč-
ních prostor v celém areálu. Vše je 
navrženo tak, aby dobře fungovalo 
a vzájemně se doplńovalo a navazo-
valo na sebe.

Vlastní vizualizaci projektu mů-
žete vidět na na webu Německého 
fotbalového svazu:
http://www.dfb.de/dfb-akademie/
start/

Spolupráce mezi hlavním 
trenérem a mediálním 
ředitelem v klubu, 
přednášel Markus Hörwick 
– mediální ředitel FC Bayern 
Mnichov.

Na úvod připomenul, že média 
hodně ovlivňují práci, jméno a cel-
kový obrázek trenéra. A proto je pro 
trenéra důležité být ve styku s médii.

Trenér a jeho pozice v klubu
Trenér je nejdůležitější součást 

klubu a nejvíce se ocitá pod vnějším 
tlakem (veřejnost, média, partneři). 
Trenér je především šéfem týmu 
a tým ukazuje obraz klubu na veřej-
nosti. Zde právě musí být mediální ře-
ditel k dispozici a ovlivňovat výstupy 
týmu, trenéra vůči veřejnosti.

Média a jak ovlivňují práci 
trenéra 

Fotbal je v médiích nejsledovaněj-
ší záležitostí, a za posledních dvacet 
let se sledovanost tohoto fenoménu 
výrazně zvýšila! 

Doporučuje naučit, aby trenér měl 
s novináři „předzápasový brífink“, 

kdy naznačí své představy o utkání, 
možnosti týmu atd.

V žádném případě není možné, 
aby z klubu vycházely negativní myš-
lenky, které by snižovali práci trenéra.

Toto vše je i důležité pro to, aby 
partneři a sponzoři klubu vnímali klub 
a celkovou situaci v klubu pozitivně.

Mediální ředitel  
a jeho pozice v klubu

Přednášející ho nazval jakýmsi 
„bodyguardem“ pro všechny v klu-
bu, kdy musí odrážet prvotní a bez-
prostřední tlak na klub ze strany mé-
dií. Musí umět rozlišovat média, ať 
již formy (tištěná, rozhlas, televize, 
internet), tak i obsahově (serióznost, 
bulvár). Zároveň pečlivě připravovat 
veškeré výstupy – tiskové konferen-
ce, rozhovory, materiály o hráčích, 
trenérech.

Velmi důležité je to, že musí trené-
rovi pomáhat s tím, co neříkat! Vždy 

musí stát za týmem, klubem a vůči 
médiím chránit všechny kolem klubu.

Vzájemná spolupráce trenéra 
a médiašéfa v klubu

Velmi důležité je trenéra učit 
a navádět k tomu, jak proti médiím 
a na veřejnost přednášet a prezento-
vat myšlenky a filosofii jeho trenérské 
práce, korigovat jeho vyjádření o sou-
kromí. Podstatné je  také pomáhat tre-
nérovi vybírat média a orientovat se 
v jejich kvalitě při výstupu.

V závěru své přednášky M. Hör-
wick předložil  zajímavé  tipy pro 
trenéry při styku s médii:
1. Berte média vážně.
2. Neberte příliš vážně  o čem 

média informují.
3. Ukažte médiím vzájemný respekt.
4. Udržujte si od médií odstup.
5. Nikoho neupřednostňujte.
6. Nikdy neurážejte novináře.

7. V každém rozhovoru spatřujte 
svoji šanci.

8. Zapomeňte na tichý projev.
9. Zaměstnávejte média.
10. Pokuste se udržet vlastní 

sebekontrolu při styku s médii 
co možná nejdéle.

Rozhovor s trenérem 
VfL Wolfsburg Dimerem 
Neckingem, rozhovor vedl 
Michael Leopold (Sky).

Každý se musí ke všemu dopra-
covat, řekl na úvod svého rozhoru 
hlavní trenér VfL Wolfsburg. Dále 
připomenul, že při všech svých dů-
ležitých rozhodnutích ve své kariéře 
měl i troch štěstí.

Na otázky úspěšné koncepce týmu 
a toho, že se stal trenérem loňské se-
zony měl rychlou odpověď. „Není to 
odpovědnost jednoho jedince, ale vel-
mi kolektivní spolupráce celého týmu, 
úspěch byl výsledkem všech kolem 
týmu, samozřejmě i hráčů!“

Zdůraznil důležitost komunikace 
s hráči. „Hráč se nesmí cítit odstrko-
vaný, když přijde s nějakou otázkou, 
zároveň se ve vzájemné komunikaci 
musí utvářet zdravý týmový duch.“

Připomenul, že hra musí být také 
i zábavou, prostě nejsou pořád jen 
úspěchy. Hráčům při jejich osobní 
vnější prezentaci důvěřuje a věří v po-
zitivní prezentaci klubu a jejich práce.

