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snímek nA TITULní sTRAnĚ
I poslední podzimní kvalifikační utkání české reprezentace, konané 16. listopadu v Plzni, 
potvrdilo dosavadní mimořádně úspěšnou bilanci v kvalifikaci na mistrovství Evropy ve Francii 
2016 pod skvělým vedením trenéra Pavla Vrby (Česká republika : Island – 2:1).
 Foto: Jan Tauber

předvánoční číslo našeho časopisu přináší tra-
dičně několik, věříme, že kvalitních i inspirativ-
ních článků o přípravě mládeže ať, již od Antonína 
Plachého (FAČR) nebo Petra Havlíčka (U16 Spar-
ta) a Miroslava Karase (přípravky AS Trenčín). 

Proto mi v dnešním úvodníku dovolte se do-
tknout i problematiky střídavého startu hráčů 
v žákovských a dorosteneckých kategoriích.

Začnu touto parafrází: „Jasný je záměr autorů, 
ale košatý je strom fotbalového života“. Nazna-
čuji tak, jak srozumitelně formulovaný sportovní 
cíl střídavého startu (viz např. Směrnice FAČR 
upravující střídavý start talentovaných hráčů 
pro soutěžní ročník 2014/2015) může v reali-
tě fotbalového prostředí změnit svoji podobu. 
Nebudu citovat body a, b, c této směrnice, ale 
zmíním se o dvou rovinách této problematiky 
ve fotbalové praxi. Je zřejmé, že v rovině spor-
tovní lze identifikovat chápání a chování hráčů 
a vymezit dva úhly pohledu a jednání trenérů, 
a to trenéra mateřského oddílu a někdy více či 
méně pochopitelně odlišný pohled trenéra „no-
vého klubu“. Rozdílné a často účelové chápání 
a přístupy k fungování institutu střídavého startu 
(vzhledem k rozsahu úvodníku nemohu uvádět 
konkrétní příklady, ale funkcionáři a trenéři vědí, 
o čem je v praxi řeč) často posunují, až negují 
původní záměr a sportovní účel střídavého startu. 

Při posuzování problematiky střídavého startu 
nejde jen o rovinu sportovní, ale za neméně důle-
žitou je nutno považovat rovinu psychologickou, 
zabývající se osobnostním a sociálním vývojem. 
Jedná se především o problém identifikace hráče 
s mateřským klubem a pocit zakotvení v určité 
sociální struktuře. Tento problém je velmi silně 
vnímán především v žákovských kategoriích. 

Psychologickým rizikem pak může být na-
rušení přirozené potřeby dospívajícího jedince 
identifikovat se se svou referenční skupinou 
(v tomto případě fotbalovým týmem – klubem) 
a absence pocitu zakotvení v určité sociální 
struktuře. Při radikálnějším pohledu na problém 
může být podle některých psychologů (K. Hor-
neyová) neuspokojení této potřeby až zdrojem 
tzv. „bazální úzkosti“. 

Z výše uvedeného vyplývají dvě otázky. Plní 
střídavý start svůj sportovní účel? Je jeho apli-
kace v praxi adekvátní vzhledem k věkovým 
zvláštnostem fotbalistů v žákovském a doros-
teneckém věku? Ponechme odpovědi na tyto 
otázky otevřené. 

V úvodníku ještě pár slov k podzimnímu „ta-
žení“ fotbalové reprezentace, která završila po-
sledním podzimním utkáním překvapivě úspěšný 

vstup do kvalifikace o EURO 2016. Pavel Vrba 
se s reprezentanty vrátil do Plzně na „místo činu“ 
klubových úspěchů a plzeňská fotbalová eufo-
rie pokračovala i na úrovni reprezentační. Sice 
v některých komentářích zaznělo „Pavel Vrba 
má štěstí“, ale rozhodující chyby Holanďanů a Is-
lanďanů nebyly jen dílem náhody a štěstí. Ale 
pro tento „příznivý souběh okolností“, které roz-
hodly, byly vytvořeny podmínky prací trenéra, 
realizačního týmu, prací hráčů. Fotbal je o práci 
(jak s oblibou říkal jako trenér U21 a asi říká 
stále Karel Brückner) a ta je určitě předpokladem 
toho, aby mohla být z fotbalu radost.

Závěrem přeji čtenářům jménem redakce 
časopisu Fotbal a trénink příjemné prožití dnů 
nejen vánočních a mnoho radosti fotbalové i ne-
fotbalové v novém roce.

Doc. PaedDr. Jaromír Votík CSc.
předseda redakční rady
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Děkujeme všem našim 
věrným čtenářům, 
trenérům, předplatitelům 
i fotbalovým klubům 
za stálý zájem o náš 
časopis Fotbal a trénink 
a do nového fotbalového 
roku přejeme úspěšné 
zúročení vaší trenérské 
činnosti.
Informace o předplatném naleznete na straně 33.
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Rozhovor s Miroslavem Koubkem

V  Plzni  jste  již  trénoval. 
V  jakých  oblastech  tre-
nérsko-manažerské  čin-

nosti a konkrétně v čem se liší 
plzeňský klub na podzim v roce 
2001 a na podzim 2014?

Ano, v Plzni jsem působil v letech 
2000–2001. Byla to léta, kdy se klub 
pohyboval pravidelně mezi 1. a 2. li
gou, tedy nesrovnatelná situace se so
učasností, kdy naopak tým již několik 
let bojuje o nejvyšší příčky v lize a zú
častňuje se evropských pohárů. Sou
časný klub Viktoria Plzeň je po stránce 
sportovní, materiálně technické (viz 
výstavba moderní Doo san arény), eko
nomické, manažerské i marketingové 
a na úplně jiné profesionální úrovni. 
Je to dnes prosperující firma s velmi 
dobrými sportovními a hospodářský
mi výsledky. Musím připomenout 
i srovnání společenské atmosféry jak 
uvnitř klubu, tak vně. V klubu působí 
řada kvalitních, pozitivně naladěných 
lidí, skvěle řízených top manažerem 
v osobě generálního ředitele. Vynika
jící podporu fanoušků pravidelně vy
prodané Doosan arény může většina 
klubů jen závidět. Je výrazně jiná než 
před třinácti lety. Musím vyslovit vel
ké uznání všem lidem, kteří se o tuto 
cestu ze dna až na vrchol v uplynulých 
letech zasloužili. 

Viktorií Plzeň jste byl osloven 
několik měsíců po poněkud pře-
kvapivém odvolání od týmu praž-
ské Slavie. Berete jako zadosti-
učinění nové angažmá v předním 
českém klubu?

Něco jako satisfakce? Ne, tak to 
opravdu nevnímám. Ke Slavii jako 
takové žádnou zášť necítím. Byl jsem 

tam rád, jenom jsem se tam asi ocitl 
v nesprávnou dobu, kdy klub krátce 
řídili podivní lidé, kteří už tam vlastně 
ani nejsou. To vše přináší trenérský 
život a já na to mohu alespoň pohlí
žet v duchu rčení „všechno špatné pro 
něco dobré“, s tím, že mě nečekaná 
nabídka Viktorky velmi potěšila. 

Byl  průběh  vaší  trenérské 
kariéry ovlivněn konkrétní „fot-
balovou  školou“  či  trenérskou 
osobností?

Každý začínající trenér je určitě 
ovlivněn trenérskými osobnostmi, 
které zažil ve své hráčské praxi. Je 
to v počátcích velký zmatek v hlavě, 
utřídit si nabyté vědomosti ze stu
dia v porovnání s tím, co jsem zažil, 
a vydat se správným směrem. Já měl 
štěstí, že jsem se ocitl v generaci 
sparťanských hráčů, na které působil 
legendární Václav Ježek. Je až pře
kvapivé, jak dnes všichni renomovaní 
trenéři, bývalí hráči Sparty, na Václa
va Ježka jako inspirátora v počátcích 
kariéry vzpomínají. Ano, ovlivnil 
nás, nejinak tomu bylo se mnou. 
V těžkých začátcích určité metody 
byly vodítkem. Fotbal se ale vyvíjí, 
nelze někoho kopírovat. Tak to nefun
guje. Každý trenér si musí najít svoji 
cestu sám. Při sledování vývojových 
trendů našeho sportu je třeba přistou
pit k práci velmi kreativně s ohledem 
na podmínky a hráčský materiál, se 
kterým pracuji, vědomosti, kterými 
disponuji, uplatnění vlastní vize fot
balu, vlastní filozofie, které věřím 
a kterou razím. 

Je pro vás v současné době in-
spirující činnost nějakého klubu 

či trenéra?
V každé době, tedy i té současné, 

by se měl trenér zajímat, jak hrají nej
lepší týmy a kdo je vede. Jsem trenér, 
který při zachování vysoké míry kre
ativity v útočné fázi naopak důsledně 
vyžaduje vědomé, precizní plnění 
úkolů v organizaci týmové defenzivy. 
V tomto směru je vždy inspirací prá
ce Jose Mourinha. Dále je v současné 
době mimořádně zajímavé studovat 
implantaci barcelonské filozofie pro 
vytvoření správného mixu s tradice
mi, které vždy vyznávala německá 
škola a potažmo historicky v té nej
vyšší kvalitě Bayern. Myslím, že se 
Guardiolovi daří vytvářet výjimečný 
produkt, který vývojové trendy fotba
lu může posunout ještě dál, byť často 
panuje názor, že už velký prostor k to
muto není. Připomínám ale odpověď 
na předchozí otázku. Inspirace ano, 
kopírování ne. 

Plzeň je jeden z týmů v české 
lize, ve kterém hrají pouze Češi 
a Slováci. Dokážete si představit 
doplnění kádru hráči ze zahrani-
čí? Jaká by měla být  typologie 
takového hráče, jaká kritéria pro 
jeho výběr, aby mohl být pro Vik-
torii posilou?

Je to tak. Československá škola 
dokázala vychovat vždy kvalitní fot
balisty a je tomu tak i nadále. Výho
dou této výchovy je bezproblémové 
zařazování top hráčů do top klubů 
z pohledu adaptace a celkové orien
tace, díky dokonalé znalosti prostředí. 

Vždy je rozhodující výkonnost 
a ekonomické možnosti. Nikdy by 
žádný tým neměl být uzavřenou ko
munitou a bránit se příchodu kvality. 

Ta ale musí být v mužstvu, jako je 
Plzeň nebo Sparta okamžitá a vyšší 
než současná. A zde je právě to zdů
vodnění plzeňské cesty, strategie, se 
kterou se i já ztotožňuji. Jinak řečeno 
pro zachování sportovní úrovně a res
pektování ekonomických možností 
klubu se československá cesta zatím 
osvědčila nejlépe, funguje úspěšně 
několik let, není proto třeba pouštět se 
do experimentů se zahraničními hráči, 
kteří by podle neúprosných zákonů 
trhu mohli být třeba i finančně dostup
ní, ale zcela určitě ne hned přínosem 
po sportovní stránce pro zachování 
požadované kvality týmu.

Čím vás zaujalo, ať už ve smys-
lu pozitivním či negativním, MS 
2014 v Brazílii?

Myslím, že jedinou negací toho
to mistrovství byl samotný fakt, že 
se uskutečnilo právě v Brazílii, zemi 
s obrovskými sociálními problémy, 
kde pořádání této luxusní drahé zále
žitosti bylo určitě v rozporu se zájmy 
milionů chudých. 

Sportovně bylo výborné, atraktiv
ní, hrál se převážně ofenzivní fotbal, 
padaly branky, o překvapení nebyla 
nouze. 

Když se trochu odtáhnu od skvě
lých týmových výkonů (Německo, 
Holandsko), individuálních výkonů 
(Robben), považuji toto mistrovství 
za velmi zajímavé prezentací herních 
systémů. Organizačně velmi doko
nale zvládnutých. Byla jich k vidě
ní zajímavá škála. Velmi často byl 
praktikován model se třemi obránci 
(stopery) jako základní východisko 
pro realizaci velké kompaktibility ob
ranných bloků s následnou možností 

Každý trenér si musí  
najít svoji cestu sám

Uznává Václava Ježka jako inspirátora v počátcích své hráčské kariéry 
a vyznává kreativní fotbal v útočné fázi a vědomé, precizní plnění 
úkolů v organizaci týmové defenzivy. S Baníkem Ostrava téměř dosáhl 
na mistrovský titul. Podaří se mu to s Viktorií Plzeň?
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zajímavých modifikací řešení útočné 
složky výkonu s různým počtem a ty
pologií hrotových útočníků. 

Největším zklamáním byla pro 
mne všechna vystoupení domácí 
Brazílie. Tým postrádal vzpomínanou 
organizaci hry, nutnou pro konečný 
úspěch na potřebné úrovni. Převlá
dala živelnost, entusiasmus, hra více 
srdcem než rozumem. Ukázalo se, 
že jenom toto, byť s kvalitními hráči 
světové úrovně, stačit prostě nemůže. 

S  jakým  fotbalem  se  chcete 
prezentovat a prosazovat s Vik-
torií Plzeň?

Na to je jednoduchá odpověď. 
Úspěšným. Aby jste byli úspěšní, 
musíte dávat góly, musíte útočit, hrát 
ofenzivně. Tak to bylo, na tom se nic 
nemění, tak to zůstane, a myslím, že 
to je vidět, a statistiky to i potvrzují. 

Na druhou stranu žádný zápas ne
vyhrajete se špatnou defenzivou. Mu
síme se snažit o určitou vyváženost 
obou základních fází hry, což úplně 
vždy nebylo. Jde zejména o vědomé, 
organizované postavení a chování 
po ztrátě míče. Snad se nám tyto prv
ky hry bude dařit zlepšovat.

Můžete prozradit vaše hlavní 
trenérské principy a zásady?

To by bylo široké téma. Pokud 
nám říct skutečně ty hlavní, je to ma
ximální snaha o spravedlnost ve vzta
hu k hráčům, i když se nikdy neza
vděčím všem. Absolutní prioritou je 
požadavek profesionálního přístupu 
k plnění tréninkových a především 
zápasových úkolů ve smyslu obec
né disciplíny, herní disciplíny a na
sazení. Pokud jde o taktickou stránku 
hry, ponechme teď stranou kondiční 
složku výkonu, mám zásadu, že nic 
se nevytvoří u tabule a videa. To jsou 
jen nezbytní podpůrní pomocníci. 
Vše se musí odehrát na hřišti formou 
nácviků a modelů v pečlivě, detailně 
organizovaném tréninkovém procesu, 
s uplatněním vlastní vize vnímání fot
balu a kreativního přístupu při tvorbě 
konkrétních cvičení. 

Kterou z nich jste začal  jako 
prvou  prosazovat  po  příchodu 
do Plzně?

Nelze nějaké principy a zásady 
dávat do pořadí, první, druhá, třetí…  
Projev osobnosti trenéra v herním sty
lu je ihned od prvního dne okamžité 
prosazování komplexu zásad z jeho 
strany, ať už organizačních nebo me
todických. 

Každý má nějaké zásady a princi
py. Nejhlavnější je ale zpětná vazba, 
akceptace směru a cesty

Na druhou stranu vy sám se mu
síte umět přizpůsobit zažitým me
chanismům vyspělého hráčského 

kolektivu, jako je Viktoria Plzeň. 
Pokud se vytvoří rovnováha těchto 
dvou pólů, je předpoklad dobrého 
fungování. 

Jakým způsobem vyhodnocu-
jete  utkání,  s  jakými  ukazateli 
pracujete? 

Největším pomocníkem je sa
mozřejmě podrobná analýza video
záznamu. Analýza kvality výkonů 
jednotlivců a celkového týmového 
výkonu z pohledu plnění úkolů 
v obou fázích hry a požadavků sta
novené strategie konkrétního utkání. 
Dále hledám odpověď na otázku: 
hráli jsme, co jsme chtěli? Objevuje 
se dostatečně to, na co se systema
ticky zaměřujeme v tréninkovém 
procesu? Když k tomuto pohledu 
vlastního vnímání fotbalu přidá
te podrobné statistické údaje řady 
faktorů obsahu hry tak, jak vám je 
zpracují specializované firmy se svý
mi programy, dostáváte dostatečné 
množství informací o hře jednotliv
ce a celého týmu. A tím samozřejmě 
další podněty k zamyšlení pro samot
nou tréninkovou praxi. 

Jste zastáncem týmové práce?
Jednoznačně. Někdy v počátcích 

trenérské kariéry jsem si myslel, že 
co si neudělám sám, nebude to, co 
chci. Myslel jsem si, že mohu a tu
díž chci všechno ovlivnit. Nesmysl! 
Bez kvalitně fungujícího realizačního 
týmu, který má prostor pro plnohod
notnou účast na plnění úkolů a tím 
i prostor na seberealizaci a vlastní 
rozvoj, se dnes tato práce nemůže 
obejít. Klíčová pro šanci mít úspěch 
je odborná a lidská kvalita lidí, kteří 
jsou vašimi spolupracovníky. Dnes to 
chodí tak, že si většinou hlavní trenér 
přivádí své ověřené spolupracovníky. 
Ne vždy to je ale možné. V takové 
situaci to musíte nastavit tak, že větší 
část úkolů v počátcích nové spolu
práce musíte vzít na sebe a dát tak 
kolegům možnost seznámit se s vaší 
filozofií a požadavky. Po odeznění 
tohoto období vzájemného poznání 
již můžete dávat úkoly v obecnější 
rovině ke konkrétnímu zpracování 
a soustředit se sám na záležitosti, 
které považujete při řízení za klíčo
vé. Pokud v tento moment poznáte, 
že věci fungují tak, jak mají, v očeká
vané kvalitě, můžete si říci, že máte 
dobré spolupracovníky. 

Jaké  kompetence  mají  vaši 
asistenti?

Jak už jsem naznačil, asistenty si 
musíte tak trochu vychovat. Zpočátku 
tedy menší, později značné. Každý 
máme přesně rozdělené úkoly. Já 
určuji a řídím obsah celého procesu, 
asistenti se podílejí na zpracování 

Narozen: 1. 9. 1951 v Praze

Hráčská kariéra: odchovanec Unionu Žižkov (žáci) a Admiry Praha 
(dorost), Dukla Slaný (1971–1973), Poldi Kladno (1973–1977),  
Sparta Praha (1978–1982)

Trenérská kariéra:  Kladno (1983-1988, 1995, 1997-2000, 2002-2007), 
Sparta Praha (1988-1989), Chomutov (1989-1991), Amberg – SRN 
(1992-1995), Cheb (1996), Plzeň (2000-2001), Tchienťin – Čína (2008), 
Čáslav (2008-2009), Ostrava (2009-2010), Mladá Boleslav (2011-2012), 
reprezentace ČR do 19 let (2013), Slavie Praha (2013-2014), FC Viktoria 
Plzeň (od 2014)

Největší úspěch: vítěz Poháru ČSSR (1980), 3. místo v GL s Baníkem 
Ostrava (2009-2010), 4. místo v GL s FK Mladá Ostrava (2011-2012)

Miroslav Koubek
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určité části tohoto procesu. Zákoni
tě mají možnost, a dokonce to i  vy
žaduji určité oponentury, vyslovení 
vlastního názoru, ať už se to týká ob
lasti organizační, metodické, taktické 
nebo i podoby sestavy. Samozřejmě 
že jsem to já, kdo dělá závěrečná roz
hodnutí, a také jediný, kdo za ně nese 
plnou odpovědnost. Břemeno odpo
vědnosti je v momentu rozhodnutí 
z kolegů sejmuto. 

Skončil  fotbalový  podzim. 
Viktorie Plzeň přezimuje na prv-
ním místě  o  bod před Spartou. 
Co chcete v jejím herním projevu 
zlepšit v jarní sezoně?