Rozhovor byl uskutečněn těsně 
před německým Superpohárem, kdy 
se právě Wolfsburg ve Volkswagen 
Aréně utkal s Bayernem Mnichov. 
Trenér zdůraznil, že hráče nijak zvlášť 
motivovat nemusí, motivace vznik-
la již v průběhu sezony po úspěších, 
které sezona přinesla.

Dodal, že Bayern v utkání je fa-
voritem, ale jsou cesty, kdy je možné 
ho porazit. To se nakonec také stalo 
a domácí získali pohár.

Trenér VfL Wolfsburg Dieter Necking

Mediální ředitel 
FC Bayern Mnichov 

Markus Hoerwick
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Prevence poranění 
třísel u fotbalistů

Mezi další příčiny bolesti 
v oblasti třísla patří iliop-
soas a obturatorius syn-

drom, vznik sportovní kýly, úžinové 
syndromy nervů v třísle, dysplazie 
kyčle, obtíže se zády, především SI 
skloubením, degenerativní a zánět-
livé změny v kyčli. My se budeme 
v tomto článku zabývat nejčastější 
příčinou obtíží s třísly u fotbalistů 
a to je zranění adduktorů, tzv. adduk-
torový syndrom. (Hlavní funkcí této 
skupiny svalů je přinožení stehna, ale 
vzhledem k tomu, že se některé snop-
ce neupínají přímo v ose, další funkcí 
adduktorů je extenze v kyčli a také 
rotace kyčle). 

Základním svalem je m. adduk-
tor longus (dlouhý přitahovač kyčle). 
Rozprostírá se mezi os pubis a linea 
aspera femoris. Jeho funkcí je z názvu 
addukce, ale také flexe a zevní rotace. 
Z tohoto pohledu je tedy nejpřetěžo-
vanějším „fotbalovým“ svalem, vez-

meme-li v úvahu, že je zapojován při 
drtivé většině přihrávek, centrů i střel. 
Sval je navíc hlavním stabilizátorem 
kyčelního kloubu, tudíž je praktic-
ky v nepřetržitém napětí i u lidí ne-
sportujících, a proto je pochopitelné 
i jeho zapojení během chůze a běhu 
a to v každé fázi lokomoce (stojná 
i švihová fáze). 

Dalšími dvěma svaly, které spo-
lupracují s adduktorem longus je 
 adduktor brevis a m. gracilis. 
Společně vytvářejí skupinu adduk-
torů, kde často nacházíme triggery 
pointy vlivem svalových dysbalancí 
dolního trupu. Typickým případem 
je přetížená oblast TH/L páteře s iri-
tací (blokádou) kostrče a dysfunkcí 
pánevního dna. Z tohoto pohledu 
nesmíme opomenout ani vliv beder-
ní páteře a jejího funkčního spojení 
s pánví a dolními končetinami.

Stupeň poranění může být hodno-
cen od I. stupně, projevuje se malou 

bolestivostí, není omezená pohybli-
vost a následuje rychlý návrat ke spor-
tu během několika dní. U II. stupně se 
jedná o závažnější poranění, je zde 
větší bolestivost, bolest je bodavá 
a hráče již omezuje při běhu, skákání 
apod. III. stupeň poranění je označo-
ván stav, při kterém dochází ke ztrátě 
funkce svalu, je zde velká bolestivost, 
omezený pohyb. Při nesprávné léčbě 
a přechodu do chronického stadia, 
může zranění třísel i ukončit kariéru. 
Léčba poranění třísel může být zdlou-
havá. Zranění se dá však velice dobře 
předcházet, a díky prevenci poranění 
třísel se dá obtížím zcela předejít. Jak 
tedy předcházet úrazům třísel? Je dů-
ležité pochopit, jakým mechanismem 
k úrazům dochází a jak to vypadá se 
stavem kloubů a svalů než ke zranění 
dojde. Fotbalisté jsou zvláště náchylní 
k tomuto zranění, díky tomu, že při 
hře dochází k rychlým změnám rych-
losti a směru a adduktory jsou velmi 

Centrum sportovní 
traumatologie
Opatovská 11,

Praha 4, 149 00
www.centrumst.cz

Poranění třísel a s nimi spojené obtíže, patří k nejčastějším zraněním 
u fotbalistů. Statisticky je poranění třísel v 10–15 % všech 
fotbalových zranění. Nejčastější příčinou obtíží v této 
oblasti jsou spojeny s přitahovači stehna (adduktory).

2 3

Protažení třísel, opakované mírné tlaky koleny k zemi (20x, 2 série)

Poloha na čtyřech jako při lezení, zadní 
nohu zvedáme a vytáčíme do zevní 
rotace, výdrž 2 vteřiny (6x, 3 série)

1

Stoj s mírně pokrčenými 
koleny s tlakem nohou od sebe 
a podsazováním pánve, provedení 
cviku s výdechem (8x, 3 série)
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6

namáhány. 90 % fotbalistů udává, že 
k vlastnímu natržení došlo při prud-
kém kopu do míče. (1, 2, 3)

Lékaři v Lennox Hill Hospital stu-
dovali tyto zranění řadu let a vypraco-
vali systém na prevenci úrazů. Na vel-
ké skupině sportovců změřili rozsah 
pohyblivosti a sílu svalů v oblasti tří-
sel. Za dva roky se vrátili ke změře-
ným údajům a porovnali zranění, které 
následovalo. Bylo zajímavé, že nebyl 
rozdíl mezi zraněnými a nezraněnými 
hráči co se týče flexibility a rozsahu 
pohyblivosti. Ale zranění hráči měli 
před úrazem nižší sílu v adduktorech. 
Toto zjištění potvrzují i další studie 
(4, 5). Během dalších dvou let byl 
zařazen program na prevenci třísel 
(kolo, protažení třísel, hluboký dřep 
a dále následuje posílení výpady 
na jedné noze, zvedání spodní nohy 
vleže na boku, mačkání míče mezi 
stehny, cvičení s gumou). Úrazovost 
klesla z 3,2 na 1000 herních expozic 
na 0,7 úrazů na 1000 herních expozic, 
což je signifikantní snížení zranění. Je 
tedy strečink v oblasti třísel neefektiv-
ní? To určitě ne, je důležitou součástí, 
regenerace, rozsahu pohybů atd., ale 
v prevenci úrazů třísel je na prvním 
místě posílení adduktorů a dolní části 
břicha a šikmých svalů. Toto zjiště-
ní vysvětluje výraznou účinnost při 
léčbě a prevenci poranění třísel díky 
systému zavěšených lan Redcord, při 
kterém dochází díky nestabilitě při 
cvičení ke zpevňování v této oblasti.

Fyzioterapie či kompenzační tré-
ninky by měly vycházet ze stabilizač-
ních cvičení pro kyčelní kloub, ná-
cviku koordinace svalů trupu a kyčle 
a aktivaci pelvifemorálních svalů pro 
utlumení zvýšeného napětí adduktorů. 
Především v akutní fázi již od počátku 
výborně fungují cvičení v UKŘ (uza-
vřené kinematické řetězce) za přispě-

5a

5b

7
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ní některého za závěsných sys-
témů (např. Redcord). V praxi 
tedy kombinace cviků může 
vypadat následovně: Obr. 1–7.

Spousta trenérů přikládá dů-
ležitost cvičení flexibility a roz-
sahu pohybu, ale pro prevenci 
třísel je nejdůležitější posílení, 
především adduktorů a dolní 
části břicha. Hráči si musí uvě-
domit, že je lepší strávit chvilku 
času denním cvičením na pre-
venci poranění, než potom být 
mimo fotbal díky zdlouhavé 
léčbě zranění.

4

Výpad vpřed, zadní dolní končetina 
v zevní rotaci. Kontrakcí hýžďových 
svalů podsadit pánev a přenést váhu 
těla vpřed (zvětšit pokrčení v koleni). 
Vnímat pocit tahu v třísle – protaženi 
krátkých adduktorů kyčelního kloubu. 
(6x, 3série)

Cvičeni na lanech – přitahování spodní dolní končetiny  
k zavěšené dolní končetině (6x, 3 série)

Vzpor, střídavě koleno k jednomu 
a druhému lokti, neprohýbat bedra 
(6x, 2 série)

Cvičení s expandérem, každá noha – 4 směry, 10 opakování
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Robin Russell

Přehled předchozího průzkumu

Výsledky aktuálního  
evropského průzkumu

Důležité poznatky z jediného 
předchozího průzkumu provedené-
ho 2013 se 110 členy Unií holand-
ských profesionálních fotbalových 
trenérů: http://theesto.com/esto-qua-
lifications/esto-and-coaches-bv, byly 
následující:

62 %  trenérů věřilo, že „hráči 
jsou schopni vyvinout lepší technic-
ké dovednosti tréninkem na umělém 
trávníku“.

57 % trenérů říkalo, že „po del-
ším čase bude technika hráčů lépe vy-
vinuta hraním a trénováním na umě-
lém trávníku“.