Od první chvíle jsem se zaměřil 
na větší vyváženost projevu v obou 
fázích hry, větší kompaktnost proje
vu. Nemůžete vyhrávat velké zápasy 
jen dobrou útočnou činností a slabší 
defenzivou a naopak. Myslím, že se 
nám určité věci až na výjimky (zápas 
v Jihlavě) podařily. V současnosti je 
třeba se zabývat hledáním cest k ještě 
větší produktivitě, byť jsme dali nej
více branek v podzimní části Synot 
ligy. Cítíme ale, že se na góly přes 
množství šancí hodně nadřeme. 

Jednou z cest je zachování pů
vodní kvality přechodové fáze, která 
Plzeň vždy zdobila. Určitý pokles 

nepochybně souvisí již s menší vy
tížeností Pavla Horvátha, kde prvky 
jeho originality a geniality zrychlovat 
hru scházejí. Schopnost hráčů, kteří 
přebírají jeho roli a z nichž je většina 
reprezentantů, dává předpoklad, že se 
nám to může podařit. 

Druhým tématem zlepšování je 
samotná údernost finální fáze, na
zval bych to útočnou agresivitou, 
která by mohla být hlavně při cen
trovaných míčích větší. Nepochybně 
toto téma souvisí s typologií hráčů, 
kteří jsou u nás nositeli ofenzivy 
a zejména pak typologií centrálního 
hrotu. 

Pokud  se  blíží  závěr  kariéry 
hráče,  je to zajisté složitým ob-
dobím pro něj,  trenéra i vedení 
klubu. Zvláště jedná-li se o vůdčí 
osobnost na hřišti i mimo něj a vý-
razného spolutvůrce vzestupu pl-
zeňského fotbalu, jakým je Pavel 
Horváth. Můžete prozradit, jakým 
způsobem je řešena tato citlivá 
situace ve Viktorii Plzeň?

Ano, je to složité pro všechny stra
ny u hráče, který toho pro Plzeň tolik 
udělal. Myslím, že se k tomuto téma
tu stavíme v klubu otevřeně a férově. 
Sám Pavel zná můj názor na situaci 
kolem jeho dalšího působení. Ví, že 

už není stabilním hráčem. Nikdo 
není šťastný, když se blíží závěr ka
riéry, jak jste to sám nazval. Šťastný  
není ani Pavel, protože fotbal miluje. 
Za pár měsíců mu ale bude 40 let a on 
sám se na celou záležitost dívá realis
ticky, protože je velmi inteligentní. 
V jeho mysli nepochybně převažuje 
hrdost nad tím, co dokázal, jak dlouho 
to dokázal a stále dokazuje, protože 
je stále velmi významným článkem 
kabiny. Jeho budoucnost je v trenér
ském řemesle. 

V Plzni se už teď Pavlovi vytváře
jí podmínky pro její naplnění. Jako 
hrající asistent určité úkoly dostá
vá. Jsem rád, že ho mohu mít vedle 
sebe v této dvojroli. Jako asistent je 
pro mě prodlouženou rukou směrem 
k týmu, mé stanovisko k němu jako 
hráči se nemění. Pavel stále zůstává 
v mých plánech mužem pro speciální 
situace, které již nastaly a ještě nastat 
mohou. 

Odborné ani  laické veřejnosti 
neuniklo,  že  plzeňský  tým  pro-
chází poměrně radikální rekon-
strukcí. Jak řešíte „za pochodu“ 
v boji o titul tento nejednoduchý 
problém?

Ano, dá se říct, že fotbalový 
svět se v Plzni změnil. Byla tam 

veleúspěšná éra týmu Pavla Vrby 
s hráči v nejlepším věku s touhou 
prosadit se na zahraničním angažmá 
a do reprezentace. Byla to éra týmu 
vedeného skvělým špílmachrem Pav
lem Horváthem.

Pavel Vrba odešel k národnímu 
týmu, Pavel Horváth, jak už bylo ře
čeno, zvolna přechází do nové role. 

Je nelehkou úlohou nástupců Pav
la Vrby, a já mám tu čest být jedním 
z nich, udržet vysokou laťku sportovní 
výkonnosti a nejvyšších nároků ma
nagementu klubu na umístění v tabul
ce. Protože čas se nedá zastavit, je 
skutečně určitá rekonstrukce kádru 
za pochodu nutná. 

Každému musí být například jas
né, že Plzeň s Pavlem Horváthem 
a bez něj nemůže být ve svém proje
vu stejná. V mužstvu je řada třicátní
ků, někteří hráči se vrátili z ne úplně 
vydařených zahraničních angažmá 
a jejich motivace byla velkým otaz
níkem. Ten proces postupné obměny 
nastal, probíhá a nesmí se zastavit. 
Jde o to, udělat ho velmi citlivě, ne
násilně a hlavně postupnými kroky. 
Postavení po podzimní části a počet 
získaných bodů dává naději, že by se 
to mohlo dařit.

Jaromír Votík
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Strojové zařízení na generální renovaci 
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Galásek Tomáš, Mgr. Frýbort Pavel, PhD

Joachim Löw, 
Matthias Sammer
– pilíře úspěchu 
německé reprezentace
Způsob práce k dosažení opakovaných sportovních 
úspěchů a nejvyšších met není předmětem náhodné 
shody okolností, ale důmyslně promyšleného jednání 
trenérů, vzdělavatelů a osvícených majitelů klubů 
za podpory finančních pobídek z ministerstva školství. 
Vzorovým příkladem této vzájemné spolupráce může být 
soused – Německo.

I přes tituly MS 1990 a ME 1996 
a další dílčí úspěchy na MS v le-
tech 1994, 1998, 2002 se Německý 

fotbalový svaz (DFB) rozhodl pod tí-
hou sportovních (výsledkových) ne-
úspěchů zejména na ME 2000, 2004 
k významným systémovým změnám 
týkajícím  se  výchovy  talentované 
mládeže. Nejužší vedení DFS se tak 
nespokojilo s účastí ve čtvrtfinále MS 
ani s pouhou účastí na MS nebo ME. 
Stanovený cíl byl jednoznačný: opa-
kovaně v turnajích dosahovat vítězství 
nebo alespoň se probojovat do semi-
finále. Toto vyžaduje vysokou míru 
dlouhodobé  a  efektivní  kooperace 
všech složek podílejících se na vý-
chově talentovaných hráčů. 

Změna  byla  zahájena  v  roce 
2005 a garantem naplnění  cílů byl 
pověřen  Matthias Sammer  v  roli 
sportovního  ředitele  DFB.  Hlavní 
úkol DFB pro Sammera zní: Postarej 
se  o  vyšší  míru  konkurenceschop-
nosti v rámci „A“ mužstva ve smyslu 
početně  dostatečně  širokého  hráč-
ského kádru  (cca 2-3 výkonnostně 
vyrovnaní hráči) na hráčskou funkci/
pozici. Současně musí být tito hráči 
konkurenceschopní  nejlepším  hrá-
čům z ostatních fotbalově vyspělých 
zemí. To znamená zachytit aktuální 
trendy a predikovat, jaký bude vývoj 
v horizontu 10-15 let, a aplikovat tyto 
změny dlouhodobě a systematicky/
metodicky  v  samotném  tréninku. 
Zároveň Matthias Sammer působil 
v roli sportovního ředitele Bayernu 
Mnichov, kde se stará o výchovu tre-
nérů mládežnických družstev. 

Výsledkem této reformy a 10le-
tého  úsilí  bylo  získání  titulu  mis-
tra světa „A“ týmu 2014 v Brazílii 

Matthias Sammer
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a mistra Evropy v kategorii do 19 let. 
Titul Bayernu Mnichov v Lize Mis-
trů v roce 2013 a účast ve finále LM 
v roce 2014.

V  čem  tedy  spočívala  naprostá 
transformace německého mládežnic-
kého fotbalu? Základ byl položen již 
v roce 2000, kdy byl uspořádán kon-
gres v Erfurtu, který vycházel z po-
znatků MS 1998 se snahou objektivi-
zovat problémy, které se projevují, jak 
na úrovni reprezentačního úseku, tak 
také u široké mládežnické základny.

Bylo pojmenováno 
deset principů, které se 
stávají základem dalšího 
efektivního rozvoje:
1.  Aplikace současných a budoucích 

(přemýšlet jakým, směrem se bude 
fotbal vyvíjet) trendů u talentova-
né mládeže. Toto zajistí vzdělávání 
trenérů v podobě konání odbor-
ných seminářů, konferencí, ukáz-
kových  tréninků apod. ve všech 
regionech DFB.

2.  Postupovat  od  všestrannosti 
ke specializaci (široký pohybový 
základ jako podklad k osvojení si 
herních dovedností projevující se 
v perfektní fotbalové koordinaci).

3.  Zastoupení  fotbalové  koordina-
ce s míčem ve věkovém období 
6-12  let,  která  jde  ruku  v  ruce 
s všestranností. Tuto všestrannost 
rozvíjet nejen v každé tréninkové 
jednotce, ale také např. prostřed-
nictvím domácích úkolů, pěstování 
dalších sportů atd. 

4.  V tréninku dbát na vysoký obsah 
pohybových her (dochází k rozvoji 
všestrannosti, ale i specifické fot-
balové koordinace) a průpravných 
her (1:1 až 7:7 dle věkových kate-
gorií).

5.  Výsledek v utkání není prioritou, 
pouze  se  jedná  o  další  trénink 
v  týdnu.  Prohra  v  utkání  se  ne-
stává podnětem ke změně obsahu 
tréninků.  Rodiče  se  nevyjadřují 
k výkonu/nehodnotí výkon hráčů 
(dětí) na veřejnosti.

6.  Systematické hledání talentů a vy-
tváření ekonomických pobídek pro 
sociálně slabé rodiny.

7.  Věkově starší hráči se stávají vzo-
ry,  nicméně  přílišná  nápodoba 
potlačuje kreativitu projevující se 
osobitým stylem. Kreativní hráč 
je dominantním znakem úspěšné 
výchovy.

8.  Podpořit tzv. pouliční fotbal/street 
football, zejména ve školách na zá-
kladě spolupráce s ministerstvem 
školství. 

9.  Koncentrovat talentovanou mládež 
od U12 např. do akademií/center.

10.  Výchova individuálně technic-
ko-takticky připraveného hráče, 
který „ví, co dělat, a dělá to“, 
tzn. vést hráče k samostatnému, 

rychlému a správnému taktické-
mu rozhodování. Trenér/kouč se 
vhodnou komunikací snaží, aby 
hráč objevoval další alternativy 
řešení herních situací, protože 
to bude v dospělosti pouze hráč 
(právě zde je tolik zmiňova-
ný požadavek na individuálně 
technicko-takticky připraveného 
hráče), kdo se bude muset efek-
tivně rozhodovat.

Poté následovalo nevydařené ME 
2004 v Portugalsku a prohra s ČR. 
Nejen tato skutečnost, ale taktéž další 
impulzy byly hnacím motorem k pro-
vedení drastické transformace výcho-
vy, která byla realizována již v roce 
2005. Na úrovni reprezentačního „A“ 
týmu to bylo v červenci 2006, což ylo 
nazváno jako „čas zasetí“. Německý 
fotbalový  svaz  i  přes  zisk  bronzo-
vých medailí na MS 2006 jmenoval 
Joachima Löwa za nového hlavního 
trenéra reprezentace, který doposud 
působil u reprezentace v roli asistenta 
trenéra Jürgena Klinsmanna. Přesně 
za osm let, 13. července 2014, „A“ 
tým získal titul MS 2014 v Brazílii 
a Joachim Löw dokazuje všem svým 
kritikům, že neměli pravdu, když mu 
nevěřili.  Toto  období  je  nazýváno 
„časem sklizně“.  Celé  Německo 
očekávalo, že po několikaletém půstu 
a nastaveném směru (filozofii) a jasně 
definovaných cílech v roce 2006 se 
dostaví sportovní úspěch v podobě 
titulu v roce 2014.

Ale příprava na MS 2014 začíná 
nešťastně zejména v oblasti společen-
ských/mravních pochybení. Joachim 
Löw musí za rychlou jízdu na půl roku 
odevzdat řidičský průkaz, Großkreutz 
se po prohraném pohárovém zápase 
s Bayernem opije a pohádá s hotelo-
vými hosty. Joachim Löw toto chová-
ní ihned odsuzuje a apeluje na hráče, 
že by si měli uvědomit, jakou funkci 
vůči  veřejnosti  zastupují,  a  kdekoli 
kdykoli by měli být příkladem a vzo-
rem. Během soustředění před MS byli 
dva reprezentanti (Draxler, Höwedes) 
svědky  autonehody,  když  byli  spo-
lucestujícími profesionálních jezdců 
Pascala Wehrleina (DTM) a Nica Ros-
berga (F1). Závodník F1 Nico Rosberg 
zavinil autonehodu, při níž byli zra-
něni dva civilisté. Naštěstí se hráčům 
národního týmu nic nestalo, nicméně 
tyto incidenty rozhodně nepřispívají 
k dosažení sportovních cílů. Jedním 
z mnoha úkolů z pohledu  Joachima 
Löwa bylo po těžké fotbalové sezoně 
vybudovat  dobré  klima/team  spirit. 
Aby toho nebylo dost, v posledním 
přípravném zápase proti Arménii se 
zranil Marco Reus, který byl považo-
ván v této době za nejlepšího útočníka 
německého týmu.

Hlavní zásadou Joachima Löwa 
je:  ,,Pro každého hráče mám hlavní 
roli, a je úplně jedno, jestli to je kapi-
tán nebo jen náhradník“. Toto motto 
je akcentováno v rozhodujícím mo-
mentu MS 2014. V 88. minutě Mario 
Götze nahrazuje Kloseho a ve 113. 

minutě střílí vítězný gól finále. Joa-
chim Löw posílá Götzeho na hřiště 
s výzvou: ,,Toto je tvůj moment, abys 
celému světu ukázal, že jsi lepší než 
Messi, rozhodni finále!“

Joachim  Löw  se  přiznává,  že 
na začátku trenérské kariéry se vel-
mi často nechal unést vnějšími vlivy 
z okolí (veřejným míněním) ohledně 
způsobu vedení Německé reprezenta-
ce nebo závěrečné nominace na me-
zistátní utkání. Nicméně velmi rychle 
přišel na to, že přílišný důraz na názo-
ry médií a veřejnosti mu spíše ubližu-
je než, že by to byla výhodná forma 
k sebereflexi. Sám říká: „Tento způ-
sob nefunguje, z týmu dostanu nejvíc 
jen, když budu jednat podle vlastní 
intuice a pocitu“. Ke svým hráčům 
jsem se stal ještě otevřenější a komu-
nikativnější než kdy jindy předtím. 
Samotní hráči se mnou diskutovali 
a společnými silami jsme se podíleli 
na jednotlivých rozhodnutích. Média 
a novináři nevyhrávají těžká utkání, 
nebo dokonce jakýkoliv turnaj,“ do-
dává Joachim Löw.

Co je obsahem metodické práce 
Joachima Löwa:
1. Důraz na provedení přihrávky. Ne-

dostatečná technická způsobilost 
v  herní  dovednosti  –  přihrávání 
(se v této části projevuje v ome-
zení  v  rychlosti  provedení  při-
hrávání), která  je předpokladem 
úspěšné útočné kombinace. Velkou 
pozornost tak klade na adekvátní 

Joachim Löw
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rychlost/tvrdost přihrávky, a to ze-
jména po zemi a na dominantnější 
dolní končetinu (DK) spoluhráče, 
např. hráč s dominantní pravou DK 
přijímá míč do pravé DK. Nicmé-
ně ne vždy to platí např. při pře-
vzetí míče v otevřeném postavení 
ve  směru  branky  soupeře  nebo 
ve směru pokračující útočné kom-
binace, kde  je na hráče  s domi-
nantnější pravou DK, je účinnější 
směřovat přihrávku na levou DK. 
Úkolem trenéra mládeže je na toto 
v tréninku dětí dbát a hráče takto 
vzdělávat. Tato znalost se posléze 
zdokonaluje ve vhodných cvičení, 
resp. v metodicko-organizačních 
formách.

2.  Tajminkové/časované  nabíhání 
při útočné kombinaci. Znakem je 
být  ve  správném  momentu/čase 
ve správném prostoru. Pokud tomu 
tak není, hráči zbytečně/neúčinně 
přicházejí o energii špatným pohy-
bem v prostoru a čase.

3. Joachim Löw nedělá žádné ústup-
ky  (upřednostňování  velkých 
jmen, resp. klíčových hráčů) při 
sestavování sestavy. Příklad: stře-
doví hráči Khedira a Schweinstei-
ger se dostávají po zraněních těsně 
před turnajem do optimální herní 
pohody. Joachim Löw se rozhod-
ne, že by bylo nezodpovědné oba 

hráče nechat hrát od začátku. Tre-
nér tuto komplikaci vyřeší přesu-
nutím obránce Lahma do středové 
řady.

4.  Joachim Löw prosazuje realizaci 
přechodové fáze formou rychlého 
protiútoku.

5.  V koučování svého týmu se snaží 
přesvědčit hráče, aby předcháze-
li zbytečným faulům, které stojí 
mužstvo moc sil při znovuzískání 
míče, nebo přicházejí o možnost 
ohrozit branku soupeře. 

6.  Po vyřazení týmu Belgie se snesla 
kritika na trenéra Marca Wilmotse, 
že se málo věnuje standardním si-
tuacím. Také Joachim Löw dlouhé 
roky standardní situace skoro vů-
bec nezdokonaloval. Joachim Löw 
připomíná, že ušetřil čas na daleko 
důležitější herní činnosti jako zdo-
konalování  útočných  kombinací 
a realizaci účinnějšího presinku.

7.  Joachim Löw má k dispozici 22 
konkurenceschopných hráčů, což 
znamená obrovskou výhodu nejen 
při střídání hráčů, ale i při volbě 
základní sestavy. Navíc tito hráči 
byli obrovskou hrozbou pro soupe-
ře. Taková síla v podobě vyrovna-
ného mužstva na všech hráčských 
funkcích/pozicích  znemožnila 
úspěch Nizozemska, Brazílie, Ar-
gentiny atd.

Za  úspěchem  německého  týmu 
a hlavně naplnění strategických prin-
cipů  z  roku  2000,  jejichž  hlavním 
vyústěním bylo vychovat dostateč-
né množství konkurenceschopných 
hráčů  pro  „A“  tým,  byl  Matthias 
Sammer, který přišel na DFB v roce 
2005, jež je nazváno jako „čas zasetí“. 
Tito hráči se prezentují individuálně 
komplexně připravení. Hlavním krité-
riem je, že takto individuálně tech‑
nicko‑takticky připravený hráč 
je např. způsobilý hrát v nejlepších 
klubech světa roli rozdílového hráče, 
odehrát opakovaně utkání ve vysokém 
tempu (2 utkání týdně), adaptovat se 
na týmovou strategii/týmovou taktiku 
podle požadavků trenéra vycházející 
ze síly soupeře, vlastních spoluhráčů 
a vlastní aktuální formy apod.

Nicméně nic není růžové, jak se 
zdá. V období 2006-2012 se proje-
vují  rozdílné  osobnostní  vlastnosti 
Matthia se Sammera a Joachima Löwa 
a dochází k mnoha diskusím s rozdíl-
nými názory, jež jsou posléze příčinou 
interního boje v rámci DFB. Avšak 
oba  pracují  tvrdě  a  profesionálně 
ve prospěch německého úspěchu, a ne 
pro vlastní/osobní naplnění ambicí, 
které se neslučují s rozvojem fotbalu. 

Matthias  Sammer  v  roce  2006 
upravil  systém  vzdělávání  trenérů. 
Všem trenérům ve všech věkových 

kategoriích se snažil důrazně vysvět-
lit, jak a proč to musí fungovat jinak 
a jak na to! Nová metodika je rozšiřo-
vána mezi trenéry v brožurách, knižní 
formě, DVD pro každou věkovou ka-
tegorii. Licencovaní trenéři více než 
dříve navštěvují doplňkové vzdělávací 
semináře/konference v 16 spolkových 
zemích.

Hlavní cíl nového směru je nesou-
středit se u talentované mládeže (zde 
je největší potenciál k úspěchu) na vý-
sledky mužstva dosažené prostřednic-
tvím, např. nestřídáním hráčů, upřed-
nostňováním vývojově akcelerovaných 
hráčů, nevyhledáváním osobních sou-
bojů 1:1, nakopáváním míče vpřed, 
urputným bráněním před pokutovým 
územím apod. Tento způsob dosažení 
výsledku vede ke splnění krátkodobé-
ho cíle/osobních ambicí trenéra, ze-
jména výsledkových. Nicméně je zde 
jednoznačně potlačen dlouhodobý cíl 
systematické a dlouhodobé sportovní 
přípravy,  tzn. výchova  individuálně 
komplexně připraveného hráče vychá-
zející z individuálně technicko‑tak‑
ticky způsobilého hráče. Vysoký vý-
skyt těchto hráčů v mužstvu trenérovi 
umožňuje dynamicky měnit strategie, 
tzn. hráči jsou způsobilí plnit vysoký 
počet herních úkolů v rámci různého 
rozestavení v proměnlivých a velmi 
náročných herních situacích.
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Mgr. Miroslav Krieg, vedoucí SCM AC Sparta Praha

FC BAYERN MNICHOV

U příležitosti 20. výročí založení Unie českých fotbalových trenérů se 
uskutečnil pracovní seminář trenérů fotbalu, jehož se zúčastnili i renomovaní 
odborníci Gérard Houllier, bývalý trenér Liverpoolu a francouzské 
reprezentace, a Erik ten Hag, současný asistent trenéra Pepe Guardioly 
a trenér U 23 Bayernu Mnichov.

Na úvod je nutno podotknout, 
že se jednalo o mimořádnou 
událost, a to i z důvodů, že 

FC Bayern Mnichov neuvolňuje pří‑
liš  interních  materiálů  a  informací 
ze svého know‑how. Především díky 
Dr. Zdeňkovi Sivkovi udělal  jednu 
z  velkých  výjimek.  Díky  tomu  se 
do Prahy dostal  i  jeden z asistentů 
trenéra Guardioly a hlavní trenér U 23 
Bayernu Erik ten Hag.

AC Sparta se spolupodílela na or‑
ganizaci zejména praktické části se‑
mináře ve svém tréninkovém centru 
na Strahově, kterou vedl výše zmí‑
něný trenér.

Erik ten Hag (*2. 2. 1970) má spo‑
jenu svou fotbalovou kariéru přede‑
vším s FC Twente a FC Utrecht, kde 
působil celkem 13 let jako hráč. Jeho 
trenérská činnost začala roku 2006 
právě v FC Twente, pokračovala přes 
PSV Eindhoven, kde prošel mládež‑
nickými kategoriemi U 17–U 19, až 
do Bayernu Mnichov roku 2013.

O tom, že Bayern je klubem, kte‑
rý zejména v současné době spolu‑
určuje vývoj moderního fotbalu, jistě 
není pochyb. Proto bylo velmi cenné 
získat některé informace zejména ze 
zákulisí sportovní přípravy i metodiky 
bavorského giganta. S Erikem jsem 
strávil téměř šest hodin formální i ne‑
formální diskuze o fotbale, především 
na téma fotbalové strategie Bayernu 
Mnichov… Jako správný Holanďan 
zůstal věrný i filozofii práce a výcho‑
vě hráčů ve své rodné zemi. Ovšem 
v mnoha  směrech svými znalostmi 

Být vždy o krok napřed,  
to je směr i cesta

10

zkušeNosti ze zahraNičí

4/2014



obohatil právě systém práce v němec‑
kém velkoklubu.

Nejprve několik statistických 
informací a faktů
ß V současném kádru Bayernu je cel‑

kem 27 hráčů (3 brankáři, 7 obrán‑
ců, 13 záložníků a 4 útočníci).

ß 12  hráčů  je  z  Německa  (Neuer, 
Starke, Badstuber, Boateng, Lahm, 
Gaudino,  Götze,  Rode,  Weiser, 
Schweinsteiger, Kurt, Müller).

ß Ze zahraničí získal Bayern 15 hráčů:
Reina, Alcantra, Xabi Alonso, Be‑
mat, Martinez – Španělsko, Dante, 
Rafinha – Brazílie, Ribéry – Fran‑
cie, Robben – Nizozemí, Shaqiri – 
Švýcarsko, Lewandowski – Polsko, 
Pizarro – Peru, Alaba – Rakousko, 
Benatia – Maroko, Hojbjerg – Dán‑
sko.

ß Součástí  kádru,  i  když  hrají  pře‑
vážně v juniorském týmu Erika ten 
Haga,  jsou  i  Sallahi  (Rakousko) 
a Weihrauch (Německo). 

ß Průměrný věk mužstva je 26 let.
ß 1/3 kádru mužstva (9 hráčů) není 

starší než 23 let.

U  světových  velkoklubů  bývá 
obvyklé, že vlastních odchovanců 
v kádru moc není. Mezi výjimky patří 
právě Bayern. A nejsou to jména le‑

dajaká: Schweinsteiger, Lahm, Alaba, 
Badstuber, Müller, Kroos. Posledně 
jmenovaný však v nedávné době pře‑
stoupil do Realu Madrid. 

Zajímavými jmény Fotbalové aka‑
demie Bayernu jsou ale i Ottl, Misi‑
movic, Kraft… a řada dalších hráčů 
právě  z  rezervního  týmu.  „Určitě 
o nich ještě uslyšíte,“ řekl Erik. 

V té souvislosti mi prolétla hlavou 
myšlenka, kolik hráčů u nás dokáže‑
me posunout do vrcholového fotbalu 
třeba  právě  z  juniorských  soutěží. 
Protože to byl vlastně hlavní záměr 
vzniku  soutěže  juniorských  týmů 
U 21… Na to si zřejmě musí v kaž‑
dém klubu odpovědět sami.

Také  já  jsem se  chtěl pochlubit 
úspěchy v systému práce s mládeží. 
V současnosti působí v 1. Synot lize 
nebo nejvyšších soutěžích v zahraničí 
celkem 44 mládežnických odchovan‑
ců AC Sparta, reprezentačními mlá‑
dežnickými výběry ČR prošlo od roč‑
níku 1990 do současnosti celkem 65 
reprezentantů našeho klubu… Jenže 
Erik mě hned zchladil! Na otázku, 
který z nich se dokázal prosadit v nej‑
lepších evropských klubech, jsem pát‑
ral v paměti… Asi jen Rosický…

„A proč?“ zazněl další dotaz. Vy‑
jmenoval jsem asi 20 důvodů a příčin, 
které trápí český fotbal… A co jste 

z toho změnili? Musel jsem po pravdě 
říci, že velmi málo. 

Ale  zpět  k  fotbalové  metodice 
a filozofii Bayernu. Herní schéma 
a rozestavení je velmi variabilní, a to 
i díky vysoké univerzálnosti řady hrá‑
čů tohoto klubu. Právě univerzálnost 
a především vyrovnanost ofenzivních 
i defenzivních činností je jedním z pi‑
lířů požadavků, které jsou na hráče 
kladeny. Variabilita herního systému 
a rozestavení hráčů v něm je proměn‑
livá, o čemž nejlépe vypovídá, pokud 
se podíváme třeba na posledních 10 
utkání Bayernu. Erik sám říká: „Náš 
systém je velmi variabilní a z hledis‑
ka taktiky také flexibilní“. Nejčastěji 
vychází z rozestavení 4‑1‑4‑1, ale Ba‑
yern velmi často používá řadu modi‑
fikací 4‑2‑3‑1, 3‑4‑2‑1, 4‑3‑1‑2, 3‑4‑
1‑2, dokonce i 4‑3‑3 nebo 3‑2‑3‑2 či 
3‑4‑2‑1. I to je jeden z důvodů, proč je 
nevyzpytatelný pro stanovení taktiky 
soupeřem. „My chceme na hřišti stále 
dominovat a tuto filozofii vštěpujeme 
hráčům již od mládežnického věku,“ 
tvrdí Erik. 

Zatímco herní schéma je velmi va‑
riabilní, pak herní principy Bayernu 
jsou pevně zakotveny a jsou zásadní 
pro herní styl německého mistra. „My 
jsme Bayern a každý musí vědět, že 

hrajeme jako Bayern!“ říká Erik. Klu‑
bovou filozofii ovlivňuje především 
hlavní  trenér, ale v zásadě se vždy 
jedná o posunutí vývojových trendů 
světového  fotbalu.  „Bayern  nesmí 
přešlapovat na místě, ale myslet vždy 
o několik kroků dopředu. To je základ 
filozofie Pepe Guardioly,“ tvrdí Erik.

Několik myšlenek, které jsou 
důležité ve filozofii Bayernu a vý-
chově hráčů v podání Erika ten 
Haga:
ß	Kontinuita klubové filozofie a učení 

se základům herních principů spo‑
lečně od kategorií mládeže až po se‑
niorský tým. 

ß	„Tým do 23 let je poslední stupeň 
před tím, než se po všech selekcích 
dostanou naši hráči k profesioná‑
lům,“ říká Erik. 

ß	Hráči jsou vychováváni k roli favo‑
rita, jde i o mentální přípravu a musí 
se dokázat s  touto rolí vypořádat. 
Sebevědomí je velmi důležité, ale 
bez  vysoké  kvality  pohybových 
dovedností a schopností (zejména 
rychlostních) nemůže být hráč kon‑
kurenceschopný na evropské scéně.

ß	Tlak je v Bayernu opravdu velký. 
„Chceme být na hřišti dominantní, 
co nejvíce času strávit na polovině 
soupeře a kontrolovat hru…“
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PROVÁDÍME PRAVIDELNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚDRŽBY UMĚLÝCH FOTBALOVÝCH TRÁVNÍKŮ 3.  GENERACE, VČETNĚ 
PŘÍPRAVY HRACÍ PLOCHY NA REATESTACI FAČR

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

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

Jako první jsme začali s poskytováním těchto služeb již v roce 2005. Provádíme dosyp granulátu, ale i odebírání vsypových materiálů.
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Motto
Každý hráč když chce,může být lepší, než je. Dokud je 
nějaká možnost zlepšení, musí vždy toužit a chtít…

Dettmar Cramer
trenér FCB 1975/1977

Základní filozofie FCB
ß Filozofie je víc než herní systém
ß Individuální technická a taktická flexibilita hráčů
ß Vychovat co možná nejvíce ofenzivních hráčů

Herní styl je důležitější  
než herní systém
ß Chceme strávit pokud možno co nejvíce času na polovině soupeře   
ß Všichni hráči musí bránit,všichni hráči musí útočit  
ß Bránit dopředu musí být v mysli všech hráčů
ß První myšlenka po získání míče musí být vždy ofenzivní
ß Schopnost rychlého přepínání znamená aktivně tvořit
ß Variabilní útočná hra je základem úspěchu

ß	Důraz klademe na kvalitu přihrávek 
a kombinací, stejně jako na vyrov‑
nanost ofenzivních i defenzivních 
schopností hráčů. Aktivita, nikoliv 
pasivita, zejména náběhů za obranu 
soupeře. 

ß	Všichni hráči musí útočit, ale všich‑
ni také musí bránit – bez výjimky.

ß	Důležitá je i typologie hráčů při je‑
jich výběru, popř. se snažit změnit 
jejich negativní stereotypy. Skoro 
každý  je  toho  schopen,  když do‑
opravdy  chce.  Robben  i  Ribéry 
se dokázali obětovat pro mužstvo 
a změnili svůj herní styl zejména 
po ztrátě míče směrem do defenzi‑
vy…

ß	Naši hráči musí být skvěle kondičně 
připraveni, proto musí být tréninko‑
vá činnost velmi intenzivní. Dvou‑
hodinové tréninky nejsou výjimkou. 
V  tom  je velká  síla Bayernu,  ale 
i celého německého fotbalu…

ß	Ve hře uplatňujeme 3 presinkové 
zóny (na útočné polovině, ve středu 
hřiště a před vlastním pokutovým 
územím). Ve všech se snažíme mít 
alespoň  pět  aktivně  napadajících 
hráčů. 

ß	Na útočné ½ hřiště v 1. presinkové 
zóně uplatňujeme pravidlo 6‑10 vte‑
řin s napadáním rozehrávky soupe‑

ře, pokud to herní situace dovolí…
ß	Soubojové  chování,  vítězství 

v osobních soubojích přiklání často 
misky vah na jednu, či druhou stra‑
nu. Většina našich hráčů musí mít 
v tomto směru vysokou kvalitu. Ni‑
koliv však za cenu faulů. To vytváří 
zejména na obranné ½ hřiště velkou 
výhodu pro soupeře. 

ß	Stlačování  prostoru  v  těžišti  hry 
a hloubka obranného postavení ne‑
smí být větší než 20‑30 m. 

To je základ úspěchu pro opětovné 
získání míče. Jinak presink ve všech 
třech zónách ztrácí smysl. 
ß	Při zisku míče okamžitě roztahuje‑

me hru a chceme využít naše rychlé 
hráče. Variabilita vedení útočné čin‑
nosti je však velká:

a) zapojení hráčů v křídelním prosto‑
ru, zejména ofenzivních krajních 
obránců

b) rychlý protiútok po zisku míče se 
zapojením našich rychlých hráčů 
s přečíslením obrany soupeře

c)  dlouhé diagonální přihrávky se šik‑
mými náběhy z křídla za obranu 
soupeře

d) průnikové přihrávky mezi obranné 
řady soupeře s náběhy hráčů ze stí‑
nu za obránci

e)  máme i hráče s velmi dobrým za‑
končením střelou ze střední vzdá‑
lenosti.

Dokážeme využít všech možností.
ß	První myšlenka v hlavách našich 

hráčů by měla být vždy ofenzivní, 
tedy dívat se vždy dopředu, ne do‑
zadu!

ß	Druhá myšlenka by měla směřovat 
k vytváření přečíslení v mikrositua‑
cích 2 + 1, 3 + 2 apod. 

ß	Třetí myšlenka – být vždy aktivní 
a to i po ztrátě míče (co nejrychleji 
atakovat a znovu získat míč). 

ß	Ze základních pravidel učíme hráče:
a) pokud držíte míč, nikdy nesmíte 

být v jedné řadě (vytváření troj‑
úhelníků)

b) snažte se činnost s míčem zvlád‑
nout maximálně na tři doteky

c)  v  defenzivní  činnosti  musí  být 
vždy 3 hráči před vlastní brankou, 
tedy v prostoru, odkud padá nejví‑
ce gólů

d) rychlé  přepínání  myšlenkových 
pochodů se změnou herních situací

ß	ihned reagovat a předvídat
ß	ihned atakovat a získat míč zpět 

po jeho ztrátě
ß	nutit soupeře k zpětným přihráv‑

kám

ß	dát možnost dalším hráčům k ná‑
vratu.

Pro Bayern je zřejmě  
magické číslo 5
5  hráčů  by  se  mělo  zapojovat 

do ohrožení branky soupeře
5  hráčů by mělo po ztrátě míče ak‑

tivně napadat a stlačovat prostor 
v těžišti hry

5  hráčů by mělo ve středu hřiště vy‑
tvářet zbytkovou obranu ve tvaru 
lichoběžníku

5  Top odchovanců má momentálně 
Bayern v základní sestavě A muž‑
stva.

Nemyslím si, že k jednomu vrcho‑
lu vede pouze jedna cesta. Rovněž 
nepředpokládám, že existuje  zaru‑
čený recept úspěchu. Věřím ale, že 
učit se od nejlepších je cesta i směr 
zároveň.  Záleží  jen  na  nás,  zdali 
chceme něco měnit, zvyšovat kvalitu 
vzdělání a jít cestou vyšší náročnosti, 
nebo o tom pouze hovořit a doufat, že 
se samo něco změní. Proto bych byl 
velmi rád, kdyby alespoň z části byl 
tento článek malou inspirací, stejně 
jako pro mě bylo setkání s Erikem 
ten Hagem. 
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Herní zóny po ztrátě míče

Výstavba hry

Herní zóny po zisku míče – výstavba

Vývoj hry

ß Útočný presink
ß Středový presink
ß Provokativní presink

ß Zásada kompaktnosti
ß Hloubka útočné a obranné 

linie nesmí být větší  než 
30 m

ß Cílem je vytvořit převahu 
ve středu hřiště

ß Hráči musí dokázat vytvo‑
řit mikrosituace s přečísle‑
ním   

Nákres
ß hráč  č. 6  se  posune  mezi 

2 bránící hráče, aby mohla 
vzniknout  situace  s  pře‑
číslením  3 + 2  nebo  2 + 1 
v  krajním  prostoru  hrací 
plochy

ß Střední  obránce  č. 5  má 
otevřený  prostor  pro  vy‑
tvoření mikrosituace  s po‑
četní výhodou

ß Zakončení
ß Herní rozvoj‑kreativita
ß Zahájení akce

ß Správně – buď stojí krajní 
obránce ve vnitřním pro‑
storu a útočník na vnější 
linii, nebo obráceně

ß Chybně – krajní obránce 
a útočník stojí v jedné linii
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Zakončení

Přepínání

Zbytková obrana

Přepínání

ß Základní princip = variabilita
ß Různými variantami útoč‑

né činnosti ztížíme soupeři 
odhad  způsobu  zakončení 
a pro něj důležitou anticipa‑
ci herní situace

Nákres
ß Pětice  hráčů,  útočníci 

č. 7, 9, 11  a  střední  zálož‑
níci č. 8, 10, musí vytvářet 
pro úspěšné zakončení tlak 
na  obranu  soupeře  uvnitř 
a před pokutovým územím

ß Nedávej soupeři žádný čas na přemýšlení!
ß Rychlá anticipace nové herní situace
ß Hráč, který je nejblíže k míči, napadá roze‑

hrávku soupeře 

ß Aby se zamezilo rychlému 
protiútoku soupeře, musí se 
zabezpečit organizace zbyt‑
kové obrany

Nákres
ß V  ideálním  případě  musí 

pětice hráčů vytvořit za mí‑
čem lichoběžník

ß 3 hráči na vrcholu lichoběž‑
níku rozvíjejí herní situaci

ß 2  zadní  hráči  se  podílejí 
na zajištění

ß Pro pětici ofenzivních hráčů 
však zůstává hlavním úko‑
lem  vytvoření  přečíslení 
před nebo uvnitř pokutové‑
ho území soupeře

ß Jiná alternativa = pokud není 
žádný  tlak na míč nebo  je 
před míčem více hráčů

ß Je nutno IHNED REAGOVAT!
ß Co nejrychleji zahustit střed 

hřiště a dát možnost spolu‑
hráčům k návratu 

Nákres
ß Hráč č. 5 přihrává nepřesně 

hráči č. 2
ß Soupeř odebere míč hráči č. 2 

a následuje protiútok soupeře
ß Všichni  hráči  zareagují 

a musí okamžitě zpět
ß Hráči za míčem č. 5, 6, 4 se 

pokouší zpomalit tempo úto‑
ku soupeře a směrem dozadu 
zhustit střed hřiště

ß Všichni ostatní hráči okamžitě sprintují směrem k vlastní brance
ß Pokud je protiútok zastaven, je nutno co nejrychleji vytvořit 

základní postavení

ß Hlavním  cílem  je  tlak 
na míč, aby se soupeři zame‑
zilo kontrolované rozehrání 
míče a založení útoku