70 % respondentů prohlašova-
lo, že „trénování a hraní na umělém 
trávníku skutečně zlepšuje získávání 

dovedností mezi hráči“.
38% trenérů podalo zprávu, že 

museli změnit náplň tréninku v závis-
losti na typu či stavu hracího povrchu.

31 % těch, co odpovídalo, zdů-
raznilo, že „v případě možnosti výbě-
ru, by dali přednost hraní všech sou-
těžních utkání na umělém trávníku“.

Většina trenérů souhlasí, že „jim 
připadá snazší realizovat své meto-
dy tréninku na umělém fotbalovém 
hřišti“.

Téměř 74 % trenérů buďto „sou-
hlasilo“ nebo „ důrazně souhlasilo“, 
že „by raději trénovali, koučovali 
na moderním umělém fotbalovém 
hřišti než na fotbalovém hřišti s pří-
rodním trávníkem nevalné kvality“.

1

2

Názory profesionálních 
fotbalových koučů v Evropě  
na trénink a hraní utkání 

na umělém trávníku

Jediný předchozí průzkum 
v této oblasti byl proveden 
prostřednictvím holandského 

ISA Sport v roce 2013 se 110 členy 
sdružení holandských profesionálních 
fotbalových koučů: znění studie 
možno najít na http://www.theesto.
com/esto-publications/esto-and-
coaches-bv. 

Internetový dotazník byl zaslán 
všem generálním sekretariátům jed-
notlivých národních trenérských unií, 
členům unie evropských fotbalových 
trenérů (AEFCA).

Internetový dotazník použil stálý 
kontaktní softwarový nástroj (www.
constantcontact.com).

Email a přehled byly poskytnuty 
v angličtině, kde to bylo vhodné, pře-
loženy do francouzštiny, španělštiny, 
němčiny, italštiny a ruštiny.

Počet respondentů národních 
unií, které se zúčastnily, představu-
je přibližně 40% členství v AEFCA. 
Jednotlivě se v dotazníku vyjádřilo 
více než 2000 aktivních fotbalových 
trenérů. 

Toto je tak opravdu první zprá-
va evropského rozsahu a přehledu 
o názorech aktivních fotbalových 
trenérů s ohledem na použití umě-
lých povrchů pro trénink a hraní 
zápasů.

The European Synthetic Turf Or-
ganisation si přeje, aby její díky vza-
ly na vědomí generální sekretariáty 
členů národních unií trenérů, kteří 
odpovídali v přehledu na síti. Jejich 
přispění si velmi vážíme, zvláště 
těch, kteří doplnili náš přehled, s tím, 
že respondenti poskytli celkem přes 

10 000 jednotlivých připomínek!
Většina odpovědí je od place-

ných profesionálních trenérů a to 
jak na celý či částečný úvazek; a to 
od trenérů hráčů a hráček v kategorii 
dospělých, ale i od trenérů mládeže 
i hráčů starších... ! 

Všichni trenéři, kteří vyplnili 
přehled, jsou členy své Národní unie 
trenérů. Členství v takovýchto sdruže-
ních si vyžaduje poplatek a od trenérů 
se očekává, že se budou účastnit urči-
tých stálých tréninkových kurzů, aby 
si udrželi členství ve své národní unii 
nebo kvalifikaci UEFA PRO.

Kvalitní trenéři na jakékoli úrovni 
zdůrazňují „výkon“ před pouze „vý-
sledkem“. Tento přístup napomáhá 
k dlouholeté účasti a zdokonalování 
se.

Stále více trenérů má zkušenost 
s koučováním na umělých površích 
(dvě třetiny trenérů v této zprávě si 
vyzkoušelo koučování na umělých 
površích).

Spolu s  větším využíváním 
hřišť s umělými trávníky se zdá, že 
se mění postoje. 75 % trenérů věří, že 
u hráčů byla pravděpodobnost lepšího 
vývoje tím, že trénovali na umělém 
trávníku.

Aktivní trenéři jsou přesvědčeni, 
že umělé povrchy poskytují značné 
výhody, včetně vyhnutí se vlivům po-
časí, pomáhají vývoji mladých hráčů, 
napomáhají rozvoji jejich technických 
dovedností.

Zatímco názory jsou téměř rov-
noměrně rozděleny ohledně toho, 
zda by se všechny fotbalové soutěže 
měly hrát na umělém trávníku, přes 

Tato studie se zaměřuje na názory aktivních fotbalových trenérů k užití 
umělých trávníků pro hraní a trénink fotbalu. Dotazováni byli trenéři 
sdružení v Unii evropských fotbalových trenérů.

dvě třetiny všech trenérů, kteří měli 
zkušenost s koučováním týmů, které 
hrály pravidelně fotbalové soutěže 
na hřištích s umělými trávníky, jsou 
přesvědčeny, že pravidelné hraní 
fotbalových soutěží na umělých tráv-

nících zlepšilo získávání dovedností 
jejich hráčů. 

Převládající většina trenérů dává 
přednost trénování hráčů na umělých 
površích, kde také mohou realizovat 
své metody tréninku co nejefektivněji.

2.1. Můžete prosím dole označit, na kterých površích jste koučovali?

Hlavní uskupení Celkem % koučů Nejvíce hlášení

Většinou umělý trávník 65 %
84% (Norsko)
81% (Irsko a Skotsko)
75% (Moldávie)

Nikdy na přírodním trávníku <1 %
Nikdy na umělém trávníku 1 %
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2.2. Myslíte si, že dle vaší zkušenosti je u hráčů větší 
pravděpodobnost, že jsou schopni vyvinout lepší technické 
dovednosti trénováním na umělých trávnících?

35 % všech trenérů odpovědělo, že hráči nejpravděpodobněji vyvinou lepší 
technické dovednosti a dalších 40 % koučů věřilo, že tomu tak je „ve většině 
případů trénováním na umělém trávníku“.

Tudíž 75 % zúčastněných věřilo, že u hráčů se pravděpodobně vyvinou 
lepší dovednosti trénováním na umělém trávníku.

V Norsku a Litvě věřilo přes 80 % trenérů, že tomu tak je.
Myslíte si, že hráči jsou pravděpodobněji schopni vyvinout lepší tech-

nické dovednosti trénováním na umělých trávnících?
25 % = žádný rozdíl
35 % = nejpravděpodobněji
40 % = ve většině případů

2.3. Jestliže jste koučovali hráče, kteří hráli v pravidelných 
fotbalových soutěžích na umělém trávníku, jak byste prosím 
hodnotili, jak hraní na umělém trávníku zlepšilo získávání dovedností 
u těchto hráčů?

72  % trenérů, kteří měli zkušenost s pravidelnými fotbalovými zápasy 
na umělém trávníku, je přesvědčeno, že to zlepšuje získávání dovedností 
u hráčů.

2.4. Když byste měli na výběr, dali byste přednost hraní soutěžních 
utkání na umělých trávnících? 
ANO: 40 % (60 % v Norsku) NE: 60 %

2.5. Museli jste někdy změnit náplň tréninku na základě typu či stavu 
hracího povrchu s přírodním trávníkem? 
ANO:  58 % (100 % v Moldávii a 67 % v Gruzii) NE: 42 %

2.6. Co považujete za výhody trénování a hraní na umělých trávnících?
Odpovědi trenérů v pořadí důležitosti:
ß Přišlo se o méně utkání a tréninků kvůli špatnému počasí.
ß Trvale stálé podmínky bez ohledu na počasí.
ß Vždy k dispozici bez ohledu na počasí.
ß Méně zranění.
ß Větší přínos k rozvoji mladých hráčů.
ß Vyšší tempo hry.

2.7. Postoje trenérů k určitým vyjádřením:
ß Raději bych koučoval na moderním fotbalovém hřišti s umělým trávníkem.
 75 % ANO 25 % NE
ß Je pro mne snazší realizovat své metody koučování na umělém fotbalovém 

hřišti.
 75 % ANO 25 % NE
ß Shledávám snazším přimět svůj tým hrát přihrávkový fotbal na umělém 

trávníku.
 79 % ANO 21 % NE
ß Týmy, které hrají na umělých fotbalových hřištích, mají velkou výhodu při 

domácích utkáních.
 55 % ANO 45 % NE

Odpovědi koučů Souhlasí Nejvíce hlášení
Žádná zkušenost s pravidelnými soutěžemi na umělém trávníku 42 % Anglie 46 %
Nehlášeno žádné pocítěné zlepšení 16 %

Hlášeno určité zlepšení 42 %
Irsko 68%
Island 60%
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Scott Sellars, kouč Wolverhampton Wanderers FC a bývalý vedoucí 
trenérů Manchester City FC Academy v Anglii
„Technicky se hráči (Manchester City) zlepšili trénováním na umělých 
površích – rovněž napomohlo, když to bylo v hale, protože byli více 
chráněni před větrem a deštěm.“

Paul Berg, vedoucí rozvoje hráčů, Stabæk FC, Norská první liga
„Technika hráčů se ve většině případů lépe rozvine tréninkem a hrou 
na umělém trávníku.“

Runar Pál Sigmundsson, hlavní kouč, Stjaman FC, Vítězové 
islandské ligy 2014
„Shledávám snazším přimět svůj tým hrát přihrávkový fotbal na umělém 
trávníku.“

Valdas Dambrauska, kouč FK Ekranas, Litevská první liga
„Všiml jsem si určitého zlepšení v získávání dovedností u hráčů, kteří hráli 
pravidelně soutěžní fotbal na umělém trávníku“.