ß Všichni hráči se musí co nej‑
rychleji přesunout do těžiště 
hry 

Nákres
ß Číslo 10 vytváří tlak na hráče 

s míčem a atakuje rozehrávku 
ß Číslo 9 zajišťuje tlak na bran‑

káře
ß Všichni ostatní hráči se ne‑

ustále posunují k míči smě‑
rem do těžiště hry

14

zkušeNosti ze zahraNičí

4/2014



Základní rozestavení, pokud má soupeř míč pod kontrolou Cvičení I. – přihrávky

Cvičení III. – hra pro rozvoj s vytvářením 
přečíslení ve středu hřiště

že bude následovat dlouhá 
přihrávka vzduchem (v pří‑
padě, že ve středu hřiště je 
dobrý  hlavičkář  soupeře, 
pak ho obsazuje právě tento 
hráč)

ß Hráč č. 4 odskakuje dozadu 
a zajišťuje prostor

ß Stejný princip platí při za‑
hrávání standardní situace 
soupeřem,  s  načasováním 
odskočení pro zajištění  pro‑
storu

ß Hráči,  kteří  se  nacházejí 
před míčem, okamžitě za‑
reagují a ihned se přesunují 
zpět do těžiště hry, aby po‑
mohli znovu získat míč

ß Vytvoření bloku a znemož‑
nění krátké rozehrávky

ß Donutit soupeře k odehrání 
dlouhého míče

Nákres
ß Hráč  č. 6  se  posunuje  do‑

zadu před dvojici středních 
obránců, pokud předpokládá, 

ß Herní prostor 20 x 12 m
ß 2 stabilní hráči uprostřed
ß Na každém stanovišti jsou 

2 hráči
ß povolen pouze jeden dotek 

s míčem

ß Cílem  je  zdokonalování 
techniky ovládání míče s pří‑
mou přihrávkou po zemi 

ß Dynamický průběh pohybu 
s vytvářením postavení troj‑
úhelníků  mimo  osu  přímé 
linie

ß Kombinace výukových cílů 
předchozích cvičení

ß Cílem  je  vytvoření  herních 
mikrosituací s přečíslením ve 
středu pole pro výstavbu hry

ß Vytvořit výhodné rozdělení 
prostoru pro řešení herních 
situací

ß Při ztrátě míče zajistit zbyt‑
kovou  obranu  a  nedovolit 
soupeři  rozvinout  rychlý 
protiútok

ß Defenzivní jednání hráčů = rychlé přepínání po ztrátě míče
ß Herní systém červení: 4‑1‑4‑1, herní systém žlutí: 4‑4‑2

Cvičení II. – poziční hra ß Hřiště 20 x 12 m
ß Povoleny 3 doteky s míčem
ß 2 neutrální hráči (modří) – 

pomáhají vytvářet přečíslení 
družstvu, které drží  míč

ß Oba vnější hráči nesmí být 
aktivně atakováni, směr je‑
jich pohybu je převážně ho‑
rizontální

ß Cílem  hry  je  dosažení  co 
možná největšího počtu kon‑
taktů s míčem – různými hráči

ß Přiblížit hráčům co možná 
nejefektivnější  rozdělení 
prostoru, jelikož optimální‑
ho zvládnutí tohoto úkolu je 
možné dosáhnout jen tímto 
způsobem
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Petr Havlíček, hlavní trenér U16

Fotbalová příprava  
kategorie U16  
v AC Sparta Praha

Sportovní příprava s hráči v kategorii U16 v každém kolektivním sportu 
po celém světě je podle mého názoru hodně specifická. Ve věku 15 let 
dochází k několika významným změnám v životě hráče.

První zásadní změnou je beze-
sporu přechod dětí ze základní 
školy na střední. Dochází k pře-

trhání vazeb s vrstevníky, následuje 
důležité rozhodování o výběru střední 
školy a tím pádem nasměrování své 
budoucnosti. Hráči navazují nová 
přátelství, někteří z nich se musí 
adaptovat na internátní prostředí 
a jsou tak odtrženi od své rodiny 
a zažitých každodenních zvyklostí.  
Ve sportu je přechod ze žákov-
ských kategorií do dorosteneckých 
jedním nejtěžších mezníků v ka-
riéře sportovce. Hráči se od dět-
ské hry s minimálními taktický-
mi prvky dostávají do takticky 
náročnějšího prostředí, plného fy-
zicky a kondičně náročných soubojů. 
Vezmeme-li tedy v potaz celkový 
vývoj hráče, můžeme mluvit o tom, 
že se z dítěte najednou stává dospíva-
jící jedinec. Tento rychlý skok však 
také znamená například velké rozdíly 
mezi biologickým a mentálním vývo-
jem hráče, který může součtu trvat 
až několik let. Myslím si, že právě 
v tomto náročném období, kdy ně-
kterým sportovcům doznívá puberta 
včetně všech fyziologických znaků, 
které k tomu patří, a jiným se teprve 
začíná projevovat, je hodně důležitý 
individuální přístup.

Je nám samozřejmě jasné, že ne 
všichni naši hráči se dostanou až 
na pomyslný vrchol pyramidy, tedy 
do prostředí vrcholového fotbalu 
a nebudou se jím živit, jak si to určitě 
přáli. V koncepci AC Sparta Praha je 
uvedeno, že se všichni trenéři musí 
maximálně snažit o to, aby mladé 
hráče prostřednictvím fotbalu vzdě-

lávali (výchovně-vzdělávací proces). 
Tzn. nejen je naučit fotbalové/herní 
dovednosti a rozvíjet jejich pohybové 
schopnosti v souladu s potřebami mo-
derního fotbalu, ale vychovávat je tak, 
aby jejich chování a vystupování bylo 
v naprostém souladu se základními 
společenskými normami, respektovali 
své okolí (spoluhráče, protihráče, roz-
hodčí, atd.). Současně je nutné vést 
hráče k dovednosti prosadit se v so-
ciální skupině (týmu) a zároveň v ní 
dokázat spolupracovat na společných 
cílech. A na závěr to nejdůležitější: 
aby se chtěli sami zlepšovat, posouvat 
svoje hranice a měli správně nastave-
né životní hodnoty.

Jde nám zkrátka o to, aby se do-
kázali prosadit a uplatnit i v civilním 
životě, kdyby jim náhodou sen (ambi-
ce) o fotbalové hvězdě nevyšel. 

Momentálně v kategorii U16 pra-
cujeme s ročníkem 1999. V kádru 
máme 19 hráčů a 2 brankáře. Sportov-
ní příprava v klubu (i v tomto roční-
ku) navazuje na výchovně-vzdělávací 
proces s kooperujícími školami SpSM 
– ZŠ Marjánka a SCM - ANOA (An-
glo-německá obchodní akademie), 
které navštěvuje téměř 80% hráčů 
ACS. Rozšířená forma hodin TV tak 
navazuje i na systém sportovní pří-
pravy středních škol včetně praktické 
i teoretické výuky.

Fotbalová příprava:
Obsah tréninkové náplně vychází 

z koncepce AC Sparta Praha, která 
je popsaná na více než 80 stranách 
a několika DVD. Obsahuje základní 
principy herního stylu, který hráče 
učíme a kterým bychom se chtěli 

prezentovat. Domníváme se, že ten-
to herní styl odpovídá momentálním 
trendům evropské kopané. Snažíme 
se i nahlížet do budoucnosti, abychom 
hráče (např. U16) připravili na fotbal, 
který se bude hrát za 5-7 let, protože 
fotbal bude zcela jistě vypadat jinak 
než nyní.

Dále je v ní popsána základní 
struktura a principy tréninkové jed-
notky. Všichni trenéři AC Sparta Pra-
ha mohou neomezeně tvořit vlastní 
nová cvičení, musí ale odpovídat 
jednoduchým a základním principům, 
například:
1. Hráči musí být co možná 

nejčastěji v kontaktu s míčem 
(specifická cvičení).

2. Cvičení musí odpovídat 
požadavkům hry (herní styl).

3. Všichni hráči musí přesně 
rozumět tomu, co v tréninku 
dělají.

4. Dodržovat základní herní 
principy a zásady.

Koncepce je otevřená, „živá“, ne-
ustále se doplňuje. Je to dynamický 
proces, který by podle nás měl reago-
vat na aktuální vývoj fotbalu. Vychá-
zíme a učíme se od nejlepších, kteří 
určují v současnosti trend a vývoj 
světového fotbalu.

Obsah tréninkové 
náplně

Kvůli zachování posloupnosti 
a kontinuity rozvoje našich hráčů je 
obsah tréninkové náplně v kategoriích 
U12-U21 téměř totožný. Naše snaha 
směřuje ke komplexnosti tréninkové-
ho procesu, tak aby se v tréninkových 

jednotkách objevovaly všechny jeho 
složky.

Psychologická příprava:
Jedním z nejdůležitějších faktorů 

při rozhodování, hodnocení a výběru 
hráčů je pro nás charakter. Samo-
zřejmě bychom byli rádi, kdyby-
chom měli hráče oddané fotbalu, 
kteří ho budou bezmezně milovat. 
Pracovité, poctivé, ctižádostivé a cí-
levědomé, s touhou se neustále zlep-
šovat. Budou tvořiví a budou chtít 
vždy zvítězit v rámci fair‑play. Ta-
kových hráčů je však v České repub-
lice velice málo.

Proto se maximálně snažíme 
pomocí pohovorů (individuálních, 
skupinových, týmových) a dalších 
mentálních cvičení v hráčích tyto 
vlastnosti probudit a pomoci jim, vzít 
je za své. Dnes už víme, že se dá způ‑
sob myšlení člověka změnit, a proto 
na tom pracujeme. 

Kondiční příprava
V rámci kondiční přípravy se 

snažíme využít především specific-
kých prostředků. Chceme, aby se 
hráčské schopnosti rozvíjely pokud 
možno v každém tréninku a co nej‑
více s míčem. Samozřejmostí je, že 
máme k dispozici kondičního tre‑
néra. Ten se stará o sběr a analýzu 
nejnovějších informací, zachycuje 
moderní trendy kondiční přípravy 
v top evropských klubech. Zodpo-
vídá stejně jako trenéři jednotlivých 
kategorií za implementaci těchto 
poznatků do tréninkového procesu 
a za optimální stav a rozvoj každého 
jedince.
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Týdenní mikrocyklus  
U16 AC Sparta Praha

Několikrát ročně hráče testujeme 
ve všech složkách kondiční přípravy 
(rychlostní testy, funkční testy, zdra-
votní testy, vytrvalostní testy, testy 
koordinace a svalových dysbalancí). 
Máme nastavené minimální hranice, 
které musí splnit všichni hráči ACS. 
Pokud se tak nestane, musí každý je-
dinec na nedostatcích pracovat buď 
individuálně, nebo ve spolupráci 
s kondičním trenérem. 

V rámci kondiční přípravy vy-
užíváme i plně vybavenou posilovnu 
(Bossu, TRX, togu, posilovací stroje, 
atd.). Nově jsme navázali spoluprá-
ci s reprezentačním trenérem kick-
boxu, ke kterému chodí naše týmy 
(U12-U19) jednou týdně na úpolové 
sporty, jak je běžné ve vyspělých ev-
ropských klubech. 

Nedílnou součástí je i regenerace 
a rehabilitace. V tréninkovém centru 
na Strahově máme k dispozici rege-
nerační linku, v které se nacházejí in-
frasauny, whirpool a šlapací koupele. 
O rehabilitaci a fyzioterapii se nám sta-
rají dva fyzioterapeuti na plný úvazek.

Technická příprava
Jelikož jsme si vědomi velké-

ho rozdílu v technické způsobilosti 
českých hráčů ve srovnání s hráči ji-
ných západoevropských fotbalových 
velmocí, je pro nás technická složka 
tréninku jednou z nejdůležitějších. 
Pracujeme na všech herních činnos-
tech jednotlivce s velkým důrazem 
na přesnost a rychlost provedení 
(např. prudkost přihrávky, první 
dotek s míčem). Tyto činnosti máme 
podrobně rozpracované a po hráčích 
je všechny vyžadujeme. V každém 
tréninku věnujeme herním činnos-
tem jednotlivce s důrazem na kvalitu 
a detail (např. afinita těla v herní 
situaci) minimálně 20 minut v prů-
pravné části. Hráči mohou využívat 
i individuální tréninkové jednotky 
vedené našimi trenéry v TC Strahov 
mimo rámec týmového týdenního 
mikrocyklu. 

Taktická příprava
Uznávaný trenér J. Mourinho 

na dotaz, jak poznáte dobrého hráče 

v žácích a v přípravce, odpověděl: 
,,Vezme míč, všechny protihráče 
obejde a vstřelí branku. A jak po-
znáte dobrého dospělého hráče? ,,Je 
to ten, který se lépe rozhoduje“. 
I proto je u nás taktická příprava ne-
dílnou součástí tréninku. Většina her-
ních a průpravných cvičení vychází 
z našeho herního stylu. Tzn. když 
se v tréninkové jednotce věnujeme 
útočné (útočné akce, poziční hry) či 
obrané fázi (obranné herní kombina-
ce), vždy děláme i taktiku. Jednou 
až dvakrát týdně pracujeme i s vi‑
deoprojekcí, což hráčům pomáhá 
lépe si představit, co po nich vlastně 
chceme. 

V rámci výuky na ANOA (Ang-
lo-německé obchodní akademii) a ZŠ 
Marjánka (naše partnerské školy za-
členěné do systému FA), kam nám 
dochází v každém ročníku poměrná 
část hráčů, máme také navíc zajištěn 
v rámci učebních osnov volitelný 
předmět Teorie fotbalu, kde se hráči 
učí fotbalové historii, první pomoci, 
pravidlům kopané, správné životo-

správě, didaktice fotbalu – zaměřené 
na rozvoj pohybových schopností 
a zdokonalování herních dovedností. 
Součásí jsou i praktické metodické 
výstupy. Pokud hráči splní tématic-
ký plán podle přísných kritérií, které 
předepisuje FAČR, pak mohou získat 
UEFA licenci B.

Týdenní mikrocyklus
Úvodem bych chtěl zmínit, že tzv. 

standardních týdenních mikrocyklů 
(utkání ne-ne) v kategorii U16 se tolik 
nevyskytuje. Vzhledem k některým 
okolnostem se dost často stává, že 
se objevuje mikrocyklus (ne-st-ne). 
Tento fakt ovlivňuje v přípravném ob-
dobí například Memoriál V. Marečka. 
V hlavním období jsou to zahraniční 
turnaje a také vysoký počet reprezen-
tantů v kategoriích U16 a U17. Často 
odehrajeme i šest utkání během dva-
ceti dní a poté následuje období, kdy 
dvanáct dní jen trénujeme. 

Tyto mikrocykly se různě střídají 
a tréninková zátěž a náplň se neustále 
musí tomuto faktu přizpůsobovat.

Pondělí
Teorie: Hodnocení utkání 20 min
Rozcvičení:  Zahřátí organismu, cvičení CORE, příprava na průpravnou

 část (PC 1 – vedení míče, obcházení soupeře) 35 min
Průpravná část: HČJ  PC 1 – vedení míče, obcházení soupeře 20 min
Hlavní část:  Poziční hry (PH – malé 3:3+2 – Cvičení 4)

(IZ: 4 min, IO: 1min, PO: 4x) 20 min
Závěrečná část:  Regenerace (výklus, protažení, 

masáže, sauna, whirpool) 35 min

Úterý
Dopolední TJ
Rozcvičení: Zahřátí organismu, příprava na průpravnou část 
(PC 1 – přihrávka krátká) 15 min
Průpravná část:  HČJ PC 1 – Přihrávka na krátkou vzdálenost 

(Cvičení 1) 20 min
Hlavní část: Průpravná hra 7:7 (2 x 12 min) 25 min
Závěrečná část: Protažení 10 min
Odpolední TJ
Teorie:  V rámci výuky ANOA (Individuální a týmový herní výkon a jeho 

determinanty)
Rozcvičení:  Koordinace DK, technika běhu (kondiční trenér, 

žebříky, překážky atd.), příprava na průpravnou část  
(PC 1 – přihrávka průniková) 40 min

Průpravná část: PC 2 – Přihrávka průniková (Cvičení 2) 25 min
Hlavní část:  HC 1 – útočná fáze PU (finální fáze – Cvičení 6) 25 min

hra 8:8 – (3 x 6 min) 20 min
Závěrečná část: Výklus, protažení 10 min

Středa
Rozcvičení:  Zahřátí, příprava na průpravnou část (PC 2 – vedení míče), 

příprava na rozvoj rychlostních schopností 20 min
Průpravná část:  PC 1 – vedení míče se zakončením (20 x 20 m sprint 

s míčem + zakončení – Cvičení 3) IZ:IO = 1:10 20 min

Hlavní část  (intervalově): PH – Poziční hra 6:6 + 2 (Cvičení 5)
(IZ: 2 min, IO: 1 min, PO: 6x) 20 min
PH – Hra 4:4 (IZ: 1 min, IO: 1 min, PO: 2 x 5) 25 min

Závěrečná část: Výklus, protažení 10 min

Čtvrtek
Dopolední TJ
Rozcvičení: Zahřátí organismu, příprava na kruhový trénink v posilovně
Průpravná část: Kruhový trénink v posilovně – 12 stanovišť na hlavní 
svalové partie IZ: 30 s, IO: 30 s, PO: 2x na každém stanovišti
Odpolední TJ
Teorie: Rozbor utkání (video), nedostatky v útočné a v obranné fázi
Rozcvičení:  Zahřátí organismu, příprava na průpravnou část 

(PC 1 přihrávka na dlouhou vzdálenost) 15 min
Průpravná část: PC 1 – přihrávka na dlouhou vzdálenost 20 min
Hlavní část:  HC 1 – útočná fáze RPU (mikrosituace 3:2, 2:1) 30 min

hra 8:8 – (4 x 5 min) 20 min
Závěrečná část: Výklus, protažení 10 min

Pátek
Rozcvičení:  zahřátí organismu, běžecká ABC, 

příprava na průpravnou část (hra hlavou) 20 min
Průpravná část: Průpravná hra (hlavičkovaná) – (3 x 5 min) 20 min
Hlavní část:  Herní cvičení – útočná fáze PU (vedení útoku) 20 min

Herní cvičení – obranná fáze (posuny obranného bloku) 10 min
Hra – (2 x 8 min) 15 min

Závěrečná část: Protažení

Sobota
Volno

Neděle
Mistrovské utkání
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Vybraná cvičení z koncepce 
AC Sparta Praha
Průpravná část
Cvičení 1. Přihrávka na krátkou vzdálenost
a) Organizace: Hráči (1-3, resp. 1-6) si přihrávají 

po obvodu trojúhelníku v předem určených 
podmínkách. Zůstávají na svých místech, nebo 
se mohou po odehrání míče přesouvat.

b) Modifikace: jeden dotek, dva doteky; 
výběr místa (s odskočením, pohyb proti 
míči); s přebíháním, bez přebíhání; 
trojice, šestice

c) Kritická místa: Přesná a prudká přihrávka, 
vnímání prostoru, klamavý pohyb, odskočení 
x pohyb proti (timink), otevřené postavení, 
1. dotek (převzetí do pohybu)
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Cvičení 2. Průniková přihrávka se zakončením

Cvičení 3. Vedení míče se zakončením

a) Organizace: 
 Hráči nacvičují průnikovou 

přihrávku za obranu 
(střední obránce – střední 
záložník – útočník). Střední 
obránce vyváží míč a posílá 
průnikovou přihrávku 
mezi řady na středního 
záložníka. Ten po převzetí 
do otevřeného postavení 
směrem k brance soupeře 
dává průnikovou přihrávku 
za obranu na útočníka.

b) Modifikace: 
 Dva doteky, po vedení míče; 

bez obránců, s obránci; 
různé vzdálenosti (vysunutá 
x zatažená obrana); L, P; 
kombinace s ostatními 
přihrávkami za obranu 
(kolmá) – vytížení hráčů

c) Kritická místa: 
 rychlá práce s míčem, přesná 

přihrávka, timink náběhu, 
zakončení v maximální 
rychlosti

a) Organizace: 
 Hráči vedou míč koridorem 

maximální rychlostí až 
do zakončení

b) Modifikace: 
 L, P, vedení míče 

z různých směrů, simulace 
individuálního RPU 
(ze středu hřiště, z křídelního 
prostoru), simulace 
zahuštěného prostoru 
v PU, atd.

c) Kritická místa: 
 1. dotek (převzetí do pohybu, 

kontrola míče i herní 
situace během vedení míče 
(hlava nahoře), zakončení 
v maximální rychlosti
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Poznámka: manipulace se zatížením viz týdenní mikrocyklus.