Willy Schmid, instruktor Švýcarské Fotbalové Asociace
„Raději bych trénoval na moderním umělém fotbalovém hřišti.“

Paul Simpson, pomocný kouč, Newcastle United FC, Anglie
„Pro tréninkové účely jsou umělé povrchy mnohem spolehlivějším 
povrchem, takže se hráči mohou soustředit na míč a nedělat si starosti 
s nerovnostmi povrchu.“

Gary Hunt, kouč, Tramore FC, Irská republika
„Při nemožnosti využití trestných území či brankovišť může proto dojít 
k nedostatečné realitě při tréninkových cvičeních. Možnost poskytnutí fáze 
hráčské praxe (např. útok proti obraně) na umělém trávníku, ke které dojde 
v prostoru fotbalového hřiště, které budete užívat při herních situacích, je 
tudíž nezbytná.“ 

Teddy Moen, generální ředitel (CEO) Sdružení norských fotbalových 
trenérů
„Mladší hráči opravdu preferují umělé fotbalové hřiště, a to umocňuje jejich 
zájem o trénink, což je dobré pro získávání dovedností.“

Ghenadie Scurtul, technický ředitel Moldavského fotbalového 
sdružení
„Realizace mých metod koučinku mi připadá snazší na umělém fotbalovém 
hřišti.“

Jaké změny se odehrávají 
v regionálním a mládežnickém 
fotbale?

Po celé Evropě se snižuje počet provinčních 
fotbalových klubů, ale tyto kluby rostou s dalšími 
týmy a hráči. Největší růst nastává v kategorii mlá-
deže od 4 do 14 let, žen všech věkových kategorií 
a dospělých hrajících fotbal bez registrace v Národ-
ní FA (například Malá kopaná apod.)

Nárůst zájmu mládeže o fotbal byl a je veden 
touhou rodičů po bezpečné, společensky a fyzicky 
přitažlivé zdravé činnosti.

Toto na oplátku vedlo ke zvýšené poptávce 
po kvalifikovaných trenérech, kteří už měli zku-
šenost s prací s mladými hráči. Takoví trenéři se 
čím dál víc angažovali až do té míry, že fotbal se 
„zprofesionalizoval“. 

Nárůst velikosti fotbalových klubů, růst fotbalo-
vých kempů, mini-hry, testy dovedností a festivaly, 
to všechno přispělo k „profesionalitě“ regionálního 
a mládežnického fotbalu.

Dále je tu ve všech ohledech stále narůstající 
důraz na „výkon“. Toto se jasně projevuje v po-
skytování přidružených výrobků: fotbalové míče, 
fotbalová obuv a fotbalové oblečení jsou nyní pro-
pagovány pro svůj význam pro výkon, jakož i pro 
svoje módní postavení.

Kdo jsou ti trenéři?
Více než 2.000 trenérů z 40% národních unií fot-

balových trenérů vyplnilo dotazník na síti: dosud nej-
větší a nejobsažnější přehled profesionálních fotbalo-
vých trenérů v Evropě. Je to svědectví profesionality 
těch, kteří přehled nejen vyplnili, ale jako respondenti 
poskytli i přes 10.000 jednotlivých komentářů!

Proč jsou jejich názory důležité?
Vliv trenéra v klubu je nyní výraznější. Dobří 

trenéři přitahují a udržují si hráče: dovedou hrá-
če k využití jejich potenciálu. Zdůrazňují „zábavu 
a výkon“ před „vyhráním“ a vytvářejí hráče s ce-
loživotním zapojením.

Špatní, nezkušení trenéři s omezeným vyško-
lením odrazují mladé hráče a jejich rodiče. Tito 
rodiče poté hledají jiný fotbalový klub, nebo nějaký 
náhradní sport.

Kvalifikovaní trenéři, kteří jsou členy národní 
unie trenérů, chtějí – a jsou skutečně povinni – 
připravit, poskytnout a vyhodnotit tréninky (často 
pod dohledem pozorných rodičů), které působí 
radost, jsou vhodné k věku, účelné a mají vze-
stupný trend. 

Tito trenéři mají na srdci zájem o své hráče. 
Proto není překvapením, že většina těchto trenérů 
by upřednostnila koučování na umělém trávníku.

Podporováním užívání umělých trávníků 
ovlivňují fotbaloví trenéři postoje budoucích 
generací hráčů, koučů, rodičů, úředníků 
a politiků.

Analýza údajů: závažná zjištění

Citace koučů pracujících ve 14 zemích, převzaté z více jak  
10 000 komentářů vyslovených v technické zprávě ESTO

Proč jsou názory fotbalových trenérů důležité  
pro rozvoj umělých trávníků?

3

4

5

3.1. Zkušenost s umělými povrchy
Dvě třetiny trenérů si vyzkoušelo trénování 

na umělých površích.

3.2. Přispění k rozvoji dovedností
75 % trenérů věří, že hráči pravděpodobně vyvi-

nou lepší dovednosti tréninkem na umělých trávní-
cích. To je nárůst o 18 procentních bodů v přehle-
du holandských trenérů před dvěma lety a známka 
zvýšeného příznivého ohlasu na hodnotu umělých 
povrchů při rozvoji dovedností.

Trenéři musí pravidelně měnit náplň svých tré-
ninků, nejsou-li tyto na umělém povrchu.

3.3. Vnímané výhody umělých trávníků pro 
použití umělého trávníku

ß Vyhnutí se účinkům počasí.
ß Pomoc vývoji mladých hráčů.
ß Přispění k rozvoji technických dovedností.

3.4. Užití umělého trávníku pro soutěžní 
utkání fotbalu

Přes dvě třetiny všech trenérů, kteří měli zkuše-
nost s koučováním týmů, které hrály pravidelně sou-
těžní fotbal na hřištích s umělým trávníkem, věří, že 
pravidelné hraní soutěžního fotbalu na umělém tráv-
níku zlepšilo získávání dovedností u jejich hráčů.

Téměř rovnoměrně rozděleny jsou názory, zda 
veškerý soutěžní fotbal by se měl hrát na umělém 
trávníku a zda týmy, které hrají domácí utkání 
na umělém trávníku, mají velkou výhodu.

3.5. Postoje trenérů k trénování na umělých 
trávnících

Převládající většina trenérů upřednostňuje tré-
nink hráčů na umělých površích, kde také mohou 
realizovat své metody tréninku co nejefektivněji.
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Zprávy z AEFCA
V posledním čísle Fotbal a Tré-

nink  jsme  vás  informovali 
o přípravách na každoroční 

AEFCA Sympozium, které se letos 
bude konat 25.–29. 10. v Soči, v Rus-
ké Federaci.

Vedení AEFCA již konkretizuje 
a precizuje vlastní obsah Sympozia, 
na kterém přislíbili účast zástupci 49 
trenérských organizací z celé Evropy.

Tradičně  již  také nahlásili  svůj 
zájem  účasti zástupci  trenérských 
organizací z Japonska, Číny, Malaj-
sie, Austrálie, Jižní a Střední Ame-
riky, USA a také zástupci afrického 
kontinentu z Egypta, Ghany, Nigérie 
atd.

Prezentace aktuálních problémů 
koučinku bude v rukou W. Rutten-
steinera  (technického  ředitele  Ra-
kouského fotbalového svazu), izrael-
ského trenéra Arama Granta, zástupců 

chorvatského fotbalu na čele s Nebo-
jsou Vutkovičem,  k  nim  se  přiřadí 
francouzský trenér Jean Nobilo, Ho-
lanďan Brisca Steingger a také zástup-
ci domácího, ruského fotbalu, kteří 
v praxi nabídnou zkušenosti z koučin-
ku ruských fotbalových talentů.

Jednání s dalšími přednášejícími 
stále probíhají a budou ukončeny nej-
později do poloviny září.

Vedle  agendy Sympozia vedení 
AEFCA vyslalo v letním čase své zá-
stupce na 58. Mezinárodní Trenérský 
Kongres ve Wolfsburgu (Německo), 
kterého se zúčastnilo více jak 900 ně-
meckých trenérů a zástupců 24 zemí 
nejen z Evropy.

AEFCA blahopřála k znovuzvo-
lení Lutzi Hangenterrovi do pozice 
prezidenta Německého fotbalového 
trenérského spolku, který je jedním 
z klíčových členů AEFCA.

Zástupci AEFCA měli možnost 
se také zúčastnit  tradičního 46. let-
ního  kongresu  rakouských  trenérů 
ve Walleru.

Třetím tradičním, již 13.  trenér-
ským kongresem, bylo  setkání ho-
landských trenérů, kteří se zaměřili 
převážně na řešení aktuálních problé-
mů  tréninkové praxe.

Vedení AEFCA  vysoce  oceňuje 
uspořádané akce, které kromě jiného 
dávají příklad ostatním členům této 
organizace jak posilovat a propagovat 
trenérskou profesi nejen ve jmenova-
ných zemích, ale i v rámci celé Evropy.