4 5

Cvičení 4. Poziční hra 5:3 Cvičení 5. Poziční hra 6:6 + 2
a) Organizace: Hráči modré barvy drží míč ve spolupráci se žlutými 

v poměru 5:3. Po ztrátě míče jdou dovnitř hřiště a brání, červení rozšiřují 
hru a zaujímají jejich pozice (maximální využití herního prostoru) a drží 
míč. Role se neustále střídají

b) Kritická místa (detaily): Držení míče, přesouvání těžiště, přesnost 
a prudkost přihrávek, timink přihrávek, výběr místa (neustálý-odskočení, 
pohyb proti), 1. dotek (převzetí míče do pohybu), otevřené postavení.

Obránci: tlak na hráče s míčem, konstruktivní odebrání míče, zajišťování se

a) Organizace: Hráči modré barvy drží míč ve spolupráci se žlutými 
v poměru 8:6. Po ztrátě míče jdou dovnitř hřiště a brání, červení rozšiřují 
hru drží míč opět ve spolupráci se dvěma žlutými hráči (univerzálové). 
Role se neustále střídají.

b) Kritická místa (detaily): Držení míče, přesouvání těžiště, přesnost 
a prudkost přihrávek, timink přihrávek, výběr místa (neustálý-odskočení, 
pohyb proti), 1. dotek (převzetí míče do pohybu), otevřené postavení.

Obránci: Tlak na hráče s míčem, konstruktivní odebrání míče, zajišťování se

3

Cvičení 6. Herní cvičení – útočná fáze
a) Organizace: 
 Hráči vedou útočnou 

kombinaci v předem 
stanovených podmínkách. 
Hráči A (1-5) a B (1-
4) vedou kombinaci 
na změnu těžiště hry 
a realizaci finální fáze. 

b) Modifikace: 
 Bez obránců, s obránci, 

vedení a zakončení útoku, 
postově, s posouváním 
(univerzálnost).

c) Kritická místa (detaily): 
 Přesnost a prudkost 

přihrávek, výběr místa 
(odskočení, klamavý 
pohyb, náběh za obranu, 
náběh v PU,  
rychlost provedení).

Průpravné hry
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PhDr. Zdeněk Sivek

Louis van Gaal a trénink
Představovat trenéra Louise 

van Gaala není snad pro 
naši trenérskou obec nutné. 

Stačí jen připomenout, že je 
typickým produktem holandské 
fotbalové školy, respektive žákem 

fenomenálního trenéra Rinuse 
Michelse, zakladatele totáltního 
fotbalu, a že dnes patří ve světovém 
profesionálním fotbale k jeho 
nejlepším reprezentantům. Z jeho 
dosavadní trenérské kariéry 

připomínáme působení v FC 
Barcelona, v Ajaxu Amsterodam, 
Bayernu Mnichov, pozici hlavního 
trenéra u holandské reprezentace 
a v současné době jeho manažerské 
vedení  Manchesteru United.

Pro aktuální číslo našeho časopi-
su jsme připravili několik příkladů 
z jeho bohaté tréninkové činnosti, 
resp. tréninkového procesu, s kterými 
se můžeme při sledování jeho trénin-
kové činnosti setkat.

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 1
ORGANIZACE
■	 4	hráči	ve	skupině	s	jedním	míčem
■	 vzdálenost	mezi	hráči	dle	volby	trenéra
POSTUP
■	 hráč	A	přihrává	na		B,	který	mu	vrací	do	náběhu
■	 hráč	A	posílá	míč	na	C
■	 hráč	B	nabíhá	na	přihrávku	od	hráče	C	a	vrací	
mu	do	náběhu

■	 hráč	C	přihrává	na	nabíhajícího	A
VARIANTY
■	 přihrávky	na	jeden	dotek
■	 zkracujeme,	prodlužujeme	vzdálenosti	mezi	
hráči

■	 vkládáme	do	cvičení	pasivní,	aktivní	protihráče
■	možnost	krátkého	driblinku	po	převzetí	míče	
u	A,	C	atd.

POZNÁMKY
■	 cvičení	se	opakuje	minimálně	5x
■	 trenér	organizuje	více	stejných	skupin
■	 důraz	na	odstraňování	prostojů	hráčů
■	 důraz	na	preciznost	„krátká-dlouhá“	přihrávka

Cvičení 2
ORGANIZACE
■	 rozestavení	hráčů	dle	nákresu
■	 vzdálenost	mezi	hráči	A	a	D	30	m
POSTUP
■	 hráč	A	na	nabíhajícího	C,	který	přihrává	
na	nabíhajícího	B

■	 hráč	B	obíhá	kužel,	přejímá	od	C	a	přihrává	
na	nabíhajícího	A

■	 hráč	A	na	D,	který	vede	míč	podél	skupiny	tak,	
že	zvyšuje	každých	10	m	rychlost	až	do	maxima,	
a	zařazuje	se	do	skupiny

VARIANTY
■	 jen	jeden	dotek
■	 zkracujeme,	prodlužujeme	vzdálenosti
■	 vkládání	pasivních-aktivních	oponentů	atd.
■	možnost	vkládání	překážek	(kuželů,	figurín	atd.)	
k	obíhání	před	převzetím	atd.

■	 klamavé	pohyby	před	převzetím	atd.
POZNÁMKY
■	 důraz	na	rychlost	provedení
■	 trenér	organizuje	více	stejných	skupin
■	 dávkování:	minimálně	6	kol

Pohyb bez míče
Přihrávka

Vedení míče

Střelba

Legenda
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Cvičení 3
ORGANIZACE
■	 skupina	hráčů	dle	vyobrazení
■	 vzdálenost	jen	10-15	m!
POSTUP
■	 hráč	A	na	nabíhajícího	B,	který	mu	vrací	
do	náběhu

■	 hráč	A	na	nabíhajícího	C,	který	mu	vrací	
do	náběhu

■	 hráč	A	na	obíhajícího	D
■	 hráč	D	na	nabíhajícího	C,	který	vede	míč	
podél	skupiny	tak,	aby	zvyšoval	každých	10	m	
rychlost	až	do	maxima,	poté	zařazení	do	skupiny

VARIANTY
■	 vkládání	„pasivních-aktivních“	oponentů
■	možnost	vkládání	překážek	k	obíhání	(kužele,	
figurín	atd.)

■	 vše	jen	na	jeden	dotek
■	 klamavé	pohyby	před	převzetím	míče	atd.
POZNÁMKY
■	 důraz	na	maximální	rychlost		přihrávek,	
převzetí,	nabíhání	atd.

■	 trenér	organizuje	více	skupin	na	stejné	cvičení
■	 dávkování:	minimálně	6	kol

Cvičení 4
ORGANIZACE
■	 plocha	25	m	x	15	m
■	 2	týmy	(A,	B,	C,	D	versus	F,	E)
■	 první	linie:	10	m!
POSTUP
■	 hráč	A	na	nabíhající	B,	B	přebírá	
míč,	vede	míč,	souboj	s	E	
a	přihrávka	na	D

■	 hráč	D	na	nabíhajícího	C,	souboj	
s	F,	přihrávka	na	nabíhajícího	A

■	 hráč	A	přebírá	míč,	dribluje	zpět	
na	původní	pozici

VARIANTY
■	 střídání	hráčů	na	pozicích
■	 před	převzetím	míče	klamavý	
pohyb

■	 napřed	pasivní,	poté	aktivní	
defenziva	od	E,	F

POZNÁMKY
■	minihra	probíhá	mimo	první	linii
■	 trenér	organizuje	na	toto	téma	
více	skupin

■	 důraz	na	osobní	souboje

Cvičení 5
ORGANIZACE
■	 dva	týmy	(C,	A,	B,	D	versus	F,	E)
■	 plocha	15	m	x	25	m,	plus	box	10	m
POSTUP
■	 všichni	hráč	začínají	v	v	prvním	
boxu	(10	m)

■	 hráč	A	si	vymění	míč	s	hráčem	B	
a	následuje	přihrávka	na	hráče	D

■	 v	tomto	momentu	startují	všichni	
hráči	na	další	herní	plochu,	kde	
začíná	hra	4	vs.	2	na	držení	míče,	
která	je	odstartována	převzetím	
míče	hráčem	B	od	D

VARIANTY
■	 hráč	D	zůstává	na	své	pozici	
a	hraje	se	jen	3	vs.	2

■	 hráči	A	a	D	zůstávají	na	svých	
pozicích,	hraje	se	jen	2	vs.	2

■	 střídání	hráčů
■	 přihrávky	na	jeden	dotek	atd.
POZNÁMKY
■	 důraz	na	hru	v	maximálním	
tempu

■	 trenér	organizuje	stejnou	hru	
pro	další	skupiny	hráčů

Cvičení 3

Cvičení 5

Cvičení 4

Pohyb bez míče
Přihrávka

Vedení míče

Střelba

Legenda
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Několik výše uvedených  příkladů 
z bohatého tréninkového portfolia 

L. v. Gaala může jen povšechně naznačit jeho pro-
fesní tréninkové důrazy. Důležité je poznamenat, že 
pokud se týče jeho pojetí celkového obsahu trénin-

kového procesu, najdeme v nich jednu sjednocující 
linii, tj. střídání podobných cvičení, která jsme uvedli 
v předcházejících řádcích, s rozmanitými formami 
miniher, kde důraz na hry s tzv. „přečíslením“ (4:5, 
5:4, 5:6, 6:5 atd.) je více než zřejmý.

Cvičení 6
ORGANIZACE
■	 plocha	21	x	14	m
■	 4	nahrávači	plus	jeden	spoluhráč	v	poli	proti	
třem	obráncům

POSTUP
■	 hra	začíná	přihrávkou	od	nahrávače	na	svého	
spoluhráče	v	poli,	který	má	snahu	ho	přihrát	
dalšímu	nahrávači	

VARIANTY
■	 defenzivní	hráč,	který	získá	míč,	se	stává	
útočníkem	a	hra	pokračuje	dál

■	 přihrávky	na	jeden	dotek
■	 střídání	nahrávačů	s	hráči	v	poli
■	 střídání	pozic	nahrávačů	po	přihrávce	mezi	
sebou	atd.

POZNÁMKY
■	 velký	důraz	trenéra	na	maximální	tempo,	
napřed	1	minuta	zátěž,	poté	2	minuty	zátěž,	
interval	odpočinku	mezi	zátěžemi	je	ve	
střídání	pozic	nahrávačů	s	hráči	v	poli	atd.

Cvičení 3

Pohyb bez míče
Přihrávka

Vedení míče

Střelba

Legenda
Závěr
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PROVEDLI JSME REKONSTRUKCI FOTBALOVÉHO STADIONU
JUNIOR DĚČÍN PO POVODNI S NÁSLEDNOU CERTIFIKACÍ FIFA**

Vysspa Sports Technology s.r.o.
Rychtaříkova 1

326 00, Plzeň-Slovany

tel.: +420 377 454 230
fax: +420 377 454 239

e-mail: obchod@vysspa.cz
www.vysspa.cz



VÝSTAVBA FOTBALOVÝCH HŘIŠŤ
S UMĚLÝM TRÁVNÍKEM
KOMPLETNÍ ÚDRŽBA A SERVIS

Kadaň

Liberec

DěčínDěčín

Plzeň



Mgr. Miroslav Karas, vedúci tréner prípraviek AS Trenčín 

Špecifiká športovej 
prípravy v prípravkách 
AS Trenčín

Tieto zmeny viedli k zlepšeniu 
práce s mladými futbalista-
mi, a preto sme sa rozhodli 

o tieto naše skúsenosti podeliť tým-
to materiálom.

Úvodom je potrebné vedieť, 
že v našom klube sú prípravky 
chápané ako:
ß	základný prvok mládežníckej 

pyramídy klubu
ß	priestor pre realizáciu sa naj-

menších detí vo futbale v klube
ß	prvý kontakt detí s riadeným 

tréningovým procesom
ß	vytvára sa tu základný 

vzťah detí k futbalu ako hre 
a základný vzťah ku klubu

V našom klube pozorujeme 
v poslednom období veľký nárast 
záujmu o futbal a veková hranica 
začínajúcich športovú prípravu 
sa neustále znižuje. Vzhľadom 
k záujmu sú naše najmladšie 
kategórie otvorené pre všetkých 
záujemcov. 

Ako vedúci tréner prípraviek AS Trenčín 
pôsobím od roku 2009. Za tento 
čas sme v spolupráci so športovým 
riaditeľom klubu Igorom Štefankom 
uskutočnili niekoľko podstatných zmien 
nielen v obsahovej stránke, ale aj 
v systémovom ponímaní.
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Prvý výber robíme v kategórii 
do U 9. V ročníku 2014/2015 
sú v našom klube k 1. 9. 2014 
nasledovné počty hráčov
U 11 – 21 hráčov
profi tréner A lic = vedúci tréner 
+ as. trénera B lic
U 10 – 28 hráčov
tréner A lic + 2 as. trénera B lic
U 9 – 29 hráčov
tréner B lic + as . trénera B lic + as. 
trénera C lic
U 8 – 52 hráčov
2 tréneri B lic + 3 as. trénera C lic
U 7 – 36 hráčov
2 tréneri B lic + 2 as. trénera C lic
U 6 – 36 hráčov
profi tréner A lic + 3 as. trénera C lic.

V každej kategórii sa snažíme za-
stabilizovať 8-12 hráčov na jedného 
trénera, čím mladšia kategória, tým 
menej hráčov na jedného trénera. 
Takisto sa snažíme o zaraďovanie li-
cencovaných trénerov, aby sme udr-
žiavali kvalitu tréningového procesu.
Stretávame sa s názorom, že by sme 
mali obmedziť počty v jednotlivých 
kategóriách z kvalitatívnych dôvodov. 
Vieme, že by to mohlo priniesť pozití-
va, ale vzhľadom k našej pozícii, keď 
sme jediným klubom v meste pracujú-
cim s prípravkami na tejto úrovni, by 
sme mohli prichádzať o talenty, ktoré 
začínajú trénovať neskôr, a zároveň 
chceme udržať záujem o futbal a náš 
klub. Preto po skúsenostiach získa-
ných zo stáží a z vlastných pozorovaní 
prvá selekcia prichádza pri prechode 
do U 9. 

Odlišnosti v príprave 
v klube AS som rozdelil 
do niektorých oblastí
ß	filozofia klubu v prípravkách
ß	výbery – špecifiká
ß	realizácia súťažných zápasov
ß	interné ligy
ß	spoločné tréningy

ß	kritériá pre pôsobenie 
v prípravkách klubu 

ß	finalizácia procesu prechodom 
do projektu športových tried

Filozofia klubu v prípravkách
V AS Trenčín sa celá športová prí-

prava odvíja od filozofie klubu, ktorá je 
spracovaná do komplexného materiálu, 
ktorý je záväzný pre všetkých trénerov. 
Všeobecne platné zásady sú rozpraco-
vané do filozofií jednotlivých kategórií 
podľa vekových odlišností. 
Tento dokument:
ß	rieši základné smery realizácie 

zámerov klubu v danej vekovej ka-
tegórii a je záväzným dokumentom 
pre všetkých trénerov prípraviek

ß	zahŕňa proporcionalitu cvičení 
a chronológiu prípravy 

ß	obsahuje zameranie prípravy 
v danej vekovej kategórii v oblasti 
všeobecných a špeciálnych 
motorických schopností a zručností

ß	určuje spôsob vedenia mužstva 
v prípravkách klubu

ß	zahŕňa spôsoby identifikácie sa 
s klubom

ß	určuje smer neustáleho vzdelávania 
sa trénerov a zlepšovania podmie-
nok vo všetkých oblastiach

Základné princípy filozofie 
po obsahovej stránke
ß	zameranie sa na technickú stránku
ß	rozvíjať koordinačné schopnosti
ß	venovať sa atletickej abecede, 

rýchlym nohám, agilite
ß	všetky cvičenia s loptou, základom 

Coerver
ß	žiadne behy bez lopty
ß	podiel hernej zložky minimálne 

50 % tréningu 
ß	nezameriavať sa najmä u menších 

na streľbu
ß	neriešiť prednostne výsledky, 

ale herný prejav
ß	zápasy riešiť formou v čo najkrat-

šom čase, čo najväčšie zaťaženie

Výbery – špecifiká
Každoročne na konci apríla vý-

bery do U 9, 10, 11 a v tom istom 
termíne nábory do U 6, 7, 8 – tento 
termín je zároveň aj základom na-
šej špecifickej periodizácie prípravy 
a rozdelenia trénerov do jednotlivých 
družstiev k 1. máju. Umožňuje nám to 
odstrániť problémy so zapracovaním 
chlapcov počas prázdnin, sledovanie 
ich výkonnostnej úrovne v zápaso-
vom zaťažení a zlepšuje to komuni-
káciu v trojuholníku tréner-hráč-ro-
dič pred prestávkou počas prázdnin. 
Súvisí to aj s výberom do športovej 
triedy začiatkom mája, kde sa hráči 
posúvajú k profesionálnym trénerom. 
V praxi sa nám veľmi osvedčil systém 
výberov a náborov realizovaný osob-
nými návštevami profesionálnych tré-
nerov priamo na školách a v škôlkach 
v meste a v blízkom okolí.

Realizácia súťažných zápasov
Prípravky AS Trenčín nie sú za-

radené do žiadnej regulárnej súťaže.
Sme radi, že SFZ nám umožnilo 

realizovať zápasové zaťaženie špeci-
ficky a na zväz dokladujeme počet 
hracích dní a kvalitu zaťaženia. Sna-
žíme sa v klube obmedzovať počet 
turnajov, ktoré sú dvojdňové a ce-
lodňové, kde ide organizátorom pre-
važne o zisk a nie je tam dostatočný 
hrací čas. 

Zaťaženie U 11 je realizované za-
stupovaním U 12 v I. lige MŽ, v III. 
lige MŽ a v spolupráci so Slovanom, 
Žilinou a Nitrou organizujeme špeci-
álne turnaje (aj pre U 8, 9, 10), ktoré 
nazývame Superliga – organizátori 
prizývajú tímy, určujú si ihrisko, sys-
tém turnaja a herný čas. Hrá sa bez 
tabuliek, cien a štartovného. Na tieto 
turnaje sa snažíme zohnať blízkych 
zahraničných súperov. Obdobný 
projekt máme pri spolupráci so Slo-
váckom Uherské Hradište, nazývaný 
Interliga pre kat. U 11 a U 10, kde sa 

stretávame najmä formou trojstretnutí 
(každý s každým dvakrát simultánne 
na dvoch ihriskách).

U 10, U 9 a U 8 – zápasy Superli-
gy, Interligy + Interná liga (viď ďalej 
v texte) + účasť na turnajoch + organi-
zovanie domácich miniturnajov troch 
až piatich družstiev – toto je takisto 
vhodná forma, kde za krátky čas kaž-
dý hráč má výborné zaťaženie.

U 7 – bez súťaží – minimum tur-
najov (max. 3x do roka).

Interné ligy
Hlavným cieľom tejto formy je po-

skytnúť rovnaké zápasové zaťaženie 
pre všetkých.

Povinne je realizovaná v U 8 
a U 9, nepravidelne u U 10. Je za-
raďovaná vo víkendových termínoch 
medzi turnajmi.

Tréneri rozdelia hráčov do rov-
nocenných tímov s názvami klubov 
z Champions League a rozhodujú 
zápasy, tímy majú určených koučov 
z rodičov, je nariadené povinné strie-
danie.

Tímy majú patrónov z radov hrá-
čov A mužov – identifikácia sa s klu-
bom v praxi. 

Táto forma sa nám osvedčila, 
u niektorých kategórií deti nosili dre-
sy svojich tímov, a čo bolo najdôle-
žitejšie, každý raz hrali všetci, učili 
sa hrať jeden za druhého a výrazne 
sa posilňuje víťazná mentalita. Táto 
forma sa dá veľmi pekne využívať 
v hale aj vonku, dá sa skvele prepojiť 
rodičov s deťmi, samozrejme to treba 
ukontrolovať, aby išlo najmä o hru.

Spoločné tréningy
ß	vždy v piatok na hlavnom ihrisku 

spoločný tréning U 8, U 9 a U 10
ß	organizačne 8 stanovíšť, hráči v sku-

pinách 8-12
- 4 herné – obmena priestoru 

a veľkosti bránok
-	4 stanovištia špecificky zamerané
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ß	tréneri prípraviek sprevádzajú druž-
stvá a rozhodujú na herných stano-
vištiach v rohoch ihriska 

ß	profesionálny tréneri vedú tréning 
na špecifických stanovištiach

ß	cieľom je aplikácia prvkov z filo-
zofie klubu do tréningu, vzájomné 
vzdelávanie sa trénerov, využívanie 
netradičných prvkov (trampolíny, 
bosa lopty, fitlopty, rebríky, šviha-
dlá, hlavičková šibenica apod.).

ß	účasť hráčov A mužov na niektorých 
tréningoch – identifikácia sa s klu-
bom.

Táto forma tréningu sa teší veľkej 
popularite medzi deťmi. Obmieňanie 
herných a špecificky zameraných sta-
novíšť zvyšuje ich zainteresovanosť 
na tréningu a optimálne delí voľnú hru 
a zvyšovanie herných činností jednot-
livca, obratnosti, koordinácie apod. 

Kritériá pre pôsobenie 
v prípravkách klubu 

Tento dokument stanovuje základ-
né pravidlá fungovania vzťahu klub 
– hráč, ktorý je v tomto prípade zastú-
pený rodičom. Ide v podstate o zmlu-
vu o spolupráci, kde sú jasne stano-
vené pravidlá a organizačné pokyny. 
Tento interný dokument je zameraný 
na informovanie rodičov a obsahuje 
základné povinnosti hráča a rodičov 
hráča, základné prvky filozofie klubu 

aplikované v prípravkách a základné 
pravidlá správania sa rodičov hráčov 
počas tréningov a zápasov. Z našich 
skúseností vyplýva, že tieto pravidlá 
musia byť presne a písomne stanove-
né, ináč dochádza k nezrovnalostiam 
pri výklade niektorých pokynov. Jed-
notlivé ročníky majú vytvorené inter-

netovú stránky, kde sú tieto „kritériá“ 
zverejnené a sú na nich prezentované 
organizačné pokyny. 

Finalizácia procesu prechodom 
do projektu športových tried

V AS Trenčín je povinný prechod 
do športových tried od piateho roční-
ka základnej školy. Okrem toho, že 
nám to nariaďujú smernice Útvaru 
talentovanej mládeže, ktorého sme 
súčasťou, považujeme tento projekt 
za najlepšie možné riešenie prepoje-
nia školy s tréningovým procesom. 
Okrem zaradenia štyroch hodín 
športovej prípravy v doobedňajšom 
rozvrhu realizujeme tréningy o 14:00 
a vytvárame tak priestor po 16:00 
na vzdelávacie aktivity hráčov. V AS 
vytvárame vhodné podmienky pre 
športové triedy vrátane dovozu klubo-
vým autobusom do školy a na ihriská. 
Táto varianta je úspešná, a dokonca 
väčšina hráčov prechádza na školu už 
vo štvrtom ročníku, aby mohli absol-
vovať celú tréningovú záťaž.

Záverom by som chcel upozorniť, 
že sme len chceli ponúknuť naše skúse-
nosti. Ide nám všetkým o spoločnú vec, 
a preto budeme radi, ak sa o problema-
tike prípraviek bude hovoriť čo najviac 
a kvalifikovane, lebo každá cesta začína 
prvým krokom a naši najmenší si zaslú-
žia náš záujem, snahu a odbornosť, aby 
sme ich pritiahli a správne rozvíjali ich 
talent v hre zvanej Futbal. 

Tréneri prípraviek by 
preto nemali zabúdať 
na to, že:
ß	Vychovávame hráčov nie je pre 

dnešný futbal, ale pre futbal 
o desať a viac rokov.

ß	Hra nám ukazuje, čo a ako máme 
trénovať, učme a trénujme hrou.

ß	Láska k hre pomáha akceptovať 
a znášať veľké tréningové 
a zápasové zaťaženie, prežívať 
radosť z víťazstva a bolesť 
z prehry. 

ß	Pri pokusoch o veľký výkon je 
sláva aj prehrať.
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Mgr. Antonín Plachý, Ph.D.,
Vedoucí trenérsko-metodického úseku FAČR

Koncept sportovní 
přípravy dětí

V souvislosti s vydáním publikace „Učebnice fotbalu 
pro trenéry dětí (4‑13 let)“, která je určena pro trenéry 
a rodiče, představujeme rozsáhlý seriál příspěvků 
věnující se problematice sportovní (fotbalové) přípravy 
dětí vycházející právě z této monografie.

Jedná se o detailní zpracování 
koncepce, která reaguje ne-
jen na aktuální požadavky, ale 

zahrnuje i pohled do budoucnosti, 
„jací by měli být hráči“. Shrnuje tak 
nové i tradiční postupy v uceleném 
pohledu na vedení dětí, kterému 
říkáme koučink neboli rozvíjení po-
tenciálu, který v každém dřímá.

1.  Rozvoj osobnosti
Musíme si uvědomit hlavně to, že 

děti chodí na sport za zábavou, což 
nám dává velkou příležitost pomoci 
jim něco se naučit a rozvinout  osob-
nost. Pokud ovšem budeme používat  
„správnou míru“. Jakou? Je složité ji 
nastavit pro všechny stejně. Důležité 
je, aby kouč věřil, že hráč má poten-
ciál se rozvíjet a že jeho nedostatky 
nejsou navzdory trenérovi. V tom je 
třeba velká míra trpělivosti, kterou je 
třeba i ve vztahu k rodičům. Výhodou 
je, pokud dokážeme rodiče informo-
vat, proč se některé věci dělají, aby 
s námi spolupracovali.

2. Rozvoj samostatnosti
Proces růstu k samostatnosti je 

průvodním pro všechny následující 
a je zároveň ostatními utvářen. Jde 
o proces významný i pro osobní život. 
Má-li hráč dostatek možností samo-
statně se ve hře rozhodovat, daří-li 
se mu objevovat, jak stále dokonaleji 
ovládat míč a spolupracovat se spo-
luhráči, vzrůstá těmito pozitivními 
prožitky i jeho sebevědomí, že něco 
umí, něco dokáže. Roste tím jeho her-
ní odvaha zkoušet i nově učené do-
vednosti, zpevňuje se chuť zlepšovat 
se. Podmínkou je, aby byl rodiči i tre-
nérem v tomto směru povzbuzován, 
nikoli brzděn stálým upozorňováním, 

co všechno dělá špatně. Zároveň je 
třeba samostatnost budovat ve všed-
ním životě.

Příklad: V U7 nechává trenér 
ještě rodiče v šatně, aby pomohli 
dětem s převlékáním. V U8 již chce, 
aby se hráči převlékli sami. V U9 již 
informuje hráče i rodiče, že si mají 
věci na trénink připravovat doma 
hráči sami, nikoliv maminka. V U10, 
kdy již má mnoho hráčů i mobilní 
telefon, už neomlouvají z tréninku 
hráče jeho rodiče, ale pomocí SMS či 
vzkazem po spoluhráči hráč sám a on 
sám přichází za trenérem vysvětlit, 
proč se neomluvil. Při organizaci 
tréninku, někdy ve druhé polovině 
mladší přípravky, přichází první pří-
chozí hráči za trenérem, co je tře-
ba připravit na trénink, popřípadě 
si sami udělají rozpis služeb. Sami 
také po tréninku uklízejí pomůcky 
a starají se o míče. Samostatné roz-
hodování lze také podporovat tak, že 
podle předchozí dohody hráči sami 
určují, kdy cvičení začíná, popřípadě 
kolikrát ho udělají.

3. Rozvoj sebedůvěry
Rozvoj sebedůvěry je významný 

jak pro učební proces, tak pro soutě-
žení s ostatními, souvisí samozřejmě 
i se sebedůvěrou a sebeúctou v mi-
mofotbalovém životě. Trenéři by měli 
v tomto ohledu dbát na to, aby cvičení 
a hry, které děti na tréninku provádějí, 
byly přiměřeně obtížné. Dětem se 
musí dařit, ale zároveň musí předsta-
vovat nějakou výzvu. Pokud tedy ně-
jakou dovednost dítě dělá běžně tak, 
že se mu zhruba 8-10x z 10 pokusů 
daří, je třeba cvičení ztížit či změnit. 
Pokud se mu v naprosté většině nedaří 
ani při opakovaném procvičování, pak 

je vhodné jej nějak zjednodušit. Mlu-
víme o „optimální výzvě“.

Malou sebedůvěru můžeme po-
znat podle těchto znaků:
ß malá snaha a vyhýbání se obtížnému
ß hledání výmluv, proč se něco nedaří
ß přímé vyřčení „na to nemám, 

to je moc těžké“
ß snadné a rychlé vzdávání toho, 

co se nedaří
ß plané snění = vysoké a vzdálené 

cíle, ale bez konkrétní ochoty plnit 
dílčí kroky.

Pokud se některé z výše uvede-
ných projevů opakují, je třeba řešit 
plán na zvyšování sebedůvěry. To je 
složitější a je vhodné se poradit se 
zkušenějším nebo specialistou. V zá-
kladu je však třeba dostávat takové 
děti ještě více do činností, které se jim 
daří nebo které se mohou brzy podařit 
a je na nich možné ukázat, jakého po-
kroku je dítě schopné, pokud se snaží. 
Takové zkušenosti pak navlékat jako 
korálky a tím postupně budovat se-
bedůvěru.

Na takovou individuální práci 
trenér často nemá příliš času či po-
zornosti a opět vyvstává potřeba 
spolupracovat s rodiči. Ti by měli 
ve společném čase s dětmi dodávat se-
bedůvěru a ukazovat jim, co vše již se 
naučili a jaký další zajímavý úkol je 
na řadě. Tento přístup jim může připo-
mínat trenér spolu s drobnými úkoly, 
které děti mohou dostávat (dosáhnout 
si na špičky, udělat kotrmelec, trefit 
míč na cíl atd.).

Pozor, nepodceňujme, ani nepře-
hánějme soudy! U dětí cca do 7 let je 
nechuť dělat věci, které se jim nedař,í 
běžná, ale se stoupající se zkušeností 
s učením se to mění. Pokrok má být 

připomínán a snaha chválena: „Vidíš, 
paráda, ještě před týdnem jsi říkal, jak 
je to těžké, a teď už to uděláš pětkrát 
z deseti.“

Ještě zmiňme vhodnost trestání. 
Pokud se budeme bavit o výchově 
obecně, pak by měl trest pomáhat 
uvědomit si nevhodnost určitého 
chování. Vždy je však třeba zvažo-
vat souvislosti a místo trestu raději 
volit postup, kdy si hráč uvědomí 
chybu a snaží se ji napravit. Jde 
tedy o směr k nápravě pokaženého, 
nikoliv o trest beze směru.

Příklad: Pokud přijde hráč pozdě 
na trénink a dostane rovnou za trest 
nějaké cvičení, je na tom výchovně 
sporná obava z trestu, možná i nespra-
vedlivého. Pokud máme nastavená 
pravidla, že hráč má přijít omluvit se 
a vysvětlit, proč přišel pozdě, pak mů-
žeme trestat za to, že nebyla splněna 
domluva. „Péťo, ještě netrénuj! Po-
čkej za zábradlím a přijď, až tě napad-
ne, co máš udělat.“ Netrestáme tedy 
za existenci, ale za neplnění dohody, 
a nikoliv cvičením, ale nečinností. 
Pokud Péťu po chvíli nenapadne, co 
má udělat, kouč si ho zavolá a přímo 
vyzve: „Stalo se něco, o čem nechceš 
mluvit, že mi to nejdeš říct?“ Ctíme 
tím i presumpci neviny, protože pozd-
ní příchod nemusel zavinit Péťa, ale 
třeba ho rodič zapomněl vyzvednout 
ze školy nebo musel zůstat po ško-
le a styd se to říci. Zjišťujeme tedy 
příčiny.

Co se týká přístupu ke hře a tré-
ninku, hráče můžeme trestat jen za to, 
co z vlastní vůle dělají jinak, než bylo 
dohodnuto. U dětí není doporučeno 
stavět na pranýř, aby ostatní určili 
trest, ale řešit takové momenty v sou-
kromí. To je ostatně vhodné i u jiných 

1. díl
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výtek, i směrem ke hře. V žádném 
případě netrestáme za nějakou 
herní nedokonalost, například pře-
střelení branky.

4. Rozvoj soutěživosti
Ten samozřejmě souvisí s rozvo-

jem sebedůvěry velmi úzce. Není však 
třeba spěchat k soutěžení v soutěžích 
a utkáních mezi kluby u nejmenších 
kategoriích. V U6 není třeba hrát 
meziklubová utkání vůbec, nebo je 
využívat ve velmi omezeném počtu 
(1x za dva měsíce). Každé utkání má 
být dětem představováno se stejnou 
důležitostí.

Dětem by nemělo být jedno, že 
prohrávají, ale neměly by kvůli pro-
hrávání odcházet ze hry, vyhýbat se 
jí, („stejně už nevyhrajeme“), volit 
jiná řešení, než se učí, nebo zvyšovat 
agresivitu. Pokud se něco z toho opa-
kovaně děje, trenér se nemá problému 
vyhýbat, ale opět zkusit individuálně 
(domluvou s rodiči) nastavovat situace 
tak, že se střídá stav, kdy dítě vede, 
nebo prohrává a trenér či rodič hráči 
ukazují, že když se snaží, může vyhrát 
,a když ne, prohraje. V rozvoji soutě-
živosti, ale ani v rozvoji sebedůvěry 
nesmí být před děti dávána rovnice: 
výhra = úspěch / prohra = neúspěch. 
Vždy jde o pocit či konkrétní doved-
nosti. Otázka trenéra či rodiče tedy 
zní: „Jak se ti hrálo? Dařily se ti klič-
ky?“ Otázka v žádném případě nemá 
znít: „Vyhráli jste?“ Aktuální porážka 
není opravdovou prohrou, pokud byl 
vybrušován herní koncept nebo hráči 
pochopili cesty ke zlepšení.

Pro doplnění tématu z hlediska 
motivace uveďme ještě pro vývoj hrá-
če asi nejhorší prohřešek, když je hráč 
(tým) pravidelně věcně nebo finančně 
odměňován za své výkony v utkáních.

5. Rozvoj spolupráce
Sebedůvěra i soutěživost souvisí 

i s rozvojem schopnosti spolupraco-
vat, nebo dokonce vést ostatní. To 
lze budovat tak, že v prvních letech 
(U6-U7) se ptáme, kdo předvede ně-
jakou dovednost – necháme předvést. 
A v dalších letech již můžeme pově-
řovat i vedením určitého úseku tré-

ninku nebo hodnocením dovedností 
svých i ostatních (jedna z výchovných 
metod). Někdy mohou děti například 
dávat známky jako ve škole (1-5) 
sami sobě, či je dává trenér. Ve vyš-
ších v kategoriích (cca U9-U11) 
můžeme zavést desetibodovou škálu 
hodnocení, která dává větší možnost 
odlišení a nepřipomíná tolik školu, 
která už ve druhé třídě přestává často 
být oblíbenou. Číselné hodnocení je 
symbolické a spíše pocitové. Pro lep-
ší představu je vhodný slovní dopro-
vod, co by šlo vylepšit. „Dám Vítkovi 
dvojku, protože to udělal hezky, ale 
umí to rychleji“. Od kategorií starší 
přípravky (U10) již můžeme využít 
styl vedení tréninku, kdy jeden hráč 
hodnotí jiného hráče a poskytuje 
zpětnou vazbu o činnosti. Vhodná je 
organizace ve dvojicích či trojicích, 
kde trenér působí jako konzultant pro 
všechny strany.

Pro individuální trénink třeba 
ve dvojici rodič – dítě je vhodná 
i varianta, kdy rodič žádá dítě, aby 
ho něco naučilo. Dítě se stává trené-
rem a upozorňuje na chyby, rodič pak 
žádá ukázky a vysvětlení od malého 
trenéra.

Nesnažme se, aby fotbal sedmi-
letých dětí vypadal jako fotbal deví-
tiletých. Nemá cenu žádat, aby děti 
v kategoriích U6 či U7 hrály kombi-
nační fotbal.