Znovu  bylo  při  této  příležitost 
vzpomenuto uspěšného setkání na-
šich trenérů při příležitosti 20. výročí 
UČFT, jež se uskutečnilo loni na pod-
zim v Praze.

Z další  agendy pak  je  potřebné 
připomenout stále otevřenou otázku 

Memoranda o vzájemné spolupráci 
mezi AEFCA a UEFA. Jednání, která 
již probíhají delší dobu, by měla do-
jít ke svému závěru v následujících 
měsících.

Vedení AEFCA přednese zprávu 
o své činnosti při příležitosti Sympo-
zia v Soči, kde zbilancuje svoje akti-
vity za letošní rok..

zdeněk sivek
Viceprezident AEFCA

Ve  dnech  14.–16.  září  se 
uskutečnil  tradiční  výroční 
kongres  ESTO,  tentokrát 

v hlavním městě Itálie v Římě a to 
nejen  za  účasti  členů  ESTO,  ale 
i  za  velké  účasti  pozvaných  hostů 
z  Itálie.  Kromě  velmi  zajímavých 
přednášek byly předvedeny i ukázky 
údržby za pomoci speciálních strojů 
německých firem Wiedeman a SMG. 
Se  zástupci  FIFA  a  vybraných  FS 
se  setkala  u  kulatého  stolu  také 
Technická skupina ESTO.

Ze zajímavých 
vystoupení na kongresu 
vyjímáme: 

Nicolas Evans (FIFA) sumari-
zoval aktuální informace z Mis-
trovství světa žen 2015, které se 
v Kanadě odehrálo na celkem šesti 
stadionech výhradně s umělým tráv-
níkem (od čtyř různých firem). Pro 
tréninkovou přípravu bylo k dispozici 
celkem 18 hřišť, všechna byla rovněž 
s  UT3G.  Přes  počáteční  problémy 
s  federací  žen,  lze  toto  MS  velmi 

pozitivně hodnotit, zvláště pokud se 
týká vysoké kvality hry.

Jak  dále  uvedl  Nicolas  Evans, 
FIFA  má  v  současné  době  celkem 
30 licencovaných výrobců a dalších 
9  dokonce  splňuje  kritéria  FIFA 
preferovaný  producent.  Jedná  se 
samozřejmě  o  výrobce  umělých 
fotbalových trávníků.

Nově budou označena také 
hřiště s UT3G, která získají tak zva-
nou přímou Certifikaci FIFA, místo 
dosavadní  klasifikace  FIFA*,  bude 
nově platit FIFA QUALITY, a místo 
FIFA** bude nově klasifikace FIFA 
QUALITY PRO.

Další velmi důležitou přednáškou 
bylo vystoupení Prof. Erica Harri-
sona, který se ve své přednášce 
zabýval postupně těmito tématy: 
1) Pozitivním výsledkem provádění 

pravidelné údržby na komfort pro 
hráče, prodloužení životnosti po-
vrchu a dosažení lepších herních 
vlastností hřiště.

2) Vlivu počasí na umělý trávník a to 
z hlediska vlatního UT jednotli-
vých  typů  vsypových  materiálů 
a  podložek  současně  i  srovnání 
s přírodním trávníkem.

3) Důležitými aspekty biomechaniky 
hráčů v kontextu hráče a povrchu 
opět ve srovnání umělých i přírod-
ních trávníků.

4) UV stabilizace i eventuelní degra-
dace při dlouhém extrémním vytí-
žení hrací plochy.

V dalším bloku vystoupili i pozvaní 
hosté z Italského fotbalu například:
 Šéf  trenér mládeže známého klu-

bu Cagliari Calcio Mario Beretta: 
O trénování na umělých trávících 
a použití hřišť s UT3G v nejvyšší 
Italské soutěži.
 Prezident Asociace  italských  fot-

balových  trenérů Stefano Fiorini: 
Pohled  trenérů na možné výhody 
trénování na umělých trávnících.
 Doctor Mauro Testa expert na bio-

mechaniku a prevenci sportovních 
zranění.

Kongres ESTO v Římě 14.–16. 9. 2015

V tomto čísle časopisu Fotbal 
a trénink přednostně zveřejňu-
jeme v mírně zkráceném znění 
přednášku Robina Russella, která 
přináší velmi pozitivní hodnocení 
umělých trávníků profesionální-
mi evropskými fotbalovými tre-
néry. Na  tomto materiálu výrazně 
participovala Evropská unie trenérů 
 AEFCA! Článek naleznete na stra-
nách 35–37.

jiří křenek
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