Zjednodušený postup učení spolu-
práce v dětských kategoriích:
U6. Naučme děti, že hlavní je pokus 
o kličku, a ne odkopnout míč nebo se 
snažit přihrávat někomu jinému.
U7. Hráčů, kteří dlouho běhají s mí-
čem či dělají více (2-3) kličky, se 
ptejme, zda by uměli třeba i přihrát 
a zda vědí, kam přihrát. Poziční hry 
by od této kategorie měly být tím, co 
spolupráci záměrně rozvíjí v malých 
skupinkách 3-5 hráčů.
U8. Jelikož psychický vývoj dětí 
umožňuje vědomější herní spolupráci 
a jejich herní projev se v tomto smě-
ru posouvá, můžeme hráče vyzývat 
k tomu, aby klidně i bez kličky nahráli 
někomu, kdo je postaven blíže k bran-
ce a může tedy dát lépe gól nebo tomu, 
kdo před sebou nemá soupeře. Tyto 

výzvy využívejme, pokud jsme schop-
ni hráče zavolat okamžitě po akci, ale 
nevytrhnout ho při tom ze hry (zrovna 
nebrání nebo neútočí). Nebo je vy-
užívejme v přerušené či zastavené hře. 
Ve hře musí být rozhodnutí, co udělají, 
na dětech samotných! Nepokřikujeme 
tedy pokyny: „Nahraj! Proč si nena-
hrál?“ Jen se hráčů volících z našeho 
pohledu špatné řešení,ptáme: „Tome, 
všiml sis, že ti někdo naběhl? Péťo, šlo 
by to udělat jinak?“
U9. Již v kategorii U8 můžeme hrá-
čům představovat pozice útočníků 
a obránců. Výhodnější je používat 
označení „přední útočník a zadní 
útočník“, protože bránit a útočit přece 
mají všichni a přečíslovat svou aktivi-
tou je také žádoucí. Jde tak spíše o ja-
kési výchozí pozice, z nichž ve hře 
vycházejí a do kterých se navracejí.
U10-U11. Do kategorie U10 se 
zvýší počet hráčů, což opět přináší 
nároky na spolupráci ve změněném 
prostoru a  herních rolích, stále však 
v počtu, který dovoluje časté zapojení 
do hry. Postupem času se více blíží-
me k hernímu výkonu s přihrávkami 
a nabíháním, zlepšenou orientací 
v prostoru, a to v útoku i při bráně-
ní. Podstatné však je to, že děti se 
ve hře mají rozhodovat o míře spolu-
práce samy a trenéři je postupně učí 
rozeznávat výhodnost jejich řešení. 
Filozofie „pláckového“ fotbalu by 
zde stále měla převážit nad postupem 
k větším formám.
U12. Po dvou letech se opět navý-
ší počet hráčů, což klade vyšší po-
žadavky na prostorovou orientaci, 
ale zejména míru zapojení, pokud 
hráč nemá míč. Jelikož jsou hráči již 
schopni dát přesnější a prudší při-
hrávky i na vzdálenosti okolo 30-35 
metrů, je vyzdvižena potřeba nehledat 
stále jen nejbližší hráče, ale kouknout 
se na nejvýhodnější postavení smě-
rem k dosažení gólu.

6. Rozvoj učenlivosti
Zájem, či dokonce touha po no-

vých vědomostech a dovednostech je 
jedním z motorů rozvoje osobnosti. 
Nejsou úplnou samozřejmostí, přesto-
že určitá míra zájmu o nové je vlastní 

všem dětem. Záleží na dospělých, ro-
dičích, trenérech a učitelích, zda tento 
zájem podpoří a rozdmýchají.

Chuť umět více než včera nebo 
více než druzí je především individu-
ální záležitostí a tak se také ve skupi-
ně dětí projevuje, a tak na ni ostatní  
reagují, nezřídka pozorujeme tenden-
ci k průměrnosti, různé podoby sráže-
ní snahy o vyniknutí („Ty šprte! Tak 
se tak nevytahuj!“ apod.).

Přitom je však zřejmé, že nastaví-li 
si mladý člověk sám v sobě z jakých-
koli důvodů, třeba i pod tlakem názo-
rů vrstevníků (silné je to v pubertě) 
nebo kvůli přehnané ochraně svého 
sebevědomí („Proč se mám učit zase 
něco nového, když mi to nejde?“), 
brzdy k rozšíření svého fotbalového 
umění a tím i k vyšší budoucí výkon-
nosti, omezí tím zbytečně sám sebe 
ve svém rozvoji. Nevyužije možností 
svého potenciálu, který v sobě má 
každý, byť někdo větší, jiný menší. 
V tom je důležitá role trenéra, rodiče 
a jejich spolupráce.
Platí tady:
„Co slyším, zapomenu.“
„Co vidím, to si možná zapamatuji.“
„Co si zkusím, to se naučím.“

Učenlivosti pomáhá samozřejmě 
i to, pokud děti-hráči rozumějí tomu, 
proč se jaké činnosti ve hrách či cvi-
čeních dělají. Jde tedy o herní souvis-
losti. Pokud rozumějí proč, snadněji 
vzniká vnitřní motivace a snadněji se 
navazuje na to, jakým způsobem se 
věc naučit.

Fotbalová škola Hamr
Vznikla jako doplnění činnos-

ti v mateřském klubu, kde mnohdy 
není čas ani prostor pro individuální 
trénink. Nejsme tedy konkurencí klu-
bům, ale nabízíme pomoc s některými 
hráči či týmy. Nabízíme individuální 
či skupinový trénink s individuálním 
přístupem a zaměřením na detail. 
Naše zjištění a doporučení je vhodné 
konzultovat s trenérem v klubu, aby 
se plány klubového a individuálního 
tréninku vhodně doplňovaly. Na ad-
rese www.hamrsport.cz  najdete další 
informace o koučích, cenách či prin-
cipech fotbalové školy.
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SaPSŠ Plzeň nabízí talentovaným fotbalistům studium oboru ekonomika 
a podnikání se zaměřením na sportovní management. Máme vlastní 
tréninkový režim se 4 tréninkovými jednotkami týdně a regenerací, ve vlastním 
sportovním areálu (2 travnatá hřiště s automatickým zavlažováním). Trenéři 
s nejvyššími licencemi jsou současně učiteli ve škole. Vlastní tým Sportovní 
škola Plzeň- vítěz krajského přeboru staršího dorostu v posledních 3 sezónách. 

Více informací na www.sapss-plzen.cz nebo u sportovního ředitele Mgr. Marka Šlechty na marekslechta@seznam.cz

Jediná škola, kde se fotbal nejen hraje, ale také studuje a dokonce se z něj dá i maturovat!

Sportovní a podnikatelská střední škola v Plzni



PaedDr. Martin Kinči, PhD., 
Elite Players Development Coach, Colchcester United F.C., England

Rozvoj kreatívneho  
myslenia hráčov
Ovládli sme oblohu, moria a oceány, prevŕtali hory, vyslali ľudí do vesmíru, spojili svet 
internetom, rozlúštili DNA atď. Na tom všetkom má významný podiel ľudská predstavivosť 
a vynaliezavosť. Boli to vždy nápady, pokusy a omyly, za ktorými stáli ľudia, ktorí mali 
odvahu, vieru a vytrvalosť skúšať nové veci a tak meniť našu spoločnosť.

Význam a vplyv kreatívneho 
(tvorivého) myslenia sa pre-
javoval už od počiatku našich 

dejín, a to vo všetkých sférach spolo-
čenského života,a významnou mierou 
sa dotýka aj súčasného vrcholového 
športu. Kreatívne myslenie má ob-
rovský vplyv na naše životy, v snahe 
objavovať nové, originálne a efektívne 
riešenia problémov, ktoré sa prenášajú 
aj do procesu riadenia a vedenia špor-
tovej prípravy športovcov v snahe vy-
ťažiť maximum z ich herného, resp. po-
hybového potenciálu v podmienkach 
hry či súťaže. 

Súčasný vrcholový futbal kladie 
vysoké nároky na pohybovú a hernú 
pripravenosť hráčov, kde jednotlivé 
herné činnosti sa často musia vykoná-
vať v priestorovom a časovom deficite, 
vo vysokom tempe, v snahe kontro-
lovať loptu a byť pripravený využiť 
krátke zaváhania súpera na strieľanie 
gólov, a pritom by predvádzaná hra 
mala zabávať divákov počas celého 
zápasu. V súčasnej dobe moderných 
technológií, kedy každý pozná každé-
ho, je ale veľmi ťažké prekvapiť, resp. 
prekonať dobre pripraveného, prípad-
ne silnejšieho súpera, a preto sa čoraz 
viac vynára potreba originálnych či 
neobvyklých riešení herných situácií 
jednotlivcom alebo skupinou hráčov 
pri plnení, resp. zachovávaní taktické-
ho plánu. Veľakrát o výsledku zápasu 
ako aj o úspešnosti alebo neúspešnosti 
družstva v zápase rozhoduje jedna se-
kunda, jeden moment, keď jedna herná 
situácia bola vyriešená neobvyklým 
spôsobom, čoho následkom bolo stre-
lenie gólu a víťazstvo nad súperom. 

Nie vždy lepšie družstvo je aj vyhrá-
vajúcim družstvom.

Novodobým trendom športovej 
prípravy mládeže vo vyspelých futba-
lových krajinách sa teda stáva výcho-
va a podpora sebavedomých, tvorivo 
a originálne mysliacich hráčov, ktorí 
sú schopní prejaviť svoje kreatívne 
vlohy počas zápasu (nie len v trénin-
gu), pri riešení kritických momentov 
ako v útočnej, tak i obrannej fáze hry. 
Za kritický moment v zápase považu-
jem takú hernú situáciu, ktorá zdanli-
vo nemá žiadne riešenie, alebo takú 
hernú situáciu, ktorá má až príliš veľa 
možných riešení. V prvom prípade sa 
kreatívne myslenie hráča prejavuje 
v špecifickom spôsobe konania, v kto-
rom spojenie osvojených pohybových 
a herných zručností a herného inte-
lektu ponúkne určité nadštandard-
né riešenie HS, a to napr. v podobe 
skrytej prihrávky pätou, streľby pätou, 
nadhodenie lopty a zakončenie stri-
hom, prípadne zakončenie špičkou ko-
pačky, volej z polovice ihriska, preho-
denie brankára atď. V druhom prípade 
sa kreatívne myslenie hráča prejavuje 
v schopnosti rozpoznať a zanalyzovať 
dané riešenia, prípadne zvážiť ďalšie 
alternatívne riešenia a vybrať  najvhod-
nejšiu možnosť. V oboch prípadoch je 
úspešné riešenie závislé od umenia 
hráčov robiť správne rozhodnutia, 
ktoré sú v prospech družstva.

To značí, že ani prílišná a častá sna-
ha o kreatívne riešenia herných situácií 
nemusí byť vždy správna a často ani 
najkreatívnejšie riešenia neprinášajú 
požadovaný zisk. Mnohokrát platí, že 
správne riešenia sú často  najjedno-

duchšie, ale je ťažké na ne prísť. Pre-
to pri rozvoji kreativity musíme mať 
na pamäti najdôležitejšiu podmienku, 
a to je efektívnosť riešenia daných situ-
ácií pre vývoj a vyváženosť našej hry. 

Čo je kreativita?
Kreativitu v ľudskom konaní de-

finoval M. Gladwell ako „ skutočne 
úspešné produkovanie rozhodnutí, 
opierajúce sa o rovnováhu medzi zá-
merným a inštinktívnym myslením“. 
To znamená, že pri výchove hráčov 
by sme mali uplatňovať prístup, v kto-
rom sme schopní ponúknuť hráčom 
dostatočný počet riadených (našich) 
riešení, a pritom im stále poskytovať 
dostatočný priestor na improvizáciu, 
prostredníctvom ich vlastných riešení. 
Hráči takto majú možnosť obohacovať 
nacvičované a zdokonaľované herné 
činnosti a herné kombinácie o vlastné 
inovatívne prvky pri zachovávaní her-
nej koncepcie družstva, ktorá by im 
mala garantovať určitú voľnosť a mož-
nosť prejaviť svoje schopnosti pri ob-
javovaní nových riešení. Výsledkom 
tohto procesu je výchova  inštinktívne 
a inovatívne mysliaceho hráča s vý-
nimočnou schopnosťou robiť takticky 
správne rozhodnutia. 

Sternberg & Lubert definujú kre-
ativitu ako schopnosť produkovať 
futbalovú hru, ktorá je neobvyklá, 
originálna, primeraná a neočakávaná. 
Na dosiahnutie tohto stavu predkladajú 
dve podmienky, a to technickú a tak-
tickú vyspelosť. Z toho vyplýva, že 
základ kreatívneho prístupu v trénin-
gu spočíva v osvojovaní maximálneho 
množstva parametrov herných činností 

a v dosahovaní ich maximálnej úrovne. 
Následný prenos nových a zdoko-
nalených herných činností do hry 
predpokladá ďalší rozvoj taktickej 
zložky, ktorá poskytuje vhodné pod-
mienky a dostatočný počet stimulov, 
ktoré umožňujú rozvoj kreatívneho 
myslenia a konania hráčov. 

D. Haskins definuje kreativitu ako 
akt vynachádzania a vnášania nových 
myšlienok do reality. Kreativita zahŕňa 
dva procesy – myslenie a potom tvore-
nie, resp. realizovanie danej myšlien-
ky. Čiže ak hráči majú myšlienky, ale 
nejednajú podľa nich, potom sú síce  
vynachádzaví, ale nie tvoriví. Číže 
úlohou trénerov je vytvárať tvorivé 
prostredie, podporovať hráčov v tvori-
vom myslení,  poskytnúť im dostatok 
impulzov, nástrojov (v podobe herných 
zručností), povzbudzovať ich a vliať im 
odvahu vnášať ich vlastné myšlienky 
a nápady do hry.

Môžeme naučiť hráčov 
byť kreatívnymi? 

Krátka odpoveď je áno. Georg 
Land na základe svojej štúdie Can 
creativity be taught? odhalil, že ľudia 
sú prirodzene kreatívni a postupne, 
ako rastieme, sa učíme byť nekreatív-
ni. Kreativita je schopnosť, ktorá môže 
byť rozvíjaná v procese, ktorý musí 
byť riadený. Kreatívnymi sa učíme byť 
experimentovaním, objavovaním, opy-
tovaním, používaním predstavivosti 
a syntetizovaním informácii. Veľa ľudí 
verí, že aby sme mohli tvoriť, musíme 
mať špeciálny talent. V skutočnosti je 
to tak, že sme niekedy len prehnane 
pohodlní aktivovať svoj tvorivý po-

Význam v procese vedenia tréningu 
a riadenia športovej prípravy vo futbale
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tenciál, pretože byť kreatívny stojí 
určité úsilie, a to odvahu začať, snahu 
pokračovať a vôľu dokončiť. Kreativita 
neznamená objaviť dokonalé riešenia 
hneď, ale mnohokrát sa mýliť a na zá-
klade pokusu a omylu zdokonaľovať 
proces riešenia problémov. 

Limitujúce faktory 
rozvoja kreatívneho 
myslenia hráčov

Z hľadiska športovej činnosti je 
tento proces riadeného objavovania, 
resp. kreatívneho riešenia herných si-
tuácii významnou mierou limitovaný 
úrovňou senzomotorických schopností 
hráčov. Senzomotorickými schopnos-
ťami sú nazývané zmyslové (percepčné 
a kognitívne schopnosti) a motorické 
schopnosti, pričom ich vysoká úroveň 
a vzájomná spolupráca ovplyvňuje 
dosiahnutie vysokého športového vý-
konu.

Z hľadiska zmyslových (percepč-
no-kognitívnych) schopností, ktoré sa 
podieľajú na myšlienkovom riešení 
herných situácii sa medzi limitujúce 
faktory úrovne rozvoja kreatívneho 
myslenia hráčov považuje:
ß schopnosť robiť rozhodnutia 

(rýchlo a správne)
ß poznávanie schopnosti a anticipácia 

(predvídanie)
ß zrakové vnímanie 

(schopnosť čítať hru).

Z hľadiska motorických schopnos-
tí, ktoré sa podieľajú na pohybovom 
riešení herných situácií sa medzi limi-
tujúce faktory uplatnenia kreatívneho 
potenciálu hráčov v hre považujú :
ß pohybové schopnosti
ß technické zručnosti.

Rozvoj kreativity je komplexný 
proces, ktorý závisí od senzo-moto-
rickej („myšlienkovo-pohybovej“) 
koordinácie, ktorá sa prejavuje reťaz-
com herných činností hráča pri rieše-
ní herných situácii. Čiže schopnosť 
hráča rýchlo reagovať, predvídať prie-
beh hry, analyzovať činnosť vlastnú, 
spoluhráčov a protihráčov a vysoká 
miera osvojených pohybových a her-
ných schopností umožňujúcich neo-
čakávane prekvapiť a prekonať súpera 
sa javia ako kľúčové faktory vnášania 
a uplatňovania nových, originálnych 
a kvalitných myšlienok v podmien-
kach hry. 

Ako uplatniť kreatívny 
prístup v tréningovej 
praxi? 

Rozvoj kreatívneho myslenia 
je dlhodobý proces, ktorý musí byť 
plánovaný a riadený. Cieľom tohto 
procesu je aktivovať kreatívny poten-
ciál hráča prostredníctvom dostatoč-
ného množstva impulzov a stimulov 
v tréningovom procese. Kombinácia 
zámerného a náhodného objavovania 

riešení HS v prípravných cvičeniach 
a hrách sa javí ako ideálna voľba, ktorá 
umožňuje prelínanie medzi relatívne 
stálymi a náhodnými podmienkami 
a tak stimulovať rozvoj intelektuál-
nych schopností. Podľa Luberta ide 
hlavne o schopnosť pozerať sa na prob-
lém z nezvyčajného uhla, priebežne 
vyhodnocovať efektívnosť zvoleného 
postupu a nachádzať medzi rôznoro-
dými poznatkami neobvyklé súvislos-
ti. Čiže rozvoj kreatívneho myslenia 
predpokladá aj potrebu praktického 
využívania teoretických poznatkov 
a predovšetkým zapájanie hráčov 
do vzájomnej interakcie zameranej 
na nácvik a zdokonaľovanie proce-
su spolupráce pri riešení herných 
situácii (neobvyklým spôsobom), 
v podmienkach približujúcich sa hre 
a následne v samotnom zápase.

Ford & Williams (2013) navrhli 
určitú štruktúru usporiadania trénin-
gových prostriedkov zameraných 
na efektívne získavanie technických 
zručností v podmienkach približujúcich 
sa hernému zaťaženiu hráčov vo futbale 
v kategórii žiakov a dorastencov, ktorá 
by zároveň efektívne podporovala aj 
rozvoj kreatívneho potenciálu hráčov. 

Cieľom danej štruktúry trénin-
gových prostriedkov je využívanie 
najmä tých hier a cvičení, kde hráči 
budú ustavične vystavovaní interakcii 
so spoluhráčmi, protihráčmi, naháňač-

mi. Zámerom je vytvorenie prostredia, 
kde sú hráči neustále vystavovaní me-
niacim sa pohybovým alebo herným 
úlohám, a tedy podvedome nútení 
predvídať pohyb a činnosť ostatných 
hráčov. Vzájomná interakcia hráčov 
v cvičeniach je kľúčová pri zostavo-
vaní tréningových jednotiek.

Štruktúra tréningových prostried-
kov pre kategóriu žiakov:
1. Pohybové hry (napr. naháňačky, 

hádzaná)
2. Vedenie lopty vo štvorci
3. Malé prípravné hry s prečíslením 

(napr.: 2:1; resp. 1:2)
4. Hry zamerané na držanie lopty
5. Prípravné hry s malým počtom 

hráčov (4:4)
6. Futsal
7. Streľba / centrované lopty / penalty

Štruktúra tréningových prostried-
kov pre kategóriu dorastencov:
1. Vedenie lopty vo štvorci
2. Malé prípravné hry s prečíslením 

(napr.: 3:2; resp. 2:3)
3. Hry zamerané na držanie lopty
4. Prípravné hry so stredným počtom 

hráčov (6:6)
5. Herné kombinácie
6. Veľké prípravné hry 11:11 

(prípravné hry s veľkým počtom 
hráčov / modelovaná hra)

7. Streľba/centrované lopty/penalty

PRAKTICKÁ ČASŤ
Cieľ – Zdokonaľovanie kreatívneho riešenia HS 
v útočnej fáze hry (U17-19) prostredníctvom prí-
pravných hier
Pomôcky – Magnetická tabula, 9 lôpt, kužele, rozli-
šovacie vesty, 4 malé bránky, 1 veľká brána

Prípravná hra č. 1 
Organizácia: 8 vs. 8 + 2 brankári, priestor 45 x 30 m
Postup: Hra začína rozohrávkou brankára, pričom 
brankár slúži iba ako rozohrávač, prípadne ho môžu 
jeho spoluhráči využiť na spätnú prihrávku.

Hráči sa snažia získať bod prihrávkou a zasta-
vením lopty v koncovej zóne, alebo individuálnym 
prienikom do koncovej zóny.

Po zisku bodu sa protihráči opäť vracajú do vý-
chodiskovej pozícií a brankár opačného družstva 
začína novou rozohrávkou.

V hre sa uplatňuje aj pravidlo o ofsajde.
Hlavné body uplatnenia kreatívneho prístupu
ß Postavenie každého hráča má špecifický 

význam, či už z hľadiska ponuky pre prihrávku, 
odlákavanie súpera od lopty alebo z priestoru, 
ktorým bude vedený útok.

ß Správne nastavenie tela vzhľadom k lopte 
a k bránkam

ß Snaha o vedenie kolmého útoku/využívanie 
kolmých prihrávok

ß Odpútavanie sa od obrancov s prípadnou 
výmenou miesta

ß Využívanie krátkych a rýchlych prihrávok 

1

v kombinácii s dlhými prihrávkami  
na prenášanie hry

ß Snaha o využívanie aj individuálneho vedenia 
lopty a nabiehania hráčov do voľných priestorov

ß Kombinačná hra – vytváranie trojuholníkov, 
štvoruholníkov

ß Snaha o predvídanie konania vlastného 
a spoluhráčov

ß Využívanie vlastných nápadov pri riešení 
problémov s priestorom obsadeným, zhusteným 
alebo proti prečísleniu

ß Snaha udržať loptu v hre bez jej strany
ß Rýchle a agresívne napádanie súpera 

po rozohrávke (vysoký pressing)
ß Prihrávky umožňujúce preberať loptu do pohybu 

jedným dotykom
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Prípravná hra č. 2
Organizácia: 8 vs. 8 + 2 brankári, priestor pred 
pokutovým územím podľa nákresu
Postup: Hra začína rozohrávkou brankára, pričom 
brankár slúži iba ako rozohrávač, prípadne ho môžu 
jeho spoluhráči využiť na spätnú prihrávku. Brankár 
sa môže pohybovať iba medzi kužeľmi žltej farby 
a neplní funkciu obrancu.

Útočiace družstvo môže získať 1 bod za gól 
na malé bránky alebo 2 body za individuálny prie-
nik s loptou do priestoru za úroveň dvoch žltých 
kužeľov.

Autové vhadzovania platí dĺžke ihriska, rohové 
kopy sa nehrajú, ale uplatňuje sa pravidlo o ofsajde.

Po zisku bodov sa protihráči opäť vracajú do vý-
chodiskovej pozícií a brankár inkasujúceho družstva 
začína hru novou rozohrávkou.
Hlavné body uplatnenia kreatívneho prístupu:
ß Snaha o vytváranie trojuholníkov/štvoruholníkov 

v správnom čase a na správnom mieste
ß Snaha o neprehusťovanie priestorov pred loptou
ß Snaha o držanie lopty aj pod tlakom
ß Snaha o riešenie HS 1:1 / 2:2
ß Snaha o riešenie HS proti prevahe protihráčov 

1:2 / 1:3
ß Prenos ťažiska zo strany na stranu a následný 

kolmý prechod do útočnej fázy
ß Aktívne využívanie brankára na menenie ťažiska 

hry
ß Držanie šírky ihriska
ß Odstupovanie do uvoľnených priestorov
ß Kombinačná hra na jeden dotyk, ak je to možné
ß Aktívne rozhodovanie sa (vedenie útoku stredom 

alebo po stranách, rýchle menenie ťažiska hry)
ß Rýchle napádanie súpera (aktívny pressing).

Prípravná hra č. 3
Organizácia: 8 vs. 8 + 2 brankári, priestor podľa 
nákresu
Postup: Hra začína rozohrávkou brankára, ktorý 
slúži iba ako rozohrávač, prípadne ho môžu jeho 
spoluhráči využiť na spätnú prihrávku. Druhý bran-
kár je plnohodnotne zapojený do hry.

Družstvo modrých útočí na veľkú bránu, družstvo 
červených útočí na dve malé brány.

Autové vhadzovania platí po dĺžke ihriska, uplat-
ňuje sa pravidlo o ofsajde, rohové kopy iba pre druž-
stvo útočiace na veľkú bránu.

Po zisku bodu, resp. strelení gólu ktorýmkoľvek 
družstvom sa všetci hráči vracajú do východisko-
vej pozícií a brankár-rozohrávač začína hru novou 
rozohrávkou.
Hlavné body uplatnenia kreatívneho prístupu:
ß Snaha o kombinácie v krídelných priestoroch
ß Snaha hrať v priestoroch medzi jednotlivými 

líniami hráčov
ß Snaha o individuálne prieniky jednotlivými 

líniami vedením lopty
ß Snaha hráča s loptou naviazať viacero 

protihráčov
ß Snaha o centrované lopty z krídelných priestorov 

alebo spätné prihrávky do zakončenia
ß Snaha o rýchle  prenášanie ťažiska, streľba z rôz-

nych pozícií
ß Snaha o rýchlu kombinačnú hru na jeden dotyk 

smerom vpred
ß Snaha o riešenie herných situácií 4:4, 3:4. 2:4

Určiť všeobecný návod z hľadiska vedenia a riade-
nia prípravných hier zameraných na rozvoj kreatívneho 
myslenia hráčov je veľmi náročné, nakoľko nepozná-
me jednotlivé reakcie a konanie hráčov v reálnych 
podmienkach daných hier. Preto na uvedomenie si 
požiadaviek kreatívneho trénerského prístupu ku „kou-
čovaniu“ som uviedol niektoré hlavné body, na ktoré 
by sme sa mali zameriavať. Miera kreativity uplatnená 
hráčmi pri riešení herných situácií bude vždy závi-
sieť od individuálneho pohľadu a skúseností každého 
trénera a z toho vyplývajú pokyny pri analyzovaní 
zrealizovaných riešení. Počet dotykov s loptou nie je 
rozhodujúci, nakoľko je závislý od kvality prihrávok 
a priestoru, kam prihrávky smerujú. Jedinou podmien-
kou je, aby nadmerné množstvo nepotrebných dotykov 
nespomaľovalo prechodovú fázu, prípadne menenie 
ťažiska hry. Po osvojení si týchto prípravných hier ďalší 
krok, ktorý bude vyzývať hráčov ku nekonvenčným 

riešeniam HS, využívanie metódy prečíslenia jedného 
družstva voči druhému, napr. 9:7, kde dochádza k sti-
mulácii intelektových schopností, rýchlosti reakcie 
a zvyšujú sa nároky na spoluprácu hráčov v snahe pro-
dukovať originálne riešenia proti prevahe protihráčov.

Záver
Rozvoj kreatívne mysliacich hráčov sa stáva pri-

rodzeným vývojovým trendom v oblasti výchovy 
mladých hráčov vo vyspelých futbalových kultúrach. 
Vysoká pohybová a herná spôsobilosť je základným 
predpokladom rozvoja každého hráča a jeho schop-
nosti produkovať kreatívne riešenia problémov samo-
statne alebo v interakcii so spoluhráčmi.

Dôležitosť rozvoja kreativity a výchovy kreatívne 
mysliacich hráčov je samozrejme na filozofii klubu 
a tréningového procesu, ale z celkového hľadiska 
môžeme povedať, že rozvoj kreativity je potrebný, 
aby nedochádzalo k opakujúcim sa situáciám, kedy 
je hra družstva počas celého zápasu príliš predvída-
teľná, konanie hráčov až veľmi čitateľné a z hry sa 
nevytrácajú prvky prekvapivosti a atraktivity ako pre 
divákov, hráčov i trénera, a to vo všetkých vekových 
kategóriách. Rozvoj kreativity je náročný a dlhodobý 
proces, ktorý sa v jednoduchých formách môže uplat-
ňovať v tréningového procese už od futbalovej škôlky. 

Jedným z  najdôležitejších bodov je spôsob komu-
nikácie medzi trénerom a hráčom. V procese riadenia 
a vstupovania do priebehu cvičení a hier by mali hráči 
dostávať nové impulzy, vhodnú spätnú väzbu, určitú 
voľnosť v rozhodovaní a mali by byť chválený za po-
kus. Za jednu z najväčších komunikačných chýb sa 
javí potláčanie prirodzenej intuície detí a mládeže, 
v prospech „šablónovito drilovaných“ vzorcov riešení 
herných situácii, ktoré sú mnohokrát zastarané a adek-
vátne nepripravujú hráčov na budúce požiadavky hry. 
Dominantou ľudského pokolenia bola vždy kreativita, 
tak prečo ju nevyužiť aj vo futbale?

Dúfam, že vás tento článok prinajmenšom zaujal, 
prípadne obohatil o nové vedomosti a nové prístupy 
k tréningovému procesu, ktoré umožnia ďalší rozvoj 
vašich hráčov, pretože cesta ku kreatívnemu hráčovi 
vedie len cez kreatívneho trénera. 

2 3
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Vysoká kvalita  
i po šestiletém 
provozu

V minulém čísle FaT č 3/2014 nás prezident 
Asociace zhotovitelů M. Vopička infor-
moval, že v posledním období, se úspěšně 

daří kompletně vyměnit povrch UT3G starého 
typu  převážně  po  jejich  10letém  provozování 
za zcela nový s paměťovým vláknem. Jedná se již 
k datu vydání tohoto čísla o celkem 21 hřišť, která 
byla instalována převážně v roce 2003 a 2004: 
Sigma Olomouc, TC Dynamo České Budějovi-
ce, Synot Staré Město, Ostrava–Vítkovice, FK 
Jablonec, FK Příbram, FK Kolín, Slavia Praha, 
FC Slovan Liberec, Viktoria Plzeň, FK Čáslav, 
Vysočina Jihlava, TC Sparta Praha, Aritma Praha, 
Junior Děčín, Slavoj Vyšehrad, FK Mladá Bole-
slav, 33 ZŠ Plzeň, TJ Kyje, ČSK Uherský Brod 
a SK Motorlet Praha.

Kvalitativní parametry umělých trávníků se 
od této doby velmi změnily a umělky nového typu 
mnohde pohledově, ale i komfortem pro hráče 
předčí i ty přírodní. Samozřejmě je třeba se také 
o ně odpovídajícím způsobem starat! 

Za tímto účelem se pravidelně na všech hřiš-
tích s Atestací pro soutěžní utkání FAČR prová-
dějí reatestace. 

Např. v letošním roce bylo z celkového počtu 
cca 210 opětovně reatestováno již 44 hřišť. 

Nejlepším příkladem, že umělka může být 
opravdu špičkovým povrchem, a to i po vícele-
tém provozu, je například hřiště v jihočeské Staré 
Hlíně blízko Třeboně. Kontrola hřiště, která se 
zde konala již po druhé mohla konstatovat, že 
hrací plocha je v mimořádně skvělé kondici, a to 
de facto po šestiletém provozu. Proto s velkým 
potěšením zveřejňujeme nejen aktuální fotografii 
,jak hřiště vypadalo při říjnové kontrole 2014, 
ale i rozpis vytíženosti hrací plochy v zimním 
období, které nám poskytl jednatel o. s. FK Stará 
Hlína Jan Hrubý.

Jiří KřeneK

Hřiště s umělým trávníkem třetí 
generace ve Staré Hlíně u Třeboně  

 nás mimořádně potěšilo

Datum 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21
Pá 1. 2. Jistebnice soustř.
So 2. 2. D. Bukovsko R V. Brod – Ševětín R Jistebnice – Nemanice
Ne 3. 2 Jistebnice – Borek Veselí ml. Strýčice-Štěpán. N. Ves B. – Bernartice
Pá 8. 2. 1800 Bukovsko R
So 9. 2. Strýčice – St. Hlína Kamenice – Mladé Slávie ČB Novosedly – Číměř
Ne 10. 2. Borek – Štěpánovice Veselí ml.  Ševětín-Velenice
Pá 15. 2. 1800 Žirov. – Amali. R
So 16. 2. Strýčice-Borek Mladé – Ševětín Slávie ČB Allentsteig R T. Sviny – Veselí R
Ne 17. 2. Veselí ml. Novosedly – Rakušan Štěpánovi – St. Hlína Velenice – Kamenice
So 23. 2. St. Hlína – Borek Ševětín – Kamenice Suchdol B – Stráž
Ne 24. 2. Rapšach – Hranice Nemanice Velenice – Mladé Sviny u Ves.
Čt 28. 2. T. Sviny 1000-1130 T. Sviny  Ševětín
Pá 1. 3. Ševětn 830-930 T. Sviny 1000-1130 T. Sviny Ševětín
So 2. 3. T. Sviny  Litschau R o III. místo T. Sviny – Rudolfov R Rapšach – Suchdol B Novosedly – Klikov
Ne 3. 3. Ševětín  Veselí ml. o V. místo o I. místo Hranice – Stráž 
Po 4. 3. Mezno soustředění
Út 5. 3. Mezno soustředění
St 6. 3. Mezno soustředění Bukovsko 1830-2000

Pá 8. 3. Oberneukirchen Oberneukirchen Allentsteig R
So 9. 3. Oberneu 930-1100 Novosdly – Štěpán. Slávie ČB – Ševětín Soběslav B – Vlatiboř T. Sviny – Mladé R
Ne 10. 3. Veselí ml. St. Hlína – Veselí B Stráž – Rapšach Suchdol B – Hranice o VII. Místo
St 13. 3. Bukovsko-Rudolfov 1800-2000 R
Pá 15. 3. 1000-1130 EIBENS.
So 16. 3. Suchdol B – Jarošov Strmilov – Staráž o III.místo o I.místo  Lišov – Ševětín R
Ne 17. 3. Veselí ml. Neplachov – Třebě.
Út 19. 3. 1930 Allentsteig – T. Sviny R
Čt 21. 3. Černá v Pošumaví 2000-2100 Černá v Poš.
Pá 22. 3. 1000-1200 Černá v Poš. Černá v Pošumaví Ševětín trénink 1830

So 23. 3. Černá v Pošumaví Suchdol Černá v P – Lásenice St. Hlína – J. Hradec Bukovsko – K.Řečice
Ne 24. 3 Černá v P. – Číměř Suchdol dor – Chlum
So 30. 3. Chlum – Suchdol Novosedly – Jarošov T. Sviny – Lomnice
So 6. 4. N. Hrady – Ledenice B Allentsteig Lomnice – Třebětice St. Hlína – Hranice
Ne 7. 4. Veselí ml.
Ne 14. 4. 1630 Nová Ves/Brloh – B. Voda
Legenda Turnaj FK Soustředění Pronájem Neobsazeno Český pohár R – rozhodčí
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Zprávy z AEFCA
Je již mnoho let běžné, že v listo-

padu každý rok vrcholí přípravy 
na tradiční AEFCA Sympozi-

um. Nejinak bylo tomu i letos, kdy 
 Výkonný výbor AEFCA spolu s pořa-
datelem Asociací Chorvatských Fot-
balových Trenérů připravil tradiční 
a očekávané, v pořadí již XXXV. 
AEFCA (předtím/UEFT) Sympozi-
um. Ve dnech 9. až 12. prosince se 
uskutečnilo výše uvedené setkání 
v hlavním městě Chorvatska Záhře-
bu na motto Top aspekty fotbalového 
koučinku.

Šlo jako obvykle o velkou meziná-
rodní akci, návštěva obsáhla nejméně 
150 hostí, a to nejen zástupců všech 
trenérských organizací z Evropy, ale 
jako vždy i delegace trenérů z Jižní 
Ameriky, USA, Afriky, Asie,  Austrá-
lie,  Nového Zélandu apod.

Letošní program Sympozia /teore-
tické a praktické prezentace/ byl rozší-
řen i o mimořádnou Valnou hromadu 
AEFCA, která se uskutečnila na zá-
věr Sympozia a kde se projednaly 
perspektivy dalšího rozvoje této naší  
mezinárodní organizace. Klíčovými 
body tohoto setkání byly návrhy na 
nové stanovy, nový finanční řád apod., 
což vše bylo jednomyslně přijato.

Za naši Unii se zúčastnila jako ob-
vykle oficiální delegace, která poté 
přenese do příštího čísla časopisu 
Fotbal a trénink to podstatné, co  se 
na Sympoziu událo.

V minulém čísle jsme v tomto 
sloupku přinesli informaci, že AE-
FCA podepsala dohodu o vzájemné 
spolupráci se zástupci instituce  Tele 
Sportu v Moskvě. 

Náš partner nyní přichází 
s nabídkou uspořádání příštího 
Sympozia ve sportovním středisku 
zimních olympijských her v Soči, 
takže i o tom se  v Záhřebu jednalo.

Oficiální webové stránky AEFCA 
zařadily do svého přehledu nejdůleži-
tějších letošních fotbalových událostí, 
zaměřených na aktivitu členských tre-
nérských organizací i zprávu o 20. vý-
ročí založení naší Unie, jehož se zú-
častnil i prezident AEFCA pan Walter 
Gagg.

Už nyní máme ze zahraničí ohlasy, 
že naše oslavy přiměly i další podob-
né organizace jako naši k podobným 
úvahám, takže šlo v našem případě 
zřejmě o silný motiv a příklad pro 
ostatní v Evropě.

Vzhledem k tomu, že poslední 
číslo našeho časopisu Fotbal a trénink  
vychází v předvánočním čase, 
tlumočím jménem vedení AEFCA 
poděkování za spolupráci všem, kteří 
se na rozvoji trenérského povolání 
podílejí, tedy i vám čtenářům našeho 
časopisu.

Zdeněk Sivek
AEFCA Viceprezident

StávAjíCí jEDNOtLIví PŘEDPLAtItELé
Cena pro Českou republiku zůstává stejná jako v roce 2014 120 Kč
Cena pro Slovenskou republiku zůstává stejná jako v roce 2014 4 eura
Vážení předplatitelé, prosíme Vás, pro rok 2015 použijte 
stejný variabilní symbol (VS) jako v roce 2014! Platbu poukažte 
na číslo účtu: 0005210349/0800. Platbu lze provést okamžitě: 
 PŘEDPLAtNé ZAhájENO!

StávAjíCí PŘEDPLAtItELé NA FAKturu 
Fakturu Vám zašleme v průběhu ledna 2015 – a to na stejný  
počet časopisů jako v roce 2014 – neurčíte-li jinak.

NOví PŘEDPLAtItELé 
Prosíme o osvědčený postup objednávek, a to přes naše webové stránky: 
 www.casopis-fotbalatrenink.cz. 
Zde jsou dvě rubriky: Předplatné ČR a Předplatné SR. 
Vaše objednávky nám přijdou na e-mail: casopis-fat@volny.cz.

PŘEDPLAtNé 
PrO rOK 2015

G.D.K. Sport M., Londýnská 25, 120 00 Praha 2, 
tel: 222 513 569, g.d.k.sport-m@volny.cz

Fotbal a trénink 
SPECIÁL

Jednotlivá čísla budou  
opět v prodeji přes  

systém iKIOSK, 
provozovaný společností PNS, 
určené pro iPad, iPhone nebo 

tablety s Androidem 2.2 a vyšším 
a úhlopříčkou 8,9˝ a větší. 
Informace o tomto prodeji 

budou aktualizovány začátkem 
roku 2015 na našem webu: 

www.casopis–fotbalatrenink.cz

Již tradičně 
vyjde jedno 
tištěné číslo
Veškeré průběžné informace najdete na našem 
webu: www.casopis-fotbalatrenink.cz

V roce 2015 jen to dobré Vám všem přeje Váš časopis Fotbal a trénink!
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